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VECHI VIZITAŢIUNI CANONICE
ÎN ARDEALUL VEACULUI AL XVIII-LEA
Intâmplarea a făcut să ni se păstreze câteva din însemnările
pe care episcopii români uniţi din Ardeal le-au făcut cu prilejul
lungilor şi obositoarelor lor vizitaţiuni canonice în diversele părţi
ale vastei eparhii. Astfel ni s'au păstrat însemnările despre vizitata
canonică a lui P. P. Aaron din 1763 în districtul Rodnei şi
despre una, a cărei dată nu o cunoaştem, în părţile sătmărene, a
lui Atanasie Rednic din iarna anului 1767—68 în părţile Năsăudului
şi în câteva sate ale fostului comitat „Solnocul de mijloc",
apoi despre lunga vizitaţie din iarna anului următor (1768 - 69),
în Ţara Oltului. Asemenea ni s'au păstrat însemnările din vizitaţia
făcută de Grigore Maior însoţit de Ignatie Darabant şi Samuil
Klein în 1776 în comitatul Solnocului de mijloc, care a durat
aproape 4 luni (sfârşitul lui Iunie — sfârşitul lui Octomvrie). Un
„Protocollum praesidiale" din 1797—1800 al lui Ion Bob cuprinde
notele redactate cu prilejul vizitaţiei canonice pe care acesta a
făcut-o în cursul lunilor Maiu şi Iunie 1798 în aceleaşi părţi de
Nord ale eparhiei.
Din eparhia unită a Orăzei cunoaştem actele unei vizitaţiuni
canonice din 1750 şi ale alteia din 1812. Aceste din urmă care
se referă la 30 de parochii şi cuprind referitor la ele date amănunţite,
căzând în veacul 19-lea, nu ne interesează aci.
Din actele de vizitaţii canonice ale episcopilor ortodocşi cunoaştem
numai pe acelea ale lui Ghedeon Nichitici din 1787, care
au fost tipărite de Ilarion Puşcariu în Documente pentru limbă
şi istorie 1. (Sibiu 1889), pp. 86—151. Acestea însă nu au, din
punctul de vedere care ne interesează, nici o importanţă, fiindcă
pe episcopul îl interesa un singur lucru şi anume dacă preoţii „au
protocolul cercularilor şi al bisericii de cei botezaţi, cununaţi şi
morţi", adică dacă au toate registrele cerute de birocraţia timpului.
Apoi episcopul n'a vizitat satele ci s'a mulţumit să cheme la scaunul
protopopesc pe toţi preoţii cu „protocoalele" lor. Din ele
vedem că şi la această dată (1787) se mai găsiau preoţi ortodocşi
cari nu ştiau scrie, cura era d. p. Toma Popovici din Vâlcele —
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protopopiatul Orăştiei —, Gheorghe Popovici din Costeşti şi Moise
Popovici din Sânt-Ohaba (acelaşi protopopiat), apoi toţi cei cinci
preoţi din Vidra şi Iancu Morar din Muncel (protopopiatul Abrudului).
*
Deosebit de interesante sunt însă pentru istoria noastră culturală
actele de vizitaţie canonică ale episcopiilor unite, care toate
sunt inedite. In ordinea cronologică cea dintâi însemnare e, cum
am spus, din 1750 şi ea priveşte o vizitaţie făcută nu ştiu de cine

în mai multe sate din eparhia de mai târziu a Orăzii. Parochiile
sunt, în general, în stare mai bună decât cele din Ardeal. Găsim
totuşi şi acolo biserici de nuiele acoperite cu trestie ori cu paie.
Peste tot însă acestea — bisericile — sunt mai bine înzestrate,
încât nu găsim nici una care să nu aibă nici o carte şi nici o
odăjdie, cum găsim peste un sfert de veac atâtea biserici în părţile
de Nord ale Transilvaniei. Unele sunt înzestrate chiar foarte
bine, cum e cea din Silindia, din Vaşad, sau din Poceiu. Intre
preoţi găsim unul — cel din Tărceşti — sfinţit la Bucureşti de
mitropolitul Neofit, altul de un episcop Teofil din Moldova, un al
treilea e sfinţit de vlădica Dosofteiu al Maramureşului în 1724.
Nu lipsesc nici preoţii sfinţiţi la Blaj, cum sunt Popa Nicolaie din
Keresztur (?) care şi-a primit darul dela Atanasie Anghel, vlădica
Unirii, la 1708, şi Popa Ion din Beliu preoţit de Inochentie Klein.
Cei mai mulţi au fost sfinţiţi de episcopul ortodox al Aradului.
P. P. Aaron în vizitaţia sa, a cărei dată nu o cunoaştem,
făcută în părţile sătmărene, a găsit într'un sat din protopopiatul
Someş-Odorheiului potirul spart în fund şi lipit cu ciară, iar cuminecătura
într'o „raclă de scoarţă de mesteacăn". In foarte multe
sate bisericile nu aveau mir, in altele antimisile erau fără moaşte.
Într'un sat biserica avea numai un Octoich scris cu mâna, într'altul
toate cărţile de slujbă erau slavone, scrise şi ele cu mâna. Biserica
din Hideaga avea o singură carte şi anume Epistola Maicii
Domnului, care în ziua vizitaţiei era împrumutată unui preot
vecin. In multe sate certe între credincioşi pentru locurile din
biserică. In Mesteacăn d. p. s'au bătut pentru ele chiar în locaşul
sfânt. S'a vărsat şi sânge şi de-aceea biserica a fost închisă iar
cei vinovaţi excomunicaţi. într'un sat vlădica a găsit pe preotul
beat, ceea ce i-a atras suspendarea. Cel din Bozinţa Mică era surd.
In Bozinţa mare uniţii aveau şcoală şi învăţător.
Vizitaţia din 1763 a lui P. P. Aaron în părţile Năsăudului a
durat o lună de zile. In 14 şi 20 Aprilie vlădica era în acest
orăşel chiar, iar în Blaj la reşedinţă s'a întors abia la 20 Maiu.
Vizitaţia a făcut-o însoţit de Grigore Maior, vlădica de mai târziu,
însemnările despre ea sunt scurte dar nu lipsite de pitoresc.
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Astfel, sosind în 4 Maiu la Bighigiu n'a putut intra în biserică
fiindcă sătenii conduşi de un anumit Todoran au luat cheile, pe
care abia le-au restituit în ziua următoare. In Poeni, Gaureni,
Zagra şi Runc, enormă agitaţie între femei din cauza înrolării
bărbaţilor în regimentul grăniceresc. însemnările spun că în
Zagra „impudenter indecentibus etiam verbis aggrediuntur, blasphemant,
militiam recusant et post suam Illustritatem clamando
et metanizando ad quartirium usque apud parochum paratum...
comitantur". La Salva în 10 Maiu, în cursul liturghiei, revoltă între
soldaţi, cari prind pe „quemdam antea ipsorum ducem" Ioan şi pe

tovarăşul său Ştefan din Rebra, îi trântesc jos şi îi bat de moarte
(ad necem concutiunt). De faţă era şi generalul, care a părăsit
biserica plecând la Năsăud.
*
Foarte amănunţită e descrierea vizitaţiei pe care după patru
ani, în 1767 a făcut-o în aceleaşi părţi ale Năsăudului episcopul
Atanasie Rednic. Vlădica a fost în 6 Decemvrie (1767) în Năsăud.
Parohia avea 6 preoţi. Sunt menţinuţi numai trei. Când a sosit
Rednic nici un preot nu era acasă ci toţi la munca câmpului. Biserica
e zidită în vremuri imemoriale şi are trei rânduri de odăjdii.
Credincioşii au şi şcoală; învăţătorului i-se plăteşte o leafă de 4
florini pe lună. Dela Paşti până la Sânpeţru biserica a fost ocupată
de neuniţi. In ziua următoare (7 Maira) vlădica era în Rebra
mică. Aci se găsiau două biserici, una zidită de săteni la 1725, iar
cealaltă „pe vale" zidită la 1723 de Gheorghe Guşa. Mai este aci
şi o mănăstire în care stă un preot de mir. Averea ei constă diu
patru boi şi o vacă. Satul are şcoală, nu dă însă nici o leafă învăţătorului.
In aceeaşi zi episcopul vizitează şi Rebra mare. Biserica
de aci e mai veche de două veacuri. Se dă şi lista cărţilor
liturgice: Mineiu, Octoih românesc, Cazanie din Moldova (sigur a
lui Varlaam), Psaltire slavonă, Molitevnic românesc, Straşnic şi un
Liturghier slavon. Preoţi are trei: Savu, Simeon şi Ion, Sângeorziul,
pe care episcopul îl vizitează în 10 Decembrie, are biserica
zidită de Popa Miron. Numărul familiilor trece de 300, între cari
domnesc obiceiurile rele: descântice şi „mores contra sextum
praeceptum". Sunt patru preoţi. In sat se găseşte şi o mănăstire
pustie. In ziua următoare vlădica e în Maier. Aci sunt două biserici
zidite de săteni. Au o şcoală, al cărei învăţător primeşte 5
florini. In 11 Decembrie e vizitată parohia Rodnei, a cărei biserică
e de lemn, făcută de credincioşi înainte cu 30 de ani. Preoţi
sunt patru. Unul din ei, Alexă, e bigam şi de aceea nu mai slujeşte
ci învaţă copiii, fiindcă parohia are şi şcoală. Despre Sân-Iosif
şi Leşu, pe care vlădica le vizitează în 15 Decembrie, ni se dau
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date prea sumare, aproape nimic. In ziua următoare a vizitat
Feldru, a cărui biserică e de 200 de ani şi e înzestrată cu patru
rânduri de odăjdii; iar cărţi: Mineiu, 2 Octoichuri, Evanghelie, 2
Apostoli, 2 Liturghiere, Triod din Moldova, Ocitelna din Bălgrad,
Catavasier, Straşnic şi Psaltire. In sat e şi o mănăstire pustie.
Şcoala are 20 elevi, iar învăţătorul ei un salar de 2 florini pe
lună. Tot în 16 Decembrie e vizitată şi llva mică, a cărei biserică
e de 50 de ani şi a fost zidită de Andronic Peterga cu poporal.
Aceasta are cărţi: Evangelie românească, Apostolul, Triodul
şi Octoichul sunt slavone. Mai are apoi un Liturghier românesc
şi un Octoich manuscris, probabil tot românesc. In 18 Decembrie
vlădica e în Salva. Satul are două biserici, una „dincolo" şi una

„dincoace de apă". Cea de „dincolo" de „apă" are un Liturghier
şi o Psaltire şi un Triod; cea de „dincoace de apă" are numai un
Octoich românesc, „reliquos libros habet russos". Preoţi sunt opt!
In ziua următoare Rednic e în Hordău. Aci oamenii au obiceiuri
rele, mores perverşi, spune însemnarea. Despre satele Runc Teleiu,
Bichigiu, Suplaiu, Poiana, Zagra, Mocod şi Mititei, pe care episcopul
le vizitează între 19—27 Decembrie, ni se dau iarăşi relaţii
extrem de reduse. Aflăm astfel numai că bisericile din Suplaiu
şi Mocod sunt antiquissimae şi că în Zagra este şi şcoală, a cărei
învăţător primeşte 3 floreni pe lună.
La 1 Ianuarie 1768 episcopul era în afară de districtul Năsăudului,
căci atunci vizitează Becleanul. Biserica de aci e din
1734, zidită de Popa Toader. Satul are şi o şcoală, a cărui învăţător
primeşte dela fiecare copil trei mariaşi şi o mierţă de grâu.
însemnarea accentuiază că aci matricolele „in usu non sunt". In
2 Ianuarie vlădica e în Figa. Biserica e foarte veche, însă n'are
nici cărţi nici odăjdii. Casa parochială e făcută de credincioşi.
Preotul se chiamă Gheorghe. A avut pământ de V» c a r de fân,
însă i-l'a ocupat contele Ludovic Bethlen. Primeşte însă dela fiecare
credincios câie o mierţă de porumb (cucuruz) şi una de ovăs,
apoi pentru botez 1 groş, pentru îngropăciunea oamenilor mari 3
mariaşi. pentru a copiilor 2 groşi. Familii unite sunt 17, neunite
24. In ziua următoare e în Rus. Aci sunt doi preoţi: Iacob şi
Costan, acest din urmă bigam. Amândoi au casă parohială. Familii
unite sunt 8, neunite 32. In sat era un om bătrân care spovedia
şi cumineca. A ameninţat cu excomunicare pe uniţii, care nu se
spovedesc la el. Spunea că va chema în ţară pe Ruşii din Polonia.
Nu se temea nici de vlădica fiindcă, zicea el, noi ne răzimăm
pe calvini! Nimic deosebit nu cuprind informaţiile despre satele
Mălin, Arpaşteu, şi Malocs (?) vizitate în 4 şi 5 Ianuarie. In 6
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Ianuarie vlădica era în Sânmărghita. Biserica vechie, zidită înainte
cu 140 de ani de strămoşii popii Toader. Neuniţii au o capelă
Închiriată cu opt groşi dela baronul Gheorghe Kemény. Preoţi
uniţi sunt 3, neunit 1. Acesta stă în casa baronului amintit. Chiria
i-o plătesc credincioşii. Familii unite 56, neunite 94. In 8 Ianuarie
a vizitat satul Nireş, a cărui biserică a fost zidită în 1660 de contele
Gaspar Komis. Pe preot îl cheamă Paschalis Szabo. Are
casa parohială şi pământ de 24 găleţi (cubuli). Dela fiecare credincios
primeşte câte o mierţă de porumb. Numărul familiilor
unite trece de 70. Foarte interesante însemnările despre parohia
Salaţiu, pe care Rednic a vizitat-o in 10 Ianuarie. Protopopul pedepseşte
aspru şi e straşnic iubitor de argint. Unuia i-a dat dreptul
să se cunune pentru un galben şi 3 ferii (30 klg) de vin, deşi
îi trăia nevasta întâia. Popa — se chiamă Iacob — s'a plâns că
i-a dat protopopului un galben să susţină candidatura la preoţie a

nepotului său şi nu s'a ţinut de cuvânt. Tot dela preotul a luat
o pereche de pistoale, apoi fiindcă sora preotului s'a măritat cu
acela căruia i-a fost făgăduită „et non raptori", l'a pedepsit pe
preot cu 8 floreni şi doi caşi. însemnarea notează că „domini —
adică proprietarii unguri calvini — stant fortiter pro non unitis
imo minaţi sunt omnes unitos se rejecturos". In sat sunt 10 familii
unite şi 24 neunite.
După ce mai vizitează câteva sate, în care nu găsim nimic
important (ultimul, vizitat în 20 Ianuarie, e Viţa) vlădica se întoarce
la Blaj. In 10 Aprilie face o scurtă vizită la Orlat, iar la
sfârşitul anului începe o nouă şi grea operă pastorală vizitând
până târziu, la sfârşitul lui Februarie 1769, satele din Ţara Oltului.
(Va urma)
Z. PÂCLIŞANU
Cultura crestina 1936 nr. 2
VECHI VIZITAŢII CANONICE
ÎN ARDEALUL VEACULUI AL XVIII-LEA
II.,p.92
In cursul vizitaţiei canonice a lui Rednic în părţile năsăudene,
a avut loc şi un sinod protopopesc, ale cărui acte ni s'au păstrat.
Sinodul s'a ţinut în Năsăud chiar, unde vlădica şi-a petrecut ultimele
zile ale lunei Decembrie (între 28—31).
Fiind actele sinodale protopopeşti deosebit de rare, iar de
altă parte cuprinzând date interesante privitoare la situaţia în care
se găsia clerul şi biserica românească în acele vremi, le reproducem
în întregime:
„Anul domnului 1767 Decembrie 19 în vidicul Rodni în sat
Năsăud, în casa cinstitului preot Tănasie, fiind adunat tot soborul
eparhiei dela Năsăud după vizitaţia vlădicească aceiaşi eparhii,
după ce s'au făcut învăţătura din parimeu dintâiu a lunii lui Septembrie
din Mineiu cum să blagoslovesc cei ce păzesc poruncile
şi învăţăturile şi judecăţile Dumnezeieşti, preoţilor pentru îndreptarea
şi plinirea datoriei sale s'au poruncit aceste:
1. învăţătura creştinească la Blaj în 1763 tipărită toţi preoţii
să şi-o câştige, să o procitească şi dintr'ânsa învăţătura creştinească
pe rând în Dumineci şi sărbători poporenilor săi să o spue şi să
o tâlcuiască.
2. Din păucenii sau ucetealnele ciale mai nouă cazania a
doua zi de Rusalii în biserică să nu se cetească, fiindcă în celealalte
vechi păucenii din Bucureşti la Govora tipărite şi întru altele
mai vechi muscăleşti acia cazanie nu se găseşte ci altele împotriva
aceea.
3. Slujbele bisericei mai ales sf. liturghie preoţii să o înveţe
a o slugi la Năsăud dela preoţii cari se văd a şti bine a slugi
după tipic şi obiceiu bisericii dela scaunul archieresc, şi fără de
atestaţia sau carte de încredinţare aceloraş nu se vor cunoaşte ca

nişte procopsiţi între acele slujbe.
4. S. Pricestanie pentru cei bolnavi a o găti peste an iarăş
să înveţe dela aceşti preoţi şi adesea mai puţin până în 14 zile
măcar odată să cerce de se va arăta spre stricare, îndată la
liturghie să o potrivească şi să sfinţiască altă cuminecătură.
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5. Să nu cunune fără numai treji şi pe ai săi poporeni treaji
şi ispovediţi înaintea sfintei liturghii sau după sf. liturghie.
6. Pravila bisearecii precum se porunceşte în Pravilă glava
72 să o isprăviască în biserici in zile de duminecă şi sărbători,
iară într'alte zile pe unde li se va întâmpla a se găsi. De cărţi
spre acea treabă, câte s'au tipărit până acum în Blaj, să se câştige.
7. Treji şi cu pildă bună să se poarte înaintea tuturor ca să
ieie pildă bună toţi dela ei întru ţinerea poruncilor lui Dumnezeu
şi a bisericei, pentru aceea nimenea la crâşmă să nu se găsească,
cum opresc sfintele canoane.
8. Curăţenia care se cuvine preoţilor mai mare decât mirenilor
după porunca s. canoane şi a pravilei să o păzească.
Şi fiindcă acum încă n'au protopop cu aşezământ, până la
altă rânduială a noastră, în trebile şi nevoile sale îl vor cunoaşte
pe protopop Daniil dela Monor ca pre un inspector, dându-i toată
ascultarea şi supunerea ca unui protopop, precum şi săborul aceasta
dela noi au poftit, însă ne-au rugat ca unele trebi mai uşoare
ale eparchiei pentru depărtarea protopopului să le poată cineva
în eparfirie carele ar fi mai vrednic şi le-ar putea să le isprăviască
şi aceasta noi o am îngăduit, numai să fie după socoteala şi înţelegerea
numitului mai sus inspector. Dat Năsăud 1762, 29 Dechemvrie.
Supt aceste mai sus rânduite s'au dat şi la eparchia SasMireşului cu acest adaus după al 7-lea puntum.
9. Preoţii să fie umiliţi, blânzi, pă nimenea să nu ocărască
sau cuvânt de hulă nimârui să nu zică, nici să se sfădească.
10. Preoţii să nu se strămute dintr'un loc într'altul fără de
ştirea scaunului vlădicesc.
11. Cele bisericeşti să nu se înstrăineze dela o biserică la
alta, nici zestrele bisericeşti măcar de ce feliu ar fi înstrăinate dela
biserică să le părăsiască preoţii şi protopopul, ce în tot chipul să
se străduiască după îndreptarea legilor din lăuntru şi din afară şi
după privilegiumurile bisericii ale dobândi îndărăpt la biserica dela
care s'au înstrăinat".
*
La sfârşitul anului 1768 Rednic a început vizitarea Ţârii
Făgăraşului. începutul 1-a făcut cu satul Dejani în 24 Decemvrie.
Parohia are un singur rând de odăjdii, potirul şi discul sunt de
argint. Cărţile bisericeşti le are pe toate. Biserica e zidită pe
timpul lui Atanasie Angliei. Are trei preoţi: Radu, Vasile şi
Gheorghe, toţi trei sunt oameni oneşti şi cu bună reputaţie; predică

