
Câteva date despre preoţii româno-calvini. 
(i) Cultura Crestina 1911. nr.2, p.44 

Reformaţiunea violentă, pornită în 

seci. al XVI-lea "în biserica apusană 

catolică, a dat naştere literaturei noastre 

dacoromâneştii Reformaţiunea luă 

în schimb câteva sute de mii de suflete 

din corpul naţiunei româneşti, le 

anexă la corpul naţiunei maghiare şi 

prin aceasta consolida elementul maghiar- 

calvinesc, anume în Transilvania 

şi câteva comitate din Ungaria, precum 

nu fusese niciodată mai înainte'). 

Afirmaţia aceasta a lui G. Bariţiu, ori cât s'ar pàreà de 

exagerată, cuprinde foarte mult adevăr. Principii şi superintendenţii 

calvini ai Ardealului s'au năzuit din toate puterile, folosindu- 

se în multe cazuri de mijloacele celea mai violente si neumane, 

să propage doctrinele religiunii lor între Românii credincioşi 

ai bisericii răsăritene. Urmările acestui proselitism religios 

au fost mulţimea de cărţi româneşti, pline de învăţături eretice, 

apărute cu cheltuiala şi la porunca principilor2), întemeierea 

câtorva şcoli româneşti, menite a servi ca mijloc de propagandă 

a calvinismului; înfiinţarea, în seci. al XVI-lea, a unei episcopii 

româno-calvine ; supunerea întregei biserici române, în seclul următor, 

unor episcopi, cari trebuiau să asculte în toate de superintendentele 

calvin; scoaterea multor ţinuturi întregi de sub iuris- 
') G. Bariţiu. Catehismul calvinesc impus clerului şi poporului românesc 

sub domnia principilor G. Râkoczy I. şi II. Sibiiu 1879, pag. 84. 

*) G. Râkoczy I, prin scrisoarea de dto Tokaj, 27 August 1644, adresată 

soţiei sale, a dispus să i-se dea traducătorului Noului Testament, 

apărut la 1648 în Alba-Iulia, 50 fl. şi postav pentru o tundră; (Dr. Ballagi 

Aladâr. A magyar nyomdâszat tôrténelmi fejlôdése. Budapest 1878 pag. 235); 

iar Mihail Apafi, voind să tipărească şi Testamentul vechiu, româneşte, a 

dispus (în 23 Febr. 1681) sâ i-se deà traducătorului 40 fl., 40 vedre de vin 

şi 12 galete de grâu. (Tôrténelmi Târ din 1878 pag. 205) 
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dicţia vlădicilor româneşti şi supunerea lor iurisdicţiunei superintendenţilor 

maghiari. întrebuinţarea acestor mijloace, ori cât 

de conservator ar fi poporul românesc, ori cât de mult ar ţinea 

la datinele şi obiceiurile strămoşeşti, n'au putut remânea fără 

rezultat. S'au aflat o mulţime de preoţi, cari au primit învăţăturile 

calvine, făcându-se apostolii acelora în mijlocul poporului 

supus păstorirei lor, şi s'au aflat şi credincioşi, cari au ascultat 

de glasul păstorilor rătăciţi. In tot decursul veacului al XVII-lea 

aflăm un mare număr de preoţi — »pastori«, cum îi numiau 

actele oficioase — cari nu aveau nici o legătură cu vlădicia românească, 

ci erau trimişi în parohii, de multeori fără hirotonire, 

din partea sinoadelor generale calvine şi din partea principilor. 



In şirele următoare voiu dà câteva desluşiri nepretenţioase, 

privitoare la preoţii româno-calvini, delà jumătatea veacului al 

XVI-lea până pe timpul lui Teofil Seremi, sub care s'au început 

pertractările pentru unirea cu biserica dreptcredincioasă a Romei. 

Primii, cari s'au gândit la o reformare a credinţei răsăritene 

din Ardeal au fost Saşii. începutul l-au făcut cu Grecii, 

cari locuiau în suburbiile Braşovului. Valentin Wagner, un prietin 

bun al lui Honter — căruia i-a urmat în funcţia de paroh —, 

şi bun cunoscător al limbii greceşti — el e autorul gramaticei 

tipărite la 1535 în Braşov în această limbă —, a tradus catehismul 

luteran în greceşte (1514) »haud sine maximis Universitatum Germanicarum 

gratulationibus« cum ne asigură un cronicar din seci. al 

XVII-lea. Acelaş scriitor scrie cu multă indignare, că numai Românii 

nu vreau să se facă părtaşi de »lumina« luterană, ci preoţii 

lor, cari abia ştiu ceti cântările obicinuite, păstrează vechea credinţă 

despreţuind noile dogme şi rituri Tot atunci apare în 

celalalt centru săsesc, Sibiiu, şi catehismul luteran românesc, â 

cărui traducător pare a fi, cum s'a propus înainte cu câţiva ani, 

cunoscutul »fhilippus Pictor*, care ştia bine româneşte şi a fost 

trimis de mai multeori, din partea oraşului, ca sol în Ţeara Românească 

(22 Iunie 1537, 24 Iulie 1539, 1 Iulie 1541, IO Aprilie 

1543 *). Un sas contimporan, preotul din Bistriţă, Adalbert Wurm- 
') G. Haner, Historia Ecclesiarum Transylvanicarum. Francofurti et 

Lipsiac. 1694 pag. 205. Cf. şi Benkô: Transylvania etc. Vindobonae 1778, 

TOI. II. pag. 125—126. 

') lorga, Documentele Sibiiului, în Hurmuzachi XI pag. 855—858. Catehismul 

acesta se află în Hajdău »Cuvinte din bătrâni» II, 99-107 sub 

titlul : întrebare creştinească. Primul, care a zis, că scrierea aceasta e copia 

numitului catehism a fost Hunfalvy (Az olâhok t8rténete. Budapest 1894. 

II. pag. LXI). 
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loch, într'o scrisoare adresată în 1546 parohului din Vratislavia 

Ioan Hess, ne spune, că mulţi preoţi româneşti au primit catehismul 

acesta ca pe un lucru sfânt, mulţi însă, din contră, îl 

despreţuesc'). Peste câţiva ani, în 12 Martie 1559, judele Braşovului 

Ioan Benkner, Hauăs Beagner cum îl numiau Românii, împreună 

cu senatorii, a «reformat* biserica românească — reformavit 

Valachorum Ecclesiam, zice cronica latinească a oraşului 

— şi a impus învăţarea catehismului, care nu poate fi altul decât 

c e l ' d in 1544 *). 

încercările de convertire ale Saşilor n'au avut alt résultat, 

cu toate că Românii braşoveni aveau la 1565 un predicator care 

propovăduia noua lege »curată« în limba lor, decât celea câteva 

cărţi româneşti, tipărite în decursul veacului al XV-lea, dintre 

cari unele par a fi fost mai cunoscute în principate decât la noi 

în Ardeal8 ) . - 

Altfel au purces calvinii, cari s'au arătat delà început mai 

îndrăsneţi şi mai energici. Deta ţinută în Sibiiu, din 30 Nov. 



până in 13 Dec. 1566, îi supune pe toţi Românii ardeleni episcopului 

româno-calvin Gheorghe. Cei cari nu'l vor asculta, să 

fie pedepsiţi cu pedeapsa infidelităţii (hitlenségnek pénàjâval 

bûntetesenek) *). Preoţii români, pe lângă toate ameninţările 

principilor şi ale detelor, şi-au păstrat şt de-aci 'ncolo vechea 

credinţă, cum vedem din scrisorile lui I. Sigismund (2 Octomvrie 

şi 11 Noemvrie 1567) şi din hotărîrile detei ţinute la Turda în 

6—13 Ianuar 1568. Erau însă şi de aceia, cărora primirea noilor 

forme de credinţă nu li se părea o crimă. Astfel episcopul 

Gheorghe îi putea asigura pe cetăţenii Bistriţei (14 Ianuar 1568) 

că »idefelé sok kereşztyen olâh pap vagyon*, cu cari un urmaş 

al său, Pavel Tordasi, a început a ţinea şi sinoade anuale. In 

deta din Turda (21—26 April 1577) încă se constată (art. 5), că 

sunt multe sate româneşti, cari au părăsit credinţa grecească şi 

ascultă cuvântul lui Dzeu în limba proprie5 ). 

Azi se pot determina aproape cu siguranţă ţinuturile, cari 

$'au arătat mai aplicate a primi noile învăţături protestante. 
') Heinrich Wittstock, Beitrăge zur Reformationsgeschichte des Nfis- 

•ergaues. Wien 1858, pag. 59—60. 

*) Chronicon Fuchsio-Lupino-Oltardinum. Edidit Josephus Trausch. 

Pars I. Coronae 1847, pag. 61. 

*) Vezi scrisoarea lui Luca Hirschel (14 August 1582) cătră Gaspar 

Bedecker, judele Bistriţei, în Hurmuzachi XI, 656. 

*) Monumenta comitialia Regni Transylvaniae tom. II, 326—28. 

5 ) Ibidem tom. III, 118. 
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Ţinutul Făgăraşului a fost scos — la cererea proprie — 

după moartea lui Ghenadie I. (1579—1585) de sub jurisdicţia 

vlădicilor români şi supus Jurisdicţiei parohului prim reformat 

din Făgăraş1 ) . Sigismund Bathori însă, în urma tractatului încheiat 

în 20 Maiu 1595 cu Mihaiu Viteazul supune din nou districtul 

Făgăraşului episcopului român, care erà Ion delà Prislop, 

dându-i drept să ia şi din părţile acelea fiorenul, pe care preoţii 

români erau obligaţi a'l plăti în fiecare an vlădicului lor1 ). 

Ţinutul acesta, care a fost înzăstrat mai târziu din partea principilor 

calvini cu favoruri speciale, cum e d. p. scrisoarea lui < 

G. Bethlen (18 Septemvrie 1624) prin care îi scuteşte pe preoţii 

români de decimele, cari trebuiau să le plătească fisculuis), a 

rămas supus până pe timpul lui Simion Stefan iurisdicţiei vlădicilor 

Bălgradului. Pe antecesorul acestuia, Ilie Iorest, cu ocazia, 

vizitei canonice făcute în 1641, îl vedem cutrierând, la începutul 

lui Iulie, şi districtul Făgăraşului. Din diploma de confirmare a 

lui Simion Stefan (10 Octobre 1643) se vede însă limpede, că 

peste trei protopopiate din districtul acesta va avea numai atâta 

iurisdicţie câtă-i va da superintendentele calvin *). Protopopii 

din acestea trei seniorate, cum le numeşte diploma citată, erau 

denumiţi din partea principelui şi supuşi imediat iurisdicţiei 

superintendentelui maghiar şi trebuiau să observe condiţiile, cari 



li s'au pus în 1643, despre cari se face amintire şi în punctul 4 

al diplomei din 8 Iulie 1647, prin care a fost confirmat protopopul 

Ion Pop Cichindealul peste 18 sate din ţara Oltului5). La 

început nici Sava Brancovici nu aveà iurisdicţie peste protopopiatele 

acestea, căci în diploma lui de denumire din 28 Dec. 

1656 se vorbeşte numai despre comitatele: Alba, Hunedoara, 

Severin, Bihor, Zarand, Crasna, Solnocul de mijloc şi din lăuntru, 

Dobâca, Cluj, Turda, Târnava şi Maramurăş, despre districtele 

Chivarului, Bistriţei şiJBeiuşuJui şi despre scaunele săcueşti şi 

săsăşti6). In anul următor 1657, Susana Lorântfi, văduva lui 

Gh. Râkoczy I. întemeiază în Făgăraş, pe sama Românilor din 

jurul acestui oraş, o şcoală. Tot atunci s'a îngrijit de plata das- 
') Pokoly Jôzsef, Az erdély reformâtus egyhâz tôrtenete. Budapest 

1904 vol. II, 171. 

*) Şincai, Cronică la a. 1596. 

*) Cipar, Archiv. pag. 551. *) Ibidem pag. 629. 

'•) «Răvaşul* din 1910 nr. 12. 

") Çipar, Archiv. pag. 648 şi urm. 
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călilor'), de ajutorarea elevilor, de disciplină etc. Şcoala era 

supusă supravegherei parohului prim calvin din loc. In clasele 

inferioare se învăţa cetitul şi scrisul în limbile română şi latină 

şi principiile fundamentale ale religiunei. In clasele superioare 

cari corespundeau, în parte, preparandiilor şi seminarelor de azi, 

elevilor ii-se propunea mai cu temeiu catehismul şi totodată se 

deprindeau în maestria predicatului şi a catechizării. Susana 

Lorântfi a întemeiat şi o fundaţiune pentru opt elevi români 

săraci. In părţile acestea nime nu putea fi ridicat la demnitatea 

de preot sau învăţător, dacă n'a eşit din şcoala româno-calvină 

întemeiată de bătrâna principeasă2). 

In 9 Ianuarie 1659 ţinutul Făgăraşului e supus iarăşi jurisdicţiei 

episcopului Bălgradului, cum se vede din decretul lui 

Acaţiu Barcsai, prin care confirma diploma de denumire a lut 

Sava Brancovici3 ) şi în acelaş an (20 Martie) preoţii de aici sunt 

scutiţi de toate contribuţiile, afară de onorarele, cari trebuiau să 

le deà domnilor de pământ4 ) . In 166'2 Mihail Apafi, la intervenţia 

cancelarului Ioan Bethlen de Kis-Bun, numeşte episcop 

vpreste ţinutul de dincolo de Olt pe Daniil, pe care îl vom scoate 

de sub iurisdicpa lui Şava şi'l supune iuridicţiei episcopului >ortodox* 

(calvin), poruncindu-i să observe cu sfinţenie condiţiile 

obicinuite puse episcopiilor româneştib ) . Daniil a condus, se pare, 

satele româneşti de preste Olt, până la sfârşitul anului 1685, căci 

la începutul anului următor ît vedem luând parte, în Ţeara Românească, 

la actul consacrării lui Varlaam, vlădica Bălgradului'). 

Şi de fapt în diploma de denumire a lui Iosif Budai de Pischinţ, 

succesorul lui Sava Brancovici, din 28 Decemvrie 1680, districtul 

Făgăraşului e scos de sub Jurisdicţia acestuia (I. Budai). După 



trecerea lui Daniil în Muntenia, Ţara Făgăraşului e alipită din 

nou la episcopia Bălgradului şi astfel Varlaam, care în prefaţa 

»Ciasloveţului« din 1685 e întitulat numai „(vlădică) al Bălgradului 

şi al Vadului şi al Maramurăşului şi al Silvaşului« se poate 
') »Magistrul acestei şcoli căpăta pe an 40 fl., 25 vedre de vin, 80 
vedre de bere, 16 galete de grâu, 2 porci, 2 caşi, 25 care de fân şi delà 

»boieri« 50 fl. Pokoly Jozsef, v. cit. II, 278 nota 1. 

a ) Ibidem II. 278-80. 

a ) Dobrescu, Fragmente, pag. 37 - 3 8 . »Eclesias Valachales in District* 

Fagarasiensi existentes episcopatul et iurisdictioni ipsius annectimus*... 

*) Ibidem pag. 39—40. 

3) Vezi decretetul în Bunea, Vechile episcopii, pag. 113—14. 

* Cipar, Acte şi Fragmente, pag. 239. 

 
Uumi în prefaţa »Molitveinicului« din 1689 «Arhiepiscop şi Mitropolit 

sfintei Mitropolii a Bălgradului, al Vadului al Silraşului, 

al Făgăraşului şi al Maramurăşului* 1 ) . 

Sub Teofil, urmaşului lui Varlaam, se încep pertractările de 

unire cu biserica Romei şi preste câţiva ani Făgăraşul, care fusese, 

cum am văzut, un centru puternic de calvinire al Românilor, 

devine reşedinţa episcopilor uniţi. Z- Pâclişan. 

 

Câteva date despre preoţii româno-calvini. 
ii) Cultura crestina 1911.nr.3, p.68 

Urme de calvinism, care n'a putut fi fără »păstor«, aflăm 

şi în comuna Alămor, ai cărei locuitori au primit delà G. Râkoczy 

I. diplome nobilitare şi averi, cu condiţia ca sa se unească 

cu biserica reformată. »Eu însumi — scrie Şincai — am cetit 

cărţile nobililor din Alămor, care aşa sunt date de Râkoczy, ca 

cât se vor lăsa de sfânta unire cu pravoslavnicii, adecă cu ca 
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vinii, îndată să'şi piardă şi nemeşugul şi iosagul* *). Biserica di» 

Alămor a fost scoasă prin decretul principelui G. Râkoczy I. 

(10 Octomvrie 1643) de sub iurisdicţia vlădicului Simion Stefan, 

şi supusă iurisdicţiei superintendentelui calvin. Prin acelaş decret 

sunt scoase, de sub iurisdicţia lui Şimon Stefan, şi bisericile româneşti 

din Orăştie, Haţeg, Hunedoara şi Ilia2 ). 

Despre trecerea la calvinism a Românilor din Orăştie, unde 

în veacul al XVI-lea erà şi o tipografie românească, de sub teascurile 

căreia a eşit Palia din 1582, nu ştim nimic. Avem însă 

un document foarte important privitor la reformaţiunea română 

din Turdaş (lângă Orăştie), reşedinţa vlădicilor româno-calvini 

Pavel şi Mihail Tordaşi (între 1569—82), care în 1733, pe timpul 

conscripţiei lui Klein, se ţinea de protopopiatul Balomirului şi 

aveà patru preoţi, toţi uniţi3 ) . Din Turdaş au trecut în 1652 lai i 

calvinism următorii: Ioan Boldea, cui i-s'a dat apoi numele unguresc 

Szatmâri Jânos; Dumitru Jeledinţan, care după aceea s'a 

numit Lozsârdi Demeter; Gruia Petru, care cu acest nume a şi 

rămas şi Căpruţă Adam care s'a numit Kapronczai Âdâm, »împreună 

cu femeile lor şi cu copii, cu numărul 26 suflete*. Biserica, 

care »dela Daci rămase Românilor*, cum zice documentul, 



a trecut în acelaş an, la porunca iui G. Râkoczy II., împreună 

cu >pământurile delà câmp* în posesiunea acestora, iar cei rămaşi 

în vechea credinţă răsăriteană au fost siliţi să'şi facă altă 

biserică »şi aceea de nuele, care am lipit-o cu pământ şi am 

văruit-o « *). 

In Haţeg aflăm urme de calvinism deja din veacul al 

XVI-lea. Aci se află o şcoală veche românească, a cărei întemeiere 

se datoreşte, probabil, sprijinului lui Francise Geszti 

(Ghesti Freanţi cum îl numeau Românii)5 ) . Cu ajutorul lui a 

apărut şi Palia din 1582. Locuitorii români din acest oraş au 

primit delà G. Râkoczy mai multe privilegii cu condiţia, să 

susţină un predicator, o şcoală şi o biserică ungurească. Privilegiile 

acestea li-au fost confirmate, sub aceleaşi condiţii, şi de 
') Cronică, la an. 1643. 

') Cipar, Arhiv. pag. 629. 

') Bunea, Episcopul Ioan Inocenţiu Klein, Blaj 1900. p. 387. 

*î Documentul acesta, pe care l'am văzut în biblioteca episcopiei di» 

Lugoj,^ a fost publicat mai întâiu în »Uuirea* din 1900, nr. 38, iar acum m 

, l nnà în >Răvaşul* 1907, p. 433, cu aceea mică abatere, că aci numele «nguresc 

al lui Capruţă Adam, nu e Kapronay, ci Kapronczai. 

') Pokoly Jôzsef, o. cit. vol. II, 278. 
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deta ţinută în Alba-Iulia în 1—22 Maiu, art 5. 1). Peste câţiva 

ani îl vedem şi pe protopopul Haţegului, Gheorghe, subscriind 

manifestul Unirii din 1 Octobre 16982 ). 

In Hunedoara erà protopop la 1582 Achirie, care traduce 

împreună cu câţiva tovarăşi trecuţi, ca şi ei, la calvinism, Palia 

amintită. In comitatul acesta se părea că reformaţiunea a făcut 1 

progrese frumoase. Lui Iosif Budai de Pischinţ, episcopul Băl- j 

gradului, i-se demanda în diploma de denumire, să întemeieze 

în comitatul Hunedoarei o scoală românească, si acelas lucru i-se 

porunceşte şi lui Teorii Seremi. Cu toate — că protopopul Ioan 

din Hunedoara încă a fost unul dintre subscriitorii manifestului 

din 1 Octobre 1698, vlădica Atanasie se plânge într'o scrisoare, 

adresată în 26 Octomvrie 1700, cardinalului Kolonich, că zece 

preoţi din comitatul acesta, deşi celebrează liturgia ca şi mail] 

înainte, venerează sfinţii, ţin posturile şi sărbătorile, s'au declaraţia 

uniţi cu calvinii3). 

Ca model de biserică româno-calvină se pot considera cosM 

munităţile religioase ale Românilor din Caransebeş şi Lugoj.;'! 

Reformaţiunea a prins aci rădăcini adânci, încă sub Ioan Sigis^si 

mund. Pe timpul acestui principe în celea două oraşe erau ş c o lm 

româneşti, cari au ajuns într'o stare foarte înfloritoare pe timpul!! 

banului Acaţiu Barcsai4). In 1582 «propovăduitorul Evangheliei 

lui Hristos în oraşul Cavaran-Sebeşului« erà Herce Ştefan, iar 

»dascăl de dăscălie* Zacan Efrem. In Lugoj cuvântul lui Dzeu 

îl propovăduia Moise Peştişel *). Românii de aci se folosiau în 

biserică de cântări calvine, cari le-au fost tradus în româneşte 



încă înainte de 1640, pentrucă se face amintire de ele şi în 

scrisoarea lui Geleji cătră Râkoczy (22 Sept. a aceluiaşi an)B ). 

Dintre predicatorii româno-calvini ai Lugojului mai cunoaştem" 

pe Stefan Fogarasi »olâh magyar ecclesiânak lelki pâsztora«, cum 

se numeşte în prefaţa catehismului calvin, care e o traducer 

a sa, apărut cu litere în Alba-Iulia la 1648, cu cheltuiala 

»Doamniei sale Acaţiu Barcsai al Lugojului şi Caransebeşului 

marelui Ban, al comitatului Severin comite suprem*, pentru şco 

Iile »de religia creştinească « din oraşele amintite. In aceea 
') Monumenta comitialia Regni Transylvaniae, tom. XIV, p. 110. 

*) Nilles, Symbolae, I, p. 210 

3) Nilles, o. cit. I, 221. 

4) Pokoly Jôzsef, o. cit. II, 278. 

'') Vezi prefaţa Paliei din 1582 în Bian-Hodoş, o. cit. I, p. 93 şi urm 

•j Ûj Magyar Muzeum, 1859, I, 216 18, punct 6. 
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prefaţă Fogaraşi îşi bate joc de »breviariumuri«, sau mai bine zis 

»spinetumun« şi de »rosariumuri«, cari duc spre iad, şi ne asigură 

că » sfinţii nu sunt calea noastră spre ceriu ci singur Hristoàf 
l). El e şi traducătorul psalmilor — traducerea erà deja 

înceţmtă pe timpul apariţiei catehismului — copiaţi în 1697 de 

loan \Viski, preot în Sfânta-Marie (Boldogfalva), şi Geoajul de 

jos8).'Mai mulţi Români de aceştia trecuţi ia calvinism s'au refugiat 

în 1684, de frica năvălirilor turceşti, la Deva. Ca să nu 

rămână fără păstor biserica reformată de aci (din Deva), scrie în 

22 Martie principesei Ana Bornemissa, rugându-o să le trimită 

paroh pe predicatorul din Aiud, Mihail Eperjeşi, fiindcă ştie şi 

româneşte şi-i poate păstori şi pe Românii refugiaţi din Caransebeş 

şi Lugoj 3) 

; In Voivodeni (Vajdafalva, pe Crişul alb) aflăm un preot 

roniâno-calvin deja în veacul al XVI-lea, pe Francise Achim, care 

a parte la sinodul reformat, ţinut în 10 Octomvrie 1569 la 

Oradea mare4). In aceeaş comună era preot pe la începutul 

veaejuiui următor Mihail, care căpătă delà Sigismund Râkoczy 

diploma cu dto Beiuş, 15 Ianuar 1608 Mihail a părăsit de bună 

voie; rătăcirile greceşti şi a primit învăţăturile calvine. De aceea 

atât el cât şi ceilalţi «păstori « români, cari se vor uni cu biserica; 

reformată, să se bucure în toate timpurile de drepturile, privilegiile 

şi favorurile, de cari se bucură păstorii maghiari calvini5). 

! In 1643 Gheorghe Râkoczy I. întemeiază pentru comitatul 

Zaràndului protopopiatul româno-calvin din Ciuciu (numit protopopiatul 

Crişului), pe care îi scoate de sub Jurisdicţia episcopului 

român din Bălgrad. cum vedem din diploma de denumire 

a lui Simion Ştefan, dată în acelaş an, şi'l supune Jurisdicţiei 

superintendentului calvin Urmaşul său, Gh. Râkôczy II, nefiind 

indestulit cu protopopul de până aci, aduce la cunoştinţa comitatului, 

în 15 Decemvrie 1648, că a denumit în locul lui pe 



Petru Csucsy, pe care s'a silit să-l apere de amestecul vlădicului 
*) Bian-Hodoş, o cit. I, 162—23. 

2 ) Vezi articolul şi fragmentele publicate de Gr. Sil aşi în »Transil-~ 

vania«, 1875. p. UI şi urm. 

') Scrisoarea e publicată în Baritiu, Părţi alese din istoria Transîl- 

V aniei I, p. 716 17. 

4 ) Bâcz Kâroly, A zarândi cgyhâzmegye tôrténete. Arad 1880. p. 26. 

r. şi Frid. Adolphus Lampe, Historia ecclesiae reformatae in Hungaria et 

Transylvania. Trajecti ad Rhenum. 1728. p. 92. La acest autor numele 

satului e scris Vajdakaba. 

5) Cipar, Archiv, p. 609 10 

 
CULTURA CREŞTINĂ Nr. 3. 

românesc (az ôlâh vladikânak és mas akârkinek hâborgatâsaf 

ellen). Diploma aceasta e copia celei date de G. Râkôczy I. îi 

1647 lui Ion Pop Cichindealu din ţara Oltului 

în Ôkôritô, districtul Beiuşului, încă aflăm, pe la jumătatea 

seci. al XVJI-lea, un preot trecut la calvinism. Acesta e Joajjl 

Siat alias Pap »ad genuinam fidei orthodoxae professioneni/connjj 

versus«, căruia G. Râkoczy II. îi dă, lui şi urmaşilor de ambe 

sexe, diploma nobilitară2). In comitatul Bihorului G. Râkdczy I 

înfiinţase înainte cu 9 ani un episcopat româno-caivin, în fruntea 

căruia 1-a aşezat, prin decretul de dto Alba-Iulia, 30 Septembre 

1641, pe Avram Burdanfalvi, cu condiţia, ca să depindă de epi 

scopul ortodox (calvin) al ţării şi de » seniorii « din comitatu 

Bihorului, să predice cuvântul lui Dzeu în limba poporului şi s 

grijească, ca m preoţii supuşi iurisdicţiei sale, să facă asemenea 

ca astfei şi »bieţii valahi — zice decretul — să-şi poată câştig 

zilnic hrana sufletească atât în religia, cât şi în ştiinţa mâţtui 

toare, şi din zi în zi, scoţindu-se din rătăcirile lor superstiţioase, 

să fie conduşi spre lumină.« Dacă în vre-un sat lipseşte biserica 

sau e ruinată, acel sat să nu-1 pedepsească »ci aducându-ne iiou|| 

lucrul la cunoştinţă, să-1 lase în buna noastră chibzuială«. Dacă 

episcopul nu va corespunde misiunei sale »noi vom fi libert a-fe 

degrada şi a pune altul, mai demn, în locul lui « *). 

Actele sinoadelor calvine, din superintendenţia de dincolo 

de Tisa, ni-au păstrat numele aior mulţi preoţi români, ridicaţi 

la demnitatea de »pastori« fără hirotonire, şi trimişi în parohii 

de superintendentul calvin. Actele acestea, deşi au fost publicate 

cu mulţi ani înainte, nu au fost tolosite de istoricii noştri, 

de aceea las să urmeze aci părţile referitoare la preoţii, cari ne 

interesează: 

1631, szeptember 7. Bâthor. Kôzzsinat. 

iviichael Tatarosi natione Valachus inter Valachos Tata 

rosinum ordinatus a nobis. 

1635, junius 7. Vârad. Kôzzsinat. 

Valahi: Petrus Tatarosi, Petrus Papfaîvi. Ioannes Czegenj 

1652, junius 2. Vârad. Kôzzsinat. 

Andréas Kôvesdi Dedanra oiâh papsâgra megyen 
! ) Mârki Sândor, Aradvârmegye és Arad sz. kir. vâros tôrténetc. ll-ik 



rész. Arad, 1895; p. 237 -38. şi 241. 

2L Dobrescu, Fragmente, p. 29 - 30. 

;;) ibidem, p. 26 27. 
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1671, junius 7. Debreczen. Kôzzsinat. 

Valahi: Tohannes Tatarosi, Csetelekinum. Petrus Kôvesdi* 

Morios Petrinum. 

1673, szeptember 30. Diôszeg. Kôzzsinat. 

Gallus Dedai, Ujfaluinum. Valachus. 

- - - 1675, junius 23. Csatâr. Kôzzsinat. 

Valahi: Georgius Vârallyai, Kamutinum. Michael Szoarhegyi, 

Sârszeginum. Demetrius Totfalusi, Totfaluinum. 

Moses Tatarosi, Tatarosinum. 

1678, november 27—28. Nagy-Léta. Kôzzsinat. 

Valahi: Michael Sârszegi, Sârszeginum. Iohannes Tankafalvi, 

Tankafalvinum. Gabriel Kirâlyi, Kiralyinum. 

S. Synodus generalis unica hac vice permisit duobus senioribus 

Valachis, Michaeli Pap et Andreae Nagra, ut ultra Crisium 

ordinent très hosce candidatos Valachos: 

Johannem Debrecseni, Debrecseinum. Petrum Isopaliagi, 

Isopallaginum. Georgium Funcskai, Funcskainum. 

1679, Iulius 2. Szoboszlô. Kôzzsinat. 

Valachus unicus: Gal Pap (vulgo vocatus), Almosinum *). 

In Bihor aflăm preoţi româno-calvini şi în veacul al XVIlI-lea, 

cum erà Petru Pop din Kislâz, care a doborit crucea de pe biserică 

şi a dat-o oamenilor lui Francise Râkoczy II. să o arunce 

în foc, Mihail Pop din Sarsâg, Ion Pop din Ciutelec (Csetelek) 

ridicat la demnitatea preoţească de superintendentul din Dobriţin 

Nôgrâdi Mâtyâs, Moise din Brusturi şi alţii*). 

Ca preoţii români să nu treacă la calvinism numai de dragul 

libertăţii şi a privilegiilor, un sinod ţinut în Dobriţin, în s. XVI-lea, 

hotăreşte să fie denumiţi câţiva protopopi, cari să grijească ca 

întoarcerea preoţilor să se facă din convingere8), iar sinodul 

ţinut tot acolo în 9 Iunie 1630, decide ca superintendentele să-i 

adune pe preoţii români, trecuţi la calvinism în Oradea-mare, 
') Dr. Borovszky Samu, Tiszântuli ev. reformâtus papok (1597—1679). 

Budapest, 1898. pp. 17, 20, 26, 38—40, 42—43. O listă necompletă a publicat 

Hunfalvy în Szâzadok din 1886. p. 487-88. 

*) Vezi articolul d. Tăşedan în >Răvaşul*, 1909, p. 383- 84. Cfr. şi 

m P e ' °- cit. p 644, >Ecclesiae etiam aliquot Valachorum purae refor- 

™*ţae in hac dioecesi numerantur, quarum séries, haec est: Lâz. Hic manet 

astorurn Valachorum senior Pastor Pettus (Peter Pap) dictus, Hungarico 

_ açens et eius inter Valachos vicarius. Sârs*eg, Tataros, Szovârhegy, 

«etelek, Monos- Petri, Francsika.. 

') Hunfalvy, Az olâhok tôrténete. II, p. 333. 

 
să-i examineze şi astfel să vadă ce sporiu au făcut, atât ei cât 

şi supuşii lor, în credinţă, şi pe cei, cari »sub praetextu religionis 

libertatem venantur*, să-i dea pe mâna puterii civile 

Maramurăşul încă n'a putut rămânea neatins de influinţa 

protestantă. Unindu-se Românii din jurul Sighetului, pe timpul 



superintendentelui Csulai, cu biserica calvina, Gheorghe Râkocz 

II. pune în fruntea lor la 1652 pe protopopul Simion Petraşcu 

sub condiţiile obicinuite 2) 

Ultimele încercări, desperate, de a-i atrage pe Români î 

sinul bisericii protestante, s'au făcut ca o reacţiune contra unir 

acestora cu Roma, la începutul veacului al XVIII-lea. încercării 

acestea n'au avut alt rezultat trainic decât ura sădită, în o part 

a poporului nostru, faţă de biserica catolică s ). 

Z. P â c l i ş a n. 
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Documente privitoare la istoria bisericii române, aflate 
în arhiva parohiei reformate din Făgăraş. 
Cultura Crestina 1911/nr.9, p.285 
Istoricul maghiar Iosif Pokoly vorbind, în Istoria Bisericii 

reformate din Ardeal (Az erdélyi református egyház története. 

3 vol. Budapest 1904) despre scoală întemeiată de Susana 

Lorántfi, văduva lui G. Rákotzi I, pentru Românii din districtul 

Făgăraşului, zicea, că statutele acestei şcoli precum şi alte documente 

privitoare la reformaţiunea română din districtul acesta 

se află în arhiva parohiei reformate din Făgăraş (vol. II. p. 27). 

Cu toate că mai mulţi scriitori de-ai noştri au cercat în diferite 

rânduri să şteargă colbul de pe vechile însămnări, cari 

cuprind ştiri interesante privitoare la vieaţa noastră din trecut, 

conţinutul lor ne erà — mulţămită puţinei afabilităţi a parohului 

calvin din loc — necunoscut. Acum documentele acestea 

sunt tipărite într'o publicaţie ungurească (Magyar protestáns 

egyháztörtenelmi adattár, VIII. évfolyam. Budapest 1910) şi publicarea 

lor se datoreşte aceluiaş istoric, I. Pokoly. Cunoaşterea 

lor îmi întăreşte convingerea, exprimată cu ocazia unei polemici, 

că unirea Românilor ardeleni cu biserica Romei n'a fost 

o „petrecere sgomotoasă" serbată pe ruinele unei vechi organizaţii 

bisericeşti române, cum zice dl Iorga, ci — ca să reţinem 

expresia — o „petrecere" serbată pe ruinele unei biserici 

infectate de calvinism, a unui organism, care n'avea nimic 

cu biserica românească din principatul vecin al Munteniei, 

pentrucă făcea parte din organismul puternic al bisericii calvine; 

o biserică, în sfârşit, care continuând pe calea apucată, 

ameninţa să devină cea mai mare primejdie pentru însaş existenţa 

noastră naţională. 

In şirele următoare voiu dà câteva lămuriri privitoare la 

documentele acestea. 

I. 

Cel mai vechiu document care ne priveşte aflat şi publicat 

de Pokoly, e scrisoarea principelui Ion Sigismund, cu dto Turda 

2 Iulie 1569, prin care-i dărueşte episcopului român calvin 

Paul Tordaşi (1569—1577) o casă din Lancrăm, sat aşezat 

între Sebeşul săsesc şi Alba-Iulia. Casa fusese mai înainte 

proprietatea unui „călugăr-vlădică", care s'a depărtat de bună 



voie din oficiu, părăsind învăţăturile calvine. Numele acestui 
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călugăr erà Sava, şi îl cunoaştem dintr'un alt document de o 

dată mai târzie (4 Nov. 1570) emanat delà acelaş principe şi 

având acelaş cuprins, publicat de Ferdinand Bauman în programa 

gimnaziului săsesc din Sebeş pe anul 1888/9 şi reprods 

de Bunea în Ierarhia Românilor din Ardeal şi Ungaria (Blaj 

1904) pp. 303—304. Sava acesta e, probabil, identic cu Sava, 

care a stat în două rânduri în fruntea episcopiei române din 

Geoagiuţ(Feldiod). Primul episcop de Geoagiu cunoscut e 

Cristofor denumit în 1557 de Isabela, soţia lui I. Zápolya. Urmaşul 

lui Cristofor a fost Sava. La stăruinţa lui Melchior Balassa, 

Sava e depus şi în locul lui e denumit Gheorghe de 

Ocna (Georgius Vizaknay). Conflictul dintre Ion Sigismund 

şi M. Balassa a fost dezastruos şi pentru bietul episcop român, 

care îşi pierde tronul, şi vlădicia se dă prin decretul de dto 

Cluj-Mănăştur iarăşi lui Sava1)- Acesta păstoreşte aci până 

în 1568, când, după moartea episcopului român calvin Gheorghe 

de Sângeorz, îmbrăţoşând calvinismul, trece din vlădicia săracă 

a Geoagiului în fruntea episcopiei româno-calvine şi ca 

loc de reşedinţă i-se dă o casă din Lancrăm. După câteva luni 

se depărtează şi din acest oficiu, părăsind învăţăturile calvine 

si în locul lui e denumit Paul Tordasi. 

II. 

Al doilea document important cuprinde condiţiile cunoscute, 

puse de principele G. Rákotzi I episcopilor români, şi 

poartă titlul: „Conditiones episcopi ecclesiarumque Valachicarum 

a celsissimo principe Domino Domino Georgio Rakotzio 

Seniore concessae et approbatae". 

După moartea lui Ghenadie II (1628—1640) Rákotzi voià 

să pună în fruntea vlădiciei Bălgradului o persoană aplicată 

a-şi conduce credincioşii după norme calvine. Receptül a fost 

făcut de superintendentele Stefan Geleji (1633—1649) şi cuprindea 

24 de puncte2). De fapt, urmaşul lui Ghenadie, Ilie 

Iorest (1640—43) e denumit iuxta quaedam sibi praescripta3), 

cari se pot gâci uşor. In 1643 Iorest e depus, pentru purtarea 

sa foarte puţin vlădicească, şi în locul lui e denumit, prin de- 
') Vezi documentul publicat de Iorga în An. Acad. rom. s. II. tom. 

XXVII. p. 22. 

2 ) Uj Magyar Múzeum din 1859 vol. I, pp. 216-218. 

3 ) Cipar. Archiv p. 628. 
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creţul din 10 Octomvrie 1643, Simion Ştefan. Acestuia i-se pun 

din partea principelui 15 condiţii, cuprinse în diploma de denumire. 

In acelaş an condiţiile acestea i-se aduc Ia cunoştinţă 

întregului cler şi popor românesc, cum se vede limpede din 



decretul aceluiaş principe, prin care-1 confirmă pe Ion Pop de 

Ţichindeal (8 Iulie 1647) protopop preste vre-o 18 sate din 

ţinutul Făgăraşului şi în care zice (punct 4): „Hogy az mely 

conditiokat ennek előtte négy esztendővel elejékben adattunk és 

magok is bevöttek, azokat megtartsa" l). Acelaş lucru îl cetim 

şi în decretul prin care urmaşul său G. Rákotzi II, îl denumeşte 

în 15 Decemvrie, 1648 pe Petru Concsy protopop în 

protopopiatul Grisului2). 

„Condiţiile" descoperite şi publicate de Pokoly nu cuprind 

nimic nou, ci sunt din cuvânt în cuvânt identice cu celea 

cuprinse în diploma de denumire a lui Simion Ştefan3). Condiţiile 

acestea, au fost completate cu patru puncte noi, cari 

încă se află în arhiva parohiei reformate din Făgăraş, de Mihail 

Apafi în 28 Decemvrie, 16804). 

III. 

încercările de a-i atrage pe Români în sinul bisericii calvine 

n'au fost urmate nicăiri atât de sistematic, împreunate cu 

atâtea jertfe şi de o durată atât de lungă, ca în dibtrictul 

Făgăraşului. 

După moartea lui Ghenadie I (1579—85) ţinutul acesta a 

fost scos de sub jurisdicţia episcopiei Silvaşului, căreia îi aparţinea, 

şi supus jurisdicţiei prim parohului reformat din Făgăraş. 

Starea aceasta de supunere umilită a durat abia zece ani. Legăturile 

de prietinie dintre Ardeal şi Muntenia, tractatul încheiat 

în 20 Maiu, 1595 între Mihaiu Viteazul şi Sigismund 

Bathori au lăsat urme adânci în desvoltarea vieţii noastre naţionale- 

bisericeşti. In sensul acestui tractat, toate bisericile 

româneşti din Ardeal vor fi supuse jurisdicţiei metropolitului 

din Târgovişte, dar numai între marginile dreptului şi aşeză- 
») „Răvaşul" din 1910. nr. 12. 

*) Márki Sándor. Aradvármegye, és Arad sz. kir. város története, H-ik 

rész. Arad 1895 pp. 237-38. 

*) Cipar. Archiv pp. 629-631. 

4 ) Cipar. Acte şi Fragmente p. 60 şi urm. Cfr. şi diploma din 20f 

Februar 1669, prin care acelaşi principe întăreşte decretul lui Sigismund 

Rákotzi din 1609. Archiv pp. 611—612. 
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mintelor ardelene *)• Preste câteva zile (4 Iunie 1595) Sigismund 

Bathori supune ţinutul Făgăraşului din nou jurisdicţiei episcopului 

român, care erà Ion delà Prislop, dându-i dreptul de a 

„ţercălul" şi „florintul din an în an totdeauna să poată luà" *). 

Astfel Românii din părţile acestea rămân supuşi stăpânirii 

episcopului românesc până târziu cătră sfârşitul primei 

jumătăţi a veacului al XVlI-lea, când iarăş sunt smulse trei 

protopopiate (10 Octomvrie 1643) de sub jurisdicţia iui şi supuse 

superitendentului calvin. Protopopii erau denumiţi de 

principele pe lângă anumite condiţii, cari erau: predicarea românească 

a cuvântului dumnezeesc, lăţirea catehismului calvin 



apărut în Alba-Iulia la 1640, părăsirea superstiţiilor delà botez 

şi cununie şi atârnarea de superintendentele maghiar3). 

După moartea lui G. Rákotzi I. ţinutul Făgăraşului ajunge 

în posesiunea văduvei sale Susana Lorántfi. Bătrâna principeasă 

era o aderentă sinceră şi energică a presbiterianismului şi 

astfel, în districtul supus stăpânirii sale, nu îngăduia nici un 

amestec în afacerile bisericeşti, nici principelui, nici superitendentului 

fie calvin, fie luteran, şi cu atât mai puţin episcopului 

românesc4). Toţi locuitorii districtului, Români, Unguri, Saşi 

erau supuşi consistorului reformat din Făgăraş. 

Susana Lorántfi se silea din toate puterile să scoată poporul 

român din întunericul neculturii, pentru a-1 putea converti 

mai uşor la calvinism. Cu datul de 2 April, 1657 edă un 

decret despre visitarea parohiilor şi preoţilor români din 

districtul Făgăraşului, a cărui cuprins e pe scurt următorul: 

Visitatorii sunt denumiţi. In tot anul sunt datori a visita fiecare 

parohie cel puţin de două ori Cu prilejul acestor visitaţiuni 

îşi vor câştiga informaţii precise despre pregătirea preoţilor 

şi despre feliul cum îşi îndeplinesc datorinţele. Pe cei 

negligenţi îi vor admonia de 2—3 ori şi, dacă nu se îndreaptă, 

îi vor depune. Tot atunci se vor interesa de cultura religioasă 

a tinerimii, de progresul poporului credincios în celea sfinte, 

de vieaţă privată a preoţilor şi a membrilor familiei lor. Visitatorii 

nu pot dicta pedepse băneşti. Aceasta se ţine de competinţa 

magistratului. De întreţinerea lor pe timpul visitaţiunilor 

se îngrijeşte preotul, împreună cu poporul credincios. 
') Hurmuzachi. Documente III. partea I. p. 212. 

2 ) Şincai. Cronica Românilor la a. 1596. 

3 ) „Răvaşul" din 1910. nr. 12. pag 375. 

4 ) Pokoly o. cit. II, 332. 
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IV. 

Susana Lorántfi întemeiază în acelaş an o şcoală românească 

în Făgăraş, ale cărei statute au fost pnblicate în 3 

April, 1657 sub titlul: A fogarasi olá scholának rendi és törvényei. 

Statutele acestea constau din cinci părţi: I. Az olá 

schola helyéről, épületéről és immunitásáról, II. Az olá mesterről 

III. A gramatikok és egyébb succrescensekröl, IV. A schola 

visitatoriról, V. Az oláh schola mester fizetéséről és az schola 

succrescenseknek sustentatjokról. 

Şcoala românească avea să fie întemeiată în apropierea celei 

ungureşti, ca astfel inspecţiunea să fie mai uşoară, elevii români 

să poată învăţa mai bine ungureşte şi elevii unguri, cari 

voiesc, să poată învăţa româneşte. Dascălul şi elevii români 

vor avea locuinţe, sale de învăţământ şi curte proprie. Uşa 

curţii va fi însă comună cu a şcolii ungureşti. Şcoala românească 

se bucură de privilegiile şi favorurile celei maghiare. 



Magistrul şcolii e denumit de stăpânitorul cetăţii şi e supus 

consistorului reformat din Făgăraş. Trebuie să aibă pregătire 

temeinică, câştigată în şcoala reformată, să ştie ceti, 

scrie si vorbi bine româneşte. Pe elevii din clasele inferioare 

ii va învăţa a scrie si mai ales a ceti fără gres Testamentul 

nou, Psaltirea şi Catechismul calvin românesc apărut în 1640 

la Alba-Iulia, apoi Tatăl nostru, Credeul, celea zece porunci, le 

va explica taina botezului şi a cinei Domnului (Úrvacsora) 

şi, în sfârşit, cântările bisericeşti asa cum se cântă în bisericile 

din Lugoj şi Caransebeş, şi principiile catechismului. Magistrul 

e dator a trăi în relaţii bune cu magistrul şcolii ungureşti, 

asemenea şi elevii. în Dumineci şi sărbători va merge 

cu elevii la biserică, unde va lua parte la serviciul divin, cântând 

cântările sfinte româneşti. Tot el e dator a traduce rugaciunile 

obicinuite a se recita zilnic şi a le cânta în biserică. 

Pentru controlarea învăţământului se instituie o comisie 

constatatoare din 2—3 membrii ai consistorului reformat, cari 

Ştiu româneşte, din câte doi „boeri" şi preoţi învăţaţi. Aceştia 

sunt datori a visita scoală cel puţin de două ori pe lună. In 

iiecare an se vor ţinea două examene publice: unul primăvara, 

cu două săptămâni înaintea Paştilor, şi toamna, cu doauă 

săptămâni înainte de culesul viilor. La examene vor fi invitaţi 

Preoţimea, „boerimea" si alti oameni învăţaţi. 

Magistrul şcolii capătă anual delà principeasa 50 fl. 16 

galete de grâu, 25 vedre de vin, 80 vedre de bere, 2 porci 

19 
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sau în schimb 4 fl., 2 caşi, 25 care de lemne şi delà „boieri" 

50 fl. şi câte-o găină. In schimbul banilor primiţi delà boieri, 

e obligat a învăţa copii săraci gratuit. 

Pentru opt elevi săraci se întemeiază o fundaţie, la care 

concurg preoţii cu câte 24 bani şi o găină şi satele cu 25- 

bani. Banii aceştia îi vor colecta „udvarbirăii" pe timpul 

examenelor publice. 

In districtul acesta preoţi şi învăţători pot fi numai cei 

eşiţi din şcoala română din Făgăraş. Satele şi protopopii cari 

vor primi preoţi străini se pedepsesc. 

Tot la şcoală se rapoartă şi scrisoarea lui M. Apafi din 

6 Maiu, 1662 adresată administratorilor averilor sale, cărora le 

porunceşte să-i dea magistrului român, Mihail Szilvaşi, plata 

statorită de Susana Lorántfi şi să se îngrijască de zidirea 

unui edificiu şcolar mai mare şi mai corespunzător. 

V. 

Celelalte documente privesc mai mult biserica; o singură 

dată se mai face amintire despre şcoală. 

într'o scrisoare din 3 Iuniu, 1662 principele Mihail Apafi 



se ocupă de plângerile preotului reformat din Făgăraş, Petru 

Szakmári. Acestea erau: 1. Românii din Făgăraş nu aveau până 

acum biserică. Acum li-s'a îngăduit pentru anumite daruri 

(adományért) să-şi zidească una. Aceasta e în detrimentul 

bisericii calvine. 2. Vlădica român, cu toate că n'are drept, 

se amestică în afacerile bisericii din Făgăraş. 3. Românii, cari 

cumpără pământ şi case delà cei obicinuiţi a da contribuţii 

bisericii calvine, nu mai plătesc acestei biserici, ci, la porunca 

vlădicului, preoţilor români. 4. Românii voesc să schimbe slujba 

şi plata dascălilor. 5. Acelaş lucru vreau să-1 facă şi cu plata 

magistrului român. — Voia principelui e, ca lucrurile să rămână 

neschimbate. 

Peste trei ani Românii din oraş se plâng principesei Ana 

Bornemisa, că le-a ars biserica si domnii oraşului nu le îngăduie 

să-şi edifice alta, cu toate că ei păstrează şi acum 

diploma lui G. Bethlen, prin care li-se dà dreptul a-şi aveà 

biserică şi preot propriu, drept recunoscut şi de reposata 

Susana Lorántfi, care a poruncit magistrului şcolii să ducă în 

dumineci şi sărbători copii la biserica românească, să cânte 

şi predice româneşte. 
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Ana Bornemisa trimite în 10 April, 1665 scrisoarea aceasta 

lui Tsengeri (Csengeri) István şi prefectului Udvarhelyi György 

cerându-le informaţiile necesare. Aceştia răspund în ziua următoare 

(11 April) zicând, că văduva lui G. Rákotzi I. a supus 

preoţimea română din district consistorului reformat din Fă- 

. găraş şi că, conform ordinaţiunilor acestei principese, Românii. 

din Făgăraş sunt datori a plăti bisericii calvine anumite contribuţii, 

în aceeaş scrisoare propun principesei să le îngăduie 

.Românilor a-şi edifica altă biserică în locul celei arse. 

Propunerea lui Csengeri şi Udvarhelyi e primită. Dar tot 

atunci (11 April), principeasa dă un decret, prin care supune 

din nou toate bisericile româneşti din acest district jurisdicţiei 

consistorului compus din predicatorii şi inspectorii reformaţi 

din Făgăraş. („Rendeltük azért, hogy a Fogaras földi oláh 

ecclesiák és azoknak minden rendbeli tagjai a Fogaras városi 

reformata ecclesia praedicatoriból és inspectoriból álló Consistoriumtól 

függjenek. Plena authoritást adván a megnevezett 

consistoriumnak, az idvezült Rákotzi Györgyné fejedelemasszony 

rendelése szerint az oláh papok visitatiojára és az oláh esperestek 

és ecclesiák szent irás szerint való igazgatására"). 

în urma acestei scrisori, păstorirea lungă a episcopului 

DaniiI, peste ţinutul de dincolo de Olt, pare foarte problematică. 

Ştim, că la 1643 trei protopopiate din districtul Făgăraşului au 

fost scoase de sub jurisdicţia episcopului român ortodox din 

Bălgrad şi supuse jurisdicţiei superintendentelui calvin. Susana 



Lorántfi le scoate şi de sub jurisdicţia acestuia şi le supune 

consistorului reformat din Făgăraş. La 1659 ţinutul acesta e 

supus din nou vlădiciei Bălgradului, cum se vede limpede din 

decretul lui Acaţiu Barcsai, prin care confirmă diploma de 

denumire alui Sava Brancovici '). în 1662 ţinutul de dincolo 

de Olt capătă un episcop propriu în persoana lui DaniiI, care 

e denumit la intervenţia lui Ion Bethlen de Kis-Bun2). Ultima 

amintire despre DaniiI o avem din 1686, când îl vedem luând 

parte în Muntenia la sfinţirea lui Varlaam, vlădica Bălgradului. 

Fiindcă aci dânsul se numeşte „DaniiI proin Ardelean" 3) ceeace 

însamnă „DaniiI până deunăzi Ardelean" se credea, că el ar 

ii păstorit dincolo de Olt până cătră sfârşitul anului 1685. 
0 Dobrescu. Fragmente pag. 37—38. „Ecclesias Valachales in districtu 

Fagarasiensi existentes episcopatui et jurisdiction! ipsuis annectimus". 

0 Decretul in Bunea. Vechile episcopii pp. 113—14. 

s ) Cipar. Acte şi Fragmente pp. 238—39. 
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Părerea aceasta se pare acum inadmisibilă, deoarece vedem, 

că districtul Făgăraşului e supus la 1665 consistoriului reformat, 

care are asupra satelor româneşti putere absolută şi astfel 

esistinţa unui vlădică român devine, în părţile acestea, imposibilă. 

Ultimul document e scrisoarea de dto 4 Ianuar, 1698, 

prin care capitlul din Alba-Iulia dovedeşte, că Petru Vajda de 

Magyarremete a protestat, în numele comunei bisericeşti reformate 

din Făgăraş, contra edificării bisericii române. 

Z. PÂCL1ŞAN 
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Mărunţişuri istorice. 

Cultura crestina 1911/nr. 11 
— Şcoala românească din Alba-Iulia. 

După moartea episcopului român Gheorghe Ghenadie II., 

principele G. Răkoczy I., îndemnat şi sprijinit de superintendentele 

Geleji, voia să pună în fruntea bisericei române o 

persoană, aplicată a-şi păstori credincioşii în spirit calvinesc. 

Geleji compune un lung program de muncă, pe care-1 trimite 

principelui, ca să-1 impună noului vlădică. Programul a fost 

acceptat din partea lui Rákóczy, şi cuprinde miezul condiţiilor 

puse clerului şi episcopilor români până la Unire. In punctul 

I. se cere întemeierea unei scoli româneşti în Alba-Iulia sau 

în alt loc potrivit, unde 2—3 dascăli cunoscători ai limbei române, 

latine şi greceşti, să-i înveţe pe copii latineşte şi să le 

explice sfintele învăţături creştine])- Hie Iorest, care a fost 

ales în locul lui Ghenadie, nu aveà nici bani, nici timp şi nici 

priceperea cuvenită pentru astfel de lucruri. 

De aci înainte s'au făcut — până târziu la începutul veacului 



al XVII-lea — o mulţime de încercări, de a întemeia o 

şcoală românească în Bălgrad, care erà reşedinţa episcopului 

român şi capitala principelui ardelean. 

Idea înfiinţării unei scoli româneşti în acest oras, se iveşte 

de nou pe timpul lui Sava Brancovici. Acest episcop erà dator 

să întemeieze, din venitele mănăstireşti, o şcoală şi o tipografie 

şi să tipărească cărţi folositoare publicului român, cărţi româneşti, 

prin cari să se propage învăţăturile calvine. Insă 

episcopul întrebuinţa acestea venite, cari nu puteau fi mari, 

spre alte scopuri şi de aceea Mihail Apafi scrie, în 4 Maiu 

1667, ctitorilor averilor mănăstireşti, cari erau loan Zoba, Toma 

Topai, Dumitru Logofăt şi Gheorghe Chira, provocându-i să 

ceară seamă delà Sava despre venitele mănăstireşti şi să se 

îngrijească de întemeierea şcolii şi a tipografiei2). Acelaş principe 

porunceşte, prin decretul de 20 Februarie, 1669, clerului 

şi episcopului român să întemeieze câteva şcoli, mai ales în 

Alba-Iulia, comitatele Hunedoarei şi Maramureşului şi în districtul 

Chiorului, unde să se înveţe cetitul şi scrisul în româneşte 

şi dacă se va putea, să se propună şi limba latină3). 
') Új magyar múzeum din 1859, t. I. p. 216. 

2 ) Monumenta Comitialia Regni Ţransylvaniae, XIV, 267-68. 

8 ) Cipar, Arhiv, p. 611-612. 
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Scoală nici de data aceasta nu s'a întemeiat, si de aceea Mihail 

Apafi se vede silit a impune noului episcop, care erà 

Iosif Budai de Pischinţ, în diplomádé denumire, de a întemeia 

scoli în locurile amintite ')• 

Păstorirea lui Iosif Budai abia a durat un ar- a urmaşului 

său, grecul Iosif Ioasaf, a fost şi mai scurtă, iar delà 1682—84 

scaunul vlădicesc a fost vacant. 

La 1692 e ales vlădică al Românilor ortodocşi Teofil 

Szerémi, care a început tratativele de unire cu biserica Romei. 

Condiţia privitoare la şcoli cuprinsă în diploma de denumire 

a lui Iosif Budai de Pischinţ, se repeţeşte şi în cea dată Iui 

Teofil de guvernatorul Ardealului Gheorghe Bánfi de Losoncz, 

în 18 Decemvrie 1692a). 

Nici Teofil n'a făcut mai mult decât antecesorii săi. In 

soborul ţinut la 1697, despre întemeierea şcolii nu face nici o 

amintire. Se cere numai, ca Românii să fie primiţi în şcolile 

latine ale catolicilor8). Chestia şcolii a fost lăsată deocamdată 

la o parte şi astfel guvernul transilvan, în resoluţiunea de dto 

26 Septemvrie 1699, trimisă în traducere întregului cler român, 

porunceşte, ca neavând Românii nici o şcoală, cei cari voesc 

să se facă preoţi, să înveţe în şcolile confesiunii, cu care se 

vor uni1)- 

Fiind Românii lipsiţi de şcoli şi siliţi a-şi creşte fiii în 



şcolile străinilor, preoţimea hotăreşte împreună cu vlădica 

Atanasie să întemeieze o scoală, în care să fie crescuţi candidaţii 

de preoţie. Atanasie, din motive, cari se pot înţelege 

uşor, nu s'a îngrijit de întemeierea şcolii şi de aceea preoţimea 

română aminteşte în gravaminele, adresate Curţii din Viena 

contra confirmării lui, şi lucrul acesta5). 

Astfel Atanasie a cerut în 1701, când s'a présentât înaintea 

Curţii imperiale, la examenul canonic, să se restitue clerului 

cele 36 mii de floreni, pe cari i-a dat pe timpul răsboiului 

cu Turcii pentru trebuinţele oştirei, ca să poată susţinea şcoala, 

pe care s'a legat înaintea comisiei examinatoare, cu jurământ, 

că o va întemeia în reşedinţa sa, Alba-Iulia, şi se va îngriji 

de profesori, cari cunosc bine limba latină şi română6). In 
! ) Cipar, Acte şi Fragmente, p. 66. 

2 ) Nilles, Symbolae, I. p. 157-58. 

a ) Ibidem, p. 169. 

4 ) Ibidem, p. 236. 

Ó Ibidem, p. 261. 

f ) Ibidem, p. 276 şi 285. 
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diploma a doua leopoldină (19 Martie 1701), în care se cuprind 

drepturile şi datorinţele, mai ales datorinţele, episcopului unit, 

se zice (Art. VIII), că vlădica e dator a întemeia şcoli pentru 

copiii uniţi în Alba-Iulia, Haţeg şi Făgăraş. Primatele Kolonich 

încă spunea în instrucţiunile date teologului iezuit, un fel de 

tutor al episcopului, să grijească ca acesta, după reîntoarea sa 

în reşedinţă, să ridice şcoli pentru creşterea generaţiilor tinere ') 

Atanasie reîntors din Viena şi instalat, convoacă un sinod 

pe 8 Iulie, 1702. între hotărârile sinodului o aflăm şi pe aceea 

de a întemeia din banii, pe cari împăratul promisese, că-i va 

restitui clerului român, o şcoală lângă reşedinţa sa episcopească2). 

In anul următor (1703), vlădica cere delà Curtea din 

Viena casa, destinată în 1700 spre baterea banilor şi care s'a 

aflat necorespunzătoare, ca să întemeieze în ea o şcoală „la- 

1ino-valahică", atât de necesară pentru conservarea acestei 

naţiuni, în unirea ortodoxă adevărată şi sinceră (ad conservandam 

hanc nationem in vera et sincera ortodoxa unione,)3). 

Curtea din Viena, în urma raportului prezentat de comisarul 

comisiunei camerale, contele loan Ehrnveich von Seean, în 

care zice, că fără o astfel de şoală condusă de Iezuiţi cu greu 

s'ar putea susţinea Unirea, din cauza multelor secte eretice şi 

din cauza legăturilor Românilor de aici cu cei de peste munţi, 

dă prin rescriptul din 28 August, 1703, lui Atanasie şi întregei 

naţiuni române, casele cerute. Rescriptul Curţii a fost trimis 

guvernului transilvan, ca să-1 predea episcopului. Atanasie ajunge 

în posesiunea lui abia în 17054); 

Timpurile însă erau foarte nepotrivite pentru întemeierea 



scolii româneşti. în 1703 erumpe revoluţia lui F. Rákóczy II. 

în curând încep luptele vehemente contra unirei. în toamna 

anului 1707, dupăce Atanasie a fugit cu cătanele împărăteşti la 

Sibiiu, Ion Tirca întră în Alba-Iulia, în fruntea oştirilor învinlui 

Rákóczy se potoleşte abia în 1^11. în acelaş an episcopul 

unit e silit, chiar în reşedinţa sa, de protopopii şi preoţii români 

intorşi la neunire, să iscălească lăpădarea de unirea cu 

biserica Romei, iscălitura, pe care şi-a revocat-o în 18 Noem- 
0 Ibidem, p. .';12. 

') Ibidem, p. 351. 

s ) Convorbiri literare a. XL., p. 627 şi urm. 

*) Rescriptul e publicat în Şincai, Cronica, ed. I. vol. III. pag. 218; 

Cipar, Acte şi Fragmente, p. 14-15 şi Nilles, v. cit. p. 368 - 69. 

gătoare arhieresc. Răscoala 
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vrie a aceluiaş anJ)- Peste doi ani (1713) vlădica Atanasie 

se stinge slăbit de boala, care 1-a chinuit multă vreme. După 

moartea lui, scaunul vlădicesc a rămas vacant până în 1721, 

când a fost confirmat Ion Patachi, care şi-a mutat reşedinţa 

delà Bălgrad la Făgăraş. 

Astfel şcoala românească din Alba-Iulia, în care credeau, 

şi cred şi azi foarte mulţi, n'a existat niciodată. 

ZENOVE PÂCLIŞAN. 

 

Mărunţişuri istorice. 

II. Cultura crestina 1911/ nr.13, p.421 

Teritorul episcopiei Balgradului delà început până la 

Unirea cu Roma. 

Biserica Românilor din Ardeal şi Ungaria a trecut în decursul 

veacurilor prin schimbări mari, schimbări, cari privesc 

de-o parte dogmele, iar de altă parte ritul, disciplina şi organizaţia 

aceleia. Prin contactul cu calvinismul stăpânitor, prin 

propaganda şi proselitismul principilor şi a superintendenţilor, 

în biserica noastră se introduc o mulţime de învăţături, legi şi 

obiceiuri străine şi în mare parte contrari spiritului bisericei 

ortodoxe. Aceeaşi soarte au avut-o episcopiile româneşti şi 

în privinţa teritoriului. Jurisdicţia vlădicilor, sau mai corect zis' 

teritoriul supus jurisdicţiei lor, erà mai mare sau mai mic după 

cum erà mai mare sau mai mică şi bunăvoinţa stăpânitorilor 

faţă de ei, pentrucă hotarele unei episcopii nu erau determinate 

de legile ţării — şi nu erà determinat nici numărul episcopilor 

— ci se schimbau după împrejurări. 

în cele următoare voi arăta, pe scurt, schimbările prin 

cari a trecut teritoriul episcopiei româneşti a Bălgradului, delà 

început până la Unirea Românilor cu Biserica pravoslavnică 

a Romei. 

Episcopia Bălgradului a fost o continuare — ca s'o numesc 

aşa — a episcopiei Silvaşului cum a fost şi episcopia 
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Făgăraşului continuarea episcopiei Bălgradului şi episcopia 

Blajului, continuarea episcopiei Făgăraşului. De aceea vom 

începe cu Eftimie, primul vlădică cunoscut al Silvaşului. 

Eftimie a fost denumit episcop prin diploma lui Ştefan 

Báthori de dto 3 August 1572. Jurisdicţia lui se estindeà pretutindenea 

în ţara Ardealului şi părţile ungureşti, „ubilibet in 

hoc regno Transylvaniae et partibus Hungáriáé ditioni.nostrae 

subiectis", zice diploma1). Astfel dânsul aveà sub ascultarea 

sa pe toţi Românii din A/deal şi Ungaria cu escepţia acelora, 

despre cari zice deta din 1577 April 21 —26, „că luminaţi fiind 

de Spiritul sfânt au îmbrăţişat învăţăturile calvine", şi cari au 

fost păstoriţi delà 1566 — 82 de episcopii româno-calvini Gheorghe 

de Sângeorz, călugărul-vlădică Sava, de Paul şi Mihail 

Tordasi. 

în 1574 se reînfiinţază episcopia Vadului2), şi astfel din 

teritorul episcopiei Silvaşului se desfac comitatele Turda, Cluj, 

JDobâca şi Solnocul interior. In fruntea acestei episcopii e pus 

Eftimie iar în locul lui la Silvaş, cu reşedinţa în mănăstirea 

Prislopului, e denumit, în 6 Iunie 1574, Cristofor, care aveà să 

fie păstorul sufletesc al tuturor Românilor ardeleni, cari mărturiseau 

credinţa grecească, afară de cei din comitatele amintite, 

cari aparţineau episcopiei Vadului3). Tot atunci pare a 

fi fost scos de sub jurisdicţia episcopiei Silvaşului şi Maramureşul 

(în diploma din 1572 se aminteşte ca supus păstoriei 

lui Eftemie), care şi-a căpătat episcop propriu. Şi într'adevăr 

într'o scrisoare alui Homonai din 1607 cetim, că mănăstirea 

Perilor înainte, pe timpul principilor de fericită aducere aminte, 

a fost reşedinţa vlădicilor români4). 

Eftimie moare în 1576 şi în locul lui e denumit Spiridon, 

care capătă jurisdicţie şi asupra comitatelor Crasna şi Solnocul 

de mijloc, şi astfel episcopia Silvaşului, căreia îi erau supuşi, 

') Analele Academiei române, seria II., tom. XXVII. p. 31. 

*) Episcopia Vadului a fost întemeiată la începutul veacului al XVII-lea, 

în satul cu acelaşi nume aparţinător cetăţii Ciceului, care făcea parte din 

averile Voevozilor Moldovei. Primul episcop cunoscut al Vadului e Ilarion, 

pomenit în 1523. Vlădicia aceasta a fost desfiinţată, probabil, în 1566, când 

vlădica Gheorghe a îmbrăţişat reforma, devenind astfel primul episcop al 

Românilor trecuţi la calvinism. Cfr. documentele publicate de dl Iorga în 

volumul citat al Analelor Academiei române. 
') Analele Academiei române voi. cit. p. 32 — 33. 

4 ) Cfr. articolul meu din „Cultura Creştină" Nr. 4 p. 102. 
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la început, toţi Românii din Ardeal şi Ungaria, în decurs de 

doi ani, delà 1574 — 76, pierde părţile nordice, şi anume comitatele 

Turda, Cluj, Dobâca, Solnocul interior şi de mijloc, Crasna 



şi Maramurăşul. 