în Dumineci şi sărbători şi poartă haine lungi. „Protocolul"
accentuiază că nu au nici o supărare din partea miliţiei (e vorba
de miliţia de graniţă înfiinţată de curând).
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In 25 Decembrie vlădica vizitează cele două Berivoie — Berivoiul
mare şi Berivoiul mic. In cel dintâi biserica e de piatră
şi foarte veche, în al doilea e renovată. Ambele au fost zidite de
„unii boieri". Nici una n'are cărţi bisericeşti, iar preoţii fac slujba
din cărţile proprii. Nici antimis nu au dela episcopi „legiuiţi". In
Berivoiul mare potirul e de plumb, în Berivoiul mic de lut. întâiul
are un preot, al doilea doi, sfinţiţi toţi în Muntenia şi toţi oameni
cu bună reputaţie. Poartă haine lungi şi explică învăţătura bisericească
(apărută la Blaj în 1763), însă poporul fiind prea ocupat •
cu muncile face puţină ispravă în materia celor sfinte. De aci
trece la Sebeş (26 Decemvrie) a cărui biserică e de 30 de ani şi
a fost zidită de preot. Antimisul îl are din Moldova. Cărţi de |
slujbă una singură: Testamentul nou, sigur cel dela 1648 tipărit
la Bălgrad. Preoţi sunt doi: Iacob şi Toma. Cel dintâi a fost hirotonit
în Muntenia, al doilea la Oradea. Amândoi explică cu spor
învăţătura creştinească şi poartă, în cursul slujbei, haine lungi, iar j
când sunt la lucru, haine comune.
La 27 Decembrie Rednic era în Bucium, a cărui biserică e
nouă, de abia şase ani. Are toate cărţile de slujbă afară de Mineiu
şi un singur rând de odăjdii dăruite de un negustor. Parohia I
are 2 preoţi: David şi Iacob, acesta sfinţit în Muntenia. Amândoi
au reputaţie bună, explică învăţătura creştinească şi poartă haine
lungi. In ziua următoare vizitează Şinca. Satul are două biserici: j
una veche, părăsită, alta nouă zidită de un „boier" şi de un preot,
care a fugit apoi în Muntenia. Biserica are patru rânduri de
odăjdii, toate slabe, iar cărţi: Mineiul Mare, Evanghelie, Apostol,!
Psaltire, Liturghiei-, Triod şi Penticoatar. Preotul se numeşte Teo-j
dor şi a fost sfinţit de episcopul Dosofteiu din Maramureş şij
primit de Inochentie Klein. E preot bun. In Ţinţari, pe care Rednic|
1-a vizitat în 30 Decemvrie, i-s'au prezentat toţi soldaţii ortodocşii
cu preoţii lor. Au refuzat să-şi arate cărţile bisericeşti româneştii
scrise contra unirii şi a papgi dela Roma. Spuneau că dacă vorj
trece la unire braşovenii de care atârnau ei, vor trece cu toţii, şi ei^
Altfel nu. La 1 Ianuarie vlădica era în Tohan. Ofiţerii de aci sunt]
mari duşmani ai unirii şi i-au învăţat pe soldaţi să nu-i dea episcopului
nimic fără bani. Biserica e veche, zidită de câţiva credincioşi,
cari refuzând să se înroleze în regimentul de graniţă, au
fost scoşi din sat. Cărţi: Mineiu slavon, Liturghier de Blaj; antimis
dela Rednic însuşi. Preoţi sunt doi: Ilie Halmagyi şi Many Clocoţian.
Ăsta bea. Poartă haine lungi şi explică „învăţătura creştinească",
însă au o reputaţie îndoielnică.
In 6 Ianuarie sunt vizitaţi Mărginenii. Biserica e foarte veche, j
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de circa 300 de ani, zidită de vechii boieri ai satului. Are un
singur rând de odăjdii; antimis dela Klein. Cărţi: Mineiu mic românesc,
Penticostar, Octoich mic, Paucenii două: una de Govora
şi una de Moldova. Satul avea şi o mănăstire distrusă pe timpul
revoluţiei lui Sofronie. Sunt cinci preoţi: trei slujesc în parohie,
ceilalji înalte comune, însă locuiesc aci. Toti sunt cu nume bun,
explică Învăţătura creştinească şi poartă haine lungi. Vadul, vizitat
în ziua următoare, are o biserică reparată de patru ani de soldaţii
uniţi. Lipsesc odăjdiile, neavând decât un stichar. Cărţi: Liturghier,
Catavasier şi Psaltire. Preoţi sunt trei, toţi hirotoniţi în
Muntenia. Al treilea e „suspect de schismă" şi cu nume rău.
Preoţii nu au învăţătura creştinească; a dat fiecare câte 17 cruceri
protopopului să le-o cumpere din Blaj, însă acela le-a mâncat
banii şi nu le-a cumpărat-o.
In 8 Ianuarie Rednic era în Ohaba. Biserica foarte veche,
zidită de „boieri", are un singur rând de odăjdii, iar cărţi: Mineiu
slavonesc, Apostol, Evanghelie, Catavasier, 2 Octoichuri şi o Cazanie.
Potirul e de plumb. Preoţi sunt doi: unul sfinţit de Klein,
iar celalalt în Moldova. întâiul — îl chema Nedelcu — e beţiv şi
„scandalos". Poartă haine scurte şi sunt scoşi şi ei la lucru în
rând cu credincioşii. In aceeaşi zi a vizitat şi Hersenii, unde biserica
e zidită de tricesimator-ul Mateiu Szegedi din Veneţia, care
a dat în acest scop, înainte cu nouă ani, 300 floreni. Cărţi: Evanghelie
şi Octoih, amândouă de Blaj, Mineiu slavon şi un Triod,
care e amanetat protopopului Constantin din Făgăraş, pentrucă
preotul Mihai n'a plătit catedraticul (taxa anuală pentru vlădică)
şi Penticostar de Râmnic. Antimisul e dela episcopul Aron. Preoţi
sunt doi, dintre cari unul a fost hirotonit în Muntenia. Ambii poartă
haine lungi şi au nume bun.
In 10 Ianuarie vlădica era în Copăcel. Satul avea biserică de
piatră, zidită înainte cu 44 de ani de boierul Mihai Deac. Odăjdii
un singur rând; antimis dela Patachi. Potirul şi discul erau de
plumb curat. Cărţi: Mineiu slavon, Penticostar slavon, Octoich mic
românesc şi o Evanghelie românească veche din Muntenia. Preoţi
doi, unul sfinţit în Muntenia iar celalalt, cu îngăduinţa lui P. P.
Aron — atunci vicariu — în Oradea. Amândoi explică învăţătura
creştinească şi poartă haine lungi, llenii, vizitaţi în ziua următoare,
aveau o biserică de o sută de ani. Aceasta avea o singură carte:
Psaltirea. Preoţi doi, ambii sfinţiţi în Muntenia. Unul primit de
vlădică P. P. Aron, iar celalalt slujeşte numai cu autorizaţia protopopului.
Amândoi explică învăţătura creştinească, pe care poporul
întrucâtva (aliquantum) o şi înţelege. întâiul preot are nume
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bun. In 12 Ianuarie a vizitat Râuşorul. Preste noapte oamenii au

fugit din sat, ca să nu trebuiască să meargă la biserică şi să-1
asculte pe vlădica. Preotul e sfinţit în Muntenia şi n'are învăţătura
creştinească. In Huiezul, vizitat în 13 Ianuarie, biserica e
zidită de preotul Samoilă şi sătenii Ioan Benţa şi Aldea Sasul
înainte cu 25 de ani. Avea o singură carte: Testamentul nou.
Preotul se numia Nicodem. In ziua următoare sunt vizitaţi Săsciorii
a cărui biserică a fost zidită înainte cu 90 de ani de Şerban Talabo.
Cărţi: Mineiu slavonesc şi Testamentul nou. Potirul de plumb,
iar antimisul dela vlădica Patachi. Hainele preotului nu-s destul
de lungi. Dela Săsciori Rednic trece — în 15 Ianuarie — la Făgăraş,
unde 1-a primit lumea oficială. Biserica e zidită de Cantemir
Vodă din Muntenia şi are clopote de o singulară armonie (singularis
harmoniae). Odăjdii are trei, dintre cari un rând i-a fost dăruit
de vlădica P. P. Aron; cădelniţe două: una de argint şi una
de aramă. Asemenea are două potire: unul de argint, iar celălalt
de plumb. Pixida e de argint (singura biserică în care se aminteşte
pixida!). Cărţi: Mineiu slavonesc pe zece luni, Triod slavonesc,
Evanghelie româno-greacă, Apostol, Cazanie, Biblia (sigur
cea din 1688), Pravilă românească, Molitevnic din Muntenia, Liturghier
românesc, Catavasier, 2 Psaltiri, Testamentul nou dela Bălgrad,
Penticostar slavonesc, Mineiu mic românesc, Octoih mic
românesc şi un Triod, românesc şi el. In oraş sunt doi preoţi,
cari amândoi îndeplinesc şi funcţiuni protopopeşti: Vasile şi Constantin.
Vasile are leafă dela împărăteasa de 150 florini pe an.
Episcopul Rednic a petrecut în Făgăraş până în 18 Ianuarie
când vizitează satul Vaida Recea. Locuitorii de aci nu au biserică
şi umblă la slujbă în Telechi Recea. Biserica din acest sat a fost
zidită înainte cu 60 de ani cu ajutorul voevodului Ştefan din
Muntenia. Cărţile: un Mineiu slavonesc, Triod slavonesc de Bucureşti,
Evanghelia, Liturghierul, Biblia, Octoihul, Penticostarul
slavonesc precum şi odăjdiile (trei rânduri!) au fost dăruite de
voevodul amintit. Dintre cărţile şi odăjdiile primite dela el au fost
înstrăinate: Triodul românesc se afla la preotul unit Pantelimon,
care mai înainte Fa ascuns iar acum spune că e al său; Mineiul
cel nou românesc — acesta cumpărat de popor! — când biserica
a fost dată neuniţilor a ajuns şi el în stăpânirea lor, iar când biserica
a fost restituită uniţilor, Mineiul n-a fost restituit. Se spune
că a fost furat, dar ori a fost furat ori nu, preotul neunit trebuie
să dea seamă de el. Un Octoih mare rutean este la preotul unit
Ianea, apoi o cruce frumos împodobită se găseşte în biserica unită
din Sevestreni. Au fost acolo şi două mănăstiri, arse pe timpul
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mişcării Iui Sofronie. Din odăjdiile lor, un rând e la preotul ne-,
unit din Vaida-Rece. Preoţi sunt patru: trei în Vaida-Rece şi unul
în Telechi-Recea. Toţi au fost sfinţiţi în Muntenia şi toţi au învăţătura
Creştinească pe care o explică poporului.

In 19 Ianuarie vlădica era în Breaza. Aci a fost rău primit;
nici lumină nu i s'a dat. Biserica e veche de 240 de ani. Cărţi:
Mineiu şi Triod. Odăjdii: un rând. Preotul se numia Bucur şi a
fost hirotonit în Muntenia. In Lissa, vizitată în 21 Ianuarie, nu se
găsia nici un ortodox. Parohia avea două biserici, una mică nouă,
alta veche de o sută de ani, zidită de un boier din Muntenia. Un
singur rând de odăjdii făcut de soldaţi dintr'un material numit
carton (ex materia carton vocata). Cărţi: Mineiu mare românesc,
Triod din Muntenia, Strajnic, Evanghelie de Blaj şi Testamentul
nou de Bălgrad. In sat era şi o mănăstire, care a fost arsă în
urma revoluţiei lui Sofronie. Protopopul Vasile din Făgăraş n'a
mai fost aci de trei ani. Preoţi sunt doi, Moisă şi Ioanichie, amândoi
hirotoniţi în Muntenia şi amândoi oameni puţin oneşti. Protopopul
însă tace fiindcă Moisă i-a înzestrat două fete. Preot cum
se cade e numai călugărul Isaia. Despre protopopul Vasile se mai
spune că dela slujitorii bisericii (cântăreţi, crăstnici etc.) încasează
când îi numeşte 50 de cruceri, apoi câte un mariaş anual. De
obiceiu însă îi schimbă în fiecare an ca să poată încasa cei 50
de cruceri. Pune cântăreţi, cari nu ştiu cânta. Pe cei cari ştiu
cânta bine nu-i numeşte dacă nu-i dau trei mariaşi.
In 24 Ianuarie vizitează Sâmbăta de sus, ai cărei proprietari
sunt boierii Brâncovineni din Muntenia. In sat e mănăstire şi
întreagă Ţara Oltului ascultă de călugării ei. Sunt „mali schismatici".
Locuitorii i-au dat episcopului casă şi masă numai siliţi,
însemnările despre Viştea, vizitată în ziua următoare, nu cuprind
nimic. In 26 Ianuarie vlădica era în Ucea de sus. Biserica de
lemn. Antimisul foarte vechiu. Protopopul — cunoscutul Vasile
din Făgăraş — i-a pedepsit pe preoţi cu 12 floreni pentrucă au
liturghisit cu un preot neunit. Preoţi sunt trei, bogaţi, negligenţi,
nesupuşi, şi nu-şi prea bat capul cu cele sfinte şi nici nu poartă
haine lungi, clericale (Presbyteri divites et negligentes, inobedientes,
divina non multum curantes nec in vestitu clericali). Arpaşul
de sus, vizitat în 27 Ianuarie, şi Cârţişoara vizitată în 28 Ianuarie
nu au biserici unite, iar aceasta din urmă nici credincioşi uniţi.
In Porumbacul de sus, vizitat in 29 Ianuarie, erau două biserici:
una unită folosită de soldaţi, alta neunită. Preot (unit?) nu e în
sat, fiindcă cel care a fost şi-a luat a doua nevastă pe care o ţine
şi acum acasă la el, şi de-aceea locotenentul i-a tăiat barba. Din
Sărata, vizitată în 30 Ianuarie, episcopul n'are nimic de notat. In
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ziua următoare e în Scoreiu, a cărui biserică e de lemn şi a fost
făcută înainte cu 68 de ani. Are un rând de odăjdii dăruite de
un boier din Muntenia. Antimisul era dela vlădica Patachi. In
sat sunt doi preoţi, unul sfinţit de Meletie dela Oradea, iar al
doilea a fost sfinţit în Ţara românească.
Din Scoreiu trece la 1 Februarie în Arpaşul de fos. Biserica

de lemn, foarte veche, avea o singură carte: Cazania. In sat a
fost şi o mănăstire, dărâmată ca atâtea altele de generalul Bueow.
Fânaţul şi clopotul bisericii 1-a luat proprietarul locului, Ladislau
Telekî. Preoţi sunt doi, însă ar fi necesar şi al treilea, fiindcă
unul din cei existenţi e incapabil de a sluji (incapabilis). In ziua de
Crăciun, notează Vlădica, au fost scoşi soldaţii din biserieă şi astfel
a rămas goală şi fără cântăreţ, crăsnic şi clopotar.
In Ucea de jos, vizitată în ziua următoare, nu era nici un unit.
In schimb satul avea 5 preoţi neuniţi. In 3 Februarie a vizitat
satul Corbi, care nu avea biserică, dar avea doi preoţi: unul sfinţit
la Oradea de Meletie, iar al doilea în Muntenia. In 6 Februarie
episcopul era în Beşimbac, unde notează cu amărăciune: debilem
subsistentiam nobis dederunt. Satul avea două biserici: una unită,
cealaltă ortodoxă. Cea dintâi avea un rând de odăjdii; cărţi:
Octoih, Penticostar românesc, Cazanie, Straşnic şi Testamentul
nou. Preoţi erau doi, însă numai unul locuia în sat. Şi Voevodenii
mari, vizitaţi în ziua următoare, au dat vlădicului şi însoţitorilor
debilem intertentionem. Biserica satului e foarte veche (antiquissima),
dar nu are decât un rând de odăjdii şi cărţi: o Cazanie şi
Testamentul nou dela Bălgrad. In aceeaşi zi au fost vizitaţi şi
Voivodenii mici. Şi biserica de aci e foarte veche, însă în stare
slabă. A fost zidită de „boierii" din sat. Are un rând de odăjdii
dăruit de episcopul Inochentie Klein. Cărţile le-au luat ortodocşii;
Cazania şi Evanghelia se găsiau la un slujbaş al baronului Bruckenthal,
Ion Stelea, şi la el se părea că era şi acoperemântul de
pe altar pe care nu voia să-1 restituie bisericii. Era un singur
preot, despre care episcopul notează că era honestus. Subsistentiam
mediocrem i-au dat lui Rednic şi credincioşii din Ludişor,
vizitaţi în 8 Februarie. Biserica aci era de lemn şi foarte slabă
(debilissima), atât de slabă încât s. taine erau ameninţate să fie
luate de vânt. Preoţi doi: unul sfinţit la Arad de episcopul neunit,
iar al doilea în Muntenia. Tot acoîo au fost sfinţiţi şi cei
doi preoţi din Iaşii vizitaţi în ziua următoare, a cărui biserică de
piatră era în stare bună. Nu avea însă decât un Penticostar slavonesc
şi Testamentul nou.
In 13 Februarie Rednic era în Netot, care nu avea nici un
neunit. In biserică s'au găsit numai un Mineiu slavonesc, un
Ceaslov slavonesc, apoi o Evanghelie şi Testamentul nou,
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romaneşti amândouă. In sat a fost înainte şi o mănăstire, dărâmată
cu prilejul mişcărilor lui Sofronie. Cărţile mânăstirei: o Evanghelie
slavonă şi una română, un Mineiu slavon, un Triod român
şi un Octoih mare român se găsiau la preotul satului. Acesta
era foarte bogat şi avea un fecior dus cu vitele în Muntenia, unde
se zicea că va şi rămâne. Preotul „bonae famae et exemplaris".
Uniţi erau şi locuitorii din Sevestienii vizitaţi în 14 Februarie.
Biserica de lemn a fost făcută de boierul „Ianos". Avea toate

cărţile necesare şi două rânduri de odăjdii, dar nu avea antimis.
Preot era unul singur, Ionaşcu, hirotonit în Moldova. In schimb
în Luţa, vizitată în ziua următoare, nu era nici biserică, nici preot
unit. In 16 Februarie a vizitat Drîdiful, a cărui biserică foarte
veche de lemn avea o singură carte: Testamentul nou de Bălgrad.
Antimisul era de pe vremea lui Inochentie Klein şi a fost cumpărat
cu 2 florini. Protopopul Constantin din Făgăraş a pedepsit
pe săteanul Ion Nodea cu o vacă, fiindcă a furat un cal. Preoţi
erau doi, sfinţiţi în Muntenia. Amândoi au nume bun. Voila,
prin care a trecut Rednic în 18 Februarie, nu avea biserică unită
şi nu avea decât un preot bigam, altfel bun unit. In aceeaşi zi a
fost vizitată şi Sâmbăta de jos. Nici aci nu era biserică unită,
erau însă doi preoţi, amândoi sfinţiţi în Muntenia şi slabi (debiles)
amândoi. In schimb în Viştea de jos, vizitată în 10 Februarie,
biserica unită era de piatră şi a fost zidită de „boereasa" Hanoe.
Avea însă numai o carte: Cazania. Preotul era foarte bătrân şi
orb şi nu mai vedea să citească slujba De aci vlădica a trecut, în 22
Februarie, la Porumbacul de jos, care avea biserică de piatră,
aceasta un rând de odăjdii, un antimis dela Inochentie Klein, iar
cărţi: Mineiu, Triod, Psaltire, Liturgier şi Straşnic. Toate cărţile mănăstirii
distruse de Bucow se găsiau în biserica unită. In sat erau
trei preoţi şi unul „supranumerar". Nu erau prea buni, dar nici
prea răi, notează vlădica. Unul din ei a fost sfinţit în Muntenia.
In 24 Februarie a fost vizitată Racoviţa, a cărei biserică de
piatră a fost zidită înainte cu 90 de ani. Cărţi avea: Mineiu,
Triod, Penticostar, Cazanie, Apostol, Evanghelie, Liturgier şi
Octoih. In sat se găsia şi o mănăstire. Preoţi erau trei, din
cari unul a fost sfinţit în Moldova iar altul în Muntenia. Veştemul,
vizitat în 26 Februarie, avea o biserică mică şi slabă de piatră.
Cărţi româneşti: Mineiu, Triod, Evanghelie, Apostol, 2 Octoihuri,
Cazanie, Ceaslov mare, Psaltire, Penticostar şi Liturghier. Odăjdii
un singur rând şi acestea slabe. Preoţii foarte oneşti (honestissimi
presbyteri) erau trei, toţi sfinţiţi în Muntenia.
(va urma)
Z. PÂCLIŞANU.
Cultura Crestina 1936 nr.3