O altă perdere teritorială însemnată sufere episcopia Sil— 

vasului după moartea lui Ghenadie I. (1578 — 85), când districtul 

Făgăraşului e scos de sub jurisdicţia urmaşului său Ion 

delà Prislop şi supus jurisdicţiei prim-parohului reformat din 

Făgăraş !)• Districtul acesta rămâne supus păstorirei calvineşti 

a parohului din Făgăraş numai până în 4 Iunie 1595, când în 

urma tratatului încheiat în 20 Maiu al aceluiaşi an, Sigismund 

Báthori îl supune din nou jurisdicţiei episcopului român, dându-i 

dreptul de a-şi putea face şi în părţile acestea obicinuitele vizitaţiuni 

canonice şi de-a putea colecta taxa de un floren delà 

fiecare preot 2). 

Pe timpul lui Ion delà Prislop se întâmplă unul dintre 

celea mai însemnate acte din trecutul bisericei române ortodoxe 

din Ardeal. Mihaiu Viteazul edifică între 1595 — 99 în 

Alba-Iulia, cu voia aliatului său Sigismund Báthori, o mănăstire 

românească, închinată Sfintei Treimi. Ion delà Prislop îşi 

mută reşedinţa aici şi astfel cu el începe şirul episcopilor 

Bălgradului. 

în groaznica anarchie sălbatecă, care a urmat după uciderea 

lui Mihaiu Viteazul, Ion delà Prislop a fost scos din mănăstirea 

românească, în care s'a aşezat nobilul „răsboinic buclucaş 

şi desfrânat" Valerian Lubieniecki, un favorit al Iui 

Basta şi a rămas aici mult timp, împlinind funcţii preoţeşti 3) 

Sub urmaşul său, Teoctist, vlădicia Bălgradului perde, pe 

timp scurt, comitatul Aradului, în fruntea căruia a ajuns prin 

vitejia şi serviciile sale, sârbul Sava. După moartea Iui, comitatul 

acesta ajunge din nou sub jurisdicţia episcopiei Bălgradului. 
') Pokoly József, Az erdélyi református egyház története, vol. II. Budapest, 

1904, p. 171. 

') Decretul se află întreg în traducere românească în Şincai, Cronica 

Românilor, la a. 1596. Un résumât mic latinesc în I. Hintz, Geschichte des 

Bisthums der griechisch nichtunirten Glaubensgenossen in Siebenbürgen. 

Hermannstadt, 1850, p. 19. 

*) N. Iorga, Istoria bisericei române, vol. 1. Vălenii de Munte, 1908, 

p. 228. 
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La o dată necunoscută, sigur însă sub păstorirea lui 

Teoctist, vlădicia Bălgradului perde comitatul Bihorului si districtele 

Bistriţei şi Giurgiului şi în schimb capătă comitatul 

Clujului. Lucrul acesta apare evident din dipioma Iui Gavril 

Bethlen din 21 Februar 1615, din care se vede, că Ia această 

dată deşi era episcop la Bălgrad Teofil de Prislop, totuşi comitatele 

Turda, Cluj, Dobâca, Solnocul interior şi de mijloc, 

Maramurăşul, Crasna şi Bihorul apoi districtele Bistriţei şi 

Giurgiului nu aveau păstor1). 

Sub urmaşul său, Teofil de Prislop, vlădicia Bălgradului 

ajunge din nou să stăpânească toate bisericele româneşti din 



Ardeal şi Ungaria, afară poate de satul Voevodeni de pe Crişul 

Alb, care îmbrăţişând calvinismul a fost scos prin diploma lui 

Sigismund Rákóczy de dto 15 Ianuar 1698, de sub jurisdicţia 

vlădicului românesc. Teofil delà Prislop a fost denumit la 

început, în 1614, numai preste teritorul stăpânit şi de Teoctist; 

în anul următor însă i-se adaug comitatele Turda, Dobâca, 

Solnocul interior şi de mijloc, Maramurăşul, Crasna, Bihorul 

şi districtele Bistriţei şi Giurgiului2). 

Teritoriul episcopiei Bălgradului a fost redus în curând 

iarăşi numai la comitatele sudice, iar peste celea de nord (Cluj, 

,Dobâca, Solnocul interior şi de mijloc, Crasna, Bihor, Maramurăş 

şi districtul Chioarului) a fost denumit, la o dată necunoscută, 

Augustin, care trece apoi în Moldova. Un urmaş al 

lui a fost Eftimie numit de guvernatorul Ardealului Ştefan 

Bethlen şi întărit de principile Gavrilă Bethlen, în 1 Iunie 1623, 

peste comitatele amintite, la cari se mai adauge Sătmarul şi 

districtele Bistriţei şi Giurgiului3). Durata stăpânirei lui Eftimie 

e necunoscută. După moartea lui comitatele nordice trec 

iarăşi sub jurisdicţia episcopiei Bălgradului, afară de Maramurăşul 

supus în 12 Ianuar 1627 episcopului rutean delà Muncaciu, 

Ion Gregorovics4). Sub urmaşul său, Ilie lorest, vlădicia 

Bălgradulni perde comitatul Bihorului, în fruntea căruia a fost 

denumit, în 30 Septembre 1641, episcopul româno-caivin Avram 

Burdanfalvis). 
') N. Dobrescu, Fragmente privitoare la istoria bisericei române, 

Budapesta, 1905, p. 19 şi urm. 

') îbidem, p. 19 şi urm. 
••) Dobrescu, o. cit. pp. 24 25. 

') I. Basilovits, Brevis notitia fundationis Theodori Koriatovic», voi- 
I. Cassoviae, 1799, pp. 51 — 52. 

s ) Dobrescu, o. cit. pp. 26 — 27. 
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Cea mai mare ştirbire teritorială a suferit-o episcopia 

Bălgradului sub Simion Ştefan, urmaşul lui Ilie Iorest. Ţinuturi 

şi comitate întregi au fost scoase de sub jurisdicţia Iui şi supuse 

jurisdicţiei superintendentului calvin. Pe timpul Iui, teritoriul 

acestei vlădicii se reducea la comitatele : Alba, Crasna, 

Solnocul interior şi de mijloc, Dobâca, Cluj, Turda, Târnava, 

districtele Chioarului, Bârsei şi Bistriţei apoi scaunele săcueşti 

şi săseşti, afară de Alămor, Orăştie, Haţeg, Hunedoara, Ilia, protopopiatul 

Crişului şi trei protopopiate din Ţara Oltului, cari 

erau supuse superintendentului calvin l). 

în 1650 Simion Ştefan perde şi comitatele Solnocul interior 

şi de mijloc, Sătmar şi districtul Chioarului, în fruntea 

cărora e pus Savul ca sufragan al episcopului din Bălgrad2). 

în anul următor comitatele acestea sunt alăturate din nou la 

teritoriul episcopiei bălgrădene. 

Cu urcarea pe tronul arhieresc alui Sava Brancovici, 



episcopia Bălgradului recâştigă tot teritoriul perdut sub Simion 

Ştefan, afară de Maramurăşul rămas sub păstorirea lui Mihail 

Molodiciu şi afară de Ţara Făgăraşului, care erà pe timpul 

acesta proprietatea văduvei lui Gheorghe Rákóczy I., Susana 

Lorántfy, o presbiteriană energică, care o supune prim-parohului 

reformat din Făgăraş. Ajungând, după căderea Racoţeştilor, 

Acaţiu Barcsai principe al Ardealului, în fruntea Ţării 

Făgăraşului îl pune pe fratele său Andrei, iar prin diploma din 

9 Ianuar 1659, preoţii şi bisericile româneşti trec iarăşi sub 

păstorirea vlădicului românesc din Bălgrad3), sub a cărui jurisdicţie 

rămân până în 1662, când Mihail Apafi aşază în acest 

district un episcop propriu pe Daniil, probabil acela, care s'a 

ispitit „a linge — cum zice dânsul — pe din afară puţinei 

Gramatica şi Syntaxiul" şi a tradus îndreptarea legii (apărută 

în Târgovişte la 1652) „dă pe limba elinească pe limba proastă 

românească" 4 ) în acelaşi an principele estinde jurisdicţia lui 

Sava Brancovici asupra Maramurăşului, unde este primit de 
') Cipar, Archiv, pp. 628 32. 

s ) Dobrescu, o. cit. pp. 31 — 33. Au deci dreptate, în parte, cei cari 

susţin că arhiereii Bălgradului au fost şi metropoliti. Simion Ştefan a avut 

doi sufragani, pe Savul şi pe urmaşul lui în Maramurăş, Mihail Molodiciu. 

•i Diploma în Dobrescu, o. cit. p. 36 şi urm. 

') Bian—Hodoş, Bibliografia românească veche I, Bucureşti, 1903, 

P 192 - 93. 
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comitat în 28 Iuliel). Stăpânirea Vlădicilor Bălgradului asupra 

Maramurăşului durează numai până în 1690, când în fruntea 

credincioşilor acestui comitat e aşezat Iosif Stoica. 

Ţinutul Făgăraşului devine în 24 Septembre 1663 proprietatea 

soţiei lui Mihail Apafi, Ana Bornemisa, care continuă 

opera Susanei Lorántfy. Daniil e depus şi districtul e supus 

din nou prim-parohului reformat din Făgăraş2). Cu toate că 

Varlaam se intitulează în prefaţa „Molitvelnicului" din 1689 

„arhiepiscop şi mitropolit sfintei mitropolii a Bălgradului, al 

Vadului şi Silvaşului, al Făgăraşului şi Maramurăşului3), cred, 

contrar celor susţinute altădată, că ţinutul Făgăraşului a trecut 

sub jurisdicţia vlădicilor Bălgradului abia pe timpul încercărilor 

de unire cu Biserica Romei. Şi într'adevăr în diploma 

din 1692 lui Teofil Szeremi i se dă dreptul de-a luà delà fiecare 

preot câte un floren pe an „excepta tamen terra 

Fogarasiensi4). 

Astfel Unirea cu Biserica Romei i-a aflat pe toţi Românii 

din Ardeal şi Ungaria, cu escepţia celor din Maramurăş, strânşi 

sub păstorirea aceluiaşi vlădică. 

ZENOVE PÂCL1ŞAN. 
 

Legăturile Românilor ardeleni cu Reformaţiunea 
în veacul al XVI. şi XYII-lea. 



(i) Cultura crestina 1911/nr. 16, p.518 

Stările din Biserica catolică a Ungariei n'au fost niciodată 

atât de triste, ca la începutul veacului al XVI-lea. Scaunele 

arhiereşti nu erau ocupate de bărbaţi însămnaţi prin ştiinţă 

teologică, prin vieaţă cucernică şi zel apostolic, ci de membrii 

familiilor din aristocraţia înaltă, cari făceau regelui servicii 

politice. Francise Perényi, fiul palatinului Emeric Perényi, a fost 

numit la vrâsta de nouă ani episcop al Ardealului, iar la vrâsta 

de 14 ani a căpătat episcopia Orăzii. Francise Csaholyi, deşi 

minorean, a ajuns în fruntea vlădiciei Cianadului; cancelarul 

Gheorghe Szatmáry a păstorit pe rând, şi în timp foarte scurt, 

Ia Veszprém, Orade, Cinci-Biserici şi în 1521 a fost pus în 

fruntea arhiepiscopiei din Strigon în locul vestitului, prin bogăţiile 

sale, Toma Bakocz. 
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Bărbaţi ca primatele Ladislau Szálkai, care a stăpânit, fără 

hirotonire, scaunele arhiereşti din Vaţ şi Agria, Paul Tomori, 

mitropolitul Calocei, episcopii Paul Várday din Agria şi Toma 

Szalaházi din Veszprém, se însufleţiau mai tare pentru treburile 

politice, decât pentru Biserica lui Isus Hristos. 

Averile bisericeşti nu se foloseau pentru scopuri sfinte, ci 

pentru susţinerea miliţiei şi apărarea ţării. Afacerile bisericeşti 

din oraşe şi sate erau conduse de senatele orăşeneşti, de patronii 

şi domnii de pământ. Preoţimea de rând erà necultă şi 

imorală, poporul asuprit şi sărac. 

Ţara era sfâşiată de certe politice. Partida naţională voià 

să scape Ungaria de influinţa străinilor, şi dupa moartea regelui 

să aleagă în fruntea ţării un rege din sânge unguresc. Cealaltă 

partidă, partida nemţească, susţinea domnia lui Ludovic II. şi 

după moartea lui voià să ridice pe tron un membru al familiei 

habsburgice ')• 

In timpurile acestea tulburi, în mijlocul celei mai mari; 

anarhii şi destrăbălări, se ivesc în Ardeal primii apostoli şi 

aderenţi ai reformaţiunii, care n'a putut fi înăbuşită nici de; 

rugăciunile călugărilor, nici de legile aspre aduse într'un timp, 

când n'a^ea cine le executa. 

Cei dintâi, cari s'au ştiut însufleţi şi au primit învăţăturile 

eretice ale reformatorului german, au fost Saşii. Negustori 

şi studenţi de-ai lor, reîntorşi din lungile călătorii întreprinse; 

prin oraşele mari ale Germaniei, aduceau cu sine scrierile lui 

Luther, pe cari le propagau în toate părţile. învăţăturile depuse 

întrtnsele s'au lăţit repede şi îndată se porneşte o mişcare* 

primejdioasă contra autorităţilor şi preoţimii bisericii catolice-.. 

La sfârşitul anului 1523, sau în primele zile ale anului următor,, 

un autor necunoscut — unii ziceau, că ar fi fost Ion Mild,, 

directorul şcolii sibiiene — compune un pamflet murdar contra 

preoţimii şi—1 împrăştie noaptea între locuitorii Sibiiului *). Tot 



acolo, în casele senatorului Ion Csukás, se întemeiază un fel de 

şcoală, unde cântările bisericeşti şi liturghia se făceau nemţeşte. 

In acelaş timp un călugăr, Gheorghe, cutrieră oraşul şi 

satele din jur, predicând şi îndemnând poporul la primirea 
') Karácsonyi Jáaos, Magyarország egyháztörténete. Nagyvárad 1906, 

pp. 40 şi urm. 

') Fabritius Károly, Pempflínger Márk, szász gróf élete különös 

tekintettel a reformatio elterjedésére az erdélyi szászok között, Akadémiai 

székfoglaló. Budapest 1877, pp. 126 - 27. 

 

noilor învăţături Legile bisericeşti sunt călcate în picioare. 

Certele dintre clerici şi laici sunt judecate de forurile civile, 

iar pedepsele dictate de capii bisericii sunt dispreţuite. Locuitorii 

nu mai dau preoţilor nici decimele obicinuite. 

Regele Ludovic II. intervine, scriind (9 Martie 1524) autorităţilor 

scaunului Sibiiu, să caute scrierile lui Luther, să le 

ardă publice şi să aducă la cunoştinţa tuturor, că cei cari ar 

îndrăzni să vândă, să cumpere sau să citească astfel de cărţi 

vor fi pedepsiţi cu pierderea tuturor averilor2). In 12 August 

trimite în Ardeal pe camerarul Gáspár Ráskay şi pe secretarul 

Nicolae Gereudi, cari aveau între altele şi misiunea de-a împiedeca 

lăţirea luteranismului. Peste câteva zile (15 August 

1524), noul primate, Ladislau Szálkai, încă scrie preoţimii din 

Sibiiu şi Braşov, să îndemne poporul în fiecare Duminecă şi 

sărbătoare, să se absţină delà primirea ereziilor, delà cumpărarea 

şi cetirea scrierilor lui Luther. Pe cei renitenţi să-i considere 

ca escomunicaţi până când nu vor arăta semne de pocăinţă3). 

Toate ameninţările şi pedepsele erau zadarnice. Reformaţiunea 

înainta biruitoare. Mulţi preoţi i-se alăturau. Unul 

este tras pentru aceasta în judecată în 22 Septemvrie 1524, 

altul în 17 Octomvrie 1525. In luna următoare (25 Noemvrie 

1525) universitatea săsească opreşte testarea averilor pe seama 

mănăstirilor, bisericilor şi instituţiilor pii4). 

După catastrofa delà Mohács (29 August 1526) reformaţia 

înaintează mai puternic. Aderenţii se ivesc şi în alte părţi. 

Scholtz, comandantul cetăţii Hunedoarei, e dat în judecată 

(24 Septemvrie 1526), pentrucă a înjurat pe papa, a batjocorit 

sf. Cuminecătură, a dispreţuit posturile şi ajunurile, mâncând 

Sâmbăta carne cu Românii, a ris de spovedanie, de cruce, de 

indulginţe, şi mergea la biserică numai ca să-şi bată joc de 

sf. liturghie5). 

In sensul unei horărîri aduse de sfatul orăşenesc în 

19 Febr. 1529, călugării sunt siliţi să părăsească Sibiiul în 
') Fabritius, o. c, pp. 756-60. 

•) Ibidem, p 134. 

") Ibidem, pp. 137-39- 

4 1 Ibidem, p. 171. 

') Egyháztőrténelmi emlékek a magyarországi hitújítás korából. 

pp. 283-88. 
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decurs de opt zile1)- In acelaş an Bistriţenii încă se dimit la 

acte de violenţă faţă de călugări, aruncând pe vre-o câţiva 

în temniţă2). 

La 1533 se reîntoarce delà învăţătură din Germania, loan 

Honter, parohul de mai târziu al Braşovului şi organizatorul 

reformaţiunii săseşti, însoţit de Theobald Griffi, om priceput în 

arta tipografică, cu sprijinul căruia înfiinţează vestita tipografie 

braşoveană3). Sub conducerea şi la stăruinţa lui, Saşii se constituesc 

în 1542 în comunitate religioasă independentă, iar cu 

doi ani mai târziu întemeiază gimnaziul săsesc din Braşov. 

Reformaţii îşi câştigară în scurt timp atâta putere, încât 

la 1556 au isgonit din Ardeal pe episcopul romano-catolic 

Bornemisza, au desfiinţat capitlul de Alba-Iulia, iar averile bogatei 

episcopii au fost secularizate şi reşedinţa vlădicească a 

fost ocupată de regina Isabela, văduva lui Ion Zápolya, şi de 

fiul său Ion Sigismund. In anul următor dieta ţinută în Turda 

(1—10 Iunie) hotăreşte, că mănăstirile călugărilor să fie prefăcute 

în şcoli, unde tinerii să-şi capete învăţăturile necesare4). 

In curând se propagă în Ardeal o altă erezie, calvinismul. 

La 1564 biserica calvină se desface de cea luterană, care remâne 

biserica naţională a Saşilor. Peste doi ani dieta tării e 

silită să deà libertate religioasă şi unitarilor. 

Astfel pe ruinele vechei şi puternicei Biserici catolice, 

acum sfâşiate, se ridică ceiea trei confesiuni protestante, confesiunea 

luterană, calvină şi unitară, şi Ardealul devine terenul 

celor mai neastâmpărate şi mai crude lupte religioase şi a 

celui mai urgisit proselitism. 

* 

* * 

In preajma acestor oraşe, cari se însufleţiau pentru reforma 

luterană sau calvină, îşi trăia traiul umilit în lucrarea 

sirguincioasă a pământului, în păzirea turmelor de oi şi, în 

vremi de grea cumpănă, în apărarea hotarelor contra năvălirilor 

duşmane: poporul românesc, stăpânitorul exclusiv, în alte tim- 
0 Arhiv d. Vereins für siebenbürgische Landeskunde. Neue Folge, 

XV, p. 58. Cfr. şi Oltard. Concio sollemnis et extraordinaria. Cibinii, 1850, 

pp. 44 - 46. » 

! ) H. Wittstock. Beitrăge zur Reformationsgeschichte des Nösnergaues. 

Wien, 1858, p. 13. 

*) Trauschenfels, Deutsche Fundgruben zur Geschichte SiebenbUrgeris. 

Kronstadt, 1860, p. 9. 

«) Monumenta com. Regtii Transylvaniae II, 79. 
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puri, al acestui colţ de pământ. Lipsit de drepturi politice, de 

libertate şi de avuţii şi astfel lipsit şi de putinţa unei desvoltări 

culturale normale, neamul nostru aveà, în schimb, superioritatea 

vitejiei îndrăsneţe şi a hărniciei rodnice şi erà cel mai 



număros popor al Ardealului: destule însuşiri, ca stăpânii noştri 

să se năzuiască a ne câştiga pentru ideile religioase, de cari 

erau însufleţiţi.,\ 

Lucrul se părea la început foarte uşor. Românii erau păstoriţi 

în timpurile acestea de vlădicii, cari rezidau în mănăstirea 

Vadului, întemeietă, probabil, sub Ştefan cel Mare în 

satul cu acelaş nume, aparţinător cetăţii Ciceului, care făcea 

parte din posesiunile ardelene ale Voivozilor Moldovei; de cei 

din Geoagiul de sus, sat aparţinător domeniului Stremţului, 

care erà între 1508—22 posesiunea Voevozilor Ţării româneşti. 

Atât episcopia Vadului cât şi a Geoagiului de sus au avut o 

durată foarte scurtă, fiind ambele desfiinţate la începutul jumătăţii 

a doua a veacului al XVI-lea. Iurisdictia vlădicilor, cari 

rezidau aci, se extindea asupra credincioşilor de pe domeniile 

amintite, bucurându-se de scutul puternic al principilor celor 

două teri române, iar în celelalte părţi numai întrucât îngăduiau 

domnii.de pământ la început catolici, iar mai târziu protestanţi1)- 

Preoţii de rând, conducătorii imediaţi ai poporului, de 

soartea căruia se împărtăşiau sub toate raporturile, fiind supuşi 

aceloraşi sarcine şi greutăţi, erau de o ignoranţă înspăimântătoare. 

Pregătirea lor, erà redusă la cunoştinţa cetitului 

şi a scrisului, meşteşug învăţat în casa părintească, când tatăl 

aveà aceeaş slujbă, sau în mănăstire, şi rareori aflăm preoţi cu 

o cultură mai temeinică, pe când, de altă parte, aflăm o mulţime, 

nu numai în veacul al XVI-lea, ci şi în celea următoare, 

cari nu erau stăpâni nici măcar pe maestria unui cetit şi scris 

cuviincios. Pe acelaşi grad de cultură duhovnicească stà şi călugărimea 

din micile, săracele şi modestele mănăstiri ortodoxe, 

cari erau îngăduite de mila iertătoare a stăpânilor ţării. De-o 

înţelegere adâncă, deci, a dogmelor, a esenţei credinţei răsăritene, 

de putinţa unei priceperi a deosebirei dintre această credinţă 

şi aceea, pe care o predicau „colegii" reformaţi sau catolici, 

de lupte îndărătnice cu graiul viu sau în scris contra 

acelora, cari se apropiau de noi cu gând duşmănos, cu gândul 
') Dr. A. Bunea, Vechile episcopii româneşti a Vadului Geoagiului, 

Silvaşului şi Bălgradului. Blaj, 1902, cap. II—III. 
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de a ne abate delà „erezia" ortodoxă la noua doctrină curată, 

nici vorbă nu putea fi. 

Astfel, pe când proselitismul religios îndrăzneţ şi răsboinic, 

erà întimpinat în alte teri şi la alte popoare de reacţiunea 

demnă, a celor cari îşi simţiau primejduită cea mai sfântă co- 

moară a sufletului lor religios, şi atacurile unei părţi erau în-  

soţite de strigătul de răsvrătire furtunoasă a celeilalte părţi, 

proselitismul stăpânitorilor calvini din Ardeal a trecut, fără  

sgomot şi fără încrucişări de arme, din izbândă în izbândă.  



Epoca aceasta lungă de un veac şi jumătate a istoriei Bisericii 

române nu este o epocă de luptă, de răsvrătire împotriva ace-  

lora, cari voiau să profaneze altarul conştiinţei noastre religioase, 

ci o epocă de umilinţă mută, fără martiri şi fără eroi. 

ZENOVE PÂCL1ŞAN. 
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Legăturile Românilor ardeleni cu Reformaţiunea 
în veacul al XVI. şi XVII-lea. 

Cultura crestina 1911/ nr.17, p.660 

i. 

Biseriea românească şi Luteranismul. 

Saşii fiind cei dintâi, cari au primit învăţăturile neastâmpăratului 

reformator îndărătnic din Wittemberga, au fost şi cei 

dintâi, cari s'au gândit la o schimbare a credinţei noastre 

româneşti ortodoxe. 

Cu un an înaintea marei adunări din Sighişoara, în care s'a 

proclamat ca îndreptar al reformaţilor de limbă germană confesia 

delà Augsburgl), în anul întemeierii gimnaziului săsesc 

din Braşov (1544), sfatul oraşului Sibiiu, unde eră tipografie 

încă de prin 1529, când apare o lucrare a rectorului Toma 

Gemmarius, un succesor al acelui Jon Mild, despre care se 

credea că ar fi compus pamfletul pomenit mai sus 2), tipăreşte 

pentru Români în limba românească Catehismul lui Luther. 

O altă traducere, grecească, datorită lui Valentin Wagner, a 

eşit tot atunci de sub teascurile tipografiei braşovene alui Honter 

„haud sine maximis universitatum Germanicarum gratulationibus", 

cum ne asigură un cronicar din veacul următor.3) Tipăritorul 

Catehismului a fost „Philippus Pictor", căruia sfatul 

orăşenesc îi votează pentru osteneală doi floreni4). Sarcina 

traducerii pare a fi avut-o acelaş Philippus, care ştia bine româneşte, 

şi a fost trimis de mai multe ori din partea oraşului 

ca sol în Ţara românească (22 Iunie 1537; 24 Iulie 1541; 10 

Aprilie 1543)5). Catehismul a apărut fără indicarea locului, 

sub titlul modest de „întrebare creştinească", menit a nu tradâ 

nimic din cuprinsul cărţii şi din planurile celor, cari au tipărit-o. 
') N. Iorga, „Sate şi preoţi din Ardeal", Bucureşti 1902, p. 20. 

2 ) Szabó Károly, „Régi magyar könyvtár" II, Budapest, 1885, p. 2, nr. 9. 

s ) „História ecclesiarum Transylvanicarum", auctore M. Georgio 

Hanner, Schassburgo Transylvano Saxone. Francofurti et Lipsiae, 1694, p. 

205. Cfr. şi F. Adolfus Lampe, „História ecclesiae reformatae in Hungária 

et Transylv", Trajecti ad Rhenum, 1728, p. 92. 

*) „Korespondenzblatt d. Vereins für Siebenbürgische Landeskunde", 

III, 2. p. 15. 

5 ) Hurmuzachi, „Documente privitoare la istoria Româniior". XI, 

pp. 855 - 58. 
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1 Cuprinsul micei broşuri e cu toate acestea, din punct de vedere 

ortodox, revoluţionar. Li se spunea în ea simplilor preoţi 



români obişnuiţi cu cartea slavonă, din care în foarte multe 

cakuri nu înţelegeau nimic, într'un graiu românesc destul de 

limpede, că omul creştin trebuie să ştie numai cinci lucruri: 

„zece poruncile ale lui Dumnezeu; a doua credinţa creştinească 

(Credeul); a treia Tatăl nostru; a patra Botezul; a cincea Cuminecătura"; 

că credinţa singură e aceea care ne poate câştiga 

mântuirea sufletului (sola fides justificat), şi că această 

credisţă înseamnă: „nădejdea în mila Tatălui sfânt derept 

moartea Fiului cel sfânt" 1). De celealalte Taine, cum e şi firesc, 

nu se \ace nici o amintire. 

Saartea Catehismului, pe care „domnii" saşi din Sibiiu, 

Braşov \şi Bistriţă, îl vor fi împărţit, sigur, între preoţii din 

jurul acestor oraşe, n'a putut fi strălucită. Mulţi preoţi îl vor 

fi privit \ja pe-un lucru curios, interesant chiar, fără ca în puţinele 

cliîe de linişte, pe cari le aveau după isprăvirea muncii 

aspre, săvârşite în ogorul propriu, sau în acela al domnului de 

pământ, când ochii lor alergau domol peste slovele cari cuprindeau 

\n venin atât de primejdios, să se gândească la o 

schimbare V puţinului cât îl ştiau şi deci îl puteau crede până 

atunci. Alţii îl vor fi privit cu neîncrederea şi dispreţul, cu 

care au privit şi celealalte cărţi româneşti, traduse cu un veac 

mai înainte ; sub influenţa mişcării husite, sau pe acelea eşite 

peste câţiva ani, de sub teascurile tipografiei braşovene. De 

aceea când preotul luteran din Bistriţă, Adalbert Wurmloch, 

dă prietinului său loan Hess din Vratislavia informaţii privitoare 

la ţara sa, despre soartea acestui Catehism n'a putut 

spune mai mult, decât că unii îl privesc ca pe un lucru sfânt, 

iar alţii îl despreţuesc 2). 

Din Sibiiu mişcarea de convertire, a trecut în celalalt 

centru săsesc, Braşovul, unde se formase deja o tradiţie puternică 

si trainică de muncă isteaţă si rodnică, în interesul 

adevăratei învăţături evanghelice „curate". Ad a păstorit 

Honter, urmat delà 1549 înainte de Valentin Wagner, traducăl 
) Traducerea românească a Catehismului luteran o cunoaştem 

m\mai dintr'o copie a popii Grigorie din Măhaciu, din deceniul prim al 

veacului al XVII-lea, care e publicata în B. P. Hajdău „Cuvinte din bă.- 

trâni" II, Bucureşti 1879, pp. 99-107. 

3 ) „Et mulţi ex sacerdotibus amplectuntur eum libellum tamquarrr 

sacrosanctum, mulţi autem prorsus contemmmt". H, Wittstock o. cit. p. 60. 
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torul Catehismului luteran în greceşte; aci lucra sîrguincios, 

tipografia întemeiată de cel dintâiu cu ajutorul lui Theobald 

Griffi — despre tipografia sibiiană delà 1550 înainte, când ^ 

apărut cartea lui Sebastian Pauschner, până la 1575, nu mai 

ştim nimic — şi tot aci stăpania judele bogat loan Benkner, 

care aveà şi tragerea de inimă şi spiritul de jertfă necesar 

pentru astfel de întreprinderi costisitoare şi, în sfârşit, Românii 

de-aici erau, in urma legăturilor dese şi felurite cu cei plin 



Ţara românească, şi în urma contactului zilnic cu cotilocuitprii 

Saşi, pe-un grad de cultură mai înalt, decât fraţii lor din celelalte 

părţi ale Ardealului. / 

în 12 Martie 1559, loan Benkner, Hanăş Beagnăr/ cum 

îl numiau Românii, împreună cu senatorii a impus celor doi 

preoţi români braşoveni, Toma şi nepotului său de soră, popa 

Dobre, predicarea în biserica, care număra între ctitorii săi pe 

cucernicul voievod al Munteniei, Neagoe Băsărab, a Catehismului 

luteran, apărut la Sibiiu cu cincisprezece ani îâainte !). 

Peste şase ani, sarcina aceasta o aveà un predicatei special, 

pe care vlădica romano-calvin Gheorghe de Sângeorz, ţinea 

să-1 amintească într'o scrisoare adresată în 14 Ianuarie 1568 

cetăţenilor oraşului Bistriţa 2) 

în predicarea cuvântului dumnezeesc reformaţii urmau 

acelaş principiu, de care erau călăuziţi şi husiţii, şi care ţintia 

eliminarea limbilor moarte si introducerea celor naţionale, în 

toate funcţiunile sacre, provocându-se la cuvintele s. Pavel, 

care zice, că în biserică este mai bine a vorbi cinci cuvinte 

pe înţeles, decât zece mii de cuvinte în limbă străină neînţeleasă 

(2. Cor. 14, 19). Conduşi de-o parte de principiul acesta, 

iar de altă parte de interese materiale şi mai ales de acestea, 

Saşii braşoveni încep a tipări, cu ajutorul diaconului fugar 

Coresi, sf. Scriptură în româneşte, folosindu-se de vechile manuscripte, 

rămase pe urma valurilor pornite de mişcarea husită. 

Astfel Românii primiră din dărnicia lui loan Benkner, iar mai 

târziu din a urmaşului său Luca Hirschel Evanghelia, Faptele 
') Eodem anno die 12 Marţii (15591 Johannes Benknerus, judex 

Coronensis cum reliquis senatoribus reformavit Valachorum Ecclesiam et 

praecepta Cathecheseos illius discenda proposuit". Cronicon Fuchsio— 

Lupino—Oldardinum". Edidit Josephus Trausch. Coronae, 1847, I. p. 61. 

2 i N. lorga, „Ştefan cel Mare, Mihaiu Viteazul şi Mitropolia Ardealului" 

în Analele Acad. rom. seria II. tom. XXVII p. 25. 
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Apostolilor, Psaltirea şi un Tâlc al Evangheliilor în traducere 

românească i). 

în curând însă Saşii, convinşi de zădărnicia acestei acţiuni 

costisitoare şi deşarte, amestecaţi în discuţii sterpe cu 

celelalte confesiuni reformate, văzând apoi concurenţa, care li-o 

făceau calvinii în încercările de convertire a Românilor, la cari 

e de a se adauge şi simţul lor de oameni practici şi prevăzători, 

au abandonat planurile mari, cari i-au călăuzit la începutul 

mişcării, cu păreri de rău, de sigur, pentru jertfele aduse, 

şi cu un potenţat dispreţ suveran, faţă de simplii preoţi români, 

cari nu voiau să se facă părtaşi de „lumină" luterană, ci 

păstrau vechia credinţă, despreţuind noile dogme şi rituri. 

Astfel se termină, după patruzeci de ani, încercările Saşilor 

de a ne abate delà „erezia" ortodoxă la învăţăturile „curate" 



ale profetului din Wittenberga, rămânând grija convertirii 

noastre în seama altora, mai energici şi mai destoinici2). 
1 ) Pentru tipăriturile acestea cfr. Bian—Hodoş, „Bibliografia românească 

veche", Bucureşti 1903, vol. I. şi N. Iorga, „Istoria lit. religioase a 

Românilor până la 1688". Bucureşti 1904. 

într'adevàr tipăriturile eşite de sub teascurile tipografiei braşovene, 

arată a fi fost făcute mai mult din interese materiale, decât din interese 

de ordin superior. în 1560- 61 loan Benkner tipăreşte un „Evangheliar 

românesc". în anul următor apare cu cheltuiala aceluiaş Benkner un 

„Evangheliar slavon". De-aci înainte tipografia a fost pusă la dispoziţia 

tuturor, cari aveau bani şi voiau să plătească, şi astfel apar cu cheltuiala 

lui Alexandru II, Voievodul Munteniei, o mulţime de cărţi bisericeşti slavone. 

Iar când în 1580- 81 Luca Hirschel voià să deà preoţilor româneşti 

un Tâlc al Evangheliilor, ca original i-a servit o Cazanie de cel mai pur 

ortodoxism, primită delà Serafim, mitropolitul Munteniei, care se şi pomeneşte 

în Prefaţă cu o cinste deosebită, alăturea cu Ghenadie delà Prislop. 

Dintr'o scrisoare '"alui L. Hirschel, adresată judelui din Bistriţa, Gaspar 

Budecker, (14 August 1582), putem vedea şi felul cum se vindeau astfel 

de cărţi. Ca să poată vinde „Tâlcul Evangheliilor" apărut în anul trecut, 

Hirschel a cerut aprobarea vlădicăi delà Prislop, a „domnilor" din Sibiiu 

şi alui Cozma Horváth din Făgăraş, şi astfel desfacerea cărţii, în districtele 

acestea, era îngăduită. Pentru principatele române, a cerut şi primit 

consensul principilor şi mitropoliţilor români. Aci, în ţerile române, s'au 

vândut, ne asigură dânsul, multe exemplare. Lui Budecker încă îi trimite 

trei, ca să le desfacă între preoţii din jurul Bistriţei. De va fi lipsă de 

mai multe va mai trimite. (Cfr. Hurmuzachi, „Documente" XI, p. 656). 

3 ) Notez ca un curiosum, că deodată cu încercările de convertire 

a Saşilor din Sibiiu şi Braşov, românul Ştefan Majlat, stăpânitorul Terii 

Oltului, scria din celea „Şapte-Turnuri" ale Constantinopolei, unde a fost 
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II. 

Biserica românească şi Calvinismul sub prin-* 

cipele loan Sigismund. 

Ungurii calvini au purces delà început chiar altfel. Stăpâni 

pe puterea, delà care vin scutinţele, privilegiile şi drepturile, 

pe bogăţia, care face posibilă jertfa, şi având alt temperament 

decât Saşii luterani, temperament vehement şi răsboinic, 

calvinii s'au dovedit mai energici şi mai statornici, luptând 

cu îndărătnicie chiar şi în mijlocul celor mai mari încurcături 

şi frământări politice, pentru convertirea noastră la 

credinţa lor. Pentru ajungerea acestui ideal au votat legi, au 

întemeiat tipografii, au tipărit cărţi, au ridicat şcoli româneşti 

şi au dat privilegii şi drepturi ispititoare. Năzuinţele lor nu-i 

aveau în vedere numai pe Românii unui ţinut, ci îmbrăţişau 

tot teritorul locuit de neamul nostru şi supus stăpânirii principatului 

ardelean. 

1. în 1564 apare în Braşov în tipografia lui Honter cu 

osteneala aceluiaşi meşter tipograf, Coresi, un Tâlc al Evangheliilor 

şi un Molitevnic românesc. Cheltuiala tipografiei n'a 

purtat-o, data aceasta, un sas luteran, ci Nicolae Forró, ungur 

aderent al reformei calvineşti. Cuprinsul Tâlcului, care pare 

a fi o traducere din ungureşte cu adause, cari privesc direct 

vieaţa satelor româneşti, e de o îndrăsneală neobicinuită. învăţăturile 

calvine sunt expuse şi desvoltate aci fără nici o rezerva. 



Credinţa adevărată — zice scriitorul — e cuprinsă în 

sf. Scriptură, lăsată şi tocmită de Isus Hristos şi ea nu vine 

„nici din Ierusalim, nici delà Roma, nici din Ţara Grecească, 

nici Nemţească, nici Românească, nu e delà Leşască, nici delà 

Moschicească". Credinţa în ajutorul şi sprijinul Sfinţilor, „lu 

Sfântu Petru şi lu Sfântu Pavel sau Sfântului Nicolaie sau 

Sfintei Marii" e deşartă, pentrucă numai „unul Isus Hristos 

iaste îmblătorul derept noi şi rugătorul: nime altul nici în cer 

nici pe pământ. Că sfinţii morţi nu aud rugăciunea noastră". 

Singură credinţa ne poate mântui şi astfel toţi cari cred, că 

„poate omul afla ispăsenie sufletului şi iertăciune păcatelor, 

prin faptele lor sau cu călugăria sau cu postul sau alte lucruri, 

închis în vara anului 1541, soţiei sale Ana Nádasdy, să ţină cu tărie la religiunea 

protestantă şi să lucreze pentru răspândirea ei şi între Românii 

din Ţara Oltului. 
 Dr. A. Bunea, „Stăpânii Terii Oltului". Discurs de receptfune. 

Bucureşti, 1910 p. 38. 
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cari le-au tocmit sau au scornit oamenii nu mărturisesc 

derept pe Hristos". Precum nu ne pot folosi nouă cei morţi, 

aşa nu le putem folosi nici noi lor. „Minciună e şi aceea, cărei 

zic că pot folosi după moarte sufletelor, că nu se schimbă 

locul după această vieaţă, ce iaste scornită pentru lăcomia 

cărtularilor". Cuvântul lui Dumnezeu trebuie predicat fecăruia 

în limba lui. Căci „ce folos e lor, dacă popa grăiaşte în limbă 

străină Românilor, sârbeşte, de nu înţeleg, sau pe altă limbă 

ce nu vor înţeleage ascultătorii?!... Popa să fie ştiutor cărţilor: 

aşa va putea învăţa pe mişelamea". 

La adresa clerului se spun cuvinte aspre de mustrare. 

Conduşi de mărirea acestei lumi „patriarchul şi vlădicii, egumenii, 

călugării, popii nu spun Cuvântul lui Dumnezeu ci 

mai tare tin tocmealele oamenilor decât alui Hristos". Aceştia 

Í 9 

„în toată vremea au fost aleaneşi şi vrăşmaşii dreptăţii, ca şi 

în zilele prorocilor şi când umbla Hristos pe această lume". 

„Până acum socotiţi ce-aţ învăţat: mai nimica, că nu ştiţi nimica; 

derept ce, că n'aţi înţeles, că popii au boscorodit în biserică". 

Mânia scriitorului se descarcă apoi contra clericilor 

mestecaţi prea mult în afacerile lumeşti. „Caută pe patriarşi 

şi pe vlădici şi pe mitropoliţi şi pe episcopi şi pe călugări şi 

pe popi cum ei sunt şi Domni şi sfeatnici Domnilor, căci că 

tac şi nu mărturisesc derept pe Hristos, ce găsesc după voia 

oamenilor, să fie în cinste înaintea lor". Mănăstirile au fost 

odinioară locaşuri în cari se cultiva ştiinţa; din ele au eşit 

cărturari mari, episcopi şi popi în oraşe şi sate, „ce acum nu 

e de dăscălie în iale şi sunt oameni leaneşi, cărora e urît a 



săpa şi a-şi hrăni fămeia şi casa sa şi sunt buni numai de 

cererea mili în tară delà miselame" l). 

Ca să îmblânziască ascuţişul acestor învinuiri, Diaconul 

Coresi se vede silit a da în „Dojana cetitorilor* (Prefaţă) lămuririle 

necesare. „Unde ceartă această carte — zice dânsul 

— pe vlădici, episcopi, popi, călugări şi pe domn, nu ceartă 

pe cei buni ci pe răi; bunii să nu ia pre sine. Şi carii vor fi 

cu vină certaţi, ei să se pocăiască şi să lase răutatea şi să 

umble cu dereptate" 2 ) . 

încercările de convertire ale Saşilor au lăsat neatinse for-! 

mele externe ale cultului nostru religios ortodox. O modifi- 
') Pentru reproduceri vezi N. Iorga, o. cit., pp. 77—80. 

2 ) Bian—Hodoş, „Bibliografia rom. veche", I, p. 518. 
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care a acestor forme, ar fi fost observată îndată, ar fi produs 

nemultămiri si ar fi stârnit bănueli. Astfel dânşii, desi accentuau 

necontenit principiul despre predicarea în limba naţională 

a Cuvântului lui Dumnezeu, nu s'au gândit nici odată la schimbarea 

limbii noastre liturghice, şi deci cu atât mai puţin la o 

schimbare a ceremonialului liturgic însuş, ci s'au mulţumit cu 

publicarea în româneşte a Evangheliei, Praxiului (Faptele Apostolilor), 

Psaltirei şi a unui Tâlc a Evangheliilor. Altcum au 

purces, şi în direcţia aceasta, calvinii. 

Molitevnicul apărut la 1564 cu cheltuiala „jupanului Forró 

Miclăuş" nu e o traducere a Molitevnicului slavonesc, folosit 

în bisericile noastre ortodoxe, ci e traducerea Molitevniculu. 

calvinesc, pe care dânşii îl numiau Agenda, apărut în 1551 

Cuprinsul cărţii se vede limpede din titlu: „Molitevnic romanesc. 

Pologenie. Molitvele. Botezul. < ununia. Cuminecătura. 

Tipicul liturghiei. Vecernie. Slujba de dimineaţa. Cântecele 

din Psalomi şi din Evanghelie. Petrecăiura morţilor". !) Nici' 

în titlu şi nici în cuprinsul cărţii nu se face nici o amintire 

despre tainele s. Mir şi Maslu. Şi aici li-se spune preoţilor să 

folosească în toate funcţiunile sacre limba română. „Nu boscorodiţi 

că vă bate pe voi Dumnezeu", cetim în Prefaţă. 

Conform învăţăturilor acestui Molitevnic, la administrarea 

tainei Botezului, nu se va folosi apă sfinţită şi luminări, pentrucă 

Apostolii n'au avut „adăusături" de acestea. Chiar şi 

formula de botez se deosebeşte de cea orientală: „Eu sluga 

lui Dumnezeu, eu te botez pe tine în numele Tatălui şi a 

Fiului şi a Duhului sfânt. Amin". în administrarea sacramentului 

Cununiei se introduce un element nou, necunoscut în 

Biserica răsăriteană: jurământul mirilor, care sună astfel: „eu 

imerecu juru-me astăzi înaintea lui Dumnezeu celui viu şi 

înaintea bisericei sfântă alui, cum ciastă fată bună, au nevasta, 

au jupâneasă emerecu, iau-o ia mie pe căsătorie de veacu, în 



legea lui Dumnezeu şi pre ia nu voiu lăsa până la moartea 

mea nici în strinste rea, nici în bună nici întru nistotă. Asa-mi 

ajute Tatăl şi Fiul şi Duhul sfânt, un Dumnezeu". 

Din Liturghie a fost eliminat tot ce nu corăspundia ideilor 

calvine. „Leturghia, cinul şi tipicul luat-am delà Meşterul şi 

delà Dascălul cel mare Hristos... şi delà Apostoli, că leturghia 

n'a tocmit Hristos să fie slujbă morţilor", pentrucă, cetim 

') Bian-Hodoş, o. cit., I, p. 524. 

 

Nr. 17. CULTURA CREŞTINA Pag. 557. 

întfalt ioc, „după moarte, morţilor nu putem folosi nimic". Vecernia 

şi „slujba de dimineaţă" au rămas neschimbate. Cântările 

bisericeşti nu sunt scoase din scrierile ss. Părinţi, ci după 

obiceiul calvin, din „Psalomi" 

Astfel ni-se prezintă tipăriturile acestea de-o îndrăsneală 

răsboinică, celea dintâi cărţi româneşti tipărite de Calvini 

pentru neamul nostru, şi primele străluciri ale fulgerului, ce 

prevestià apropierea furtunei. 

ZENOVIE PÂCL1ŞAN. 
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Legăturile Românilor ardeleni cu Reformaţiunea 
în veacul al XVI. si XVII-lea. 
Cultura crestina 1911/ nr. 18 

2. — In 1566 principele loan Sigismund aşează în fruntea 

Românilor trecuţi la calvinism pë Gheorghe de Sângeorz, cu care 

începe şirul episcopilor româno-calvini. Episcopia ortodoxă a 

Vadului era astfel desfiinţată. Ultimul vlădică, care a păstorit 

bisericile şi satele româneşti din părţile nordice ale Ardealului 

a fost acel Gheorghe, pe care Ilie Vodă îl recomandă în 5 Ian. 

1550 Bistriţenilor. Lipsit de sprijinul Voevozilor Moldovei, după 

ce aceştia îşi pierdură cu căderea lui Alexandru Lăpuşneanul 

(1560) posesiunile ardelene, dânsul pare a fi schimbat situaţia 

modestă de până aci, trecând la calvinism şi ajungând astfel 

superintendentele Românilor, cari s'au lăsat răpiţi de valurile 

reformaţiunii. Gheorghe de Sângeorz şi Gheorghe delà Vad ar fi 

deci aceeaş persoană ')• 

Deta ţinută în Sibiiu ia sfârşitul anului 1566 îi supune 

pe toţi Românii jurisdicţiei acestui episcop. Preoţii, cari ar 

aveà îndoeli cu privire la noua credinţă sunt datori să ceară 

lămuririle necesare delà înţelepciunea şi cuminţenia noului 

vlădică şi dacă nici după aceea nu se vor simţi îndemnaţi a 

părăsi vechile superstiţii ale „ereziei" orientale, să fie depuşi. 

Credincioşii vor aveà să asculte pe viitor numai de preoţii, 

cari funcţionează cu consimţământul lui Gheorghe şi cine va 

îndrăzni a-i împedecà în îndeplinirea slujbei lor de propovăduitori 

ai învăţăturii evanghelice „curate", va fi pedepsit cu 



pedeapsa infidelităţii2). 

Vlădica româno-calvin, care se bucura de sprijinul deosebit 

al principelui şi al organelor administrative, a început să ţină 

pentru răspândirea învăţăturilor confesiunii în serviciul căreia 

sta, pentru luminarea preoţilor, cari mai aveau încă nedumeriri, 

pentru discutarea mijloacelor de propagandă, sinoade anuale. 

Un sinod de acesta ţinut la sfârşitul anului 1567 în Teius, 

unde erà şi reşedinţa episcopului, impune tuturor preoţilor folosirea 

exclusivă a limbii româneşti în propovăduirea, pe orice 

cale şi în orice formă, a Cuvântului dumnezeesc3). 
') Bunea, Vechile episcopii, cap II. N. lorga, Ştefan cel Mare, Mihaiu j 

Viteazul şi Mitropolia Ardealului; în Analele Academiei române. Seria II. 1 

tom. XXVII. Şi Istoria Bisericii româneşti. Vălenii de Munte, 1908. I, 175. ;i 

*) Monumenta comitialia Regni Transsylvaniáé II, 326—21. 

s) Voi. cit. al Analelor Academiei române, p. 25. 
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Pe lângă tot sprijinul principelui şi al organelor administrative, 

situaţia „superintendentelui" Gheorghe de Sângeorz nu 

erà dintre celea mai strălucite. Preoţii români folosiau şi de 

aci înainte în biserică limba slavonă, se închinau lui Dumnezeu 

după obiceiul cel vechiu, nu se prezentau la sinoadele , 

anuale, nu-i plătiau episcopului — cu care dânşii credeau în su- \ 

fletul lor, că nu pot aveà nici o legătură, — censul statorit ci îl \ 

dispreţuiau „in scandalum caeterorum presbyterorum". Episcopul" 1 

se plânge patronului său, principelui, care în ordinaţiunea de { 

dto Alba-Iulia 2 Octomvrie 1567, impune din nou preoţimii ' 

române să se poarte faţă de Gheorghe cu cinstea cuvenită, 

să-i împlinească poruncile şi să-i dea censul obicinuit.1) în 

luna următoare (11 Noemvrie) dă o altă ordinaţiune, nu preoţilor 

români, ci oficianţilor de toate categoriile, poruncindu-le 

să-i deà „superintendentelui" român şi oamenilor săi, ajutorul 

de care ar aveà lipsă în îndeplinirea sarcinei grele pe care o 

au, şi să purceadă faţă de preoţii, cari nu vreau să primească 

învăţăturile calvine şi nu folosesc la funcţiunile bisericeşti 

limba română, ci pe cea „sârbească" (rácz), neînţeleasă poporului, 

conform legilor ţării2). Deta ţinută la începutul anului 

următor (6—13 Iatiuar) în Turda, încă se plânge, că sunt mulţi 

cari nu se supun Episcopului, pus din mila Măriei Sale principelui, 

în fruntea bisericilor române ci ascultă mai bucuros 

de preoţii cei vechi şi cere pedepsirea aspră a acestor îndrăsneţi 

îndărătnici (vakmerő bátorkodók)3). 

Ultimul act cunoscut alui Gheorghe de Sângeorz e scrisoarea 

trimisă, în 14 Ianuarie. 1568, sfatului orăşenesc al Bistriţei, în care 

mulţumeşte pentru trimiterea preoţilor români din district la 

sinodul amintit mai sus. După moartea lui, întâmplată nu 

mult după această dată, în fruntea vlădiciei româno-calvine e 

aşezat „călugărul" Sava, care a fost până aci vlădică la Geoagiul 



de-sus. Geoagiul aparţinea domeniului Stremţului, care erà 

între 1508—1522 în posesiunea Voevoziior Ţării româneşti. 

Aceştia au aşezat aci un vlădică ortodox, care aveà grija sufletească 

a credincioşilor din satele vecine. Cel dintâiu episcop 

de Geoagiu, cunoscut, e Cristofor, denumit de văduva lui loan 

Zápolya, regina Isabela, în 15574). Durata păstorirei lui Cris- 
') Ibidem, p. 23. 

a ) Ibidem, p. _'4. 

'•') Mon. com. Regni Transylvaniae. II, 3, 41. 

*) Actul de denumire în Hurmuzachi Iís , pp. 445—46. 
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tofor e necunoscută. Lungă însă n-a putut fi, deoarece fiind 

încă regina Isabela (f 1559) în viaţă, schiptrul vlădicesc îl 

aveà Sava. La intervenţia lui Melchior Balassa, acesta e depus 

si în locul lui e denumit la o dată necunoscută Gheorghe Wizaknay. 

ín urma conflictului dintre principele I. Sigismund şi M. Balassa, 

Gheoighe îşi pierde tronul, care i-se dă, prin diploma de dto 

Cluj-Mănăştur 10 Aprilie 1562, iarăş lui Sava1)- Acesta îmbrăţişează, 

după moartea lui Gheorghe de Sângeorz, calvinismul şi 

ajunge la începutul anului 1568 în fruntea episcopiei românocalvine, 

iar episcopia ortodoxă a Geoagiului-de-sus este astfel 

desfiinţată. 

Ca loc de reşedinţă, principele-i dărueşte o casă în marele 

sat românesc Lancrăm, aflător între Alba-Iulia şi Sebeşul-săsesc. 

In curând însă acest călugăr-vlădică, cum îl numiau scrisorile 

domneşti, simte în sufletul său remuscări mari de conştiinţă si 

părăsind calvinismul abzice de episcopie şi trece, probabil, în 

Ţara românească. 

In locul lui Sava Ion Sigismund îl numeşte, prin diploma 

de dto Mediaş 8 Februar 1569, pe Pavel Tordaşi „ad docendam 

verbum Dei et reformanda sacramenta atque ceremonias iuxta 

institutionem Christi", cetim în decretul domnesc de denumire2). 

Faptul acesta e adüs printr'o scrisoare specială la cunoştinţa 

tuturor oficianţilor ţării, cari sunt provocaţi să-i dea noului 

vlădică mână de ajutor în propovăduirea Evangheliei şi reformarea 

sacramentelor şi ritului Bisericei orientale, şi să grijească 

ca Cuvântul lui Dumnezeu să fie predicat „in ecclesii» 

valachicîs lingua valachica, pure et sincere3)." In vara aceluiaş 

an (2 Iulie), principele îi dărueşte lui Pavel Tordaşi casa fostului 

vlădică Sava4). Cu toate că Pavel Tordaşi aveà privitor 

la casa din Lancrăm doue acte domneşti, unul din 2 Iulie 

1569 şi altul din 4 Noemvrie a anului următor, este silit în 

urma multelor neplăceri şi greutăţi, cari i-le causau Saşii din 

Sebeşul-săsesc, a o ceda în 7 August 1574 „domnilor" acestui 

oraş pentru suma de 49 floreni5). 
') Voi. cit. al Analelor Academiei române p. 22. 

2) Ibidem, p. 26. 

3 ) Ibidem, p. 26. 



') Magyar protestáns egyháztörténelmi adattár, VIII. évfolyam p. 157. 

s ) A. Bunea, Ierarhia Românilor din Ardeal şi Ungaria, Blaj 1904, 

pp. 304—305. 
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Deta ţinută la 1569 în Mediaş confirmă din nou hotărîrile 

dietelor din toamna anului 1566 şi delà începutul anului 

1568, privitoare la afacerile bisericeşti ale ţării, iar dieta ţinută 

în acelaşi an (24—29 Iunie) la Turda porunceşte, ca fiecare 

cap de familie român trecut la calvinism (kik az Istennek 

igijét bevöttek), să dea preotului câte-o claie de grâu!). 

/ Pavel Tordaşi a continuat cu ţinerea obicinuitelor sinoade .„ 

anuale, introduse la porunca celor mai mari de Gheorghe de 

Sângeorz. Un astfel de sinod a fost ţinut în toamna anului 

1569 la Aiud. Din hotărîrile aduse aici, cari au fost confirmate 

la sfârşitul lunei următoare şi de principele loan Sigismund, 

putem cunoaşte limpede mijloacele folosite în timpurile acestea 

pentru convertirea neamului nostru la religiunea calvină. 

Hotărîrile sinodului cuprind şase puncte. 1. Toate ceremoniile, 

cari n'au bază în sf. Scriptură, ci sunt făcute de oameni pe 

viitor vor fi părăsite. 2. Se şterge cultul. Sfinţilor şi se opresc 

rugăciunile şi slujbele pentru sufletele morţilor. 3. Preotul 

rămas văduv „ha iámbornak, teokelletesnek és az zolgálatra 

elegendev zemelnek Ítéltetik", se poate căsători a doua oră. 

4. Fiecare preot e dator a esplicà poporului credincios în toată 

săptămâna Credeul şi Tatăl nostru. Care nu va face-o aceasta 

va fi depus din preoţie. 5. Credincioşii, cari nu vor ascultă 

esplicările de sub 4. vor fi lipsiţi, pe patul morţii, de cuminecătură. 

6. Preoţii sârbeşti, cari slugesc în sate locuite de 

Români şi nu folosesc în biserică limba românească să fie 

depuşi din preoţie. In încheiere se cere pedepsirea conform 

legilor ţării a acelora, cari nu s'au lăpădat încă de „superstiţiile" 

Bisericii orientales)- 

In 9 Decemvrie a anului următor Paul Tordaşi aduce la 

cunoştinţa preoţilor români, că din porunca Craiului se va 

ţinea la Cluj în ziua de Crăciunul cel mic (Anul nou 1571) 

un alt sinod, la care toţi sunt siliţi să iea parte şi să aducă 

cu sine şi bani, ca să cumpere Psaltirea (1 fl.) şi Liturghierul 

românesc (32 denari)8). 

în 14 Martie 1571 loan Sigismund se stinge tinăr încă, 

după o stăpânire sbuciumată şi slăbănoagă şi cu moartea lui 
') Mon. com. Regni Transylv. II, 360 şi 365. 

J) Voi. cit. al Analelor Acad. rom. pag. 27—28. 

s ) . . . keoltheget hozzanak mellyel oláh keonjueket vegyenek soltárt 

az fiiesse fl. 1 más keoniw lyturgia az fizetéssé den. 32. Ibidem, p. 29. 
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se începe o epocă nouă în desvoltarea Bisericii române ardelene. 

3. încercările de convertire ale Calvinismului, ori cât de 



conservator ar fi poporul românesc şi oricât de mult ar ţine 

la datinile şi obiceiurile strămoşeşti, n'au putut rămânea fără 

rezultat. Braşovenii aveau déjà din 1565 un predicator special, 

care le propovăduia învăţăturile evangelice „curate" şi-i 

vedem mai târziu trăind în legături de prietinie strânsă cu 

episcopul româno-calvin Pavel Tordaşi, căruia îi trimit la începutul 

şi în toamna anului 1570 daruril). Gheorghe de Sângeorz 

le spunea Bistriţenilor în scrisoarea trimisă lor în 14 

Ianuarie 1568 din Teiuş, că în părţile acelea sunt mulţi preoţi 

„creştini", adecă de aceia, cari au primit învăţăturile calvine 2), 

şi cari primiau în senzul hotărîrei dietei, ţinute în 1569 la 

Turda, delà fiecare cap de familie câte o claie de grâu pe an. 

Nicăiri cuvântul cuceritor al calvinilor n'a fost încoronat 

de atâtea succese ca în comitatul Hunedoarei, în Lugoj şi 

Caransebeş, unde se lucra cu alte mijloace mai sigure decât 

tipăriturile, legile şi sinoadele. Acestea erau şcolile3). Românii 

din Lugoj şi Caransebeş erau constituiţi în comunităţi religioase 

calvine independente, avându-şi „păstorii" şi predicatorii 

lor proprii. Tot aci erau şcoli româneşti, în cari candidaţilor 

de preoţie li-se propuneau învăţăturile calvine, şi astfel 

se pregătiau pentru greaua muncă a convertirei sufletelor 

ţăranilor simpli la credinţa calvină. 

In superintendenţia de dincolo de Tisa încă a fost mare 

numărul acelor preoţi, cari aveau simpatii deosebite faţă de 

calvinism. Sinodul ţinut în 1565 la Dobriţin, se ocupă şi cu 

organizarea Bisericii reformate a Românilor, poruncind să se 

denumească protopopi, cari să grijească ca convertirea preoţilor 

români să se facă din convingere, iar nu din motive lumeşti 

şi mai ales nu de dragul libertăţii (propter visum libertatis) 

4). La sinodul calvin, ţinut în 1559 în Oradea-mare, ia 

parte şi preotul român din Voevodeni, Francise Achim5). 

ZENOVIE PÂCLIŞAN. 
') Hurmuzachi, Documente XI, p. 806 şi 807. 

a ) Voi. cit. al Analelor Acad. romine, p. 25. 

*) Pokoly József, Az erdélyi református egyház története II, Budapest 

1904 p. 278. 

«) Hunfalvi Pál, Az oláhok története, Budapest 1891, II, 333. V 

*) Rácz Károly, A zarándi egyházmegye története, Arad 1880, p. 26. 

Cfr. şi Lampe, o. cit. p. 248. 

 

 

Biserica românească şi Calvinismul delà moartea lui 
I. Sigismund până Sa urcarea pe tron alui 
Gavrilă Bethlen1). Cultura crestina 1911/nr.19 
După moartea Iui I. Sigismund trónul Ardealului e ocupat 

de catolicul Ştefan Bathori, un principe destoinic şi cuminte, 

însuşiri, cari îi lipsiau cu desăvârşire nepotului şi urmaşului 

său Sigismund. Aceştia n'aveau nici un interes să calce pe 

urma antecesorului lor, în ce priveşte zelul pentru propagarea 

calvinismului între Români. Au urmat apoi anii lungi şi grei 



de lupte, de anarhie şi de jaf, când nime n'avea timpşi 

voie a lucra pentru schimbarea legii româneşti. Stăpânirile 

lui Bocskai, a bătrânului slăbănog şi neputincios Sigismund 

Rákóczy, a mândrului şi neastâmpăratului Gavrilă 

Bathori, au fost prea scurte, şi mai ales prea nesigure, şi 

astfel s'au strecurat fără vre-o însămnătate deosebită pentru 

cucerirea calvină. 

1. — Dacă epoca aceasta de patru zeci de ani e, în ce 

priveşte Biserica romano-calvină, o epocă de decadinţă, nu 

putem spune acelaş lucru în ce priveşte Biserica românească 

ortodoxă. în 5 Octomvrie 1571, Ştefan Bathori dă drept călugărului 

moldovean Eftimie, cronicarului, care a povestit în 

slavoneşte o parte din domnia lui Alexandru Lăpuşneanul, s i 
') Singuraticele părţi din articolul mai lung: „Legăturile Românilor 

Ardeleni cu Reformatiunea în veacul al XVI. şi XVII-lea"— le dàm de aici 

încolo, indicând numai titlul secundar. N. R. 
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') Ambele diplome în voi. citat al analelor academiei române, 

pp. 30—31. 

') Ibidem, pp. 32 - 33. 

*) I. Bogdan, Relaţiile Ţării româneşti cu Braşovul şi Ungaria. Bucureşti, 

1902, p. 308. 

*) Veszély Károly, Erdélyi egyháztörténelmi adatok. Kolozsvár, 

1860, I. p. 186. 

predice cuvântul lui Dumnezeu, aşa cum îl înţelegea Biserica 

răsăriteană. In anul următor (3 August) dupăce fusese hirorotonit 

de Macarie patriarhul Ipecului, Eftimie e numit episcop 

a tuturor Românilor de sub stăpânirea principelui, ceeace, 

sigur, nu va fi plăcut celuialalt vlădică, Paul Tordasi, care 

aveà din mila lui I. Sigismund grija sufletească a Românilor 

trecuţi la calvinism1)- 

Eftimie rezidă, probabil, în mânăstirea Prislopului din comitatul 

Hunedoarei, unde calvinismul prinsese între Români 

chiar rădăcini adânci. Cu doi ani mai târziu, în 1574, se reînfiinţează 

episcopia Vadului, de care se ţineau comitatele nordice 

şi din când în când şi Maramurăşul. în fruntea ei e aşezat 

Eftimie, iar vlădicia Silvaşului rămase astfel vacantă a fost 

dată, prin diploma de dto Alba Iulia 6 Iunie 1574, lui Cristofor2). 

Lui Eftimie, mort în 1576, îi urmează Spiridon, care păstoreşte, 

cu o mică întrerupere, până târziu la începutul veacului al 

XVH-lea, iar urmaşul lui Cristofor, delà 1577 înainte, a fost 

acel Daniil „mitropolit de Severin şi de Ardeal", care se roagă 

de judele Braşovului, să-i încaseze delà fiecare păreche de 

oameni din oraş, cari trăiau necununaţi, gloaba de trei ducaţi3). 

Daniil a păstorit la Silvaş până în 1579, cum apare limpede 

din hotărîrea importantă a dietei ţinute în 21 Octomvrie a 

aceluiaş an la Turda, care dă preoţilor români dreptul să-şi aleagă 

alt vlădică în locul celui mort1). Astfel a fost ales Ghenadie I. 

care „văzând în timpurile din urmă din partea popoarelor de 



altă credinţă mare stricăciune şi cădere a sfintelor biserici", a 

tipărit la 1580 în Sebeşul săsesc, cu ajutorul lui Coresi, un 

Sbornic slavonesc. Urmaşul lui a fost Ion, egumenul mânăstirei 

Prislopului, care şi-a mutat reşedinţa în noua mănăstire a 

Bălgradului, întemeiată de Mihaiu Viteazul, între 1595—99, cu 

voia aliatului său Sigismund Bathori. 

Prin tratatul încheiat în 20 Maiu 1595 între principele 

Ardealului si Mihaiu Viteazul, Biserica românească se scoate 

din legătura, care a avut-o cu patriarhia sârbească a Ipecului, 

şi se supune mitropolitului din Târgovişte, supunere, care a 
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durat până la unirea Românilor cu Biserica Romei1). Tot la 

stăruinţa marelui Voevod, care stăpânea acum şi Ardealul, 

dieta ţinută în 20—26 Iulie 1600 la Alba lulia, îi scuteşte pe 

preoţii români de toate sarcinile iobăgeşti şi hotăreştt pepepsirea 

aspră a acelora, cari rămânând văduvi se căsătoresc a 

doua oară2). 

Anarhia sălbatică urmată după uciderea lui Mihaiu 

Viteazul, a atins şi vlădicia românească a Bălgradului. Ion 

delà Prislop a fost scos din mânăstirea, care amintea zilele 

de glorie a Voevodului ucis, şi în ea s'a aşezat un favorit alui 

Basta, nobilul „răsboinic bucuclaş şi desfrânat", Valerian 

Lubienicki, rămânând aci mult timp şi îndeplinind tot felul de 

funcţii secerdotale3). 

Sub Teoctist, urmaşul lui Ion, preoţimea română ajunsă 

iarăş, contrar hotărîrei dietei din 1600, pe care stăpânitorii 

ţării nu se credeau datori a o respecta, în starea ticăloasă a 

poporului iobag, este scutită prin decretul Iui Gavrilă Bathori 

din 9 Iulie 1609 „de toate greutăţile şi slujbele mişeleşti, cu 

care s'ar ţine domnilor pământeşt" ")• 

Astfel s'au pus, în epoca aceasta sbuciumată, bazele desvoltării 

Bisericii române ardelene, prin dreptul electoral al 

preoţimii, prin întemeiarea episcopiei Bălgradului şi prin supunerea 

ei canonică mitropoliei româneşti ortodoxe din 

Târgovişte. 

2. — După moartea lui I. Sigismund, staturile ardelene 

s'au îngrijit de asigurarea desvoltării liniştite a Bisericii 

româno-calvine. Dieta ţinută la sfârşitul anului 1571 la Cluj 

decide (art. 44), că starea episcopilor şi preoţilor români, 

creată de legile votate sub principele reposât, să rămână neschimbată 

s). Cu toate acestea, sub stăpânirea lui Ştefan Bathori 

şi a nepotului său de frate Sigismund, cari erau catolici şi 

urmau altă politică religioasă, avântul cuceritor al calvinismului 

începe a decădea. Pavel Tordaşi rămâne şi pe mai departe în 

fruntea Românilor trecuţi la reformă, însă păstorirea lui n'are 

nici o însămnătate pentrn cucerirea calvină. 