VECHI VIZITAŢII CANONICE
ÎN ARDEALUL VEACULUI AL XVIII-LEA
III., p.153

Veştemul a fost ultimul sat vizitat de Rednic în această
lungă şi obositoare apostolie. Şi în cursul ei preoţii din protopopiatele
Făgăraşului şi Veneţiei au fost chemaţi pe 30 Ianuarie
la Iaşi la sobor. Soborul „a dat" o mulţime de „PORUNCI ŞI
ÎNDREPTĂRI", pe care pentru importanţa lor culturală le reproducem
în întregime:
1. Preoţii s. Unire cu biserica Romei vechi mai întâi de toate

după învăţătura şi arătarea archierească acum cu prilejul vizitaţiei
dată, pe toţi ascultătorii săi a-i învăţa să se nevoiască: că norodul
carele nu ştie legea blestemat este (Evanghelia în ziua Rusalilor
la liturghie).
2. Preoţii să aibă carte de învăţătura creştinească tipărită la
Blaj în anul 1763 şi dintr'ânsa în toate Duminicile şi sărbătorile să
înveţe şi să tălmăcească ceva norodului, de Cheredeu (Credeu),
Tatăl nostru sau zece porunci, după ce mai întâi se vor ruga împreună
cu ei zicând Cheredeul, Tatăl nostru şi zece porunci, că
aceia cari nu rămân întru toate carele's scrise în cartea legii, blestemat
este.
3. Preoţii să înveţe pe cei bărrâni, mai ales pe muieri cum
sa boteze în vreme de lipsă, adică având de gând şi voie de-a
slugi taina, precum Domnul Christos o a rânduit, îndată să toarne
aPă pe cel ce se botează şi odată să zică forma botezului.
4. Cinstitul protopop să aivă grije în tot anul să aducă mir
sfinţit din acel an dela Scaun.
5. Nici un preot nici călugăr ieromonah să îndrăsniască a
slugi sau a ispovădui pe cineva, fără carte de slobozenie dela
Scaun, că aceea nu-i slujbă nici deslegare adevărată (Pravila glava
13, canon 3 dela Antiochia). Nici călugăr să tunză (canon 2 a
săborului 1 şi 2 dela Ţărigrad). Iară cine va face vreo slujbă
fără de ştirea scaunului vlădicesc şi a preotului satului, părându-i
că mai mult poate rugăciunea aceluia, se zice anatemă.
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6. Nici un preot sau ieromonah să nu slujiască fără de antemisă
cu moaşte dela Scaun sau neavând antemisă ca aceasta,
să nu slujiască pe oltară sau masă, în care dela archiereu din
Scaun nu sunt puse moaşte.
7. In toate Duminicile şi sărbătorile în biserici să se slujiască
s. liturghie.
8. Toţi Preoţii să-şi citească pravila în toate zilele, iară când
slujesc polonostniţa, utrenea şi ceasurile, sau măcar şi numai
perviceas, mai înainte de liturghie.
9. S. Precistanie pentru cei bolnavi să nu se ţie în casa de
obşte, adică unde se ţin bucate de treaba trupului.
10. Să nu se cunune cei ce nu ştiu Tatăl nostru, zece porunci
şi Cheredeul şi nimenia afară de poporul său, iarăşi poporenii
numai aceia despre carii va şti sau va avea adevărată încredinţare,
că se pot cununa fără împiedicare canonicească.
11. Preoţii şi diaconii să nu socotiască că li slobod a se
însura, după ce le vor muri femeile, că aşa socotind de se vor
însura sânt ca nişte eretici şi fără de voia lor după aceea trebuie
să se depărteze; nici la slujbă mai mult nu se pot slobozi.
12. Toţi cei duhovniceşti şi bisericeşti pre cei mai mari
adică pre stăpânii săi cei bisericeşti şi mireneşti întru dreptatea

inimii temându-se de Dumnezeu a toată cinstea vrednici a fi să-i
socotiască, să-i asculte şi să-le slujiască, că într'alt chip făcând, se
huleşte numele lui Dumnezeu. Pentru aceasta nici unul fără de
ştirea archiereului şi a altora mai mari bisericeşti să nu meargă
la cei din afară a-i supăra cu ceva împotriva feţelor bisericeşti
sau a altora. într'alt chip, de se va şti, acela se va da soborului
sau consistoriumului archieresc, ca să se pârască după dregătorie
şi să se facă judecată împotriva lui după canoane; nici să meargă
la cei din afară, rugându-se pentru ceva, până nu va arăta ruga
sa celor mai mari ai săi, ca să o caute şi să o iscălească de este
dreaptă. Aceasta şi înălţata Crăiasă şi înălţatul gubernium o porunceşte.
Aşişderea, cine va necinsti sau va ocărî pe stăpâni sau
domnii cei din afară se va judeca după pravila. Iară de are
cineva ceva împotriva altuia, după cum învaţă s. Evanghelie, întâi
şi a doua să-1 certe şi în urmă să-1 deie la sobor.
13. Zestrile bisericii şi bucatele, măcar de ce feliu ar fi,
nimenia să nu le înstrăineze dela biserică şi dela cei bisericeşti
sau celor bisericeşti spre acea treabă să se întoarcă, aducându-şi
aminte să nu cază în osânda sfintelor canoane. Aici să înţelegeţi
şi venitul scaunului vlădicesc şi al protopopului după lege obicinuit.
Nr. 3 CULTURA CREŞTINA 155

14. Fieşte carele preot să poarte haină lungă, cu aceea la
cei mai mari şi la adunări să meargă şi să umble, precum despre
aceasta şi până acum dela Scaun s'a poruncit, şi încă şi potcap
să poarte, din care de cei din afară să pot cunoaşte a fi oameni
bisericeşti.
15. Fieştecare preot al locului să-şi facă sau să-şi gătiască o
carte cu hârtie albă, în care deosăbi pe cei se vor boteza şi
deosăbi pe cei ce să cunună să-i însemneze; iară protopopul încă
alta carte să-şi facă de toată eparchia sa, în care va însemna
zestrile tuturor bisericilor eparchiei sale şi din fieşte care sat
preoţii, slujitorii bisericii şi unde vor fi şi curatorii sau ctitorii
bisericii cu iscălitura sa şi cu pecetea vor iscăli toate zestrile
care se vor găsi în satele sale.
16. In toată luna fieşte care biserică odată, în zi de Duminică
sau zi de sărbătoare, prin protopop sau alt preot vrednic
să se vizităluiască şi de nu va putea însuş, să-şi iea şi alt preot
va trimite pe când vor fi de lipsă, ca să nu rămână nici o biserică
într'o lună nevizităluită de sine sau de alt preot şi ducându-se
la aceasta vizitaţie, va învăţa pe norod s. Unire şi cele de lipsă
a legii creştineşti protopopul sau preotul, care va vizitălui şi va
slugi sfânta liturghie pentru poporenii acelui popor, iar hrana
vieţii sau intertenţia atuncia va avea dintr'acel popor. Şi fiindcă
este dator a împiedica şi păcatele, care le poate împiedica unde
se vor găsi înstrăinaţi sau străini de biserică, le va arăta pravila
şi alte învăţături ale sfinţilor, ca doară să-i întoarcă la biserică,

iară împiedicările şi scandalele care se fac împotriva legii neputând
a le îndrepta le vor arăta mai întâi celor dinafară, de sunt
aceia oameni supuşi lor, şi neaflând nici acolo îndreptare şi vindecare
cu ceva resoluţie, dela aceiaşi din afară stăpâni sau domni,
cu informaţie deplin protopopul va cerca Scaunul archieresc cu
scrisoare.
17. Preste toate acestea, preoţii aducându-şi aminte că au
darul celor 70 apostoli şi s'au arătat cei de apoi apostoli şi ucenici
ai Domnului, căutând la începătorul şi plinitorul credinţii Isus,
Şi la apostolii cei mai dintâi, cu toată răbdarea pe aceiaşi să-i
urmeze, precum şi aceia au fost următorii Domnului Christos, că
nu este sluga mai mare decât Domnul său.
18. Fiindcă preoţii să găsesc ce nu ştiu slujba după tipic, şi
cum la Scaunul vlădicesc după lege s'au obicinuit a slugi, pentru
aceea cinstitul protopop, după datoria sa, prin sine sau prin alt
preot carele va fi întru aceasta învăţat, pe rând pe toţi preoţii
156 CULTURA CREŞTINA Nr. 3

la Făgăraş sau unde mai îndemână va socoti ii va învita a slugi
sfânta liturghie şi alte taine şi slujbe bisericeşti, precum se cuvine,
şi după ce îi va învăţa, fieşte căruia despre aceasta atestatum îi
va da. Iară despre aceste porunci şi îndreptări ca toţi să le ştie
şi să le păziască va avea grige".
*
Judeţele de nord au mai fost vizitate şi de Grigorie Maiot
în 1773. însemnări privitoare la această întâia vizitaţie însă nu
ni s'au păstrat. Vizitaţia a doua, din 1776, a durat din 22 Iunie
până în 22 Octomvrie şi în acest răstimp au fost străbătute 166
de sate. Vlădica era însoţit de vicarul său Ignatie Darabant,
ajuns mai târziu episcop la Oradea şi de Samuil Micu Klein, pe
care-1 vedem predicând la 18 August în Marca, iar la 8 Septemvrie
în Hereclean. Notiţele redactate în cursul vizitaţiei sunt
scurte, făcute în pripă şi fără detaliile, uneori atât de interesante,
pe care le cuprinde „protocolul" vizitaţiei canonice alui Atanasie
Rednic. Mizeria satelor era înspăimântătoare. Zeci de biserici nu
au nici odăjdii nici cărţi. In multe cuminecătura se păstra în cutii
de lemn. Altele nu aveau clopotniţă ci clopotul era atârnat de o
furcă (campanula in furca!), altele iarăşi nu aveau potir. Cea mai
mare parte din sate erau abia de câţiva ani convertite la unire
şi multe s'au convertit atunci — în 1776 — cu prilejul vizitaţiei
lui Maior. Credincioşii din Cehalul român trecând la unire pun
condiţia ca „modo rilum nostrum non mutet sed maneamus in
graeco orientalibus (sic!)".
Cu toată mizeria şi materială şi morală a satelor, e surprinzător
caracterul prolific al populaţiei româneşti din unele localităţi.
Astfel d. p. Acâşul avea 36 familii unite cu 300 suflete,
Gigul 75 familii cu 600 suflete, în Chesi 30 familii aveau 260 suflete,

în Zalnâc 100 familii 1000 suflete, Bobota cu 60 familii avea
500 suflete, în Săruad 90 familii aveau 800 suflete etc.
A da aci tabloul satelor vizitate de Grigorie Maior în cursul
celor 4 luni ni se pare inutil, fiindcă tabloul în sine nu spune
nimic, iar observaţiile care se fac în legătură cu unele din ele se
mărginesc de cele mai multe ori la indicarea cărţilor rituale, care
sunt aproape aceleaşi, pe care le-am întâlnit şi în yizitaţiile precedente
ale lui Atanasie Rednic.
Cu prilejul şi al acestei vizitaţii canonice, a avut loc un
sinod protopopesc ţinut la 31 Iulie 1776 în Sărăuad, protopopiatul
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Santăului. A prezidat Ignatie Darabant şi au luat parte toţi preoţii
împreună cu curatorii (epitropii) lor. Unele hotărîri îi privesc pe
preoţi, altele pe mireni.
,,/lşezăminturile care s'au făcut şi în săbor
s'au cetit pestre preoţi să le ţie"
„a). Fieşte care preot după datorirea chemării sale aşişderea
şi dieacii şi feţii vor păzi s. biserică ca întru toate Duminicile şi
sărbătorile să se slujască s. Liturghie cu vecernie şi celelalte
slujbe de s. biserică rânduite. Aşişderea b). Dumineca şi în sărbători
preoţii locului datori vor fi a învăţa pe tineri cele de
lipsă a creştinului: adecă Tatăl nostru, Bucură-te Mărie, Credeu,
Poruncile lui Dumnezeu şi a bisericei, sf. taine şi celelalte ce să
cuprind întru „învăţătura cea creştinească", care s'au dat la toţi
preoţii să se înveţe. Şi acestea două să poruncesc supt pierderea
dregătoriei sale.
c) Feţele carele vreau a primi taina căsătoriei până nu vor
învăţa cele mai sus numite ale creştinului şi nu se vor ispovădui
şi cumineca să nu se cunune. Cununiile să nu se facă noaptea
ci ziua după sfânta liturghie, după cum porunceşte sf. biserică.
Nimene poporeanul altuia să nu-1 cunune încă şi pe ai săi fără
de lege adecă: nu numai să plinească cele mai sus scrise, ci
lângă acestea foarte mare purtare de grije să aibă preotul, ca
feţele care să cunună să nu aibă ceva împiedecare canonicească
şi de cumva ar avea să nu îndrăsniască a-i cununa măcar dintr'acui
poruncă fără de ştirea scaunului archieresc în scris. Iară
pe catane după cum în anul 1774 sau publicăluit fie tist fie gregariu
a-1 cununa fără slobozenia c. regiment în scris dată să nu
îndrăsniască. Apoi cei cununaţi să dea în lada s. biserici un
mariaş. d). Fieşte care biserică sau paroh al locului să-şi facă
catastih sau carte în carea peste an totdeauna să însemneze pe
nume pe cei botezaţi, pre cei cununaţi şi pre cei morţi. Aşişderea
e). preoţii locului vor pui ta grije de turma lor ca fieşte care
adecă nu numai cei mari de vrâstă ci şi cei mici dela şapte ani
înainte şi partea bărbătească şi femeiască în tot anul mai ales în
postul mare să se mărturisească iară preoţii pe toţi cari se vor

mărturisi precum şi pre cei cari rămân nemărturisiţi să-i însemneze
şi în tot anul pe vremea Paştilor sau când va vizitălui c.
protopop al locului să-i arate în scris. /) Preoţii şi celelalte feţe
bisericeşti la crâşmă să nu meargă, ba nici acasă sau într'alte
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locuri peste măsură să nu beie să se îmbete. Iară cari s'ar afla
a fi călcat această poruncă totdeauna de câte ori s'ar afla în
crâşmă sau beat să se globească 6 mariaşi pe sama bisericii, însă
de nu s'ar îndrepta oare cari nici aşa, să se canonească cu gloaba
soborului mare 66 florinii toţi pe sama bisericii. Mai pre urmă
nici cum îndreptându'se să se lipsiască de preoţie, g) Haina lungă
de postav fieşte care preot după cum s'au poruncit fără trecere
să-şi facă.
Aşezăminturile pentru mireni
„a) Fieşte care creştin pravoslavnic dator va fi mai cu deadins
a păzi sfânta biserică în toate serbătorile adecă ascultând
utrenia, sfânta liturghie, vecernie şi învăţătura preotului, iară
carele fără de cuvioasă împedecare ar rămânea acasă sau ar purcede
în cale fără de blagoslovenia preotului, sau ar zăcea la beuturi
în crâşme, în nunţi, în uspeţe pe vremea bisericii, întâi câte
cu 24 de bani, a doua cu trei mărieşi să se globească, din cari
două părţi bisericii, una curatorilor să se dea. A treia oară în
calodă câte cu 24 de palţauă bărbaţii, iară muerile şi cei mai
mici cu atâtea corbace să se pedepsească şi fiindcă b) numai cei
tineri ci şi din cei bătrâni mulţi mai toate serbătorile peste an cu
jocuri şi cu hori înbălătoare le petrec de dimineaţa până seara,
din carile şi alte păcate mai mari de multe ori se întâmplă, aşişderea
şi acestea se opresc mai vârtos pe vremea bisericii sub
pedeapsa mai sus scrisă, iar pe vremea sf. posturi de tot se opresc
sub pedeapsă îndoită, c). Luatu-s'au seamă şi la aceasta
cum între creştinii noştri precum între bărbaţi aşişderea între
femei încă mai şi între pruncii cei mici în loc de a cinsti cele
sfinte adecă evanghelia, crucea, botezul, cuminecătura, sufletul,
preotul, pomeana, lumina, adecă legea iproci, fără de leac de sfieală
şi fără de toată frica a le sadui îndrăsnesc şi încă şi scăzând pe
ziditorul a toate celea văzute şi nevăzute; zic, dracu datute-au
ziditute-au, fiind dară şi Dumnezeu cu legaa sa şi stăpânitorii cei
pământeşti în potriva unora ca acestora foarte grele pedepse poruncesc,
pentru mai bună luare a seamă a acestor rândueli sau
rânduit după mărimea locului la toate bisericile de ajutor câte
doi trei şi mai mulţi curatori cari supt gloaba soborului vor fi
datori pe călcătorii acestor orândueli ai pedepsi iară mai cu deadins
pe suduitori cu 25 de corbace în calodă îi vor bate.
d) Fiindcă s. biserici foarte goale şi sărace se găsesc, deregatura
curatorilor va fi ca după putinţă s. biserici în cele slobode venite
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şi zestre a face să se siliască sau din cârcimuire sau din arat pe
sama bisericii şi despre venituri vor fi datori curatorii a da sama
în tot anul c. ficurator sau cilejiilor sale, aşa şi de funduşurile
bisericilor bună grije să aibă curatorii ca să nu se strănieze, bisericile
să se acopere, ţintirimurile să se îngrădiască, aşişderea
casele preoţilor care sunt pre iclejie să se grijască, birul obicinuit
al preoţilor să se deie în vremea sa. e). Fiindcă cea mai multă
parte a necunoştinţii şi a necredinţii ca dintru o orbire din neînvăţătura
se naşte, de unde necum pruncii cei mici ci şi cei bătrâni
mai mulţi nici Tatăl nostru nu-1 ştiu, poruncim ca în tot
satul dieacii şcoală să ţie şi să înveţe pruncii. Iară şi oamenii
datori să fie după datoria sa cea creştinească să-şi deie pruncii
la şcoală ca să nu se crească dobitoceşte. f). Fiind neamul nostru
românesc învăluit cu alte neamuri de altă lege am luat seamă că
mulţi îndrăznesc a călca s. posturi şi a le pângări. Pentru aceea
ca legea noastră cea pravoslavnică a bisericii răsăritului şi în
rândul posturilor de toţi pravoslavnicii creştini nemişcată să se
ţie şi întreg să se păzească, preoţii şi curatorii pe unu ca acela
care sr'ar afla, că s'ar fi pângărit Miercurea şi Vinerea sau în
vre-un post din cele patru ce sunt rânduite de s. biserică întâi
să-1 bată câte 24 de toiage ţapine eară de nu s'ar păroşi un spurcat
ca acela se va da în temniţa c. varmegbii şi rămâind acolo după
porunca înălţatei chesaro-crăeştii împărăţii se va învăţa a posti
şi a-şi ţinea legea pe care s'au botezat, g) Moaşe ca acele în tot
satul să se rânduiască, carile ştiind forma botezului la vreme de
lipsă să poată boteza şi să aibă la slăbiciunea femeilor înţelegere.
h) Priscorniţă femeie curată bătrână şi de cinste în tot satul să
fie carea să aibă grije ca nu cumva nefiind prescură s-ta biserică
făr de slujbă să rămâie".
(sfârşit,)
Z. PÂCLIŞANU
Cultura crestina 1936 nr.7-8