') Hurmuzachi, Documente, III, p. 212. 

') T. Cipar, Arhiv pentru filologie şi istorie, p. 319- 

s ) „Columna lui Traian" pe 1879, p. 309, la Iorga, Istoria Bisericii 

române. Vălenii de munte, 1908, I., p. 228. 

4) Decretul e publicat in traducere românească după o tipărituri 

necunoscută din 1653 la Şiucai, Cronica Românilor, ed. I, vol. H. pp. 319—20. 

') Mon. comitialia regni Transylvaniae, I, pag. 507. 
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Lipsit de sprijinul puternic al principelui, „superintendentele" 

românesc nu mai convoacă preoţimea la sinoade 

anuale, nu mai cere pedepsirea aspră a acelora, cari „boscorodeau" 

în slavoneşte Cuvântul lui Dumnezeu, ci se multumeşte 

cu incassarea florenului delà preoţii supuşi păstorirei 

sale, cari erau siliţi la această jertfă, în urma hotărîrei dietei, 

ţinute la începutul anului 1571 în Târgul Murăşului, sub pedeapsa 

depunerii din oficiu 1). 

Pavel Tordaşi s'a stins la începutul anului 1577, şi astfel 

dieta ţinută la Turda în 21—26 April al aceluiaş an, dupăce 

constată că sunt multe sate româneşti, cari, luminate de Spiritul 

sfânt, au părăsit învăţăturile Bisericii răsăritene şi ascultă 

Cuvântul lui Dumnezeu în limba proprie, le dă dreptul să-şi 

aleagă un „superintendent" nou, ca predicarea doctrinei „curate" 

să nu sufere nici o scădere2). 

în locul lui Pavel Tordasi a fost ales Mihail Tordasi, 

care rezida în Turdaş, sat aflător din jos de Orăştie, pe ţărmul 

stâng al Murăşului. Acesta întemeiază, probabil cu ajutorul lui 

Geszti Ferencz, o tipografie românească la Orăştie, unde a 

tipărit în 1582, cu cheltuiala aceluiaş nobil bogat şi puternic, 

sprijinit şi de „alţi oameni buni", Palia, cuprinzând primele 

doue cărţi ale lui Moise, Facerea şi Eşirea, pe cari le-a tradus 

din limba jidovească, grecească şi slavonească, cu ajutorul lui 

Herce Ştefan, „propovăduitorul Evangheliei lui Hristos în oraşul 

Cavaran-Sebeşului", alui Zacan Efrem, „dascălul de dăscălie" 

al aceluiaşi Caransebeş, alui Moise Peştişel, „propovăduitorul 

Evangheliei în oraşul Lugojului", şi alui Achirie, protopopul 

Hunedoarei3). 

Cu moartea lui Mihail Tordaşi, întâmplată la o dată necunoscută, 

episcopia romano-calvină înceată, iar acei dintre 

Români, cari dintr'un motiv sau altul s'au desfăcut de Biserica 

românească, au trecut sub jurisdicţia superintendenţilor calvini. 

Principele Sigismund Rákóczy, dă în 15 Ianuar 1608, din 

prilejul trecerii la calvinism a preotului din Voevodeni, Mihail, 

un urmaş al acelui Francise Achim, care a luat parte, cum s'a 

spus, la sinodul calvin, ţinut în Oradea-mare la 1569, o diplomă 

importantă pentru cucerirea calvină. înainte de această dată, 
') Ibidem, II. p. 379. 

2 ) Ibidem, III. p. 118. 

8) Bian—Hodoş, Bibliografia românească veche, I, pp. 93—98. 
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nu s'a gândit nime la o remunerare a preoţilor trecuţi la reformă. 

In senzul diplomei lui Sigismund Rákóczy însă, preoţii 

cari au trecut sau vor trece de-aci înainte la calvinism, se vor 

bucura de toate drepturile, privilegiile şi libertăţile, de cari se 

bucură preoţii unguriJ). 

Lipsită de ajutorul oficial al principelui şi al dietelor, şi 

susţinută aproape numai de unii dintre magnaţii, cari dispuneau 

de averi mari şi aveau tragere de inimă pentru astfel de lucruri, 

cum erà Geszti Ferencz, tipăritorul Paliei din 1582, căruia 

i-se atribuie şi întemeiarea şcolii româneşti din Haţeg, 

propaganda calvină nu poate încrestà, în epoca aceasta, succese 

deosebite. 

în comitatul Hunedoarei, calvinismul românesc a luat, în 

urma sprijinului puternic alui Geszti Ferencz şi prin întemeierea 

şcolii din Haţeg, în care se pregătiau predicatori iscusiţi, un 

avânt nou, ceeace, luând în considerare împrejurările grele ale 

timpului, nu se poate spune despre calvinismul din celea doue 

oraşe bănăţene, Lugojul şi Caransebeşul. Satul Voevodeni a 

rămas credincios tradiţiei începute de Francise Achim. Un 

urmaş al lui, Mihail, a părăsit, cum cetim în diploma amintită 

alui Sigismund Rákóczy, de bună voie, rătăcirile Grecilor sau 

schismaticilor, a îmbrăţişat religiunea „ortodoxă" (calvină) şi 

astfel a fost scos de sub jurisdicţia episcopului sârbesc, Sava 

delà Lipova, şi supus păstorirei superintendentului calvin. Ţinutul 

Făgăraşului încă a fost scos, la cererea proprie, după 

moartea lui Ghenadie I. (1579—85) de sub jurisdicţia episcopului 

românesc şi supus jurisdicţiei prim-parohului reformat 

din Făgăraş!). 

Starea aceasta de supunere umilită a durat numai până 

în 1595, când Sigismund Bathori îl supune din nou, prin diploma 

din 4 Iunie, jurisdicţiei episcopului românesc Io» delà 

Prislop, căruia i-a dat dreptul de a-şi face, şi în părţile acestea, 

obicinuitele vizitaţiuni economice „şi florintul din an în an 

totdeauna să poată lua*)". 

ZENOVIE PÂCLIŞAN. 
•) Cipar, Arhiv, pp. 609—10. 

') Pokoly, o. cit. II. p. 171. 

*) Şincai, Cronica Românilor la a. 1596. 

 

Biserica românească şi Calvinismul sub principele 
Gavrilă Bethlen (1613—1629). Cultura Crestina 1912/nr.3 
După uciderea lui Bathori urmează stăpânirea sigură, cuminte 

şi energică a'ui Gavrilă Bethlen, cu care începe o epocă 

nouă în istoria legăturilor noastre cu reformaţiunea. Suflet religios, 

calvin convins şi intransigent — ceeace nu-1 împedecâ 

să sprijinească, înainte de-a ajunge la putere, cu bani, întemeierea 

claustrului iezuit din Caransebeş si susţinerea bisericilor 



catolice din părţile bănăţene'). - - Bethlen aveà mari planuri 

de convertire, cari ţinteau la desfiinţarea şi nimicirea confesiunilor 

nerecepte din principatul Ardealului. „Mi is . . . minden 

gondaink közt főbb, ellöbb és legszükségesbnek tartjuk — zice 

el în 1618 — birodalmunkban az Istennek tiszteletinek igazán 

való oltamazását és az recepta rcügiokon kívül való isteni 

tiszteletnek és seciának extirpálását" '-). Cu toate că dieta, 

ţinută în 4—21 Octornvrie a aceluiaş an la Cluj, hotăreşte pedepsirea 

aspră a acelora, cari nu trec până la sfârşitul anului 

în sinul uneia dintre religiunile recepté, principele a urmat 

totdeauna faţă de Biserica ortodoxă mai ales despre aceasta 

era vorbă — o politică conciliantă şi îngăduitoare, sperând, 

că astfel va putea câştiga încrederea şi dragostea Românilor 

şi-şi va putea realiză planurile religioase pe cale pacinică, 

fără a fi silit să întrebuinţeze mijloacele folosite de înaintaşul 

său loan Sigismund. Dânsul voià, că trecerea Românilor la 
') Böhm Lénárt, Dél-Magyarország vagy az úgynevezett Bánság 

külön története. l'est, 1867, I, p. 270. 

J) Monumenta comitalia regni Transylvaniae, VII, 488. 
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calvinism să se facă din convingere. O trecere aparentă, prefăcută, 

nu-i oferiâ garanta suficientă pentru ajungerea marelui 

său ideal politic de-a restaura vechiul imperiu dacic unind, sub 

stăpânirea sa Ardealul, Muntenia şi Moldova l). 

Îndată la începutul domniei sale, în 17 Februarie 1614, 

Bethlen dă preoţilor români din comitatele Bihorului, CrasTTeî 

şi Solnocului de mijloc drepturi egale cu acelea ale preoţilor 

unguri calvini2). Cu câteva luni mai târziu, în 9 Iunie 1614 

dăruieşte călugărilor români Sava Popa şi Toma Moisiu, pentru 

vieaţa lor cucernică, pentru ştiinţa şi virtuţile lor, mănăstirea 

Remete din comitatul Albei, împreună cu livada de fân numită 

„Hopácz" şi cu toate apartinenţele sale 3). In aceeaş lună confirmă 

diploma din 9 iunie 1609 alui Gavrilă Bathori, prirTcare 

preoţii români se scuteau de sarcinele iobăgeşti „de toate 

greutăţile şi slujbele mişeleşti cu cari s'ar ţinea domnilor pământeşti" 

4), iar prin decretul din 18 Septemvrie 1626 scuteşte 

preoţimea din ţinutul Făgăraşului de decimele, cari trebuiau 

să le deà fiscului5). 

Alt mijloc folosit de Gavrilă Bethlen pentru convertirea 

Românilor_erà şcoala^ Şcolile aveau misiunea de-a mfiltrcTin 

sufletele tinere ale elevilor ortodocşi învăţăturile calvine si 

dispreţul raţă de „superstiţiile băbeşti" ale religiunii răsăritene 

si a forma astfel o generaţie de aderenţi sinceri si de 

propovăduitori convinşi şi energici ai Calvinismului între Români. 

De aceea când magnaţii opriau copiii de iobagi delà 

cercetarea şcolii, preţuind mai mult folosui material, care-1 

aveau din munca lor cu palma, decât interesele superioare ale 



Bisericii, Bethlen aduce în dieta ţinută la 23 Iunie 1624 în 

Alba-Iulia legea, în sensul căreia domnii de pământ, cari împiedecă 

pe copiii iobagilor delà cercetarea şcolilor, vor fi pedepsiţi 

cu aspra pedeapsă de 1000 fl. "). Tot pentru a uşura 

munca de convertire a voit să întemeieze în Alba-Iulia o ti- 
') Despre idealul acesta alui Bethlen, cunoscut şi curţii din Constantinopol, 

vorbeşte Petru Pázmány în scrisoarea din 27 Decemvrie 1627 adresată 

împăratului Ferdinand II. lorga, Studii şi documente cu privire la istoria 

Românilor. Bucureşti, 1902. IV, p. CLVI. 

V Pokoly József, o. cit. II, p. 170. 

s ) N. Dobrescu, Fragmente privitoare la istoria Bisericii române. 

Budapesta, 1905, pp. 17-18. 

4 i P. Bod, Brevis história Valachorum etc la Cipar, Arhiv pentru 

filologie şi istorie, p. 654 5) Cipar, Arhiv, p 551. 

') Ibidem, p. 396. Cfr. Approbatae P. I. T VI, art. 1. 
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pografie românească şi s'a îngrijit de traducerea în româneşte 

a sf. Scripturi, traducere, care a perit după moartea lui şi 

astfel n'a fost tipărită niciodată 

La o restaurare a vechii episcopii româno-calvine nu s'a 

gândit, pentrucă păstorirea unui vlădică româno-calvin, alăturea 

de cel ortodox, putea stârni bănuieli şi putea produce nedumeriri 

primejdioase. Idealul iui erà să se folosească pentru propagarea 

Calvinismuiui de înşişi episcopii ortodocşi, cari se 

bucurau de stima şi devotamentul poporului credincios. In 

diploma din 21 Februar 1615, prin care a fost extinsă jurisdicţia 

episcopului din Bălgrad, Teofil de Prislop, şi asupra 

comitatelor nordice, Turda, Dobâca, Solnocul interior şi de 

mijloc, Maranuirăş, Crasna, Bihor, şi pe_ste districtele Bistriţei 

şi Giurgiului, nu se face nici o amintire despre datorinţele 

acestuia faţă de propaganda calvină2). Dosofteiu, urmaşul delà 

1622 înainte alui Teofil, pare a fi fost cel dintâiu vlădică denumit 

pe lângă anumite condiţii, cari ţinteau propagarea învăţăturilor 

calvine între Români. Dosofteiu erà însă moldovean; 

a fost mai mare — cum însuşi ne-o spune într'o notiţă — 

peste toate mănăstirile ţării Moldovei3), unde ortodoximul se 

păstra îa forma cea mai curată, şi astfel nu se putea însufleţi 

pentru planurile de proselitism cuceritor ale principelui. Unica 

concesiune, pe care a făcut-o calvinismuiui, îndată la începutul 

păstorirei sale, erà predicarea cuvântuiui dumnezeesc în limba 

româneasca, cum apare limpede din notiţa amintită, unde zice 

„româneşte se ştiţi cum vă veţi curaţi de păcate şi cum veţi 

mulţumi vecinicului împărat de bine şi de milă, a treia cum 

vă ve-ţi rugà lui Dumnezeu şi cum veţi dobândi împărăţia 

cerului". Intre hotărîrile sinodului ţinut în 4 Iulie 3627, anul 

ultim al vlădiciei sale, nu se află nimic, ce ne-ar îndreptăţi 

să-i tragem la îndoială statornicia în credinţa bisericii Răsăritului*). 

Urmaşul lui Dosofteiu a fost un călugăr ardelean, 

Gheorghe Bradi (Ghenadie II), care nu a fost, deci, crescut în 

tradiţiile puternice ale ortodoxismului rigoros şi intransigent. 



Principele a şi cercat îndată a-1 îndupleca, să se pună în 
l ) !'. Bod, op. cit., loc cit. p. 655 şi Erdélyi, Feniks 1767, p. 44. 

s ) N. Dobrescu, o. cit. pp. 19-2-'. 

8 ) Cipar, Arhiv p. 681. 

4) Cipar, Acte şi Fragmente. Blaj, 1858, pp. 150 urm. 
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fruntea mişcării de convertire a Românilor. Vlădica erà aplicat 

a urmă aceste îndemnuri, se temea însă de patriarhul Constantinopolitan, 

capul suprem al Bisericii ortodoxe, şi care erà pe 

timpul acela (1620—37) Ciril Lucaris, cunoscut pentru simpatiile 

sale calvine şi pentru legăturile, cari le avea cu reprezentanţii 

statelor protestante din Apusul Europei. In 1602 a 

fost ales patriarh în Alexandria, iar în 1620 a ajuns, prin intervenţia 

ambasadorului olandez Cornel Haga, în fruntea Bisericii 

constantinopolitane. In 1629 îşi scrie în latineşte sub 

titlul „Orientális <onfessio chrisiianae fidei" vederile sale în 

chestiunile religioase şi le dă lui Haga, care încredinţează propagarea 

lor între protestanţii din Apus capelanului ambasadei, 

Antoniu Léger. Scrierea aceasta a apărut în anul următor în 

Geneva, iar cu trei ani mai târziu a fost tradusă în greceşte 

de însuşi autorul şi tipărită tot acolo sub titlul „Omologhia tis christianikis pisteos'). 

 Cartea întreagă e scrisă în spiritul învăţaturilor calvine,  

cum dovedesc citatele pe cari le reproducem în traducerea  

românească a fostului episcop de Huşi, Melchisedec-). 

„Noi credem, că Dumnezeu cel infinit în bunătate a predestinat 

pe aleşii săi spre slavă şi cinste înainte de începerea 

lumei şi fără nici o privire ia faptele lor şi că nu este alta 

cauză începătoare la aceasta alegere decât buna sa plăcere şi 

dumnezeiasca sa milostivire" (Cap IU.). „Noi credem, că 

membrii bisericii catolice sunt sfinţii aleşi pentru vieaţa cea 

vecinică, şi că ipocriţii sunt excluşi delà bunurile acestei comunicări" 

(Cap XI). „Noi credem, că omul se îndreaptă prin 

credinţă şi nu prin fapte. Dar când zicem: prin credinţă, înţelegem 

de asemenea obiectul credinţii, adecă dreptatea lui Hristos, pe 

care credinţa o cuprinde şi o aplică nouă pentru mântuire" 

(Cap XIII). „Noi credem, că stăpânirea de sine (voinţa liberă) 

este moartă Ia cei nerenăscuţi, pentrucă ei nu pot face nimica 

bun şi că tot ceeace fac ei este păcat, dar între cei renăscuţi 

stăpânirea de sine este vivificată de darul sf. Duh" (Cap XIV). 

„Noi credem, că sunt misterii (taine) în Biserica creştină. . , 

că ele sunt două, adecă Botezul şi Cuminecătura" (Cap XV). 

Despre Euharistie: „credem adevărată şi certă prezenţa Dom- 
') Dr. Karácson Imre, A konstantinápolyi pátriárkaság történetéből 

in „Katholikus Szemle", XXII, p. 65. 

') Analele Academiei române, seria II. tom Xli. pp. 3 urm. 
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nului Nostru Isus Hristos, adecă aceea, pe care ne-o oferă şi 



ne-0 dă credinţa, iar nu aceea, pe care o învaţă transubstantiarea 

cea inventată cutezător. Căci, noi credem, că credincioşii 

mancă Corpul Domnului în Cina Domnului nu mestecându-1 

cu dinţii cei materiali, ci primindu-1 cu facultăţile sufletului" 

(Cap XVII). Despre cultul icoanelor scrie: „noi nu desaprobăm 

picturile făcute de arta nobilă şi ilustră, pentrucă noi permitem 

celor ce voiesc a conserva icoanele lui Isus Hristos şi ale 

Sfinţilor, dar n o i detestăm adorarea şi cultul ce li-se face". 

Bethlen îi scrie lui Ciril Lucaris, descoperindu-i planurile 

sale şi rugându-1 să-şi deà consimţământul sau cel puţin să-1 

asigure, că episcopului Qhenadie nu i-se va întâmplă nimic, 

dacă va propaga făţiş învăţăturile calvine. Cunoscând apoi legăturile 

şi îndatoririle patriarhului faţă de principii protestanţi 

din Apus, îi aminteşte, că planul său place puternicului rege 

al Svediei, ducelui de Brandenburg, şi altor principi germani. 

Ciril Lucaris răspunde în 2 Septemvrie 1629. Răspunsul este 

negativ, însă lipsit de energia, de seriositatea şi de demnitatea 

aceea, c u r e s'ar fi cuvenit s-o aibă o supremă căpetenie bisericească, 

în astfel de împrejurări. Patriarhul nu-şi poate dà pe 

faţă consimţământul, fiindcă îl opreşte oficiul său de patriarh, 

pentrucă credinţa c a l v i n ă , desi e întru toate creştină (omnino 

C h r i s t i a n a ) , totus se deosebeşte în esenţă de cea răsăriteană, 

şi pentrucă consimţind fie pe faţă fie pe ascuns, ar comite un 

păcat mare, care nu s'ar putea şterge prin toate chinurile 

lumei acesteia. încercările principelui, vor fi zadarnice, zice 

Lucaris, până când Românii din Ardeal nu vor rumpe cu desăvârşire 

legăturile de sânge şi de sentimente cu cei din 

Muntenia ş i Moldova1). 

Peste câteva zile, în 15 Novembre 1629, Gavrilă Bethlen 

se stinge după o vieaţă de lupte, de frământări şi de activitate 

rodnică. Cu moartea lui începe o epocă nouă î n istoria legăturilor 

noastre cu reformaţiunea, care durează până la unirea 

Românilor cu Biserica dreptcredincioasă a Romei. Bethlen, deşi 

e r â unui dintre cei mai celebrii principi calvini ai timpului său» 

deşi aveà planuri mari de convertire, şi-a ştiut păstra cumpătul 
'1 I Ardelean, Istoria diecezei române greco-catolice a Oradei mari. 

B'aj, 1888 II, pp. 86 -88. 
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folosindu-se faţă de neamul nostru totdeauna de mijloace 

umane. Epoca care începe cu moartea lui e o epocă furtunoasă, 

o epocă de proselitism sălbatic, de prigoniri şi asupriri barbare, 

este epoca cea mai tristă din trecutul Bisericii române ardelene. 

ZENOVIE PÂCLIŞAN. 
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Venirea Iezuiţilor în Ardeal. 



Abia este stat, în care reformaţiunea să se fi propagat 

cu o iuţeală atât de uimitoare, să fi produs în scurt timp 

atâtea schimbări şi să fi avut un efect atât de sdrobitor şi de 

dezastruos pentru Biserica catolică stăpânitoare, ca în principatul 

Ardealului. Scrierile lui Luther străbat în Ardeal în 1521 

şi învăţăturile depuse într'ânsele se lăţesc cu iuţeala fulgerului, 

mai ales între Saşii din Sibiiu, Braşov şi Bistriţă, producând 

îndată agitaţii şi mişcări primejdioase contra preoţimei şi instituţiilor 

Bisericii catolice. Abia trec câţiva ani si sfatul orăşenesc 

al Sibiiului decide expulzarea călugărilor catolici (19 

Februar 1529). Exemplul acesta e urmat în curând de braşoveni 

şi bistriţeni, iar dieta ţinută la Cluj în 1556 (25 Novembre 

—7 Decemvrie) hotăreşte secularizarea averilor episcopiei şi 

ale capitlului romano-catolic. Episcopul Bornemissa a fost 

astfel silit să-şi părăsească reşedinţa, în care s'a aşezat regina 

Isabela cu fiul ei loan Sigismund. In anul următor o altă 

') Articolul acesta e scris pe baza documentelor publicate de cunoscutul 

istoric maghiar, domnul dr. Andrciu Veress, arhivarul bibliotecei 

universităţii din Cluj, în volumul prim al monumentalei, opere 

•>Foiites rerum Transylvanicarumi. Opera aceasta, care e chemată a forma 

o epocă nouă în istoriografia ardeleană, va cuprinde în 50 volume documentele, 

cari au ceva legătură cu Ardealul, a d u n a t e în decurs de peste 20 

ani de dl Veress, din diferite arhive publice şi p r i v a t e din Ungaria şi străin 

ă t a t e . P u b l i c a r e a lor, care se face după celea mai riguroase norme ştiinţifice, 

e şi p e n t r u istoriografia română de-o i m p o r t a n ţ ă deosebită. împrej 

u r ă r i l e a r d e l e n e au avut t o t d e a u n a o mare influinţă asupra împrejurărilor 

d i n p r i n c i p a t e l e române. «Ardealul în pace înseamnă pacea pentru Ţara 

r o m â n e a s c ă şi Moldova, Ardealul tare însamnă puterea pentru p r i n c i p a t e le 

• e c i n e , Ardealul mulţumit înseamnă vieaţa senină şi bogată pentru ţara 

Domnilor (români)« (Iorga, Studii şi doc. IV, p. III), iar de altă p a r t e multe 

d i n documentele, cari se vor cuprinde întrânsa privesc direct vieaţa român 

e a s c ă cum sunt de p. celea, cari vor forma volumele 25—30 (Epistolae et 

a c t a relationum inter Transylvaniam et Moldáviám, Valachiam Transalp 

i n a m q u e şi D i p l o m a t a r um Hungarorum in Moldavia et Valachia T r a n s a l p i na 

viventium), apoi Ardealul a fost şi este locuit, ca mai mare parte de 

neamul nostru şi astfel s o a r t e a lui a fost s t r â n s legată de s o a r t e a ţării. 

A t r a g em deci a t e n ţ i a istoriografilor noştri asupra acestei publicaţii, 

c a r e nu-i iertat să lipsească din nici o bibliotecă publică. Până acum a 

a p ă r u t numai un volum: >Epistolae et acta I e s u i t a r um Transylvaniae temp 

o r i b u s principum Báthory (1571—1613), volumen primum (1571-1583), 

c a r e se poate procura dela autor (Cluj —Kolozsvár), pentru preţul de 

10 coroane. 

dietă, ţinută la Turda (1—10 Iunie), decide, ca mănăstirile 

călugărilor să fie prefăcute în şcoli pentru educaţia tinerimei. 

Din vechea, din puternica Biserică catolică ardeleană* 

n'au rămas astfel decât ruine. Contimporanul Gromo, căpitanul 

gardei italiene, care a petrecut mult timp Ia noi, în descrierea 



Ardealului, făcută pentru principele Florenţei Cosmo I. (1537—74), 

ne spune că nobilimea maghiară, afară de Bathoreşti, şi Saşii 

sunt toţi reformaţi. Singurii, cari au rămas în sinul Bisericii 

catolice, sunt Săcuii, însă nici catolicismul acestora nu e sigur 

pentrucă preoţii lor sunt atât de ignoranţi, încât cu dreptul 

se pot numi orbi conducători ai orbilor. 

Documentele publicate de dl Veress aruncă o lumină 

viuă asupra stărilor deplorabile religioase din Ardealul principelui 

loan Sigismund. Episcopul s'a refugiat în Ungaria. 

Satele sunt cu desăvârşire lipsite de preoţi şi astfel se află cu 

miile, bărbaţi şi femei de 20—30 de ani chiar, cari n'au primit 

nici sfânta taină a Botezului. Congregaţia Iezuiţilor din Viena 

numeşte Ardealul — în decisiuniie sale delà începutul anului 

1576 — India nordică (India septemtrionalis). 

După moartea lui loan Sigismund tronul ţării e ocupat 

de catolicul Stefan Báthory, care a început a lupta din toate 

puterile pentru restaurarea Bisericii, din care făcea parte. 

Gândul lui s'a oprit asupra Iezuiţilor, vestiţi prin uriaşa activitate 

desvoltată în statele din Apusul Europei contra reformaţiunei, 

prin ştiinţa şi zelul lor apostolic. Aceştia i-se păreau 

singurii potriviţi a smulge Biserica ardeleană catolică din 

starea deplorabilă în care se afla, şi a lupta cu succes împotriva 

confesiunilor protestante. 

In 1567 — cu patru ani deci înainte de-a ajunge la 

domnie — arzând claustrul din Târnavia întemeiat de primatele 

Ungariei, românul Nicolae Oláh, Stefan Báthory se 

gândiàla aşezarea Iezuiţilor rămaşi fără adăpost pe unul din întinsele 

sale domenii. Ridicat în 25 Maiu 1571 prin voturile staturilor 

ardelene adunate la dieta din Alba-iulia în fruntea ţării, principele 

începe din nou, în iarna aceluiaş an, tratativele pentru 

întemeiarea unui colegiu iezuit în Ardeal. In 14 Decemvrie 

scrie părintelui Stefan Szántó din Viena, rugându-1 să vină aci 

ca să înceapă munca de restaurare a catolicismului. In aceeaş 

îi trimite o altă scrisoare provincialului austriac, păr. Laurentiu 

Maggio, cerând trimiterea în Ardeal a lui St. Szántó, împreună 

cu 2—3 tovarăşi, pe cari îi va aşeză pe domeniul său din 
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Şimleu. Maggio încunoştiinţează îndată pe papa Piu V. 

despre planurile principelui. Insă moartea Iui Borgia, generalul 

ordului, şi răscoala lui Gaspar Békés, despre care se 

dau amănunte interesante, au făcut imposibilă venirea Iezuiţilor. 

In 5 Martie 1574 scrie din nou Iui Maggio oferind, data 

aceasta, paterilor cari vor veni locuinţă în Oradea mare. 

încercările principelui au fost sprijinite în măsură însemnată 

de St. Szántó, care într'o scrisoare lungă, adresată îa 

T5 Iulie 1574 noului general Eberhard Mercurian, îi dă informaţii 

amănunţite despre starea religioasă a Ardealului, despre 



intenţiile şi nizuinţele principelui, rugându-1 să-i împlinească 

dorinţele, pentrucă — zice el — Iezuiţii sunt singurii, cari 

prin simpatiile de cari se bucură înaintea locuitorilor ţării, 

pot lnptà cu isbândă împotriva proselitismului ereticilor şi — 

adauge dânsul — de aci putem trece uşor în ţările vecine 

Muntenia şi Moldova pentru propagai ea cuvântului dumnezeesc 

(adde etiam quod si pedem in Transylvania figere poterimus, 

facile hinc nobis aditus patebit in circuniacentes provincias: 

Valachiam, Moldáviám et Transalpinam [sic!]). Dupăce generalul 

ordului, păr. Eberhard Mercurian, a primit informaţii necesare 

delà provincialul Maggio, şi scrie în 27 Februar 1575 

lui Báthory, descoperindu-i simpatiile de cari se bucură nizuinţele 

sale înaintea papei Gregoriu XIII şi promiţându-i, că 

după Paşti îi va trimite câţiva pateri iezuiţi. In luna următoare 

(27 Martie 1575), principele îi scrie din nou lui Maggio, aducându- 

i la cunoştinţă, că va întemeia, în reşedinţa sa Alba- 

Iulia, un colegiu împreunat cu seminar, pe care-1 va supune 

Iezuiţilor şi totodată îl roagă să-i trimită, în timpul cel mai 

scurt, 10—12 pateri. Pe lângă toate promisiunile generalului şi 

ale provincialului, Iezuiţii nici acum n'au venit. Motivele au 

fost, cum ne spune păr. Szántó, în scrisoarea trimisă din Roma 

în 30 Septemvrie 1575 lui Báthory: continuele hărţuieli din 

Ungaria cu Turcii. Promite şi el, că în curând vor pleca 

10—12 inşi cătră Ardeal. 

Moartea regelui Poloniei şi primejdia unui răsboiu între 

împăratul Maximilian şi Stefan Báthory, ambii candidaţi lá 

tronul acelei tări, au zădărnicit si data aceasta realizarea 

idealului, pentru care înţeleptul principe a luptat de-o jumătate 

de deceniu. După moartea lui Maximilian şi dupăce primejdia 

răsboiului a fost delăturată, Szántó îi scrie lui Báthory, care 

erà acum şi rege al Poloniei, în 13 Septemvrie 1576, arătându-i 
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pe larg datorinţele unui rege şi întrebându-1 când, pe unde şi 

cum să meargă în Ardeal. Aceleaşi informaţii le cere în 

l Octomvrie şi delà Cristofor Báthory, care stăpânia Ardealul, 

în locul fratelui său trecut în Polonia. In urma acestei scrisori 

Cristofor Báthory trimite în Viena toate celea necesare pentru 

călătoria paterilor, cari aşteptau acolo. Iezuiţii însă, din motive 

cari nu le cunoaştem, n'au venit nici acum. 

In primăvara anului următor, congregaţia din Viena 

inzistă din nou la forurile superioare din Roma pentru întemeierea 

misiunei ardelene şi totodată propune, ca misiunea 

aceasta să fie supusă provinciei polone, pentrucă Iezuiţii de 

aci au un colegiu în Iaroslavia, care fiind aproape de Ardeal, 

se poate îngriji mai bine de conducerea ei. In acelaş an 

Stefan Báthory trimite la Roma pe Paul Uchanski, care aveà 

între altele şi datorinţa de-a exoperà delà papa îngăduinţă 



pentru întemeierea unui colegiu iezuit în Ardeal, şi urgitează 

din nou, prin scrisorile din 24 Iunie 1574 şi 4 Februar 1578 

venirea lui Szántó. 

La începutul anului 1579 vine, în sfârşit, cel dintâiu 

iezuit în Ardeal, păr. loan Lelesz, care la dorinţa lui Stefan 

Báthory şi a fratelui său Cristofor se aşează în Cluj-mănăştur, 

aşteptând venirea celoralalţi pateri, cari sosesc (12 inşi) în 

1 Octomvrie a aceluiaş an, sub conducerea provincialului polon 

Francise Sunieri, căruia îi erà supusă „missio Transylvanica". 

Acesta (Sunieri) rămâne aci numai până la 7 Ianuarie 1580 

eând se reîntoarce în Polonia, lăsându-şi „fraţii" sub conducerea 

lui Wujek, care e astfel primul-rector al colegiului iezuit 

ardelean. In 20 Februar soseşte din Roma si Stefan Szántó, 

însoţit de alti cinci tovarăşi. 

Locuinţa Iezuiţilor afară de alui loan Lelesz, care petrecea 

la curtea principelui în Alba-Iulia unde a mers mai 

târziu şi Gh. Tőrös, venit din Viena, erà la început în Clujmănăştur. 

In primăvara aceluiaş an însă restaurându-se claustrul 

Franciscanilor din Cluj, Iezuiţii s'au mutat, pe lângă toate protestele 

sfatului orăşenesc, aci, unde au deschis o scoală cu 

5 clase, la cari s'au adaus în Maiu 1581 încă trei. In 1583 s'a 

întemeiat în Cluj şi un seminar, din ajutorul anual de 1200 

taleri dat de papa Gregoriu XIII., prin Motu proprio dirt 

5 Februar 1582 şi din renta de 1000 taleri, daţi de Stefan 

Báthory prhi rescriptul din 3 Februar 1583. 

Documentele publicate de dl Veress, în volumul citat la 
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operei sale, ne dau o mulţime de amănunte interesante, privitoare 

la vieaţa şi activitatea Iezuiţilor din Ardeal până la 

1583, asupra cărora însă nu putem stărui mai pe larg aci. 

ZENOVIE PÂCL1ŞAN. 

 

Condamnarea episcopului Ilie lorest 
(1640-1643). Cultura crestina 1912/ nr. 5, p.135 

După moartea lui Ghenadie II. întâmplată în 3 Septemvrie 

1640, în fruntea Bisericii româneşti de sub stăpânirea principatului 

ardelean a ajuns călugărul din Moldova Ilie lorest. 

După o păstorire scurtă de trei ani acesta a fost depus, bătut 

cu nuiele şi aruncat în temniţă, de unde a eşit numai plătind 

1000 de taleri, sumă destul de considerabilă pe timpul acela. 

Actele sinodului, care 1-a judecat nu ni-s'au păstrat cum s'au 

păstrat d. p. actele sinodului, care 1-a depus pe urmaşul său 

din 1682, grecul Ioasaf, şi astfel nu-i mirare, că istoricii români 

au cu privire la motivele condamnării lui păreri diferite. Cei 

vechi, cunoscând încercările şi luptele calvinilor de a ne converti 



la legea lor, credeau, că lorest a suferit pentru statornicia 

sa în credi.da ortodoxă. Şincai reproduce în Cronica Românilor 

la a. 1638 partea aceea din Analele lui Hermann, în care se 

spune, că lorest în visitaţiunile sale canonice „a făcut necurăţiri" 

şi de aceea a fost pedepsit cu perderea demnităţii vlădiceşti 

şi a tuturor averilor; la anul 1643 însă, publicând diploma din 

10 Octomvrie, în care se cuprind grelele condiţii de calvinizare 

puse episcopului şi preoţimei române şi în care se pomenesc 

şi fărădelegile lui lorest, zice: „dreptaceea lesne poţi crede, că 

pe mitropolitul Bălgraduiui Elie loresti, despre care am cuvântat 

şi la anul 1638 nu pentru bărfelile ce se scriu în diplomatul 

acesta l-au lăpădat din vlădicie ci pentru că n'a primit catehizmul 

despre carele voi vorbi la anul 1645 (catehizmul calvin 

tipărit la 1640, cu cheltuiala predicatorului aulic Gheorghe 

Csulai. N. Aut.) Căci toţi protopopii şi preoţii aceia, cari în 

diplomat se scot de sub jurisdicţia mitropolitului Ştefan Simion» 

erau calvini şi aceia au osândit pe mitropolitul Ilie loresti." 

Părerea aceasta a rămas dominantă până în ziua de azi şi 

astfel numitul vlădică e considerat ca un martir al Bisericii 

române ardelene. 

Cel dintâi dintre scriitorii români, care a negat martiriul 

lui Ilie lorest a fost dr. Augustin Bunea. In volumul ai doilea 

al „Chestiunilor din dreptul şi istoria Bisericii române unite" 

(p. 236—38) zice, că acesta a suferit pentru păcatele de cari 

vorbeşte Hermann în Analele sale, iar în „Vechile episcopii 

româneşti" mergând şi mai departe afirmă, că lorest a fost 
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nu apărător, ci duşman al ortodoxiei, care „se îndepărtase cu 

învăţături străine de credinţa cea adevărată, se împreunase cu 

ereticii şi înşela pe cei ce era chemat a-i mântui, ucigându-le 

sufletele" (p. 92). Atacat fiind de d. T. Păcăţian în scrierea 

„Istoriografi vechi şi istoriografi noi", în care crede, că Iorest 

şi-a păstorit bine şi cu credinţă Biserica, apărându-o cu energie 

contra atacurilor grele, ce se îndreptau pe vremea lui în contra 

ei, şi că tocmai aceasta i-a fost pierzarea (p. 143), Bunea 

revine din nou asupra chestiunei în „Ierarchia Românilor din 

Ardeal şi Ungaria" numindu-1 pe lorest „om stricat" (p. 244) 

şi „om de nimica", care a avut o vieaţă atât de „destrăbălată 

şi scandaloasă" (p. 245), încât a trebuit să fie depus şi condamnat 

conform legilor aspre de atunci. Avem astfel privitor 

la persoana vlădicului Iorest două păreri diametral opuse. O 

resolvire definitivă a chestiunei e deocamdată, !ipsindu-ne 

documentele necesare, imposibilă. Articolul acesta are astfel 

menirea de-a aduce în discuţie nu date necunoscute, ci câteva 

puncte de vedere noi, cari vor lămuri, cred, unele împrejurări 

asupra cărora nu s'a stăruit în de-ajuns. 



Documentele pe cari îsi întemeiază canonicul Bunea 

părerea privitoare la vieaţa desfrânată alui Iorest sunt: Analele 

lui Hermann, un fragment din cronica sasului Haner, reprodus 

de Cipar în „Arhivul pentru filologie şi istorie" (p. 629) şi 

diploma principelui Qheorghe Rákóczy I. din 10 Octomvrie 

1640. Hermann scrie: „In 1638 Mateiu Vodă, au comandat Iui 

Rakoţi pe un călugăr (anume Elie Iorest) ca să fie vlădică 

Românilor (din Ardeal). Acesta în visitaţii au făcut necurăţiri; 

au poruncit de i-au desbrăcat şi aşa gol cu nuele i-au bătut 

afară din Bălgrad (1643) şi i-au luat pe sama fiscului toate 

bunurile". Acelaşi lucru îl spune cu alte cuvinte şi Haner, înşirând 

mai amănunţit crimele lui Iorest: tempore visitationis 

ecclesiarum sibi subiectarum non officia pii pastoris et prudentis 

episcopi sed maliţioşi nebulonis officia implebat, depravatissimamque 

vitam intus et extus satisprodebat. Cum junioribus enim 

poparum aiiorumque liberalioris formae mulierculis Valachorum 

abominandam exercebat libidinem". Tot aşa vorbeşte şi diploma 

din 10 Octomvrie 1643, care adauge apoi, că s'a adunat sinod 

general, care a constatat „ex certis et plurimis fassionibus, 

medio authenticorum capitularium simul ac aliorum credibilium 

personalium collectis", că vlădica e vinovat şi astfel a fost 

depus şi dat pe mâna potestăţii civile, ca să-1 pedepsească 

cum se cuvine (Cipar, Arhiv, p. 628 urm.). 
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Nici Hermann şi nici Haner, nu ne oferă garanta suficientă, 

că ar fi fost bine informaţi, pentrucă celea câteva 

rânduri reproduse cuprind mari greşeli istorice. Ilie Iorest n'a 

putut fi recomandat la episcopia Ardealului în 1638, deoarece 

atunci demnitatea vlădicească o avea Ghenadie II., mort numai 

în 3 Septemvrie 1640. Mai departe moldoveanul lorest n'a fost 

şi n'a putut fi recomandat de Mateiu Basarab, voevodul Munteniei, 

ci de Vas. Lupu, voevodul Moldovei. Contemporanul Ştefan 

Katona Geleji, superitendentul calvin, care s'a interesat foarte 

mult de alegerea urmaşului lui Ghenadie II. ne spune espres, 

că Mateiu Basarab a protestat contra denumirii lui lorest, 

zicând, că nu se cuvine a dà vlădicia unui om, care vine 

dintr-o ţară duşmană principelui'). Mateiu Basarab l'a recomandat, 

probabil, pe Meletie Macedoneanul. Astfel afirmaţiile 

acestor doi cronicari trebuesc primite cu rezerva cuvenită2 ). 

Rămâne deci, ca cel mai puternic argument pentru dovedirea 

vieţii desfrânate a vlădicului, diploma din 10 Octomvrie 

1643 alui Gh. Rákóczy, care spune, că s'a ţinut sobor din protopopii 

şi preoţii români şi sârbi, cari convingându-se de vinovăţia 

lui 1-a depus din vlădicie. Mare importanţă nu i-se 

poate dà nici acestei diplome. Trebuie să ţinem seamă de 

împrejurarea, că lorest era din toate părţile încunjurat de 



duşmani. Superintendentele Geleji 1-a sprijinit în 1640 

pe Meletie Macedoneanul şi a declarat însuş, că regretă de- 
') »Máthé Vajda ö nagysága irja, hogy Moldvából értette hogy jöttek 

valami kaluggerek ki, kik a püspökséget sollicitálják és azért irja, hogy 

akárki meggondolhatja ha illik-e olyannak adni, aki azok közül jött ki, akik 

nagyságodnak nem jóakarói*. Scrisoarea lui Geleji din 8 Octomvrie 1640 

(după alegerea lui lorest!) cătră Rákóczy, în Uj Magyar Múzeum din 1859 

vol I. p. 223-24. Bunea atât în «Vechile episcopii* cât şi în «ierarhia 

Românilor* zice, că lorest a fost recomandat de Mateiu Basarab. 

") Despre Haner ştim din altă scriere a sa, că eră un luteran fanatic 

şi scria cu mult dispreţ atât despre catolici cât şi despre ortodoxi. Aşa 

d- p. în » História, ecclesiarum transylvanicarum», I'rancofurti et Lipsiae, 

1694. p. 142 pe papa Leo X, îl numeşte în batjocură «alter Deus in terris; 

ecclesiae sponsus, Leo de tribu Iuda, merculus Davidis, magistratus divini 

vicarius, potestatis omnis in coelis et in terris dominus»; la p. 191 scrie 

despre episcopul rom.-catolic al Ardealului loan Statilio »natione dalmata, 

vita insignis Epicuii de grege porcus», iar la p. 205 vorbind de traducerea 

grecească a catehismului luteran (liraşov 1544) zice »soli Valachi nihil de 

hoc lumine participabant, quorum sacrificuli nimis indocti et vix cantiunculas 

suas consuetas légère valentes novos ritus et dogmata respuebant...« 
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numirea unui moldovean în scaunul episcopesc (az oláh püspökséget 

látom nagyságod kinek adta nagyságod kegyelmessége, 

csak azt bánom hogy moldvai). Preoţii români încă erau 

contra lui, stăruind la început pentru protopopul Haţegului, 

iar mai târziu pentru călugărul din mănăstirea Bălgradului Simion 

Ş t e f a n l ) . Trebuie să ştim apoi, că în 1642 s'a ţinut la Iaşi 

marele sobor de condamnare a doctrinelor calvine ale lui Ciril 

Lucaris şi că Iorest aveà şi în timpul acesta legături strânse 

cu preoţimea din Moldova3 ) ; că Simion Ştefan, care aveà încă 

din 1640 ambiţii de vlădicie, bucurându-se de simpatiile deosebite 

ale clerului român, petrecea în Alba-Iulia şi aştepta 

numai momentul potrivit ca să poată ajunge în posesiunea 

unei mitre episcopeşti, că acesta s'a arătat gata a face tot ce-i 

porunciau calvinii, în interesul propagării reformaţiunii între 

Românii, pe cari i-a păstorit 10 ani fără hirotonire; că Mateiu 

Basarab, duşmanul lui Vasile Lupu, a privit cum s'a spus, cu 

ochi răi preferirea călugărului moldovean; că în sfârşit, Iorest 

nu eră aplicat a satisface dorinţelor proselitismului principelui 

şi superintendentului. Nefiind deci vlădica pe placul nici al 

principelui, nici al lui Geleji şi Csulai, nici al preoţilor românj 

şi nici alui Mateiu Basarab, ne putem explica uşor râvna, cu 

cari s'au adunat „dovezile" necesare, ca să poată fi depus din 

partea unui sobor, silit a lucra după cum poruncea principele. 

Iorest a fost aruncat în temniţă, unde aveà să petreacă până 

la plătirea pedepsei de 1000 de taleri, pe cari s'a îndurat a-i 

împrumuta, după nouă luni dc zile, pe lângă chezăşia alor 24 

de persoane, principele însuşi. Astfel se reîntoarce în Moldova, 

de unde înzestrat cu scrisori de recomandaţie iscălite de egumenii 

mănăstirilor Putna, Moldavita, Slatina si Bistriţa si de 

arhiereii ţării, a plecat în vara anului 1645 la curtea ţarului 

Rusiei, după milă, ca să-i poată plăti lui Rákóczy miia de 



taleri. O dovadă mai mult, că Iorest „n'a putut fi un stricat şi 

un netrebnic, odată ce întreg clerul moldovenesc din acel timp 

îi lua în scris apărarea" 3). 

Astfel e mai probabilă părerea acelora, cari susţin, că 

Iorest a pătimit pentru statornicia sa în credinţa ortodoxă. Şi 
') Scrisorile din 13 şi 21 Septemvrie 1640 ale lui Geleji. Uj magyar 

Muieum, voi. cit p. 206—207 şi 211. 

') Iorga, Documente româneşti din arhivele Bistriţei. Bucureşti 1899 

v o l . I. p. 76. 

3) Iorga, Istoria Bisericii române. Vălenii de munte 1908, I, 325. 
Xr. 5. CULTURA CREŞTINA Pag. 139. 

de fapt nu avem nici o dovadă, că acesta ar fi făcut calvinismului 

concesii însămnate. Bunea, ca să probeze, că Iorest 

a fost o unealtă a proselitismului se provoacă la cuvintele 

din 10 Octomvrie 1643, în care se spune, că a fost denumit 

„juxta quaedam sibi praescripta". Sub „prescriptele" acestea 

la nici un caz nu trebuie, nu putem înţelege condiţiile cunoscute 

puse lui Simion Ştefan, şi nici acelea propuse de Geleji, lui 

Rákóczy, în scrisoarea din 22 Septemvrie 1640 0- Superintendentele 

însuşi zice, că deocamdată se îndestuleste, dacă va 

afla o persoană, care primind demnitatea vlădicească, ar promite, 

că va elimina superstiţiile din ceremonialul religios românesc, 

fiindcă, zice el, nu se află în întreg clerul român nimenea, 

care să fie aplicat a-şi schimba credinţa răsăriteană 

„in fundamentalibus". Un astfel de episcop ar fi excomunicat 

din partea patriarhului şi poporul s'ar resvrăti şi nu Tar recunoaşte2 

) . Despre condiţiile, pe lângă cari a fost denumit Iorest, 

ne putem face o ideie corectă, cetind cu atenţie diploma din 

30 Septemvrie 1641, prin care Avram Burdanfalvi a fost aşezat 

în fruntea bisericilor româneşti din comitatul Bihorului (ca 

episcop!). Acestuia i-s'a impus atârnarea de superintendentele 

calvin 3 ) şi, mai deaproape, de seniorii (protopopii) din comitat 

şi predicarea în româneşte a cuvântului dumnezeesc4 ). 

Condiţiile celea multe şi grele, cari au făcut din Biserica 

românească un monstru, au fost puse episcopului şi clerului 

român, numai după alungarea lui Iorest, când scaunul arhieresc 

a fost ocupat de Simion Ştefan, candidatul din 1640. Că lui 

Iorest nu i-au fost puse condiţiile grele, pe cari le citim în 

diploma din 10 Octomvrie 1643, se vede evident din diploma 
') Uj Magyar Múzeum, vol. cit. p. 216-218. 

') Scrisoarea din 24 Septemvrie. »Nem lelhettem meg olyat, aki religioját 

in fundamentalibus változtassa; ez is (e vorba de Meletie Macedoneanul) 

arra semmiképen sem mehet, mert ugy ötet excomunikálna a patriarcha, 

a vladikaságra felszenteltetni nem engedné, az oláhság is be nem 

venné, sőt ha közijek kimenne, ki tudja mi esnék rajta; igy semmit sem 

efticialhatna; minekünk kegyelmes uram ugy tetszik, hogy elég ennyire 

venni elsőben, ha ezeket a superstitiokat a vak községgel elhagyathatnék ...< 

Ibiden, 214—215. 

s ) Toate bisericile româneşti din Ardeal erau puse sub jurisdicţia superintendentului 

calvin, prin decretul din 9 Aprilie 1638. Bunea, mitropolitul 

Sava Brancovici. Blaj 1906, p. 32. 

*) N Dobrescu, Fragmente privitoare la ist. Bisericii române. Budapesta, 

1905 p. 26—27. 



 

Pag. 140. CULTURA CREŞTINA. Nr. 5. 

aceluiaş principe de dto 8 Iulie 1647, prin care a confirmat 

protopopia lui loan Pop de Cichindeal peste câteva sate din 

ţ a r a Oltului, în care citim: „hogy a mely conditiokat ennek 

ellőtte négy esztendővel (deci în 1645) elejékben adattunk és 

magok is bevöttek, azokat megtartsa" ')> apoi din diploma lui 

Gh. Rákóczy II., de dto 15 Decemvrie 1648, prin care 1-a denumit 

pe Petru Csucsy protopop în protopopiatul Crişului, şi 

în care se zice, că acesta e dator să observe condiţiile puse 

clerului român înainte cu cinci ani (1643)'2). 

lorest a fost, înainte de-a veni în Ardeal, călugăr la mănăstirea 

Putna din Moldova, unde ortodoxia se pàstrà în forma 

cea mai curată, iar la vlădicie a fost recomandat de Vasile 

Lupu, un principe a cărui credinţă ortodoxă nu se poate trage 

la îndoială, care a fost toată vieaţa lui încunjurat de clerici şi 

dignitari înalţi bisericeşti din Orientul întreg, care a primit cu 

braţele deschise pe reprezentanţii Bisericii sale la sinodul din 

Iaşi şi care, în sfârşit, ştia pe cine propune la vlădicia Ardealului. 

O alta garantă a statorniciei lui lorest o aflăm în scrisoarea 

amintită, pe cari i-au dat-o căpeteniile bisericeşti din 

Moldova, cu prilejul mergerei sale după milă la ţarul Rusiei, 

Alexie Alexandrovici3 ). 

Cum am spus la începutul articolului, n'am avut de gând 

să resolv definitiv chestiunea. Am voit numai să aduc câteva 

puncte de vedere noi, cari pot contribui întru câtva la stabilirea 

adevărului istoric. 

ZENOVIE PÂCLIŞAN. 
 

 

Biserica românească si Calvinismul delà moartea iui 
Gavrilă Bethlen până la Unirea cu Roma. 
Cultura crestina 1912/ nr. 6-7, p.164 

După stăpânirea scurtă, de-un an şi câteva luni. a văduvei 

lui Gavrilă Bethlen, Ecaterina de Brandenburg, în fruntea ţării 

Ardealului, a fost ridicat (1630) Gheorghc Rákóczy I Nesiguranţa 

domniei, agitaţiile şi pârile continue, ale multor pretendenţi, 

cari îi învidiau poziţia şi aşteptau momentul potrivit ca 

să i-o poată lua, i-au împiedecat la început planurile de proselitism 

fanatic, deşi superintendentele Ştefan Katona Geleji 

(6 Iunie 1633 - 1 2 Decemvrie ;649) se întitula încă din 16o4, 

episcop al Românilor ortodoxi ') Când au urmat însă vremuri 

mai liniştite şi împrejurări mai prielnice pentru o politică religioasă 

intensivă, când a ajuns a fi stăpân pe-o situaţie sigură, 

dacă in general se poate vorbi de siguranţa unui principe vasal 

al sultanului din Constantinopol, — Gheorghe Rákóczy I. s'a 

apucat cu toată energia de reformarea Bisericii româneşti şi 
') Pokoly József, az erdélyi református egyház története, üudapest, 



J904 II, p. ivi. 
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deşi urmărea, în parte, politica lui Gavrilă Bethlen, de-a p r o paga 

calvinismul prin mijlocirea vlădicilor şi preoţilor români, 

a păşit totuşi în multe privinţe pe urmele lui loan Sigismund, 

ajutat fiind în încercările sale de sprijinul lui Geleji şi al predicatorului 

de curte Gheorghe Csulai. La restaurarea vechei 

episcopii româno-calvine nu s'a gândit nici el; a supus însă 

prin decretul din 9 Aprilie 1638 vlădicia românească a Bălgradului 

superintendentelui calvin '). 

Vlădică la Bălgrad era pe timpul acesta Ghenadie II., denumit 

de Gavrilă Bethlen în 1628, ca urmaş al lui Dosofteiu. 

Ghenadie a început a retipări, în anul ultim al păstorirei sale, 

în tipografia românească, întemeiată in Alba-Iulia de Gheorghe 

Rákóczy, cu ajutorul preotului muntean Dobre Evanghelia cu 

învăţătură, apărută în 1580—158! la Braşov. După moartea 

lui, lucrarea a fost continuată cu cheltuiala urmaşului său Ilie 

lorest, şi săvârşită în 16412). Fiind Ghenadie încă în vieaţă s'a 

început, în 25 Iulie 1640, şi tipărirea Catehismului calvinesc 

„cu sfatul şi cu îndemnâtura şi cu cheltuiala domniei lui Ciulai 

Gheorghe, păstorul sufletesc al curţii Măriei Sale". Cu scrisoarea 

s'a ostenit popa Gheorghe din Sec, iar meşterul tiparului a fost 

•acelaş popa Dobre din „Ţara muntenească" 3). Catehismul cuprinde, 

pe scurt, esenţa învăţăturilor calvine, de-acăror cunoaştere 

se credea, că Românii au neapărată trebuinţă pentru mântuirea 

sufletului4). In el se spune, că „Fiul lui Dumnezeu din toate 

limbile şi-a ales şie-şi gloată spre vieaţa de vecie, care o ţine 

cu Duhui şi cu cuvântul cel sfânt (predestinaţiunea!), că omul 

îşi va ispăşi păcatele numai prin credinţa în Isus Hristos, care 

înseamnă „nu numai cunoscătura, cu care crez toate câte a 

arătat Dumnezeu în cuvântul său, ci şi nădejde adevărată am, 

cu care crez iertăciunea păcatelor", că Hristos a rânduit numai 

două „semne sfinte" (sacramente): Botezul şi cuminecătura. 

Se vorbeşte apoi pe larg despre administrarea Botezului şi a 

Cuminecăturei, despre căsătorie, se arată datorinţele soţilor de 
') Dr. Augustin Bunea, mitropolitul Sava Brancovici. Blaj, 1906 p. 32. 

'I Bianu- Ilodoş, Bibliografia românească veche I, p. 115 — 118 

s) Dr. Augustin Bunea, Ierarhia românilor din Ardeal şi Ungaria. 

Blaj, 1904 p. 307. 

*) Catehismul acesta îl cunoaştem numai în ediţia II. apărută în 1656. 

A fost retipărit de Gheorghe Bari ţiu pe spesele Academiei române, subtitlul: 

Catehismul calvinesc impus clerului şi poporului românesc sub domnia 
principilor Gheorghe Kákoczy I. şi II. Sibiiu 1S79. 

 

căsătorie, cauzele de despărţire (adulterul şi necredinţa), şi la 

sfârşit se adaug câteva rugăciuni. 

Uupă moartea lui Ghenadie II, întâmplată în 3 Septemvrie 

1640, Rákóczy voia să pună în locul lui, la sfatul superintendentelui 

Geleji, o persoană, care să nu se teamă de afurisenia 



şi caterisirea patriarhului constantinopolitan şi a mitropolitului 

din Târgoviştc, şi care înainte de-aş ocupa oficiul să fie aplicat 

a jură, că în decursul păstorirei va fi nu apărător al ortodoxismului, 

ci propovăduitor al învăţăturilor calvine. între credincioşii 

supuşi conducerei sale. In 4 Septemvrie Geleji aduce 

la cunoştinţa lui Rákóczy moartea vlădicului românesc, stăruind 

asupra calităţilor, cari ar trebui să le aibâ urmaşul aceluia. 

Candidaţii la vlădicie — zice dânsul — trebuiesc examinaţi, şi 

care se va dovedi mai corespunzător, ale cărui convingeri religioase 

stau mai aproape de învăţăturile calvine, să fie ales şi 

denumit pe lângă anumite condiţii, pe cari să le comunice principele 

însuş în soborul de alegere, atât noului ales. cât şi 

preoţimei adunate din toate părţile ţării i). 

Candidaţi la vlădicie erau: călugărul din Muntenia Milovitius 

(Meletie Macedoneanul, tipogratul voevodului Mateiu 

Basarab), Ilie Iorest călugăr din Moldova, protopopul Haţegului 

şi călugărul din mănăstirea Bălgradului Popa Ştefan. Geleji 

inzistă în scrisoarea din 13 Septemvrie pentru cel dintâiu, care 

venind din Muntenia s'a prezentat înaintea lui şi s'a supus unui 

mic examen, răspunzând pe scurt şi în scris la toate întrebările 

puse şi promiţând, că dacă va ajunge în scaunul arhieresc 

va stărui pentru eliminarea superstiţiilor din Biserica românească 

2). Lui Geleji i-se părea destul deocamdată şi atâta, 

pentrucă, zice el în scrisoarea din 24 Septemvrie, nu se află 

în întreg clerul român nime, care să-şi schimbe dintr'o dată 

din temelie - - in fundamentalibus — credinţa ortodoxă. Un 

astfel de vlădică ar fi excomunicat din partea patriarhului, şi 

poporul s'ar resvrăti şi nu l-ar recunoaşte. Cu timpul însă Românii 

se vor lumina şi vor părăsi toate învăţăturile greşite şi 

toate superstiţiile băbeşti, la cari ţin acum cu atâta îndărătnicie3 ). 

Cu două zile mai înainte Geleji i-a trimis principelui un 

program întreg, pe baza căruia credea, că se va puteà reforma 
') Uj Magyar Múzeum din 1859, 1, p 203-204. 

') Ibidem, p. .06 - 207. 
•'') Ibidem, p. L'14- 215. 
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Biserica românească. Programul consta din 24 de puncte, în 

cari se spune, că vlădica va fi dator să întemeieze în Alba- 

Iulia, sau în alt loc potririt, o şcoală românească şi să aplice 

pentru învăţarea tinerimii doi sau trei dascăli, cunoscători buni 

ai limbei latine, greceşti şi româneşti; să susţină o tipografie, 

şi să tipărească cărţile necesare pentru biserică şi şcoală, cum 

sunt rugăciunile de toate zilele, cântările folosite de Românii 

din Lugoj şi Caransebeş, şi Catehismul calvin tradus deja în 

româneşte l ) ; să folosească la toate funcţiunile sacre limba poporului; 

să cuminece numai oameni bătrâni şi cuminecătura să 



nu le-o deà cu lingura ci să le pună pânea în mână şi vinul 

să-1 beà din potir; să omită la administrarea tainei Botezului 

luminările şi ungerea cu oleu, şi să boteze cu apă „simplă" în 

numele Tatălui şi al Fiului şi al Spiritului sfânt; cădelniţă să 

nu folosească în biserica şi să nu recunoască între Dumnezeu 

şi om alt mijlocitor decât pe Isus Hristos şi astfel să nu mai 

cinstească şi venereze sfinţii; pe morţi să-i îngroape în „formă 

simplă creştinească", fără cântări, predică, tămâiere, lumini şi 

alte superstiţii de acestea; să oprească cuitul icoanelor şi al 

crucilor, ţinerea posturilor şi, în sfârşit, se spune, că vlădica 

românesc să fie întru toate supus superintendentelui calvin'2). 

Cu toate că Mcletie Macedoneanul erà priceput în arta 

tipografiei şi astfel putea face calvinismului servicii însemnate, 

prin tipărirea cărţilor de propagandă în româneşte, şi cu toate 

că se bucura de sprijinul puternic al superintendentelui Geleji, 

cârja arhierească s'a dat totuş, pe lângă anumite condiţii, candidatului 

moldovean, călugărului llie Iorest3 ). 

Fiind astfel rezolvită chestia vlădiciei Bălgradului principele 

şi-a îndreptat atenţia în alte părţi. In comitatul Bihorului 

M Tipărirea Catehismului s'a început déjà în -'o Iulie în tipografia întemeiată, 

cum s'a spus mai sus, de principele Gheorghe Rákóczy. 
2) Uj Magyar Múzeum din 1859, I, 216-218. 

:1) Preferirea lui llie Iorest s'a făcut, cred, din motive politice. Voevodul 

Munteniei, Mateiu Basarab, erà silit în urma grelelor împrejurări ale 
timpului, cari îi ameninţau domnia, să trăiască în legături de prietinie strânsă 

cu Rákóczy. Mândrul, ambiţiosul şi bogatul Vasilc Lupu, voevodul Moldovei, 

erà prin legăturile si prin şiretenia sa în stare să-şi apere tronul ori când şi 
faţă de ori cine. Au fost momente, când el părea primejdios chiar şi pentru 

principatul ardelean. De-aceea Rákóczy vreà să-1 câştige prin »mici servicii* 
de acestea. (Pentru legăturile lui Gheorghe Rákóczy 1. cu principatele române, 

vezi Iorga. Studii şi Documente, IV, p. CLX, urm.) 
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reformaţiunea a început a fi propagată între Români din jumătatea 

a doua a veacului al XVl-lea. Sinodul ţinut în 1566 la 

Dobriţin se ocupă de organizarea Bisericii române „reformate", 

dispunând denumirea câtorva protopopi, cari să grijească ca 

trecerea preoţilor români sá se facă dm convingere, iar nu de 

dragul privilegiilor şi libertăţilor1). La sinodul calvin ţinut în 

Oradea-mare la 1569, a luat parte şi preotul român Francise 

Achim din Voevodeni, iar un urmaş de-al lui Mihail, îmbrăţişând 

î văţăturile calvine, a primit delà Sigismund Rákóczy, 

prin diploma din 15 Ianuarie 1608. drepturi egale cu celea ale 

preoţilor unguri. Numărul ăstori'ei de preoţi pare a fi fost 

destul de considerabil, pentrucă sinodul ţinut în 9 Iunie 1630 

la Dobriţin decide, că superintendcntele calvin să-i adune pe 

toţi la Oradea-mare, să-i examineze şi astfel să vadă ce spor 

au tăcut în credinţă, atât ei, cât şi credincioşii supuşi păstorirei 

lor şi pe cei cari „sub pretextu rcligionis libertatém venaïitur", 

să-i deà pe mâna forurilor civile -). Numărul lor creştea mereu. 



Astfel, în sinodul ţinut în 7 Septemvrie 1631 în Bathor, este 

„ordinat" pentru comuna Tataros Mihail Tatarosi, iar în sinodul 

din 17 Iunie 1636, ţinut la Oradea-mare, sunt ordinaţi 

pentru sate, ale căror nume nu le cunoaştem, Petru Tatarosi, 

Petru Papfalvi şi loan Czegény •'). In 1641, Rákóczy scoate 

întreg comitatul Bihorului de sub jurisdicţia lui Ilie lorest şi 

aşează în fruntea lui un episcop propriu, pe Avram Burdanfalvi, 

cu condiţia, ca să depindă de superintendenteie calvin şi mai 

ales de „seniorii" (protopopii) din comitat, să predice in limba 

poporului şi să îngrijească că aceiaş lucru să-1 facă şi preoţii de 

sub jurisdicţia sa, ca în chipul acesta „şi biet i valahi să-şi 

poată câştiga zilnic hrana sufletească, atât în religia cât şi în 

ştiinţa mântuitoare, şi din zi în zi scoţindu-se din întunerecul 

rătăcirilor superstiţioase, să fie conduşi spre lumină"4 ). 

In 1643 principele întemeiază un protopopiat românocalvin 

în Ciuciu, cu titlul de protopopiat al Crişuiui şi cu jurisdicţia 

peste întreg comitatul Zarandului, pe care-1 supune 

superintendentelui calvin. Dintre protopopii de-aici cunoaştem 
') Hunfalvi Pál, Az oláhok története. Budapest 1894, II, p. 333. 

*) Századok din 1886, p. 487. 

3> Borovszky Samu, Tiszántúli év. református papok. Budapest 1S98 
P- 17 şi 20. 

4) N. Dobrescu, Fragmente privitoare la istoria Bisericii romane. Budapesta 

1905, p. 26-27. 
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numai pe Petru Csucsy denumit de Gheorghe Rákóczy II, în 

15 Decemvrie 1648, cu condiţia de-a predica româneşte, a propovădui 

învăţăturile depuse în Catehismul calvinesc. a părăsi 

„superstiţiile" Bisericii orientale, a observa punctele diplomei 

din 10 Octomvrie 1643 şi a fi întru toate supus superintendentelui 

calvin 

Tot în 1643 dă moşii şi diplome nobilitare locuitorilor din 

comuna Alămor, cu îndatorirea de-a rămânea credincioşi învăţăturilor 

calvine. „Eu însu-mi — scrie Şincai — am citit 

cărţile nobililor din Alămor, cari asa sunt date, că cât se vor 

lăsa de sfânta unire cu pravoslavnicii, adecă cu calvinii, îndată 

să-şi piardă şi nemeşugul şi iosagul"2 ). 

Sub stăpânirea lui Gheorghe Rákóczy 1. a luat un nou 

avânt şi Biserica reformată a Românilor din celea două oraşe 

bănăţene, Lugojul şi Caransebeşul, bucurându-se de sprijinul 

puternic al banului Aeaţiu BarCsai. Românii de-aici îşi aveau 

„păstorii" lor proprii, aveau ceremonial liturgic deosebit, compus 

din cântări şi rugăciuni traduse din ungureşte, astfel încât 

comunitatea lor eră considerată ca un model de Biserică româno- 

calvină. Şcolile româneşti din celea două oraşe, întemeiate 

în jumătatea a doua a veacului al XVI-lea, au ajuns în 

timpul acesta la cel mai înalt grad de desvoltare. Acelaş lucru 



se poate spune şi despre reformaţiunea din comitatul Hunedoarei 

şi despre şcoala românească din Haţeg 3). 

In toamna anului 1643 llie Iorest a fost depus din episcopie, 

din motive asupra cărora nu putem inzistâ aici4 ) . In 

locul lui a fost ales şi confirmat călugărul din mănăstirea 

Bălgradului, Simion Popa Ştefan, care a candidat la vlădicic 

şi în 1640, după moartea lui Ghenadie II, când s'a bucurat de 

simpatiile deosebite ale clerului român, cum apare din scrisoarea 

lui Geleji de dto 21 Septemvrie i640. In diploma de 

denumire din 10 Octomvrie 1643, principele îşi manifestă toate 

planurile şi tot fanatismul său destructiv, care ţintea la extirparea 

desăvârşită a Bisericii române ortodoxe. De sub jurisdicţia 

noului vlădică au fost scoase bisericile din Alămor, 
') Márki Sándor, Aradvármegye és Arad szab. kir. város története. 