MĂRUNŢIŞURI ISTORICE
I., p.390

In anul 1919 publicasem în Cultura Creştină şi în broşură
aparte micul studiu despre Vechile mănăstiri româneşti
din Ardeal. Lucrarea cuprindea o înşirare în ordinea
alfabetică — un îel de Schematismus — a 107 mănăstiri ardelene,
dând pentru fiecare din ele puţinele date, cea mai
mare parte inedite, pe care le-am putut culege în cursul
cercetărilor mele privitoare la alte chestiuni din trecutul
românesc. Publicând atunci acel studiu, îmi dam mai bine
decât oricine seama, că el e cu totul necomplet şi că o lucrare
temeinică nu poate fi făcută decât după descoperirea
unui nou material documentar şi după o serie întreagă de

noi studii şi cercetări. De-aceea începeam lucrarea cu rugămintea
adresată tuturor, mai ales preoţilor şi învăţătorilor,
de-a comunica tot ce ştiu din tradiţie sau din însemnări
păstrate în bisericile româneşti, privitor la o mănăstire sau
alta pentruca, în felul acesta, prin munca tuturor să putem
dispune de întreg materialul necesar la scrierea unei bune
monografii a vechilor noastre mănăstiri.
Din nenorocire apelul meu n'a găsit răsunetul — n'aş
putea spune aşteptat, fiindcă mari iluzii nu mi-am făcut, ci,
în orice caz — dorit. Materialul publicat de-atunci încoace
este atât de puţin încât întregirile cari s'ar putea face pe
baza lui informaţiunilor date de mine înainte cu 17 ani sunt
cu totul neînsemnate. Dl Ştefan Meteş reia studiul mănăstirilor
româneşti în marea monografie apărută înainte cu
câteva luni ')• Lucrarea d-sale, evident, e mai pretenţioasă
şi, o recunosc cu cea mai mare plăcere, cu mult mai completă.
Autorul se ocupă de toate mănăstirile româneşti de
sub vechea stăpânire ungurească, pe când eu m'am ocupat
numai de celea ardelene, lăsând la o parte mănăstirile din
jud. Arad, din Banat, Bihor, Satmar şi Maramureş. Apoi
') ŞTEFAN METEŞ: Istoria mănăstirilor româneşti din Transilvania şi Ungaria.
Sibiu 1936, pp. CXXVIII 366. Preţul 250 Ici.
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d-sa, înainte de a vorbi de fiecare mănăstire în parte, dă în
lunga introducere (pp. I—CXXVIII) o serie de inîormaţiuni
cu caracter general, privitoare la răspândirea şi numărul
mănăstirilor, la ctitorii şi averile lor, la lupta călugărilor
pentru păstrarea şi întărirea ortodoxiei, la relaţiile acestora
cu principatele române, la rolul lor în desvoltarea literaturii
şi culturii româneşti şi privitor la viaţa internă a mănăstirilor.
Sunt capitole scrise cu îngrijire şi cu multă căldură
dar, în acelaşi timp, şi cu prea pronunţată pornire confesională,
care putea lipsi fără a pierde nimic din valoarea lor.
In partea a doua a cărţii, d. Meteş ne dă istoria, aşa
cum poate fi dată azi, a mănăstirilor singuratice, grupate
după judeţe. E o lucrare deosebit de migăloasă şi cea mai
mare parte ingrată. Ici-colo informaţiile d-sale pot fi întregite
cu lucruri care, fiind inedite, nu-i puteau îi cunoscute.
In Alba-Iulia cunoaştem trei mănăstiri: 1) cea veche, zidită
de Mihai Viteazul; 2) cea din Maieri — şi 3) mănăstirea din
Lipoveni. Existenţa acesteia din urmă e certificată de scrisoarea
din 27 Iunie 1761 a episcopului .fAaron către bar.
Dietrich, în care-1 roagă, că dacă trebuesc distruse „mănăstirile
scandaloase" (scandalosa monasteriola) să fie cruţate
unele, cum e cea din Alba-lulia Lipoveni, la care s'ar putea
aşeza câţiva călugări buni dela mănăstirile ce se vor desfiinţa')•

— Privitor la mănăstirea din Maieri d. Meteş spune
că a fost zidită de episcopul Aaron după 1761. Ea e mai
veche. Intr'un ordin circular trimis clerului la 11 August
1762, pentru strângerea venitelor vlădiceşti, P. P. Haron
scrie: „nu încetăm a ne sârgui spre întemeierea şi folosul
încredinţatei turme: pentru aceea şi cea părăsită şi mai pustiită
mănăstirea mitropoliei noastre dela Bălgrad ne-am apucat
ajutorându-ne Domnul a o întemeia, care cugetând
cu ceva a o şi înzestra" 2 ) . Până la 1761 mănăstirea a fost,
un timp, în mâna ortodocşilor şi numai atunci i-a fost restituită
vlădicului unit. Hsta o spune Haron însuş în scrisoarea
din 7 Septemvrie 1762, adresată lui Kern, administratorului
Hunedoarei: „dum de restaurando altero Carolinae templo,
monasterio dicto, anno superiore a raptoribus schismaticis
nobis restituto cogitarem"...3). La 1774 — cum rezultă dintr'un
') Orig. Arhiva Mitropoliei din Blaj.
*) Orig. ibidem.
V Orig. ibidem.
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raport al lui Grigoric Maior — mănăstirea avea două grădini,
una veche şi una cumpărată de ea cu banii proprii
(propriis sumptibus), apoi două vii primite în dar dela cineva.
Mănăstirea avea numai trei căsuţe (domunculos): în una era
şcoală, în a doua sta învăţătorul şi în a treia servitorii.
Avea la această dată un călugăr şi un frate laic
In Daia română (Jud. Alba) în afară de mănăstirea veche
de care am vorbit şi eu în studiul citat şi de care vorbeşte
şi d. Meteş, mai era una întemeiată de cunoscutul protopop
Gheorghe Dăianul, notarul soborului vlădicesc, mort la 1700.
Iesuitul Baranyai în predica rostită la înmormântarea aceluia,
spunea că protopopul „a zidit pe cheltuială proprie în
pădurea din Daia o biserică frumoasă de piatră şi lângă ea
o mănăstire mică pentru călugări"8).
Mănăstirea din Geoagiul de sus (Jud. Alba) a fost distrusă,
cu toate intervenţiile lui P. P. Aaron, de generalul
Bucow. Vlădica cerea că dacă nu poate fi cruţată, averea
ei să fie dată mânăstirei din Alba-Iulia. Cererea nu i-a fost
Împlinită. Mănăstirea a fost desfiinţată iar poporul a năvălit
în ea şi a jefuit-o. O parte din avere a fost ocupată de proprietarul
ungur Halmagyi, iar alta de feciorul lui Ladislau
Toldi. De-aceea la 12 Octomvrie 1763 Aaron scrie vice-comitelui
comitatului să ordone o investigaţie severă pentru
descoperirea jefuitorilor mănăstirii. Averea imobilă, care
consta dintr'o pădure, livadă de 15 care de fân, o livadă
mare cu pomi şi o vie de 25 hectolitrii de vin, a ocupat-o
episcopul catolic din Alba-Iulia. La 1741 egumenul şi „purtătorul

de grije" al ei era „smeritul între ieromonahi Teodosie",
căruia episcopul Klein îi dă în Iulie autorizaţie să adune
milă pentru repararea mănăstirii').
Privitor la mănăstirea din Râmeţi (Jud. Alba) adaog pe
lângă cele cunoscute de d. Meteş următoarele: 1760 erau în
ea doi călugări trimişi de episcopul Aaron. Amândoi au
) Rapoartele lui Maior din 12 Ianuarie şi 16 Iunie 1774. ibidem.
') Maga koltse'geVel a Dăllyai erdoben sz6p kotcmploraot, e's mellette
a kalugyereknek klastromocskăt epite. BARANYAI PAL, Imago vitae el
mortis II. Nagyszombat 1719, p. 583.
*) Specificatio monasieriorum reductorum etc; Specificatio omnium el singulorum
monasieriorum in hoc Transylvaniae principatu etc; Pars protocolli episcopalis
de anno 1141; scrisorile lui P. P. AARON din 30 Iunie şi 12 Octombrie
1762 şi o Species facti din 26 August 1763 redactată pe baza declaraţiilor egumenului
Sofronie dela Magina, — toate în arhiva mitropoliei din Blaj.
l
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trecut, de frică, la ortodoxie1). La 30 Iunie 1762 episcopul a
intervenit la Bucow să o cruţe, iar dacă nu se poate, averea
ei să fie dată mănăstirii Bălgradului. Mănăstirea n'a fost
cruţată. Averea mobilă a fost, ca şi a celei din Geoagiul
de sus, parte jefuită de popor, parte dusă la Blaj de Sofronie
egumenul Maginei, iar cea imobilă a fost ocupată de
episcopul din Alba-lulia. Aceasta consta din loc arător de
99 galete, livadă de 119 care de fân, 3 păduri, 3 grădini, 2
mori şi două teascuri. La 24 Septembrie 1762 Aaron scrie
episcopului ocupant să le restitue episcopiei unite, căreia
mănăstirea i-a fost supusă canoniceşte de veacuri (a saeculis).
Peste câteva zile (30 Septembrie) îi scrie şi lui Bucow
arătând pe larg drepturile bisericei româneşti asupra acelor
averi. Intervenţia a rămas zadarnică. De-aceea la 7 Aprilie
al anului următor scrie mitropolitului din Calocea şi primatelui
din Strigon. Rezultatul a fost acelaş. Şi tot fără rezultat
au rămas şi intervenţiile următoare din 24 Maiu şi 15
Iunie 1763 către primatele 2 ) .
Mănăstirea dela Sângeorz (Jud. Bistriţa Năsăud), numită
Pocrov, a fost întemeiată pe la mijlocul veacului al 18-lea de
popa Constantin, care, probabil, a fost şi întâiul stareţ al ei
şi care în călugărie se numia Climents). Cea dintâi amintire
a ei o avem din 2 Ianuarie 17554).
La mănăstirile din jud. Făgăraş trebue, cred, adăogată
şi aceea din Hurez. La 20 Aprilie 1751 ieromonahul de aci
Onoîrei (ca preot de mir se numia Oprea) lasă prin testament
feciorului său mai mic, popa Samoilă, casa, curtea,
grădina, căldarea de fert bere (serfozo iistet a hozzâvalâ
serfozo hăzzal egyutt), pământurile arătoare şi livezile. Onofrei
spune în testament că e călugăr de 9 ani6).
Acum pot preciza şi anul întemeierii mănăstirii din
Sacadate (Jud. Sibiu): 1737. Asta rezultă din scrisoarea dela

26 Iunie 1757 a lui P. P. Aaron către guvernul ardelean în
care spune că mănăstirea de-aci, care 20 de ani a servit
cultului greco-catolic şi a fost întemeiată cu autorizaţia lui
Klein, nu poate îi nici demolată nici dată ortodocşilor 6).
) A. BUNEA, Petru Pavei Aaron şi Dionisie Novacovici, p. 339
') Toate aceste scrisori sunt în arhiva mitropoliei din Blaj.
•) Revista Ţara de sus, No. 1 (1921), pp. 9-10
') Arhiva Someşană, No. 11, p. 91.
°) Originalul l-am văzut la răp. preot Dănilă Sas.
•) Orig. Arhiva Mitropoliei din Blaj.
l
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La judeţul Turda trebue adăogată şi mănăstirea din
Sălciua de jos. E amintită de Rednic în Conscripţia din 1765.
In acest an ea împreună cu locul arător de două galete şi
livadă de două care de îân era ocupată de ortodocşi.
In mănăstirea dela Santău (Jud. Sălaj) se găsia pe la
1762 un călugăr „popa Ianos" care a trecut la ortodoxie. De
aceea proprietarul satului, un anume Betski, 1-a alungat din
mănăstire. „Popa Ianos" a plecat ducând cu el odăjdiile,
vasele şi cărţile bisericeşti. La 19 Martie 1762 P. P. Aaron
scrie bar. Dietrich că după ce toate bisericile din împrejurimi
au fost date ortodocşilor, să lasă mănăstirea pentru
uzul uniţilor, îngăduind în ea doi preoţi bătrâni alungaţi din
alte părţi, cari să iacă slujbă în locul apostatului Ianos.
Baronul Dietrich i-a împlinit cererea. Se vede însă că preoţii
cari s'au aşezat în ea nu erau prea cu frica lui Dumnezeu
pentrucă Rednic îi numeşte in Conscripţia sa din 1765 scandaloşi.
La 30 Ianuarie 1772 egumenul de aci, Grigorie, este
autorizat de vlădica Grigorie Maior să strângă milă pentru
repararea bisericii mănăstirii. La 24 Noembrie 1773 acelaş
vlădică intervine Ia contele Karolyi rugându-1 să-i dea lemne,
iar la 10 Decembrie 1775 îl roagă să o ajute să-şi poată
cumpăra un clopot fiindcă pe cel care 1-a avut 1-a pierdut
în cursul răsmiriţei lui Soîronie. In 1774 avea un singur
călugăr. Averea era: un loc arător de 10 galete şi o livadă
de 10 care de fân ')•
Privitor la mănăstirea dela Vad (Jud. Someş) sunt de
acord cu d. Meteş: ea nu a fost întemeiată de Ştefan cel
Mare, cum se crede, ci de Petru Rareş. Documentul din 1553
din arhivele Statului din Budapesta, pe care l-am copiat şi
eu în vara anului 1915, spune limpede că ea e „monasterium
vayvodae" adică a acestui din urmă domn.
Să trecem acum la mănăstirile din Maramureş. Mănăstirea
Bârsana avea la 1777 patru călugări: grecul Barnaba,
Atanasie, Partenie şi Ieronim. Cei dintâi trei se aflau acolo
din 1776 iar cel din urmă era sosit de curând"). In 1787
') Autorizatia din 30 Ianuarie 1772 a lui MAIOR tn Biblioteca centrală
din Blaj, celelalte scrisori în Arhiva Mitropoliei de acolo.

) Raportul din 5 Maiu 1777 a lui IEROTEU SARKADI, egumenul mănăstirii
Uglea către episcopul Andrei Bacsinszki al Muncaciului. Orig. la
autorul.
8
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avea numai doi călugări, cinci servitori şi 10 vite ')• In
curând mănăstirea a fost desfiinţată iar bunurile ocupate
de fisc. La 12 Iulie 1791 acestea au fost predate de funcţionarul
fiscal (cameralis provisor) Leopold Dombrady ordinului
călugăresc al Sf. Vasile reprezentat prin Ioanitius Basilovits,
autorul cunoscutei cărţi Fundatio Kariatovicsiana, care
era „protoegumenul" mânăstirei din muntele Csernek (lângă
Muncaci)2). La sfârşitul anului 1756 ori începutul lui 1757
diacul Lupul şi credinciosul Ştefan Pintea din Budeşti cumpăra
dela „popa Grigoraş" dela mănăstirea Bârsana un
Minologhion cu 30 floreni. Banii au fost daţi de Ştefan Pintea
şi „cu a sa jupâneasă Bud Mânuţa" 3).
Privitor la mănăstirea din Biserica Albă, o veche însemnare,
fără dată, — sigur din veacul al 18-lea — aflătoare
în posesiunea mea, spune că a fost întemeiată de o fecioară
cu numele Mylicza (Milita). Din motive necunoscute, adunarea
judeţului ţinută la 26 Aprilie 1662 delegă, la cererea
Românilor, pe pretorul din Sighet să caute cărţile şi scrisorile
mănăstirii4). In 1725 egumenul ei era Antonie, care avea
la această dată vrâsta de 60 de ani5). La 1777 era nelocuită.
Averile ei aduceau ordinului s. Vasile un venit anual de
12 floreni"). Deductio citată din 1787 o numeşte monasterium
desertum.
Existenţa mânăstirei din Budeşti e certificată nu numai
de tradiţie ci şi de o inscripţie de pe o Psaltire rusească
aflată în una din bisericile de aci (biserica din Josani), Psaltire
dăruită mănăstirii de Cice Ştefan. Inscripţia spune:
„cine o va pierde dela mănăstire să fie blestemat de 318
părinţi sfinţi"').
Privitor la timpul înfiinţării mănăstirii din Giuleşti avem
o indicaţie vagă în actul din 2 Septembrie 1753, prin care
') Deduclio monasteriorum ordinis s. Basilii Magni in Marmatia existentium,
scrisă în 1 7 8 7 de egumenul dela Uglea ANTONIE KOZAK, care în
acelaş timp era şi superiorul tuturor mănăstirilor maramureşene, Orig.
la autorul.
') Procesul verbal de predare în original la autorul.
) ION BÎRLEA: însemnări din bisericile Maramureşului. Bucureşti 1909,
p. 57
') A. CZIPLE: Documente privitoare la episcopia din Maramureş; în Analele
Academiei române, memoriile secfiunei istorice seria 11, tom :-8, p. 304.
) DULIŞOVICI: Istoriceskia certai etc. Ungvar 1874, III, p. 66.
«) Raportul citat al lui IEROTEIU SARKADl,
I. BÎRLEA, o. cit., p. 58.
3

5
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moştenitorii lui Pop Lupul cedează satului Qiuleşti mănăstirea

întemeiată de bunicul lor. Moştenitorii pun condiţia că
dacă mănăstirea ar fi desfiinţată, averile să le revină lor.
Satul acceptă donatiunea şi însărcinează cu săvârşirea slujbelor
bisericeşti în ea pe preotul Ioan venit din Transilvania
Cea dintâi amintire a ei e din 13 Maiu 1695 când episcopul
Iosiî Stoica dă, din ea, o singhelie (act de hirotonie) unui
preot 2 ) . Preoţi în mănăstirea Giuleştilor a sfinţit Stoica şi
în 17048). La 1777 era nelocuită iar de averile ei dispuneau
moştenitorii întemeietorului. In 1787 avea un călugăr, patru
servitori şi douăsprezece vite.
Şi mănăstirea Ieudului a fost întemeiată de un particular,
pentrucă la 1777 neavând nici un călugăr, averile ei le
îolosiau „successores îundatoris*4). Deductio a Iui Antonie
Kozak din 1787 o numeşte „monasterium desolatum". Tot aşa
e numită şi cea din Săcel.
Nelocuită era la 1777 şi mănăstirea Moiseiului, ale cărei
averi, ca şi ale celei precedente, le îolosiau erezii ctitorilor
dela 1762, anul întemeierii ei. In 1787 era locuită de un
preot de mir. Dintr'o însemnare publicată de I. Bîrleas)
rezultă că la 1732 egumenul mănăstirii era un anume lor est.
In afară de mănăstirile cunoscute de d. Meteş, în Maramureş
mai găsim şi pe aceasta: 1) mănăstirea Bedeului care
la 1777 avea doi călugări, pe Ilarion Pleşa şi pe Spiridon
Molnar, cari, amândoi, petreceau acolo de 12 ani. La 1787
avea numai un călugăr, trei servitori şi şase vite. In 1791
era înşirată între „monasteria abolita"; 2) mănăstirea Drăgoeştilor.
Din această mănăstire a dat episcopul Dosofteiu la
25 Ianuarie 1731 „carte de popie" preotului Ionaşcu din Săcel
e). 3) Mănăstirea Bereneului (Huszt-Baranya). Era aşezată
în pădure la depărtare de trei ceasuri spre apus dela oraşul
Hust. întemeietorul ei a fost popa Ioan Cazacul din Selişte
(Seliştea Maramureşului!) căruia oraşul îi vinde spre acest
scop un teren pentru suma de 40 floreni. Mănăstirea avea
hramul Intrării în biserică. întâiul ei egumen a fost înteme') Originalul la autorul.
) N. IORGA: Inscripţii ardelene şi maramureşene. I, p. LI.
) HODINKA ANTAL: A Munkâesi puspoksăg okmănytâra. Ungvar 1911,
p. 450 şi 451.
) Raportul citat al lui Ieroteiu Sarkadi.
*) O. cit., p. 163.
") Revista „Răvaşul" din 1907, p. 683-84.
s
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ietorul însuş. La 11 Aprilie 1721 trei fraţi îi dăruesc neşte
lazuri. La 27 Februarie 1727 contele Mihail Teleki dă mănăstirii
dreptul — egumen era acelaş Ion Căzacu — să zidească
o moară pe oricare din cele două râuri cari curg pe lângă
ea1)- La 22 Iunie 1763 familia Puica îi vinde un laz pentru

suma de 9 floreni. Egumen era acum Meletie. La 1777 avea
doi călugări: pe Benedict Varjanka şi pe Nechiîor. întâiul se
găsia acolo de 9 ani, al doilea de şapte. In 1787 avea numai
unul, apoi cinci servitori şi treizeci de vite. O descriere amănunţită
a ei o avem din 1791, făcută de protoegumenul I.
Basilovits2). — 4) Mănăstirea din Irholf. Aci petrecea şi sfinţea
preoţi în toamna anului 1728 vlădica maramureşean Dosoîteiu3).
La 1787 era nelocuită, „non incolitur" spune Deductio
citata. 5) Mănăstirile dela Uglea. Căci aci se găsiau două
mănăstiri: una „vetus et ab immemorabili fundatum" scrie
o „Conscriptio" din 1783, iar a doua nouă, întemeiată abia de
câţiva ani, sigur după 1777, pentrucă raportul din acest an
al lui Ieroteiu Sarkadi vorbeşte numai de una. întemeietorii
mănăstirii noi au fost călugării mănăstirii celei vechi. Terenul
l-au primit dela comuna Uglea, care a îngăduit întemeierea
ei numai cu condiţia ca cea veche să nu fie părăsită ci să
petreacă în permanenţă în ea un călugăr, care să facă zilnic
slujbele obicinuite. Fiind cea nouă îica celei vechi, ele
formau un singur „corpus morale", cu un singur egumen şi
cu averile comune. Mănăstirea veche era de lemn. Avea
două chilii şi o bucătărie, o locuinţă pentru servitori, două
grajduri pentru 16 vite. Hramul bisericii era înălţarea Domnului.
Era mică: abia putea cuprinde 40 de persoane. Mănăstirea
cea nouă era şi ea construită din lemn. Avea trei
camere, o sufragerie şi o bucătărie. In curtea ei se găsia
locuinţă pentru servitori, o şcoală cu două încăperi, grajd
pentru 20 de vite şi o stupină cu loc pentru o sută de stupi.
Biserica era de lemn şi putea cuprinde 30 de persoane.
Hramul: Naşterea P. Y. Măria. Mai târziu s'a zidit alături o
biserică nouă, în care încăpeau 300 de persoane.
Călugării dela Uglea erau, pare, oameni cu avere, pentrucă
la 22 Martie 1778 cumpără o moară cu un teren mare în
jurul ei pentru suma de 110 floreni; la 18 Octomvrie al ace') E vorba de valea Izei.
') Actele la autorul.
) A. CZIPLE, o. cit, p. 366.
a
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Iuiaş an împrumută unor locuitori 37 floreni 17 creiţari luândule ca garanţie o parte din moşie cu dreptul de a o folosi
până la restituirea banilor; la 1 Iunie 1781 împrumută 76
floreni altor locuitori cu aceleaşi condiţiuni şi împrumuturile
se repetă mereu (cunosc vre-o 11 cazuri)1).
întâia amintire despre mănăstirea Uglea o avem din
toamna anului 1686, când egumenul ei era Gherasim'). La
1710 a fost jefuită de pseudo-vlădica Ion Circa „care bunurile
aflate acolo le-a luat pradă şi Ie-a dus" 3). In ea rezida

episcopul Dosofteiu şi de aceea se numia Ugleanul (Ugolski).
La 1777 avea 7 călugări şi anume egumenul Ieroteiu Sarkadi,
Serafion Orosz, Martin Popik, Benedict Ribovics, Justin Ciceri
şi diaconii Iulian Praghi şi Simion Lupess. Numărul lor scăzuse
în 1787 la 5 (unul în mănăstirea veche şi patru în cea
nouă). In acest an întâia avea 5 servitori şi 44 vite, iar a doua
9 servitori şi 30 de vite.
In schimb nu cred în existenţa mănăstirii din Pelrova.
Documentul din 2 Iunie 1643 se explică prin cel din 28 Maiu
1652 şi deci donaţiunea familiei Petrovai a fost făcută mânăstirei
din Rona. E sigur un lapsus afirmaţia d. Meteş, că d.
N. Iorga ar afirma în Studii şi documente (XII, p. LIII) că
episcopul Serafim ar îi locuit în 1715 în mănăstirea de aci.
D. N. Iorga spune numai că locuia în Petrova, îără a aminti
mănăstirea. Dimpotrivă, cu câteva rânduri mai jos scrie că
„Serafim stătu în vechea lui protopopie — deci nu mănăstire
— dela Petrova".
Aceste sunt întregirile pe care le pot face acum la recenta
carte a d. Meteş, a cărei lectură e atât de interesantă
şi atât de utilă.
II.
In corespondenţa Iui Gh. Bariţiu păstrată în „Biblioteca
centrală arhidiecesană" din Blaj se găsesc două scrisori deosebit
de interesante privitoare la solicitudinea, pe care tânărul
principe Carol I — regele glorios de mai târziu — o
purta culturei româneşti din Transilvania. Scrisoarea întâia
') După documentele aflătoare în posesiunea autorului.
") /. BASILOVITS, Brevis notitia fundationts Th. Koriatovits 11 Casoviae
1804 appendix.
J A. CZIPLE, o. cit., pp. 327, 329 şi 334.
8
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este adresată de ministerul instrucţiunii şi cultelor episcopului
unit din Lugoj, Alexandru Dobra. Textul ei e următorul:
România — Ministerul Instrucţiunii Bucureşti 23 Decempublice
şi al Cultelor — Divisiunea brie v. 1867.
Comptabilităţii — Oficiul Clerului
No. 13.964.
Prea Sfinţite,
Măria Sa Domnitorul Carol I, simţindu-şi datoria ce ca
guvern liber român şi creştin are către biserica română creştină
de pretutindeni; vin din ordinea Măriei Sale a pune la
disposiţiunea Prea Sfinţiei Voastre suma de 333 florini şi 33
creiţari în o poliţă asupra cassei Petrocochino din Viena
pentru cumpărarea de vase sacre la biserici şi ajutoare de
scoale.
Multa iubire pentru Români în inima Domnitorului nostru
şi a guvernului său; puţinul ce putem face azi pentru

sfânta şi atât de mult timp bântuita biserică de preste Carpaţi,
să nu se măsoare pe iubirea inimilor ci pe puterile
noastre.
Fie ca binecuvântările P. S. Voastre să aducă dela ceriuri
glorie şi vieaţă Domnitorului nostru. Măria Sa şi noi
ne punem sub sfânta umbră a bisericii ce păstoriţi.
Al P. S. Voastre prea plecat fiu spiritual.
p. Ministru
Directorul Ministerului Cultelor şi
Instrucţiunii publice
V. A. Ureche
Prea Sfinţiei Sale Episcopului greco-unit
Alexandru Dobra
în Lugoj (Bănat).
Ajutoare similare au fost trimise şi celorlalţi episcopi
români-uniţi şi ortodocşi — din Transilvania. Asta rezultă
din scrisoarea lui V. A. Ureche către Gh. Bariţiu, din 31
Ianuarie v. 1868. Reproducem şi din ea următoarele rânduri
foarte caracteristice pentru împrejurările şi, mai ales, pentru
oamenii de atunci:
„Odată cu tratele pentru Oradea şi Lugoj eu am fost
trimis sume analoge şi celorlalte episcopii. Consistorul dtn Blai
îmi răspunde cu multă unire românească. Dela celelalte n'am
ştiri... Ba da, am dela celeberimul Domn Şaguna înapoiată
trata cu invitaţia prea puţin românească şi urbană de a i-o
400 CULTURA CREŞTINA Nr. 7-8

retrimite prin agenţia nemţiască (adică prin consulatul austriac.
Nota Red.) Asta nu va îi!".
Cum am spus, scrisoarea e foarte caracteristică pentru
îelul de a gândi şi lucra al unora din oamenii acelor vremi.
III.
Anul întemeierii şcoalei latino-germane numită
şcoală normală din Năsăud era până acum necunoscut.
Domnii Virgil Şatropa şi ii. Drăganu spun în monograîia
„Istoria şcoalelor năsăudene (Năsăud, 1913, p. 13): „în care
an s'a înfiinţat această şcoală nu se ştie exact, însă de sigur
între anii 1770—1777 şi nu mai târziu, ceeace se poate dovedi
din raportul generalului Christian Rall şi al comisarului belic
Gottfried G. Obst, cari, trimişi să inspecteze regimentele de
graniţă româneşti, în raportul lor de data Sibiu 20 Maiu 1777
amintesc şcoala normală din Năsăud".
Azi, anul se poate preciza exact: şcoala a început să
funcţioneze la / Iulie 1771. La 13 Martie colonelul Baron
Erzenberg scria episcopului Rednic, că după stăruinţe de
aproape trei ani a reuşit să obţină dela consiliul de răsboiu
din Viena înfiinţarea unei scoale la Năsăud şi să ceară pentru

conducerea ei un călugăr dela Blaj, care „hic in Naszod
principia latinae linguae et praecepta Dei et praecepta Regis
etc. iuventutem valachicam ad bonos et christianos mores
deceret". De aceea îl roagă pe vlădica să-i trimită pe 1 Maiu
un călugăr bun. Acesta va avea locuinţă şi 15 floreni pe lună.
Călugărul trimis a fost Ieronim Kalnoki, întors dela
studii din Roma în 1769 de-odată cu Ambrosie Szadi şi Vasile
Keresztesi, cum rezultă din scrisoarea din 6 Octombrie a
episcopului Rednic către Propaganda Fide, care trimite pe
alţii trei în locul lor. La 7 Maiu 1771 Kalnoki raportează institutului
amintit, al cărui elev a fost, „cum autem nune CaesareoRegia et apostolica Sua Majestas Regina nostra (e
vorba de Măria Teresia) pro materna solicitudine, qua in
suos îideles fertur subditos, novas scholas in novo districtu
militari Naszodiensi instituendas iam clementer resolverit,
in quibus îilii militum e natione valachica conscriptorum in
litteris, pietate et bonis moribus instituerentur et e nostro
ordine pro hoc munere obeundo religiosus expetitus sit,
visum est Illustrissimo Domino nostro episcopo me desigNr. 1-8 CULTURA CREŞTINA 401

nare..." Kalnoki anunţă apoi, că „initium operis capiam Dco
adjuvante in principio mensis lunii". Intr'adevăr şcoala a şi
început la această dată, pentrucă la 23 Maiu 1772 Kalnoki
scrie Congregaţiei de Propaganda Fide: „ego ad hune districtum
militarem Rodnensem... pro tradendis linguae latinae
îundamentis Inclytae huius 2-ae Legionis Valachicae juventuti
transpositus, in praesentem diem a 1-a lunii anni elapsi eidem
îini satisfacere conor".
Data e deci sigură: / Iunie 1771. Din scrisoarea aceasta
a lui Kalnoki vedem, că la început şcoala avea 30 de elevi
la limba latină, al căror număr creştea mereu şi 40 la limba
germană. Din aceşti 70 de elevi, scrie Kalnoki, între cari
se gâsiau şi flăcăi mari, abia a aflat câte unul care să ştie
face bine semnul s. Cruci. De aceea pe lângă limba latină
le preda Joia şi Dumineca şi catehismul.
Intr'un raport despre situaţia elevilor crescuţi din venitele
domeniului vlădicesc al Blajului, trimis în 1772 guvernului
ardelean, despre Kalnoki se spune că e „iuventutis
militiae limitaneae in Naszod institutor".
IV.
Răspândirea Unirii în Sălaj. — Marele rol al popularului
vlădică dela Blaj Gregorie Maior în răspândirea unirii
cu Roma este cu totul necunoscut, deşi aceasta este aproape
în întregime opera lui. Reacţiune ortodoxă a lui Sofronie,
venită după aceea a călugărului Visarion Sărai şi după
sguduirea prin care a trecut biserica unită în urma exilului

lui Inochentie Micu Klein, a redus la câteva zeci de mii
numărul familiilor unite. Meritul refacerii unirii este aproape
în întregime al episcopului Maior. Raportul întocmit de comisarii
Ladislau Szentmarjai şi Ioan Kallai, cari l'au însoţit
pe acesta în visitaţia sa din vara anului 1776 m satele
fostului comitat Crasna, raport al cărui original se găseşte
în posesiunea mea, ne dă tabloul localităţilor împreună cu
numărul familiilor convertite cu acel prilej. Acest tablou
este următorul:
2
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Numele satului
Bocşa română . . . .
Bădăcin
Glurtelec
Haghig
Lompitt
Pereceiu
Vârşolt
Badon
Guraslău
Recea
Căţelul unguresc . . .
Căţelul românesc .
Câmpulung
Vaja (?)
Şimleu
Cehul Silvaniei . . .
Naşfalâu
Boziaş
Valcăul uaguiesc . . .
Valcăut român . . . .
Poptelec
Fizeş
Lazuri
Subcetate
laz
Giumelcis
Aleuş
Drighin
Ha'măsd
Horovatul român cu Petenia
99
49
60
69
31
94
29
52
37
60
30
110
22
5
56

46
25
30
83
47
32
50
26
33
50
110
40
60
112
49
Şeredeu . .
Stârciu . . .
Hurez . . .
Poniţa . . .
Pria . . . .
Pleşca . . .
Boian . . . .
Cizer . . . .
Mal . . . .
Sârbi . . . .
Tusa . . . .
Sâg . . . .
Ban . . . .
Bănişor . .
Peceiu
Marin . . .
Hususău .
Cosniciul de jos
Cosniciul de sus
Cerişa . . .
lp
Marca . .
Şurnal
Gâlgău . . .
Pâţâlul mic . .
Doh . . . .
Maladia . . .
Criştelec .
Crasna

In total dela 13 August până la 1 Septembrie (1776)
episcopul Maior a convertit 3203 familii în vechiul comitat al
Crasnei. Este o cifră care impune respect şi azi, după 160
de ani!
V.
Despre l e g ă t u r i l e Românilor ardeleni cu cele două
principate româneşti Muntenia şi Moldova s'a scris, relativ,
puţin. Studiul lor, un studiu amănunţit, care se privească
problema sub toate aspectele ei, ar fi de cea mai mare importanţă
şi utilitate. Dau aci o mică contribuţie, care nu e lipsită de
interes. In archiva Mitropoliei din Blaj se păstrează un tablou
al preoţilor români hirotoniţi „în străini", adică înafară din
Ardeal şi trecuţi la Unire între anii 1754—56. Numărul lor e
de 345, dintre cari 160 au fost hirotoniţi în Moldova ori Muntenia.

Cei mai mulţi sunt din judeţul Hunedoara, Solnoc-Dobâca
(Someşul de azi), Sibiu şi Alba. Nu lipseşte însă nici
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Secuimea. Astfel găsim, din judeţul Trei Scaune, pe popa
Ioan din Zagon, pe Bucur din Gidofalva, pe Andrei din
Boros-ugo şi pe Gheorghe din Arcuş, toţi hirotoniţi m Muntenia.
Găsim apoi pe popa Niculaie din Şaşa, districtul Chioarului,
sfinţit în Moldova. Tot aci au fost sfinţiţi şi preoţii Grigorie
din Huduc şi Mihailă din Şacalul de munte în judeţul Mureşului.
Din judeţul Turzii găsim pe Andrei din Măhaci, Pintea din
Gheţa şi Ioan, Mihailă şi Gheorghe din Sânmartin, hirotoniţi în
Muntenia. Târnava Mică e reprezentată de preoţii Ionaşcu din
Şona, Oanea şi Dumitru din Deag; Târnava mare de Ioan din
Valendorf, Ioan din Paloş, Mateiu din Vecerd, Niţu şi Moise
din Calbor, hirotoniţi şi ei în acelaş principat al Munteniei,
afară de cel din Deag hirotonit în Moldova; iar fostul comitat
al Zărandului de Neagul din Bucureşti hirotonit şi el tot
acolo (Muntenia). Judeţul Hunedoara e reprezentat de 49
preoţi, cari toţi au fost hirotoniţi în Muntenia, afară de unul
singur, hirotonit în Moldova. In schimb, cei din fostul comitat
Solnoc-Dobâca, reprezentat cu preoţii din 34 de sate, au
primit darul în Moldova afară de cel din Apatin, care a fost
hirotonit în Muntenia. Şi tot în Moldova au fost hirotoniţi şi
preoţii Pârvu din Urminiş şi Ioan din Racâş în judeţul de
azi al Sălajului, asemenea şi Vasile din Salva, Dumitru din
Răbrişoara, Sava din Rebra mare şi Grigorie din Rebra mică
în părţile Bistriţei. Cei din judeţul Sibiului au fost hirotoniţi,
cum e firesc, în Muntenia; găsim însă unul, pe Stan din
Racoviţa, hirotonit în Moldova. Tot în Muntenia au fost hirotoniţi
şi cei 13 preoţi din ţinutul Făgăraşului trecuţi, în răstimpul
amintit (1754-56), la unire, precum şi cei 21 din judeţul
Alba.
VI.
Privitor la Românii supuşi ierarhiei sârbeşti păr. N.
Brînzeu a publicat, în cei din urmă doi numeri ai acestei
reviste, câteva inîormaţiuni, pe cari cititorii le-au urmărit,
sigur, cu interes. Atrag atenţiunea amiculni meu Brînzeu
asupra scrisorilor păstrate în traducere latinească în Collectio
maior manuscriptorum historicorum a contelui Iosif Kemeny
din arhiva Societăţii Muzeului ardelean din Cluj (A.
Tom. XXVIII, pp. 591—603). Sunt scrisori trimise de un mare
număr de mireni şi preoţi din Bănatul, abia eliberat de sub
stăpânirea turcească, generalului Steinville şi iezuitului Re2*
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gai, în care se plâng de cumplitele persecuţii din partea
episcopului sârb. Nenorociţii cer episcop „care să fie sub
ascultarea sfintei maicei biserici a Romei precum este şi în
Ardeal".
Reproduc aci scrisoarea din 11 Februarie 1721 trimisă
lui Regai:
„Pricina smeritei noastre scrisori către Sfinţia Ta este
mai întâi să cerem mila lui Dumnezeu pentru viaţa şi sănătatea
Sfinţiei Tale. înştiinţăm apoi şi rugăm pe Sfinţia Ta,
fiindcă şi înainte de aceasta am venit la înţelepciunea Sfinţiei
Tale şi ne-ai povăţuit, să-Ţi spunem că îmbrăţişăm şi
mărturisim din suflet sfânta Unire, după cum am făgăduit
şi mai înainte şi suntem gata să o ţinem, dar din cauza
pismaşului de vlădică al acestor părţi nu putem, pentrucă
înţelegând el că ne-am făcut uniţi ne încarcă cu tot felul
de sarcini. Pe unii îi lipseşte de darul preoţiei fiindcă zice
că sunt păgâni; altor preoţi le rade capul şi barba de jumătate;
pe alţii îi bate până îi omoară; pe alţii îi prinde de
piedicele cailor aşa ca un picior al preotului să fie legat
de un picior al calului şi nu îngăduie ca cineva să le dea
pâine ori apă acestor preoţi; pe alţii îi sărăceşte cu atâtea
pedepse şi îi face sâ-şi ia lumea în cap cu familie cu tot,
fiindcă stoarce dela ei sute de floreni. Pe cei mai săraci îi
afuriseşte şi nu lasă pe preoţi să-i înmormânteze ci îi îngroapă
fără preot ca pe vite. Ne închide bisericile cu anii,
încât oamenii mor fără împărtăşanie şi alte multe ca acestea,
cu care nu putem obosi cu toate pe Sfinţia Ta. Sfinţia
Ta le va vedea totuş în altă scrisoare în care Te rugăm să
nu mai rămână între noi tiranul acesta ca să facă tulburări
între nenorociţii de preoţi din pricina sfintei Uniri, fiindcă
şi mai înainte aceste părţi bănăţene s'au ţinut de mitropolia
Ardealului. Rugăm apoi iarăş pe Sfinţia Ta şi dorim şi
aşteptăm mila Sfinţiei Tale, precum ne-ai făgăduit mai înainte
că te vei face apărătorul nostru în această cauză
sfântă, în care iată am trimis pe protopopul nostru să poată
vedea Sfinţia Ta mai limpede din cele ce-Ţi va spune
Domnia sa tot traiul nostru cu acest tiran, iar nu vlădică.
De aceea rugăm pe Sfinţia Ta în numele lui Dumnezeu să
nu uite lacrimile bieţilor preoţi, fiindcă noi am aşteptat şi
dorim în tot timpul să avem milă dela Sfinţia Ta. Prin
această smerită scrisoare rugăm pe Prea Milostivul Dumnezeu
pentru sănătatea Sfinţiei Tale, iar Sfinţia Ta să-şi facă
milă cu noi.
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Ai Sfinţiei Tale cei mai smeriţi şi plecaţi robi toţi, preoţi
ale căror nume le vom scrie în altă scrisoare, jeluindu-ne

de toate cele ce am pătimit, în anul 1721 Februarie 11".
Urmează o altă scrisoare, în care fiecare preot îşi înşiră
cele ce a pătimit dela vlădica sârbesc. Câteva mostre:
„Mie, popa Pavel, mi-a tuns jumătate capul şi barba şi m'a
lovit de moarte fiindcă n'am avut destule nunţi dela care
să-i dau bani"... „Pe mine, popa Petru şi popa Ioan, m'a
bătut şi m'a ţinut trei zile în piedică — ce era „piedica" am
văzut mai sus! — fiind el beat. Pe popa Moise l'a lovit cu
200 de toiege şi 1-a afurisit pentrucă nu i-a dat 100 de florini
şi a murit afurisit. Iar pe mine, popa Petru, m'a afurisit şi
m'a gonit fără nici o vină din biserică şi m'a legat în lanţuri
şi cu piedici şi m'a bătut până mi-a curs sângele pe nas şi
pe gură fiindcă a auzit că sunt unit şi tot ce am avut am
fost silit să vând ca să-i dau 30 de galbini şi o casă ce preţuieşte
6 galbeni".
Preoţii se mai plâng că „pe Români sau pe Yalachi îi
numeşte păgâni şi zice că n'au Dumnezeu... Şi nu îngăduie
să înveţe oamenii carte decât dacă îi dau câte un galben
sau un împărătesc şi mai mulţi oameni sunt afurisiţi decât
blagosloviţi". Scrisoarea încheie cu cuvintele: „Acestea le
mărturisim noi preoţii cu sufletele noastre vărsând şiroaie
de lacrimi înaintea Sfinţiei Tale".
Scrisoarea e datată în Caransebeş în anul 1721 Februarie
11 şi e semnată de 12 preoţi în frunte cu protopopul
„Petru din Sebeş".
Z. PÂCLIŞANU
Cultura Crestina 1936/ nr.9