Arad 1895 II. p. 237-3K 

') Cronica Românilor la a. 1643. 
') I'okoly József, o. cit. II. p. 278. 

M Cfr. ^Cultura Creştină» II. p. 134 urm. 
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Orăştie, Ilia, Criş, districtul Haţegului, comitatul Hunedoarei, 

şi trei protopopiate din ţara Făgăraşului, peste cari va aveà 

numai atâta jurisdicţie, câtt-i va dà superintendentele calvin. 

In diploma aceasta i-se pun apoi episcopului român o mulţime 

de condiţii, „ cari fac din Biserica românească — cum zicea 

regretatul canonic Bunea — o Biserică monstruoasă, calvinească 

în credinţă şi orientală în rit". Conform acestor condiţiuni, 

episcopul va fi dator să predice cuvântul lui Dumnezeu 

în limba poporului, să impună primirea Catehismului calvinesc, 

din 1640 şi să propage învăţăturile depuse în el, să boteze cu 

apă „simplă", să cuminece numai oameni bătrâni şi întregi la 

minte, să oprească cultul icoanelor şi superstiţiile delà înmormântarea 

morţilor, să dea libertate deplină tuturor, cari luminaţi 

de Spiritul sfânt ar voi să treacă în sânul Bisericii calvine; 

să ţină în flecare an sobor, compus din preoţii diecezei 

întregi, şi cu prilejul desbaterilor mai importante să ceară 

sfatul superintendentelui calvin, la a cărui înţelepciune trebuie 

să recurgă şi când vreà să aleagă, să depună, sau să pedepsească 

vre-un protopop, precum şi în toate cauzele disciplinare 

mai însemnate ]). 

Astfel vlădica românesc Simion Ştefan, despre care se 

crede, că a păstorit fără a fi sfinţit de episcop, erà o simplă 

unealtă în manile principelui, pentrucă condiţiunile, cuprinse 

în celea 15 puncte ale diplomei din 10 Octomvrie 1643, au 

fost aduse, în acelaş an, şi la cunoştinţa preoţimei, care aveà 

datorinţa să le observe cu cea mai mare stricteţă 2). 

întemeind tipografia din Alba-Iulia, Gheorghe Rákóczy s'a 

îngrijit de tipărirea sf. Scripturi, singurul isvor de credinţă al 



Reformaţilor, în româneşte, ca astfel episcopul şi preoţii români 

să poată propovădui cu succes cuvântul „curat" al lui Dumnezeu. 

O parte a Testamentului Vechiu erà tipărită déjà, într'o 

traducere bună apărută la 1582, în Orăştie, cu cheltuiala lui 

Francise Geszti. Din Testamentul Nou însă nu erau decât 
l ) Cipar, Arhiv pentru filologie şi istorie pp. 628—32. Româneşte în 

Şincai, Cronica Românilor la a. 1643. 

') »Răvaşul«, VIII, p. 375 punct 4. Un exemplar din condiţiunile 
acestea cu titlul »Conditiones episcopi ecclesiarumque valachicarum a celsissimo 

principe Domino, Domino Georgio Rakoczy seniore concessae et 

aPprobatae« s'a păstrat în Arhiva parohiei reformate din Făgăraş şi a fost 
publicat de istoricul Pokoly în >Magyar protestáns egyháztörténelmi adattár 

VIII, évf. Budapest 1910 p. 107 — 109. 
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vechile traduceri, eşite de sub teascurile tipografiei braşovene 

a lui Coresi (Evangheliarul din 1561 şi Apostolul din 1563), 

cari au trebuit să fie în timpul acesta rare. De aceea Gheorghe 

Rákóczy însărcinează în 1641 pe ieromonahul Silvestru cu 

pregătirea unei traduceri a Testamentului Nou întreg1 ) . Traducerea, 

care nu erà gata nici în 1646, cum se vede din scrisoarea 

principelui, de dto Făgăraş 7 Ianuarie a aceluiaş an, 

adresată lui Toma Debreceni, prefectul averilor sale din Ungaria*), 

a apărut numai la începutul anului 1648 

In acelaş an apare în Alba-lulia, cu cheltuinla lui Acaţiu 

Barcsai, catehismul palatin în traducerea lui Mihail Fogarasi 

păstorul sufletesc al Românilor din Lugoj, trecuţi la reformă 3), 

In prefaţa acestui Catehism, destinat mai ales pentru şcolile 

româneşti din Lugoj şi Caransebeş, „pentru întărirea în credinţă 

a tinerilor elevi de-acolo", se atacă într'un mod neobicinuit 

de aspru învăţăturile şi disciplina Bisericei catolice. „Unde 

l ) Dr Ballagi Aladar, A magyar nyomdászat történelmi fejlődése 

(1427 —1877). Budapest 1878 p. 235. »Datum Tokaj 27 die Augusti anno 

1644 reggel ó'/a óra után. Az mely olá pap az uj testamentumot olá 

nyelvre fordította adasd ötven forintot neki, posztot egy dolmányra valót, 

de ezt is a püspök uram kezében adasd édesem*. ; Scrisoarea lui Gheorghe 

Rákóczy cătră soţia sa Susana Lorántfy I. Numele traducătorului îl cunoaştem 

din prefaţa cărţii scrisă de vlădica Simion Ştefan. » Acest testament 1-a început 

a-1 isvodi ieromonah Silvestru din porunca şi chelşugul Măriei sale». 

(Bianu—Hodoş o. cit. 1, 16ÍK Silvestru acesta e, probabil, identic cu Silvestru 

egumenul mănăstirei Govora, care a tradus respective tipărit Psaltirea din 

1641 şi Evanghelia învăţătoare din 1643. 
'-') Piskolczot is vagy husz mázsával küldjön kegyelmed : most az olá 

Bibliát olá nyelvre forditatjuk és ki akarjuk nyomtatni, az olá betűöntőnek 

nincs oly materiája, itt benn sem találni* (Századok din 1871 p. 7181. Din 
Biblia aceasta a rămas un număr de exemplare nevândute până târziu cătră 

sfârşitul veacului al XVII-lea, cari s'au depus în cetatea Ecsed, cum dovedeşte 

scrisoarea din 5 Octomvrie 1690 a lui Francise Klobusiczky, administratorul 
averilor orfanilor lui Francise Rákóczy I, adres; tă lui Gregoriu 

Nagy, locţiitorul din Ecsed, în care zice: »Az oláh bibliákat kegyelmed csak 

adja el ha árosa találkozik«. Ibidem). 
*) Catehismul palatin a apărut latineşte şi nemţeşte in 1663 la Heidelberg. 

In ungureşte a fost tradus şi tipărit în 1577 la Pápa sub titlul 



»A Keresztyén hitről való rövid kérdések mellieket minden hi v keresztyennek 

tudni kelU. Tóth Ferencz, A magyar és erdélyországi protestáns Ecclesiak 

históriája I. Komárom 1808 p. S71. Titlul traducerei româneşti: Catechismus 
atsaja ej atsaja; Summa szau meduna Christinaszkae, kupri.isze en 

Entrberj si Reszpunszurj szkurte si ku adeveretury den szkriptura szventae 

entérite. Bianu—Hodoş, o. cit. I, 164. 
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poate fi mai mare învăţătură drăcească, decât faptul de-a nesocoti 

învăţătura dumnezeească cea de Dumnezeu dată şi de 

Profeţi şi Apostoli scrisă, cea în toate marginile lumei predicată? 

Şi prin ei inşişi déjà mulţi s'au prefăcut în ţărână şi alţii 

se vor preface, cari învăţăturile omeneşti, născocite din capul 

lor, le ţin mai pe sus decât sf. Scriptură. In locul adevăratei 

învăţături creştineşti a credinţii, care i-ar fi întărit prin 

pildele din sfânta Scriptură, trăiesc numai cu celea multe Rosariumuri 

sau mai bine zis spinetum-uri, care mai mult strică 

decât să însufleţească sufletul omului; cu multe Breviarium-uri, 

că deja e brevis via: adecă drumul scurt, dar întrebi, la ce? 

Nu spre cer ci spre iad cu multele legende, sau mai bine zis 

ablegende. Dar unde-i Catehismul? Nu e! Ci sunt multe Breviarium- 

uri, în cari sunt rugăciunile sfinţilor; sfinţii însă nu 

sunt calea noastră spre cer, ci singur Hristos". '). 

După moartea lui Gheorghe Rákóczy I, întâmplată în 

toamna anului 1648, tronul ardelean e ocuput de fiul său cu 

acelaş nume, care urmăreşte aceeaş politică de proselitism fanatic 

faţă de Biserica ortodoxă a Românilor. Mijloacele încă 

erau celea vechi: împărţire de privilegii, averi şi dignităţi celor 

cari, părăsind „superstiţiile" orientale, se fac propovăduitorii 

calvinismului, tipărirea de cărţi româneşti, şi faţă de cei renitenţi 

violenţe şi asupriri. 

In 2 Aprilie 1650, când în fruntea Bisericii calvine erà 

Gheorghe Csulai, cu „îndemnătura şi chelşugul" căruia a apărut 

Catehismul din 16402), principele dă preotului român din 

Ucuriş (Ököritó), loan Pop, diplomă nobilitară, ridicându-1 astfel 

din starea de jobag, în care a trăit până atunci (e statu et 

conditione plebea, in qua natus est et hactenus extitit) şi punându- 

1 în rândul nobililor, pentrucă, acesta, deşi născut şi 

crescut în credinţa Bisericii „valache", a îmbrăţişat, totuş, luminat 

de darul dumnezeesc, învăţăturile calvine3 ) . In aceeaş 

lună aşează în fruntea Românilor din districtul Chiorului, din 

comitatele Maramurăşului şi Sătmarului pe episcopul Savul 
') Bianu-Hodoş o. cit I, p. 162 63. 

J ) O notiţă veche îl caracterizează astfel: Georgius Csuli Principis 

Rákóczy II. pastor aulicus Electus a. 1650. Vir sedulus qui primus »in 
gratiam Valachorum curavit Novum Testamentum, Psalterium Davidis et 

Cathechlsmum verti in linquam valachicam, aliquot etiam ecclesias Valachicas 
reformavit. Történelmi Tár din I8s9 p. 496. 

'') N. Dobrescu, o. cit p. 29 -30 
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Popa, cu condiţia de-a se îngriji de predicarea cuvântului dumnezeesc 

în limba poporului; de-a sili sub pedeapsa dcpunerei 

din oficiu pe preoţii supuşi păstorirei sale, să-şi cumpere Noul 

Testament, Catehismul şi Psaltirea '), fiindcă propovăduirea învăţăturilor 

creştine „curate", nu se poate face fără ajutorul 

cărţilor; de-a desface căsătoriile numai pentru păcatul adulterului, 

recurgând în cauzele matrimoniale mai încurcate la ajutorul 

superintendentelui calvin şi al vlădicului românesc din 

Bălgrad; de-a nu preoţi decât persoane de-acăror pregătire e 

convins pe deplin în urma examenului, prin care trebuie să 

treacă fiecare candidat; de-a ascultă în administrarea diecezei 

de sfatul protopopilor; de-a cere în toate cestiunile mai importante 

sfatul superintendentelui calvin şi al vlădicului din 

Bălgrad, şi de-a participa în persoană sau prin delegaţi potriviţi 

la sinodul anual, ţinut de preoţimea românească la Alba- 

Iuiia2 ). 

Păstorirea lui Savu Popa peste comitatele amintite a durat 

abia un an. In 1651 în locul lui a fost denumit Mihail Molodiciu, 

prin diploma de 7 Iulie, sub aceleaşi condiţii, accentuându- 

se în deosebi atârnarea în primul rând de superintendentele 

calvin şi în rândul al doilea de vlădica delà Bălgrad. Iurisdicţia 

lui se extinde numai asupra Maramurăşului, pe care 1-a 

păstorit de fapt până în 1662, iar comitatul Sătmarului a fost 

supus prin diploma sa emanată în aceeaş zi jurisdicţiei lui 

Simion Ştefan3). Cucerirea calvină străbate în curând şi în 

Maramurăşul lui Molodiciu. Trecând Românii din jurul Sighetului 

la reformaţiune, au fost scoşi în 1652 de sub jurisdicţia 

acestuia şi supuşi păstorirei protopopului Simion Petraşcu, denumit 

pe lângă cunoscutele condiţii de propagandă calvină şi 

de atârnare delà superintendentele Csulai*). 

Pentru a pune în mâna preoţilor întreagă Scriptura în româneşte, 

Gheorghe Rákóczy II. tipăreşte la 1661, în tipografia 

din Alba-Iulia, Psaltirea, tradusă de cărturari, a căror nume 

nu-1 cunoaştem, l'refaţa scrisă de vlădica Simeon Ştefan cuprinde 

o frumoasă apologie a folosirei limbei poporului la 

slujba bisericească. Cine propovăduieşte cuvântul lui Dumnezeu 
') Psaltirea a apărut numai în anul următor, se vede însă, că traducerea 

eră terminată când s'a dat diploma aceasta. 
') Ibidem, p. 31-33. 

s) Ibidem, p. 35-36. 

*) P. Bod, Szmirnai szent Polikarpus ifără loc şi dat), p. 92- 93. 
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în limbă străină — zice autorul — nu grăeşte oamenilor, ci lui 

dumnezeu, „numai pe sine se întramă nu pe adunare", care 

nu-1 înţelege; glasul lui „e ca glasul cinghiilor fără osibituri, că 

nime nu se întramă dintru iale" şi împiedecă pe ascultători 

„ca să nu poată zice amin pe rugăciunea lui cumu-i obicina, 



că pe ce nu înţelege nu poate zice nime amin, ca să întărească 

cu aceea şi să pecetluiască rugăciunea lui". La adresa catolicilor, 

cari folosesc în biserică limba latină scriu aspre cuvinte 

de mustrare. „Papii de Râm si cei bărbaţi leaneşi şi patări, ce 

se chiamă părinţi şi devestăvniei şi călugăriţe, cari nimica nu 

ştiu carte şi încă cânta Tatăl nostru şi Ave Maria şi psalomii 

în limba străină fără de toată ştiinţa, ce aceia-s ca gaiţele şi 

ca pasările carele-s fără de toată ştiinţa şi încă vor să grăiască 

ca omul" '). 

De sub teascurile aceleiaş tipografii a apărut în vara 

anului 1656 „Scutul Catihismuşului cu răspuns din Scriptura 

sfântă împotriva alor două ţări fără Scriptură sfântă" 2 ) . Mitropolitul 

Moldovei Varlaam, călătorind în 1644 în fruntea unei 

solii la Târgovişte, a văzut la cumnatul lui Mateiu Băsărab, 

învăţatul Udriştc Năsturel, „boiariü cinstit şi slovesnic şi a 

toată destoinicia şi înţelegerea harnic", un exemplar din Catehismul 

calvin din 1640. pe care cetindu-1 I-a aflat „plin de 

otravă de moarte sufletească". De aceea a strâns îndată un 

sobor „dintr'amândouă părţile, şi din Ţara românească şi din 

Ţara Moldovei", şi a pregătit un răspuns, ca să aretc „strâmbătura 

şi tâlcul cel rău" al Calvinilor, cari tâlcuiesc rău, şi 

strâmbează Scriptura sfântă" ;). Răspunsul a apărut în 1645 la 

Iaşi. 0 combatere a broşurei mitropolitului ^moldovean părea 

necesară, şi astfel calvinii au tipărit în 1656 „Scutul Catihismuşului" 

amintit mai sus. 

„Scutul" acesta constă din două părţi. In partea primă se 

răspunde într'un stil energic şi ici-colo vehement atacurilor lui 

Varlaam. Românii ţin multe lucruri, cari nu au origine apostolică, 

zice autorul „Scutului". „Care apostol v'au învăţat când 

botezaţi de scuipaţi şi suflaţi pe apă şi puneţi peceţi de ceară 

în capul porobocului şi-1 ungeţi cu mir şi-1 învârtiţi de trei ori 
') Bianu—Hodoş, o. cit. 1, '.84 1S8. 

-) Retipărit de Gheorghe Bariţiu sub titlul «Catehismul calvinesc 
impus clerului ;şi poporului românesc sub domnia principilor Gheorghe 

Hákoczy I şi H.« s,biiu 1879. 

s) Şincai, Cronica Românilor la a. 1645. 
12 
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prejur de masă şi-1 închinaţi icoanelor, că Hristos ne-au învăţat 

într'alt chip a ne boteza". „Care apostol ve învaţă la 

Cina Domnului de mestecaţi pânea şi vinul cu apă şi-o purtaţi 

pe la bolnavi, deschizându-le gura cu lemne şi le îmbucaţi cu 

lingura? Şi care apostol v'a învăţat la petrecania morţilor de 

puneţi icoane pe pântece şi le sărutaţi şi cereţi bani şi le daţi 

şi merinde şi udaţi cu vin, şi începe întâiu popa a trage lut pe 

el şi alte nebunii multe de-acestea, care nu ni îndelete a-le 

scrie pe rând; acestea nici în Scriptura sfântă nu sunt scrise, 

nici prorocii, nici apostolii, nici evangheliştii n'au învăţat 



acestea, ci sunt basme băbeşti mai cu de-adinsul. In ce Scriptură 

sfântă aţi aflat la căsătoria oamenilor de-i încingeţi cu brâu şi 

le puneţi cununi pe cap şi lumini în spate şi le îmbucaţi 

miere?"1 ) . Se spune apoi, că omul nu se îndreaptă şi nu se 

mântuieşte prin ţinerea legii şi fapte bune, ci numai prin credinţa 

în Isus Hristos. Legea fiind sfântă şi „sufletească", iar 

noi „trupeşti", nici nu o putem împlini; cei cari caută spăsenia 

sufletelor într'alte lucruri şi caută alţi împăciuitori înaintea lui 

Dumnezeu afară de Hristos, rugându-se sfinţilor şi îngerilor, 

„mare nebunie fac, căci Sfinţii nu ştiu nici nu văd năcazurile 

noastre, ca să ne poată folosi"2). Se combate celibatul, postul, 

cultul icoanelor şi a s. Cruci, pentrucă — zice autorul — nu 

crucea ne-a mântuit, ci Isus Hristos. In partea a doua se retipăreşte 

Catehismul din 1640, despre care a fost vorba mai sus. 

Z E N O V I E   P Â C L I Ş A N. 
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Biserica românească şi Calvinismul delà moartea lui 
G. Bethlen până ia Unirea cu Roma. 
ii).Cultura crestina 1912/ nr.9 

Opera de convertire a principelui Gheorghe Rákóczy II. a 

fost sprijinită în maie măsură de mamă-sa, principeasa văduvă 

Susana Lorántfy, văduva lui Gheorghe Rákóczy I, stăpânitoarea 

ţării Făgăraşului. 

Cel dintâiu, care s'a gândit la o »reformare« a acestui ţinut 

a fost românul Ştefan Majlat, stăpânitorul ţării Oltului, care scria 

în vara anului 1541 din celea »Şepte-Turnuri« ale Constantinopolului, 

unde erà închis, soţiei sale Ana Nádasdy, să ţină cu 

tărie la religiunea protestantă şi să lucre pentru răspândirea ei 

şi între Românii din ţara Oltului l). După moartea lui Ghenadie I 

(1579—1585), ţinutul acesta a fost scos de sub jurisdicţia episcopiei 

Silvaşului, căreia ii aparţinea, şi supus prim-parohului 

reformat din Făgăraş. Starea aceasta de supunere umilită a 

durat numai până în 1595, când Sigismund Bathori prin decretul 

din 4 Iunie îl supune din nou jurisdicţiei episcopului român, 

care erà Ion delà Prislop, dându-i dreptul de-aş face şi în părţile 

acestea vizitaţiile canonice şi a putea încasa delà fiecare preot 

obicinuitul floren anual2 ) . Prin diploma lui Gheorghe Rákóczy I, 

din 10 Octomvrie 1643, îarăş sunt smulse trei protopopiate şi 

supuse superintendentelui calvin, care le administra prin protopopi 

denumiţi pe lângă condiţii grele, de a folosi la slujba 

divină limba românească, a propovădui învăţăturile depuse în 

Catehismul din 1640, a părăsi superstiţiile delà botez şi cununie 

şcl., cum vedem din diploma aceluiaş principe de dto 8 Iulie 

1647, prin care a fost confirmată protopopia lui Ion Pop de 

Cichindeal peste satele Cornăţel, Nucet, Sacadate, Avrig, Racoviţa, 

Sebeşul de sus şi de jos, Porceşti, Glimboaca, Coluni, 



Găinari, Noul, Feldioara, Rucăr, Săsăuz, Ghimbav, Fofeldea şi 

Bundorf3). 

După moartea lui Gheorghe Rákóczy I, ţinutul Făgăraşului 

ajunge în posesiunea exclusivă a văduvei sale, Susana Lorántiy • 

Bătrâna principeasa erà o aderentă sinceră şi energică a presbiterianismului 

şi astfel în districtul supus stăpânirei sale nu în- 
') Dr. Augustin Bunea, Stăpânii ţării 01t«lui. Bucureşti 1910 p. 38. 

') Şincai, Cronica Românilor la a. 1596. 

s ) »Râvaşuk VIII. p. 374—76. 
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găduia în afacerile bisericeşti nici un amestec, nici principelui, 

nici superintendentelui, fie calvin, fie luteran, şi cu atât mai puţin 

episcopului românescl ) . Toţi locuitorii districtului, Români, 

Saşi, Unguri, erau supuşi consistorului reformat din Făgăraş. 

Susana Lorántfy se sili à din toate puterile să scoată poporul 

român din întunerecul neculturii, pentru a-1 putea converti mai 

uşor la Calvinism. Cu datul de 2 Aprilie 1657 edă un decret 

despre vizitarea parohiilor şi preoţilor români din districtul Făgăraşului, 

a cărui cuprins e, pe scurt, următorul: Vizitatorii sunt 

denumiţi. In tot anul sunt datori a vizita fiecare parohie cel 

puţin de două ori. Cu prilejul acestor vizitaţii îşi vor câştiga 

informaţii precise despre pregătirea preoţilor şi despre felul cum 

îşi îndeplinesc datorinţele. Pe cei negligenţi îi vor admonià de 

2—3 ori şi dacă nu se vor îndrepta îi vor depune. Tot atunci 

se vor interesa de cultura religioasă a tinerimii, de progresul 

poporului credincios in celea sfinte, de vieaţa privata a preoţilor 

şi a membrilor familiei lor. Vizitatorii nu pot dicta pedepse 

băneşti, aceasta se ţine de competinţa magistratului civil. De 

întreţinerea lor pe timpul vizitaţiilor se îngrijeşte preotul şi poporul 

credincios. 

In acelaş an întemeiază o şcoală românească în Făgăraş, 

ale cărei statute au fost publicate în 3 April sub titlul: A fogarasi 

olá scholának rendi és törvényei. Statutele acestea 

constau din cinci părţi: I. Az o!á schola helyéről, épületéről és 

immunitásáról. II. Az olá mesterről. III. A gramatikok és 

egyébb succrescensekről. IV. A schola visitaiériről. V. Az olá 

scholamester fizetéséről és az schola succrescenseknek sustentatjokról. 

Şcoala românească e întemeiată în apropierea celei ungureşti, 

ca astfel inspecţiunea să fie mai uşoară, elevii români se 

poată învăţa ungureşte şi elevii unguri, cari voiesc, să poată 

învăţa româneşte. Dascălii şi elevii români au locuinţe, sale de 

învăţământ şi curte proprie. Şcoala românească se bucură de 

privilegiile şi favorurile celei maghiare. Magistrul şcolii e denumit 

de stăpânitorul cetăţii şi e supus consistorului reformat din 

Făgăraş. Trebuie să aibă pregătire temeinică câştigată în şcoala 

reformată, să ştie scrie, citi şi vorbi bine româneşte. Pe elevii 

din clasele inferioare îi va învăţa a citi, a scrie şi mai ales a 



citi fără greş Testamentul Nou, Psaltirea şi Catehismul calvinesc» 
') Pokoly, o. cit. II, 332. 
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apoi Tatăl nostru, Credeul, celea zece porunci, le va explica 

taina Botezului şi a Cinei Domnului şi, în siârşit, cântările bisericeşti 

cum se cântă In Lugoj şi Caransebeş şi principiile Catehismului. 

Magistrul e dator a trăi în relaţii bune cu magistrul 

şcolii ungureşti, asemenea şi elevii. In Dumineci şi sărbători va 

merge cu elevii la biserică, unde va luà parte la serviciul divin, 

cântând cântările sfinte româneşte. Tot el e dator a traduce 

rugăciunile, cari se recitează zilnic şi a le cânta în biserică. 

Pentru controlarea învăţământului se instituie o comisie 

constatatoare din 2—3 membri ai consistorului reformat, cari 

stiu româneşte, din câte doi »boieri« şi preoţi români învăţaţi. 

Aceştia sunt datori a vizita şcoala cel puţin de două ori pe 

lună. In fiecare an se vor ţinea două examene publice: unu 

primăvara cu două săptămâni înainte de Paşti şi unul toamna 

cu două săptămâni înainte de culesul viilor. La examene vor 

fi invitaţi preoţimea, »boierimea« şi alţi oameni învăţaţi. 

Magistrul şcolii capătă anual delà princir>easa 50 fl., 16 

galete de grâu, 25 vedre de vin, 80 vedre de bere, 2 porci sau, 

în schimb, 4 floreni, 2 caşi, 25 care de lemne şi delà »boieri« 

50 fl. şi câte-o găină. In schimbul banilor primiţi delà »boieri« 

e dator a învăţa copii săraci gratuit. Pentru opt elevi săraci s 

întemeiază o fundaţie, la care concurg preoţii cu câte 25 bani 

şi o găină şi satele cu 25 bani. Banii aceştia îi vor colecta 

udvarbirăii pe timpul examenelor publice. In districtul acesta 

numai aceia pot ocupa funcţiile de preot şi învăţător, cari au 

învăţat In şcoala românească di» Făgăraş1 ). 

In toamna anului 1657 Gheorghe Rákóczy II a fost depus 

şi tronul Ardealului a fost dat lui Francise Rédey, care a stăpânit 

numai până în Octomvrie, anul următor, când în locul lui 

a fost ales Acaţiu Barcsai. Acesta a aşezat în fruntea ţării Făgăraşului, 

luată delà Susana Lorăntfy, pe fratele său Andreiu, 

iar prin diploma din 9 Ianuarie 1659 scoate bisericile româneşti 

din părţile acelea de sub jurisdicţia consistorului reformat din 

Făgăraş şi le supune jurisdicţiei vlădicului românesc delà 

Bălgrad 2 ). 

Vlădică la Bălgrad erà în timpul acesta Sava Brancovici, 

care a fost denumit prin diploma din 28 Decemvrie 1656 şi a 
') Ambele diplome sunt publicate în »Magyar protestáns egyháztörténelmi 

adattár* VIII, évfolyam p. 110 urm. 
s ) N. Dobrescu, o. cit. p. 36-38. 
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păstorit cu mici întreruperi până la 1680l). Cu toate că din 

diploma amintită lipsesc condiţiile din 1643, afară de aceea a 



tipărirei cărţilor de slujbă în româneşte şi a întemeierii şcolilor, 

Sava a fost totuş cel mai calvinizant vlădică din trecutul Bisericii 

române ardelene, care a impus preoţilor săi observarea strictă 

a poruncilor de calvinizare, date de principii ţării, cum arată 

limpede hotărîrile sinodului ţinut în 1675 la Alba-Iulia, cari sunt 

o repeţire a punctelor diplomei din 10 Octomvrie 1643. Şi 

Sava Brancovici le porunceşte preoţilor săi, ca şt G. Rákóczy 

şi Mihail Apafy să vestească cuvântul lui Dumnezeu româneşte, 

să citească în biserică şi »în alte locuri unde va iî lipsă* cărţile 

»scrise şi scoase pe limba românească*, între cari erà şi Catehismul 

calvin din 1640, respective din 1656, şi cel din 1648; să 

înceapă căsătoria »cu cuvântul lui Dumnezeu şi să se facă cu 

jurămâut (după prescrisele Molitevnicului calvin din 1564); să 

părăsească »bobonoşagurile ce nu iaste scrise la tipic« ; să administreze 

Botezul cu »apă şi cu foc* (!); >molitvă să nu facă nici 

vaselor nici hainelor«; muierile să nu ţipe pe uliţă; să nu facă 

molitve la dobitoace2 ). 

In cei câţiva ani de anarhie şi de lupte sângeroase pentru 

tron, cari au urmat pentru detronarea lui Gheorghe Rákóczy II, 

avântul cuceritor al calvinismului a scăzut. Sub domnia lungă 

l ) Diploma de denumire alui Sara e publicată în Cipar, Arhiv pentru 

filologie şi istorie p. 648—50. încercarea mai recentă a istoricului sârb 

Radonic de-a explica ridicarea lui Sava la demnitatea vlădicească din motivul, 

că Rakoczy aveà lipsă de un om cu legături strânse în principatele 

române, de-a căror ajutor avea nevoie înaintea expediţiei din Polonia, nu 

se poate accepta. Rakoczy eră cu mult mai mândru şi mai îngâmfat decât 

să recurgă la astfel de mijloace pentru a-şi câştiga prietinia şi ajutorul 

unor voevozi ca Constantin Cârnul şi Gh. Ştefan, cărora le putea impune 

pe altă cale. Pe Constandin Cârnul îl avea în mână. Acesta îi făcuse 

straşnice jurăminte de supunere, iar de alta parte tronul şi-1 datoria lui 

Rakoczy, ale cărui cătane străjuiau la Bucureşti în frunte cu C. Mikes, 

l a t i ce scrie dl Iorga despre legăturile dintre Rákóczy şi cei doi voevozi: 

«Căzuţi până la rostul unor dregători ai lui Rakoczy, c^re-i ţ'nea în ascultare 

cu sineţile ca şi cu străjile lui, ei trebuiau să se supună poruncilor 

crăieşti, precum se deprinseseră a face cu celea ale împăratului turcesc«. 

(Studii şi documente IV p. CCLXXIX). Faţă de astfel de voevozi intervenţia 

unui biet vlădică român eră superfluă. 
') Cipar, Acte şi Fragmente p. 143—150. Cfr. Dr. Augustin Bunea, 

Mitropolitul Sava Brancoviciu p. 26 — 38. Tendinţele de calvinizare ale lui 
Sava Brancovici sunt recunoscute şi de d. Iorga, care vorbeşte, de altcum, 

cu pietate despre el. Cfr. Istoria Bisericii române I, 363-64. 
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alui Mihail Apafy fanatismul calvinesc şi-a ajuns culmea desvoltării, 

iar Biserica românească, mulţumită proselitismului principelui, 

superintendenţilor Petru Kovásznai, Gáspár Tiszabécsi şi 

Mihail Tofaeus şi mulţumită lipsei de conştiinţă a vlădicului românesc 

Sava Brancovici, care era gata la orice numai să-şi poată 



păstra cârja arhierească, şi-a ajuns culmea decădinţii. Puterea şi 

auctoritatea vlădicilor era aproape nulă. In toate acţiunile lor 

erau controlaţi de corporaţiunea ctitorilor, cărora trebuia să le 

dea seamă de toate venitele mănăstirei şi ale viădiciei şi fără 

ştirea şi învoirea lor nu putea deprinde nici un act episcopesc, 

cum erau d. p. vizitaţiile canonice sau hirotonirea candidaţilor 

la preoţie l). 

In 20 Februar 1669 M. Apafy aproabă, la cererea superintendentelui 

Petru Kovásznai, diploma Iui Sigismund Rákoc/.y din 

15 Ianuarie 1608, prin care li-se dau preoţilor români trecuţi la 

Calvinism drepturi şi privilejuri egale cu celea ale preoţilor unguri 

şi tot atunci a aprobat şi diploma lui Gheorghe Rákóczy din 10 

Octomvrie 1643, adăugând încă patru puncte noi. In înţelesul 

acestor puncte noi, vlădicii români sunt datori a întemeia şcoli 

româneşti mai ales în mănăstirea din Bălgrad, in comitatele 

Hunedoarei şi Maramurăşului, a restaura tipografia românească 

din Alba-Iulia, care a perit cu. ocazia năvălirilor tătăreşti din 

1658, când oraşul a fost pustiit şi aprins, încât se numiâ Nigra- 

Iulia2 ) şi de-a tipări cărţile necesare pentru slujba bisericească; 

a asculta de superintendentele calvin nu numai în alegerea, depunerea 

sau pedepsirea protopopilor şi în aducerea hotărârilor 

mai importante, ci în toate afacerile bisericeşti. De aceea e silit 

să participe în fiecare an. împreună cu câţiva preoţi, la sinodul 

calvin, de competinţa căruia să ţine revizuirea şi aprobarea decisiunilor 

luate în sinodul românesc. Tot în înţelesul acestor 

>puncte«, preoţii, cari folosesc la slujba bisericească limba slavă, 

care erà în timpul acesta limba oficioasă a bisericii ortodoxe 

române, vor fi depuşi din oficiu3). In 1674 principele merge 

şi mai departe în subjugarea bisericii române. Prin decretul din 

14 Iunie impune superintendentului calvin Gaspar Tiszabécsi 

datorinţa de-a visita bisericile româneşti şi de-ale conduce, îndreptând 

greşelile credincioşilor şi ale preoţiior după buna sa 

chibzuială4). Acesta abuzând de puterea, care i-s'a dat, a scos o 
1 ) Monumenta comitialia regni Transylvaniae XIV, 267—68. 

2 ) Ios. Benkő, Transylvania. Vindobonae 1788. II. 257. 
3 ) Cipar, Arhiv pentru filologie şi istorie, p. 611—12. 

') Ibidem, p. 575. 
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mulţime de parohii şi protopopiate de sub jurisdicţia episcopului 

românesc şi a început a introduce inovaţii radicale în ceremonialul 

liturgic ortodox. Abuzurile acestea au provocat revolta 

preoţimii române şi astfel Apafy a dat în 30 Decemvrie 1675 

un decret nou prin care a oprit scoaterea protopopilor şi a 

preoţilor de sub jurisdicţia episcopiei Bălgradului şi impedecarea 

lor în folosirea libertăţilor şi privilegiilor, cari li-s-au dat prin 

ordinaţiuniie principiior '). 

In schimb Apafy dă preoţilor români o mulţime de privilegii, 



cu scopul vădit de-ai câştiga pentru reforma calvina, cum 

se vede limpede din diploma dată în 20 Decemvrie 1673 (»Volent 

e-s igitur de eorum sustentatione providere. in operibusque 

munii eorumdem per hoc etiam eos adjuvare miseros; fors 

Deus illos dietim illuminans, utilius p o puii aedificattonem laborabunt* 

2). Astfel in 1 Septemvrie 1663 întăreşte diploma din 20 

Martie 1659 alui Acaţiu Barcsai, prin care preoţii români se 

scutiau de decimele şi de nonele, cari trebuiau să le plătească 

fiscului şi totodată ii scuteşte şi de decimele de vin şi de censul 

montan3 ) . Nefiind observată diploma aceasta, principele o aprobă 

din nou în 1666 4), iar în 20 Decemvrie 1673 dă o altă diplomă, 

prin care preoţii români sunt scutiţi de tot feliul de decime, cari 

trebuiau să le d e a fiscuiui din .productele averilor bisericeşti şi 

averilor private, asemenea din decimele de oi, porci şi albine6 ). 

Nefiind nici aceasta observată din partea celor puternici, Apafy 

dă in 12 August 1676 alta, prin care întăreşte privilegiile date 

preoţimei române in anii precedenţi ''). 

Privilegiile date de principi n'a rămas fără rezultat, mai ales 

în părţile unde contactul cu calvinii era mai viu. Actele sinoadelor 

protestante din superintendenţia de dincolo de Tisa ne-au păstrat 

numele alor mulţi »păstori« români, cari pasionau fără hirotonie 

pe baza decretelor sinodale. Astfel în sinodul ţinut în 7 Iunie 

1671 la Dobiiţin au fost «ordinaţi* românii: Ivan Tataroşi şi 

Petru Kővesdi; în sinodul din 3 Septemvrie 1673 ţinut la Diószeg: 

Gallus Dedai; în cel din 23 Iunie ţinut la Csatár: Gheorghe 

Váralyai, Mihail Szoárhegyi, Dumitru Tótfalusi şi Moise Tataroşi; 
') Ibidem, p. 651. 

2) Ibidem, p. 574. 
a) Ibidem, p. 572—73. 

4) Monumenta comitialia regni Transylvaniae XIV, p. 195. 

') Cipar, Arhiv pentru filologie şi istorie p. 573 -74. 
•) Ibidem, p, 574. 
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în cei ţinut în 27—28 Noemvrie la Leta-mare: Mihail Sárszegi, 

loan Tankafalvi şi Gavrilă Királyi. Acelaş sinod a îngăduit protopopilor 

romano-calvini Mihail Pop şi Andreiu Nagra să ordineze 

pe loan Debrccséni, Petru Isopallagi şi Gheorghe Funcskai; iar 

sinodul din 2 Iulie 1678 ţinut în Szoboszló a ordinat pe Gál 

Pop '). 

Scutinţele date preoţilor români în decursul timpului au 

durat numai până în 1680, când dieta ţinută în 12 Ianuar la 

Sighişoara abroagă (art. 3) toate privilegiile, de cari se bucurau 

aceştia pe baza diplomelor şi decretelor principilor 2). 

Fanatismul principelui şi al superintendenţilor nu s'a mărginit 

numai la nimicirea autonomiei şi independenţei vlădiciei 

române şi ia împărţirea de privilegii ispititoare pentru preoţime, 

cu scop de-a o câştiga pentru propaganda calvină. Prin diploma 



din 20 April 1662 ţinutul Făgăraşului este scos din nou de sub 

jurisdicţia vlădicuiui românesc din Bălgrad şi supus jurisdicţiei 

unui episcop propriu, Daniil, denumit la intervenţia cancelariului 

loan Bethlen de Kis-Bun, cu condiţia de-a »reforma« bisericile 

româneşti de sub păstorirea sa, de-a atârna de superintendentele 

calvin şi de-a observa cu stricteţă (sancte et illibate) punctele 

diplomei din 10 Octomvrie 16433). Vlădicia lui Daniil a fost 

scurtă. In 1663 Făgăraşul ajunge in posesiunea principesei 

Ana Bornemisa, soţia lui Mihail Apafy, care urmând politica religioasă 

a Susanei Lorántfy, supune prin decretul din 11 Aprilie 

1665 bisericile româneşti din acest district jurisdicţiei consistorului 

reformat din Făgăraş, dându-i dreptul a-le vizita după 

planul alcătuit de văduva lui Gheorghe Rákóczy 1. *). 

In 1662 Românii din Deva sunt opriţi prin rescript domnesc 

de-a pune cruci pe morminte, a da pomeni după nunţi şi de-a 

folosi la slujbele bisericeşti ceremonii, »cari se împotrivesc Cuvântului 

dumnezeesc şi obiceiurile creştine, pentrucă Hristos nu 

poate petrece împreună cu Belial « 5). Porunca aceasta a fost 

renoită la 1679. 

Slujbaşi de-ai statului cutrierau în zilele de post satele româneşti, 

silind locuitorii să mance bucate de dulce. Astfel 
') Borovsky, o. cit. p. 39—43 passim. 

J ) Monumenta comitialia regni Transylvaniae XVII, p. 76. 

') Bunea, Vechile episcopii p. 113—114. 
*) Magyar protestáns egyháztörténeti adattár VIII évf. p. 129—30. 

») Hunyadmegyei történelmi és régészeti társulat évkönyve, tom. II, 

(1884) p. 43. 
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bieţii oameni erau siliţi să pregătească în zilele acestea câte 

două feliuri de mâncări: una de post, pe care o consumau, şi 

alta de dulce pe care o arătau slujbaşilor calvini ca să scape 

de pedeapsă. Soartea poporului nostru a devenit în urma acestor 

prigoniri barbare atât de trista şi umilită, încât Iezuiţii, cari petreceau 

în Ardeal o asemănau cu moartea poporului jidovesc 

din Egipt '). 

ZENOVIE PÂCL1ŞAN. 
 

Partea Românilor din principate în lupta Ardelenilor 
contra Reformatiunii. Cultura crestina 1912, nr.11 
Românii ardeleni au rămas în periodul acesta tulbure de 

suferinţe, de asupriri, de nesiguranţă şi de mari primejdii naţionale, 

period lung de peste un veac şi jumătate, izolaţi şi 

lipsiţi aproape cu desăvârşire de îndemnurile calde, de ajutorul 

şi sprijinul binefăcător al Românilor din celelalte părţi. Principatele 

vecine, Muntenia şi Moldova, erau în vremile acelea 

singurele ţări ortodoxe în Orientul Europei, supus stăpânirii 

turceşti, cari îşi aveau rostul lor propriu. Pe bogăţia, hărnicia, 

însufleţirea şi pe spiritul de jertfă al locuitorilor lor se răzimà 



ortodoxia din puternicul imperiu al Sultanilor, mai mult 

decât pe auctoritatea neputincioasă şi pe mărirea stânsă a patriarhatelor, 

mitropoliilor şi episcopiilor, cari se aflau într'ânsul. 

Voevozii acelora erau cunoscuţi în întreagă lumea ortodoxă, 

prin îndurarea lor binefăcătoare, care revărsa daruri bogate şi 
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sprijin puternic, care înălţa biserici, susţinea şcoli şi tipăria 

cărţi pentru mărirea lui Dumnezeu şi înaintarea ortodoxiei. 

Atanasie Patelaros, mazil de Constantinopol, scrie ţarului 

rusesc despre Vasile Lupu, Voevodul Moldovei: „El este ajutorul 

tuturor celor cari cer, visteria lui este deschisă şi mila-i 

se revarsă îmbelşugată asupra săracilor". Acelaş lucru se 

poate spune despre mulţi din voevozii ţărilor româneşti. La 

curţile lor petreceau o mulţime de căpetenii înalte bisericeşti, 

de teologi şi călugări, mai mult sau mai puţin învăţaţi, din 

întreg cuprinsul lumii ortodoxe. 

Nici voevozii, nici arhiereii străini sau pământeni, nici sutele 

de călugări din multele şi bogatele mănăstiri româneşti ale principatelor, 

nu s'au gândit la salvarea ortodoxismului ardelean 

din primejdia calvină, cu toate că primejdia aceasta era cunoscută 

pretutindeni. Clerici de peste munţi veniau mereu 

dincoace şi ai noştri treceau dincolo. Meletie Macedoneanul, 

candidatul — după moartea lui Ghenadie II, (1640) — la vlădicia 

Bălgradului, a avut prilejul, să cunoască planurile şi intenţiile 

calvinilor din gura superintendentelui Ştefan Geleji 

însus, iar cu câţiva ani mai târziu vlădica Ilie Iorest, care a 

suferit temniţă şi bătăi, a trecut în Moldova, de unde venise, 

spunând limpede, că a pătimit pentru statornicia sa în credinţa 

ortodoxă. Vestea proselitismului calvin ardelean a străbătut 

până la Ierusalim; chiar şi patriarhul Dosofteiu în apologia 

sa C'sJoxiy cyïïodo'éiuç), care a fost aprobată şi primită 

de sinodul ţinut acolo la 1672, vorbeşte şi despre persecuţiile 

îndurate de „fraţii noştri" din Ungaria, cari zilnic sunt persecutaţi 

de „tiranii şi falsificatorii învăţăturilor evanghelice" şi 

siliţi să primiască „credinţa lor nebună" 

Sinodul adunat la Iaşi în 1642, pentru condamnarea învăţăturilor 

lui Ciril Lucaris, n'aveà nimic de zis şi de făcut înpotriva 

încercărilor de-a calvini Biserica română ardeleană. 

Abea în 1644 se gândi mitropolitul Moldovei, Varlaam, să se 

amestece în luptele celor de peste munţi, convocând un mic 

sinod la Iaşi, care să discute asupra Catehismului calvin din 

1640 şi asupra combaterii doctrinelor depuse într'ânsul. Răspunsul 

la acest Catehism, scris de mitropolitul însuş, a apărut 

în anul următor la laşi. D. N. Iorga, cel mai bun cunoscător 

al împrejurărilor timpului, ne asigură, că răspunsul lui 
') Harduin. Acta conciliorum XI, 219. 
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Varlaam, cu erudiţia lui de împrumut, cu stilul greoiu şi încâlcit 

„a trecut fără nici o înrîurire în vieaţa noastră religioasă 

şi culturală" 

O jumătate de veac, Biserica din principate nu mai face 

nimic pentru uşurarea suferinţelor Bisericii din Ardeal, cari tocmai 

în timpul acesta şi-au ajuns culmea. Simion Ştefan a primit 

punctele diplomei din 10 Octomvrie 1643 şi a păstorit turma 

credincioasă fără hirotonire; Sava Brancovici a impus direct 

preoţilor săi, în sinodul din 1675, primirea şi propagarea învăţăturilor 

calvine; ţara Oltului era cârmuită de consistorul reformat 

din Făgăraş. Cucerirea calvină înainta tot mai învingătoare 

în Maramurăş, în Bihor, în Zarand şi în diferite părţi 

ale Ardealului. O mulţime de sate erau conduse de preoţi, 

cari n'aveau nici o legătură cu vlădica românesc delà Bălgrad, 

ci primiau „darul" din manile oficianţilor civili; icoanele erau 

aruncate afară din biserici şi în multe părţi era oprită şi punerea 

crucii pe mormintele celor morţi. 

Abea după depunerea şi condamnarea lui Sava Brancovici 

(1680) s'a început un nou amestec indirect al celor de dincolo 

în luptele Bisericii române ardelene. Şerban Cantacuzino, 

voevodul energic, mândru şi ambiţios al Munteniei, „care-şi 

aducea aminte, că în armele familiei sale se află vulturul cu 

două capete al Constantinopolului", n'a privit cu ochi buni 

căderea lui Sava Brancovici. Actul de alegere al urmaşului 

acestuia, Iosif Budai de Pischinţ, e redactat într'un stil vehement, 

din care se întrezăreşte mânia voevodului. „Măria sa 

si bunul creştin, domnul nostru Io Serban voevod — zice 

actul — împreună cu tot sfatul Măriei sale şi cu noi (arhiereii 

iscăliţi), dimpreună am socotit să se hirotonească acest chir 

Iosif ieromonah, după cum l-au ales ţara de acolo, ca să nu 

rămâie acel scaun văduv şi creştinii de acolo fără de păstor: 

neputând cel de mai denainte să-şi dobândească scaunul, 

adecă mitropolitul Sava, pentru nemutatele obiceiurile şi tocmealele, 

ce le are republica ţării Ardealului. Pentru aceea s'a şi 

scris acest lucru în condica tării ca să se stie"2). 

y y ' 

Şerban Cantacuzino s'a pus în legătură cu Ladislau 

Csáky şi Cristofor Paskó, cari conspirau la Constantinopol 

împotriva domniei lui Apafy, storcând delà ei declaraţia din 
') —, Istoria literaturii religioase p. 153. 

'•) Cipar, acte şi fragmente p. 234 — 35. 
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21 August 1681, în cari promit, că, dacă-şi vor ajunge ţinta, 

vor da Bisericii române ardelene libertate deplină şi pe Sava 



Brancovici îl vor pune din nou în scaunul vlădicesc 

Ladislau Csáky şi Cristofor Paskó nu şi-a putut realiza planurile 

si astfel intervenţia lui Serban Cantacuzino n'a avut 

nici o urmare pentru Biserica română din Ardeal. 

Tot atunci ardelenii l-au rugat pe Dosofteiu, patriarhul 

Ierusalimului, care petrecea în Muntenia, să le deà „oarecari 

scrieri, ca să poată răspunde calvinilor, cari îi supăra peste 

măsură". Scrierile cerute le-au primit abea în 1690. Acestea 

au fost „Intimpinarea la principiile calvine şi la chestiunile lui 

Ciril Lucaris" de Meletie Sirigul şi „Manual contra rătăcirii 

calvine" de Dosofteiu însuş. Fiind ambele scrise greceşte, nu 

puteau fi de nici un folos clerului român ardelean, care abea 

stia citi si scrie româneşte2). La atâta se reduce tot ce-au 

făcut reprezentanţii ortodoxismului. 

Nepăsarea aceasta condamnabilă este caracteristică pentru 

întreg clerul Bisericii ortodoxe, a cărei dignitari înalţi străbăteau 

în lung şi în lat principatele vecine şi mai ales pentru 

clerul român, pentru arhierei şi sutele de călugări din multele 

mănăstiri ale celor două ţări. Foarte caracteristică ni-se 

pare nepăsarea aceasta a clerului ortodox, când ne gândim la 

luptele înverşunate, purtate c'o îndărătnicie şi cu o vehemenţă 

uriaşă, cu câţiva ani mai târziu, de acelaş cler şi de poporul 

agitat de el contra Bisericii catolice, care he îndemna la 

unire. Unirea cu Roma încă nu era încheiată definitiv şi braşovenii, 

aţiţaţi de mitropolitul Munteniei, îl ameninţau pe 

Atanasie Anghel cu moarte, dacă va mai îndrăsni să mai propage 

unirea în mijlocul lor8). Dosofteiu, patriarhul Ierusalimului, 

a străbătut o bună parte din Ardeal, vânzând pe bani 

scumpi „iertările de păcate" şi „atâta au desmântat pe Românii 

din ţara Bârsei şi din Haţeg, de s'au lăsat de unire . . . 

şi a bârfit înaintea norodului, că Atanasie prin unire a pierdut 

darul arhieriei"4). Se ştie apoi, că Atanasie îndată" după reîntoarcerea 

din Viena a fost afurisit de mitropolitul Teodosie 
'/ P. Maior, Istoria Bisericii Românilor, Buda 1813 p. 80. 

! ) Bianu - Hodoş, Bibliografia românească veche I, 298 urm. 

3 ) Istoria manuscrisă a iezuitului contimporan Freyberger in »Haus 

Hof und Staats-Arhiv« din Viena secţia Ungara nr. ,364 (Transyilvanica 

separata conv. 1). 

*! Şincai, Cronica Românilor la a. 1701. 
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al Munteniei şi de patriarhul Calinic, şi se cunosc în deajuns 

devastările grozave ale celor două mari răsvrătiri împotriva 

Unirii, conduse, cea dintâiu, de călugărul Visarion Sarai, iar a 

doua de Sofronie, îndemnat şi sprijinit de patriarhul sârbesc 

din Carlovit. 

Poziţia aceasta a clerului ortodox fată de celea două 

propagande, propaganda calvină şi propaganda catolică, nu 

ne-o poate explica, decât ura fatală, care a avut-o totdeauna 



Biserica orientală faţă de Biserica latină. Propaganda calvină, 

faţă de care clerul Bisericii orientale s'a arătat atât de nepăsător, 

a fost judecată din punct de vedere strict ortodox şi 

strict naţional românesc, cu mult mai primejdioasă. Catolicii 

cereau recunoaşterea alor patru dogme: primatul papal, existinţa 

purgatorului, purcederea Spiritului sfânt şi delà Fiul şi 

pânea nedospită, ca materia validă a Euharistiei. Ritul, dreptul 

şi disciplina Bisericii orientale au fost lăsate neatinse. 

Calvinii însă cereau recunoaşterea supremaţiei superintendentelui 

calvin, eliminarea tainelor s. Mir, Pocăinţei, 

Mâslului, Cununiei si Preoţiei, a cultului sfinţilor si icoanelor 

7 » y ' y y 

şi modificarea întregului ceremonial liturgic şi a întregii discipline 

bisericeşti conform principiilor calvine. Propaganda 

calvină era apoi o primejdie, de care abea ne putem dà seamă 

azi, nu numai pentru Biserica noastră, ci pentru însaş fiinţa 

noastră naţională, cum apare atât de limpede din cazul locuitorilor 

comunei Turdaş (lângă Orăştie), cari, schimbându-şi 

credinţa, şi-au schimbat şi numele maghiarizându-se. „Să se 

ştie — scrie în vechiul grâiu românesc preotul şi ctitorii bisericii 

din satul acesta în 1 Iunie 1655 — cum la 

anul 1582 delà Hristos biserica delà Turdaş, din coastă, 

care încă delà Daci rămase Românilor, a fost sub stăpânirea 

episcopului Alexă Tordaş, împreună cu toate pământurile 

delà câmp. Dându-se apoi dintre noi, dintre Români, 

calvini: Ion Boldea, cui i-s'a dat nume unguresc Szatmári 

János; Dumitru Jeledinfan, care după aceea s'a numit Lozsárdi 

Demeter; Grüia Petru, care cu acest nume a şi rămas şi 

Căpruţă Adam, ce s'a numit Kapronczai Adam împreună cu 

femeile lor şi cu copiii cu numărul 26 de suflete, Craiul Ardealului, 

Măria sa Gheorghe Rákóczy, la anul 1652, ne-au 

luat biserica dimpreună cu pământurile delà câmp şi le-a dat 

calvinilor ce se numiră mai sus, pentru cari multă vrajbă am 

avut cu ei. Neputând prididi am fost siliţi a ne face altă 
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biserică şi aceea de nueie, care am lipit-o cu pământ şi am 

văruit-o". 

Aoeiaş ură fatală ne explică în deajuns şi unirea, în 

decursul veacului al XVIII-lea, a Românilor din Bihor, Maramureş, 

ţara Haţegului, cu calvinii, împotriva propagandei catolice. 

ZENOVIE PÂCL1ŞAN. 
 

Cel dintâiu vlădică românesc ortodox 

din Ardeal. 

Cultura crestina 1913/ nr.6 



In urma efemerei uniri a bisericii greceşti cu biserica 

latină a Apusului săvârşită în conciliul Florentin (1439), la care 

au luat parte şi „Damianus archiepiscopus Moldoblachiae" 

şi „Constantinus primus presbyter et vicarius Moldoblachiae",1) 

s'a ivit în părţile Banatului, unde ni-se spune că se aflau vre-o 

30,000 de Români uniţi, un vlădică românesc: Mateiu. Acesta 

a fost catolic şi bucurându-se de sprijinul puternic alui loan 

Hunyadi, care între 1438—1446 erà ban al Severinului, a păstorit 

câţiva ani credincioşii Români, trecuţi la catolicism. Atâta e 

tot ce ştim până azi despre acest misterios arhiereu2). 

Cu câţiva ani mai târziu aflăm în Ardeal un alt vlădică 

românesc, acesta ortodox: loan de Capha. Bunea punea venirea 

lui la noi în legătură cu puternica reacţiune, pornită în 

Orient de patriarhii din Alexandria, Antiochia şi Ierusalim, la 

cari s'a alăturat mai târziu şi cel din Constantinopol, împotriva 

unirei încheiate în conciliul delà Florenţa3) şi—1 consideră astfel 

de un vlădică pribeag, un fel de agitator, care şi-a părăsit 

patria — oraşul Capha — pentru a zădărnici opera de unire 

a Românilor din Ardeal şi Ungaria. 

Deşi — pe timpul acesta, — nu pot admite în Ardeal 

sau Ungaria existenţa unei episcopii ortodoxe româneşti canonice 

şi recunoscute de stăpânitorii ţării, cred totuşi, că teoria 

regretatului canonic e foarte puţin probabilă şi că, deci, loan 

de Capha a avut la noi cu totului alte rosturi. 

O limpezire definitivă a acestui chestiuni e, din lipsa 

documentelor, azi cu neputinţă. Astfel şirele acestea trebuesc 

considerate numai ca o modestă încercare de-a contribui cu 

ceva, prin aducerea în discuţie a unui nou punct de vedere şi 

prin relevarea câtorva date positive sigure, cari au rămas până 

acum neobservate la cunoaşterea acestui vlădica ortodox, cel 

dintâiu pe pământul românesc al Ardealului. 

loan de Capha a venit în Ardeal la o dată necunoscută şi 

s'a aşezat în Hunedoara, în comitatul cu acelaşi nume, sau, 
Harduin, Acta Conciliorum IX, p. 990. 

') Cipar, Acte şi fragmente. Blaj, 1855, p. XVI. 

') Ierarchia Românilor din Ardeal şi Ungaria. Blaj, 1904, p. 114—15. 
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.cum îl numeşte poporul, ţara Haţegului. Aşezarea lui aci o 

înţelegem foarte bine, dacă ne gândim, că în ţara Haţegului 

se afla o puternică nobilime românească, organizată milităreşte 

în dependenţă de castrul Devei, care îşi aveà organizaţia sa 

proprie, fiind împărţită în mai multe chinezate şi îşi aveà 

juraţii şi scaunele sale judecătoreşti propriiJ), şi că la o depărtare 

de abia câteva ore delà Hunedoara spre miazăzi se 

afla mănăstirea Prislopului, întemeiată de călugărul Nicodim, 

organizatorul monahismului din principatul vecin al Munteniei 



si întemeietorul mănăstirilor Vodita si Tismana. 

loan de Capha venise aci cu gândul de-a păstori nu numai 

de azi până mâne, ci în mod statornic, pe Românii din părţile de 

miazăzi ale ţării. Aceasta se vede limpede dintr'o scrisoare a 

călugărului minorit loan de Taleucatio, adresată altui călugăr: 

„fratelui" Iacob de Marchia. în scrisoarea aceasta loan de 

Taleucatio, însoţitorul sfântului erou Capistran şi deci un om, 

care cunoştea lucrurile nu din auzite, ci din esperienţa proprie, 

înşirând cu mult avânt şi însufleţire faptele măreţe ale tovarăşului 

său, ne spune că loan de Capha, dupăce i-a fost arsă 

locuinţa din Hunedoara şi dupăce i-au fost luate averile, („post 

combustionem suae habitationis in Hunyad et suorum bonofum 

direptionem"), a fost convertit la catolism2 ) . Astfel nu poate 

fi considerat ca un pribeag venit la noi numai cu gânduri de 

agitaţie. Dacă n'ar fi venit cu planuri de păstorire statornică 

şi serioasă, nu şi-ar fi câştigat casă şi averi, ci ar fi rătăcit 

dintr'un loc într'altul, instigând poporul şi preoţimea împotriva 

unirei cu Roma şi s'ar fi reîntors, după săvârşirea acestei opere, 

iarăş de unde a venit. Capistran, care dă în 15 April 1456 

cardinalului Firmanus informaţii amănunţite privitoare la el, 

nu aminteşte nimic despre însuşirea aceasta de pribeag a lui, 

ci îl numeşte simplu: „princeps schismaticorum et haeresiarçha 

inter Valahos", zicând că „sub umbra illius foverentur schismata 

et errores plurimi in infimis partibus regni Hungáriáé3 )." 

Activitatea lui loan de Capha a fost zădărnicită de călugărul 

minorit s. loan Capistrano. Acesta bucurându-se de 
0 N. Iorga, Sate şi preoţi din Ardeal. Bucureşti, 1902, p. 164—65 şi 

N. Densuşianu, Chinezatul familiei Basaraba, în „Revista pentru istorie 

archéologie şi filologie" din 1902, voi. VIII, p. 50 şi urm. 

*) Lucas Waddingus Hibernus, Annales Minorum. Lugduni 1648, VI, 

p. 228. 

a ) Ibidem, p. 205-6. 
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sprijinul puternic alui loan Hunyadi şi ajutat de marele-i talent 

oratoric, cu care a uimit jumătate Europa, a început a propaga 

cu un zel extraordinar catolicismul în părţile de miazăzi 

ale Ardealului şi Ungariei. însoţitorul său, loan Taleucatio, ne 

spune, că apostolatul acesta a durat trei luni, şi că în urma 

lui s'ar fi convertit unsprezece mii de schismatici In decursul 

acestei propagande a aflat de existenţa şi activitatea 

lui loan de Capha şi îndată a intervenit la loan Hunyadi, cerând 

să-1 trimită la el spre „examinare". Astfel vlădica românesc 

a fost prins şi dus în 16 Februarie la Hunyadi, în Timişoara. 

In ziua următoare acesta scrie lui Capistrano, aducându-i la 

cunoştinţă prinderea Iui loan de Capha şi asigurându-1, că 

nu-1 va mai suferi în ţară (peramplius ipsum in isto regno 

permanere non permittemus). Caii vlădicului sunt obosiţi — zice 



Hunyadi —, iar de altă parte nu ştiu unde să-1 trimit2). 

La începutul lunei următoare Hunyadi porunceşte castelanilor 

săi din Şoimuş, Hunedoara şi Deva, să prindă pe toţi 

preoţii hirotoniţi de loan de Capha şi să-i ducă înaintea călugărului 

Mihail Zekel, care avea datorinţa de a-i întoarce la 

credinţa bisericii catolice. Aceia, cari şi după încercările de 

convertire ale lui Zekel, vor rămânea în vechea credinţă răsăriteană, 

aceia să fie scoşi din averile sale3 ). 

Vlădica, ajungând înaintea lui Capistrano, îndată s'a lăsat 

convins despre rătăcirea, în care a trăit până aci şi s'a declarat 

gata a primi catolicismul. Astfel Capistrano 1-a dus la 

Buda şi aici cu învoirea legatului apostolic, a cardinalului 

Angeli, 1-a botezat din nou după ritui latin, în prezenţa alor o 

mulţime de magnaţi şi prelaţi unguri*). Pe la mijlocul lunei 

Aprilie (1456) îl trimite la Roma cu scrisori de recomandaţie 

cătră papa Calixt III şi cătră cardinalul Firmanus, în cari le 

da informaţiile necesare privitoare la persoana şi activitatea 

lui loan de Capha, rugându-i să-1 întărească în vechea-i dignitate 

vlădicească6 ). 

Lucas Waddingus Hibernus, publicatorul acestor anale ale 

minoriţilor, ne spune după iezuitul polon Scarga ( f 1612), că 
*) Ibidem p. 228. Vezi şi scrisoarea lui Capistrano din 19 Februarie 

1456 adresată legatului apostolic, cardinalului loan S. Angeli. Idibemp. 209. 

a ) Ibidem p. 205. 

3 ) Ibidem p. 204—5. 

Ó Ibidem p. 228. 

6 ) Ibidem p. 205-6. 
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loan de Capha s'a reîntors din Roma în „Valachia", unde a 

convertit la catolicism zece mii de Români şi Slavi1 ). 

Atâta e tot ce ştim până acum despre cel dintăiu vlădică 

românesc ortodox, care a păstorit în Ardeal2). 

ZENOV1E PÂCL1ŞANU. 
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Din istoria bisericească a Maramurăşului. 

— Episcopul Iosif Stoica. — 
I) 

La începutul anului 1690 conducerea bisericilor ortodoxe 

maramurăşene este încredinţată vlădicului Iosif Stoica. Alegerea 

şi denumirea lui e pusă în legătură cu aşezarea lui Iosif de 

Camillis în fruntea episcopiei unite a Muncaciului. Călugărul 

rutean Kaminszki spune într'o scrisoare adresată în 24 Maiu 

1692 cardinalului Kollonics, că Iosif de Camillis a cerut delà 

cei patru călugări, cari se aflau în mica mănăstire (monasteriolum) 

Miszticze, a patra parte din venitele lor. Călugării s'au 

opus şi astfel Camillis trimite împotriva lor cătane împărăteşti, 

cari au prădat sfântul locaş, luându-le şi şase boi, cei mai 



buni pe cari îi aveau. Auzind cei din Maramurăş de isprăvile 

noului arhiereu s'au îngrozit şi şi-au ales un vlădică propriu, 

pe un om foarte neînvăţat (rudissimum hominem), care a fost 

apoi consacrat de mitropolitul Moldovei1)- Camillis însuş pune 

în legătură alegerea lui Stoica cu venirea sa în Ungaria scriind 

în 22 Aprilie 1690 aceluiaş Kollonics, că comitatul Maramurăşului 

auzind de venirea sa din Roma şi-a ales un episcop 

„schismatic"2). 

Camillis a fost denumit de Scaunul Apostolic administrator 

al episcopiei Muncaciului în 5 Novembre 1689 şi în 

acelaş an, sau la începutul anului următor, a şi fost consecrat 

în Roma, căpătând titlul de episcop de Sebaste, fiindcă episcopia 

Muncaciului nu era canonizată. Din Roma merge 

împreună cu cardinalul Kollonics la Viena, unde a primit şi 

delà împăratul Leopold diploma de denumire, cu datul de 11 

Martie 16903). In 20 Aprilie a fost instalat în Muncaciu, fiind 

de faţă episcopul Orăzii-mari şi Francise Klobusiczky, admil 
) Hodinka Antal, A munkácsi gör.-szert. püspökség okmánytára I. 

Ungvár 1911 p. 340. 

*) Ibidem p. 298. „E de fatto nel comitato di Maramurus, che confina 

•con questo, havendo quelli preti sentito, che io son venuto da Roma gia 

a cercano di far venir pro loro qualche altro vescovo scismatico"... Cfr. $1 

scrisoarea aceluiaş din 16 Iunie 1696. Ibidem p. 392. 

8 ) Hodinka, Antal, A munkácsi gör.-kath. püspökség története. Budapest 

1910 p. 413. 

 
Fag. 230. CULTURA CREŞTINA Nr. 7. 

nistratorul averii familiei Rákóczy1). Stoica a trebuit să fie 

ales înainte de venirea lui Camillis în Ungaria, va să zică Ia 

sfârşitul anului 1689 sau în primele săptămâni ale anului următor. 

In 15 Maiu 1690 ţine cu preoţii sobor la BudeştL 

Astfel e cu neputinţă a presupune, că alegerea Iui să se fi 

întâmplat numai după instalarea lui Camillis, cum ne spune 

basilitanul Kaminszki în scrisoarea amintită, care cuprinde o 

mulţime de acuze privitor la persoana şi activitatea noului 

arhiereu rutean. Intr'un timp atât de scurt (abia 23 de zile), 

Stoica n'a putut fi ales de preoţimea din comitat, confirmat 

din partea principelui ardelean Mihail Apafi şi sfinţit de mitropolitul 

Moldovei. 

Diploma de confirmare, a episcopului Iosif Stoica nu o 

cunoaştem. Cu toate acestea confirmarea lui e sigură şi astfel 

dânsul n'a fost, ca unii din înaintaşii săi, un vlădică peregrin, 

exercitând o jurisdicţie clandestină. Aceasta ne-o dovedeşte 

raportul din 15 Martie 1672 al lui Camillis, în care-1 numeşte 

pe Stoica „episcop schismatic ales de consiliul ardelean"2) şi 

răspunsul dat de episcopul rutean Bizanczi în 23 Maiu 1731 

la memoriul lui Inocenţiu Micu Klein, în care zice, că Maramurăşul 

s'a despărţit de Muncaciu alegându-şi vlădică pe 

losif Stoica, care, fiind confirmat din partea principelui Apafi, 



a condus cu putere deplină episcopească credincioşii săi 

aproape 20 de ani3)- Rezidenţa sa era oraşul Hust, unde se 

vede a fi dispus de averi însemnate, pentrucă la 1705, dupăce 

a fost aruncat în temniţă, comitatul intervine la principele 

Francise Rákóczy II în favorul lui, zicând, că nu se cuvine a 

fi condamnat fără judecată, deoarece, între altele, e nobil de 

baştină (törzsgyökeres nemes) şi are o avere în preţ de 

2000 floreni *). 

Păstorirea lui Iosif Stoica cade într'o epocă nespus de 

sbuciumată. La începutul anului 1691 se stinge bătrânul prin- 
*) I. Basilovits, Brevis notitia Fundationis Theodori Koriatovics.. 

Pars II. Cassoviae 1790 p. 88. 

2J Hodinka, A munkácsi gör.-szert. püspökség okmánytára p. 336. 

a ) Idem, A munkácsi püspökség története pp. 551—552:... „Cottus. 