MĂRUNŢIŞURI ISTORICE
II., p.516

1. Episcopul româno-calvin Avram Burdanfalvl din
Bihor. Fostul profesor de istoria bisericească la facultatea
teologică a universităţii din Bucureşti, N. DOBRESCU, a publicat
fn Fragmente privitoare la istoria bisericii române (Budapesta,
1905, pp. 26—27) rezumatul unui document din 30
Septemvrie 1641, găsit î n Liber regius-\xl principelui Gheorghe
Râkoczy. N. Dobrescu nu ştiea ungureşte şi, probabil din
a c e a s t a cauză, în rezumatul său s'au strecurat câteva greşeli
care trebuiesc rectificate. Dânsul numeşte documentul
„decretul de numirea episcopului Avram". Titlul dat este inexact
pentrucă el nu cuprinde decretul de numire ci de confirmare
în slujba pe care Avram Burdanfalvi o avea de mult.
Documentul spune limpede: az mint azelott Burdanfalvi Abraham
papot âllattuk volt kegyelmessegiinkbol puspdkjuknek
mostan is azon puspoksegnek tisztiben kegyelmesen confirmaituk
ăs helyben hadtuk (precum l-am numit mai înainte din
mila noastră pe flvram Burdanfalvi episcop al lor — al

Românilor din Bihor — şi a c um îl confirmăm şi î n t ă r im în
slujba vlădiciei). Confirmarea se face cu anumite condiţiuni,
pe care rezumatul lui Dobrescu le reproduce pe scurt
şi, ici colo, defectuos. De-aceea dăm documentul în întregime.
Importanţa lui, sigur, nu v a scăpa cercetătorilor trecutului
Românilor ardeleni.
Georgius Rakoczy, Dei gratia princeps Transylvaniae
p a r t i um regni Hungariae dominus et siculorum comes etc.
Fidelibus nostris universis et singulis, spectabilibus, magnificis,
generosis, egregiis et nobilibus, supremis et vice comitibus,
judicibus, juratis assessoribus, ac toti universităţi
dominorum magnatum et nobilium comitatus Bihoriensis;
capitaneis, vice capitaneis, praefectis ductoribus, ac t am equestris
q u am pedestris ordinis militibus praesidiorum quarumlibet
arcium, castrorum, castellorum; prudentibus etiam providis
et circumspectis judicibus, juratis ac universis civibus
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ct incolis quarumlibet civitatum, oppidorum, villarum et
possessionum; item vojvodis, keneziis, krajnikiis judicibus
et aliis tam secularis quam ecclesiastici status valachis,
quarumlibet possessionum incolis, cunctis etiam aliis ejuscunque
status, conditionis, oîîicii et dignitatis hominibus,
praesentes visuris, s a l u t em et gratiam nostram. Orszăgunkra
6s alattunk levokre val6 mindenkori szorgalmatos vigyâzâsunkban
îo gondunk leven a r r a is, hogy az isteni szolgâlat
minden rendek kozott az 6 ig6j6ben kijelentett akarattya
szerint megtartassek, arra k6pest az Bihar vârmegygben
lak6 olăh szegăny ngpek is, hogy mentiil jobb gondviselăs
alatt m a r a d h a s s a n a k meg isteni szolgâlattokban, 6s abban
naponkgnt nevekedhessenek, az mint az elott Burdanfalvi
Abrâhăm papot âllattuk volt kegyelmess6gunkbol piispokjiiknek,
mostan is azon piispoks6gnek tisztiben kegyelmesen
confirmaltuk 6s helyben hadtuk, de ugy 3s oly conditioval,
hogy azon Burdanfalvi Abrâhâm pap koteles legyen âz
magyar orszâgi ortodoxus piispoktul 6 kegyelmâtiil, kozelebb
penig az biharvărmegyei seniortul s partialistul dependeălni
mindenekben; annak îelette mind maga az meg
emlitett olăh piispok tart6zz6k az Evangeliumot hallgatâinak
igazân praedicăllani s mind az alatta valo* seniorokkal es
papokkal aszt igazân praedicaltatni, hirdettetni s az sacramentumokat
is tisztân kiszolgâltatni az szegeny olâhsâgnak
magok sziilettetek nyelveken, hogy abbul naponk6nt ăpiiletet
vehessenek az iidvesseges tudomânyban 6s vallăsban, 6s
igy az babonăs t6velyg6snek homâlyâbul naprul napra vilăgossâgra
vezgrlettessenek. Ez mellett penig erkolcsokre is
tartozz^k az alatta val6 senioroknak, papoknak szorgalmatosan

vigyâzni 6s az kik meg 6rdemlik serio animadversalni,
telyes hatalmat engedv^n neki, hogy az Biharvârmegyâben
levo olâh gyiilekezeteket 6s azokban levo egyhâzi rendeket
az megirt igaz tudomâny szerănt igazgassa mentiil jobban ăs
istenesben, ugy hogy az maga illetlenul viselo papokat letehesse
s mâsokat jobb erkolcsueket âllathassan helyekben, 6s
az kozngpet is minden gonoszsâgtul, az babonâs 6s illetlen
caeremoniaktul elszoktassa, az engedetleneket penig igaz
egyhâzi mod szerent megbuntesse, isteni îelelcmre ăs jămborsăgra
szoktassa 6s tanicsa. De az egyhâzakat âs hâzakat,
ha hol gpitetlen t a r t a n â k âs pusztulni engedngk, az6rt
o magâtul az îalut ne buntesse, h a n em minekiink 6rt6siinkre
advăn, az mi arra valo gondvisele'sunkhoz arlkalmaztassa
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magât. Mely piispok, ha tisztinek illyen m6don val6sâggal
meg nem îelelne, 6rt6siinkre lăvăn, szabadsâgunkban leszen
6t ez tisztibiil degradalni, ăs mâst illendobbet helyăben azon
tisztben collocalni ăs âllatni. Annakokâert hadgyuk 6s parancsollyuk
minden rendbeli hiveinknek, hogy megnevezett
Burdanfalvi Abrahâm papot Biharvârmegy6ben levo olăh
gyiilekezetet igaz piispokgnek ismervgn 6s tartvân, az 6'
puspoki hivatalyâban minden helyeken szabadoson jârni,
îorgolodni 6s munkâlkodni megengedgye, az egyhâzi dolgok
igazitâsâra val6 măltosâgban megtarcsa. Ha kik ez ellen
igyekezn6nek 6s engedetlenkedn^nek, azok ellen hiisggtek,
minden tisztviselo' hiveink, sot csak îalus birăink is az piispoket
tisztiben elo' segicse gs mozdicsa s az miben k6văntatik
minden segits^ggel 6s alkalommal is legyen nekie,
hogy illyen )6 dologba val6 hivatallyănak 6s îorgol6dâsânak
semmi r6sz6rul meg ne fogyatkozz^k. — Secus non facturi.
Praesentibus perlectis exhibenti restitutis. Datum in civitate
nostra fllba Iulia, die trigesima mensis Septembris, anno
Domini Millesimo sexcentesimo quadragesimo primo. Georgius
Rakoczy, Ioannes Szalardi vice secretarius.
2. î n c e r c a r e p e n t r u înfiinţarea unei episcopii unite
î n Baia Mare la 1791. In arhiva episcopiei unite din Oradea
(voi. 104) se păstrează o foarte interesantă scrisoare din
30 Ianuarie 1791 a protopopului Petru Ungur din Santău
a d r e s a t ă vlădicului Ignatie Darabant. Protopopul scrie:
„încă îm l u n a lui Noemvrie (1790) ne-am fost adunat laolaltă
î n Dărşida, Bran, ftndreica eu şi Balint vecinul şi ne-am
sfătuit să ne cerem vlădică şi stăpânitor mai aproape, păc
um se vede dintru aceasta a noastră umilită cerere şi instanţie
mare milu Măriei Tale cu toată plecăciunea şi umilinţa
încredinţată, rugându-ne să Te milostiveşti Măria Ta
a o ispiti cu de-amăruntul şi de vei socoti Măria Ta timpul

şi stările împrejur, prin agentul Măriei Tale s au prin care
vei socoti Măria Ta să o promovălueşti la Unsul Domnului".
I n t r ' a d e v ă r scrisorii îi este anexată o petiţie către împ
ă r a t u l Leopold II, semnată de protopopii Petru Ungur, Simeon
Bran, Ladislau Andreica şi Gheorghe Nagy şi „întregul
cler greco-catolic român din comitatele Solnocul de mijloc,
Crasna şi districtul Chioarului", în care aceştia cer înfiinţarea
unei noi episcopii unite în Baia Mare. Textul petiţiei
este următorul:
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„Sacratissima Cacsarea-Rcgia et Apostolica Majestas
Domine Domine Princeps Clementissime.
Ingenita Majestatis Vestrae Sacratissimae clementia aîîidati
ad Thronum Majestatis Vestrae supplices venire praesumimus
nostra gravamina, totiusque in his tribus comitatibus
ut pote Szolnok mediocri, Krasznensi et districtu Kovar
existentis graeco-catolici populi de genu in sequentibus detectări
:
1. Quandoquidem salus animarum, visitatio ecclesiarum
et ipsa directio parochorum caeterorumque ecclesiasticorum
ministrorum id exigeret, ut quolibet anno, ad summum
semel (in amplius secundum sacros canones fieri nequiret)
ordinarius episcopus ab ofîicio canonicam visitationem peragere
debeat, sed similem visitationem ob amplitutidem
vastae dioecesis Fogarasiensis et harum praeactarum partium
a sede episcopali distantiam tota vita unius episcopi
vix semel p e r a c t am esse, expertum est; quin imo nonnulli
praedecessores episcopi nec semel quidem canonicam facere
visitationem.
2. Ipsi etiam archidiaconi quibus cura animarum proxime
incumbit ob defectum subsistentiae pastorali suae obligationi
satisfacere, prout deberent, haud possunt, accedente
Majestatis Vestrae Sacratissimae ingenita clementia unius
adhuc episcopatus erectio (cui pro fundo dotali et loco habitationis
conferri posset Nagybanyae velut in meditulio
nune vacua existens patrum Societatis Iesu residentia cum
ad se spectantibus possessoriis portionibus) summe necessaria
foret, ad cuius jurisdictionem praefati hi tres comitatus
et insuper vicinus comitatus Maramoresiensis et Satmariensis
majori in parte ex incolis valachicis mere unitis
constantes, cum hi quoque a ruthenica episcopali sede longe
distarent et nativa instruantur per suum episcopum lingua
multo desideratius salutariusque esset. Quam clementissimam
Majestatis Vestrae Sacratissimae dispositionem postquam
rudis haec Valachica naţio experiretur îerventius
etiam in moribus, educatione ferme destituta, majorem stimulum

capesseret studiaque latina majori cum solatio tract
a r e pergeret. Quod si autem Majestati Vestrae Sacratissimae
pro hic et nune aliter clementer visum îuerit, ad Sacratissimos
Majestatis Vestrae pedes provoluti de poplite
supplicamus ad jurisdictionem episcopatus graeco-catholici
Magno Varadiensis applicari, siquidem haec periferia, quam
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ad Fogarasicnsem sub cujus jurisdictione actu cxistimus,
cum caeteroquin aliarum quoque religionum parochi et miniştri
in praespeciîicatis his tribus comitatibus nimirum
Szolnok mediocri, Krasznensi et districtu Kovâr, olim ad
Inclytum Regnum Hungariae existentes per episcopos el
superintendentes Inclyti Regni Hungariae de îacto etiam regantur
et administrentur. Quam regiam clementiam in homagiali
submissione exorando pro feliei et longeva Majestatis
Vestrae Sacratssimae vita Deum quotidie ardentissimis animis
oraturi emovimur". Urmează iscăliturile.
De soarta acestei interesante petiţii nu ştim nimic.
3. Privitor la e x e c u t a r e a lui Horia şi Cloşca ne dă
detalii foarte preţioase scrisoarea din 2 Martie 1785 a unui
martor ocular. Originalul ei se păstrează în biblioteca
Bathânyi din Alba-lulia şi, mulţumită amabilităţii profesorului
Arpad Bitay, am reuşit să obţin o copie fotografică. Scrisoarea,
pe care autorul — semnează numai cu iniţialele! —
a trimis-o unui cunoscut din Roma, are patru pagini. Iată
cuprinsul lor: In dimineaţa zilei de 26 Februarie, î n t r e orele
10 şi 11, s'a citit în faţa unei mari mulţimi de oameni sentinţa
de moarte a lui Horia şi Cloşca în limbile germană şi
română. In limba germană a citit-o „auditorul" regimentului
de grăniceri, iar în limba română Eckhard, interpretul
contelui Iankovits. Sentinţa spunea că cei doi să fie duşi
sub s p â n z u r ă t o a r e şi să li se frângă, de vii, cu roata, toate
oasele, întâi lui Cloşca, apoi lui Horia. După moarte, părţile
interne să fie îngropate sub spânzurătoare, iar restul
trupului să fie tăiat în bucăţi, din care o b u c a t ă să fie lăs
a t ă acolo pe roată, iar celelalte să fie trimise în satele unde
a u săvârşit cele mai mari fărădelegi. Conform acestei sentinţe,
î n 28 Februarie la orele 8,30 au fost duşi la locul execuţiei,
fiecare în car separat şi lângă fiecare a fost aşezat
un preot „schismatic". „Pompa* şi mulţimea care a asistat
la executare nu se poate descrie. Ru fost de faţă un escadron
de husari şi vre-o 300 soldaţi pedestri, apoi „haiduci*.
Autorul scrisorii a asistat călare „şi am văzut execuţia dela
început până la sfârşit cum văd foia de hârtie pe care o
am înainte" spune el. Inaîară de nemeşi şi de persoanele
oficiale au fost aduşi câte şase ţărani — trei bătrâni şi trei

tineri — din patru comitate. Numărul acestora s'a urcat,
astfel, la 5000. Cloşca a primit cel puţin 20 de lovituri până
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şi-a dat sufletul (Autorul foloseşte expresia b a r b a r ă : Ki
okătta volna lelket!). In timpul schingiuirii lui, doi călăi îl
ţineau sus, legat, pe Horia ca să vadă cu ce moarte grozavă
trebuie să moară tovarăşul său. După uciderea lui
Cloşca, l-au întins jos şi pe Horia şi au început a-i sdrobi
picioarele cu roata. După lovitura a patra, la ordinul lui
Eckhard, au trecut la piept şi după 8—9 lovituri a murit (Autorul
scrie: megdoglott, expresie folosită numai la animale).
Tăierea lor în bucăţi autorul scrisorii n'a mai avut tăria s'o
priviască, ci s'a întors în cetate unde a povestit prietenilor
cele văzute.
Ceilalţi „tâlhari" au fost predaţi comitatelor ca să-i judece
ele. Intre aceştia — î n t r e „tâlhari" — sunt şi mulţi
preoţi, care nu numai au jefuit înşişi ci au îndemnat şi poporul
la jaî şi la crime. Crişan s'a spânzurat noaptea în
închisoare cu sfoara dela pantaloni (gagya madzagăval).
Cadavrul lui a fost dus de călăi sub spânzurătoare şi a
fost tăiat în patru bucăţi. O bucată a fost lăsată acolo, iar
celelalte au fost duse în alte locuri.
Scrisoarea mai cuprinde amănunte şi privitor la prinderea,
din ordinul împăratului, a baronului Wessel^nyi, dar
acestea nu prezintă pentru noi nici un interes.
4. Anul n a ş t e r i i e p i s c o p u l u i R e d n i c era necunoscut.
In scurta biografie pe care i-a scris-o Augustin Bunea în
Şematismul jubilar (pp. 31—34) citim numai că s'a născut în
Giuleşti, în Maramureş, şi că „îilosofia şi teologia a studiat-o
pe la anii 1744 în Viena". Dintr'un fel de certificat de botez,
păstrat în copie contemporană în Biblioteca centrală din
Blaj, rezultă că Rednic s'a născut la începutul anului 1722.
Certificatul acesta cuprinzând şi alte date familiare ale episcopului
îl publicăm în întregime: „Inîrascriptus parochus
possessionis Gyulaîalva et venerabilis cleri graeci-ritus unitorum
in Marmatia unius districtus protopresbyter, fateor et
recognosco per praesentes significando quibus expedit universis,
quod anno 1722 die 18 îebruarii piae memoriae praedecessor
meus quondam Admodum Reverendus Dominus
Ladislaus Rednic, pro tune memoratae possessionis Gyulaîalva
parochus et totius venerabilis cleri Maramarosiensis
archidiaconus in antelata possessione Gyulaîalva Reverendissimum
P. Athanasium Rednic pro nune venerabilis cleri
graeci-ritus unitorum per Inclytum Principatum TransylvaCULTURA CREŞTINA Nr. 9