Maramaros se segregavit... taliterque mediante favore Michaelis Apafi 

de episcopo sibi providit schismatico, nempe praefato Stoica, qui penescollationem 

et confirmationem praeattacti principis Apafi cum plena et absoluta 

jurisdictione eppali populum annis circ. 20 in schismate confortabat...*1 

4 ) Cziple Sándor, a maramarosi püspökség kérdése p. 99 nr. 49. 

 
Nr. 8 CULTURA CREŞTINA Pag. 231. 

cipe Mihail Apafi I şi Ardealul, de care~se ţinea şi Maramureşul, 

ajunge sub stăpânirea Austriei catolice, iar în episcopia 

vecină a Muncaciului s'a aşezat un episcop energic şi cu mari 

planuri de propagandă catolică: printre aceia cari rămaseră 

statornici credinţei răsăritene, Iosif de Camillis. Astfel situaţia 

lui Stoica devine, delà început chiar, din cele mai critice. 

In 15 Martie 1692 Camillis se plânge puternicului cardinal 

Kollonics, că mulţi dintre aceia, pe cari nefiind destul 

de pregătiţi pentru preoţie, nu-i poate hirotoni, merg în Maramurăş 

la episcopul „schismatic", care le dă darul pentru 

bani Acuza lui Camillis, cum vom vedeà mai târziu, nu e 

lipsită de temeiu. In vara aceluiaş an Camillis cere delà împăratul 

Leopold să-i extindă jurisdicţia şi asupra Maramurăşului. Comitatul 

acesta — zice dânsul — a fost supus din timpurile 

vechi episcopilor Muncaciului, deşi aceştia nu erau denumiţi 

de Scaunul Apostolic şi de împăratul; cu atât mai ales trebuie 

să fie supus acum, când dânsul, Camillis, e trimis aci de papa 

şi de Majestatea sa, stăpânitorul ţării. Maramurăşul aparţine 

de fapt Transilvaniei, însă fiindcă acum provincia aceasta n'are 

principe şi, afară de aceea, a fost cucerită de armele glorioase 

ale Majestăţii sale, conferirea nu numai a episcopatului Maramurăşului 

ci a tuturor episcopatetor din Ardeal se ţine de 

competenţa împăratului2). Tot atunci Camillis a cerut şi sprijinul 

episcopului din Agria, G. Fenesy, care, într'o scrisoare 

din I Novembre 1692, dupăce spune, că Maramurăşul aparţine 

eparhiei sale şi astfel nu va suferi ca lupul acela răpitor 

(lupum illum grassatorem) să-i neliniştească turma, cere privitor 

la persoana lui Stoica următoarele informaţii, ca să poată 



da la timpul său împăratului lămuririle necesare: 1. Numele 

şi starea „pseudoepiscopului" şi locul rezidenţii lui. 2. La a 

cui recomandare, prezentare sau cerere a fost aşezat în fruntea 

bisericilor maramurăşene? 3. Ce jurisdicţie îşi aroagă şi unde? 

4. De ce mitropolit sau patriarh atârnă? 5. Unde a fost consacrat? 

6. Ce fel de vieaţă trăieşte şi ce moravuri are? Cere 

apoi dovezi autentice cu privire la atârnarea Maramurăşului 

delà episcopia Muncaciului şi—1 sfătuieşte pe Camillis să-i 

scrie şi episcopului delà Oradea-mare, dându-i informaţiile de 
0 Hodinka, A munkácsi gör.-szert. püspökség okmánytára p. 336. 

-) Ibidem p. 346. 
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lipsă, pentrucă doi inşi mai curând vor obţine delà împăratul 

rezultatul dorit decât unul singur1). 

încercările ulterioare ale acestor doi episcopi de-al scoate 

pe Stoica din scaun nu le cunoaştem. Cunoaştem însă rezultatul: 

Stoica a rămas şi mai departe în fruntea bisericilor maramurăşene, 

purtând pomposul titlu de „episcop pravoslavnic 

al Maramurăşului, exarch stavropighiei patriarhale Constantinopolitane 

şi administrator al mitropoliei Bălgradului din 

Ardeal şcl." »). 

In 1696 Camillis cearcă din nou să-şi extindă jurisdicţia 

asupra Maramurăşului. In raportul din 6 Iunie trimis 

cardinalului Kollonics spune, că are multe neplăceri din partea 

lui Stoica, care primeşte la sine pe cei fugiţi din eparhia 

Muncaciului, hirotoneşte împotriva dispoziţiilor s. canoane 

persoane nepotrivite, pe cari el, Camillis, nu a voit să le hironească 

şi cari întorcându-se acasă nu i-se supun, ci îndeamnă 

poporul la schismă. De aceea zice dânsul, ar fi bine dacă 

Majestatea sa împăratul s'ar milostivi şi i-ar da şi Maramurăşul 

şi Zarandul8)- Stoica nici acum n'a putut fi scos din 

scaun, ci a continuat a fi mult timp o piedecă pentru activitatea 

Iui Camillis şi mai ales pentru propaganda catolică. 

Când a ajuns Stoica în fruntea bisericii Maramurăşului, 

cea mai mare parte a preoţimii rutene din comitatele vecine 

primise deja catolicismul, care aveà chiar şi între Românii din 

părţile Sătmarului, Crasnei şi Bihorului o mulţime de credincioşi. 

In Maramurăş catolicismul n'a putut străbate decât foarte 

târziu. Nu se află în comitat nici un catolic ci numai Unguri 

eretici, Ruteni şi Români schismatici, zice Klobusiczky în 

scrisoarea adresată în 12 Iulie 1690 cardinalului Kollonics *)• 

De aceea episcopul Orăzii-mari, A. Benkovics, propune la începutul 

anului 1693 ca diploma din 23 August 1692 a împăratului 

Leopold, prin care preoţii trecuţi la unire se împărtăşesc 

de toate drepturile şi privilegiile preoţilor catolici, să nu 

se mai publice în comitatul Maramurăşului, pentrucă toţi locuitorii 



de aci sunt eretici şi schismatici, cari îşi au „pseudo- 
*) Ibidem p. 351. 

2 ) N. Iorga, Scrisori şi inscripţii ardelene şi maramurăşene. Bucureşti 

1906, I, p. 298. 

s ) Hodinka, o. cit. mai pe urmă p. 392. 

*) Ibidem p. 311. 
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episcopul" lor propriu '). Şi de fapt, în protocoalele comitatului 

nu se face nici o amintire de publicarea diplomei 

amintite. 

In 1697 s'a început, sub vlădica Teofil, marea mişcare 

pentru trecerea la unirea cu Roma a Românilor ardeleni, care 

şi-a aflat expresie în manifestul din 21 Martie a aceluiaş an. 

înainte de aprobarea unirei din partea cardinalului Kollonics, 

care era „legátus natus" al Scaunului Apostolic, şi din partea 

împăratului Leopold, Teofil a murit. Opera unirei a fost astfel 

continuată de urmaşul său Atanasie Anghel. In 14 Aprilie 

1698, la stăruinţele iezuitului Bárányi şi ale cancelarului aulic 

Kinszki, împăratul a trimis guvernului ardelean memorabilul 

decret, în care se spune, că preoţii cari pe lângă păstrarea ritului 

lor, se vor uni cu biserica Romei, se vor Bucura de 

toate privilegiile şi drepturile clerului catolic, iar aceia, cari se 

vor uni cu vre-una din celelalte confesiuni recepté (luterană, 

calvină şi unitară), se vor împărtăşi de drepturile preoţilor religiunii 

respective; cari însă stăruie în vechea credinţă răsăriteană, 

vor rămânea în starea de până aci)-. Decretul acesta 

a fost adus în 18 Decemvrie şi la cunoştinţa comitatului Maramurăş3). 

Rezultatul produs aici a fost însă diametrul opus 

dorinţelor împărăteşti. La sfârşitul anului următor, sau la începutul 

lui 1700, când comisiunea aleasă pe baza decretului 

guvernului ardelean din 26 Septemvrie 1699, şi-a început investigaţia 

în Maramurăş, Românii de aci s'au declarat uniţi nu 

cu catolicii ci cu calvinii, cu cari au trăit — cum zice o hotărîre 

din 23 Februarie 1713 a comitatului — în armonie frăţească1)- 

De aceea vedem, că la marele sinod ţinut în Septemvrie 

1700 la Alba-Iulia, în care s'a săvârşit unirea cu Roma„ 

nu a luat parte nici un preot maramurăşan, pentrucă cei trei 

protopopi, Ilie din Soldobiş, Luca din Seliş şi Vasile dirt 

Comliş, cari au iscălit manifestul unirei din 5 Septemvrie numindu- 

se „archidiaconi ex Maramoros" nu au fost din comitatul 

acesta ci, probabil, din sate vecine cu Maramurăşul5). 
') Ibidem p. 354. 

2 ) Decretul e publicat Ia Nilles, Symbolae etc. Innsbruck 1885, 

I p. 195. 

') Cziple, o. cit. p. 94—95 nr. 45. 

•) Ibidem pp. 114—115 nr. 67. 

s ) Tit Bud, Date istorice despre protopopiatele, parohiile şi mănăstirile 

române din Maramurăş. Gherla 1911 p. 4—5. 
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Atitudinea aceasta a Maramureşenilor faţă de unire a 

atras atenţia cercurilor conducătoare asupra lui Iosif Stoica. 

La începutul anului 1702 generalul Rabutin a scris cancelarului 

Nicolae Bethlen, care era şi comite al Maramurăşului, 

să-1 cheme pe Stoica „pentru oarece întrebare" în Ardeal. 

Vlădica s'a prezentat mai întâiu înaintea lui Bethlen în Bălgrad, 

iar de aici a mers în Sibiiu la generalul. Ce a vorbit Stoica 

cu Rabutin nu ştim. Cancelarul Bethlen, care ne-a păstrat 

ştirea, spune numai, că episcopul „s'a înturnat şi cu pace a 

mers în Maramurăş". „Episcopului acestuia — continuă 

Bethlen — i-a fost scris Gavrilă Nagyszegi, şi el din soborul 

său aşa a răspuns împotriva unirei cu patriarhul delà Roma, 

şi din sfânta Scriptură şi din scrisorile cele vechi arătând şi 

întărind răspunsul său, cât eu n'am crezut să poată eşi din 

cap de român din Maramurăş un răspuns ca acela. Nici a 

încercat neştine de-aci înainte să unească Maramurăşul 

ZENOV1E PÂCL1ŞANU. 
l ) Bethlen Miklós Önéletleirása la Sincai, Cronica Românilor ed. I, 

vol. Ill p. 205-6. 
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Din istoria bisericească a Maramureşului. 

— Episcopul Iosif Stoica. — 
II) 

Iosif Stoica este, cum dovedesc documentele descoperite 

şi publicate în timpul din urmă, cea mai tristă şi mai întunecată 

figură din trecutul bisericii române. A fost un om 

lipsit cu desăvârşire de simţul de demnitate, care în decursul 

păstorirei sale de 15 ani (delà începutul anului 1690 până la 

începutul lui 1705) a comis cele mai detestabile şi mai mârşave 

fărădelegi, până când în urma unei lungi, amănunţite şi 

odioase investigaţii a fost aruncat în temniţă. 

Urme despre purtarea puţin vlădicească şi despre conflictul 

lui Stoica cu autorităţile comitatului aflăm deja din 

1692. In 11 Martie a acestui an vicecomitele Francise Darvai 

protestează împotriva faptului, că vlădica n'a răspopit pe preoţii 

din I ihovina (Vajnág), ci i-a oprit numai delà celebrarea liturghiei 

0- In 29 a lunei următoare protestează împotriva lui trei 

credincioşi nobili din eraşul de sus pentru un anumit contract 

privitor la nişte venite, cari nu ni-se determină mai de aproape, 

încheiat intre vlădica şi între credinciosul Ion Popovici2). In 

6 August 1699 vicecomitele protestează din nou împreună cu 

mai mulţi funcţionari si oameni nobili înaintea adunării corni- 

) î » 

tatenze împotriva purtării lui Stoica, care calcă în picioare 

hotărîrile comitatului privitoare la ţinerea soboarelor şi la 

drepturile şi sfera lor de activitate3). 



1 ) Cziple, o. cit. p. 91 nr. 39. 

2 ) Ibidem p. 92 nr. 41. 

a ) Ibidem p. 94 nr. 44. 
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In 24 Februarie 1705 se ţine în Sighet un sobor, la care 

iau parte o mulţime de fruntaşi laici şi clerici din comitat. 

In sinodul acesta parohul Ion Pop din Iagova, care a fost scos 

din slujbă pe nedreptul, şi nobilul Ion Popovici din Iahovina au 

prezentat în scris un mare număr de pâri, cuprinse în mat 

multe puncte, dovedind, că episcopul Stoica a săvârşit şi 

săvârşeşte lucruri contrare oficiului său si cerând ca soborul 

să ià împotriva lui măsurile de îndreptare şi astfel să pună 

capăt suferinţelor, pe cari le îndură atât dânşii cât şi întreagă 

biserica „grecească" din comitat. La dorinţa celor prezenţi, 

vicecomitele Darvai, a compus, în limba ungurească un fel de 

statut, pe care 1-a adus în 27 Februarie la cunoştinţa tuturor 

preoţilor din cuprinsul comitatului. Statutul cuprinde-în 20 de 

puncte condiţiile, pe cari vlădica s'a obligat a le observa şi 

cari au un interes deosebit, pentrucă din ele cunoaştem şi 

pârile ridicate contra lui. Cuprinsul acestor puncte e următorul: 

Vlădica fără ştirea „superiorilor" nu poate merge nici 

nu poate trimite pe nime în ţări străine. In pedepsirea supuşilor 

va observa legile ţării şi ale comitatului. Dacă va lucra 

altfel va fi pedepsit cu 24 fl. şi restituirea din averea proprie 

a pagubelor cauzate prin astfel de pedepse. Sub aceeaş pedeapsă 

e oprit a impune credincioşilor contribuţii fără ştirea 

şi aprobarea sinodului. Se va absţinea delà fărădelegile comise 

până acum şi mai ales delà beutură. Nu va numi protopopi 

fără consensul soborului, care e necesar şi la depunerea 

ori cărui funcţionar bisericesc şi la despărţirea căsătoriilor. 

Va griji de disciplina preoţilor, va merge regulat la 

biserica unde va săvârşi slujbele obişnuite şi se va îngriji ca 

şi preoţimea de sub stăpânirea lui să facă asemenea; va lua 

parte la sinoade, la cari trebuie să fie de faţă toţi preoţii, sau 

fiind împiedecat îşi va trimite un reprezentant şi va observa 

hotărîrile aduse într'însele; va da samă de banii adunaţi delà 

credincioşi pentru diferite scopuri; se va prezenta totdeauna 

la adunările comitatenze ca astfel să-şi poată apăra supuşii 

cum se cuvine; nu va cununa credincioşii altor confesiuni; 

preoţii nu vor puteà luà pentru înmormântări mai mult de 

50 de denari. Vlădica va primi un floren delà fiecare biserică, 

iar nu delà fiecare preot, cum primea până acum şi nu va 

înmulţi fără rost numărul preoţilor, ci fiecare biserică va aveà 

doi, sau cel mult trei preoţi, cari vor fi scutiţi de tot felul de 

sarcini publice. La sfârşit se spune, că episcopul a promis şt 
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jurat în faţa sinodului, că va observa punctele aceste „sancte 

et inviolabiliter"*). 

Gheorghe Dolhai, căpitanul cetăţii Hust, n'a fost mulţumit 

cu jurământul şi făgăduinţa sărbătorească alui Stoica, sau poate 

că acesta a căzut din nou în vechile-i păcate, şi de aceea 1-a 

prins şi 1-a aruncat în temniţă. Procedura lui Dolhai i-s'a 

părut comitatului nedreaptă şi astfel scrie în 15 Martie 1705 

principelui Francise Rákóczy .'1, rugându-1 să fie cu considerare 

la dignitatea lui vlădicească şi la împrejurarea, că nu e 

un venetic, ci nobil de baştină, care are o avere de200floreni 

şi deci să purceadă împotriva lui conform legilor şi să fie pedepsit 

numai dacă se va dovedi în urma unei investigaţii legale, 

că e vinovat2). Principele răspunde din Agria în 8 Aprilie, 

aducând la cunoştinţa comitatului, că a cerut delà Dolhai informaţii 

autentice şi i-a poruncit să purceadă contra vlădicului 

pe cale legală. Comitatul îi mulţumeşte în 22 Aprilie şi totodată 

exmite ca investigatori pentru eraşul de sus pe Francise Gyulai 

şi Gheorghe Szaplonczai, pentru eraşul Casoului pe Andrei 

Bihari şi Dumitru Dunca, pentru eraşul Sighetului pe Martin 

Püspökisi Gavril Szaplonczai, iar pentru eraşul de jos pe Daniil 

Szentesi şi loan Riskó. La investigaţie vor luà parte şi pretorii 

sau câte un jurat „bun"3). 

Investigaţia s'a început în eraşul de jos deja în 9 Aprilie 

şi a durat până în 17, iar în eraşul Sighetului şi al Casoului 

în 23 respective 24 Aprilie şi a durat până în 28 a aceleaşi 

luni. In eraşul de sus n'a fost nici o investigaţie. Au fost 

ascultaţi sub jurământ 678 martori preoţi şi laici, bărbaţi şi 

femei, bătrâni şi tineri, nobili şi iobagi din 43 de sate. Actele 

investigaţiei ni-s'au păstrat, şi aceste ne dau o icoană înspăimântătoare 

despre vieaţa şi activitatea lui Stoica. S'au descoperit 

cu prilejul acesta o mulţime de fărădelegi, dintre cari 

unele sunt indescriptibile. S'a dovedit, că vlădica despărţiâ 

căsătoriile fără nici o cauză canonică şi fără ştirea şi aprobarea 

soborului şi aceasta o făcea pentru sume mari de bani, 

cari puteau fi rescumpăraţi, cum dovedesc actele, cu câte o 

vacă, la care se mai adăugea uneori şi câte un car sau mai 

multe de fân; că hirotonia preoţi veniţi din alte părţi, mai ales 
\) Hodinka A., A munkácsi gör.-szert, püspökség okmánytára 421-3. 

-) Cziple, o. cit. p. 9 8 - 9 nr. 49. 

") Ibidem p. 99 -100 nr. 50 şi 51. 
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din Ardeal; că punea preoţi pentru bani, astfel încât în unele 

sate numărul lor se urca până la zece. S'a dovedit apoi, că 

vlădica era un beţiv ordinar. Bea şi se îmbată de nu se trezeşte 

trei zile, zice un martor, iar alţii spun, că l'au văzut şi 



în sobor beat, de nu-şi putea ..învârti limba în gură", şi că 

uneori nici la liturghie nu putea merge din cauza beţiei. In 

astfel de stare avea obiceiul de se apropia foarte puţin vlădiceşte 

de femeile, cari erau lângă dânsul. „Tudom — zice 

nobilul Ion Ilieş din lagova — hogy részegen tapogatódzott 

és vájkált asszonyembereket". Mariţa, nevasta lui Gheorgbe 

Pop din Câmpulung spunea cu o anumită mândrie investigatorilor, 

că şi pe ea a sărutat-o, „dar nu i-am rămas datoare 

— zice dansă — că şi eu l-am sărutat". S'a dovedit, că vlădica 

chema preoţii la soboare, cari apoi nu se puteau ţinea, 

fiindcă dânsul îşi petrecea cine ştie unde cu femei destrăbălate 

i). 

Astfel Stoica a fost ţinut închis şi după investigaţie. In 

22 Maiu 1705 credincioşii intervin în favorul lui, cerându-i 

eliberarea din închisoare. Intervenţia n'a avut nici un rezultat 

şi de aceea intervine la sfârşitul anului comitatul însuş, poruncind 

solilor Danii 1 Ajtai şi Daniil Szaplonezai să exopereze 

delà principele eliberarea lui Stoica pe lângă o chezeşie bună2). 

In urma acestei intervenţii Stoica pare a fi eliberat. Rákóczy 

ocupat cu grijile răsboiului — abia cu câteva săptămâni înainte 

suferise o grea înfrângere în Ardeal, în unr.a căreia a fost 

silit a se retrage la Gherla, iar ostile generalului împărătesc, 

Herbevilie au întrat triumfătoare în Cluj — nu avea timp să 

se ocupe cu afacerile episcopului ortodox din Maramurăş. 

Astfel Stoica a continuat, bucurându-se de sprijinul comitatului, 

.a mai păstori câtva timp bisericile româneşti din acele părţi. 

Cei puşi în fruntea comitatului aveau interese deosebite, 

oricât ar fi fost Stoica de pătimaş şi de destrăbălat, să-1 sprijinească. 

In vremile aceste de energică propagandă catolică, 

când dieceza vecină a Muncaciului era aproape întreagă unită 

şi când catolicismul fusese primit şi din partea clerului ardelean, 

nobilii calvini din comitat aveau lipsă de un om, care 

să se ştie opune propagandei catolice şi să-şi ştie ţinea credincioşii 

departe de ea. Stoica a dovedit în repeţite rânduri, 
M Actele sunt publicate la Hodinka, o. cit. p. 425 - 47 şi 448 63. 
-) Czipie, o. cit. p. 101-2 nrii 54 şi 58. 
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că are toate calităţile necesare acestei grele misiuni. La sfârşitul 

anului 1699, sau la începutul celui următor, Românii de 

aci, folosindu-se de drepturile cuprinse în diploma din 14 

Aprilie 1698 a împăratului Leopold, s'au declarat la stăruinţa 

iui Stoica uniţi cu calvinii. Influinţa sa s'a estins peste marginile 

strimte ale comitatului. La îndemnul său au părăsit catolicismul 

o mulţime de sate din diecesa Muncaciului, iar 

preoţii de aci şi de multe ori şi cei din Ardeal aflau refugiu 

sigur sub aripile ocrotitoare ale vlădicului maramurăşan. 

In curând însă Stoica a fost silit a se retrage dinaintea 



unui puternic şi primejdios concurent, care se bucura şi de înaltul 

sprijin al principelui însuş. Acesta era Ion Circa de Gâmbuţ. 

Ion Circa a fost, după moartea episcopului Teofil Szerémi 

(1692—1697), candidat, alăturea de Atanasiu Anghel, Ia 

tronul vlădicesc al Ardealului. Deşi a dat, cum ne asigură contemporanul 

şi patronul său, cronicarul Nicolae Bethlen, 50 de 

galbini guvernatorului Bánfi pentru a fi ridicat la această 

demnitate1), a isbutit totuşi celalalt candidat, care a şi fost 

sfinţit la începutul anului 1698 în Bucureşti. Circa însă nu s'a 

lăsat învins, ci mânat de caracterul său deosebit de neastâmpărat 

şi violent şi sprijinit de fruntaşii calvini ai Ardealului şi 

de câţiva dintre Românii neîndestuliţi cu politica religioasă 

alui Atanasie, a mers la Bucureşti, unde pare a fi primit, de 

fapt, darul arhieriei2). Reîntors în Ardeal a încercat a întră în 

legături mai strânse cu patronii săi şi de aceea în vara anului 

1700 s'a declarat gata a primi învăţăturile de credinţă ale 

acelora3). Atanasie Anghel temându-se, că din nemulţumirile 

răsleţe, cari se manifestau în diferite părţi ale ţării împotriva 

activităţii sale, va putea isbugni o primejdioasă mişcare de 

distrugere a operei atât de nesigure a unirei, 1-a prins, 1-a 

dus legat în lanţuri la Alba-lulia şi 1-a aruncat în temniţă. 

Faptul acesta erà considerat din partea fruntaşilor calvinismului, 

ca o grea violare a libertăţii religioase garantate 

de legile ţării şi de diplomele împărăteşti. Superintendentele 

Ştefan Veszprémi intervine la guvernatroul Gh. Banfi, care trimite, 

în 6 Iulie 1700, lui Atanasie o scrisoare energică iscălită şi 

de canelarul Bethlen si de consilierul S. Naláczi, în care 

protestează împotriva arestării lui Circa şi porunceşte să-1 
l ) Şincai, Cronica Românilor ed. 1 tom. III p. 211. 

l ) Nilles, Symbolae etc. I p. 220. 

s ) Ibidem, p. 222. 
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elibereze, sau cel puţin să-1 ţină în o temniţă mai potrivită cu 

caracterul unui preot, deci fără fiare şi lanţuril). In 8 Iulie 

aceiaş magnaţi calvini trimit şi generalului împărătesc al armatei 

ardelene, contelui Rabutin, un protest, plângându-se de 

tratamentul neuman, de care se bucura Circa. Acesta n'a comis 

nici o crimă, spun dânşii, ci s'a folosit de privilegiile primite 

delà împăratul, care a dat tuturor dreptul de a se uni cu una 

dintre cele patru religiuni recepté (catolică, luterană, calvină 

şi unitară). El s'a unit cu noi şi de aceea suntem datori să-1 

apărăm; prinderea lui e o injurie la adresa bisericii noastre. 

Din astfel de lucruri pot urma, fără voia noastră, tragedii triste. 

De aceea cer, ca generalul să intervină pentru punerea lui în 

libertate2). 

Rabutin a trimis protestul la curtea împărătească din 



Viena. Amestecul acesteia era însă superfluu. Lui Circa i-a 

succes a fugi din închisoare. Calvinii l-au primit în colegiul 

lor din Bălgrad, de unde l-au trimis peste câteva zile la Aiud, 

iar după două săptămâni a fost aşezat într'o parohie românocalvină 

din comitatul Hunedoarei. Nici aci n'a putut stà mult 

timp „pentru cursele cele multe..., ci a pribegit"3). Locul 

pribegiei lui Circa nu-1 cunoaştem. Cred însă, că presupunerea 

d. Cziple, care zice, că acesta s'a dus din comitatul Hunedoarei 

în Maramurăş, „singurul loc, unde reformaţii îşi susţinură neştirbită 

influinta si unde românii se uniră cu biserica reformată"4), 

e foarte probabilă. 

După isbucnirea revoluţiei lui Francise Rákóczy, Circa a 

întrat în rândul Curuţilor şi sprijinit de partida puternică a 

calvinilor unguri, duşmani neîmpăcaţi ai catolicismului şi deci 

ai familiei de Habsburg, i-a succes a-şi câştiga titlul de „al 

Ardealului episcop Românilor", cum se iscăleşte într'o scrisoare 

adresată principelui. Din motive, cari nu Ie cunoaştem 

cu siguranţă, probabil în urma grelei înfrângeri suferite de 

Curuţi în toamna anului 1705 în Ardeal, Circa trece în Moldova, 

de unde scrie în vara anului următor lui Rákóczy, rugându- 

1 să-şi aducă aminte de dânsul5). Din Moldova se în- 
1 ) Hintz, Geschichte des Bisthums der gr. nichtunirten Glaubensgenossen 

in Siebenbiirgen. Hermannstadt 1850 p. 98. 

2 ) Nilles, o. cit. p. 2 2 2 - 3. 

3 ) N. Bethlen la Şincai, o. cit. loc. cit. 

4 ) „Cultura Creştină" a. I p. 24. 

6 ) Iorga, Studii şi documente privitoare la Istoria Românilor vol. IV. 

Bucureşti 1902 p. 72 nr. 67.  
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toarce iarăş în Ardeal şi la 1707 a întrat, în fruntea oştilor 

triumfătoare ale Curuţilor şi însoţit şi de o mulţime de preoţi 

duşmani ai unirei cu Roma, în Alba-Iulia, silind pe Atanasie 

să se refugieze la Sibiiu. Primejdia era atât de mare pentru 

biserica unită, încât iezuiţii s'au văzut siliţi a convoca îndată 

după trecerea furtunii un sinod, în care preoţimea să aibă din 

nou prilejul a'şi manifesta statornicia în credinţa catolică1). 

O păstorire alui Circa în Ardeal, unde armatele împărăteşti 

s'au dovedit superioare cetelor nedisciplinate ale Curuţilor, 

era imposibilă. De aceea se retrage în Maramurăş şi ia locul 

lui Stoica a cărui activitate s'a mărginit de aci încolo lahiiotonirea 

fugarilor din Polonia şi din dieceza ruteană a Muncaciului2). 

Circa a mers întru toate pe urmele antecesorului său. A 

oprit sate întregi delà cercetarea bisericii lăsându-se înduplecat 

a- ridica grava pedeapsă numai pentru mari sume de bani, de 

dragul cărora desfăcea căsătorii, punea şi depunea preoţi; a 

prădat mănăstiri; a trăit în fărădelegi cu fete şi prertese 

tinere şi a scris scrisori falşe în numele soborului şi al protopopilor3). 

De aceea în toamna anului 1709 comitatul la propunerea 

vicecomitelui Darvai, începe împotriva lui o lungă 



investigaţie şi dovedindu-i-se fărădelegile, a fost condamnat, 

la începutul anului următor, la închisoare, după care aveà să 

urmeze, conform legilor statului, pedeapsă de moarte. Cunoscându- 

şi vinovăţia şi ştiind deci ce-1 poate aştepta a dispărut 

din comitat înainte de-a se începe investigaţia4). 

Astfel Maramurăşul rămâne fără episcop legitim, pentrucă 

Stoica nu era recunoscut de principele, care nu-i putea ierta unele 

păcate. In 3 Iunie 1711 credincioşii intervin la autorităţile comitatului, 

cerând să-1 restituie ín vechea-i demnitate5). Intervenţia 

a fost zadarnică, căci peste câteva săptămâni Stoica s'a 

stins. In 6 Octomvrie Polycarp Filippovics, vicarul apostolic 

al Muncaciului, scrieà cardinalului Paulucci despre moartea 

unui „episcop rutean schismatic" din comitatul Maramurăşului6) 

ZENOVIE PÂCL1ŞANU. 
!) Nilles, o. cit. p. 372-3. 

2 ) Hoüinka, A munkácsi gör. szert, püspökség okmánytára, p 522. 

s ) Cziple, A máramarosi püspökség kérdése p. 107—8. 

4 ) Ibidem, p. 10, 7. 

5 ) Ibidem, p. 113 nr. 64. 

6 ) Hodinka, o. cit. p. 566. 
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Din istoria bisericească a Maramureşului. 

— Episcopul Ştefan Petrowan Serafin — 
III 

Polycarp Filippovits, administratorul diecezei Muncaciuluî 

credea, după moartea lui Stoica, că a sosit timpul potrivit de-a 

încerca din nou supunerea Maramurăşului jurisdicţiei episcopiei 

rutene şi de-a delătura astfel cea mai mare piedecă a propagandei 

catolice din acest comitat. In 6 Octomvrie 1711, 

aducând la cunoştinţa cardinalului Paulucci moartea lui Stoica, 

îl roagă să scrie nunţiaturei din Viena şi mitropolitului Strigonului, 

ca să intervină la curtea împărătească pentru a nu 

îngădui alegerea unui nou episcop ortodox în Maramurăş, ci 

să supună pe Românii şi Rutenii de-aci jurisdicţiei sale1). 

Rugarea lui Filippovits a fost împlinită. In 1 Decemvrie secretarul 

congregaţiei de propaganda fide, Cavalieri, scrie nunţiului 

să stăruie din toate puterile, împreună cu mitropolitul 

Strigonului, pe lângă curtea împărătească, ca lui Stoica să 

nu i-se deà urmaş ci credincioşii ortodocşi din comitat să fie 

supuşi păstorirei arhiereului rutean 2). 

Intervenţia n'a avut nici un rezultat, pentrucă preoţimea 

a ales îndată după moartea lui Stoica, deci înainte de-a interveni 

nunţiul şi primatele la curtea împărătească, un nou 

vlădică : pe Stefan Petrovan Serafin, protopopul eraşului de 

sus. Toată vieaţa acestui arhiereu a fost o continuă luptă 

pentru a-şi păstra situaţia în mijlocul marilor primejdii 

ale acelor vremi. Astfel se explică nestatornicia sa şi atitudinea 

nehotărîtă pe care a dovedit-o în tot decursul 



scurtei sale păstoriri de abia cinci ani. Nu ştia nime şi 
*) Hodinka, A munkácsi gör. szert, püspökség okmánytára. 

") Ibidem p. 571 2. 
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poate nu ştia nici el însuş ce credinţă mărturiseşte. Catolicii 

îl credeau ortodox cu simpatii calvine şi deci primejdios 

pentru propaganda lor; calvinii îl considerau agent al catolicismului 

şi lucrau cu toate mijloacele pentru a-1 putea răsturna 

de pe tron. 

Cunoscând bine situaţia bisericii din Maramurăş, care 

era conziderată ca făcând parte din biserica ungurească a calvinilor 

şi astfel supusă amestecului reprezentanţilor aceleia, 

văzând apoi puternicul sprijin împărătesc de care se bucura 

vlădica unit din Ardeal, Serafin a cercat a se pune sub scutul 

catolicismului. îndată după alegere a mers la Bălgrad unde a 

intrat in legături cu Atanasie Anghel şi cu Iezuiţii, cari se 

aflau acolo, câştigându-şi informaţiile necesare privitor la modalităţile 

trecerii la unire. Reîntors în Maramurăş scrie, în 

25 Noemvrie 1711, primatului din Strigon şi amint;ndu-i de 

tratativele urmate la Bălgrad cu Atanasie, îl roagă să-1 primească 

în sânul bisericii catolice si să intervină la curtea împărătească, 

ca să fie împărtăşit de toate drepturile şi scutintele, 

pe cari le aveà clerul ardelean ')• Primatele cere informaţii 

delà iezuitul Gavrilă Hevenesi, care răspunde în 14 

Decemvrie a aceluiaş an. Episcopul a fost ales — spune 

Hevenesi —de clerul şi poporul maramurăşan, ceeace e împotriva 

legilor fiindcă numai regele are dreptul de-a denumi 

episcopi, şi a fost consacrat de mitropolitul Moldovei. Fiind 

însă dubiu, că oare mitropolitul Moldovei fost-a, el însuş, consacrat 

în mod valid, de aceea e de lipsă, ca Serafin să mai 

fie consacrat odată „sub condiţione", cum a fost consacrat şi 
Atanasie Anghel2). Este apoi o greutate, adauge Hevenesi. 
) N. lorga, Scrisori şi inscripţii ardelene şi maramurăşene vol. I. p. 

2 8 3 - 4 . 

2 ) Regretatul canonic Bunea întemeindu-se pe actele, prin cari se 

opria a doua consacrare alui Atanasie, publicate de Nilles in Symbolae 1, 

pp. 99—109 nega, că acesta ar fi fost consacrat de două ori şi-1 făcea pe 

E. Hurmuzachi, care erà de altă părere (Fragmente zur Geschichte der 

Rumănen. Bucureşti 1881, voi. 11. p. 56), ignorant, care a scos „minciuna" 

din scrierile calvinilor (Cestiuni din dreptul şi istoria bisericii române 

unite. Blaj 1893, II p. 284). Cu toate acestea Hurmuzachi aveà dreptate. 

Faptul e azi indiscutabil. 11 dovedeşte scrisoarea citată alui Hevenesi, 

scrisoarea din 3 Maiu 1702 alui Teodosie, mitropolitul Munteniei (Nilles o. 

cit. 1, 344) şi o dovedeşte mai ales istoria unirei scrisă de iezuitul contimporan 

Freyberger şi păstrată în manuscript in „Haus, Hof undStaatsarchiv" 

din Viena (Hungarica nr. 364). Freyberger scrie: „Die marţii 24 
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Iezuiţii nu au în Maramurăş nici un claustru şi astfel 

„teologul", care trebuie pus lângă Serafin nu ar aveà din ce 

trăi fiindcă acesta, vlădica, n'are venite suficiente, iar de altă 



parte, fiind de rit grecesc nu mănâncă nici odată carne (l)1) 

De altfel Iezuiţii nu aveau mari speranţe în unirea Maramureşenilor, 

deoarece — ziceau dânşii — preoţimea era foarte 

simplă şi neînvăţată, ci toată nădejdea şi-o puneau în generaţia 

mai tineră, care cerceta şcolile lor2). 

încercările de unire ale lui Serafin au ajuns în curând la 

cunoştinţa credincioşilor din comitat, cari ţineau cu tărie Ia 

» y y 1 y 

legăturile lor cu calvinii. De aceea „toată boerimea românească" 

protestează înaintea adunărei comitatenze împotriva 

vlădicului, care, fără ştirea lor, a mers la Atanasie 

în Ardeal si s'ar fi unit cu catolicii, iar acum vrea să 

» 7 
introducă inovaţii (novitásokat) contrare datinei şi legilor 

vechi. Aceiaşi boieri declară „iterum atque iterum", că nu-1 

pot recunoaşte de păstor al lora). Mişcarea aceasta se pare 

a nu fi avut mare influinţă asupra lui Serafin, care a rămas 

pe lângă vechile-i planuri. Astfel vedem, că şi peste un an şi 

câteva luni, în 23 Februarie 1713, comitatul aduce hotărîrea 

de-a scrie delegaţilor trimişi la dieta ardeleană, pentru a interveni 

pe lângă cei competenţi, ca să apere credincioşii români, 

uniţi cu calvinii, împotriva acţiunei primejdioase a 

episcopului4). 

S'a convins însă în curând, că mişcarea aceasta energică 

a comitatului şi a credincioşilor poate aveà urmări cu mult 
pronunciata Romanae fidei formula novos Athanasius sacerdotii ordines irt 

PP Societatis Iesu ad s. Annam domestico chori sacello ab Eminentissimo- 

Cardinali (Kollonics) suscepit. Mox autem luce seu mensis 25 in alio privata 

eorumdem sacrario ab eodem antistite est creatus episcopus. Adstiterunt, 

cum ungitur, manusque suas imposuerunt Serenissimus Saxoniaeprinceps, 

Iauriensis episcopus et rdmus Hungáriáé cancellarius, nitriensium 

praesul". Nilles deşi cunoştea manuscriptul lui Freyberger, n'a reproduspartea 

aceasta precum n'a reprodus nici alte lucruri din manuscriptul 

acesta şi din alte manuscripte privitoare la istoria unirei. De multeori a 

reprodus documentele defectuos omiţând, ce din anumite motive, nu-i convenià. 

Constatarea aceasta au făcut-o toţi câţi au avut prilejul a cerceta 

originalul documentelor folosite de dânsul. 

x ) Ibidem p. 284 - 5. 

2 ) Zeitschrift fur Kath. Théologie (Innsbruck) din 1880 p. 785. 

*) Cziple, o. cit. p. 113-4, nr. 65. 

*) Ibidem p. 114-5, nr. 67. 

 
Pag. 298. CULTURA CREŞTINA. Nr. 10. 

mai serioase decât cum credea la început şi de aceea şi-a 

schimbat atitudinea acomodându-se împrejurărilor, pe cari nu 

le putea nici schimba nici stăpâni. Astfel preoţii l-au ales în soborul 

general ţinut în 9 Martie 1713 la Sighet din nou episcop. 

Alegerea a fost aprobată şi de autorităţile comitatenze în 16Maiu'). 

Acum însă a început a fi atacat din alte părţi. In 15Iu!ieaaceluiaş 

an Filippovics scrie congregaţiei de propaganda fide din 

Roma, că una dintre primejdiile cele mai mari, cari stau în 

calea propagandei catolice, e episcopul ortodox al Maramurăşului2). 



La începutul anului următor vicarul diecezei Muncaciului, 

Bizanczi, se adresează direct comitatului cerând destituirea 

lui Serafin. Comitatul răspunde în 14 Februarie zicând, 

că destituirea episcopului nu se ţine de competenţa sa şi că 

acesta, episcopul, are „scrisorile" necesare şi deci nu-1 poate 

împiedeca nime delà exercitarea drepturilor sale vlădiceşti8). 

Sub impresia păşirei energice alui Bizanczi, Serafin a început 

din nou a nutri planuri de trecere la catolicism. Era 

însă prea târziu. Astfel a ajuns prin atitudinea sa şovăitoare 

între două focuri: nu-i mai credeau nici catolicii nici calvinii, 

ci toţi lucrau din toate părţile împotriva lui. Aceasta o dovedesc 

mai presus de orice îndoială evenimentele din vara 

anului 1714. Hodermarszki, un îndărătnic vânător de mitră 

arhierească, care a şi fost denumit de curtea din Viena 

episcop al Muncaciului, fără a-şi putea câştiga şi aprobarea 

Romei, vine în Maramurăş şi-1 chiamă la sine pe Serafin cerându- 

i documentele, pe baza cărora păstoreşte credincioşii 

din comitat. Acesta n'a arătat nici unul, ci a început a se 

scuza „frivolis excusationibus et tergiversationibus". A fost dat 

deci pe mâna colonelului br. Schwaininger până la proxima 

adunare comitatenză, în care drepturile vlădiceşti ale lui aveau 

să fie aduse din nou în discuţie în faţa tuturor reprezentanţilor 

comitatului. In restimpul acesta Hodermarszki a întrat în 

legătură cu preoţimea rămasă fără păstor, pe care a fost convocat- 

o şi la un sinod, cercând a propaga ideia unirei cu 

Roma. 

In congregaţia comitatenză, Hodermarszki însoţit de iezuitul 

Carol Iungwirth şi de călugărul franciscan Benedict, cere 
') Ibidem p. 115, nr. 68 şi 69. 

*) Hodinka, A munkácsi gör. kath. püspökség története p. 553 nota 2. 

3 ) Cziple, o. cit. p. 115, nr. 70. 
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din nou documentele lui Serafin (actul de denumire şi de 

consacrare). Inzadar, episcopul nici acum n'a arătat nimic (nec 

literulam monstrare potuerit). De aceea a fost deţinut, şi pus 

sub pază strictă militară1). Comitatul nu 1-a mai apărat cum 

a făcut-o înainte cu câteva luni, ci în 28 August aduce hotărîrea 

de-a cere intervenţia consistorului reformat, spunând, 

că Românii de-aci s'au unit cu Calvinii, iar acum episcopul a 

cercat să-i scoată din legăturile vechi şi să-i convertească la 

catolicism. Până va interveni consistorul să purceadă împotriva 

lui vicecomitele si aceasta să o facă cu atât mai ales, 

fiindcă Serafin n'are delà nime act de consacrare ci a fost 

numai tolerat până acum sub „certis conditionibus" să funcţioneze 

ca vlădică2). In timpul cât a fost închis Serafin, conducerea 

credincioşilor o aveà popa Ion din Moiseiu, care a 

fost ales în 10 Octomvrie 1714 „inspector" al bisericilor române3). 



In 26 Noemvrie comitatul însărcinează cu investigaţia 

împotriva episcopului pe Mihail Raţiu şi Qavrilă Horváth4). 

Se pare, că Hodermarszki sau Bizanczi, care încă a venit 

în anul acesta în Maramurăş, au raportat Curţii împărăteşti 

din Viena despre situaţia tristă a bisericii româneşti, care era 

întru toate supusă domnilor calvini din comitat şi în care stăpâneau 

stări înspăimântătoare cum vedem dintr'un raport al 

Iezuiţilor5) spunând, că Românii numai siliţi s'au declarat 

uniti cu calvinii. De aceea autorităţile comitatenze, ca să 

împiedece urmările neplăcute ale acestei informaţii, scriu în 

20 Septemvrie agentului din Viena Sigismund Tarcsali, că 

Românii s'au unit cu biserica reformată nu de silă ci de bună 

voie folosindu-se de drepturile date prin manifestul din 12 

Decemvrie 1701 al împăratului Leopold"). 

Preoţii şi poporul rămas fără conducător au început a se 

lăsa ademeniţi de propaganda catolică alui Hodermarszki, care 

erà sprijinit şi de cei câţiva Iezuiţi şi alţi călugări aflători 
') Hodinka, A munkácsi gór. szert, püspökség okmánytára p. 646—7 

') Cziple, o. cit. p. 116, nr. 72. 

5 ) Ibidem p. 117, nr. 75. 

*) Ibidem p. 118, nr. 77. 

6 ) Zeitschrift für Kath. Théologie 1. cit. sau Nilles, o cit. I, 389. 

6) Cziple, o. cit. p. 117 nr. 74. Manifestul acesta a fost publicat şi 

româneşte cu litere latine şi cu o interesantă ortografie românească. Cfr. 

1. Ursu, Un manifest românesc tipărit cu litere latine al împăratului 

Leopold I din Analele Academiei române. Bucureşti 1912. 
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atunci acolo şi se vor fi lăsat ademeniţi mai ales de multele 

promisiuni, cari, sigur, li-se făceau în numele împăratului. 

Propaganda aceasta n'a avut nici acum rezultatul dorit. Serafin 

pe lângă toată paza militară a fost scăpat din închisoare — 

„abreptus aufugit" zice Hodermarszki — cum a fost scăpat 

înainte cu câţiva ani Ion Circa din închisoarea din Alba-Iulia. 

Urmările s'au văzut îndată : preoţii adunaţi în sinod s'au declarat 

împotriva unirei cu Roma Comitatul totuş nu se 

putea împăca cu o nouă păstorire alui Serafin şi astfel a poruncit 

preoţimii să-şi aleagă un alt vlădică, ceeace s'a şi întâmplat 

în sinodul ţinut la începutul anului 1715. Din fiecare 

eraş a fost câte un candidat : din eraşul de sus popa Iona, 

din al Casoului popa Andreiu, din al Sighetului popa loan şi 

din eraşul de jos popa Petru. Iona a primit 14 voturi, Andreiu 

46, loan n'a primit nici unul, iar Petru a primit 35 de voturi. 

Comitatul scrie, după alegere, din adunarea ţinută în 15 Maiu 

la. Sighet, consistorului reformat cerând săîntervină la guvern, 

ca să fie întărit popa Andreiu, care i-a întrecut pe toţi „tam 

moribus quam'sufragiis" şi astfel să pună capăt multelor mizerii 

şi neregularităţi, cari stăpânesc în comitat de aţâţa ani, delà 

moartea celuialalt vlădică (Stoica)2). 



Din scrisoarea aceasta vedem, că cei puşi în fruntea comitatului'nici 

nu voiau acum să ştie de-o păstorire alui Serafin 

şi de aceea îl considerau pe noul candidat ca urmaş direct 

alui Iosif Stoica, reposât în 1711. Curtea împărătească ale 

cărei intenţii erau ca Maramurăşul unindu-se să treacă sub 

jurisdicţia episcopiei Muncaciului, n'a aprobat alegerea lui 

Andreiu. 

Serafin deşi se iscăleşte în 19 Iunie 1715 pe un act 

privat „Serafin episcop", n'a mai putut ajunge niciodată în 

în fruntea bisericilor ortodoxe din Maramurăş. Cu numele lui 

ne mai întâlnim o singură dată, în 9 Aprilie 1717, când comitatul 

a poruncit, din motive pe cari nu le cunoaştem, să fie 

aruncat în temniţă3). 

ZENOVIE PÂCL1ŞANU. 

') Hodinka, o. cit. în urmă p. 647. 
') A. Petrov, Materialy dla istorij Ugorskij—Rusi. S. Petersburg 

1905, I p. 2 2 - 3 . 

s ) Cziple, o. cit. p. 121 nr. 84. 
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Din istoria bisericească a Maramureşului, 

— Episcopul Dosofteiu Teodorovici, — 
(IV. Articol final). 

După scoaterea din scaun alui Serafin începe o lungă, 

înverşunată şi interesantă luptă, care azi se poate urmări destul 

de amănunţit, pentru stăpânirea acestui românesc colţ de ţară. 

Episcopii Muncaciului aveau vechi pretenţii de cucerire şi independenţa 

bisericească a Maramurăşului au considerat-o totdeauna 

ca o violare a drepturilor lor. Autorităţile calvine ale 

comitatului aveau interese deosebite de-a lupta împotriva 

tendentelor rutenesti, nu de dragul nostru si al bisericii noastre, 

ci pentrucă adnexarea Maramurăşului la dieceza Muncaciului 

însemna unirea lui cu catolicii şi deci desfacerea vechilor legături 

avute cu biserica reformată. Românii, de altă parte, îndemnaţi 

şi sprijiniţi de autorităţile şi de guvernul transilvan stăruiau 

în credinţa ortodoxă mărturisită până aci, păstrând, fireşte, şi 

supunerea faţă de calvini, pe cari au promis-o la sfârşitul 

anului 1699 sau la începutul celui următor. Mai târziu au 

întrat în luptă şi episcopii din Ardeal loan Patachi şi Inocenţiu 

Micu Klein cu aceleaşi tendinţe de cucerire, pe cari le 

aveau şi Rutenii. 

La începutul anului 1716 în fruntea diecezei Muncaciului 

a fost aşezat episcopul Ghenadie Bizanczi. Acestuia i-a 

succes a câştiga delà curtea împărătească jurisdicţie şi peste 

puţinii credincioşi maramurăşeni, cari s'au unit, în urma repeţitelor 

propagande, cu catolicii. Faptul acesta a fost adus îndată 

de cancelaria aulică ungară la cunoştinţa comitatului, 



care deşi s'a declarat gata a se supune poruncilor împărăteşti, 

totuş, fiindcă Maramurăşul aparţinea Ardealului, a cerut în 

26 Februarie 1716 sfatul guvernului de-aci')• Intervenţia cancelariei 

ungureşti a rămas aproape fără efect, ceeace s'a şi 

văzut în curând. 

Fratele lui Hodermarszky, Procopiu, având salvus conductus 

delà consiliul de răsboiu, merge în comitat şi începe 

cu mare zel opera de convertire la catolicism. Vicecomitele 

Ladislau Sztoika se opune din toate puterile cercând să-i facă 

o mulţime de greutăţi, iar când a fost tras Ia răspundere s'a 

scuzat (în scrisoarea din 16 Maiu 1716) cu motivul curios şi 
) Cziple, A máramarosi püspökség kérdése p. 119 nr. 80. 
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interesant: „am făcut tot ce-am putut ca să nu fie ştirbită 

jurisdicţia guvernului transilvan şi a episcopiei unite din 

Bălgrad" (elkövettem minden protestatiot ne praejudicaljon 

az nagyságos erdélyországi jurisdictionak és a károlyvári 

kathedrának). Hodermarszky nu s'a lăsat învins şi de aceea 

comitatul cere din nou, în 4 Iunie, intervenţia guvernului din 

Ardeal, protestând „sollemniter per modum sollemnis protestations" 

împotriva tendinţei aceluia de-a supune preoţii 

de aci păstorirei unui vlădică din Ungaria călcând astfel în 

picioare drepturile amintite ale episcopiei unite şi ale guvernului 

ardelean l). 

Motivul a impus. In 6 August guvernatorul scrie cancelariei 

aulice ardelene să intervină la consiliul de răsboiu să 

nu mai sprijinească pe Hodermarszky „care, cum se vede, nu 

e bine informat cu privire la starea acelui comitat şi a jurisdicţiei 

principatului transilvan asupra lui. Din punctul de 

vedere al Unirei comitatul e supus episcopiei unite ardelene"2). 

Lui Hodermaszky i-a şi succes, cu ajutor militar, a converti 

vre-o 60 de preoţi la Unire, dupăce a aruncat pe cei mai 

primejdioşi în temniţă3). 

La sfârşitul anului următor apare în comitat un nou 

dujman primejdios, mai mult prin prezenţa decât prin activitatea 

sa, pentru propaganda catolică : Dosofteiu Teodorovici, 

cel din urmă vlădică românesc al Maramurăşului. Dosofteiu 

s'a născut, după ştirea păstrată de un vechiu istoric rutean, 

pe la 1648 şi astfel în anul când a ajuns în fruntea bisericilor 

ortodoxe din Maramurăş aveà respectabila etate de 70 de ani *). 

A fost consacrat la sfârşitul anului 1717 în Suceava si pe la 

Crăciunul aceluiaş an şi-a început activitatea vlădiceascăs). 
') Cziple, o. cit. p. 119-20, nr. 81. 

8 l Hodinka, o. cit. p, 554—5 nota: „ . . . antefatus dominus episcvpus 

non satis ut apparet, de statu illius cottus et jurisdictione in eum principatus 

Transsylvaniensis informatus... Respectu etiam unionis Transsylvaniensi 

episcopo gr.-ritus Valachorum .. . subjectos esse (fidèles)". 

') Ibidem p. 556. 



*i Petrov, Materialy I, 20. „A. 1719, 9 Octobris peracta est inquisitio 

super eo, qualiter in ecclesia calugerorum Ruthenorum prope pagum 

Kricsfalva in Marmatia Imago B. M. Virginis flevisse adinventa sit. Est 

vero tenor inquisitionis juratae sequens: „Primus testis Episcopus Ruthenorum 

Dosotheus Ugolsky annorum 71.." 

M Iezuitul Ravasz scrie în 9 Februarie 1718: „Hodie vel cras, ita 

loquendo, gravissima incommoda habebunt Illustrissimi domini episcopi 

Hungáriáé. Iam enim episcopus illius ritus (schismatici) unus est Munkacsini 

alter Maramarosi sive in Marmatia". Hodinka, o. cit. p. 532 nota şi 1556. 
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Rezidenţa lui erà mănăstirea Uglea şi de aceea îl vedem 

iscălindu-se „Ugolsky 

Episcopul rutean Bizanczi a început îndată a lupta cu 

toate mijloacele pentru a scoate din comitat pe bătrânul său 

dujman. Ca să-şi câştige mai întâiu simpatiile preoţimii şi să 

facă imposibil amestecul autorităţilor calvine în afacerile bisericeşti 

ale credincioşilor uniţi, scrie în 1718 curţii împărărăteşti 

arătând persecuţiile şi asupririle îndurate de aceştia 

pentru trecerea lor la unire. împăratul Carol vedeà în asuprirea 

unirei o ofensă îndreptată împotriva persoanei sale 

însaş (eiusmodi injuriae subditis principis terrae religionem 

profitentibus illatae ipsum etiam dominantis sicque caesareoregiae 

Maiestatis nostrae respectum laederent) şi astfel porunceşte 

la începutul anului următor guvernului ardelean să 

ia cele mai energice măsuri de îndreptare. Acesta scrie în 

27 Februarie 1719 comitatului, adnexând şi decretul împărătesc, 

să se abţină delà orice violare a drepturilor şi privilegiilor 

bisericii unite şi totodată să pornească o amănunţită 

investigaţie şi să afle: cine a trimis pâra la curtea împărătească, 

pentruce, şi împotriva cui?1 ) Rezultatele investigaţiei 

nu le cunoaştem. 

In 3 Aprilie 1719 Bizanczi aduce la cunoştinţa primatelui 

din Strigon, că pe la Crăciunul anului 1717 a venit din 

Suceava, unde a fost consacrat de mitropolitul schismatic de 

acolo, un anumit Dosofteiu, care, deşi n'are decret împărătesc 

de denumire, funcţionează ca episcop, fiind bine primit de autorităţile 

comitatenze — şi—1 roagă să intervină la consiliul de 

răsboiu să poruncească prin guvernul ardelean căpitanului 

cetăţii Hust să-1 prindă. Primatele îi răspunde în 21 a aceleiaş 

luni, să se adreseze mitropolitului din Agria fiindcă Maramurăşul 

aparţine, de drept, acestei dieceze '). Tot atunci a scris 

— Bizanczi — şi comitatului să împiedice activitatea vlădicească 

alui Dosofteiu. Comitatul trimite scrisoarea, în 

13 Maiu, comitelui rugându-1 să stăruie pe lângă guvernul 
•) Câteva iscălituri găseşte cititorul în lucrarea citată alui Petror I, 

20—21. Intr'o singhelie din 29 Iunie 1719 are curiosul titlu: „Dosofteiu din 

mila lui Dumnezeu arhiepiscop pravoslavnic al Maramurăşului, administratorul 

mitropoliei Moldovei". (Mitropolitul Moldo\ei tn timpul acesta 

[1708—1723] erà Gheorghe de Agapia!) 

') Cziple, o. cit. p. 122—4 nr. 85. 

*) Hodinka, o. cit. p. 556. 
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transilvan să nu lase a i-se ştirbi jurisdicţia, ce o are asupra 

Maramureşului »). 

Vlădica rutean pierzându-şi răbdarea s'a adresat deadreptul 

curţii împărăteşti şi astfel Carol III dă în 22 August 

un decret prin care supune bisericile de ritul grecesc din Maramurăş 

jurisdicţiei episcopiei Muncaciului şi porunceşte autorităţilor 

comitatenze să împiedice orice activitate episcopească 

alui Dosofteiu2). 

Decretul a fost prezentat şi comitatului, care 1-a luat la 

cunoştinţă numai în 14 Maiu 17213). Probabil întârzierea aceasta 

a fost cauza de Bizanczi a scris, în 27 August 1720, cancelariei 

aulice rugându-o să poruncească baronului Kucklănder, 

căpitanul cetăţii Hust, să-i pună la dispoziţie puterea armată, 

dacă nu-i va succede a executa decretul împărătesc cu mijloace 

mai blânde. 

Decretul erà într'adevăr greu de executat. Deşi consiliul 

de răsboiu în urma îndrumărilor primite delà cancelaria aulică 

a dat lui Kucklănder împuternicirea de-a folosi în caz de 

lipsă forţa armată, acesta n'a putut isprăvi nimic. Dosofteiu 

se bucura de sprijinul puternic al funcţionarilor comitatului şi 

mai ales al comitelui Iosif Bethlen, care, spune Kucklănder, 

a primit delà vlădica în schimbul acestui sprijin 100 floreni. 

De aceea în 21 Martie 1721 Bizanczi recurge iarăş la ajutorul 

primatelui. La îndemnul acestuia mitropolitul Agriei, Gh. 

Erdődy, îi dă în 5 August scrisori de recomandaţie, cu cari 

Bizanczi însuş a mers în Maramurăş şi a început a predica 

unirea. Trecerea lui prin comitat a fost o adevărată cale de 

triumf. In 24 Decemvrie vestea cu mare bucurie primatelui, 

că numărul preoţilor uniţi a crescut delà 60, câţi erau până 

aci, la 1444). 

Comitatul erà silit să privească neputincios cucerirea catolicismului 

şi singura rezistenţă pe care o puteau opune erà 

sprijinirea lui Dosofteiu. In curând însă acesta şi-a câştigat 

un nou dujman, pe vlădica unit din Ardeal, loan Patachi. 
l ) Cziple, o. cit. p. 125, nr. 89. 

') Hodinka, o cit. p. 557. Decretul împărătesc la Cziple, o. cit, 

p. 125-7 nr. 90. 

*) Cziple, o. cit. p. 127 nr. 91. 

*) Hodinka, o. cit. p. 557, unde lucrurile sunt expuse pe baza documentelor 

inedite. 
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Am amintit mai sus, că atât vicecomitele Ladislau Sztoika 

cât şi guvernul transilvan au protestat împotriva activităţii în 

Maramurăş alui Procopiu Hodermarszky şi din motivul, că comitatul 

„din punctul de vedere al Unirei" aparţinea episcopiei 



ardelene. După moartea lui Atanasie Anghel a urmat în scaunul 

acestei episcopii o lungă vacanţă, iar iezuiţii, cari conduceau 

afacerile bisericii unite, nu-şi băteau capul cu ştirile din Maramurăş. 

» 

Ajungând în 1721 în scaunul arhieresc loan Patachi, 

acesta a început îndată lupta pentru a i-se recunoaşte drepturile 

vlădiceşti şi asupra Românilor uniţi de aci. In 1723 

scrie în chestia aceasta primatelui din Strigoii, care intervine 

în 19 Noemvrie la guvernul din Ardeal, iar acesta aduce Ia cunoştinţa 

comitatului, că Maramurăşul nu aparţine jurisdicţiei 

Muncaciului ci celei a Făgăraşului. Primatelui i-se adresează 

în 24 Octomvrie 1723 şi Bizanczi, cercând să-şi apere drepturile 

de stăpânire a Maramurăşenilor. Primatele îl îndrumă 

în 19 Noemvrie la mitropolitul din Agria. Astfel Bizanczi îi 

scrie acestuia rugându-1 să-i promită a porni o investigaţie 

pentru aşi dovedi drepturile, cari le are asupra comitatului. 

Cererea i-a fost ascultată şi investigaţia s'a început în Martie 

1725 sub conducerea lui Procopiu Hodermarszky şi a călugărului 

minorit Albert Kovács. Au fost ascultaţi abia 38 de 

preoţi dintr'un singur protopopiat, un număr absolut insuficient, 

fiindcă în Maramurăş erau pe timpul acela cel puţin de 

cinci ori aţâţa, — cărora li-s'au pus următoarele întrebări: 

Avut-au episcopii Muncaciului, înainte de Stoica, jurisdicţie 

asupra Maramurăşului? Avut-a Atanasie Anghel jurisdicţie 

asupra lui Stoica şi a credincioşilor de aici? Cine a unit Maramurăşul 

Atanasie Anghel sau Hodermarszky? Când a venit 

Bizanczi în comitat, pe timpul când scaunul episcopesc eră 

vacant sau pe timpul când Dosofteiu erà deja aci? Şi, în 

sfârşit, au Maramurăşenii ceva împotriva păstorirei episcopului 

rutean? Preoţii au răspuns, că Maramurăşul a fost supus de 

pe timpul lui Vasile Tarassovici Muncaciului; că Atanasie 

Anghel n'a avut jurisdicţie nici asupra comitatului nici asupra 

lui Stoica; că nu el a propagat unirea ci Hodermaszky şi că 

-sunt îndestuliţi cu păstorirea episcopului rutean. 

Patachi nefiind mulţămit cu rezultatul investigaţiei a 

apelat Ia nunţiatura apostolică din Viena, care a cerut în 

14 Aprilie (.1725) părerea Congregaţiei de propaganda fide din 
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Roma. Aceasta răspunde în 7 Maiu, că episcopia Făgăraşului 

a fost întemeiată în 1721 pentru credincioşii uniţi din Ardeal, 

iar vicariatul apostolic al Muncaciului a fost întemeiat la 

1689 pentru credincioşii uniti din dieceza Muncaciului si din 

alte părţi ale Ungariei. întrebarea e deci : cui aparţine 

Maramurăşul, Ardealului sau Ungariei? In 1727 Patachi a 

murit şi astfel chestiunea a rămas nerezolvită, iar Bizanczi a 

continuat a păstori, prin vicarul său, bisericile unite din 



Maramurăşl). 

Dacă cei 38 de preoţi s'au declarat mulţămiţi cu păstorirea 

lui Bizanczi, au fost şi de aceia, cari au îndrăznit a'şi 

arăta nemulţămirea pe faţă. La începutul anului 1725 protopopul 

din Giuleşti, Vasile Rednic, protestează în numele său 

si a! altor preoţi împotriva episcopului delà Muncaciu, care 

cearcă să atragă preoţii pe partea sa cu jurăminte, iar dacă 

în felul acesta nu-i succede, cu pedepse nelegale. Guvernatorul 

Ardealului, Kornis, trimite protestul, în 23 Februarie, 

comitatului poruncindu-i să deà „suplicanţilor" ajutorul cuvenit2). 

Protestul acesta n'a avut nici un rezultat pentrucă peste câteva 

zile s'a început investigaţia amintită. 

Patachi n'a stăruit numai pentru scoaterea Maramurăşului 

de sub păstorirea lui Bizanczi ci şi pentru împiedecarea 

activităţii bătrânului vlădică Dosofteiu, care hirotonia pe 

ascuns, contrar dispoziţiilor sfintelor canoane, preoţii din 

dieceza Făgăraşului. La intervenţia lui Patachi guvernatorul 

Sigismund Kornis şi Sigismund Kun scriu în 18 Noemvrie 

1726 comitatului să-1 prindă pe Dosofteiu şi să-1 trimită „sub 

honesta custodia" la Cluj3). 

Ducerea lui Dosofteiu „sub honesta custodia" Ia Cluj, 

despre care vorbeşte comitatul în 12 Decemvrie, a fost o 

simplă formalitate împotriva lui şi pentru ca guvernul să dovedească, 

că se poartă cu cuvenitul respect faţă de poruncile 

curţii împărăteşti din Viena. De aceea vedem, că Dosofteiu 

reîntors în Maramurăş şi-a continuat activitatea arhierească 

fiind ca şi până aci ocrotitorul candidaţilor de preoţie fără 

pregătire suficientă, pe cari îi hirotonia chiar şi împotriva 
') Documentele privitoare la chestia aceasta nu sunt încă publicate 

Şi astfel am fost silit să mă folosesc de espunerea bazată pe material 

documentar inedit alui Hodinka, o. cit. p. 559-61. 

8 ) Cziple, o. cit. p. 130-2 nr. 97? 

s ) Ibidem p. 135-6, nr. 101 şi 102. 
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celor mai energice proteste. Altă importanţă nu i-se poate da 

nici hotărîrei din 18 Octomvrie 1728 a comitatului de-a depune 

pe toţi preoţii denumiţi de el. 

In 15—17 Noemvrie 1728 se tine un sinod al bisericii 

unite ardelene la Cluj-Mănăştur sub presidiul lui Adam Fitter, 

rectorul colegiului iezuit din Cluj. Părinţii adunaţi aci hotărăsc, 

în ziua a treia a soborului, a scrie guvernului ardelean,, 

ca să împiedece pe „episcopul schismaticilor din Maramurăş" 

de-a mai hirotoni preoţi ardeleni. Sinodul aminteşte şi de-o 

promisiune pe care Dosofteiu ar fi făcut-o lui Patachi în 

sensul acesta ') Guvernul intervine scriind în 26 Noemvrieautorităţilor 

comitatenze să ia toate măsurile necesare, ca să 

nu se mai întâmple astfel de abuzuri şi să aducă la cunoştinţa 



vlădicului, că dacă va mai hirotoni preoţi străini, va fi aruncat 

în temniţă (arestomban tétetik), iar pe ardelenii, cari merg la 

el la hirotonisire să-i prindă şi, sub pedeapsa „amissionis honoris 

et officii", să-i trimită paterului Fitter la Cluj. In 20 Decemvrie 

guvernul transilvan intervine din nou poruncind acelaş 

lucru cu adausul, că Dosofteiu dacă nu va respecta poruncile 

acestea să fie trimis, fireşte „sub honesta custodia", la Clui 

înaintea feţii aceluiaş pater iezuit, Adam Fitter2). 