niae generalem vicarium, n a t um patre condam perillustri ac
gcncroso Domino Ioane Seniore Rednic inclyto comitatus
Maramorosiensis tabulae judiciariae primario assessore et
matre Domina Ierina Jurca, me pro tune diacono adlatus
assumpto, servantibus patrinis quondam Domino Theodoro
Persa et Anastasia Bank canthorali ex praedicta possessione
Gyulaîalva baptizaverit. Quod dum sub puritate conscientiae
meae recognoscerem praesentes super eo do hasce
meas testimoniales. Datum Szigeth 24 Octombris 1764.
Andreas Rednik, possessionis Gyulaîalva parochus et venerabilis
cleri unius districtus protopresbyter".
5. O scurtă biografie a episcopului P a t a k i In volumul
42 al colecţiei Kaprinay, aîlătoare în biblioteca universităţii
din Budapesta, se găseşte o succintă biografie a vlădicului
Pataki, scrisă la 30 Decemvrie 1729 de David Maxai
„curatorul clerului unit din Transilvania". Prin situaţia sa
oficială autorul a trebuit să-1 cunoască de-aproape pe episcopul
amintit şi de-aceea mica schiţă biografică nu este
lipsită de interes. Iată motivul pentru care credem util a o
pune la dispoziţia cercetătorilor reproducându-o în întregime.
„Annus Christi 1727, moritur hoc anno Baro Ioannes
Nemeş de Patak, unitorum in Transylvania et partibus Hung
a r i a e eidem annexis episcopus Fogarasiensis, natione quidem
valachus, parentibus tamen nobilibus, in comitatu Szolnok
interiori pagoque Horgaspatak (quod idem est ac si
diceres rivulus curvus seu flexuosus) ante quadraginta sex
annos in lucem editus, qui aetatem transgressus iniantilem,
mox se discendis litteris se applicavit et cum ob tenuiorem
domesticae îortunae conditionem, aliter studia jam inehoata
i r e q u e n t a r e non posset, supplicavit et etiam obt'inuit ab admodum
Reverendo Patre Sigismundo Vizkeleti, turn superiore
RR. PP. Societatis lesu Claudiopolitano, ad seminarium
studiorum p a u p e r um suscipi, ubi in palestra literaria egregios
îaciens progressus ab eodem praelibato patre promotus in
Hungariam, ibidem humaniora absolvit; philosophiam demum
Viennae Austriae qua jam clericus apud RR. PP. praememoratae
Societatis lesu cum omnium applausu ita defendit,
ut inter trecentos et amplius condiscipulos, primam omnium
judicio l a u r e am consecutus. înde tandem Romam missus
et recommendatus, per totum quinquennium, summa cum
laude sacro sanctae Theologiae qua morali qua speculativae
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operam dedit et ibidem latini ritus sacerdos ordinatus, reversus
Viennam et postliminio in p a t r i am omnibus charus
et acceptus in eodem slatu fere septem annos numeravit.
Contigit interea e vivis decedere Athanasium praesulem

unitorum in Transylvania, cuius loco suîîragiis omnium tam
catholicorum quam unitorum candidatus in episcopum, qua
dignissimus ab Augustissimo Imperatore Carolo sexto nune
gloriosissime imperante resolutus et a Summo Pontifice conîirmatus
fuit, sub cuius confirmationis tempore altissima titulata
caesarea Regia Majestas novum fundavit unitis episcopatum
Fogarasiensem, redditibus amplissimis dotatum et
hoc modo suam dioecesim (jubente ac dispensante vicario
Christi ex ritu latino iterum ad graecum boni spiritualis
causa reductus) ferme quatuor annis rexit. Circa îinem vero
anni huius id est 29 mensis Octombris hora nocturna secunda
in Terra Fogaras pagoque episcopatus sui KlsdSzombatfalva nuncupato, îinem vivendi fecit, vulgi opinione
veneno quasi in odium fidei et unionis clancularie propinato
sublatus, revera autem anuae venae seu hoemorrhoidîs
nimio fluxu ob idque secuta vitalium internorum corruptela
extinctus. Vir sane maximis dignis laudibus, ut pote
in quo castimonia vitae cum ingenii doctrina et abundantia
certare videbantur; humanus p r a e t e r e a et affabilis (nisi illum
aliquatenus verbo îactove offendisses) et, ut brevior omnia
comprehendam, theologus, philosophus, jurista, concionator,
politicus, oeconomus et ecclesiasticus insignis et caetera
maximis conîerendus praesulibus si unicum praefervidae
eius n a t u r a e vitium, quod erat repente irasci, exceperis. Hoc
enim in passu non facile continere poterat, divina fortassis
ita permittente sapientia, ut homo alias omnibus numeris
absolutus, haberet unde se humiliet fragilitatique humanae
obnoxium esse cognoscere valeret. Defectum em;r. hune,
dum iterum cito a se rediret, omnino agnoscebat ac saepiu3
cum gemitibus detestabatur multumque successu temporis
passionem eandem refraenaverat, ita ut si vita illi longevior
contigisset, omnem huiusmodi fervorem in animo illius deseruise
creditum erat".
6. Sinoadele episcopului Rednic. Păr. Ioan Bălan,
acum numit episcop al Lugojului, a publicat în No 5 al
acestei reviste (pp. 283—296) actele unui sinod ţinut sub
vlădicia lui Rednic. Sfinţia Sa afirmă, întemeiat pe câteva
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probe indirecte, că sinodul ar îi avut loc î n anul 1767. Afirmaţia
este exactă. Mai mult: putem preciza şi ziua sinodului,
şi anume: 8 Noemvrie. El a fost convocat cu adresa circ
u l a r ă din 12 Septemvrie 1767. Ca să poată informa pe împ
ă r ă t e a s a despre situaţia unirii, episcopul cere în adresa
amintită preoţilor să-i aducă tabloul satelor şi oraşelor care
s ' au convertit în întregime ori mare parte la catolicism şi
s ă arate şi mijloacele cu care s'ar putea uşora progresul

unirii cu Roma. In § 4 al actelor publicate de păr. I. Bălan
se vorbeşte de adresa trimisă la 1 August 1766 împărătesei
p e n t r u restituirea icoanei P. V. Măria, care a lăcrimat la
moartea lui P. P. Aron. Despre această icoană Atanasie
Rednic a informat la 8 August 1766 şi Congregaţia de Propaganda
Fide. Informaţia e u r m ă t o a r e a : „Dum paucis ante
diebus ex benigno Caesareae Regiae et Apostolicae Majestatis
imperio in negotio iconis Marianae quae hic sudasse
et lacrymas fudisse reîerebatur, legale examen institueremus,
testes omnes uno ore reîerebant dictam iconem re ipsa sudasse
et l a c r y m a t am îuisse, idque sub obitu pie defuncţi
episcopi Petri Pauli Aron mei p r a e d e c e s s o r i s et non amplius
hic observatam îuisse, unde nos permoti corpus defuncţi
secreto visitavimus et examinavimus, illudque uti sub obitu
omnibus hic spectantibus et explorantibus extraordinariam
q u a n d am îlexibilitatem aliaque incorruptibilitatis indicia pal
am in se exhibuerat, ita nune post duos jam annos a decessu
suo integrum et i n c o r r u p t um reperimus".
întâiul sinod sub Rednic s'a ţinut la 13 Noemvrie 1765,
când a avut loc şi instalarea. Sinodul a fost convocat la
3 Septemvrie 1765. In adresa de convocare episcopul comunică
clerului că s'a întors în pace la Scaunul vlădicesc
şi roagă pe fiecare preot ca până la sinod să facă şi să-i
aducă la Blaj „o conscripţie a bisericilor, a mănăstirilor şi a
preoţilor celor fungenţi, a călugărilor şi a altor feţe bisericeşti
şi a gazdelor poporeni uniţi cu numărul, încă şi moşiile
de statut ale bisericilor, a mănăstirilor şi a preoţilor
cele părinteşti şi cumpărate moşii şi zăloşaguri". „Şi iarăşi
ce intertenţie s a u venit scutit şi cât au preoţii cei catoliceşti
şi văduvele popilor celor săseşti şi ungureşti ce fel de scut
e a l ă au. Acestea — scrie Rednic - precum mai bine le
vei putea şti şi cunoaşte deosebi însemnându-le nouă la săbor
ni-le vei aduce".
De datele acestea episcopul avea nevoie pentru conţiNr. 9 CULTURA CREŞTINA 525

nuarea acţiunii, începute încă în Viena, în interesul îmbunătăţirii

soartei clerului. Actele acestui sinod nu sunt publicate.
Păr. Bălan spune că I. M. Moldovanu, autorul cunoscutei
colecţii „Acte sinodali ale bisericii române de AlbaMia şi Făgăraş (voi. I Blaj 1869, voi. II Blaj 1872) le-a cunoscut
târziu după tipărirea cărţii şi bănueşte că ele se
cuprind într'o adresă circulară tipărită la 12 Octomvrie 1765.
Bănuiala îmi pare foarte suspectă, pentrucă sinodul, cum
am arătat, a avut loc la 13 Noemvrie, iar „cercularul" episcopesc
amintit e — s p u n e păr. Bălan — din 12 Octomvrie.
Prin urmare „cerculara" nu poate fi „însuş sinodul dela instalare",

căci ar fi îilius ante patrem. Câteva lucruri discutate
în acest săbor le cunoaştem din alte isvoare. Amintesc
câteva: a) La 3 Iulie 1766 Rednic scrie protopopilor că „cum
aţi văzut în sobor" împărăteasa a poruncit ca preoţii să-i
deprindă pe oameni în „stichirile credinţii". Episcopul le
aminteşte că atunci — î n sobor — s ' au fost înţeles ca fiecare
preot să citească şi tălmăcească „învăţătura creştinească
aici în anul dela Hristos 1763 tipărită", b) La 5 Decemvrie
1766 vlădica scrie protopopilor să pomenească la
liturghie şi pe arhiducele Iosiî (mai târziu: Iosif II) pe lângă
Măria Teresia, apoi adaogă: „fiindcă în săborul mare,
care aici acum de curând s'a tăcut, săborul sau unirea bisericilor
într'o icoană din care şi Frăţia Ta te-ai împărtăşit,
foarte luminat spre înţelegerea şi celor n e c ă r t u r a r i s'au aflat
şi s'au descoperit... pentru aceea aducându-Ţi aminte că
noi pană t r ă im spre aceea suntem chemaţi ca lumea să o
ducem la pace şi la unire, şi Frăţia Ta cu aceeaş datorie,
acea icoană altora, mai ales preoţilor şi mirenilor dintru
acea eparchie ( = protopopiat) o vei a r ă t a şi după învăţătura
care aci s'au dat o vei tâlcui". c) La 2 Februarie 1767
Rednic scrie protopopilor că „după milostiva poruncă a
înaltei împărătesei Doamnei noastre, care mai pe l a r g în
săborul mare s'a fost arătat iarăş camera ne porunceşte
despre cele 21,000 îlorinţi care cinstitul cler pentru zidirea
mănăstirii de a c i i-au fost făgăduit, deschilinit şi pe amăruntul
să l u ăm samă".
Sigur, sinodul s'a ocupat şi de alte lucruri afară de
aceste trei şi afară de cele amintite de Samuil Klein (la
Cipariu, Acte şi fragmente p. 120). De c a r e , anume, nu ştim
Pană acum.
Z. PÂCLIŞANU.
Cultura Crestina 1936/nr.11-12,p.699

MĂRUNŢIŞURI ISTORICE
III. VECHI SCOALE ROMÂNEŞTI ARDELENE

Invăţământul românesc din Ardeal nu-şi are încă istoria.
O au cele câteva scoale mari (Beiuş, Năsăud, Braşov
etc), cu escepţia şcoalelor Blajului, care ca tot trecutul
lor de peste 180 de ani şi cu tot rolul covârşitor,
pe care l-au avut în evoluţia culturii româneşti, nu şi-au
găsit încă istoricul. Mica teză de licenţă alui N. Brânzeu
a îost o încercare de începător, făcută în pripă rşi astfel e
aproape inutilizabilă. învăţământul românesc al provinciei
nu s'a redus însă la şcoalele amintite. înaintea lor
şi alături de ele funcţionau micile şi modestele scoale săteşti,
despre care abia ne-a rămas ici-colo câte o amintire
vagă, dar care, cu toate acestea, merită atenţiunea cercetătorului.

In rândurile următoare dau un tablou al acelora
din ele, pe care le-am întâlnit întâmplător în cursul lecturilor
mele privitoare la trecutul românesc ardelean în veacul al
18-lea. Numărul lor este destul de mare pentru acea epocă
şi, fără îndoială, cine şi-ar lua sarcina să facă din istoria
şcoalei româneşti subiect de preocupări speciale, ar descoperi
un număr cu mult mai mare. Tabloul de mai jos nu
are nici o pretenţie şi dacă totuş îl public, o fac cu nădejdea
că se vor găsi între cititorii revistei unii, cari să vină
cu contribuţiuni noi, cum sunt acelea atât de preţioase pe
care le-a dat d. Q. Mânzat în numărul din urmă despre
Vechile mănăstiri din ţinutul Someşului.
1. Abrud. Aci par a fi fost pe la sfârşitul veacului al
18-lea doue scoale, una unită şi una ortodoxă, căci la 1782
găsim pe dascălul unit Avram Munteanu, iar la 1786 pe dascălul
neunit Ioan Popoviciu şi sigur tot neunit era şi Ioan
Punoţi amintit în 1783 O- In urma ordinulului din 22 Maiu
') N. IORGÂ, Scrisori şi inscripţii ardelene şi maramureşene II, 2 8 - 3 1,
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1784 al împăratului Iosiî II s'a înfiinţat acolo o şcoală primară
organizată după normele oficiale ale vremii').
2. Alămor. „Conscripţia" din 1765 a episcopului Rednic
aminteşte aci pe dascălul Samoilă Nemeş 2).
3. Alba-Iulia. Vlădica Grigorie Maior spune în scrisoarea
din 19 Septemvrie 1779 către guvernul ardelean că lui Sofronie
i s'au alăturat din primul moment protopopul Stoica
şi „didasculus" Fulea din fllba-Iulia 8).
4. Almaşul-mare. In urma ordinului citat al lui Iosiî II
s'a înîiinţat şi aci o şcoală primară*).
5. Apoldul-mic. Conscripţia lui Rednic aminteşte pe dascălul
Dan.
6. Arpaşul de jos. Mănăstirea de-aci avea în 1742 pe
„Toma dascălul"' care vinde un Chiriacodromion din 1732
popii Stroe din Drăguş. La 1777 găsim pe dascălul Constantin6).
7. In Arpaşul de sus era la 1765 dascăl Samoilă Man.
8. Beclean avea la 1768 o şcoală al cărei dascăl primea
dela îiecare elev câte trei „mariaşi" şi o mierţă de grâu6 ).
9. Beiuşul avea la 1771 pe dascălul Marcu Dumitru, iar
la 1782 pe Ioan Popovici, pe care-1 găsim aci şi la 17847).
10. In Berivoiul mare era dascăl la 1765 Popa Stan;
11. In Beşimbac Ioan Monea bătrânul, amândoi amintiţi
în „Conscripţia* lui Rednic.
12. Tot ea aminteşte pe dascălul Gheorghe Popa din
Bodoc- Gidofalva.
13. In Boholţ găsim la această dată pe dascălul Vasile
al Preotesii.

14. Intr'un „protocol" de vizitaţie canonică a episcopului
P. P. flron din ultimul an al vlădiciei sale (1764) găsim
amintită şcoala din Bozinta (jud. Sătmar).
') Scrisoarea din 26 Noemvrie 1785 alui Gh. Şincai către guvernul ardelean,
în a r c h i va episcopiei unite din Oradea.
') Orig. In archiva mitropoliei Blajului. Toate datele din 1765, dacă nu
se citează alt isvor, sunt luate din această Conscripţie.
*) Orig. în aceeaş archiva.
') Scrisoarea amintită alui G. Şincai către guvernul ardelean.
») JV /orga, o. cit. II, 44 şi 92.
*) „Protocolul" vizitaţiei canonica din acest an a episcopului Rednic în
archiva mitropoliei Blajului.
') N. Iorga. o. cit. II, 49 - 5 0 .
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15. Braşov1).
16. Broştenii aveau la 1765 un dascăl, al cărui nume
era Vasile Neagoie.
17. In Calbor găsim la 1754 pe dascălul Ioan, în 1765 pe
Stan Balaşiu, iar în 1800 pe un anume Simeon, care era şi
bun legător de cărţi2).
18. Probabil din veacul al 18-lea e şi dascălul Ştefan
din Câmpeni, pe care-1 găsim iscălit pe-un Octoih slavonesc
aflător în biserica ortodoxă de-acolo3).
19. Casonul din judeţul Trei-Scaune avea la 1765 pe
dascălul Stan Mihăilă.
20. Nu pot identifica satul Cacova, în care găsim în jurul
anului 1790 pe dascălul Dumitru4).
21. Şcoala din Copăcel avea la 1765 pe dascălul Petru
Iorga; iar
22. cea din Cuciulata pe Samoilă Pop.
23. In Cugir s'a înfiinţat şcoală deodată cu miliţia de
graniţă, având doi învăţători: unul pentru limba română,
altul pentru cea germană. In 1781 găsim aci pe dascălul
Ioan Munteanu6).
24. Mănăstirea Cuteiuşului (Kokenyesd, azi Poiumbeşti, în
jud. Sătmar) avea la 1776 pe dascălul (ludimagister monasterialis)
Rron Toma 6).
25. Deva avea şcoală românească pe timpul episcopului
Dionisie Novacovici (1761—67). Dintre dascălii de aci cunoaştem
pe un anume Iaîet, care neprimindu-şi regulat
leafa de 30 de „zloţi", s'a plâns protopopului iar acesta
episcopului7)26. Dobârca avea şi ea şcoală românească în veacul al
18-lea. întâiul dascăl însă pe care-1 cunoaştem e Ioan Popovici
din anul 1808).
) Pentru şcoala veche de aci a se vedea înafară de monografia lui
H. Bârseanu, Istoria şcoalelor centrale române gr. or din Braşov apărută în
1902, şi articolul lui I. Raţiu, Din trecutul şcoalelor noastre, publicat în revista
Foaia scolastică din Blaj a. XIII (1911) p. 225 - 34
») N Iorga, o. cit. II, 74.
*) Ibidem p. 80
l

*) Ibidem p. 47.
') Şemalismul jubilar al diecezei Lugojului p. 387.
°) „Protocolul" de vizitafie canonică din acest an a episcopului Gr. Maior,
în archiva Mitropoliei Blajului.
) N. Iorga, Sate şi preoţi din Ardeal p. 305 şi Scrisori şi inscripţii ardelene
şi maramureşene II, 244.
) JV. Iorga, Scrisori şi inscripţii ardelene şi maramureşene II, 89.
7