Ajungând, în 1729, Inocenţiu Micu Klein în fruntea bisericii 

române din Ardeal, Dosofteiu trimite pe un fiu de al său 

şi pe un protopop la el rugându-1 să-i permită a se retrage în 

vre-o mănăstire promiţându-i că se va absţineâ, pe viitor,, 

cu desăvârşire delà hirotonirea candidaţilor de preoţie. Câtva 

timp s'a ţinut de promisiune. Mai târziu însă a început din 

nou să hirotonească persoane nepotrivite şi fără învăţătură,, 

supuse episcopiei Făgăraşului (indignos idiotas, rudes et inhabiles 

ad se venientes et jurisdictioni Fogarasiensi subjectos. 

promiscue ordinavit). De aceea Klein scrie în 1730 împăratului 

Carol, care îndrumă, în 26 Octomvrie a aceluiaş an, guvernul 

ardelean, să poruncească comitatului a supraveghià strict activitatea 

lui Dosofteiu. Guvernul întrevine în 14 Februarie a 

anului următor scriind autorităţilor comitatenze să poruncească 

încă odată „semel pro semper" — „neascultătorului şi bătrânului 

vlădică schismatic" (szófogadatlan, vén schismatikus. 

püspöknek), să se absţină delà ori ce fel de activitate vlădi- 
I. M. Moldovanu, Acte sinodale. Blaj 1872, 11, p. 105. 

s ) Cziple, o. cit. pp. 139—41 nrii 108 şi 109. Cfr. şi Petrov, Materialy 

I, 2 3 - 4 . 
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ceaşcă şi mai ales să nu mai hirotonească şi aşeze preoţi, şi 

dacă nu se va supune să-1 prindă şi să-1 dea în mâna comandantelui 

cetăţii Hust ')• 

Terminând astfel cu Dosofteiu, episcopul Inocenţiu Klein 

a cercat să-1 scoată din Maramurăş şi pe Bizanczi. In 1731 

scrie atât primatelui din Strigon cât şi Congregaţiei de propaganda 

fide din Roma, protestând împotriva amestecului episcopului 

rutean în afacerile bisericeşti ale Maramureşului, care 

aparţine jurisdicţiei vlădiciei Făgăraşului. Congregaţia şi primatele 

l-au provocat să-şi dovedească drepturile, care zicea, 

că le are asupra acestui comitat. Klein a şi adus următoarele 

dovezi: Maramurăşul a aparţinut şi pe timpul „schismei" 

episcopiei româneşti din Ardeal, ceeace apare limpede din 

faptul, că preoţii de aci au dat catedratic episcopilor ardeleni 

şi că la 1679 s'au unit şi ei împreună cu vlădica de atunci, a 

cărui autoritate au recunoscut-o, cum au recunoscut şi pe alui 

Patachi; apoi episcopia ardeleană are diplome împărăteşti, în 



cari se spune, că jurisdicţia sa se extinde asupra Ardealului 

şi a părţilor adnexe, deci şi asupra Maramurăşului, şi în 

sfârşit, episcopia Muncaciului nici nu există2). La argumentele 

aceste Bizanczi a răspuns îndată, că Atanasie Anghel n'a avut 

nici o jurisdicţie asupra Maramurăşului, unde, pe timpul acela, 

erà vlădică Iosif Stoica, şi nu se poate dovedi cu nimic, că 

înaintaşii aceluia — ai lui Atanasie — ar fi păstorit vre-odată 

credincioşii acestui comitat, ci dimpotrivă, se poate arăta cu 

documente autentice, că Maramurăşul a fost supus episcopilor 

delà Muncaciu; apoi vicariatul său se află pe teritorul episcopiei 

de Agria si pe acelas teritor se află si Maramurăşul şi 

deci cu tot dreptul aparţine jurisdicţiei sale5). 

Roma nici acum n'a rezolvit chestia. A rezolvit-o însă în 

curând dieta ardeleană din 1733 ridicând la valoare de drept 

decretul împăratului Carol VI, prin care Maramurăşul a fost 

adnexat Ungariei, şi astfel Românii de aci au trecut definitiv 

sub păstorirea episcopilor ruteni delà Muncaciu4). 

După evenimentele acestea ne mai întâlnim o singură 

dată cu numele bătrânului şi neastâmpăratului vlădică Dosofteiu, 
Cziple, o. cit. p. 141-3. Cfr. Hodinka o. cit. p. 558. 

') Episcopia Muncaciului a fost canonizată numai in 1771. Până 

atunci erà „vicariat apostolic". 

s ) Hodinka, o. cit. pp. 561—3. 

1900 ^ Dr. Augustin Bunea Episcopul loan Inocenţiu Micu Klein. B!aj 
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în toamna anului 1733, când se face cea din urmă intervenţie, 

— acum din partea locotenentei regeşti, prin contele loan 

Pálfy — la autorităţile comitatenze pentru al opri delà vechiu-i 

obiceiu de-a hirotoni preoţi >)• 

De aci înainte, slăbit de bătrâneţe — avea 85 de ani! — 

şi de sbuciunuil unei vieţi atât de agitate, s'a retras în liniştea 

blândă a unei modeste şi simple chilii delà mănăstirea Uglea 

unde s'a stins în vara anului 1735. Cu moartea lui se încheie 

o epoca interesantă din istoria luptelor pentru independenţă a 

Românilor maramurăşeni. 

După moartea lui Dosofteiu, protopopul loan Stoica din 

Drăgueşti a adunat preoţimea română şi ruteană, care rămase 

statornică în credinţa ortodoxă la un sobor electoral în Sighet 

pentru a-şi alege un nou vlădică. Mişcarea a fost însă înăbuşită 

de episcopul delà Muncaciu Ştefan Olsavszki, care a 

scris curţii din Viena si autorităţilor comitatenze '-), cerând 

împiedecarea executărei acestor planuri îndrăsneţe, ceeace, 

fireşte, s'a şi întâmplat ş; astfel Maramurăşenii au fost siliţi 

să se mulţămească cu o păstorire străină, care a stins în 

ei orice avânt naţional, până târziu, la mijlocul veacului al 

XIX-lea, când au fost scoşi de sub jurisdicţia vlădicilor Muncaciului 

şi adnexaţi la episcopia românească unită a Gherlei, 



înfiinţată'la 1853. ' 

ZEN0V1E PÂCL1ŞANU. 
 

Cultura crestina 1913/ nr.15 

Dr. Stefan Pop versus Z. Paclisanu 

In jurul hirotonirii a doua alui Atanasie Anghel. 
I. Introducere. 

In numărul 10 din anul curent al acestei reviste, un foarte 

ager şi silitor scrutător al trecutului nostru cultural şi bisericesc 

d. Zenovie Păclişanu, reînvie vieaţa şi faptele episcopului 

maramureşan Ştefan Serafin Petrovan. In articolul său 

d. Pâclişanu se ocupă şi de o hârtie din 14 Dec. 1711, în care 

provincialul Iezuiţilor Heveneşi dă primatelui Kollonics informaţiuni 

despre episcopul Petrovan, spunând între altele şi 

aceea că mitropolitul din Bălgrad Atanasie a fost a douaoară 

sfinţit întru arhiereu. 

Dl Pâclişanu nu indică unde se află actul din vorbă alui 

Heveneşi, datat în Viena la 14 Dec. 1711, nu citează nici pagina, 

trebuie deci că se află numai ms, în vr-o arhivă din 

Viena, aşa că în punctul acesta subscrisul nu pot controla. 

Ştiu însă, că opera lui Nilles, „Symbolae", nu are acest document, 

şi că nu se pomeneşte de el în nici o lucrare — şi 

sunt vre-o 40—50 —, care tratează „unirea", fie ca obiect separat, 

fie numai în nex cu altă temă principală. 
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Istorisind d. Pâclişanu despre Petrovan, în nota sublinioară 

a Il-a, în temeiul documentului acestui Heveneşi, şi a 

altor trei izvoare, susţine, cumcă „azi e indiscutabil" faptul 

hirotonirii a doua alui Atanasie. Mie unul, chestia sfinţirii a 

doua alui Atanasie îmi pare mult mai însemnată decât să o 

las a se „pristăvi" înainte de vreme, iată aşa „brevi manu", 

în o mică notiţă prizerită şi pripăşită sub linie! Aceasta cu 

atât mai puţin, cu cât dovezile invocate acum, patru Ia număr, 

nu sunt nici noui, nici peremtorii, spre a se putea preconiza 

cu emfază de ultimat, că acest fapt ar fi azi „indiscutabil", 

Socot prin urmare, că nu fac un lucru de prisos, dacă 

mă ocup ceva mai pe larg cu teza sfinţirii a doua alui Atanasie, 

urzitorul unirii Românilor cu biserica Romei. 

II. Ce zic istoricii despre a doua hirotonire alui atanasie. 

Până în 1881, nime dintre ai noştri nu ştia de o repetare 

a hirotonirii lui Atanasie. Atunci a susţinut părerea aceasta 

Eudoxie Hurmuzaki. înainte de el afară de luceferii Clain, 

Şincai şi Maior au publicat despre unire: Laurian 1847, Ilarian 

1852, Cipariu 1855, Şaguna 1860, Gavrilă Pop 1865 şi Popea 

cu Moldovan 1873. Delà 1881 înainte s'a discutat despre unire 

în revista „Bis. ort. română" din 1880, 1883 şi anii următori 



în „Candela" din 1884-85 şi în „Preotul român" din 1884, 

1885 şi 1890; au mai scris apoi româneşte Bariţiu 1889, Densuşian 

1892, Grama 1884 şi 1893, Vântu'l889, AÎex. Pop 1892, 

Bu'nea 1893, Popovici 1901, Şt. Pop 1902 şi Iorga 1901, 1903 

şi 1909. In limbi străine au scris Hintz 1850, Fiedler 1858, 

Pichler 1865, Nilles 1885, Crişan 1882, Siegescu 1896, şi Gr. 

Moldovan 1896. 

Cei cari au disertat despre unire înainte de Hurmuzaki 

(1881), nu pomenesc despre sfinţirea a doua. Aceia cari o studiază 

delà 1881 încoace, iarăş o trec sub tăcere, sau dacă 

totuş o ating în treacăt numai, fac aceasta pur şi simplu de 

aceea, ca să desavuveze pe Hurmuzaki şi recte pe păstorul 

din Ighiu Petrus Bod, care cel dintâiu a născocit bazmul 

din vorbă.1) Aşa face: Alexandru Pop în 18922); Dr. Augustin 
l ) Cfr. lucrarea sa pătimaşă: „Brevis Valachorum Transilvaniam incolentium 

História, in qua populi Valachici in Transilvania status civilis et 

ecclesiasticus per monumenta enarratur 1764". 

*) „Desbinarea în biserica românilor din Ardeal şi Ungaria", Bucureşti, 

1892, p. 72 nota. 
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Bunea în 1894 şi N. Iorga la 1909. Iorga scrie despre 

chestiunea aceasta, cam încâlcit, aceste: „se învoeşte să fie 

sfinţit din nou, ca unul ce s'a încredinţat, că hirotonia cea 

dintâiu a putut să fie greşită şi fără preţ — această umilinţă i-se 

iartă, ce-i drept, în forma solemnă, dar e sigur, că Atanasie a 

fost dispenzat măcar de Kollonics"2). 

Ba zău, faptul real stă tocmai invers! Adevărul e, că mandatarul 

papei, primatele Kollonics, apoi nunţiul apostolic din 

Viena şi teologii de acolo, în două rânduri propuseră Scaunului 

papal rehirotonirea lui Atanasie. Dar acest Scaun deşi 

primeşte toate cele ce se socotiseră la Viena, repetarea hirotonirii 

o refuză. Lucrul s'a petrecut astfel, deşi nici noi nu 

putem înţelege motivul care a putut să îndemne pe teologii 

din Viena să fie aşa de scrupuloşi şi intransigenţi în materia 

administrării valide a arhieriei şi presbiteratului prin biserica 

ortodoxă orientală, când teologii altor neamuri, nu numai că 

admit aceasta, dar, până bine de curând, admiteau şi recunoşteau 

succesiunea apostolică şi în hierarhia anglicană. 

III. 'Pater Heveneşi. 

De vreme ce d. Pâclişanu se provoacă la un raport oficial 

alui Heveneşi, ca probă pentru a doua sfinţire alui Atanasie, 

trebuie să examinăm mai deaproape acest argument. 

Nu încape îndoială, că în afacerile unirii coroana mărturiei 

e a se dà lui Gavrilă Heveneşi, care pe vremea aceea 

era rectorul părinţilor Iezuiţi delà sfânta Ana din Viena. In 

Novembre 1711, când îşi dă părerea privitor la episcopul 

maramureşan Ştefan Serafin Petrovan, Heveneşi era deja provincialul 



tuturor Iezuiţilor din împărăţia germană-romană. EI 

a fost duhovnicul lui Kollonics şi consilier intim în toate afacerile 

gingaşe de stat alui Kollonics şi ale împăratului Leopold 

I. Era bărbat foarte învăţat, aschet mare (durmea numai 

patru ore) şi din samă afară diligent. Este chiar de mirat cum 

de pe lângă ocupaţiunile multe şi variate a găsit timp şi pentru 

aceea, ca să poată lăsa posterităţii 43 de tomuri manuscrise. 

Heveneşi a scris şi unirea Românilor ardeleni în tomul 

al 24-lea, şi la olaltă cu documentele aparţinătoare, le-a aşezat 
x ) Foaia „Unirea", Blaj, 1894 nr. 14. 

2 ) „Istor. bisericii româneşti", vol. II., Vălenii de munte, 1909, p. 27. 
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spre bună pază în biblioteca Iezuiţilor şi a universităţii ungureşti 

din Tirnavia. După desfinţarea ordinei Iezuiţilor şi a strămutării 

universităţii la Buda, colecţia Iui încă se transmite la 

Buda, apoi la Pesta. Azi e în biblioteca universităţii din Budapesta 

la registrul: M. S. C. — T. T. T. — Unio Graecorum XXIV. 

Heveneşi nu e cauza principală şi autorul unirii, e însă 

patronul aceleia, zice Nilles. Cu ajutorul lui Heveneşi a primit 

Ion Giurgiu, alias Pataki, stipendiu, şi tot la întrepunerea lui 

fù el trimis la Roma în colegiul germano-ungar, ajungând pe 

urmă episcopul Făgăraşului. 

Heveneşi a fost de faţă la procesul informativ alui Atanasie 

în calitate de teolog alui Kollonics; de asemenea a fost 

de faţă şi la desbaterea cererilor clerului român precum şi la 

judecarea pârilor, ridicate de preoţii români şi de domnii calvini, 

contra lui Atanasie. Hrizovul epocalului sinod de unire 

din 7 Octomvrie 1698 şi probabil toate actele, ce s'au redactat 

în chestia unirii, în curs de vre-o 8 ani, au fost trimise pe 

adresa lui Heveneşi. El era mijlocitorul unirii între paterul 

iezuit Baranyi şi între primatele Kollonics. 

în faţa acestor circumstanţe, glasul unui Heveneşi ar 

trebui să fie decizător cu privire la hipoteza hirotonirii „sub 

conditione," sau „ad cautelam", alui Atanasie. însuş meşterul 

său biograf Nilles zice, că colecţia lui: „e tezaur de mare preţ, 

carea privită sub raport ştienţific, este într*adevăr izvor autentic, 

din care se pot scoate dovezi legitime a faptelor, de 

acelea, cari eschid temerea de a greşi." 

Dar cu toate acestea, şi cu toate că nu pot infirma mărturia 

asta alui Heveneşi, a martorului „de visu," decât cu presupunerea, 

că scriind el în 1711, adecă abia la 10 ani după 

împlinirea actului, a putut să greşească, — ţin că Atanasie nu 

a fost hirotonit a doua oară. O greşală din partea lui Heneşi 

Ia 1711 nu e eschisă, fiindcă se prea poate, că pe atunci 

să nu mai fi avut în mână hârtiile unirii, fiind depuse deja în 

Tirnavia, şi aşa citează numai din memorie, care a putut 



da uşor greş, deoarece a fost şi cam bătrân, morbulent şi 

eşofat de multă îndeletnicire intelectuală. — în Martie 1715 

a şi decedat, deci peste patru ani după eliberarea scrisorii 

citate de d. Pâclişanu. Mai relevez apoi şi circumstanţa, 

că Heveneşi în 25 Noemvrie 1711, tratează hirotonia lui Atanasie 

numai incidental, atingându-o numai în treacăt, ca argumentare 

şi analogie pentru altă cauză, iar nu ca teză 

principală. 

 

Pag. 462. CULTURA CREŞTINA. Nr. 15. 

Scurt. Supunând şi admiţind, că acest document există, 

nu poate să fie esplicat decât dintr'o greşală alui Heveneşi, 

pentrucă avem documente, cum se va vedea îndată, cari sunt 

diametral opuse relaţiei oficiale alui Heveneşi. 

IV. Teodosie mitropolitul exarh din Bucureşti şi Dositei 

patriarhul Ierusalimului. 

A doua probă pentru rehirotonirea lui Atanasie, ar fi curenda 

sinodală a exarhului Teodosie, din 3 Maiu 1702, cu 

care anatemizază pe apostatul său mitropolit Atanasie din 

Bălgrad. 

Acest act nu se află în originalul său românesc, ci în traducere 

latină. 

Se zice întrânsul: «... Forsan cogitasti, te per assumptionem 

dupplicis consecrationis majorem honorem obtenturum, et iste 

honor occulos animi tui excoecavit, ut non videris secundam 

illám consecrationem nullam fuisse consecrationem, sed comoediam, 

et per hoc imposuisti super te catenam igneam inferni 

et ingressus es vias tenebrosas, lumen veritatis deserendo 1 ) a . 

Actul acesta alui Teodosie nu e act original, ci versiune, 

— cum am zis —, şi poate versiune nu după original, ci după 

cine ştie ce prescriere şi a câta prescriere după original!? 

Apoi afacerea hirotonirii şi aici, ca şi în hârtia lui Heveneşi, 

se atinge numai incidental. Teodosie, care în acest act subscrie 

ca arhiepiscop şi mitropolit al Transilvaniei, atinge hirotonirea 

a doua, nu în temeiul unui examen riguros, ci din 

auzite, ce e şi foarte natura!, de oarece în jurul sfinţirii a doua, 

s'a făcut mult ciorobor. Nici actul acesta alui Teodosie nu 

poate deci răsturna mărturisirea altor documente, cari sunt 

menite „ex condicto" să lămurească această chestie. 
* 

Nu de mult repauzatul învăţat, prof. Constantin Erbiceanu, 

a dat peste un manuscris grecesc, aşezat azi la Academia română 

din Bucureşti la nr. 605s), pe care la tradus sub titlul: 
*) „... Poate ai socotit, că prin primirea sfinţirii duple vei primi 

cinste mai mare, şi cinstea asta a întunecat ochii inimii tale, ca să nu 

vezi, că acea sfinţire a doua, nu e nici o sfinţire, ci batjocură, şi prin asta 

ai luat asupra-ţi lanţul de foc al iadului şi ai intrat în căile întunecoase, 

părăsind lumina adevărului". 

a ) Constantin Erbiceanu în rev. „Biserica ortodoxă română" an. XV. 

(1891) p. 688-689. 



 

Nr. 15. CULTURA CREŞTINA Pag. 463. 

„întrebarea Cardinalului şi răspunsul Mitropolitului, împreună 

cu cei cu el." Aici în punctul VIII. se zice: „Pe vlădica să-1 

hirotonisească a doua oară, pentrucă aceice l-au hirotonisit 

nu puteau să fie drepţi, pentrucă nu sunt uniaţi." 

Din mai multe combinări putem stabili, că răvaşul acesta 

e redactat de patriarhul Ierusalimului Dositei, care pe timpul 

acesta petrecea la Bucureşti şi dădea raită şi prin Ardeal, cum 

ne istoriseşte nemuritorul Sincai. Asadară Dositei încă a luat 

ştire despre repetarea consacrării lui Atanasie numai din gura 

lumii, şi aşa axiopistia lui şi alui Teodosie în întrebarea de 

faţă, trebuie luată cu cuvenită rezervă. Ea numai în acel caz 

ar puteà servi ca dovadă, dacă ar fi şi alte date, cari să o 

sprijinească şi completeze. Dar aceste nu numai că lipsesc 

cu desăvârşire, ci din contră avem probe, cari deadreptul anihilează 

toată presumţiunea lui Teodosie şi a epitropului său 

Dositei. 

IV. "Pater Andrei Freyberger. 

Cea mai de căpetenie dovadă pentru a doua hirotonire 

alui Atanasie se pare a fi mărturisirea lui Freyberger, care 

scrie apriat, că în 25 Martie 1701 în un paraclis privat al iezuiţilor 

din Viena, Atanasie au fost sfinţit întru arhiereu prin 

Kollonics, cu împreună lucrarea episcopilor din Győr şi Nyitra. 

Cu o zi mai înainte, adecă în 24 Martie 1701, ar fi primit Atanasie 

presbiteratul şi treptele premergătoare, în oratorul bisericii 

iezuitice delà sf. Ana, tot delà Kollonics. Deci presbiteratul 

şi arhieria, i-se repetară în două biserici diverse de a 

Iezuiţilor? ! 

Freyberger a fost prefect al arhivului S. Clemente din 

Praga. Intre altele dânsul a scris şi un rezumat al unirii noastre, 

rămas numai ms: „Historicam relationem unionis valachice 

cum romana ecclesia factae an. 1702".J). Lucrarea aceasta 

Freyberger şi-a compus-o pe temeiul relaţiunilor oficiale scurte 

ale iezuitului Carol Neurauther, capelanul militar din Sibiiu, 
x ) După d. Pâclişanu, acest manuscris se păstrează în: „Haus, Hof 

und Staats-arhiv" din Viena (Hungarica) nr. 364, adecă în „arhivul" palatin 

ţi împărătesc (A. P. I. V). După cât pot eu combina din notele din „Symbolae" 

alui Nilles, monumentul acesta se păstrează în original în „biblioteca" 

palatină din Viena (B. P. V.) la poziţia 12,290, iar ce-1 examinat de d. Pâclişanu, 

din „archiva" palatină e numai copie. 
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care erà trimis acolo de provincialul iezuit din Praga cu regimentul 

Mombelgrad. 

Grija duhovnicească a armatei, erà adecă concrezută pe 

timpul acela preoţimii iezuite. Generalul din Sibiiu Rabutin 

comite de Bussi, încă eră sub îngrijirea lor şi aparţinea provinciei 

de Viena. Iar afacerea unirii Românilor erà patronată 



de Rabutin; dânsul acoperea şi cheltuelile. 

Pe acest Neurauther, la rugarea lui Atanasie, care-i zicea 

„îngerul meu Rafail", şi a preoţilor români, Rabutin încă 1-a 

trimis la Viena cu prilejul pertractării confirmării unirii. La 

toate conferenţele şi la aşa numitul proces informativ, Neurauther 

a fost aşadară de faţă în calitate de sfetnic şi teolog 

a lui Atanasie. Curând după aceea, în toamna anului 1702 

Neurauther fu strămutat la Bălgrad, unde fu instalat ca teolog 

(primul) al mitropolitului. Deja peste o lună moare însă în 2 

Nov. spre nespusa durere alui Atanasie şi a clerului său, 

având abia 35 de ani. 

Din toate aceste se vede, că Neurauther a fost în poziţia 

de a şti perfect despre toate câte se petrecuseră la Viena cu 

Atanasie şi aşa şi despre o eventuală reconsacrare! Dar e fapt 

şi aceea, că scrisorile lui îndreptate cătră stăpânii săi din 

Praga azi nu se ştie unde sunt, ce vor fi conţinut şi cum vor 

fi fost textuate; scurt, nu ştim dacă peste tot mai există! 

Adevărat, că Freyberger şi-a compus istoria pe baza 

datelor primite delà Neurauther, dar cine poate azi şti, că 

Neurauther în adevăr să fi raportat, că Atanasie fu repreoţit 

şi rearhierit în zilele de 24 şi 25 Martie 1701?! Prezumţiunea 

stă pe lângă aceea, că martorul ocular Neurauther, nu a raportat, 

pentrucă nu a putut raporta un astfel de incident neprobabil, 

pe care apoi să-1 fie utilizat Freyberger în cronica 

.sa sincronistă. Cine susţine contrarul acestei presumţiuni 

trebuie să o dovedească deplin! 

Pe lângă cele compilate din oficioasele lui Neurauther, 

Freyberger a scris în opera sa şi combinaţiuni proprii; asta 

e si foarte natural, ori ce scriitor urmează asà. A adaus si 

lucruri din auzite numai; ba putem documenta, că ne transmite 

chiar neadevăruri patente! Aşa ne spune, că întronarea 

Iui Atanasie ar fi avut loc în 23 Iunie, pecând este ştiut, că 

actul s'a efectuat Sâmbătă după Rusalii la 25 Iunie. Mai încolo, 

Freyberger vrea să ştie, că paterul Baranyi în Septemvrie 1697, 

când merse la Viena căpătase delà statul catolic transilvan 
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îndrumarea, că la curtea din Viena să nu pomenească nimic 

despre trebile unirii! Acuma dacă Baranyi ar fi avut astfel de 

inviaţiune, putem noi să presupunem, că dânsul ar fi cutezat 

să calce pe faţă inviaţiunea, căci e clar ca lumina, că el în 

Viena a tratat despre unire, mijlocitor fiind între Kolîonics şi 

Atanasie, care într'aceea se înapoia fericit delà exarhie, ca 

hirotesit arhiereu desăvârşit şi scria şi urgită bărbăteşte la 

aula din Viena întărirea poziţiei sale şi a unirii. Mai mult! 

Baranyi nu s'a odihnit şi nu s'a întors acasă din Viena, până 

pe la începutul lui Aprilie 1698, până nu a fost sigur despre 



«liberarea decretului maiestatic din 14 Aprilie 1698. 

Freyberger mai scria apoi şi aceea, că Atanasie nu ar 

fi fost sfinţit în Bucureşti numai Arhiereu, dar că şi darul 

preoţiei l-ar fi primit tot cu acest prilej. Ştim însă pozitiv, 

că pe Atanasie 1-a preoţit înaintaşul său Varlaam II în Bălgrad 

şi că sub mitropolitul Teofil III, Atanasie ca ieromon;h avea 

ceva slujbă la scaunul mitropoliei din Alba-Iulia. 

Din toate aceste se vede apriat, că Freyberger, în compunerea 

rezumatului său despre unirea noastră e mane, greşeşte 

adeseori, aşa că Mlles e necesitat a declara de repeţiteori, 

că nu-l poate urmă şi consultă în toate, cu deplină încredere 

şi linişte; mai ales atunci şi acolo nu, când şi unde are la 

îndemână acte mai bogate în conţinut şi redactate cu mai 

mare îngrijire, de persoane, cari înseşi au fost spectatori, ba 

unii chiar şi actori la întâmplările istorisite de ei sub responzabilitate 

oficială. Un Nilles nu poate fi însă Învinovăţit de 

obrepţie, când în descrierea unirii, şi recte în aranjarea şi 

comentarea hârtiilor ei, e bănuitor şi eclectic faţă de productul 

lui Freyberger, omiţând unele şi corigând altele. 

Cu drept cuvânt se poate deci aştepta, ca scriitori de 

talia d. Pâclişanu să afle la prima frunzărire a cărţii lui Nilles, 

noima selecţiunii din vorbă, şi nu suspecteze şi caute umbră 

acolo, unde totul e lumină si unde se află numai adevărul 

curat. 

Vl. "probe pentru nerepetarea hirotonirii Iui ;/Uanasie. 

în 24 Martie 1701, Atanasie făcea mărturisirea credinţei 

catolice înaintea Card, primat Kolîonics. Actul aceste al solemnei 

profesiuni de credinţă îl ia drept hirotonire a doua 

paterul boem Freyberger. Dacă această identificare, sau mai 
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bine zis confuziune alui Freyberger, nu s'ar putea dovedi, am 

ajunge la anahronie şi argumentare ineptă. 

în 7 Aprilie Atanasie se jurueşte şi dă reversal din 13 

articlii, lui Kollonics. Acest monument istoric e în trei exemplare 

latine originale şi într'un original romanesc. Toate 

acestea patru exemplare sunt iscălite de dreapta proprie alui 

Atanasie 1). 

Acuma dacă dăm de un document datat din 7 Aprilie 

1701, care poartă semnătura lui Atanasie, eventual mai e şi 

textuat şi purizat de el însuş, şi în care el, Atanasie, zice ci 

vrea să fie rehirotonit, cum să ne putem explica anomalia, ci 

dânsul ar fi fost deja rehirotonit la 24 şi 25 Martie a aceluiaş 

an?! Mai departe se ştie că Kollonics în 30 Aprilie 1701 

a înaintat actele procesului informativ nunţiului apostolic din 

Viena, care la rândul său le-a spedat la „Propaganda fide", de 

unde fură apoi străpuse Congregaţiunii s. Oficiu (sau a incviziţiunii). 



Aici nu fură deplin mulţămiţi cu ancheta făcută, 

privitor la aptitudinele personale ale lui Atanasie, şi în consecinţă 

cu datul de 7 Iunie 1701, cer ulterioare informaţiuni 

pentru a putea admite ca episcop canonic pe Atanasie. Elese 

vor fi dat în grabă, dar se vede că nici aceste nu putură 

împrăştia toate bănuelile, căci la 20 Iulie 1701, s. Oficiu, la 

insistinta Nunţiaturii din Viena, de nou rescrie Nunţiaturii si 

trimită acum toate documentele referitoare la hirotonisirea neadevărată 

şi ilegală alui Teodosie, prin care fu hirotonit Atanasie. 

La 20 Iulie 1701, Atanasie încă nu erà deci rehirotonit 

de Kollonics, căci Roma nu se declarase încă în chestie. Ei; 

bine! Nici mai târziu nu fu Atanasie hirotonit de Kollonics,. 

pentrucă în Maiu se reîntoarsese deja la rezidenţa sa, unde fu 

întronat în 25 Iunie. A douaoară nu a mai călătorit însi 

Atanasie la Viena, dar nici Kollonics la Alba-Iulia. 
*) Un exemplar latin erà menit primatelui, al doilea nunţiaturei din 

Viena, spre a fi transmis la curia papală din Roma şi al treilea pentru 

arhiva cancelariei transilvane. Exemplarul latin al primatiei şi cu exemplarul 

român se află azi în biblioteca universităţii din Budapesta la numita 

colecţie" Heveneşiană tom. 24, p. 247—253. De aici a copiat Nillespentru 

celebrele „Symbolae", edate pe cheltuiala academiilor din Budapesta 

şi Bucureşti. Acest jurământ şi reverzal se află în o copie şi în 

arhiva palatină şi împărătească din Viena. — Regretatul Nicolae Densuşan. 

a lut câte-o copie şi de pe originalul latin şi de pe cel român. Ele sunt 

azi în grija Academiei române din Bucureşti. 
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Documentul acesta din 20 Iulie 1701 se află în Roma, la 

decretele Congregaţiunii s. oficiu din anul 1701, foia 251 nr. 1 

şi fu dat în copie lui Nilles în 6 Noemvrie 1883, prin canonicul 

Storcius, prefectul arhivei, în urma întrepunerii la papa 

Leo XlII-lea a savantului Cardinal iezuit Franzelini. Se vede 

deci, că Nilles a ştiut despre îndoiala rehirotonirii lui Atanasie 

şi nu s'a odihnit, până nu a adunat toate datele existente, 

dirimând astfel odată pentru totdeauna această chestie. Aşadară 

chestia rehirotonirii lui Atanasie într'adevăr e azi „indiscutabilă", 

cum o numeşte d. Pâclişanu, ea erà însă indiscutabilă 

7 y y 1 

şi înainte de a o discuta dsa. — 

în sfârşit sf. Scaun al Romei, ratifică pe de-a întregul 

toată afacerea lui Atanasie, propusă de Kolîonics. 

O singură propunere din punctul al 3-lea al instrumentului 

procesului informativ, n'a admis-o curtea papală şi nu 

o putea admite, fără de a lovi greu în practica bisericii catolice 

latine şi a somităţilor ei teologice, şi anume repetarea 

hirotonisirii cerute atât de insistent de ultratimoraţii conzultori 

duhovniceşti din Viena. 

Pe temeiul acestora, cred că d. Pâclişanu poate zice cu 

inimă liniştită: „palinodiam cano".— 

De încheiere mai observ şi aceea, că d. profesor de istorie 



Ion Ursu delà universitatea din Iaşi a fost prevenit în publicarea 

decretului românesc cu litere latine din 12 Decemvrie 

1701 de un alt profesor modest cu 47 de ani înainte 

de asta i). 

Dr. ŞTEFAN POP 

 

Cultura crestina 1913/ nr. 17 

„Palinodiam non cano". 
— Răspuns păr. dr. Stefan Pop. — 

In nrul 10 a. c. al acestei reviste afirmasem „într*o notiţă 

prizerită şi pripăşită sub linie", că Atanasie Anghel, vlădica 

unirei, a fost hirotonit de două ori episcop. Afirmaţia  

.Nr. 17. CULTURA CREŞTINA l'ag. 527. 

dovedită cu două-trei cuvinte — era doar făcută în treacăt — 

contrazice părerilor aproape tuturor istoricilor mari şi mărunţi, 

cari s'au ocupat de epoca aceasta sbuciumată din trecutul 

Românilor ardeleni. Asta o ştiam foarte bine şi aveam chiar 

de gând să revin mai pe larg cu alt prilej. Un articol deosebit 

nu puteam dedica unei chestii atât de mici şi care mi-se 

părea atât de limpede. Acum însă sum silit să o fac, deşi aşi 

face mai bucuros alte lucruri mai folositoare. Mă sileşte articolul 

păr. dr. Stefan Pop, publicat în nrul 15 al „Culturei 

Creştine", căruia chestia i-se pare cu „mult mai însemnată" 

şi care crede, că dovezile mele nu sunt „peremptorii spre a 

putea preconiza (sic !) cu emfază de ultimat, că acest fapt 

(hirotonirea a doua a lui Atanasie) ar fi azi indiscutabilă. 

Afirmaţia mi-am întemeiat-o pe următoarele dovezi : 

1. Scrisoarea iezuitului Hevenesi trimisă din Cluj în 29 

Decemvrie 1711 primatelui din Strigon, publicată de dl Iorga 

în „Scrisori şi inscripţii ardelene şi maramureşene" (Bucureşti 

1906) vol. I. pag. 284—85. Primatele ceruse delà Hevenesi în 

14 Decemvrie 1711 informaţii privitoare la episcopul Maramureşului 

Stefan Serafim Petrovan, care se ocupa cu planuri de 

trecere Ia catolicism. Hevenesi răspunde, între altele : „Serafim 

a fost hirotonit de episcopul schismatic al Moldovei. Este 

însă mare dubiu, că oare episcopul Moldovei fost-a, el însuşi, 

hirotonit în mod valid; de aceea Serafim ar trebui să mai fie 

hirotonit odată, cel puţin „sub conditione", de preot şi episcop. 

„Aşa s'a făcut şi cu Atanasie, la a cărui hirotonire ai fost de 

faţă şi Eminenţa Ta" (ita factum est cum Athanasio cuius 

consecrationi ipsa sua E-ma Serenitas interfuit.) 

De unde ştia Hevenesi de hirotonirea a doua a lui Atanasie? 

A văzut-o. Hirotonirea a avut loc în Viena, în capela 

colegiului iezuit (sf. Ana) unde pe acel timp era rector Hevenesi 

însuşi, care a luat parte şi la conferenţa de „purificare" 

a bietului vlădică român, cum dovedeşte actul publicat de 



Nilles in Symbolae I, 274. Informaţia lui Hevenesi e singură 

suficientă pentru a spulbera şi cele mai mici îndoeli... afară 

de-ale păr. Stefan Pop. Dsa zice, că Hevenesi a „putut să 

greşească". A putut fiindcă în 1711 „poate" n'a mai avut la 

îndemână actele unirei, apoi mai eră şi bătrân (55 de ani !) şi 

„eşofat" şi a şi murit în 1715 şi a scris despre hirotonirea 

lui Atanasie „incidental, atingându-o numai în treacăt". Răspund 

: Cu „poate" că „s'a putut" nu se va „putea" dovedi 
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nici odată nimic. Mai ales în istorie nu. Apoi Hevenesi ca să 

ştie, că Atanasie a fost hirotonit în Viena sub ochii săi nu 

aveà lipsă de nici un act, nici chiar după zece ani, cum nu 

am eu lipsă azi de acte pentru a şti ca P. S. Sa Vasile al 

Gherlei a fost hirotonit în biserica catedrală din Blaj, deoarece... 

eram acolo. Şi în sfârşit e indiferent, că Hevenesi a 

scris despre hirotonirea lui Atanasie două rânduri sau un articol 

lung, ca al păr. Stefan Pop de pildă. Esenţial e numai 

faptul, că a văzut şi a scris. 

2. O altă dovadă pentru hirotonirea a doua a lui Atanasie 

e scrisoarea din 3 Maiu 1702, prin care mitropolitul 

muntean Teodosie îl escomunică pe Atanasie pentru trecerea 

la unire. In scrisoarea aceasta se spune negru pe alb: „Forsan 

cogitasti, te per assumptionem dupiicis consecrationis maiorem 

honorem obtenturum et iste honor oculos animi tui excoecavit 

ut non videris secundam illám consecrationem nullam fuisse 

consecrationem sed comoediam" (Niiles, Symbolae 1,344—45). 

Obiecţiile păr. Stefan Pop sunt aceleaşi: actul „poate" 

e o versiune „nu după original", apoi „afacerea hirotonirei şi 

aci se atinge numai accidental" şi răspunsul meu rămâne deci 

acelaşi: nici „poate că" şi nici „atinsul accidentai" nu dovedesc 

nimic împotriva afirmaţiei limpezi şi precise. 

3 Al treiiea document adus în sprijinul afirmaţiei mele 

e istoria unirei scrisă de iezuitul Freyberger în 1702, va se 

zică la un an după hirotonirea a doua a lui Atanasie ')• Freyberger 

şi-a scris istoria pe baza aşa numitelor „relationes 

castrenses" şi a informaţiilor altui iezuit Neurauter, care pe 

timpul acela petrecea în Viena şi era „Rafael"-ul lui Atanasie; 

un om deci care ştia ce spune. Freyberger scrie precis în istoria 

sa, că Atanasie a fost hirotonit episcop în 25 Martie 1701 

într'o capelă a iezuiţilor delà s. Ana de primatele Kollonich 

cu asistenţa episcopilor din Győr şi Nyitra. Va să zică o informaţie 

exactă, amănunţită şi sigură. Sigură pentru cine 

ştie, ce înseamnă un documeut. Păr. Stefan Pop, are însă şi 
l ) Manusci iptul lui Freyberger se păstrează în Viena în »Haus, Hof 

und Staats-archiv secţia Ungarn nr. 364 Păr. Stefan Pop «combină» din 

Niiles apărut în 1885, că eu am văzut în 1912 numai o copie a lui. Ce să 

răspund la această >combinaţie« ? Poftească Sf. 8a la Viena şi-i voi arăta 



«monumentul» în original în Haus Hof und Staats-archiv secţia şi nrul 

amintit. Aceasta e, cred, cea mai corectă limpezire a dificultăţii «combinate. 

» 
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aci dificultăţi... „combinate". Freyberger, zice dsa, are câteva 

greşeli: A scris odată 23 Iunie în loc de 25 Iunie. Grozavă 

greşală!1) Apoi încă una şi a doua şi de toate sunt trei. Ce 

urmează de aci? Nimic. Cea dintâiu şi cea din urmă sunt 

bagatele, a doua greşală trebuie dovedită?) 

Păr. Stefan Pop are însă şi o altă obiecţie: Freyberger 

a scris — e adevărat — pe baza informaţiilor lui Neurauter, 

dar cine ştie că şi informaţia privitoare la hirotonirea a doua 

a lui Atanasie o are delà Neurauter? Răspunde tot Sf. Sa: 

,Presumpţiunea stă pe lângă aceea", că Neurauter nu i-a „raportat". 

Pentruce nu? Pentrucă nu i-a putut. Pentruce nu i-a 

putut? Pentrucă „incidentul" e neprobabil! Suntem edificaţi! 

Cetitorii cari vor crede „poate" că glumesc să recitească numărul 

15 al acestei reviste pag. 464 rândurile 24—31. Biata 

critică istorică... 

1 ) Un prietin din Bucureşti mi-a trimis deunăzi o fotografie făcută 

cu prilejul sărbăriîor din Orăştie. Pe ea e scris ' / 1 3 Sept. 1913. O greşală 

evidentă. Bine ar fi din punct de vedere »calindaristic» 1/14 Sept. Şi apoi 

mai este o greşală «istorică». Fotografia n'a fost făcută în 1/14 Septemvrie 

ci în 2/15! Ar urmà de aci, că prietinul n'a fost la Orăştie? Pentru păr. 

Stefan Pop sigur. Pentru mine nu, fiindcă l-am văzut. 

a ) Freyberger zice adecă la pag. 16 a manuscriptului său, că >statul 

catolic ardelean» i-a spus iui Baranyi in toamna anului lo97 să nu amintească 

împăratului de chestia unirei Românilor. In afirmaţia aceasta nu e 

nimic nefiresc. Teofil începătorul unirei murise; calvinii luptau din toate 

puterile să aşeze în fruntea bisericii noastre un «ortodox» veritabil, care 

să fie în stare a se opune »ispitelor« iezuiţilor. Astfel l-au ales pe Atanasie 

Anghel, care tocmai atunci plecase la Bucureşti, deci la un metropolit ortodox, 

la hirotonire. Chestia unirei stă deci ca «frunza pe apă» cum zice 

Românul şi astfel era firesc cd «statul catolic» să spună zelosului iezuit 

Baranyi să nu amintească împăratului de-o chestie încă atât de nesigură. 

Nu-i adevărat — exclamă păr. Stefan Pop - , pentrucă Baranyi a 

vorbit în Viena despre unire. Dacă i-s'ar fi poruncit să tacă, ar fi tăcut. 

Logică este în »combinaţia« aceasta, adevăr însă nu-i nici cât grăuntele 

din Scriptură. Freyberger ştia foarte bine, că Baranyi a vorbit in Viena 

înaintea împăratului despre unire şi cunoştea şi cauza, căci iată ce scrie la 

p. 16: «ast zelus Eminentissimi Cardinalis et hortamenta fecerunt ut primum 

negotiorum momentum in unione cudenda Baranius poneret». 

Atanasie se reîntoarce delà Bucureşti şi întră în legături cu catolicii. 

Trimite chiar şi o scrisoare la Viena. Situaţia era deci schimbată. Astfel 

s'au schimbat şi părerile «statului catolic», care trimite, acum, împăratului 

prin Baranyi o lungă petiţie rugându-1 să dea «diploma pro unione Vala- 



-chorum» şi privilegii pentru preoţii cari se vor converti. (Petiţia se află ia 

'Viena în «Hofkammerarchiv» secţia »Siebenbürgen 1695—1699). 
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Păr. Stefan Pop nu se mulţumeşte cu combaterea — 

lucus a non lucendo — dovezilor mele, ci aduce şi „probe 

pentru nerepetarea hirotonirei lui Atanasie". Probele sunt 

următoarele : 

1. Freyberger spune, că a doua hirotonire a avut loc în 

25 Martie 1701. Atanasie însă într'un act din 7 April 1701 cere 

să fie hirotonit din nou, fiind dubie hirotonirea întâie. Prin 

urmare n'a fost hirotonit în 25 Martie, căci dacă era atunci,, 

n'ar cere acum, în 7 April, hirotonirea. Iarăşi logică şi neadevăr! 

Datul de 7 April de pe actul, „care poartă semnătura lui 

Atanasie şi eventual e textuat (sic!) şi purizat de el însuşi", egreşit. 

1) Şi dacă păr. Stefan Pop n'a observat greşala e dovadă, 

că dsa n'a „frunzărit" de-ajuns pe Niiles şi astfel n'a aflat 

„noima selecţionării" pe care mi-o recomandă mie cu atâta 

stăruinţă. 

Atanasie a rugat pe Kollonich să-1 hirotonească a doua 

oară. Kollonich a cerut mai întâiu părerea mai multor teologi 

învăţaţi ai timpului. Câteva din răspunsurile primite cu aceasta 

ocasie ni s'au păstrat şi suni publicate de Niiles în cartea 

amintită. Un răspuns de-acesta are datul de „18 Marzo 1701* 

sau pe româneşte 18 Martie 1701. (Niiles, Symbolae p. 103.) 

Având deci răspunsul datul de 18 Martie e firesc ca Kollonich 

să fie întrebat înainte de acest dat precum e firesc ca 

Atanasie Anghel să fi „textuat şi purizat" cel puţin partea 

asta din actul amintit şi mai înainte. Tot în „Symbolae"-le 

lui Niiles la p. 107 e publicat răspunsul cardinalului Barberini 

la scrisoarea din 26 Februarie a lui Kollonich 2) privitoare 

la „licenza di poter consacrare nuovamenle sub conditione il 

vescovo greco unito di Transilvania". Răspunsul lui Barberini 

e din 2 Aprilie 1701. Prin urmare... 

2. Kollonich a cerut în chestia hirotonirei lui Atanasie 

sfătui Romei. De aci însă n'a venit răspuns nici până în 20- 

Iulie 1701. Deci — zice păr. Stefan Pop —Atanasie n'a putut 

fi hirotonit în 25 Martie. Logic dar neadevărat, căci uite ce 

spune acelaşi Freyberger, care, cum se vede, ştia foarte bine 

tot ce se întâmpla la Viena : „Non leve priusquam haec gererentur 

(adecă hirotonirea a doua) inter quosdam exortum 

') Copia »reversuiui« publicată de Freyberger lap. 4 1 - 4 6 are d^tuf 

de »Viennae die 20 Martii A. 1701.» 

') Atanasie Anghel a sosit la Viena în 5 Februarie 1701. 
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est dubium: liceretne romani ritus Antistiti Graecis prius caeremoniis 



ordinatum, seu sacerdotem seu praesulem, nova unctione 

sacrare atque ita Latino ritu supplere, quod Graecanico esset 

peccatum? Vaiere non erat qui ambigeret. Sed licere nonnulli 

verebantur asserere. Rescue ad Curiam Románam delata sed 

quoniam illa responsum tardebat et res Valachicae moram non 

patiebantur, demum Viennae discussa, unanimi teologorum sententia 

dictum est non subesse peccati formidinem si nécessitas 

posceret et Graeci ritus abessent episcopi de quorum ipsorum 

veritate non dubitaretur". A urmat apoi de fapt hirotonirea lui 

Atanasie. Răspunsul teologilor vienezi se află publicat în întregime 

în „Symbolae" p. 100—101 şi dacă păr. Popa îl va 

ceti cu atenţie va vedea cât de bine informat era Freyberger. 

Si iată un nou document, care confirmă afirmaţiile lui 

Hevenesi, Teodosie şi Freyberger. Este scrisoarea din 7 Maiu 

1701 adresată de Andriias Banoli Braşovenilor. A. Banoli scrie: 

„dau de ştire dumneavoastră de lucrul cel mare, care a făcut 

vlădica spre piarderia legei creştineşti. Venind delà Beci am 

înţeles delà oameni lui, cari au fost cu dânsul la Beci şi delà 

alţi neguţtori de triabă, cari au fost atunci la Beci, cum el să 

ştiţi dumniavoastră, că s'au popit popistaşeşte şi s'au vlădicii". 

(Dr. Sterie Stinghe, Documente privitoare la istoria Românilor 

din Şchei. Braşov 1901, I, 12). E adevărat că şi Banoli „atinge" 

hirotonirea „accidental" dar o „atinge" bine. 

Pe temeiul acestora — ca să mă folosesc de expresia 

păr. dr. Stefan Pop —cred că dl Pâclişanu poate zice cu inima, 

liniştită: palinodiam non cano. 

ZENOVIE PÂCLIŞANU.. 
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Rezidat-au vlădici români în Alba-lulia înainte de 
Mihaiu Viteazul?(I) 
Mulţi cetitori vor remâneà uimiţi în fata acestei întrebări. 

Cum mai poate discuta cineva în anul Domnului 1914 o chestie, 

care a fost, de mult, rezolvită definitiv? Nu s'a răsboit 

Bunea ani întregi dovedind până la evidinţă, că înainte de 1599 

nici vorbă nu poate fi de rezidenţa unui arhiereu român în 

Bălgradul Ardealului? Şi n'a spus-o dl Iorga, înainte cu zece 

ani, că polemica privitoare la această chestie e închisă „pentru 

orice învăţat şi pentru orice om cinstit"? 

Cu toate acestea cred, că polemica nu e închisă. In timpul 

din urmă s'au descoperit lucruri, cari ne silesc să facem o 

mică corectură teoriei reprezentate cu atâta însufleţire şi energie 

de regretatul canonic blăjan. 

Istoriografia veche susţinea, că Alba-lulia a fost locul de 

rezidenţă al vlădicilor români cel puţin din veacul al XlV-lea. 

Aceasta era o hipoteză, care avea marele cusur, de-a nu putea 

fi sprijinită cu nici un document serios. Prăbuşirea ei era 



astfel, din punct de vedere ştiinţific, foarte uşoară şi s'a şi 

făcut cu mult succes. Locul 1-a luat teoria lui Bunea şi a cL 

Iorga, care sprijinită cu dovezi la aparenţă puternice a înaintat 

triumfătoare impunându-se ca singura soluţie acceptabilă. 

Temeliile ei n'au putut fi sguduite nici de asaltul disperat al 

d. Păcăţianu, care a reeditat cu o absolută lipsă de simţ critic, 

argumentele înaintaşilor săi si nici de ieşirile pătimaşe ale lui 

vasile Mangra, vicarul de tristă pomenire al Orăzii mari. 

Dovezile aduse împotriva rezidării înainte de 1599 a vlădicilor 

români în Alba-lulia sunt următoarele: 
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1. Episcopul romano-catolic Demetriu Naprágy, care a 

petrecut mult timp la curtea lui Sigismund Bathori şi alui 

Mihaiu Viteazul, în Bălgrad, ne spune într'un memorial despre 

starea Ardealului trimis în 1602 împăratului Rudolf, că Sigismund 

Bathori a permis din consideraţie faţă de prietinul său, 

Mihaiu Viteazul şi pe cheltuiala acestuia întemeierea unei mănăstiri 

româneşti în Alba-Iulia, pe care a înzestrat-o cu averi. 

(„Albae Iuliae princeps Sigismundus in gratiam Mihaelis Voiv 

o d a e . . . monasterium in colle penes civitatem sumptibus Michaelis 

extrui permiserat praediisque donaverat". In alt loc 

„Mrchael quoque Voivoda, homo a ş t u t u s . . . sub palio devoiionis 

illud monasterium e r e x e r a t " ) *) 

Cum vedem Demetriu Naprágy nu face nici o amintire 

de episcopul sau episcopia românească, ci spune numai, că 

Mihaiu Viteazul a întemeiat aci o mănăstire, pe care principele 

Sigismund Bathori a înzestrat-o cu moşii. Prin urmare 

nu poate fi adus ca mărturie nici pentru, nici contra rezidării 

unui episcop român în Alba-Iulia. 

2. Al doilea documente hrisovul din 15 Iunie 1700, prin 

care voevodul Munteniei Constantin Basarab dărueşte „metropoliei" 

din Alba-Iulia moşia Merişanilor. Partea din document, 

care ne interesează, e următoarea: „Cu mila lui Dumnezeu I«J 

Constantin Basarab voevod şi Domn a toată ţara Ungro-Vlahiei 

dat-am Domnia mea această poruncă a domniei mele 

Sfintei şi Dumnezeeştei metropolii a Beligradului şi arhiepiscopii 

ţării Ardealului unde se cinsteşte hramul sfinţii şi de 

vieată făcătorii troitii. Care dintru a sa temelie este făcută si 

înălţată de răposatul lai Mihaiu vov. şi sfinţii sale părintelui 

Atanâsie mitropolitul şi a tot soborul sftii mitropolii."2) 

Milostivul voevod al t»ă rii româneş»t i nu vorbeşj te în documentul 

acesta de întemeierea episcopiei, ci de înălţarea şi facerea 

„dintru a sa temelie" a bisericii, a catedralei, pentrucă numai 

aceasta putea fi „dintru a sa temelie făcută şi înălţată" şi prin 

urmare nu poate fi citat ca dovadă nici pentru, nici contra 

rezidării episcopului român în Bălgradul Ardealului, înainte de 



Miháiu Viteazul. Din faptul, că Veniamin Costachi e numit 

ctitorul mitropoliei delà Iaşi nime nu va putea trage concluzia, 

că înainte de acest mare arhiereu mitropoliţii Moldovei rezidau 
*) Monumenta comitialia regni Transylvaniae V, 170—172. 

*) Cipar, Arhiv pentru filologie şi istorie p. 455. 
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în alt loc. Acelaş înţeles îl are şi însemnarea din diptichul 

publicat de d. Iorga în Studii şi documente privitoare la istoria 

Românilor IV, p. 68, unde se spune despre Mihaiu Viteazul 

„Acesta a făcut sjânta Metropalia Bălgradului" ; adecă acesta 

a făcut biserica şi mănăstirea, în care pe timpul autorului 

diptichului rezidau vlădicii români. 

3. O altă dovadă pentru nerezidarea vlădicilor români în 

Bălgrad ar fi faptul, că nici unul dintre ei nu se întitulează 

înainte de Mihaiu Viteazul „mitropolit al Bălgradului", titlu 

folosit de obiceiu delà Mihaiu Viteazul încoace. 

Mare valoare n'are nici acest argument. E adevărat, că 

înainte de Mihaiu Viteazul nici un vlădică nu se întitulează 

„al Bălgradului". Nu trebuie însă să uităm două lucruri. Dinainte 

de 1600 avem numai două titulaturi de vlădici: alui DaniiI 

(1577—79) care se numeşte „mitropolit de Severin şi Ardeal" 

şi alui Ghcnadie (1579—85) din prefaţa „Evangheliei cu învăţătură" 

tipărită la Braşov în 1581, unde acesta e numit simplu 

„arhiepiscopul Ghenadie... cu mila lui Dumnezeu cârmuitorul 

legii creştineşti" i)- Apoi, cel dintâiu document, în care aflăm 

titlul de „mitropolit al Bălgradului" e dalteria din 4 Decemvrie 

1628 aiui Ghenadie II! ) - înaintaşul său Dosofteiu se întitulează 

în scrisoarea trimisă la 1 Ianuarie 1625 lui Martin Budajki, 

primarul Bistriţei „Dazopthey oláh puspeok erdely orszaghban." 

Precum nu dovedeşte lipsa atributului „al Bălgradului" 

din titlul lui Dosofteiu, că acesta nu rezida aci, tot 

astfel n'o dovedeşte nici lipsa lui din titlul, pe care prefaţa 

„Evangheliei cu învăţătură" din 1581 îl dă lui Ghenadie. Chiar 

şi la 1699 Atanasie Anghel e numit în prefaţa „Bucovnei" 

apărute în Bălgrad „preasfinţitul chir Atanasie mitropolitul 

ţării Ardealului" 3). 

4. Documentul, care părea, că va închide polemica pentru 

totdeauna e fragmentul de cronică publicat de d. Iorga în 

„Ştefan cel Mare, Mihaiu Viteazul şi mitropolia Ardealului" 

p. 12 urm. Cuprinsul acestui document e următorul: Mihaiu 

Viteazul „izgonind pe Batăr Andriaş" şi cucerind Ardealul a 

voit să zidească în Alba-lulia, în cetate, o biserică ortodoxă. 

Preoţimea şi nobilimea oraşului „fiind de legea latină" s'a 
') Bianu—Hodoş, Bibliografia românească veche 1. p. 88. 

a ) Cipar, Acte şi fragmente p. 253. 

*) Bianu—Hodoş, o. cit. 369—70. 
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opus zicând, că fiind ei în stăpânirea credinţei adevărate, nu 

voesc să aivă în oraş o biserică de altă lege. Viteazul voevod 

ca să le dovedească, că legea lui e cea adevărată a recurs la 

următorul argument: „Să mergem — spuse el — în mijlocul 

cetăţii şi acolo să aducă apă curată şi arhiereul meu 

cu preoţii lui să o sfinţească de faţă cu toţi; tot astfel 

să facă şi ai voştri acolo, din partea lor, şi după ce o 

vom sfinţi astfel să o punem şi o închidem patruzeci de zile 

în vase deosebite pecetluindu-o şi eu şi voi cu peceţile noastre 

şi apa şi uşile bisericii. Şi a cui apă va remâneă nestricată, 

ca şi când atunci ar fi luată din izvor, legea aceluia 

este dreaptă, iar a cui se va strica şi legea îi este rea. Căci, dacă 

apa mea va remâneă nestricată, cum nădăjduesc în Dumnezeu, 

să-mi îngăduiţi fără vorbă să zidesc biserica, iar de nu, nu 

voiu zidi, asà cum voiţi voi." Zis si făcut. După 25 de zile 

„din îndemn dumnezeesc" a venit la Mihaiu episcopul şi a zis, 

să nu aştepte ziua statornicită, ci să meargă împreună cu latinii 

la biserică, să deschidă uşile şi să vadă „darul lui Dumnezeu". 

Despecetluind vasele au găsit apa din vasul ortodox 

„mai luminoasă şi mai curată decât mai înainte şi având mirosul 

ei bun delà început". Când au despecetluit latinii pe al 

lor „toată biserica s'a umplut de miros rău, încât s'au speriat 

toţi latinii şi cu mirare au strigat: adevărată este legea grecească 

pe care o ţine Domnul (voevodul); să-şi zidească biserica 

de legea lui în cetatea noastră... Şi îndată a început 

Domnul a zidi (dar nu în cetate ca nu cumva cu schimbarea 

vremilor să o risipească, ci Ia marginea oraşului, lângă zidul 

cetăţii într'un loc frumos) şi zidindu-o au sfinţit-o. Şi episcopia 

a mutat-o acolo (căci mai înainte trăiau în alt loc episcopii), 

unde până astăzi este cu ajutorul lui Dumnezeu şi a aşezat acolo 

pe cel dintâiu episcop de Bălgrad, loan, bărbat smerit, binefăcător 

şi sfânt, care trăind acolo cu sfinţenie s'a învrednicit 

a primi darul facerii de minuni. Iar după moartea lui, trupul 

lui neputrezit şi cu bun miros este până azi, făcând multe minuni 

celor ce cu credinţă se apropie de sicriul lui." 

Am reprodus mai pe larg cuprinsul acestui document, 

pentruca cetitorii să poată înţelege bine caracterul lui. Si 

acum să ne întrebăm: ce e adevărat din povestirea aceasta 

legendară? Care parte din ea poate fi privită ca mărturie istorică 

sigură? înainte de toate e evident, că povestea cu apa 

sfinţită, ca toate poveştile, e o plăsmuire pur fantastică. Ase- 
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menea şi ştirea despre cadavrul „cu bun miros" şi făcător de 

minuni al episcopului loan. Singurul fapt, pe care-1 putem 

-admite din întreaga povestire este : întemeierea bisericii (şi a 



mânăstirii) din partea viteazului voevod muntean şi mutarea 

rezidenţei vlădicului român în noua mânăstire. Suntem siliţi 

să admitem faptul acesta, nu pentrucă ni-1 spune povestea 

naivă reprodusă, ci pentrucă îl confirmă documentele sigure 

contemporane. 

Privitor la timpul şi împrejurările întemeierii bisericii şi 

mănăstirii, povestirea cuprinde două mari greşeli. Mihaiu Viteazul 

n'a întemeiat biserica românească din Bălgrad după 

moartea lui Andreiu Bathori şi cucerirea Ardealului, întâmplată 

în urma luptei din 18 (28) Noemvrie delà Şelimber, ci cu mult 

înainte, pe timpul când Ardealul erà stăpânit de Sigismund 

Bathori şi pe timpul când acesta trăia în strânse legături de 

prietinie cu Mihaiu. Asta apare limpede din cuvintele citate 

ale episcopului latin Demetriu Naprágy. A doua greşală e 

afirmaţia, că Mihaiu Viteazul ar fi aşezat în Bălgrad pe cel 

dintâiu vlădică român. Neexactitatea acestei afirmaţii o dovedeşte 

mai presus de orice îndoială ştirea păstrată de celebrul 

diplomat iezuit Antoniu Possevino în importanta sa lucrare 

„Transilvania." 

Possevino vizitează la începutul anului 1583, la îndemnul 

şi rugămintea regelui Ştefan Bathori, Ardealul. Din Cracovia 

a trecut la Bártfa apoi peste Ecsed, Sătmar, Şimleu, Cluj, Aiud 

la Alba-lulia, unde a fost primit cu deosebită pompă şi căldură 

din partea principelui. De aci merge la Sibiiu, pe care 

1-a vizitat cu ochiu scrutător, cum zice editorul său, şi peste 

câteva zile s'a reîntors iarăşi la Alba-lulia. După o petrecere 

•de 47 de zile în Ardeal, unde a desvoltat o activitate uriaşă 

a mers în Cracovia, pentru a raporta lui Ştefan Bathori despre 

rezultatul vizitaţiei. La începutul anului următor Possevino 

termină excelenta descriere istorico-geografică a Ardealului. 

In cartea II, cap 9 al Iucrărei sale, vorbind despre starea 

bisericească a Românilor ardeleni, ne spune că aceştia au un 

arhiereu, care rezidează în Alba«Iulia ca mitropolit. (Hanno 

costovo uno [vescovo] il quale fa residenza în Alba Giulia, 

come metropolita)1 ). 
l ) Fontes rerum Transilvanicarum. Tom III. Antonii Possevini S. I. 

Transilvania (1584) edidit Dr. Andreas Veress. Budapest 19l3 p. 64. 
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O greşală de informaţie din partea lui Possevino este 

exclusă. Dânsul s'a ocirpat îndată după sosirea la Alba-Iulia 

(4 Martie 1583) cu gândul de-a scrie un „comentar" despre 

Ardeal ') şi astfel s'a nizuit să-şi adune datele cele mai exacte.. 

Şi apoi este doar vorba despre rezidenţa unui arhiereu, care 

se aflà în acelaşi oraş, unde a petrecut şi dânsul mai multe 

zile. Astfel faţă de combinaţiile problematice ale istoricilor şi 

faţă de povestirea fantastică citată mai sus, informaţia contemporană 



şi limpede alui Possevino ne sileşte să admitem, 

că în Alba-Iulia au rezidat vlădici români şi înainte de Mihaiu 

Viteazul şi deci acesta n'a întemeiat episcopia Bălgradului 

ci a făcut „dintru a sa temelie" si-a înălţat biserica si mănăştirea, 

care a servit de-aci înainte de rezidenţă vlădicească. 

ZENOVIE PÂCLIŞANU. 
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Rezidat-au vlădici români în Alba-Iulia 

înainte de Mihaiu Viteazul?(II) 
— Răspuns d. Nicolae lorga. — 

în numărul 3 (p. 65—70) al acestei reviste am publicat, 

sub titlul de mai sus, un articol, în care cercam să dovedesc, 

că teoria lui Bunea şi a d. lorga privitoare la originea episcopiei 

româneşti a Bălgradului azi nu se mai poate susţinea. 

Am arătat, că documentele aduse în sprijinul acestei teorii nu 

vorbesc despre întemeierea ci numai despre înălţarea din 

partea lui Mihaiu Viteazul a bisericii şi mănăstirii, care a 

servit de aici înainte de rezidenţă vlădicească şi că singurul 

document, care ne spune, că Mihaiu Viteazul ar fi aşezat în 

Bălgrad pe cel dintâiu vlădică român, fiind o legendă, naivă 

ca aproape toate legendele, nu poate fi acceptat ca temelie 

sigură pentru construirea unei ipotese serioase. Am citat apoi 

mărturia lui Possevino, care a petrecut în primăvara anului 

1583 mai multe zile în Alba-Iulia şi care ne spune, că acolo 

îşi are rezidenţa (fà residenza) un episcop român. Articolul 

mi l-am încheiat cu următoarele cuvinte: „O greşală de informaţie 

din partea lui Possevino este esclusă. Dânsul s'a 

ocupat îndată după sosirea la Alba-Iulia (4 Martie 1583) cu 

gândul de a scrie un ,comentar' despre Ardeal3 ) şi astfel s'a 

năzuit să-şi adune datele cele mai exacte. Şi apoi este doar 

vorbă despre rezidenţa unui arhiereu, care se află în acelaş 
*) Cf. „Cultura Creştină", loc cit. 

') Cf. Dr.l.Marcu. — Teol. pastorală, vol. II, pag. 485 - 4 8 6 , Blaj 1906. 

*) Vezi scrisoarea din 6 Martie 1583 adresată cardinalului Ptolomeo 

Galii in „Fontes rerum Transylvanicarum" I, 261. 
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oraş, unde a petrecut şi dânsul mai multe zile. Astfel faţă de 

combinaţiile problematice ale istoricilor şi faţă de povestirea 

fantastică citată mai sus, informaţia contemporană şi limpede 

alui Possevino ne sileşte să admitem, că în Alba-Iulia au rezidat 

vlădici români şi înainte de Mihaiu Viteazul şi deci 

acesta n'a întemeiat episcopia Bălgradului ci a făcut ,dintru 

a sa temelie' si a înălţat biserica si mânăstirea, care a servit 

de aici înainte de rezidentă vlădicească". 

Privitor Ia conclusiile aceste ale mele, d. N. Iorga face în 



revista dsale „Drum drept" (Nr. 1 din acest an) următoarele 

observaţii, pe cari le reproduc în întregime: 

„D. Zenovie Pâclişanu crede în ,Cultura Creştină', Nr. 3 

p. 65—70, că s'a dovedit prin descrierea Ardealului de Possevino, 

de curând editată de d. Veress Endre în ,Fontes rerum 

Transylvanicarum', că înainte de Mihaiu Viteazul, contra argumentelor 

aduse de mine şi de repausatul Bunea, ar fi stat 

mitropolitul român (la Alba-Iulia). 

Da, aşa spune Possevino. Dar — este1) nu dar. El mai 

spune, că un vlădică român sta pe la Dej (nel tratto deesense) 

şi altul la Şimleu. Dar cel delà Dej nu stà la Dej ci la Vad 

şi cel delà Şimleu nu stà la Şimleu ci într'o mânăstire vecină, 

de bună seamă la Şegheşti. 

Possevino, ca si alti Iesuiti, a văzut pe loan urmaşul lui 

Ghenadie, rugându-se a i-se primi nepotul la şcoala catolică 

şi de aceea a spus, că are reşedinţa (fù nu hà residenza) 

într'un loc unde erà si vre-o biserică românească de lemn, 

dar atât. La ce se reduce informaţia lui de călător despre 

noi se vede si din aceea, că atribuie vlădicăi ,fundatia tuturor 

bisericilor' noastre. 

Mutarea de Mihaiu alui loan e încă un fapt indubitabil. 

Mai ales când e vorbă de a se scădea patrimoniul moral al 

naţiei, noile ipotese trebuie să fie cumpănite". 

înainte de a răspunde, pe rând, la observaţiile d. 

Iorga ţin să declar încă odată, ceeace am dovedit în Nr. 3 

al acestei reviste, că nici unul din argumentele aduse până 

•acum nu dovedeşte nerezidarea vlădicilor români în Alba-Iulia 

înainte de Mihaiu Vitezul. Cum am zis şi mai sus, numai 

unul din ele ne spune, că viteazul voevod „a aşezat acolo pe 
l ) Sublinierile sunt ale d. Iorga. 
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cel dintâiu episcop de Bălgrad, loan", dar şi acest unul e o 

legendă plină de naivităţi, pe care nu se poate clădi nimic. 

Observaţiile d. lorga se pot împărţi în două părţi. Dsa 

vrea să dovedească, că informaţiile lui Possevino privitoare la 

ierarhia Românilor sunt greşite şi cearcă apoi să explice şi 

cauzele cari l-au determinat să zică, că vlădică român rezida 

în Bălgrad. După d. lorga, Possevino ne-ar spune, că un 

episcop român locuia la Dej, ceeace e o greşală evidentă, fiindcă 

ştim din alte isvoare, că rezidenţa lui nu era Dejul ci Vadul. 

Greşala însă nu e a lui Possevino ci a d. lorga. Possevino nu 

zice nicăiri, că rezidenţa vlădicăi românesc era Dejul ci ţinutul 

Dejului (nel tratto d e e s e n s e I n acest ţinut (tratto) se află 

şi Vadul (din jos de Dej pe ţărmul stâng al Someşului) şi 

astfel Possevino a spus purul adevăr. 

Zice apoi d. lorga, că celalalt vlădică nu rezida în Şimleu, 



cum afirmă Possevino, „ci într'o mănăstire vecină, de bună 

seamă la Şegheşti." De unde ştie d. lorga, că nu rezida la 

Şimleu ? Privitor la episcopia aceasta nu avem nici un document 

afară de cartea lui Possevino şi, dacă nu ne-ar spune-o 

dânsul, însaş existenţa ei ne-ar fi necunoscută. Possevino 

a fost în Şimleu la începutul anului 1583 şi prin urmare 

era în măsură de a sti ce se află acolo2 ) . N'avem deci nici 

un motiv de a ne îndoi despre adevărătatea afirmaţiei sale, 

precum nu are nici d. lorga. 

„Possevino, ca şi alţi Iesuiţi, a văzut — zice dsa — pe 

loan, urmaşul lui Ghenadie, rugându-se a i-se primi nepotul 

la şcoala catolică" şi de aceea a spus, că are rezidenţa în 

Alba-Iulia. 

Possevino însă n'a putut vedea pe vlădica loan, urmaşul 

lui Ghenadie, din motivul foarte simplu, că Possevino a petrecut 

în Ardeal în primăvara anului 1583 (cartea şi-a terminat- 

o în 1584), iar loan a ajuns în fruntea episcopiei româneşti 

numai după doi ani, în 20 Martie 15858 ) . Şi numai în 

toamna aceluiaş an a mers un vlădică român nu la Possevino, 
*) Fontes rerum Transylvanicarum. Tom. 111. Antonii Possevino S. 1. 

Transylvania edidit Dr. Andreas Veress. Budapest 1913 p. 64. D. lorga ştie 

că Possevino vorbeşte de „tratto deesense", pe care-1 traduce cu „pe la 

Dej" ca în şirul următor să continue „dar cel delà Dej nu stă la Dej..."! 

-) Vezi scrisoarea lui din 6 Martie 1583 adresată regelui Ştefan 

Báthory în „Fontes rerum Transylvanicarum" I, 255 urm. 

J ) Vezi diploma de denumire în Bunea, Vechile episcopii p. 60—61» 
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care părăsise de mult Ardealul (în 12 Aprilie 1583 îl aflăm 

deja în Olmütz i), ci la provincialul iesuit loan Campani şi nu 

la Alba-Iulia ci la Cluj2). Chiar admiţând, că vlădica român 

ar fi vorbit în cauza nepotului său cu Possevino şi că ar fi 

vorbit la Alba-Iulia, atât de prost totuş nu trebuie să-1 credem 

pe acest celebru diplomat, care a cutrierat Europa întreagă, 

că din acest fapt ar fi tras îndată concluzia, că vlădica rezida 

aci. 

Fraza cu „fundaţia tuturor bisericilor" noastre (il quale 

ha fundato quasi tutte le loro chiese) e foarte obscură; sigur 

însă Possevino nu vreà să zică, că vlădica Ghenadie (1579— 

1585) ar fi întemeiat toate bisericile române din Ardeal (nel 

dominio di Transylvania). 

Astfel „mutarea de Mihaiu a lui loan" la Alba-Iulia e un 

fapt nu numai dubitabil, ci de-a dreptul inadmisibil. Prin ipotesa 

mea nu scade patrimoniul moral al naţiei. Delà Samuil 

Clain şi Petru Maior până la 1902 toată lumea credea, că în 

Bălgrad a fost o vlădicie românească din cele mai vechi timpuri. 

Ăsta eră atunci „patrimoniul moral" al naţiei. Falş, e 

adevărat, dar era. Patrimoniul actual datează numai din 1902, 

e întemeiat de d. Iorga şi Bunea şi n'a fost, mai ales în Ardeal, 



niciodată acceptat de toată lumea, nici chiar de istorici 

(nu mă gândesc la Mangra!). 

Despre casa din Alba-Iulia a vlădicăi românesc (domus 

Valachorum episcopi) vorbeşte şi un document din 1580 (transcris 

într'un alt document din 16 Ianuarie 1581) aflat de d. N. 

Dobrescu în „arhivele statului" din Budapesta şi publicat în 

„Fragmente privitoare la istoria bisericii române" (Budapesta 

1905 p. 9 urm.). D. Dobrescu era atunci de părerea, că aici e 

vorbă de casa episcopului româno-calvin, Mihail Tordaşi, părere, 

pe care — cum mi-a declarat-o însuş verbal — azi nu 

o mai susţine3 ) . Bunea credea, că aceasta casă nu servia de 
1 ) Fontes rerum Transylvanicarum I, 279. 

2 ) Vezi scrisoarea lui I. Campani cătră Aquaviva in „Fontes rerum 

Transylvanicarum" II, 143. 

s ) Şi nici nu se poate susţinea. Primul vlădică româno-calvin, Gheorghe 

de Sângeorz, locuia în Teiuş (Iorga, Ştefan cel Mare, Mihaiu Viteazul şi 

Metropolia Ardealului p. 25). Succesorul său Sava (1568—1569), locuia în 

Lancrăm, asemenea şi Pavel Tordaşi (1569-77) până în 1574, când şi-a 

vândut casa Saşilor din Sebeşul săsesc (Bunea, Ierarhia Românilor, documentul 

delà p. 304—305) şi s'a mutat la Turdaş, sat aşezat pe tărmul 

drept al Murăşului din jos de Orăştie, unde îl aflăm şi pe succesorul său 

Mihail Tordaşi („Unirea" din 1900 Nr. 38, documentul publicat de d. 1. 

Boroş). în 1571 în fruntea Ardealului a ajuns c a t o l i c u l Ştefan Báthory, 

care se gândia la orice, numai la aşezarea lângă el a unui episcop calvin, 

fie şi român, nu. 

*•) Ierarhia Românilor din Ardeal şi Ungaria. Blaj, 1904 p. 186. 
a ) Vezi p. 420 şi urm. 8) 1, 6. 
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rezidenţă vlădicească, ci a zidit-o probabil Ghenadie I. ca să 

„poată descăleca, când coborându-se din pădurile Silvaşului ar 

veni în capitala ţ ă r i i E x p l i c a ţ i a aceasta e atât de forţată 

încât cred, că e de prisos a mai stărui asupra ei. 

ZEN0V1E PÂCL1ŞANU. 

 

Cultura Crestina 1914/nr. 8 

Din istoria bisericească a Maramurăşului. 
- Fragment. — (V) 

In urma păcii încheiate la 16 August 1570 între împăratul 

Maximilian şi principele Ardealului loan Sigismund, comitatele 

Bihor, Solnocul de mijloc, Crasna şi Maramurăşul ajung sub 

numirea de „partes regni Hungáriáé" definitiv sub stăpânirea 

acestui din urmă. Maramurăşul a fost deci scos din legăturile, 

cari le avea până aci cu Ungaria şi adnexat principatului ardelean. 

Adnexării acesteia i-a mmat îndată scoaterea bisericilor 

ortodoxe maramurăşene de sub jurisdicţia episcopiei 

Muncaciului. In 3 August 1572 principele Ştefan Bathori numeşte 

pe fostul egumen la mănăstirea Neamţului şi povestitoriul 

în slavoneşte a unei părţi din domnia lui Alexandru Lăpuşneanul, 

Eftimie, sfinţit de Macarie patriarhul sârbesc din 

Ipec, episcop al tuturor Românilor din Ardeal şi „părţile adnexe" 

dintre cari e pomenit, mai ales, Maramurăşul (ubilibet 



in hoc regno Transilvaniae et partibus Hungáriáé ditioni nostrae 

subjectis... signanter in cotnitatu Maramaros1). Politica 

aceasta s'a dovedit însă în curând nepractică. Eftimie rezida 

probabil în Alba-Iulia sau, după părerea altora, în mănăstirea 

Prislopului din Ţara Haţegului şi astfel o conducere de aci a 

bisericilor maramurăşene era aproape imposibilă. De aceea 

preoţimea acestui comitat a fost silită să păstreze vechea atârnare 

de episcopia Muncaciului. Nici chiar episcopia Vadului: 

reînfiinţată la 1574 n'a avut până târziu la începutul veacului 

al XVII-lea nici o jurisdicţie asupra acestui colţ de ţară, cum 
*) N. Iorga, Ştefan cel Mare, Miliaiu Viteazul şi mitropolia Ardealului. 

Kxtras din Analele academiei române. Bucureşti 1904, p. 31. 
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vedem din diplomele din 6 Februarie 1585, 23 Septemvrie 1605 

şi 23 Iunie 1607 ale vlădicului delà Vad, Spiridon, în cari se 

face amintire numai de comitatele Turda, Cluj, Doboca, Solnocul 

din lăuntru şi de mijloc şi Crasna1)- Reîntoarcerea Maramureşului 

sub stăpânirea vlădicilor delà Muncaciu apare şi 

din alte documente. Sigismund Rákóczy scoate la 1579 pe 

episcopul Ladislau al Muncaciului din scaun, pentrucă a îndrăsnit 

a-şi apăra drepturile de proprietate, cari le aveà asupra 

satelor Bobovişte şi Lauka, cu o energie neobişnuită, mergând 

în persoană la Praga înaintea împăratului Rudolf, şi a adus în 

în locul lui pe românul Serghie. Acesta a fost egumen la mănăstirea 

Tismana, de unde a trecut, la sfârşitul anului 1596, 

în alaiul lui Mihaiu Viteazul în Ardeal şi a remas aci şi după 

reîntoarcea în ţară a viteazului Voevod. In 24 August 1597 

Sigismund Bathori îi dă „litterae passuales" ca să poată călători 

în Muntenia de unde aveà să se reîntoarcă îh curând 

Scopul acestei călătorii nu ni-se spune; cred însă că nu greşesc 

punându-o în legătură cu sfinţirea lui Serghie din partea 

mitropolitului Munteniei. In scaunul vlădiciei Muncaciului pare 

a fi ajuns la sfârşitul aceluiaş an pentrucă cea din urmă amintire 

despre antecesorul său Ladislau o avem din 27 Sept. 1597. 

Jurisdicţia lui Serghie se extindea până în părţile Sătmarului 

cuprinzând astfel şi Maramurăşul, cum apare limpede din 

scrisoarea, pe care a trimis-o în 3 Decemvrie 1604 lui Toma 

Kendy, comandantul trupelor ocupate cu asediarea cetăţii 

Husts ) . Păstorirea lui asupra Maramurăşului n'a durat mult. 

Satul Peri, unde se află mănăstirea sf. Mihail în care rezidau 

uneori vlădicii maramurăşeni, aparţinea pe la jumătatea veacului 

al XVI dominiului Bocicău şi era proprietatea Iui Gheorghe 

Bathori, care dărueşte în 19 Febr. 1556 mănăstirea împreună 

cu toate averile mobile şi imobile episcopului delà Muncaciu, 

Larius. Pe timpul lui Bocskai însă Perii aparţineau cetăţii 

Hust şi astfel au trecut împreună cu acesta în stăpânirea lui 



Valentin Homonai, care din motive politice nu îngăduia nici 

un amestec al episcopului delà Muncaciu în afacerile credin- 
1 ) Dr. Augustin Buiea, Vechile episcopii româneşti. Blaj 1902, pp. 

57—58 şi 73—75. 

a) A. Hodinka, A munkácsi püspökség okmánytára I, p. 35 - 36; »Praesentium 

exhibitor honorabilis Zergye igumen presbyter valachalis proficiscitur 

im regnum nostrum Transalpinense inde breviter rediturus.. .* 

3 ) Ibidem, p. 46 nr. 38. 
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ciosilor maramurăseni. La intervenţia autorităţilor comitatense 

şi a lui Simeon Movila, voevodul Moldovei (1606 —1607) declară 

din nou, în 9 Martie 1607, mănăstirea de avere vladicească 

cu condiţia că episcopul, care se va aşeza în ea, să 

fie totdeauna supus comandantelui cetăţii Hust ')• In mănăstire 

nu s'a aşezat, deocamdată, nici un episcop. In 29 April 

1608 Maramurăşul a fost supus.episcopiei Vadului2). Credincioşii 

însă n'au fost multămiti cu noua situaţie si astfel se 

y y y y J 
adresează voevodului moldovean Constantin Movilă (1607—1611) 

rugându-1 să le trimită pe cineva, ca să le fie „învăţător şi 

conducător". Acesta le trimite în vara anului 1608 „un om învăţat 

şi cucernic" (jámbor életeo tudós embert) al cărui nume 

nu-1 cunoaştem, iar în 30 August scrie din Iaşi principelui 

Gavrilă Bathori să-i dea noului vlădică scrisorile necesare ca 

să-şi poată păstori în pace credincioşii. 

Pututu-s'a aşeza în Maramurăs vlădica lui Constantin 

» y 

Movilă şi dacă s'a aşezat până când a păstorit aci, nu ştim. 

E mai probabil, că Ştefan Bathori n'a împlinit rugarea voevodului 

moldovean si astfel Maramurăşul a rămas, conform decreţului 

din 29 April 1608, supus episcopiei Vadului, ocupată 

pe timpul acesta de vechiul şi cunoscutul Spiridon. După 

moartea lui Spiridon, Gavrilă Bethlen supune prin decretul din 

21 Februarie 1615 tot teritoriul, din care consta vlădicia Vadului, 

episcopului delà Bălgrad, Teofiz*). Astfel Românii din 

Ardeal în părţile ungureşti au fost pentru a doua oră uniţi 

sub păstorirea aceluiaş arhiereu. Unirea aceasta s'a dovedit, 

ca şi în 1572, nepractică şi de aceea la odată, pe care n'o cunoaştem, 

Bethlen desface din non comitatele nordice (Cluj, 

Doboca, Solnocul din Iăuntru şi de mijloc, Crasna, Bihor, 

Maramurăs şi Chioar) de episcopia Bălgradului, aşezând în 

fruntea lor pe călugărul moldovean Augustin. Acesta a abzis 
!) I. Mihali, Diplome maramurăşene. Sighet 1900, p. 394. 

*) Bunea, o. cit, p 76. 

3) Hodinka, o. cit., p. 50. 

*) N. Dobrescu, Fragmente privitoare la istoria bisericii române. Budapesta 

1905, p. 19-22. Bethlen nu a numit pe nime în locul lui Spiridon 

la vlădicia Vadului pentrucă >părţile adnexe« cari formau partea cea mai 

mare a tei itorului acestei episcopii au fost ocupate în Decemvrie 1613, după 

moartea lui Gavrilă Bathori, de armatele împărăteşti. Bethlen a ajuns în posesiunea 

lor numai in urma tratatului încheiat cu împăratul Matia la Târnavia 



în 6 Maiu 1615. Cfr. Roderich Gooss, Österreichische Staatsvertrăge. Fürstentum 

Siebenbürgen. Wien 1911, p. 436 urm. 
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însă încurând de vlădicie şi astfel episcopia Vadului a fost 

dată, cred, lui Dosofteiu, un alt călugăr moldovean, care ne 

spune într'o notiţă din 1622 că a fost „vlădică în Ardeal şi 

Maramurăş" şi a umblat „în ţinutul Sătmarului până la Dobriţin" 

0- Trecând Dosofteiu în fruntea vlădiciei Bălgradului, 

aceea a Vadului a fost dată de guvernorul Ardealului Ştefan 

Bethlen, fratele principelui, care erà totodată şi prefectul comitatelor 

Hunedoara şi Maramurăş, lui Eftimie, confirmat în 

1 Iunie 1623 şi de Qavrilă Bethlen2 ) . Lui Eftimie, mort la dată 

necunoscuta, nu i-s'a dat urmaş, ci episcopia Vadului a fost 

adnexată la aceea a Bălgradului în fruntea căreia se afla delà 

1628 înainte Ghenadie Bradi. Acesta se întitula, cum vedem 

din dalteria dată în 4 Decemvrie 1638 protopopului Ianăş din 

Hunedoara „arhiepiscopul Bălgradului, Vadului, Orăzii, Sătmarului 

si a toată tara Ardealului"3)- Părţile nordice ale tării 

erau administrate de vicari, dintre cari cunoaştem pe la 1628 

pe loan purtând curiosul titlu de „arhiepiscop şi chipul vlădicăi 

lui Ghenadie de Bălgrad"4). Un astfel de „chip vlădicesc" 

a fost, sigur, şi Venedict din Budişor, pe care-1 întâlnim 

prin primăvara anului 1631ö). 

Românii din Maramurăş nu erau mulţumiţi cu sistemul 

acesta de „chipuri vlădiceşti", cari nu aveau darul arhieresc 

şi astfel preoţimea de aci erà silită să facă, în caz de lipsă, 

lungul drum până la Bălgradul Ardealului sau să reînoiască 

vechile legături cu vlădicia ruteană a Muncaciului. De aceea 

şi-a ales în 1634 un episcop propriu pe Dosofteiu, care primeşte 

în adunarea comitatenză din 28 Noemvrie delà fiecare 

nobil câte trei bani pentru a-şi putea câştiga delà principe 

decretul de denumire. In 5 Martie a anului următor i-se stabilesc 

şi venitele vlădiceşti: câte un floren delà fiecare preot 

şi câte un „potov" delà fiecare nobil. In 14 August, dupăce 

şi-a câştigat decretul domnesc de denumire, a fost recunoscut 

şi de adunarea comitatenză. Aceeaş adunare spune, că vlădica 

va primi anual delà fiecare biserică câte 21 bani, 4 piei 

de miel, 22 luminări, iar pentru sfinţire de biserică un floren. 
l ) Cipariu, Arhiv pentru filologie şi istorie, p. 781. 

*) N. Dobrescu, o. cit., p. 24—25. , 

*) Cipariu, Acte şi fragmente. Blaj 1855, p. 253. 

4) N. Iorga, Documente româneşti din arhivele Bistriţei. Bucureşti 1899, 

I. p. 43 nr. 58. 

6) Idem Ştefan cel Mare, Mihaiu Viteazul şi metropolia Ardealului, p. 35. 

 

Vicecomitele îi va dà ajutorul necesar împotriva acelora, cari 

nu i-s'ar supune, iar preoţii sunt datori sub pedeapsa de 12 fl. 

a-i dà cu prilejul vfzitaţiilor canonice mâncare şi beutură, dar 



nu mult, „ca să nu se îmbete (nem részegséghez valót)" 

Durata păstoririi lui Dosofteiu nu o cunoaştem. Lungă 

însă n'a putut fi, pentrucă în 1637 aflăm în Maramurăs un 

nou vlădică, pe nobilul Demetriu Pop, fost preot în Moiseni. 

Acuzat de un preot Borşa cu crima de înaltă trădare — „proditionis 

crimine" — Demetriu Pop a fost scos de vicecomitele 

Nicolae Torday din scaun. In 3 Nov. (1637) cere rezolvirea 

legală a acestei chestiuni delicate, care pare a se fi terminat 

în favorul lui pentrucă la sfârşitul anului, după moartea vicecomitelui 

amintit, a fost aşezat din nou în tronul arhieresc2). 

In 1639, probabil după moartea Iui Demetriu Pop, lui Vasile 

Tarassovici, vlădicul rutean delà Muncaciu, i-a succes a-şi 

câştiga un decret delà principele Gheorghe Rákotzy I, prin care 

i-s'a dat stăpânire şi asupra credincioşilor Români maramureşeni. 

Decretul acesta 1-a prezentat autorităţilor comitatenze, 

cari în adunarea din 28 Iunie (1639) au hotărît convocarea pe 

19 Iulie a unei adunări generale şi a unui sobor Ia care să 

participe toţi preoţii de ritul grecesc din comitat, ca să decidă 

asupra recunoaşterii sau nerecunoaşterii Iui Tarassovici'). 

Adunarea comitatenză ţinută în 19 Iulie s'a supus poruncii 

domneşti şi 1-a recunoscut de episcop al comitatului. Recunoaşterea 

însă e redactată într'o formă energică şi neobişnuită, 

care trădează sentimentele puţin prietineşti ale adunării faţă 

de noul vlădică. „Am hotărît să ne supunem înaltei porunci a. 

Măriei sale principelui şi să-1 recunoaştem, conform înaltului 

decret, de arhiereu al comitatului, cu condiţia ca să observe 

prescriptele pe cari i-le vom dà în scris privitoare la cultul 

lui Dumnezeu, la dreptatea publică şi la libertatea nobililor, 

la excesele şi purtările necorecte ale înaintaşilor săi. Dacă 

însă, în detrimentul drepturilor noastre nemeşeşti, nu le va 
M Cziple Sándor, A maramarosi püspökség kérdése, p. 71—72 nrii 8—10. 

Observ, că documentul din urmă are în Kolozsvári—Ováry, Corpus Statutorum 

III, 79 datul de 24 Iulie, asemenea şi Történelmi Tár din 1910, p. 162. 

2 ) Cziple, ibidem p. 73 nrii 12 şi 13. Documentul de sub nr. 13 are 

la d. Cziple datul de 25 Dec , care mi-se pare greşit. In 25 Dec. fiind săr-. 

bătoarea Crăciunului nu s'a putut ţinea adunare comitatenză. Acelaş document 

are la Tit Bud, Disertaţie despre episcopii şi vicarii români din Maramurăs 

(Gherla 1891) p. 51 datul de 15 Dec. Cred, că acesta e cel adevărat" 

3 ) Ibidem, p. 74 nr. 15. 
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observa, declarăm de acum că vom aduce lucrul îndată la cunoştinţa 

domnului nostru, a principelui" 1). 

Îndemnat, probabil, de călugării uniţi ruteni din Polonia 

Tarassovici a început a se ocupa cu planuri de trecere la catolicism 

şi astfel în 1638 a intrat în legături cu Gheorghe 

Lippay, episcopul latin din Agria. După lungi tratative de 

aproape doi ani de zile „a ajuns Ia cunoştinţa adevărului şi 

a promis că se va converti împreună cu supuşii săi, al căror 



număr se ridică la o sută de mii" 2 ) . Mişcarea aceasta primejdioasă 

pentru stăpânirea calvină n'a putut rămânea neobservată. 

La sfârşitul anului 1640, când Tarassovici tocmai se 

pregătiâ să meargă în Agria ca să facă mărturisirea de credinţă 

catolică, a fost prins, la porunca lui loan Ballingh, comandantul 

cetăţii Muncaciului, şi aruncat în temniţă sub pretextul, 

că ar fi luat decime şi delà persoane, cari nu erau datoare 

a-i plăti şi că toate venitele mănăstireşti le trimitea în 

Polonia. S'a început apoi obişnuita investigaţie fără a-se putea 

dovedi împotriva lui vre-o crimă deosebită. Cu toate acestea 

şi pe lângă toată intervenţia împăratului Ferdinand III a 

fost eliberat din temniţă, pe lângă grele condiţii, abia la sfârşitul 

anului 1641. Scaunul vlădicesc însă nu !-a putut recâştiga 

decât foarte târziu, Ia începutul anului 1646. 

Comitatul Maramurăşului, bucurându-se că s'a scăpat de 

un vlădică, faţă de care n'a avut nici odată mari simpatii, n'a 

aşteptat rezolvirea procesului pornit împotriva lui, ci în adunarea 

din 19 Martie 1641 a decis să trimită soli la principele 

Gheorghe Rákóczy I şi să ceară un arhiereu nou în locul celui 

întemniţat3). Astfel Gheorghe Rákóczy a supus comitatul jurisdicţiei 

episcopului ardelean Ilie Iorest, care, în primăvara 

aceluiaş an, a fost primit şi recunoscut şi de adunarea comitatenză 

*). Iorest a păstorit de fapt credincioşii ortodoxi ai 

Maramurăşului. In toamna anului 1641 îl vedem aducând o judecată 

în cauza fetei unui iobag, care a fost jurată „împotriva 

legilor dumnezeeşti" de un „lator" iar în 29 April 1642 i-se 
M Ibidem, p. 7 4 - 7 5 nr. 16. 

! ) Scrisoarea lui Lippay din 15 Martie 1641 trimisă cardinalului 

Pallotto. Hodinka, A munkácsi gör-kath. püspökség okmánytára I., p. 93, 

nr. 71. 

•') Cziple, o. cit., p. 76, nr. 17. 

*) Dr. Komáromy András, Máraraar.os vármegye jegyzökönyveiből in 

Történelmi Tár din 1910, p. 163. 
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îngăduie a ţinea, a treia zi de Rusalii, sobor şi a-şi vizita credincioşii 

din cele patru eraşuri1). 

Atârnarea Maramurăşului de vlădicia românească a Ardealului 

a durat puţin. Principele Gheorghe Rákóczy aşază în 

6 Maiu 1643 în fruntea episcopiei Muncaciului, în locul lui 

Vasile Tarassovici, pe loan Iuszkó, preotul din Drágobártfalva, 

căruia îi supune si Maramurăşul2). Abia trec însă doi ani si 

comitatul acesta este scos de sub stăpânirea vlădiciei Muncaciului, 

căpătându-şi, acum, un episcop propriu pe „egumenul 

Silvestru", care având diplomă de denumire delà principele 

este primit şi de autoritatea comitatenză în 26 April 16453 ). 

Privitor la Silvestru nu avem nici o ştire afară de hotărîrea 

amintită a comitatului. Cred însă, că păstorirea lui a durat 

numai până la începutul anului următor, când Maramurăşul a 



fost din nou adnexat episcopiei Muncaciului, în fruntea căreia 

a fost restituit Vasile Tarassovici. 

împăratul Ferdinand III a fost unul dintre cei mai mari 

patroni ai acestuia şi în tot decursul anilor 1641—1644 a intervenit 

mereu la principele Rákóczy prin scrisori şi prin soli,, 

ca să-i câştige cârja arhierească pierdută, dar fără rezultat.. 

La începutul anului 1644 Rákóczy s'a resculat împotriva lui 

Ferdinand şi a cucerit câteva oraşe din nordul Ungariei. Intenţia 

lui erà să se unească cu vestitul comandant svedez Torstenson,. 

şi să atace însăş capitala imperiului, Viena. Dupăce însă Torstenson 

a fost silit a se reîntoarce acasă şi a-şi apăra patria, 

de invaziile Danezilor, Rákóczy a început tratativele de pace 

cu Ferdinand, care nici în mijlocul celor mai mari primejdii 

nu-şi uită de vlădicia lui Tarassovici. In 23 Maiu 1644 scrie 

palatinului N. Eszterházi să stăruiască ca între condiţiile păciir 

pe care voià să o încheie cu Rákóczy, să fie şi „negotium in 

integrum restitutionis episcopi Munkacsiensis"4). Tratativele 

acestea au rămas fără rezultat pentrucă Torstenson după învingerea 

Danezilor s'a reîntors în Bohemia, unde a învins armata 

împărătească; de aci a trecut în Moravia şi a început 

asediarea oraşului Briinn. Astfel şi Gheorghe Rákóczy a în- 
>) Cziple, o. cit., p. 76 nrii 18-19. 

s ) Diploma de denumire în Hodinka, o. cit, p. 146 nr. 104. Din diploma 

de denumire alui Simeon Ştefan, urmaşul lui 1 lie Iorest, lipseşte Maramurăşul. 

(Cipar, Arhiv pentru filologie şi istorie, p. 628 urm.) 

lj Cziple, o. cit, p. 76—77 nr. 20. 

4 ) Hodinka, o. cit., p. 151, nr. 110. 
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ceput din nou lupta. Intervenind însă sultanul turcesc a încheiat 

în 16 Dec. 1645 pacea delà Linz. In urma acestei păci 

şi mai ales dupăce Tarassovici, cunoscând pornirile duşmănoasă 

ale principelui împotriva catolicismului, a părăsit vechile- 

i planuri de unire cu biserica Romei, a fost reaşezat în 

fruntea episcopiei Muncaciului având juridicţie şi asupra Maramureşului. 

Păstorirea aceasta a doua a lui Tarassovici e 

azi sigură. In 20 Iunie 1648 ÎI vedem sfinţind un antimis pentru 

biserica din Nereşniţa (în Maramurăs) l ) iar în 1 August (acelaş 

an) capătă delà principele dreptul de pescuit şi dreptul 

de-a tăia lemne din pădurile domneşti maramurăşene2). 

Tarassovici s'a stins la sfârşitul lui August 1648. Cu puţin 

înainte de moarte şi-a designat ca urmaş pe Petru Partenie 

Rötosinszky şi a impus preotimii „sub ameninţarea mâniei 

dumnezeeşti şi a judicăţii viitoare" să nu primească alt episcop 

„fără numai pe zisul cinstitul părinte"3). După moartea lui 

Tarassovici acesta a fost, de fapt, ales episcop. In luna următoare 

s'a prezentat la sinodul latinilor ţinut în Târnavia împreună 

cu o mulţime de preoţi ruteni declarându-se gata a 

trece la catolicism şi rugând pe primatele Gheorghe Lippay 



să intervină la curtea împărătească pentru a-1 aşeza în fruntea 

vlădiciei vacante a Muncaciului4). 

Mişcările acestea de unire sprijinite de primatele ţării, de 

episcopul din Agria şi de curtea din Viena, au produs o adâncă 

nemulţămire în sinul unei părţi a preotimii, care şi-a ales un 

alt episcop, statornic în vechia credinţă. O altă urmare a fost 

desfacerea Maramurăşului de eparhia Muncaciului. Principele 

Gheorghe Rákóczy II, al cărui ideal erà convertirea tuturor 

Românilor la calvinism, nu putea suferi ca Maramurăşul să 

rămână supus unui arhiereu unit cu biserica latină. Astfel 

aşează în 12 April 1650 în fruntea Românilor şi Rutenilor din 

comitatele Sătmar, Maramurăs, Solnocul interior şi de mijloc 

şi din districtul Chioarului pe vlădica Savul Popa, ca sufragan 

al episcopului din Bălgradul Ardealului. Acestuia i-s'au pus în 
1 ) Iorga, Inscripţii ardelene şi maramurăşene I, p. LXVI —LXVII şi 

Hodinka o. cit., p. 155, nr. 114. 

2 ) Hodinka, o. cit., p. 156, nr. 115. Cfr. şi I. Bârlea, însemnări din bisericile 

Maramurăşului. Bucureşti 1909, p. 209, nr. 775. 

3 ) Şincai, Cronica Românilor, la a. 1651. 

*) Decretul din 4 Ianuarie 1660 alui Lippay la Basilovits, Brevis notitia 

fundationis Theodori Koriatovits. Pars I, Cassoviae 1799, p. 95—98. 
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diploma de denumire următoarele condiţii, cari trădează în 

deajuns planurile principelui: e dator a se îngriji ca cuvântul 

dumnezeesc să fie predicat în limba poporului; a sili, sub pedeapsa 

pierderii oficiului, preoţii supuşi stăpânirei sale să-şi: 

cumpere Noul Testament (apărut la Bălgrad în 1648), Catehismul 

calvinesc (apărut tot acolo în 1640) şi Psaltirea (apărută 

abia în anul următor), fiindcă propovăduirea învăţăturilor 

creştine nu se poate face fără ajutorul cărţilor; de-a desface 

căsătoriile numai pentru păcatul adulterului şi de-a cere în 

cauzele matrimoniale mai încurcate sfatul superitendentelur 

calvin şi al vlădicului românesc din Bălgrad; de-a preoţi numai 

persoane potrivite, de-a căror pregătire s'a convins în urma 

examenului, prin care trebuia să treacă fiecare candidat; de-a 

asculta în administrarea eparhiei sfatul protopopilor; de-a cere 

în toate chestiile mai importante sfatul superitendentelui calvin 

şi al episcopului românesc amintit mai sus şi de a participa, în 

persoană sau prin delegaţi potriviţi, la sinoadele anuale ţinute 

de preoţimea românească la Alba-Iulia ')• 

Păstorirea lui Savul Popa a durat abia un a. In 7 Aprilie 

1651 în locul lui a fost denumit Mihail Moladet cu jurisdicţie 

numai asupra Maramurăşului şi cu îndatorirea de-a observa 

aceleaş condiţii, pe cari le-am văzut mai sus2 ) . Moladeţ a stat 

în fruntea bisericilor maramurăşene până la sfârşitul anului: 

1661 sau începutul celui următor, când pare a fi fost depuspentru 

anumite fapte „scandaloase şi necuviincioase (botrânykoztató 

és illetlen)". Despre păstorirea lui nu avem nici o> 



ştire afară de cele câteva însemnări (din 1651, 1653 şi 1657). 

păstrate pe vechi cărţi de slujbă bisericească şi afară de oamintire 

vagă într'o hotărîre din 25 April 1658 a comitatului3).. 

In 1662 principele Mihail Apafi supune Maramurăşul dm 

nou, nemijlocit episcopiei Bălgradului. In 28 Iulie Sava Brancovici 

se prezintă înaintea adunării comitatenze cu decretul! 

domnesc, prin care i-se dă jurisdicţie asupra credincioşilor 

români si ruteni de aici. Comitatul îl primeşte cu condiţia 
» , y 

1) N. Dobrescu, Fragmente privitoare la istoria bisericii române. lîudapesta 

1905, p. 31—33. 

*) Ibidem, p. 34. Sătmavul a lost supus în aceeaş zi jurisdicţiei lui-. 

Simeon Stefan, vlădica Bălgradului. Ibidem p. 35. 

a) Pentru cele dintâi vezi I. Bârlea, însemnări din bisericile Maramurăşului 

p. 43, nr. 164; p. 101, nr. 358 şi p. 209, nr. 778. Pentru a doua 

Cziple, o. cit., p. 84, nr. 27. 
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de a conduce bisericile după prescriptele cuprinse în decretul 

principelui, de a propovădui adevărurile de credinţă în limba 

românească, de a îndrepta fărădelegile antecesorului său Moladeţ, 

de a nu închide bisericile pentru păcatele unui" credincios 

ci de-a pedepsi numai pe cel vinovat şi de a ţinea în 

fiecare an, după obiceiul vechiu, sinod la Sighet pentru alegerea 

protopopilor1)- Despre activitatea lui Sava în Maramurăs 

avem urme puţine. La 1665 e încredinţat din partea 

comitatului cu stringerea contribuţiei de un taler delà fiecare 

preot pentru lipsele ţării2), iar în 1672 îl vedem sfinţind mănăstirea 

Moiseiului3). 

Maramurăşul a rămas, de jure, şi după scoaterea din 

scaun alui Sava Brancovici supus episcopiei Bălgradului până 

la 1690, când în fruntea lui a fost aşezat Iosif Stoica, care a 

rupt legăturile de supunere cu arhiereii români din Ardeal şi 

a păstorit independent. Urmând însă în vlădicia Ardealului, 

după depărtarea Iui Sava Brancovici, păstorirea scurtă de 

abia un an si câteva luni alui Iosif Budai de Pischint, aceea 

şi mai scurtă a grecului Ioasaf, apoi vacanţa de doi ani 

{1682—84) până la alegerea Iui Sava Vestemeanul, care încă 

a păstorit puţin (abia până în vara anului 1685), grija sufletească 

a Românilor maramurăşeni pare a fi avut-o mai mult 

cei doi episcopi ruteni Ioaniţiu Zeican (1649—1686) şi Metodie 

Rakoveczky (1686—1690) aleşi de preoţimea din eparhia Muncaciului, 

care n'a voit să se supună vlădicilor uniţi. 

ZENOV1E PÂCLIŞANU. 
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Ceva despre ediţiile lui „Supplex 

Libellus Valachorum". 



In 28 Martie 1791 episcopul unit al Orăzii-mari, Ignatie 

Darabant, trimite din Buda „Supplex Libellus Valachorum" 

împăratului Leopold II. A urmat apoi o scurtă pauză în marea 

luptă de emancipare politică începută cu atâtea nădejdi de 

izbândă de cei câţiva fruntaşi români însufleţiţi ai timpului 

(Ion Para, Ştefan Láday, Ladislau Pop şi fratele său Aron Pop, 

Jon Halmágyi, B. Vitez ş. a.). 
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Pentru a-şi face cunoscute în cercuri cât mai largi postulatele 

lor şi temeiul acestor postulate, Românii s'au gândit la 

tipărirea frumoasei şi eruditei lor petiţii. Sarcina tipărirei a 

luat-o asupra sa cunoscutul oculist Ion Molnar. Acesta s'a 

pus în legătură cu prietinul şi tovarăşul său în francmasonerie, 

tipograful sibiian Martin Hochmeister şi astfel pe la începutul 

lui Iunie 1791 „Supplex Libellus Valachorum" era tipărit, 

în 8 al aceleiaş luni Aron Pop scrie din Viena vlădicului 

Ignatie Darabant: „Domnia sa Doctor Molnar oculista sărutând 

manile Măriei Tale, se închină cu sănătate şi fiindcă au făcut 

rânduială ca lucrul neamului să se tipărească, aşadară se roagă 

de împreună cu mine ca să te milostiveşti cât mai curund a 

trimite un exemplar"1). Titlul cărţii, pe care îl cunoaştem 

dintr'un raport din 28 Aprilie 1792 al cancelariei aulice transilvane 

erà: Repraesentatio et humillimae preces universae in 

Transylvania Valachicae Nationis2). Gheorghe Bariţiu ne spune 

într'o scrisoare adresată în 16 Iulie 1886 unui prietin al său, 

în care se plânge de „gustul puţin de lectură serioasă" al 

publicului ardelean, că „din Supplex Libellus Valachorum, 

tipărit în 1791 numai în câteva sute de exemplare, se mai 

aflau în anul 1861, adecă după 70 de ani, vre-o 50 de exemplare 

în pod Ia Hochmeister, de unde apoi s'au vândut în 

acelaş an cu chilogramul la o boltă de băcănie" 3). 

In acelaş an a apărut şi ediţia cu notele critice ale lui 

I. C. Eder. Tipăritorul şi editorul ei a fost acelaş Hochmeister. 

Titlul acestei ediţii este: Supplex Libellus Valachorum Transsilyaniae 

iura tribus nationibus communia postliminio sibi adseri 

postulantium. Cum notis historico criticis 1. C. E. civis 

Transsilvani, Claudiopoli. Sumptibus et typis Martini Hochmeister 

caes. reg. dicast. Typographi et pr. bibliopolae MDCCXCI. 

Prefaţa este iscălită: Scribebam Cibini 3 August 1791. Imprimatur 

e dat de C. Eszterházi în 10 August. 

Tot în 1791 a apărut o altă ediţie în Iaşii Moldovei. Titlul 

complet al ediţiei ieşene este: Repraesentatio et humillimae 

preces universae in Transilvania Walachicae nationis se pro 

regnicolari natione, qualis fuit, auctoritate regia declarări, seque 

\) O copie a acestei importante scrisori se află tn posesiunea autorului. 
») „Transilvania" a. XLIV. p. 161. 

*) Originalul scrisorii se află în posesiunea autorului. 
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ad usum omnium jurium civilium ex qua non lege, non jure, sed 

temporum dumtaxat injuria cum initio praesertim superioris saeculi 

exclusa est reponi de genu supplicantis. Martio 1791. 

Iassy 1791). 

Cine ar fi crezut, că dintre aceste trei ediţii cea mai 

3 y 

cunoscută va fi tocmai cea publicată de duşmanii secolari ai 

progresului şi avântului nostru? Notele critice ale lui I. C. Eder 

au produs o viuă mişcare în rândurile învăţaţilor români delà 

sfârşitul veacului al XVIII-lea. Samoil Micu a luat asupra-şi 

sarcina de-a combate afirmaţiile lui Eder şi de a arăta falsitatea 

lor. In 30 Octomvrie 1791 scrie din Miercurea, unde era 

oaspele lui Stefan Láday, episcopului Ignatie Darabant: „Supplicem 

libellum Valachorum cum notis refutatoriis typis ediderunt 

Claudiopoli. Ego adsumpsi in me et respondebo ac 

evertam contraria argumenta ipsius refutantis ac falsitatem 

ostendam"2 ) Tot atunci s'a pregătit şi o ediţie nemţească alui 

Supplex Libellus, care avea să cuprindă şi combaterea notelor 

lui Eder. Această ediţie însă nefiind admisă de censura n'a 

putut apărea3). 

ZENOVIE PÂCLIŞANU. 
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„Unire" şi naţionalism. 
— Discursul primattlui bisericii maghiare Dr. loan Csernoch. — 

Vorbirea, pe care primatele loan Csernoch a ţinut-o în 

18 1. c. din prilejul adunării generale a societăţii sf. Ştefan are, 

chiar şi în vremile acestea ale faptelor şi vorbelor mari, o deosebită 

importanţă. Chestiunea, de care se ocupă primatele în 

vorbirea sa este de-o însemnătate covârşitoare, care întrece 

cadrele intereselor statului maghiar şi ale bisericii catolice 

maghiare; ea este o chestiune bisericească universală, care a 

agitat lungi veacuri de-arândul lumea catolică şi pe toţi cari 

voiau şi voesc ca biserica lui Hristos să fie una. In privinţa 

aceasta s'au fixat în urma multelor şi diferitelor încercări, în 

urma discuţiilor din conciliile ecumenice şi a multelor decrete 

papale, principii statornice, cari au întrat în conştiinţa publică 

a credincioşilor. Primatele Csernoch însă vreà să se abată 

delà calea urmată până acum şi propune pentru consolidarea 

unirii bisericeşti — acolo unde aceasta s'a săvârşit — mijloace 

cari stau în contrazicere cu practica de până aci cari 

după convingerea noastră, dacă vor fi folosite vor dà rezultate 

diametral opuse celor nădăjduite şi nu vor contribui la consolidarea 

unirei, ci la destrămarea ei. 



Primatele studiind mijloacele, de cari s'au folosit Ruşii 

uneori cu mult succes pentru nimicirea unirei din vastul imperiu 

moscovit, crede, că pentru întărirea unirei va trebui să ne 

folosim tocmai de mijloacele opuse. Metodul întrebuinţat de 

statui rusesc pentru sdrobirea bisericii unite a fost şi este cel 

propus de episcopul Iosif Siemasco: isolarea greco-catolicilor 

de romano-catolici în vieaţa pastorală şi cu deosebire în seminarii, 

reducerea numărului episcopilor, nimicirea ordului bazilitan, 

care e considerat ca cea mai puternică columnă a unirei, 

şi izolarea catolicilor de cultura apuseană. Pentru a putea dobândi 

deci rezultatele contrare trebuie să folosim mijloace 

contrare, zice primatele Csernoch. Trebuie să strângem cât se 

poate mai tare legăturile dintre greco-catolici şi romano-catolici; 

să rezolvim afacerile comune cu puteri unite; să eliminăm din 

organizaţia internă a bisericii greco-catolice tot ce-o poate 

legà de ortodoxie; să o separăm de curentele de cultură,fcari 

vin din Orient, să împiedecăm împrumuturile culturale şi sociale 

din ţerile schismatice şi să-i obişnuim pe uniţii noştri 

să-şi satisfacă toate dorinţele de această natură acasă, în ţară, 

unde le stă la dispoziţie întreaga literatură şi artă maghiară. 
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Concepţia aceasta atât de neaşteptată şi neobişnuită şii 

totodată atât de agresivă a primatelui Csernoch a produs; 

adânci valuri de nemulţămire în cercurile bisericeşti unite. Şi 

nemulţămirea şi neliniştea este pe deplin justificată, pentrucà 

realizarea acestei concepţii ar fi fatală pentru viitoriul întregei 

biserici unite. Prin ea se sdruncină un privilegiu fundamental 

al bisericilor de rit grecesc, privilegiu garantat de o mulţime 

de concilii şi decrete papale şi garantat cu deosebire în 

înseşi actele de unire ale acestor biserici. înainte de conciliul 

florentin, Roma cerea delà popoarele cari se vor uni, pe lângă 

primirea celor patru puncte dogmatice, subordonarea lor ierarhiei 

bisericii latine. Episcopii latini erau datori să ţină peseama 

uniţilor câte un vicar unit. Organizaţia internă, ritul şi disciplina, 

şi toate drepturile şi privilegiile — întru cât nu contraziceau 

principiilor dogmatice sau morale catolice —, rămâneau 

neatinse. Conciliul florentin a mers şi mai departe şi a cerut 

delà orientali numai primirea celor patru puncte fără a-i supune 

ierarhiei bisericii latine. Pe baza aceasta s'a făcut unirea 

noastră, a Rutenilor, Sârbilor şi a altora. Ne-am unit deci cu 

latinii în credinţă, dar am rămas cu vechiul nostru rit şi disciplină 

bisericească. Roma vrea să avem un domn şi o credinţă^ 

iar nu un rit, o disciplină şi o organizaţie internă. Faptul că 

am rămas pe lângă vechile forme externe, pe cari le au şi cel 

neuniţi n'a fost considerat ca o primejdie, ci din contră Roma 

a văzut totdeauna în comunitatea asta: puntea prin care s'ar 



puteà face mai cu succes apropierea dintre apus şi răsărit şi 

de aceea a impus păstrarea intactă a ritului oriental, care nu 

e productul sufletului schismatic ci al sufletului oriental. 

Dacă propagarea unirei s'a putut face cu succes, cauza 

a fost tocmai concepţia aceasta a Romei, pe care vrea s'o 

spulbere primatele Csernoch. Şi niciodată n'a fost mai ameninţată 

şi mai primejduită ideia unirei decât atunci când s'a 

cercat, dintr'un motiv sau altul, schimbarea vechilor forme 

externe. Să ne gândim d. p. la revolta generală, care a cuprins 

sufletul credincioşilor bisericii române unite, când au 

văzut, că maghiarii latini vreau să ne contopească în organismul 

autonomiei lor, sau la valurile uriaşe de nemulţumire, 

la svârcolirile primejdioase, cari s'au ivit în legătură cu întemeierea 

episcopiei de Hajdudorog şi cari, dacă se va urma 

pe calea aceasta, probabil vor erumpe din nou îndată ce vor 

urma timpuri mai prielnice. Ritul oriental, disciplina orientală 
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si organizaţia internă orientală, pe cari le avem comune cu 

reuniţii sunt atât de adânc înrădăcinate în sufletul popoarelor 

unite, sunt atât de concrescute cu psichicul lor, încât orice 

•încercare de a le nimici va întîmpinà cea mai desperată rezistenţă 

şi tocmai încercările de felul acesta vor deschide larg 

porţile propagandei ortodoxe. 

Mişcările schismatice, cari s'au ivit în timpul din urmă 

în mijlocul Rutenilor din Ungaria, au fost provocate nu de 

ritul şi disciplina slavă ci de concepţia păcătoasă politică, de 

care au fost călăuzite guvernele maghiare, presa maghiară şi 

pe urma lor întreg publicul maghiar. Concepţia această ţintea 

la propagarea cu orice mijloace a ideii „naţiunii unitare maghiare" 

şi astfel a considerat preoţimea ruteană, care vorbia 

ruteneşte, cetia ruteneşte şi scria ruteneşte de nepatriotică şi 

prin urmare primejdioasă pentru „ideie"; de aceeaş consideraţie 

se bucura si clasa intelectualilor laici si cu deosebire dăscă- 

Jimea. Preotul rutean, care, din cauza necunoştinţii limbii, nu 

putea veni în contact cu poporul, intelectualul rutean, care-şi 

•renega limba şi originea şi dascălul rutean, care făcea acelaşi 

lucru, se bucurau de toate avantagiile bunilor patrioţi şi ale 

aderenţilor „ideii". Şi astfel poporul lipsit cu desăvârşire de 

orice hrană sufletească potrivită cu psihicul Ini, lipsit de predici 

rutene, de cărţi şi gazetărie ruteană, de şcoli rutene, 

ruinat, în urma neculturii, şi materialiceşte, a întins lacom 

mâna după ajutorul străin. 

Iată cea mai dureroasă combatere a concepţiei primatelui 

Csernoch. 

Primatele cere în vorbirea sa nu numai separarea totală 

bisericească de neuniţi, prin nimicirea acelor elemente ale 



cultului şi disciplinei, cari ne leagă de ei, ci şi o separare pe 

1eren cultural, îndemnându-ne să ne desvoltăm o cultură proprie, 

aci acasă, cu ajutorul literaturii şi artei maghiare. O dorinţă 

foarte curioasă, mai ales când îl auzim pe acelaşi primate, 

spunând în aceeaşi vorbire, că nu este iertat să confundăm 

credinţa cu naţionalitatea şi limba. Va se zică credinţa 

să nu o confundăm cu limba şi naţionalitatea, dar pe 

acestea să le confundăm cu aceea şi prin urmare dacă uniţi 

"fiind nu putem accepta credinţa Românilor neuniţi, să nu le 

acceptăm nici cultura şi literatura, ci să ne adăpăm la isvorul 

•ariei şi literaturei maghiare, care nici ea nu e numai catolică. 

ín faţa acestui îndemn al primatelui ne ţinem de datorinţă a 
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declara, că noi Românii uniţi ne considerăm, din punct de 

vedere cultural, un singur neam, unul şi nedespărţit, cu Românii, 

fără deosebire de credinţă, de pretutindenea. Cultura 

lor e cultura noastră şi cultura noastră e cultura lor. Avem 

aceeaş origine, aceeaş limbă, acelaş trecut şi mai ales avem 

acelaş suflet, care însetează după aceeaş cultură românească. 

Credinţa catolică nu pretinde renegarea culturei române, 

precum nu pretinde nici renegarea culturii maghiare, dar, 

unirea şi consolidarea unirii pretinde păstrarea intactă şi 

chiar întărirea caracterului naţional. Aceasta e credinţa noastră. 

O spunem limpede şi fără nici un încunjur, având ferma convingere 

că prin mărturisirea ei bărbătească aducem, mai ales 

în aceste timpuri grele, cel mai bun serviciu bisericii noastre 

române unite. REDACŢIA. (Z. Paclisanu) 
 

Cultura Crestina 1915/ nr.9 

Cum ar trebui scrisă istoria unirii? 

Unul dintre cei mai buni istorici maghiari din generaţia 

tinără îmi spunea înainte cu 5 ani: „E forte trist, că dv. Românii 

ardeleni n'aveţi nici acum, după două veacuri, o istorie bună 

a unirii cu Roma, care v'a adus atâtea foloase culturale. 

Aveţi scrieri cari fac apologia unirii şi de acelea, cari o condamnă, 

nu aveţi însă o istorie a ei". 

Constatarea învăţatului maghiar cuprinde şi azi purul 

adevăr. Multele lucrări — printre cari sunt şi câteva teze de 
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-doctorat tipărite şi netipărite — sunt numai fragmente, unele 

•bune, altele mai puţin bune, aproape toate însă foarte puţin 

obiective ale acestei istorii. Pe lângă faptul, că cei cari s'au 

-ocupat de chestiunea aceasta, dacă erau uniţi vedeau în unire 

un act săvârşit din cel mai curat idealism, care a avut cele 

;mai strălucite urmări bune si numai bune, iar dacă scriitorul 



erà neunit vedea în ea un act herostratic, o faptă mârşavă, 

care ne-a sdruncinat unitatea naţională, care a fost cauza alor 

nenumerate lupte „fratricide" şi ale cărei urmări bune culturale 

dispar în marea multelor nenorociri, au folosit şi uniţii şi 

-neuniţii în scrierea lucrărilor lor un metod foarte puţin potrivit. 

Metodului acestuia greşit trebuie să i-se atribuie, în mare 

parte, faptul, că nu avem încă o istorie bună a unirii. 

Istoricii unirii au purces, de obiceiu în feliul următor: 

ne-au dat descrierea sinoadelor ţinute la Alba-Iuiia sub vlădica 

Teofil şi sub urmaşul său Atanasie Anghel, ne-au arătat 

hotărîrile aduse acolo, s'au ocupat de cele câteva diplome ale 

lui Leopold I şi ale lui Kolonics, de manifestul unirii, de mergerea 

lui Atanasie la Viena şi de „reversalul" lui din 1701, 

de reîntoarcerea lui acasă si de alte lucruri, destul de interesânte 

şi emoţionante. Din lucrările pregătite în felul acesta 

putem cunoaşte multe, nu putem însă cunoaşte ceea ce e mai 

esenţial şi mai necesar: istoria unirii. 

A scrie istoria acestui important moment din vieaţa po- 

«porului nostru însemnează a scrie istoria propagării catolicismului 

în diferitele părţi locuite de Români. La sinoadele din 

Alba-Iulia au acceptat unirea protopopii, cari au participat la 

ele. In cealaltă parte a preoţimii şi în poporul credincios catolicismul 

s'a propagat pe încetul, după lupte lungi şi înverşunate. 

Sinoadele din Alba-Iulia formează numai începutul 

mişcării de convertire, nu convertirea însăşi, pentrucă a iscăli 

un manifest în numele unui popor încă nu însemnează, a-i 

schimba credinţa. Asta s'a dovedit îndată la începutul unirii 

chiar. Braşovenii, pe cari i-a vizitat Atanasie Anghel însuşi 

pentru a-i îndruma la îmbrăţişarea credinţei catolice, s'au răsvrătit 

împotriva lui şi nici nu voiau să audă de-o trecere la 

catolicism, pe cum nu voiau să audă nici unii dintre preoţii 

terii Haţegului. Unirea încheiată la Alba-Iulia a rămas fără 

urmări şi pentru Românii din Bihor şi pentru cei din Maramurăş 

unde păstoria vlădica Iosif Stoica, care, şi după ce a 

-fost chemat de generalul Rabutin la Sibiiu, „aşa a răspuns 
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împotriva Unirii cu patriarhul delà Roma şi din sfânta Scriptură 

şi din scrisorile cele vechi arătând şi întărind răspunsul 

său", încât „n-a mai cercat nime de-aici înainte să unească 

Maramurăşul", cum ne asigură contimporanul N. Bethlen. 

Neunit a rămas apoi Bănatul şi o mare parte a terii Oltului. 

Hotărîrile aduse la sinoadele din Alba-Iulia au produs 

îndată, în locurile unde au fost cunoscute, în locurile unde 

poporul erà mai liber şi mai îndrăsneţ şi unde au contribuit 

şi alte cauze asupra cărora nu putem stărui aci, mari valuri 

de nemulţumire, a căror urme, pe lângă tot zelul administraţiei, 



ne-au rămas până azi. La introducerea sărbătorească alui 

Atanasie Anghel în slujba de arhiereu recunoscut şi de împăratul 

delà Vieiia, în catedrala zidită de Mihaiu Vodă-Viteazul 

au răsunat pe lângă aclamările aderenţilor şi glasul de protestare 

al celor nemulţumiţi. Deaci înainte protestele şi răsvrătirile 

se tin lant. loan Circa năvăleşte în fruntea cetelor 

de Curuti si în fruntea preoţilor nemulţumiţi cu acţiunea reli- 

. gioasă alui Atanasie Anghel în Alba Iulia, silindu-1 pe acesta 

să fugă la Sibiiu. O mulţime de preoţi se lapădă de unirea, 

care părea sdruncinată pe veci, încât iezuiţii au trebuit să 

convoace un nou sinod pentru întărirea celor slabi. 

Mai târziu, sub păstorirea lui Inocenţiu Micu-Klein şi 

alui Petru Paul Aron, când Visarion Sarai şi Sofronie au cutrierat 

Ardealul, explicând poporului schimbarea săvârşită sub 

Atanasie, s'au produs mişcări fără pereche în trecutul neamului 

noastru. Satele româneşti au devenit adevărate câmpuri 

de răsboiu între uniţi şi neuniţi. Flăcările uriaşului incendiu 

s'au întins până departe în părţile Sătmarului. S'au comis şi 

într'o tabără şi în cealaltă acte de-o neaşteptată sălbătecie, au 

fost şi de-o parte şi de cealaltă aprinderi, schingiuiri şi omoruri. 

Alăturea de ele s'au săvârşit — iarăşi în ambele tabere — 

şi fapte de-o mare valoare etică: s'au văzut preoţi şi ţărani 

simpli suferind mai bucuros toate chinurile, pe cari le putea 

scorni patima aprinsă a celor din tabăra opusă, decât să-şi 

părăsească credinţa. 

Furtuna s'a liniştit abia la începutul jumătăţii a doua a 

veacului al XVlII-lea, când în fruntea celor netrecuţi la catolicism, 

cari erau foarte mulţi, cu mult mai mulţi decât se 

credea, a fost aşezat un vlădică de legea lor, deşi nu din 

sângele lor. 
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Prin urmare istoria unirii, a unirii adevărate iar nu a 

unirii la masa verde, cuprinde o epocă lungă, plină de sbucium, 

şi plină de interes pentru istoricul, care alăturea de 

faptele şi întâmplările dovedite prin documente, urmăreşte şi 

cunoaşterea fondului sufletesc, care le-a determinat, o epocă 

stăpânită de mişcările masselor, cari au scormonit adânc sufletul 

poporului nostru, scoţând la suprafaţă toate însuşirile 

lui bune si rele. 

O istorie bună a unirii va arăta, deci, întregul complex 

de motive, cari au determinat importanta schimbare a credinţei 

mărturisite până la începutul veacului al XVIII-lea 

de neamul nostru, va arăta felul, cum s'a propagat catolicismul 

în diferitele părţi ale terii, împrejurările cari au făcut cu putinţă 

propagarea într'un loc şi acelea cari au făcut-o cu neputinţă 

în alt loc, va arăta reacţiunea pornită contra unirii 



cauzele şi urmările ei, şi ne va da istoria interesantelor lupte 

religioase, cari stăpânesc vieaţa publică românească a unei 

părţi din veacul al XVIII-lea până la aşezarea episcopului neunit 

în fruntea bisericilor neunite. O istorie lucrată în felul 

acesta va fi, incontestabil, o lucrare grea şi anevoioasă, care 

va reclama multă răbdare şi multă înţelegere, dar va fi şi o 

lucrare folositoare. 

Autorul ei va trebui să fie călăuzit singur numai de 

aflarea adevărului, ori care ar fi acela; va trebui să fie în 

cel mai mare grad indiferent faţade rezultatul cercetărilor sale 

asemenea matematicului, care rămâne rece în faţa problemei 

ce o rezolveşte şi pe care nu-1 interesează, că oare rezultatul 

va fi plus sau minus ci numai exactitatea rezolvirii. Adevărul 

nu poate strica nici bisericii unite nici celei neunite. 

Lumina soarelui arde numai putregaiul, stejarului sănătos 

însă îi dă vieaţă şi putere. Credincioşiii ambelor biserici 

trebuiesc obişnuiţi cu conştiinţa, că dânşii sunt uniţi 

sau neuniţi nu din motivul, că strămoşii lor au primit sau 

n'au primit catolicismul înainte cu o sută sau două de ani ci 

pentrucă sunt convinşi de adevărătatea învăţăturilor bisericii,, 

căreia îi aparţin. 

ZENOVIE PÂCLIŞANU. 

 

Cultura crestina 1916/ nr.2 

Alegerea şi denumirea episcopului unit 

loan Patachi.(I) 
— îndreptări şi întregiri la articolul d. Silviu Dragomir din nr. 16—18 1915 

al „Revistei Teologice" din Sibiiu. — 

(I.) 

D. dr. Silviu Dragomir publică în nrul 16—18 al „Revistei 

Teologice* un mic studiu despre alegerea şi denumirea Iui loan 

Patachi, al doilea arhiereu al bisericii române unite. Despre 

vieaţa şi activitatea acestui vlădică se ştia până acum foarte 

puţin. Arhiva mitropoliei din Blaj nu ne-a păstrat privitor la 

«1 nimic, iar cu arhiva statului din Budapesta, atât de importantă 

pentru istoria noastră naţională, istoricii români ardeleni 
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erau foarte puţin familiarizaţi. Astfel articolul d. Dragomir are 

pentru cercetătoriul trecutului nostru bisericesc o importanţă 

deosebită. Pe lângă noutatea informaţiei trebuie relevat, ca o 

apariţie îmbucurătoare, stilul absolut obiectiv al acestui articoL 

Din el lipseşte patima confesională, care caracterisează literatura 

istorică ardeleană — atât unită cât şi neunită — lipsesc 

ironiile mai mult sau mai puţin spirituale, dar totdeauna stricăcioase, 

la adresa bisericii „surori", de cari este plină această 

literatură şi lipseşte, mai ales, spiritul agresiv, care a întunecat 

atât de mult înţelegerea şi stabilirea adevărului. 

Articolul d. Dragomir este scris pe baza materialului documentar 



aflător în colecţia Rosenfeld, care se păstrează în 

biblioteca Bruckental din Sibiiu. Oricât de bogată ar fi informaţia 

ce se poate culege din această colecţie, ea totuş nu 

este completă. Cercetări noui vor descoperi date noui şi fapte 

noui, cari deşi nu vor schimba, poate, în mod esenţial vederile 

noastre privitor la interesantul şi sbuciumatul period de 7 ani 

ce a urmat delà moartea lui Atanasie Anghel până la confirmarea 

lui loan Patachi, vor face totuş posibilă o înţelegere 

mai clară a oamenilor şi împrejurărilor de atunci. Şirele următoare 

cuprind câteva îndreptări şi întregiri la articolul d. Dragomir, 

scrise pe baza documentelor aflate în arhiva statului 

din Budapesta. 

* 

Abià s'au împlinit două luni şi jumătate delà moartea 

lui Atanasie Anghel şi representanţii preoţimii române unite 

au purces, în sinodul ţinut la 9 Noemvrie 1713 în Alba-Iulia, 

la alegerea unui nou arhiereu. Acesta a fost întâiul prilej delà 

unire încoace, de a deprinde unul dintre cele mai esenţiale 

drepturi ale bisericii unite garantat prin p. 12 al diplomei leopoldine 

din 19 Martie 1701. La sinod nu au fost chemaţi toţi 

protopopii ci numai cei mai bătrâni (seniores protopopae). 

Reprezentarea aceasta a bisericii române printr'un număr restrins 

de protopopi a fost o inovaţie introdusă de iezuiţi pentru 

a putea stăpâni mai uşor clerul şi poporul unit. (h locul sinoadelor 

vechi, la cari participau protopopii toţi, preoţii, juzii 

şi crâsnicii (feţii; lat. aeditui) satelor şi cari au fost desfiinţate 

înainte cu câţiva ani, s'au introdus micile sinoade compuse 

din vlădica, teologul său şi câţiva protopopi mai bătrâţpj 
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despre cari nu ştim, că oare au fost aleşi sau denumiţi.1) 

Sinodul astfel alcătuit voià să aşeze în fruntea bisericii române 

pe teologul lui Atanasie, iezuitul Fr. Szunyogh. Acesta 

referindu-se la statutele ordului său n'a voit să primească 

vlădicia şi astfel a fost ales cu unanimitate de voturi bohémul 

Wenceslau Frantz, secretariul reposatului Atanasie Angheli. 

care nu aveà încă nici darul preoţiei şi n'a cercetat nici o 

şcoală teologică. Sinodul scrie în aceeaş zi primatelui rugându- 

1 sâ intervină pentru denumirea şi conferirea grabnică a lui, 

ca nu cumva rămânând credincioşii mult timp fără păstor să 

fie răpiţi de lupii răpitori (lupi rapaces) din principatele vecine. 

2) Acelaş lucru îl scriea primatelui în, ziua următoare 

(10 Noemvrie 1713) şi iezuitul Szunyogh, recomandându-1 călduros 

pe Wenceslau Frantz şi sfătuindu-1 să îndemne preoţimea 

unită la statornicia în credinţa catolică până la denumirea 

noului vlădică.3) In 15 Decemvrie primatele aduce la 

cunoştinţa clerului, că 1-a recomandat pe Wenceslau Frantz 

împăratului spre aprobare şi-1 îndeamnă să opună cea mai 

mare resistenţă ispitelor schismatice cari vin de peste munţi.4) 

"Curtea din Viena sub pretextul puţin serios, că sinodul 

electoral s'a ţinut prea curând şi astfel membrii aceluia n'au 



avut timpul necesar pentru a se putea aduna şi sfătui, a declarat 

alegerea de nelegală şi nevalidă. Motivul adevărat al 

neconfirmării lui Wenceslau Frantz a fost altul; şi anume guvernul 

şi statul catolic ardelean, apoi la propunerea acestora 

şi curtea din Viena, voià cu orice preţ să aşeze în fruntea bisericii 

române unite pe loan Patachi. D. Silviu Dragomir îi 

aduce acestuia îndată la începutul articolului din „Revista 

Teologică" două acuze, cari nu se pot susţinea. Dsa ne spune 

că ..preotul catolic din Făgăraş loan Patachi îşi dedese zadarnic 

silinţa de a ocupa scaunul episcopesc din Muncaciul 

Rutenilor (p. 264)". Pentru dovedirea acestei afirmaţii citează 

'< Scrisoarea din 8 Iulie 1714 a iezuitului Francise Szunyogh cătră 

vicecancelariul loan Kászoni: ^Universalis synodus ad quam protopopae, 

popaeque cum judicibus et aedituis convocări deberent universi, sublata 

est his annis propter gravissimas causas etiam Eminentissimo Cardinali 

conscio. Ideo constituti seniores protopopae ut cum episcopo et theologo 

flccurentia negotü terminent et synodum universam représentent" (Orig, 

îu arhiva cancel, aulice transilv. nr. 111-1716). 
"} Nilles, Simbolae etc. I, 394- 5. 

») ibidem, p. 395—6. «) Ibidem, p. 396 - 7 . 
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un articol al meu apărut în această revistă. Cred, că dsa 

n'a avut în mână articolul amintit, când a scris şirele acestea, 

pentrucă eu n'am zis niciodată şi nicăiri, că Patachi şi-a dat 

silinţa să ajungă vlădică la Muncaci. După moartea lui Camillis 

când s'a ivit între Curtea din Viena şi Roma conflictul privitor 

la persoana urmaşului său, credeau unii că conflictul s'ar putea 

aplana, dacă în fruntea episcopiei rutene ar fi aşezat loan 

Patachi, care pe timpul acela era teolog la Roma. Despre 

vre-o activitate a lui în direcţia aceasta n'avem însă nici o ştire. 

Ne mai spune apoi d. Dragomir, că Patachi „nu isbuti să înlăture, 

nici prin sprijinul unui cardinal, nici printr'o întrigă 

destul de iscusită, candidatura baronului Mártonfi pentru episcopia 

latină din Alba-Iulia, spre a fi numit însuş în acest 

scaun". Dsa îşi întemeiază afirmaţia pe o scrisoare a primatelui 

unguresc adresată vicecancelariului Kászoni. E adevărat, 

că primatele aduce lui Patachi învinuirea aceasta în scrisoarea 

sa din 10 Maiu 1714 trimisă vicecancelarului Kászoni, pe care 

a repeţit-o şi în altă scrisoare adresată în 28 Maiu guvernorului 

ardelean.1) Dar acuza, cum o dovedeşte desminţirea categorică 

a cardinalului Ptolomeus, e absolut neîntemeiată. Acesta 

scrie în 21 Iulie 1714 primatelui „liberum omnino esse Dominum 

Pataki ab hujusmodi culpa suisque in Uteris ad me latis 

neque mentionem unquam fecisse de episcopatu Transylvaniae 

neque de novo domino episcopo eius diaecesis..."2) Astfel, zice 

<1. Dragomir, neisbutind nici la Muncaci nici la Alba-Iulia, 

Patachi a fost silit să se mulţumească cu vlădicia româneasca 

unită. „Intr'o scrisoare adresată în 20 Decemvrie 1713 cătră 



primatele ungar îl şi roagă pentru sprijin în această direcţie". 

Pentru ca cetitorii să cunoască feliul „rugării" lui reproduc 

cuvintele scrisorii amintite „Pro altiori ad Valachos jurisdictione 

(Patachi ceruse confirmarea jurisdicţiei primite în 1711) 

de genu humillime supplicarem Eminentiam Vestram si non timerem 

sapientissimae Eminentiae Vestrae occulta judicia" sau 

pe româneşte: aş cere o jurisdicţie mai extinsă asupra Românilor 

dar mă tem, că cererea mea va contrazice planurilor 

înţelepte ale Eminenţiei Voastre.3) La atâta se reduce „rugarea 

pentru sprijin" a lui Pataky. 
') Originalul ambelor scrisori In arhiva cancelariei aulice transilvane 

nr. I l l —1716. 

') Orig. tn arhiva cancel, transiiv. nr. 128-1715. 

') Nilles, o. cit. p. 407. 
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Nefiind recunoscută de legală şi validă candidarea săvârşită 

în sinodul din 9 Septemvrie 1713, protopopii mai bătrâni 

(protopopae seniores) ca representanţi ai bisericii şi 

clerului unit s'au adunat din nou pentru a candida — de data 

aceasta— trei persoane conform p. 12 al diplomei leopoldine din 

1701. Sinodul acesta, al doilea, electoral s'a ţinut în 16 Aj>rilie 

1714 — iar nu în 23 Iulie cum zice d. Dragomir — la Alba- 

Iulia. Vicecancelariul Kászoni scrisese teologului iezuit Francise 

Szunyogh. îndemnându-1 să stăruie pe lângă membrii sinodului 

să-1 candideze şi pe loan Patachi zicând, că asta e voinţa împăratului. 

Szunyogh a prezentat sinodului scrisoarea lui Kászoni 

însă fără nici un rezultat, pentrucă protopopii prezenţi şi-au 

dat şi acum voturile pentru bohémul Wenceslau Frantz şi 

pentru a satisface punctului amintit din diploma leopoldină, 

care impune candidarea alor trei persoane, au candidat şi pe 

Demetriu, protopopul Bălgradului şi pe Pavel protopopul Haţegului. 

Patachi n'a primit nici un vot. „Obstinati et obfirmati 

in primo suo proposito — zice Szunyogh in scrisoarea trimisă 

la 20 Aprilie vicecancelarului Kászoni — admodum Reverendum 

Dominam Palaky candidare absolute noluerunt"S) 

Sinodul a scris încă în aceeaş zi — 16 Aprilie 1714 — împăratului, 

primatelui şi lui Kászoni, cerând confirmarea Iui 

Wenceslau Frantz, despre care spune, că e de 36 ani, că lucrează 

de 15 ani pentru întărirea şi propagarea unirii şi ştie 

latineste, nemteste, bohemeste si româneşte, cunoaşte temeinic 

ritul şi obiceiurile bisericii greceşti.2) Primatele şi acum a 

sprijinit pe candidatul sinodului, intervenind în favorul lui de 

douăori pe lângă vicecancelariul Kászoni (în scrisorile din 6 

şi 10 Maiu 1714), iar în 28 al aceleiaş luni şi pe lângă guvernorul 

Ardealului şi cercând să-1 compromită pe Patachi 

prin acuza despre care a fost vorba mai sus.3) 

După sinodul acesta — iar nu după 9 Noemvrie 1713, 



cum zice d. Dragomir —, au mers la Viena cei doi curatori 

ai bisericii unite, numiţi de împăratul Leopold, Mihail Puiu şi 

Stefan Raţiu. Dsa ne spune, că „deputăţia" aceasta a fost 

dusă la Viena de cei doi patroni ai lui Patachi, Kászoni şi 

Kornis, pentru a împiedeca confirmarea alegerii lui Wenceslau 
*) Orig. în arhiva cancel, aul. transilv. nr. 111 — 1716. 

') Orig. scrisorilor ibidem nr. 128—1715. 

*) Orig. scrisorilor ibidem nr. 111—1716. 

4.  
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Frantz. Din documentele, pe cari le am la îndemână mi-se 

pare, că Raţiu şi Puiu au mers la Viena cu alte scopuri. 

Dânşii au lucrat la Viena atât contra lui Wenceslau Frantz 

cât şi contra lui Patachi. .Nu-1 voiau pe cel dintâiu deoarece 

— după părerea lor — sinodul care 1-a ales (16 Aprilie) a fost 

constituit în formă necanonică, nefiind invitaţi toţi protopopii, 

iar si dintre cei învitati doi au fost excluşi. Pe Patachi nu-1 

voiau, fiindcă nu a primit nici un vot. Dânşii ne apar deci ca 

apărători cu orice preţ ai drepturilor bisericii, ai cărei curatori 

din mila împăratului Leopold erau. Este deosebit de interesantă 

purtarea vicecancelariului Kászoni faţă de aceşti doi. 

Din mergerea lor la Viena dânsul credea că poate făuri o armă 

puternică contra alegerii lui Wenceslau Frantz. învinuirile aduse 

de ei împotriva acestuia resp. împotriva alcătuirii sinodului 

electoral le-a comunicat îndată lui Szunyogh, care era un mare 

sprijinitor, ca aproape toţi iezuiţii, al secretarului bohem. Scrisoarea 

lui Kászoni nu o cunoaştem; cunoaştem însă răspunsul 

din 8 Iulie 1714 al lui Szunyogh.1) De altă parte acelaş Kászoni 

a scris şi superiorului iezuiţilor din Alba-Iulia, Laurenţiu 

Petz, un duşman neîmpăcat al lui Wenceslau Frantz şi al lui 

Patachi, să urmărească cu cea mai mare atenţie activitatea lui 

Mihail Puiu şi Ştefan Raţiu şi să-i împiedece de a agita împotriva 

lui Patachi. Nici scrisoarea aceasta a vicecancelariului 

nu o cunoaştem, cunoaştem însă şi acum răspunsul din 10 Decemvrie 

alui Petz, în care scrie, că-i va supraveghià de aproape 

şi dacă va fi lipsă va cere sprijinul guvernului şi al comandantelui 

general, Steinville, ambii patroni ai lui Patachi.2) 

In 23 Iulie 1714 protopopii români văzând, că confirmarea 

candidatului propus de ei întârzie, scriu din nou vicecancelariului 

loan Kászoni, aducându-i la cunoştinţă, că dânşii 

lin şi acum la Wenceslau Frantz pe care l-au ales după multă 

chibzuială şi nesiliţi sau îndemnaţi de nimeni, şi—I roagă să-i 

apere împotriva intriganţilor şi să intervină la curtea împărătească 

pentru confirmarea lui.3) 

Nici stăruinţele protopopilor, nici ale primatelui n'au putut 

frânge resistenţa guvernorului Kornis şi a lui Kászoni. Cel 

dintâiu scria în 20 Iunie 1714 primatelui, că toată nobilimea 
') Orig. în arhiva cancel aul. transilv. nr. 111—1716. 



') Orig. ibidem sub acelaş număr. 

•) Ibidem. 
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română şi mare parte a preoţimii stau pe lângă numirea lui 

Patachi, iar Kászoni într'un raport mai lung trimis conferenţei 

ministeriale, îndată după sinodul din 16 Aprilie, face o adevărată 

apologie a meritelor şi virtuţilor lui. Dânsul spune, că în 

fruntea bisericii române trebuie aşezat un vlădică cu mai 

multă învăţătură şi cu cunoştinţe mai temeinice decât acele 

ale candidaţilor propuşi de sinod. De altfel candidarea aceasta 

poate fi respinsă, pentrucă la sinodul electoral nu a participat 

clerul întreg, cum era obiceiul mai înainte şi nici chiar protopopii 

toţi, ci numai cei mai bătrâni, de altă parte p. 12 al 

diplomei leopoldine spune; că sinodul să propună trei persoane 

potrivite; în cazul de faţă însă nu toţi trei candidaţii sunt potriviţi 

pentru slujba vlădicească. De altfel împăratul ar putea 

numi şi o persoană care nu a fost propusă de sinod. Cel mai 

potrivit pentru vlădicie ar fi preotul catolic loan Patachi, care 

e născut din părinţi români nobili ardeleni, a făcut studii strălucite 

în Viena şi în Roma, unde a lăsat frumoase amintiri şi 

unde a şi fost preoţit după ritul latin. E adevărat, că sinodul 

nu face nici o amintire despre el, totuş conferenţa ministerială, 

dacă îl crede potrivit pentru vlădicie, să se informeze, 

printr'un rescript, care poate fi dat şi numai în numele vicecancelariului 

ardelean, că oare dacă ar ?trece la ritul grecesc 

firea-ar ales din partea clerului român. Până la primirea răspunsului 

rezolvirea chestiunii să fie amânată. Kászoni atrage 

atenţia conferenţei ministeriale şi asupra faptului, că episcopia 

românească unită nu e canonizată, că dreptul de patronat al 

regelui asupra ei e discutabil, că în Alba-Iulia mai residează 

un episcop catolic şi astfel ar fi foarte cuminte, ca la Roma, 

unde afacerea, probabil, va întimpinà multe dificultăţi, să 

se propună o persoana din toate punctele de vedere potrivită. 

i) 

In urma intervenţiei stăruitoare a lui Kornis şi Kászoni 

Wenceslau Frantz n'a fost confirmat nici acum, ci protopopii 

români au fost convocaţi la un nou sinod electoral. 

7 

ZENOVIE PÂCLIŞANU. 
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Alegerea şi denumirea episcopului unit 

loan Patachi.(II) 
— lndreptiri şi întregiri la articolul d. Silviu Dragomir din nr. 16—18 1915 

al .Revistei Teologice" din Sibiiu. — 



(II. Articol final.) 

Sinodul al treilea electoral s'a ţinut la 24 Noemvrie 1714 

în Alba-Iulia. Cu mult înainte de acest dat aderenţii Iui Patachi 

au început o agitaţie intensivă şi neobişnuită pentru a asigura 

triumful candidatului lor. Lupta aceasta electorală pe lângă 

părţile sale rele a avut şi părţi bune, cari trebuiesc relevate 

şi cărora trebuie s i li-se deie importanţa cuvenită, cici deşi ea. 

a fost purtată în interesul unei persoane, s'a dat în numele 

unei mari idei, care s'a manifestat cu o putere, în vremile; 

acele, neaşteptată şi uimitoare. Afară de aceea la ea a participat 

şi un element nou al vieţii româneşti, care a privit până: 

atunci nepăsător şi despre care nu avem date, că ar fi luat 

vre-o parte mai intensivă Ia afacerile bisericii române. 

In 1 Iunie 1714 boierii nobili din tara Oltului trimit viceçancelariului 

loan Kászoni o petiţie scrisă în limba ungurească, 

în care, între altele spun, că au înţeles din anumite informaţii,, 

că la sinodul din urmă s'ar fi zis, că conform Pravilei liturghia 

trebuie cetită în bisericile româneşti slavoneşte şi prin urmare 

şi episcopul trebuie si fie de viţă slavă. Boerii protestează şi 

spun, că şi până acum preoţii cari au ştiut au făcut slujba 

româneşte. Cer apoi să li-se deie un vlădică de neamul lor,, 

cu minte şi potrivit pentru episcopie. Dânşii cred, că cel mai 

potrivit ar fi păr. loan Patachi, parohul Făgăraşului. II roagă 

apoi pe Kászoni să nu deie crezământ acelor cari spun, că 

dânşii ar dori să se facă slujba slavoneşte sau sârbeşte pentrucă, 

dimpotrivă, dânşii cer, ca şi în viitor liturghia să se cânte 

pretutindeni româneşte, căci numai atunci vor avea mângâiere 

sufletească dacă vor înţelege ce zice preotul şi să se interzică 

cu totul slujba şi cântările străine din biserică.1) 
*) Orig. arhiva cancel, aulică transilv. Nr. 111-1716. 

....Kegyelmedet nagj alázatossan kérjük hogy annak hitelt ne adgjon, 

hogy mü totul vagy ráczul kévánnok az leturgiát mondani, hanem inkáb 

alázatosan instálunk kegyelmednek, hogj ennek utinna is mondassék mindenütt 

oláhul az leturgia mert abban lehet nekünk lelki vigasztalásunk, 

ha értjük mit mond az papunk az templomban, söt azt kévánnok, hogj 

tellyességgel abolealodnék az templomban való Isteni szolgálatok tételekor 

az ideges nyelven való éneklés és leturgia mondás*. 
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In 12 Octomvrie (1714) s'a ţinut în Şona o mare adunare 

preoţească condusă de notarul clerului unit, protopopul loan 

din Veneţia, la care a participat preoţimea din scaunele Cinculmare, 

Cohalm, Odprheiu, şi din tractul superior al comitatului 

Albei. Adunarea redactează o petiţie întărită cu peceţile şi 

iscăliturile alor 160 preoţi, cari cer să li-se deie vlădică de 

neam românesc (nemzetünkbűi valót) şi anume părintele loan 

Patachi.1) In 15 Noemvrie, cu câteva zile deci înaintea sinodului 

electoral, boierimea făgărăşână înaintează o nouă petiţie 

«erându-l şi acum vlădică pe Patachi „pentrucă nu e străin 



ci e din sângele nostru şi din neamul nostru (mivel eo kegyelme 

az mü vérünk és nemzetiségünk, nem idegenünk).*2) 

Despre sinodul din 24 Noemvrie avem informaţii mai 

amănunţite, cari deşi nu sunt totdeauna obiective, — fiecare 

informator reprezintă cu prea multă pasiune interesele candidatului 

său — totuş, cumpănite cu liniştea cuvenită, au, pentru 

cercetătoriul de azi o importanţă deosebită. Cei patru protopopi 

pe cari sinodul i-a ales ca plenipotenţiari pentru a se 

îngriji de executarea hotărîrilor luate, scriu în 10 Decemvrie 

(1714) primatelui, că la sinodul acesta au fost invitaţi toţi protopopii 

iar nu numai cei mai bătrâni, ca la celelalte doue.J) 

Duşmanii lui Wenceslau Frantz, dimpotrivă, spun că mai mulţi 

protopopi, cunoscuţi ca sprijinitori ai lui Patachi, nu au fosi 

invitaţi. Numărul acestora ar fi, cum ne asigură superiorul 

iezuiţilor bălgradeni, Laurenţiu Petz în scrisoarea sa din 29 Nov. 

adresată vicecancelariului Kászoni, 11. Petz ne spune în aceeas 

scrisoare că din 30 voturi Patachi a primit 4, dupăce cu câteva 

şire mai înainte a zis, că la sinod au participat 24 protopopi 

şi au lipsit II.4 ) Iezuitul Újházi scrie In 24 Noemvrie, 

că sinodul s'a ţinut în 23 şi că Wenceslau Frantz a primit 

2S voturi iar Patachi 4—5,5) iar vicecancelariul Kászoni spune 

în raportul său trimis curţii din Viena, că la sinod au luat 

parte 39 protopopi.ö) Sinodul s'a ţinut, de fapt, în 24 Noemvrie 

şi au luat parte 39 protopopi cum dovedeşte lista de votare, 

«are ni-s'a păstrat în traducere latinească în arhiva cancelariei 

aulice transilvane.7) Biserica românească unită aveà atunci 
') Orig. arhiva cancelariei aulice transilv. Nr. 128—1716. 

s ) Orig. ibidem. 

*) Orig. arhiva cancel, anlice transilv. Nr. I l l— 1716. 

') Ibidem. •) Ibidem. •) Ibidem - 

Nr. 128-1715. 
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44 protopopiate şi astfel presupunând, că nu a fost nici unutf 

vacant, numărul protopopilor absenţi n'a putut fi mai mare de 5.. 

Sinodul s'a ţinut în prezenţa delegaţilor statului catolic 

ardelean. Aceştia au prezentat decretul împărătesc, prin car& 

membrii sinodului erau îndemnaţi să-şi deie voturile pentru loan 

Patachi. Protopopul loan din Veneţia, notariul clerului unit, cel 

mai fervent agitator pentru triumful acestuia, a fost dat 

afară delà şedinţe din partea iezuitului Újházi, care zicea, că 

protopopii nu îndrăsnesc, în prezenţa lui, să-şi spună liber 

părerile. 

Conform listei de votare, pe care o am în mână, toţi cei 

39 protopopi l-au candidat pe bohémul Wenceslau Frantz sau 

cum zic dânşii „una cum sibi subjectis popis et parochianis 

libere et clare pro episcopo candidat dominum Wenceslaum 

Frantz secretarium". 



Sinodul a scris, încă în aceeaş zi — 24 Noemvrie —, împăratului 

— arătând motivele pentru cari nu-1 vreà pe Patachi 

şi cerând confirmarea vechiului candidat. Sinodul nu-1 vrea 

pe Patachi pentrucă: 1. A dispreţuit ritul bisericii române unite 

trecând la ritul latin, dovedind prin asta, că, după părerea dânsului, 

ritul românesc nu duce la mântuire. Dacă acum e gata 

a se reîntoarce la ritul nostru, asta o face numai de dragul 

vlădiciei. 2. E un spirit prea absolutist încât nu ne-am putea 

apropia de el cu încredere împărtăşindu-i năcazurile noastre 

3. Ne-a ameninţat, că va schimba ceremoniile bisericii române,, 

deşi acestea sunt aprobate din partea bisericii catolice.1) Sinodul 

a scris tot atunci şi lui Kászoni rugându-1 să intervină 

la curte pentru numirea lui Wenceslau Frantz.2) 

Nici sinodul din 24 Noemvrie, când protopopii au dovedit 

o atitudine atât de energică şi hotărîtă şi o statornicie, care 

le face cea mai mare cinste, ştiindu-se opune tuturor îndemnurilor 

şi sfaturilor, chiar şi când acelea veneau din partea 

înălţatei curţi împărăteşti — nici acest sinod, deci, n'a putut 

pune capăt luptelor electorale. Aderenţii lui Patachi, care, incontestabil, 

era un om cu o foarte temeinică pregătire teologică 

şi aveà o vieaţă preoţească neprihănită, văzându-se spri^ 

jiniţi şi de curtea din Viena, şi de cancelaria aulică, şi de guvernul 

ardelean şi de statul catolic, au continuat lupta cu 

multă îndărătnicie şi cu puţini scrupuli în alegerea mijloacelor.. 
') Orig. arhiva cancel, aulice transilv. Nr; 128 1715. 

•) Ibidem. 
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In 27 Noemvrie loan, protopopul Veneţiei, scrie din Făgăraş, 

guvernorului Komis, că sinodul din urmă a lucrat împotriva 

voinţei Majestăţii sale alegându-1 din nou pe Wenceslau- 

Frantz, că dânsul a fost dat afară delà şedinţe, că numai protopopii 

bigami îl voesc pe secretariul bohem, pentrucă le-a 

făgăduit sprijin contra asprimii canoanelor, şi că mulţi preoţi 

vor părăsi mai bucuros ţara decât să fie păstoriţi de candidatul 

sinodului, iar la sfârşit îl roagă pe Komis să sdrobeascâ 

partida bohemului şi să convoace un nou sinod, nu în Alba- 

Iulia, unde protopopii pot fi înfluinţaţi, ci în alt loc.1). 

In 29 al aceleiaş luni scrie şi superiorul iezuiţilor bălgrădeni, 

Laurenţiu Petz, vicecancelariului I. Kászoni comunicându- 

i „sub roşa", cum zice dânsul, că unirea nu se va iritări 

dacă va fi numit unul din cei trei candidaţi, deoarece 

protopopii Dumitru şi Pavel sunt fără învăţătură şi timizi şi 

n'au nici o autoritate înaintea clerului. Sub păstorirea unuia 

din ei, preoţii bigami vor face ce vor voi. Bohémul n'are „vocaţiune", 

căci dacă ar aveà n'ar fi încheiat un fel de logodnă 

(contraxit... semisponsalitia) cu o anumită Ursula, despre care 



a zis că-i este mai dragă decât vlădicia românească. Afară de 

aceea Wenceslau Frantz e nestatornic. In 23 Noemvrie a zis, 

că renunţă la vlădicie, iar în 24 a făcut tocmai contrariul. De 

altfel preoţii români ţin mult la el, pentrucă i-a tratat totdeauna 

bine, iar clerul acesta nu este călăuzit de principii supranaturale, 

ci de interese lumeşti.2) 

Intr'aceea numărul aderenţilor lui Patachi a început a 

creşte. In 10 Decemvrie 1714 protopopul Aron din Ţichindeal 

aduce la cunoştinţa celor competenţi că „votuluim pre pator 

Pataki Ianăş şi pe protopopul Pavel din Tuştea şi protopopul 

Dumitru din Bălgrad, iară pe Freanţi nu-1 votuluim. încă ne 

plecăm după zisa înălţatului împărat. Eu protopop Aron din 

ŢikindeaP. Declaraţia este întărită cu peceţile şi iscăliturile 

alor 20 preoţi cari, şi dânşii, declară: „ne plecăm toţi la poala 

nălţatului împărat şi primim ce ne va dărui nălţia sa". Asemenea 

şi protopopul din Cergău: „Eu protopop Simion ot 

Cergău voesc pe pator Potoki să fie vlădică". Urmează şi aci 

iscăliturile şi peceţile alor 14 preoţi.3) 
l ) Orig. în arhiva cancel, aulice transilv. Nr. 111-1716. 

') Ibidem. 

*i Orig. în arhiva cancel, aulice transilv. Nr. 128- 17Í5. 
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In ziua când Aron din Ţichindeal se pleca cu cei 

20 de preoţi ai săi la „poala nălţatului împărat" protopopii 

din jurul Bălgradului, primesc delà guvernorul Komis, prezidentul 

statului catolic ardelean, o scrisoare, prin care sunt 

provocaţi să determine o zi potrivită pentru ţinerea unui nou 

sinod, în care să fie ales, conform decretului împărătesc, loan 

Patachi. Sinodul se va ţinea, zice scrisoarea, în Sibiiu, pentrucà 

aci protopopii vor puteà stà mai uşor în legătură cu statul 

catolic.1) Cei patru protopopi plenipotenţiari ai sinodului din 

24 Noernv|e scriu încă în aceeaş zi atât primatelui cât şi lui 

Kászoni descoperindu-le planul guvernului şi cerându-lé sprijin 

•împotriva acestui amestec nelegal în afacerile bisericii române 

unite.2) 

Mulţi protopopi au declarat, că nu vor merge la Sibiiu şi 

nu vor lua parte la sinod numai dacă acela va fi convocat de 

Maiestatea sa împăratul. Şi de fapt Ia adunarea — căci sinod 

nu se poate numi — ţinută în 28 şi 29 Decemvrie în Sibiiu 

în casele contelui Mikes, reprezentantul statului catolic ardelean, 

care era prezidentul adunării, au participat foarte puţini 

protopopi. De faţă erà şi Iosif Boer, vicecăpitanul Făgăraşului. 

Adunarea-a declarat sinodul din 24 Noemvrie de nelegal, 

pentrucă: 1. Nu au fost convocaţi toţi protopopii şi mat ales 

«'au fost convocaţi aceia, despre cari se ştia că sunt aderenţii 

lui Patachi. 2. Vicariul general al clerului românesc, protopopul 

loan din Veneţia, a fost dat afară delà şedinţe. 3. Membrii sisnodului 



şi-au dat voturile pentru Wenceslau Frantz, unii îndemnaţi 

de anumite promisiuni, iar alţii de frică. 4. Aceştia au 

fost rău informaţi cu privire la persoana Iui Patachi, crezând 

că nu ştie româneşte, că dispreţueşte ritul grecesc şi că ar 

voi să schimbe ceremoniile bisericii române. 5. Nu s'au înţeles 

membrii sinodului — cu reprezentanţii statului catolic cum ar 

ti cerut bunul mers al lucrurilor şi chiar şi decretul împărătesc. 

6. Petiţia trimisă la Viena în numele sinodului a fost 

» 
scrisă de Wenceslau Frantz şi de câţiva protopopi aderenţi 

de ai lui, iar pecetea, cu care a fost întărită, e suspectă.3) 

Prietinii lui Patachi nu s'au mulţumit cu nimicirea holărîrilor 

sinodului din 24 Noemvrie, ei au adunat si voturi 
') Scrisoarea din 10 Decemvrie 1714 alui L. Petz cătră Kászoni 

ibidem Nr. 111-1716. 

*) Orig. ibidem. 

*) Raportul vicecancelariului Kászoni, Orig. ibidem. 

 
pentru candidatul lor. Au votat cu Patachi protopopul Costea 

din Hopârta, Radu din Colun, Stan din Armeni, Petru din Şomfalău, 

Oprea din Răşinari, Nicolae din Biia, loan din Racoviţa, 

Nicolae din Voila. Tot atunci au fost prezentate şi patru declaraţii: 

una iscălită de 33, a doua de 116, a treia de 21, a 

patra de 22 preoţi, cari, toţi, îl cer vlădică pe Patachi. Protopopii 

amintiţi mai sus, spun, că îl vreau pe Patachi, pentrucă 

au înţeles că îl vrea împăratul. Protopopul Petru din Daia şi 

Avram din Vinţ (Alvinc) au fost şi aci împotriva lui Patachi. 

Acesta din urmă a zis: dacă Majestăţii sale nu-i place nici 

nici unul din cei trei candidaţi, deie-ne libertate să ne alegem 

alţii. Pe părintele Patachi nu-1 cunosc1) 

Scopul adunării din 28 şi 29 Decemvrie pare a fi fost 

numai nimicirea hotărîrilor sinodului din 24 Noemvrie şi agitaţia 

pentru Patachi. Mai mare importanţă nu i-au dat nici 

chiar convocatorii ei, cari pe baza voturilor, primite aci de 

candidatul lor, nu se simţiau îndreptăţiţi a-1 înainta curţii împărăteşti 

spre denumire. Li-s'a părut deci necesară convocarea 

unui nou sinod electoral, nu la Bălgrad ci la Sibiiu, unde 

— cum ziceau dânşii — contactul cu statul catolic ardelean 

e mai uşor. „Protopopii mai bătrâni" scriu în 2 Ianuarie din 

nou lui Kászoni protestând împotriva nelegiuirilor guvernului,, 

care vrea să le impună într'un fel nepotrivit şi neobişnuit şi 

cu folosirea celor mai nebănuite violente (insolito et inconveniènti 

more inexcogitabilibusque adhibitis modis et violentiis) 

pe loan Patachi şi rugându-1 să le deie sprijinul său puternic 

pentru a se putea apăra contra acestor încercări.2) Protestele 

clerului românesc au fost şi de data aceasta zadarnice. In 

9 Ianuarie 1715 s'a ţinut al 4-lea sinod electoral, la Sibiiu sub 

prezidiul lui Mikes şi cu asistenţa interpretului Iosif Boer. 



Despre sinodul acesta nu ştim aproape nimic. D. S. Dragomir 

zice în articolul dsale, că au luat parte la el numai trei 

persoane: Mikes, prezidentul, Boer, interpretele şi loan din 

Veneţia. Informaţia aceasta mi-se pare greşită. Din sinod s'a 

trimis împăratului o petiţie, iscălită de patru protopopi, cari 

cer numirea lui Patachi. Acelas lucru îl cere în ziua următoare 

şi statul catolic ardelean. Din memoriul statului catolic se 
l ) Listele aceste de votare se află toate în arhiva cancel, aulice 

transilvane Nr. 128—1715. 
*) Orig. în arhiva cancel, aul. transil. Nr. 111 — 1716. 
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vede, că la sinod au participat mai mulţi protopopi, iar nu 

„un unic membru" cum zice d. Dragomir, căci cetim în acest 

memoriu „qui comparuerint hic Cibinii ex clero et qualiter ii 

longe aliter quam Albae-Iuliae suíragati sint, ex adjacentibus 

instruments authenticis Majestas Vestra sacratissima clementissime 

perspicere dignabitur." Memoriul vorbeşte apoi de o 

„votorum pluralitate" alui Patachi.1) Statul catolic a scris tot 

atunci şi primatelui, cerându-i sprijinul pentru candidatul său.2) 

La sinod s'au prezentat şi 12 preoţi din protopopiatul Biiei, 

dând o declaraţie întărită cu iscăliturile şi peceţile lor, în care 

spun, că vreau să le fie vlădică Patachi.3) 

Agitaţia a continuat şi după sinodul din 9 Ianuarie. In 

12 a acehias luni boierii din tara Oltului tin o nouă adunare 

în Voila, de unde trimit împăratului o petiţie iscălită de loan 

Stoica şi de Gavrilă Sirvacy cerând numirea lui Patachi.*) 

In 18 Ianuarie îi trimit votul protopopii Iancu din Diomal, 

Simeon din Cergăul mare şi loan din Biia.5) In 18 Ianuarie 

Wenceslau Frantz, pentru care preoţimea română a luptat cu 

atâta credinţă şi energie, scrie lui Kászoni aducându-i la cunoştinţă, 

că renunţă la vlădicie.6) Prin renunţarea lui chestia 

episcopatului românesc a ajuns într'un stadiu nou. 

După sinodul din 9 Ianuarie Kászoni a înaintat curţii un 

lung şi amănunţit raport despre luptele purtate în jurul tronului 

vlădicesc al bisericii române unite, recomandându-1 cu 

multă căldură pe loan Patachi.7) Conferenţa ministerială ţinută 

la 24 Martie 1715 a primit propunerile vicecancelariului şi 1-a 

şi propus împăratului Carol spre denumire. împăratul a scris 

la călcâiul raportului conferenţei ministeriale puternicul şi decisivul 

„placet. Carolus" şi astfel chestia a fost pentru forurile 

„de acasă" aranjată.8) 

S'au ivit însă îndată alte dificultăţi. Şi anume Roma zicea, 

că nu pot fi doi vlădici catolici cu acelaş titlu în Ardeal, că 

episcopul de rit grecesc trebuie să fie călugăr, că dreptul de 
') Orig. ibidem Nr. 128-1715. 

*) Copie in „Collectio maior manuscriptornm historicorum A. Tom. 

XXVIII" a contelui Kemény p. 533 în arhiva muzeului ardelean din Cluj. 

*) Orig. în arhiva cancel, aulice transilv. Nr. I28-I7I5. 



*) Orig. ibidem. 6) Ibidem. 

•) Copie în colecţia citată a contelui Kemény tom. XXVIII, p. 534-35. 

') Orig. în arhiva cancel, aulice transilv. Nr. 111—1715. 

*) Copie în colecţia citată a contelui Kemény tom. XXVIII, p. 536-38. 

 
Nr. 3 CULTURA CREŞTINA. Pag. 75 

patronat al regelui unguresc nu se extinde şi asupra nouei 

episcopii; apoi Patachi ar fi trebuit să treacă delà ritul latin 

iarăş la cel grec, lucru care Romei asemenea nu-i convenià. 

in jurul acestor chestiuni s'au început lungi şi plictisitoare tratative 

între curia romană şi curtea din Viena, cari nu se cunosc 

încă destul de amănunţit, până în 1721 când, în sfârşit, 

loan Patachi a fost confirmat şi de papa Inocenţiu XIII prin bulla 

.„Ecclesiam Christi". Abià în 28 Septemvrie 1723, cu puţin după 

instalarea lui Patachi, a adus Carol la cunoştinţa funcţionarilor 

publici din Ardeal denumirea noului vlădică poruncin- 

du-le, să-i deie tot sprijinul de care va aveà lipsă pentru păstorirea 

credincioşilor săi.1) 

ZENOVIE PÂCLIŞANU. 
*) Orig. in arhiva guvernului ardelean Nr. 14—1724. 

 

Cultura Crestina 1916/ nr. 5 

Contribuţii istorice privitoare la situaţia materială 
a preoţimii române din Ardeal şi Ungaria. 
a) 

In 1279 papa Nicolae III scrie clerului din Ungaria, să 

deie legatului apostolic, Filip de Fermo, sprijinul necesar pentru 

întărirea credinţei catolice şi alungarea din ţară a schismaticilor. 

1) Tot atunci sinodul ţinut la Buda, sub conducerea aceluiaş 

legat apostolic, a luat aspre măsuri de extirpare a credinţei 

schismatice din regatul Ungariei, poruncind ca preoţii 

schismatici să fie opriţi a face slujbe, a ridica capele şi biserici, 

iar credincioşii să fie împiedecaţi, în caz de lipsă, per 

saeculare brachium, de a lua parte la slujbele ăstorfel de preoţi. 

Sinodul dispune apoi ca hotărîrile acestea să fie scrise cu litere 

mari şi ceteţe pe table, cari, legate cu lanţuri de fier, să 

fie expuse în biserici pentru a ajunge la cunoştinţa tuturor.2) 
*) Hurmuzachi, Documente privitoare Ia istoria Românilor î, 435. 

*) Történelmi tár din 1881, ç p . 548—9. 
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Singura biserică recunoscută şi apărată de legile ţării 

era, deci, în Ungaria cea catolică. Biserica orientală era numai tolerată, 

însă nu în senzul, în care a fost tolerată în veacurile 

următoare în Ardeal, când toleranţa aceasta deşi numai „usque 

ad beneplacitum" era totuş cuprinsă în legile ţării, ci o toleranţă, 

să-i zicem clandestină, negarantată de nici o lege. Mare 

parte din teritoriul ţării era locuită de popoare aparţinătoare 

bisericii răsăritene, cari ţineau cu tărie la credinţa lor. O convertire 



a lor s'a dovedit, cu toate încercările şi pe lângă toate 

stăruinţele reprezentanţilor pontificilor romani, imposibilă, iar 

scoaterea lor din ţară, cum cereà la 1279 papa Nicolae III, ar 

fi fost împreunată cu mari pagube materiale. Astfel regii şi 

domnii de pământ chiar şi când aceştia erau episcopi sau 

canonici, trebuiau vrând nevrând să îngăduie ca pe moşiile 

lor să petreacă şi preoţi schismatici, cari să slujască în modestele 

bisericuţe urgisita slujbă schismatică pentru umilitul 

popor, care făcea să rodească câmpiile, seca bălţile şi mocirlele, 

tăia pădurile şi apăra ţara de invaziile vecinilor. împrejurările 

vieţii s'au dovedit şi data aceasta mai puternice decât 

litera canoanelor şi jurămintele regilor. 

Nefiind deci recunoscut prin lege dreptul de existenţă al 

bisericii orientale, este evident, că nici preoţimea nu putea fi 

împărtăşită de nici un privilegiu legal. Soartea ei erà astfel 

aceea a poporului, pe care-1 păstoria. Trebuia să supoarte 

toate sarcinile publice, pe cari le suporta poporul şi să plătească 

toate contribuţiile pe cari le plătiâ el. Abià în 20 Martie 

1479 îl vedem pe regele Matia Corvinul scutind preoţimea 

maramurăşană, la intervenţia misteriosului mitropolit de Belgrad 

(Nandoralba) Ioanichie (în original Iwannythye), de tot 

feliul de contribuţii ordinare si extraordinare, cari trebuiau să 

le deie regelui. !) 

In ce priveşte îndatoririle preoţilor faţă de singuraticii 

domni de pământ, pe a căror moşie se aflau, şi acele erau, în 

general, egale cu ale poporului de rând. Dânşii atârnau întru 

toate delà bunăvoinţa proprietariului, pentrucă nu exista nici 

o lege, care să le garanteze o situaţie deosebită de aceea a 

credincioşilor. Unde însă proprietariul eră mai cu tragere de 
*) Diploma a fost publicată, după originalul aflător în arhiva episcopiei 

rutene din Ungvar, de Hodinka în A munkácsi gör.-kath. püspökség 

okmánytára I, 2—3. 
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') Bunyitay Vince, A váradi püspökség története I Nagyvárad 1883., 

p. 192. 

•) Ibidem, pp. 349 50. 

') Orig. In arhiva statului din Budapesta „Kincstári osztály* colecţia: 

«Urbana et conscriptiones' fasc. 101 nr. 45. „Sacerdotes singuli dánt quotannis 

unum lodicem ad arcem... aut si eum non possunt habere K. 1 de— 

naros 25". Cf. şi Magyar gardaságtörténeti szemle XII (1905), pp. 258 - 60. 

*) Orig. ibidem sub titlul Urbárium sive emolumentum totius proventus 

arcis Keovar... 1603 in colecţia Urbaria et conscriptiones fasc. 

16, nr. 19. 

*) Petri Mór, Szilágyvármegye monographiája II, pp. 195 - 201 passim. 

•) Ibidem, p. 241. 

inimă faţă de tagma preoţească sau aveà interese materiale, 

ca preotul să se aşeze pe moşia lui, acolo situaţia aceluia 

erà mai tolerabilă. Astfel la 1349 Demetriu, episcopul Orăziimari, 

voind să atragă cât mai mulţi locuitori pe posesiunea sa 

Felventer (possesionem nostram Felwenter vocatam populorum 



multitudine intendentes decorare), dă voevodului Petru, fiul lui 

Stanislau, judelui satului, dreptul de a putea ţinea un preot 

român, care va fi scutit de toate serviciile şi contribuţiile, ce 

i-se cuveniau episcopului.•)• Scutinţele acestea delà diferitele 

sarcini iobăgeşti au avut-o mai târziu toţi preoţii români de 

pe teritoriul episcopiei Orăzii-mari, cum dovedeşte scrisoareadin 

1503 a episcopului Gheorghe. Episcopul atrage într'însa 

atenţia funcţionarilor de pe domeniile sale, că preoţii români 

sunt scutiţi pe baza diplomelor antecesorilor săi de tot feliul 

de contribuţii şi au fost scoşi de sub jurisdicţia funcţionarilor 

ordinari, fiind supuşi preoţii judecăţii protopopului, iar protopopul 

judecăţii episcopului sau a locţiitoriului său. Scrisoarea 

aceasta a fost confirmată şi de episcopii Gheorghe Martinuzzi 

In 1538 şi de Mateiu Zabardi în 1554.2) 

Scutinţe de acestea delà serviciile iobăgeşti aveau preoţii 

români şi In alte părţi. Astfel d. p. cei cari se aflau pe domeniile 

cetăţii Chioarului dădeau în 1566 numai un ţol sau 1 fl. 

25 denari.3) In 1603 dădea fiecare preot 1 fl. 50 denari. Numărul 

lor era în acest an pe teritoriul cetăţii: 26.4) Preoţit 

aflători pe teritoriul cetăţii Şimleului dădeau, cum dovedeşte 

urbariul din 1594, o saltea de lână (culcitra lanea).5) Pe la 

sfârşitul veacului al XVII şi începutul celui următor preoţii 

români de pe domeniul Crasnei (Krasznai uradalom) trebuiau 

să deie proprietarului numai o piele de vulpe la an.6) Acelaş, 

10 
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onorar îl dădeau domnului de pământ şi preoţii ruteni din 

Maramurăş în 1646.1) 

Cum am zis mai sus, scutinţele acestea nu erau întemeiate 

pe paragrafii legilor, ci pe bunăvoinţa sau interesul domnilor 

de pământ, cari le schimbau după plac sau le nimiceau cu 

totul. Abià pe la mijlocul veacului XVI aflăm cel dintâiu dat, 

când preoţimea română a fost scutită prin lege de anumite 

contribuţii publice, la cari eră supus poporul de rând. Şi anume 

dieta ţinută Ia Turda In 1548 scuteşte prin art. XII pe preoţi 

de cincizecime (quinquagesima), impunându-le o altă contribuţie 

mai mică, care consta dintr'un anumit cvant de piele 

şi pânză.2) Pe timpul scurtei şi furtunoasei domnii alui Mihaiu 

Viteazul în Ardeal, dieta ţinută în 21—7 Iulie 1600 în Alba- 

Iulia scuteşte în art. 27 la dorinţa expresă a gloriosului voevod 

preoţimea românească de tot feliul de servicii iobăgeşti.3) Scutinţele 

acestea nu au fost însă respectate niciodată şi astfel 

situaţia clerului românesc a devenit din zi în zi mai tristă, 

fiind supuşi la toate sarcinile iobăgeşti şi neavând nici dreptul 

de a se mută de pe moşia unui domn de pământ pe a altuia 

mai milostiv şi mai îngăduitor. Soartea umilită a preoţimii 



noastre o descrie în culori vii decretul din 9 Iunie 1609 al 

principelui Gavrilă Báthori. „Văzând — zice principele — nevoia 

şi dosada tuturor popilor româneşti pretutindenea în ţara 

noastră a Ardealului rânduite... de care au de domni şi de 

alţii mai mulţi, ci mai vârtos de dânşii de domnii pământeşti, 

feciorii lor iobagi au fost, din zi în zi se îngreunează şi cu 

mare supărare să-i împresoare în aleanul legii şi al dreptăţii... 

cât nici din pământul care au născut şi de supt puterea domnului 

său pământesc, dobândind alt popor mai bun şi mila 

altor domni, a se mută nu-i lasă, ci cu obiceiul iobăgesc asemenea 

cu ceialalţi iobagi, domnii pământeşti, şi cu slujbe mişeleşti 

să rabde şi să poarte".4) Principelui i-s'a făcut milă de 
») Magyar gazdaságtörténeti szemle I (1894) pp. 331, 333 şi 339. 

') Monumenta comitialia regni Transylvaniae 1, 241. Cf. şi Ciptriu, 

Acte şi fragmente, p. 271. Aci articolul de lege e publicat greşit. 

*) Ibidem vol. IV., p. 527. „Az mi nézi nagyságodnak második kívánságát 

hogy az oláh papok személyit senki község közzé való szolgálatra 

ae kényszerithetné, ezben is nagyságod kívánságát megböcsüllöttük és 

végeztük, hogy az oláh papok minden efféle szolgálattul minden helyeken, 

személyekben immunisok legyenek". 

*) Traducerea e alui Qheorghe Şincai, Cronica Românilor la a. 1609. 

Textul latinesc e la Cipariu, Arhiv pentru filologie şi istorie, pp. 550—1 
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«i şi i-a scutit de slujbele acestea „mişeleşti", afară de onorariul 

anual obişnuit, pe care trebuiau să-1 deie domnilor de 

pământ, şi le-a dat dreptul a se muta cu ştirea vlădicului bălgrădean 

dintr'un sat într'altul. Decretul lui G. Báthori a fost 

confirmat de Gavrilă Bethlen în 25 Iunie 1614, de Gh. Rákóczy I 

în 9 Aprilie 1638 şi de Gh. Rákóczy II în 28 Ianuarie 1653.«) 

De aici înainte apar o mulţime de diplome de ale principilor, 

cari toate tindeau Ia uşurarea sorţii preoţilor noştri. 

Astfel în 17 Februarie 1614 Gavrilă Bethlen dă preoţimii române 

din Bihor, Crasna şi Solnocul de mijloc drepturi şi privilegii 

egale cu acele ale preoţilor calvini2). Acelaş principe 

scuteşte resp. confirma în 18 Septemvrie 1624 scutinţele preoţimii 

din ţinutul Făgăraşului delà dişmele de vite şi bucate.3) 

In 15 Martie 1659 principele de viţă românească Acaţiu Barcsai 

— despre a cărui nevastă se spune că torcea şi purta cătrinţă — 

scuteşte întreagă preoţimea română din cuprinsul stăpânirii 

sale de tot feliul de dişme şi none. Diploma Iui Barcsai a fost 

confirmată în 1 Septemvrie 1663 şi de Mihail Apafi, care mai 

adauge scutinţa delà dişmele de vin şi delà cenzul montan. 

Acelaş principe, nefiind observate dispoziţiile diplomelor de 

până aci, îi scuteşte din nou în 20 Decemvrie 1673 şi 12 Aug. 

1676 de tot feliul de dişme, cari trebuiau plătite erariului.4) 

De onorariile, cari trebuiau date domnilor de pământ, 

preoţimea noastră n'a fost scutită niciodată. Diploma din 1609 

alui Gavrilă Báthori le-a lăsat neatinse, iar dieta ţinută la 

1—20 Maiu 1639 în Alba-Iulia se plânge principelui, ca preoţii 



români voiesc să aibă aceleşi „prerogative", pe cari Ie au 

predicatorii unguri şi votează un articol de lege în senzul căruia 

dânşii sunt siliţi să deie domnilor de pământ onorariile 

obişnuite, iar fii lor, cari nu se preoţesc, să fie iobagi.5) Articolul 

acesta de lege a întrat apoi şi în colecţia Approbatae-lor 

(P. I. tit. 8, art. 3). 

Scutinţele date preoţilor români în decursul timpului au 

durat — aşa cum au durat; mai mult pe hârtie decât în prac- 
») P. Bod, Brevis Valachorum Trantylvaniam incolentium história in 

Cipariu 1. cit. p. 654. 

•) Pokoly, az erdélyi református egyház története II, 170. 

*) Cipariu, Arhiv pentru filologie şi istorie. 

*) Ibidem, pp. 570—4. Cf. şi diploma din 20 Martie 1659 alui Acaţin 

Barcsai In Dobrescu, Fragmente etc. Budapesta 1905, pp. 39—49. 

°) Monumenta comitialia regni Transylvaniae X, 220. 
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tică — numai pană în 1680, când dieta ţinută în 12 Ianuarie la Sighişoara 

abroagă (art. 3.) toate privilegiile de cari se bucurauaceştia 

pe baza diplomelor şi decretelor principilor1) 

Se pare Insă, că principele Mihail Apafi n'a aprobat hohărlrea 

aceasta a dietei ardelene, pentrucă în 25 Iunie 1682 

plângându-i-se mai mulţi preoţi din scaunul Sibiiului, că stringătorii 

de dări îi silesc şi pe ei la plătirea dişmelor pe seama 

erariului, a dat o aspră poruncă, ameninţând cu pedeapsă grea 

pe aceia, cari nu vor respecta privilegiile preoţilor români şi 

vor mai lua pe viitor dişme delà dânşii.2) 

La 1697 s'a început marea mişcare de convertire a Românilor 

la catolicism, delà care mulţi aşteptau o schimbare 

radicală a sorţii materiale a preoţimii noastre. Şi de fapt în 

14 Aprilie 1698 apare diploma împăratului Leopold I prin care 

li-se dă preoţilor români, cari, pe lângă păstrarea ritului lor, 

se vor uni cu biserica latină, privilegii egale cu acele ale 

preoţimii romano-catolice. Diploma aceasta însă nu era pe 

placul celor trei naţiuni ardelene, cari trăgeau mari foloase 

materiale din starea umilită a preoţilor noştri. De aceea cer în 

dieta ţinută, din 20 Octomvrie până în 12 Decemvrie 1698, laAlba- 

Iulia (art. 10), ca preoţii români, nefiind primită naţia lor în 

şirul naţiunilor ardelene, să nu fie, în detrimentul şi spre în- 

Intristarea acestor naţiuni, împărtăşiţi de nici un privilegiu, ci 

sau se vor uni sau nu cu vre-una dintre religiunile recepté, 

să fie siliţi a plăti contribuţiile obişnuite şi să deie domnilor 

de pământ onorarii ca şi până aci.3) 

ZENOVIE PÂCLIŞANU. 
») Ibidem XVII, 76. •) Ibidem XVII, 286. *) Ibidem XXI, 407. 

 

CULTURA CREŞTINA.  1916/Nr. 6. 

Contribuţii istorice privitoare la situaţia materiala 
a preoţimii române din Ardeal şi Ungaria. 



(II. Articol final.) 

In 16 Februarie 1699 apare o altă diplomă a împăratului' 

Leopold I, care confirmi din nou dispoziţiile diplomei din 

14 Aprilie 1698. Diploma interzice supunerea preoţilor uniţi la 

sarcini iobăgeşti, asuprirea lor din cauza unirii şi scoaterea 

lor din parohii.1) In 29 a lunei următoare statui catolic ardelean 

aduce la cunoştinţa vlădicului unit Atanasie Anghel sosirea 

diplomei Împărăteşti şi îi comunică condiţiile, pe lângă 

cari preoţii români se vor putea folosi de privilegiile cuprinse 

într'ânsa. Condiţiile impuse de statul catolic cuprindeau anumite 

restricţii, cari dovediau chiar atunci, în vremile cele mai 

critice pentru viitoriul unirii abia începute, cât de puţin îndreptăţite 

puteau fi nădejdile preoţilor, cari aşteptau delà schimbarea 

credinţei o îmbunătăţire esenţială a sorţii lor mizere.. 

Statul catolic spune între altele, că preoţii nu vor aveà dreptul 

să primească lângă sine rudenii sau alte persoane cu scopul 

de ale scuti, prin aceasta, de suportarea sarcinilor publice, şi 

că într'un sat poate fi numai un preot scutit de contribuţii, în 

cele mai mari pot fi şi câte doi.1) 

Diploma lui Leopold a fost publicată în şedinţa delà 

8 Septemvrie 1699 a dietei ardelene. Guvernul acestei teri a 

impus, şi el, în 26 a aceleiaş luni, cu aprobarea reprezentanţilor 

celor trei naţiuni şi a statului catolic, o mulţime de condiţii, 

cari, toate, ţinteau la asigurarea foloaselor materiale, pe 

cari le trăgeau clasele privilegiate din vechea situaţie umilită 

a preoţimii române. Şi guvernul cere, ca în satele mari să fie 

numai doi preoţi, iar în cele mai mici unul, apoi ca episcopul 

să nu poată hirotoni decât persoane potrivite, cari pentru a-şi 

dovedi pregătirea necesară vor fi supuse unui examen. Din 

comisia de examinare vor face parte şi delegaţii confesiunii 

cu cari se vor uni Românii. Acei cari voiesc să fie primiţi în< 

tagma preoţiei vor fi datori, neavând Românii şcoli, a cerceta 

şcolile confesionale ale acelora, cu cari se vor uni. Preoţii 

cari nu au slujbe nu vor putea petrece în sate ci vor sta în 
») Nilles, Symbolae ad illustrandam históriám ecclesiae orientális la, 

terris coronae s. Stephani. Oeniponte 1885, I, p. 224 - 7. 

a ) Ibidem, p. 228. 
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mănăstire până când îşi vor câştiga parohie. Condiţiile guvernului 

ardelean au fost, cea mai mare parte, aprobate în 7 Februarie 

1700 şi din partea cardinalului Kollonich.1) 

Condiţiile aceste puţin prietineşti impuse de statul catolic 

şi de guvernul ardelean formează numai preludiul înverşunatelor 

lupte purtate de clasele privilegiate din Ardeal pentru a 

zădărnici emanciparea clerului românesc din robia seculară. 

La sfârşitul anului 1699 sau începutul celui următor naţiunea 

săsească (die gesammte săchsische Nation in'Siebenbtirgen) 



trimite împăratului Leopold o lungă petiţie, în care, între allele, 

spune, că în urma scutirei preoţimii române delà plătirea 

contribuţiilor, dânşii au anual o pierdere de 3000 fl. Dacă 

Maiestatea Sa voeşte să uşureze soartea clerului unit, să o 

facă fără jicnirea intereselor materiale ale lor şi astfel să se 

îndure a restitui naţiunei săseşti suma amintită din banii era- 

Tiului. Tot atunci au trimis curţii din Viena un memoriu şi 

scaunele Sebeşului săsesc, Nocrichului şi Orăştiei, plângând 

u - s e , că preoţimea română nu vrea să mai deie Saşilor dişme. 

Curtea răspunde în 20 Ianuarie 1700, că preoţimea unită trebuie 

să fie scutită de contribuţii, iar cea neunită va plăti şi în 

viitor cum a plătit până aci.*) La sfârşitul anului 1700, Saşii 

trimit împăratului un nou memoriu, în care expun situaţia 

tristă a naţiunii lor arătând şi mijloacele de îndreptare. In 

p. 5 cer, 'ca suma de 5000 fl., cât face contribuţia preoţimii 

unite din „Fundus regius", să Ii-se plătească din banii statului 

„damit der Popen Consolation nicht den armen Sachsen zum 

aggravis gedeyeV) 

Acelaş lucru îl cer Saşii şi în memoriul trimis dietei convocate 

pe 15 Ianuarie 1701 la Alba-Iulia. In p. 7 al acestui 

memoriu dânşii spun, că pierderile avute în decursul celor 

trei ani din urmă, decând preoţii sunt scutiţi de dişme, e de 

9000 fl. şi roagă guvernul şi dieta să intervină la curtea din 

Viena, ca să li-se restituie suma aceea din alte izvoare.4) De 

altfel aceleaşi dorinţe le aveau şi celelalte naţiuni ardelene, 

cari în memoriul colectiv înaintat aceleiaş dete, dupăce aduc 
') Ibidem, 235-40. 

*) Orig. în arhiva ministeriului comun de fiaanţe din Viena secţia 

Siebenbürgen 1700—01. 

*) Ibidem. 

*) Orig. in colecţia .Diaetalia* a cotitelor Miko, tom. VII In arhiva 

Muzeului ardelean din Cluj. 
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preoţimii unite acuza, că păstrează şi acum vechile superstiţii,, 

cer să fie silită din nou a plăti, ca şi mai înainte, contribuţiile 

obişnuite.1) 

Curtea din Viena pire a nu fi dat multă atenţie acestor 

„gravamine", iar de altă parte nici cele trei naţiuni nu respectau 

privilegiile cuprinse în diplomele împărăteşti şi astfel 

nu făceau, în cele mai multe locuri, nici o deosebire între 

preoţii trecuţi acum la catolicism şi între misera plebs contribuens 

din sinul căreia făceau parte. Comitatul Clujului decide 

în adunarea din 1710, că în fiecare sat să fie scutit numai 

un preot de orice fel de contribuţii; ceilalţi preoţi vor plăti 

după averile private, după averea parohială însă nici aceştia 

nu.*) Comitatul Albei de jos s'a dovedit mai liberal şi în statutele 

sale din 1712 îi scuteşte atât pe preoţii români cât şi 

pe cei săseşti şi ungureşti de contribuţiile după averea parohială. 



După averea privată trebuiau să plătească şi unii şi alţii.') 

Dieta ţinută la 7 Ianuarie 1714 în Sibiiu voià să reguleze 

pe cale legislativă situaţia preoţimii unite şi astfel a înaintat 

curţii împărăteşti spre sancţionare un lung articol de lege, în 

care spunea, că preoţii români primesc lângă sine nu numai 

rudenii ci şi străini, ca în feliul acesta să-i scape de plătirea 

contribuţiilor, că nu plătesc dişme nici din venitele lor private, 

că dacă totuş sunt siliţi din partea locuitorilor să plătească, 

îşi răsbună nebotezând copiii şi neîngropând pe cei morţi. La 

asta se mai adauge şi faptul, că vlădica hirotoneşte şi persoane 

nevrednice şi fără învăţătură. Dieta propune, ca funcţionarii 

publici să viziteze satele, să vadă câţi preoţi se afli 

în fiecare sat, ce pământuri cultivă, întrucât sunt spre greutatea 

sătenilor şi a domnilor de pământ. Rezultatul investigaţiei 

să-1 aducă la cunoştinţa guvernului, care va interveni 

apoi pe lângă vlădica şi va pune capăt abuzurilor.4) Nici pro- 
') Orig. ibidem. „A* oláh papok az adózással lőtt exemptioja véghetetlen 

gravaminokat nemz, azért mivel csakugyan a régi superstitiokban 

maradtak s máig is vadnak, kiványuk, hogy elébbeni portiozás alá és 

állapottyokra redealni cogaltassanak*. 

') Kolozsvári—Óvári, Corpus statutorum Hungáriáé municipaüum I. 

Budapest 1885, p. 339. 

*) Ibidem, p. 341. 

*) Colec(ia citată a contelui Mikó, tom. VH, în arhiva muzeului 

ardelean din Cluj. 
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punerea aceasta a dietei ardelene n'a primit însă aprobarea 

împăratului.1) 

In 1715 a fost aşezat în fruntea bisericii române unite 

vlădica Ion Patachi. Acesta a trimis încă în acelaş an curţii 

din Viena un lung memoriu expunând situaţia mizeră a clerului 

său şi arătând cât de puţin respectează aristocraţimea 

şi guvernul ardelean dispoziţiile diplomelor împărăteşti. Preoţii 

sunt supuşi şi acum ca şi înainte de unire la tot feliul de 

contribuţii; funcţionarii comitatenzi cu prilejul diferitelor vizitaţii 

cari le fac prin sate descăleca aproape totdeauna la casa 

preotului, deşi ar afla cvartire mai potrivite, ca cel puţin în 

forma aceasta să-şi răsbune pe bieţii preoţi, cari au îmbrăţişat 

unirea; în comitatul Maramurăşului şi în districtul Chioarului 

preoţii pot ţinea sinoadele obişnuite numai în prezenţa şi sub 

prezidiul funcţionarilor comitatenzi eretici şi duşmani ai unirii; 

naţiunea săsească a făcut în decursul timpului o mulţime de 

datorii şi acum pentru plătirea lor impune locuitorilor diferite 

contribuţii, pe cari, contrar diplomei leopoldine, sunt siliţi sâ 

le plătească şi preoţii români uniţi; domnii de pământ se amestecă 

în strângerea venitelor preoţeşti şi nu dau credincioşilor 

locul necesar pentru edificarea bisericilor; nu e respectat nici 

privilegiul dat de papa Leo XI, în urma căruia preotesele văduve 



trebuiesc împărtăşite de toate imunităţile şi scutinţele 

bărbaţilor lor.!) 

In 2 August 1715 generalul Steinville, comandantele suprem 

al Ardealului aduce la cunoştinţa clerului român unit, 

că, până la noui dispoziţii, e scutit de dişme numai după venitele 

averilor bisericeşti, nu însă şi după venitele averilor de 

altă natură.') Lupta pentru subjugarea economică a preoţimii 

române n'a încetat nici în urma scrisorii lui Steinville. In 1717 

comitatele ardelene trimit dietei convocate pe 1 Maiu la Sibiiu 

un memoriu, în care se repeţesc din nou vechile acuze împotriva 

preoţilor uniţi. Aceştia, spune memorialul în p. 18 ţin la sine 

o mulţime de persoane, rudenii şi străini, pentru a-i scuti delà 

plătirea contribuţiilor. In unele sate sunt doi, trei şi chiar patru 
') Arhiva guvernului ardelean, nr. 114—1717. 

*) Copie in „Collectio maior manuscriptorum historicorum" a contelui 

Iosif Kemény, tom. XXVIII, p. 559 - 66 în arhiva muzeului ardelean 

din Cluj. 

•) Hurmuzachi, Documente privitoare la istoria Românilor XV, 2 

p. 1558, nr. 2935. 

 
Pag. 168 CULTURA CREŞTINA Nr. 6. 

ípreofi, dintre cari numai unul face slujbe preoţeşti, iar ceilalţi 

deşi au avere, uneori mai multă decât satul întreg, şt 

sunt numai cu numele preoţi, nu voiesc să plătească nici un 

fel de contribuţie. Comitatele amintesc apoi articolul de lege 

din 1714 pe care curtea din Viena nu I-a fost aprobat.1) 

In 1720 şi comitatul Târnavei regulează prin „statute" 

situaţia materială a preoţimii române: în fiecare sat vor fi 

scutiţi de contribuţii doi preoţi şi un diacon; ceilalţi vor trebui 

să plătească contribuţia cuvenită după vite şi bucate.8) 

In 4 Martie 1722 reprezentanţii celor trei naţiuni ardelene 

cuprind din nou în scris gravaminele lor împotriva preoţimii 

române unite şi Ie trimit lui G. Regai, teologul iezuit al vlădicului 

loan Patachi. Staturile se plâng, că 1. deşi conform 

legilor ar trebui să fie în satele mari doi, iar în cele mai mici 

un preot, totuş în cele mai multe locuri numărul lor e 6—12, 

cari toţi vreau să fie scutiţi, în detrimentul ţării şi a celoralalţi 

locuitori, de tot feliul de contribuţii. 2. Numai acei preoţi să 

poată îndeplini funcţiuni bisericeşti cari au fost hirotoniţi din 

partea vlădicului Atanasie Anghel. Bigami şi trigami să fie 

excluşi din sinul preoţimii. Fiii, ginerii şi în general rudeniile 

preotului să nu fie scutiţi de nici un fel de contribuţie; şi 

preoţii să fie scutiţi numai de acele contribuţii, pe cari ar 

trebui să le plătească după venitele pur bisericeşti. 3. Preoţii 

să fie opriţi a luă taxe prea mari pentru cununii, înmormântări 

şi alte slujbe bisericeşti pentrucă prin asta fac mari pagube 

atât domnilor de pământ cât şi credincioşilor. 4. Protopopii 

fac prea adeseori vizite prin sate însoţiţi totdeauna de 



o suită număroasă de preoţi şi astfel îi îngreunează pe bieţii 

credincioşi cu cheltuieli, cari întrec puterile lor.s) Intervenţia 

aceasta pe lângă Regai n'a avut nici un rezultat cum o dovedeşte 

plângerea din 3 Februarie 1724 a naţiunii săseşti.*) 

Nici una dintre naţiunile ardelene n'a luptat cu atâta îndârjire 

şi statornicie împotriva emancipării clerului român ca 

Saşii. In 3 Iulie 1722 protopopul Atanasie al Năsăudului scrie 

Bistiiţenilor, că preoţii au fost puşi la bir, deşi noi — zice 
') Orig. în arhiva guvernului ardelean Nr. 114 — 1717. 

*) Kolozsvári—Óvári, Corpus statutorum Hungáriáé municipalium I, 

370. „Két oláh pap és egy diacon exemptus legyen egy faluban, a többi 

marhájokról s vetésekről adózzanak". 

8 ) Orig. în arhiva guvernului ardelean, nr. 515—1724. 

4) Orig. în arhiva guvernului ardelean, nr. 519 1724. 
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bietul protopop — „nu avem sâmbrie ca alalţi preuţi, cari sunt 

prin ţară, ci slujim satelor fără simbrie".') In acelaş an s'au 

plâns şi preoţii din jurul Sibiiului lui Regai, că sunt siliţi, fără 

nici o consideraţie la diplomele împărăteşti, să plătiască dişme. 

Regai scrie Sibiienilor îndemnându-i să respecteze privilegiile 

clerului unit primite delà împăratul Leopold I. Aceştia răspund, 

că după lege numai doi preoţi pot fi exempţi într'un sat, cari 

dacă au alte averi afară de cele bisericeşti trebuie să plătiască 

dişme.2) După răspunsul acesta Regai a cerut sprijinul guvernorului 

Kornis, care a scris în 6 Decemvrie 1722 Sibiienilor 

poruncindu-le să respecteze dispoziţiile diplomelor împărăteşti 

şi să nu mai facă abuzuri storcând delà preoţii români contribuţii 

nelegale. Peste câteva zile, în 18 Decemvrie, Kornis a 

trimis aceeaş poruncă şi comitelui săsesc, consilierului Teutsch. 

Acesta comunică printr'o scrisoare-circulară din 22 Decemvrie 

scaunelor săseşti cuprinsul scrisorii lui Kornis îndemnându-le, 

şi el, să observe privilegiile clerului unit. La circulara lui 

Teutsch, sfatul din Cincul mare răspunde în 27 Decemvrie, că 

observă privilegiile preoţilor legali (2 într'un sat), că supranumerarii 

le fac însă multe mizerii. In ziua următoare răspund 

şi Sibiienii zicând, că dânşii nu fac nici o nelegiuire. Acelaş 

răspuns îl dau în 31 Decemvrie şi Bistriţenii.3) 

In 3 Februarie 1724 reprezentanţii Saşilor trimit guvernului 

ardelean un nou memoriu, în care cer împlinirea dorinţelor 

cuprinse în scrisoarea staturilor trimisă la 4 Martie 1722 

lui Regai şi probabil şi Curţii din Viena, la cari mai adaug 

acum câteva puncte noui şi anume: 1. Vlădica românesc si 

nu poată face vizitaţii canonice şi investigaţii pe pământul 

crăiesc decât numai cu ştirea şi în prezenţa funcţionarilor 

saşi. 2. Crisnicii (sfeţii) bisericilor să nu fie denumiţi din partea 

preoţilor, ci să fie aleşi de credincioşi şi confirmaţi de forurile 

civile. 3. In nici un sat să nu fie scutiţi de contribuţii mai 

mult de doi preoţi. 4. Preoţii să fie datori a suporta contribuţiile 



impuse celorlalţi locuitori pentru plătirea datoriilor 

publice ale naţiunii săseşti.*) In acelaş an trimit şi comitatele 

dietei convocate pe 10 Ianuarie la Sibiiu un energic şi pătimaş 
') Hurmuzachi, Documente privitoare la istoria Românilor XV, 2 p. 

1592-3, nr. 2985. 

*) Ibidem, p. 1593- 4, nrii 2986-7. 

8 ) Ibidem, p. 1597 9 şi 1602 - 604, nrii 2992, 2994-5, 2999-3001. 

*) Orig. în arhiva guvernului ardelean, nr. 519—1724. 
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memoriu contra preoţimii române, repeţind vechile şi cunoscutele 

plângeri.1) 

In 9 Aprilie anul următor trimite însaş dieta ardeleană 

un memoriu guvernului, cerând, ca pe viitor denumirea preoţilor 

să nu atârne numai delà bunăvoinţa protopopilor, ci să 

fie întrebaţi şi credincioşii şi domnii de pământ; preoţii dacă 

au neplăceri cu credincioşii să nu-i denunţe forurilor bisericeşti 

ci celor civile şi în sfârşit guvernul să stăruiască din 

toate puterile, ca nici într'un sat să nu fie mai mult de doi 

•preoţi scutiţi de contribuţii. Dacă vor fi toţi scutiţi, atunci 

numărul lor va creşte atât de mult, încât bieţii credincioşi se 

vor ruina cu totul.3) 

Probabil ca un răspuns la acutele diferite aduse contra 

numărului prea mare al preoţilor români a trimis secretariul 

clerului unit David Maxai guvernului ardelean o mică conscripţie, 

în care arată cât de exagerate sunt plângerile celor 

trei naţiuni. Maxai arată că numărul preoţilor români ardeleni 

e 2304; numărul satelor în cari se află preot e 1255; numărul 

satelor în cari Românii n'au preot e 284; numărul tuturor satelor 

româneşti e 1539 şi prin urmare dacă în fiecare sat ar 

fi doi preoţi atunci numărul preoţilor ar fi 3078 pe când în 

realitate sunt numai 2304, deci cu 774 mai puţini.3) 

Fireşte, că cele trei naţiuni şi cu deosebire Saşii n'au 

aşteptat răspuns la petiţiile lor, ci au continuat a dispreţul, 

ca şi până aci, privilegiile preoţimii noastre. In 1724 i-s'au 

plâns lui Patachi preoţii din Sad, Sacadate şi Cârţa, că sunt 

siliţi la porunca comesului săsesc şi a magistratului sibiian, 

să plătească dişme. Când Patachi a cerut în 23 Iulie delà 

Teutsch curmarea abuzurilor, Sibiienii au răspuns, că dânşii 

nu iau dişme delà preoţii amintiţi şi că poruncă de a li-se 

respecta privilegiile nu pot da, nefiind competenţi.4) In anul 

următor iarăş i-s'a plâns lui Patachi preotul din Sad, că păstorul 

luteran din Cisnădie i-a dişmuit grâul. Vlădica aduce 

cazul la cunoştinţa lui Teutsch, care răspunde în 25 Iulie că 

preoţii luterani nu stau sub jurisdicţia lui şi deci el nu poate 

ajuta. In urma acestui răspuns Patachi îi scrie o foarte ener- 
') Orig. ibidem, nr. 534-1724. 

a ) »Ugy elfognak szaporodni hogy a szegénység utolsó pusztulásra 

jut miatta*. Orig. în arhiva guvernului ardelean, nr. 369-1725. 



*) Orig. ibidem, nr. 287—1725. 

4 ) Hurmuzachi, Documente XV, 2 p. 1605-08, nrii 3005 şi 3007. 
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gică scrisoare în care cere mai mult respect faţă de religiunea 

Maiestăţii Sale şi a vechilor principi ardeleni şi observarea 

strictă a imunităţilor şi privilegiilor preoţilor uniţi.1) 

In toamna anului 1727 s'a stins vlădica loan Patachi. In 

fruntea bisericii române unite a ajuns apoi Inocenţiu Micu 

Kiein, care a continuat lupta cu altă energie şi însufleţire, dar 

cu aproape acelaş rezultat pentru preoţimea sa. 

ZENOVIE PÂCLIŞANU. 
') Ibidem, p. 1611-2, nrii 3010-2. 

 

 