8
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27. Dascăl în Drăgaş era la 1765 Ioan Codrea.
28. Făgăraşul avea, înaîară de vechea şcoală întemeiată
cu scopuri de calvinizare de Susana Lorântîy, văduva lui
Gheorghe Râkoczy I şi a cărei durată nu pare a îi îost
lungă, şi o şcoală întemeiată de Români pentru nevoile lor.
Dascălul ei era la 1765 Toma Braşoveanu, iar la 1781 Nicolaie
Botrocozi1).
29. Şcoala din Feldru avea la 1767, când a îost vizitată
de episcopul Rednic, 20 de elevi, iar dascălul o leaîă de 2
„zloţi" pe lună
30. Feleac. In 1774 dascălul de aci se numia Oana Petru3).
31. Frumoasa (Szăpviz, jud. Ciuc) avea la 1765 un dascăl
cu numele Gavrilă ftndrei.
32. Galaţii de lângă Făgăraş îl avea în acelaş an pe
Tanase Rednic.
33. învăţătorul şi cântăreţul din Galda de jos era în 1762
Gheorghe Herţa, care a îost, în acel an chiar, prins şi maltratat
de ortodocşii din Zlatna4).
34. Şcoală românească aveau şi Gheorghenii (jud. Ciuc)
unde funcţiona la 1765 dascălul Dumitru Suciu.
35. Ghimeş. La 1765 dascălul se numia Vasile Rusu.
36. Gusu. „Conscripţia" lui Rednic aminteşte aci pe dascălul
Iancu Munteanu.
37. In şcoala din Herseni învăţa la 1765 Ioan Grama.
38. In cea din Homorod Şteîan Kiş.
39. învăţătorul din Hunedoara de pe timpul lui Dionisie
Novacovici (1761—67) se numia Ioan Brancoviciu 5).
40. llienii îl aveau la 1765 pe dascălul Şerban.
41. Lisa pe Zmeda Şerban, iar
42. Ludişorul pe Alexandru Ganea.
43. Şcoală găsim şi la mănăstirea din Lupşa (jud. Turda),
ai cărei elevi, spune Şematismul jubilar al mitropoliei Blajului
(p. 519), erau scutiţi de serviciul militar.
44. Maierii din districtul Năsăudului aveau şi ei la 1767
') Pentru acesta din urmă N. lorga, o. c. II, 96.
') „Protocolul" de vizitafie canonică din acest an al lui Rednic, tn archiva
mitropoliei Blajului.
•) Revista: Spicuitor în ogor vecin I (1920) p . 162.
') Scrisorile din 12 şi 16 Martie 1762 ale lui P. P Aron către baronul
Diettrich, în archiva mitropoliei Blajului
•) N. lorga. o. cit. II, 120.
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o şcoală, pe care a vizitat-o vlădica Rednic. Dascălul primia
o leafă de 5 „zloţi" (pe an? pe lună?)1).
Din „Protocolul" de vizitaţie canonică, pe care Grigorie
Maior a îăcut-o la 1776 în părţile de miază noapte ale eparhiei,
cunoaştem şcoalele româneşti din
45. Muerău (Magyarkeres) cu dascălul Ioan Matiş;
46. Mănăşturul unguresc cu Nicolaie Gheiţa şi din
37. Margău cu dascălul Nicolau Popa2).
48. In Mărginenii din Ţara Oltului învăţa la 1765 dascălul
Mateiu Pandrea. La 1796 îl găsim aci pe o a n a Andrei3).
49. Mănăstirea din Milaşul maie, satul natal al P. S. Sale
Iuliu al Clujului, avea lâ 1759 un dascăl care se numia
Ştefan4), pe care-1 găsim acolo şi la 1765. Locul şcoalei
mănăstireşti 1-a luat în urma ordinului cunoscut al lui Iosiî
II o şcoală primară regulată s).
50. In Năsăud, înaîară de şcoala latino-germană, care a
început să îuncţioneze, cum am arătat într'un număr precedent
al acestei reviste, la 1 Iulie 1777, mai găsim o şcoală
veche românească. învăţătorul ei avea la 1767, când a
vizitat-o vlădica Atanasie Rednic, o leaîă de 4 floreni pe lună6).
51. Netot: La şcoala de-aci funcţiona în 1765 dascălul
Ioan Popa.
72. La cea din Nicoleşti (Secuime!) dascălul Toader.
53. Nucet. „Conscripţia" lui Rednic îl aminteşte pe învăţătorul
Manea bătrânul.
54. In Ocna Sibiului îl găsim la 1765 pe dascălul Iosîi.
55. In Orăştie se aminteşte pe timpul lui Dionisie Novacovici
dascălul Gheorghe7).
56. Ormenişul îl avea la 1765 pe învăţătorul Stan Diacu.
57. Paloşul pe Oprea Comşa.
58. Şcoală găsim şi la mănăstirea Plosca din judeţul
Hunedoarii. Şematismul jubiliar al diecezei Lugojului aminteşte
pe dascălul Vasile Sturza Moldoveanul, care a tradus (ori
numai a copiat?) între 1693 şi 1695 Ceaslovul şi Octoihul (p. 353).
') „Protocolul" vizitafiei în archiva mitropoliei Blajului,
*) Orig. ibidem
") N. lorga, o. cit II, 132.
) Ibidem p. ',62.
°) Scrisoarea citată alui Gh. Şincai către guvernul ardelean.
'') „Protocolul" vizitafiei în archiva mitropolia Blajului,
V N. lorga, o. cit. II, 24J.
l
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59. In Poiana Sibiului se aminteşte la 1733 dascălul
Dumbravă2).
60. La şcoala din Porumbacul de jos îl găsim în 1727 —
căci despre acest Porumbac cred că e vorba — pe dascălul
Ioan3 ) iar în 1765 pe Savu Bunea.
61. Şcoală avea şi Porumbacul de sus, unde în 1765 învăţa

„ludimagister"-ul Lazar Cismaş.
62. In Presaca se aminteşte în acest an învăţătorul Toma.
63. In Ragla din judeţul Năsăud îl găsim la 1777 pe dascălul
Simeon 4).
64. „Protocolul" de vizitaţie canonică din 1767 alui Htanasie
Rednic vorbeşte de şcoala din Rebra mică.
65. In urma ordinului de-atâtea ori amintit ăl lui Iosiî II
s'a înfiinţat o şcoală primară românească şi în Reghin Sat6).
66. Riuşorul avea la 1765 pe dascălul Samoilă.
67. „Protocolul" de vizitaţie canonică din 1767 a lui
Rednic aminteşte şcoala din Rodna, al cărei învăţător primea
dela săteni o leafă de 12 floreni pe an.
68. Dascălul din Sacadate se numia la 1765 Ioan dela pod.
69. In acelaş an îl găsim în Sândominic (jud. Ciuc) pe
„ludimagister"-ul Alexie.
70. Ordinul împărătesc al lui losif II ne-a dat şi şcoala
românească din Santău (jud. Sălaj).
71. Un Liturghier tipărit în Blaj la 1775 a îost cumpărat
de „mult păcătosul Osiî Ţăţ dascălul din Săsciori, din ţinutul
Făgăraşului cu 2 zloţi" 5).
72. Dascălul Scoreilor din acelaş ţinut al Făgăraşului
era la 1765 David Motoc.
73. In Sebeş (jud. Făgăraş) îl găsim tot atunci pe dascălul
Andrei Popa.
74. In Sevestreni „Conscripţia" lui Rednic îl aminteşte
pe dascălul Cioneosti (Csonyosty?!).
75. Ordinul cunoscut al lui Iosiî II ne-a dat şcoala din
Sic (jud. Someş).
76. La mănăstirea Siluaşului (jud. Cluj) îl găsim la 1765
pe dascălul Banu.
') Ibidem p. 148.
') Ibidem p. 157.
*) Ibidem p. 187.
") Scrisoarea citată alui G. Şincai călre guvernul ardelean.
"1 N. Iorga, o. cit II, 170.
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77. Şcoala din Şotncuta mare a îost înfiinţată tot la ordinul
citat al lui losif II.
78. In Şona îl găsim la 1765 pe dascălul Mateiu Mailat.
79. Şcoală românească avea şi mănăstirea Strâmba, unde
învăţau în fiecare an câte 15—20 elevi1).
80. Dascăl în Telechi Recea era in 1765 David Pop.
81. Cel din Ticuşul român se numia Oanea Toma.
82. In Topârcea dăscălia la acea dată Mihaila popii.
83. In Ucea de sus Coman Gavrilă.
84. In „oppidum Udvarhely" din Scaunul Cohalmului (?!)
„Conscripţia" lui Rednic aminteşte pe dascălul Gheorghe Mihai.

85. Tot ea aminteşte în Vaida Rece pe dascălul Lucalonaşcu.
86. Şcoală românească găsim în 1765 şi la Varviz, al
cărui dascăl se numia Gheorghe; şi în
87. Veneţia de jos unde dăscălia Man Penciu.
88. In Viştea de jos îl găsim pe Dumitru Şandru; iar în
89. Viştea de sus pe Tanasie Popa.
90. Voevodenii mari îl aveau la 1765 pe Aldea Bica.
91. In Voşlabenii Ciucului îl găsim tot atunci pe dascălul
Dumitraşcu.
92. „Protocolul" vizitaţiei canonice pe care a îăcut-o
vlădica Rednic în 1767 vorbeşte de şcoala din Zagra, al cărei
dascăl avea o leaîă de 3 floreni pe lună.
Fiind vorba de şcoalele româneşti săteşti, cred că nu
e lipsit de interes să arăt care era zestrea unei astfel de
scoale pe la începutul veacului următor. Având în mână
inventarul din 20 Septemvrie 1822 al şcoalei din Fegiernic
{jud. Bihor) întocmit de cunoscutul Ioan Corneli, colaborator
la Lexiconul de Buda şi prietin al lui Klein, Şincai şi Petru
Maior, voiu vorbi de aceasta. Şcoala a fost ridicată cu cheltuiala
episcopului Samuil Vulcan, din material solid primit,
în parte, dela contele Antonie Csâki. Mobilierul ei consta
din 12 bănci noi dăruite de Vulcan şi 6 scăunele mici (scamilla)
pe care-şi puneau elevii picioarele fiind, se vede,
băncile prea înalte, (Inventarul constată că ar mai fi necesare
6 astfel de scăunele), o masă (catedră) pentru învăţător
şi cu doue scaune de brad, o tablă neagră pe trei picioare
şi o sobă nouă, bună. Sala avea doue ferestre mari,
fiecare cu doue aripi; geamurile erau însă sparte şi înlocuirea
lor cădea în sarcina epitropilor şi a învăţătorului.
') Hodor. Doboka vârmegye ismertetăse. Cluj 1837 p, 561.
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Ca material didactic şcoala avea: doue tabele mari de
hârtie lipite pe pânză cu literele româneşti şi ungureşti, opt
Abecedare româneşti şi opt ungureşti legate, pe care le îolosiau
numai în şcoală elevii lipsiţi de mijloace; 10 tabele mai
mici de hârtie dură pentru învăţatul literelor, care se distribuiau
în clasă elevilor începători, ca să-şi „cruţe cărţile",
(ut libris parcatur) spune inventarul; un manual de aritmetică,
unul de economia câmpului, unul care cuprindea datoriile
supuşilor faţă de domnitorul ţării, un catechism mare şi 15 tabele
cu literele ungureşti tipărite, ca elevii să se poată deprinde
mai bine în cunoaşterea lor. Şcoala mai avea apoi
burete pentru şters tabla, patru calimare de lemn, trei creioane
„bonae speciei", o pereche de foarfeci, cretă şi doue
linii. Ioan Corneli a dăruit pentru elevii săraci patru abecedare
româneşti şi patru ungureşti, un catechism mare, un

exemplar din legile şcolare, trei exemplare din manualul cu
datoriile supuşilor faţă de stăpânire şi patru Istorii biblice.
Lângă şcoală era locuinţa învăţătorului, care se compunea
din doue camere. Inventarul constată că ar îi necesar
un grajd în care acesta să-şi poată ţine doue vaci, o
fântână şi un clopot cu care să se dea copiilor semnalul
că e timpul să vină la şcoală. Hpoi, atât locuinţa învăţătorului
cât şi şcoala trebuesc pavate ca scânduri, căci altfel
se face prea mult praf.
Z. PÂCLIŞANU
Cultura Crestina 1937/ nr.1, p.24

MĂRUNŢIŞURI ISTORICE
IV.

Un îndemn la răsboiu împotriva Francezilor. In archiva
episcopiei unite din Oradea se păstrează (voi. 102) o lungă
poezie românească scrisă la 1797 pe timpul grelelor războaie
ale Austriei cu Francezii şi în legătură cu ele. Titlul poeziei
c a r e are 200 de versuri este: Vers nou acuma scos, Românilor
de folos, tarii noastre de întărire iar Francezilor de perire. Autorul
e necunoscut, iar poema e cu totul lipsită de valoare
literară. Are î n s ă o altă însemnătate. Tendinţa ei este să-i
însufleţească pe Români, să lupte eroic contra „Francezilor"
cari au stricat posturile, sărbătorile şi „sfânta cruce", au
á r s „chipurile sfinte", „odăjdii şi potiruri scumpe" şi v r e au
ca „tot omul să trăiască după pofta cea trupească". Ca
îndemnul răsboinic să fie mai eficace, autorul le vorbeşte
Românilor în numele Romei, le aminteşte biruinţele lui Traian,
descendenţa lor din Romulus şi strălucirea numelui pe
care-1 poartă. Această parte a poeziei, nefiind lipsită de interes,
o reproducem:
Eu Roma cetate mare
Vreau a face cuvântare
Către a mei fii prea iubiţi
De unde sunt şi numiţi
Ce se zic acum Români,
Din păgâni făcuţi creştini,
Carii foarte de demult
Dintr'al meu săn au eşit.
Pe Traian cel lăudat
Dându-1 eu lor împărat.
Care având lângă sine
Tot Romani cătane bune,
Credincioşi şi fără frică,
Temându-se de nimica
Au cuprins ţări multe foarte
Cu a sa vitează oaste.
Prin foc, apă şi prin rele
Vremi şi friguri foarte grele
Au străbătut lume multă
Precum cărţile cuvântă,
Că au bătut neamuri tari
Crai şi 'mpăraţi foarte mari,
Carii făr de voia sa
Dând cu Romanii mâna

S'au supus cum se cuvine
Ca să le fie mai bine,
învingători ei fiind
Piepturi tari şi mâni având.
Drept aceea a voastră maică
Eu Roma acum odată
Acelea toate le trec
Nu vreau să le povestesc
Câte vitejii şi fapte
Bune şi nenumărate
Au făcut în lumea toată,
Precum alţii nici odată,
Fără numai cu fierbinte
Lacrimi şi bune cuvinte
Vă fac voue pomenire
Spre a voastră 'nţelepţire
Ca să vă fie aminte
Cine voue bun părinte
V a u fost dintru început
Şi ce nume au avut,
Au nu doară Romulus?
Care şi temeiu au pus
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La cetatea Romei Voue nume foarte 'nalt,
Capul împărăjiei, Români acum Vă numiţi
Delà care aţi luat Delà ai voştri părinţi.

Curioasa poezie sfârşeşte cu v e r s u r i l e:
Purtaţi-vă vitejeşte Cum ati cerut de demult
Că norocul vă slugeşte Când din Roma aţi eşit
Luaţi săbii ascuţite Din Roma a voastră maică
Şi lănci în dungi făcute Sculaţi-vă toţi odată.

*

O veche încercare de-a romaniza mănăstirea Bicsadului.
Deşi e aşezată într'o regiune românească, mănăstirea
Bicsadului a fost, până în vremile noi ale marilor prefaceri,
un cuib de străinism. Călugării ei, aproape toţi ruteni,
n ' a v e a u nici o legătură sufletească cu populaţia românească
a împrejurimilor. Acest fapt a determinat pe episcopul
Gherlei loan Vancea, marele mitropolit de mai târziu
al Blajului, să trimită la 15 F e b r u a r i e 1868 „protoegumenului"
energica scrisoare cu No 3435, al cărei original se
găseşte în posesiunea mea. Din ea figura episcopului apare
aşa cum a r ă m a s şi în amintirea celor cari l-au cunoscut:
hotărîtă şi conştientă de ce v r e a şi de ce poate şi, mai ales,
apare din ea naţionalismul lui activ, care 1-a făcut să-şi sacrifice
tot ce a agonisit într'o vieaţă î n t r e a g ă pentru cultura
românească. Textul scrisorii este următorul:
No 3435.
Admodum Reverende Pater Protohegumene !
Quum ex parte plurium districtus vicearchidiaconalis
Avasiensis parochorum ea huic ordinariatui facta îuerit relatio,
quod ipsi v a r u s saepe impraevisis obstaculis impediti,
quominus suas ecclesiasticas functiones, illis durantibus,
personaliter peragere potuissent, e parte monasterii Bikszadiensis
nullám opem auxiliatricem hoc intuitu accipere valuerint,
eo, quod inibi, licet monasterium illud liberalitate

Christiana populi romani circumiacentis fundatum et ad
p r a e s e n t em statum sublevatum existat, viri religioşi romani,
uno excepto, nulii sint, sed nec romanae linguae adminus
in tantum periti, ut interveniente in c u r a animarum necessitatis
casu operam spirituálém concernentibus parochis praestare,
taliterque spiritualibus et moralibus populi fidelis indigentiis
succurrere possint; et ideo nec in ipsa monasterii
ecclesia sacra aliaque cultus divini partes alia de communi,
quam ruthenica, linqua fidelibus eiatibus penitus ignota
celebrantur.
Perpensa itaque parte ab u n a v i r o r um religiosorum illa
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quoque vocationis obligatione, ut iidem sacris curionibus
omni, qua necessitate cogente vocarentur, occasion e adiutorio
respective auxilio sint turn in illis, quae sacras ecclesiasticas
aliasque spirituales îunctiones concernèrent, tum
in eis, quae sacram populi institutionem respiciunt; parte
ab alia vero etiam vocationis incumbentia ad amussim pensata,
qua viri religioşi et in sui monasterii ecclesia populo
fideli earn îrequentare consueto in cunctis moralibus et spiritualibus
necessitatibus subvenire teneretur, non possumus,
quin admodum Reverendae Paternităţi Yestrae in Domino
hisce committamus, atque in virtute sanctae et salutaris
obedientiae praesulea auctoritate iniungamus, quatenus
Eadem — quod fieri potuerit ocijus, — taies viros religiosos
ad dictum monasterium Bikszadiense disponere satagat
qui praeinsinuatis christifidelium indigentiis succurendi et
plene capaces et studioşi et sufficientes, paratique sint; ex
hocque respectu meminerit Eadem Paternitas Vestra iuvenes
nationis romanae sui ordinis religiosorum albo adscribere,
illosque omni cura et sollicitudine, suo loco, in seminario
quippe diaeceseos labii romanici, quale hic Szamosujvarini
existit, debite educări et efformari curare, atque in hune
scopum et clericum Isaiam Tordai ad hocce diaecesanum
theologicum seminarium expensis ordinis aut monasterii
Bikszadiensis sacris ss. Theologiae disciplinis operam navat
u r um disponere consultissimum foret; quo sic iam brevi
haberi possint, qui ex eodem monasterio necessariam oper
am spirituálém, earn requisituris, cum fructu spirituali et
populi fidelis aediîicationem praestare valeant. Secus etiam
hisce per expressum notificare volumus et pro îuturo attendi
indubieque intelligi postulamus: nos nemini illorum, qui ad
saepius fatum monasterium Bikszadiense e parte venerabilis
ordinis dispositi fuerint, in futurum ecclesiasticam Jurisdictionen!
esse collaturos, nisi prius, quicumque demum illi
sint, examen pro obtinenda jurisdictione p r a e s c r i p t um coram

venerabili nostro examinatorio prosynodali bono cum successu
subiverint.
Quod ipsum nostrae diaeceseos statútum venerabili ordini
pro congruo notitiae et directionis statu hisce notificatur.
In reliquo etc.
Szamosujvarini, die 15 Februarii 1868
uti pater in Christo
Ioannes Vancea
episcopus Szamosujvariensis
Z. PÂCLIŞANU
Cultura crestina 1937/ nr.2-3
CONTRIBUŢIUNI LA BIOGRAFIA
EPISCOPULUI IOflN PATACHI
Despre al doilea vlădică al bisericii române unite ştim foarte
puţin. Mai ales ştim foarte puţin din activitatea lui vlădicească.
Aşezat din partea împăratului Carol VI în fruntea atât de fragedei
şi atât de proaspetei biserici unite, la 13 Decemvrie 1715, Patachi
nu şi-a putut ocupa scaunul decât abia în vara anului 1721
şi nu în vechiul Bălgrad, unde rezida acum un episcop catolic de
ritul latin, ci la Făgăraş.
Intr'o scrisoare din 20 Decemvrie 1713, adresată primatelui
din Strigon, Patachi spunea că pentru mântuirea scumpei lui naţiuni
româneşti este gata să-şi verse sângele şi să asude ziua şi
noaptea (...ego paratus sum... pro salute charae meae nationis
valachicae sanquinem sudoremque diu noctuque fundere. Nilles,
Symbolae I. 408). Samoilă Klain scrie despre el că „a fost naţiei
româneşti bun părinte" şi într'adevăr pare a fi luptat mult pentru
drepturile clerului şi ale poporului românesc. D. Nicolae lorga a
tipărit, după copiile Academiei române, trei scrisori, una din 1724
şi două din 1725, adresate de episcopul Patachi comes-ului săsesc
Ioan Teutsch, în care intervine pentru sc utinţele preoţilor români
din Sad, Sacadate şi Cârţa [Hurmuzachi, Documente XV, 2 p.
1605—6, 1610-12]. Scrisoarea din urmă mai ales este scrisă într'un
stil plin de energie, de curaj şi demnitate.
In archiva cancelariei aulice ardelene din Budapesta se păstrează
(Nr. 128—1715) doue memorii deosebit de interesante, adresate
de vlădica Patachi în anul 1715 şi în aceeaş archiva se păstrează
(No. 80-1723) un al treilea lung memoriu din 1723, împreună
cu procesul verbal al conferinţei ministeriale din 26 Aprilie
al aceluiaş an, care cuprinde hotărîrile aduse privitor la cuprinsul
memoriului.
Fiind memoriile acestea inedite şi importante pentru cunoaşterea
stărilor deatunci din biserica unită, public doue dintre ele
în întregime în originalul lor latinesc, a cărui înţelegere nu e
dificilă.
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I.
Sacratisissima Caesarea Regiaque majestas, Domine Domine

clementissime.
Majestatis Vestrae gratiam, qua clerum graeci-ritus per Suum
principatum Transylvaniae, Partesque Hungariae eidem annexas
unito-valachicurn, graecum, rascianum et ruthenum, in incrementum
orthodoxae religionis, apostolica-regia îundatione stabilire
dignata est, clerus is id una mecum perpetua agnoscit devotione;
quia tamen nonnulli defectus et excessus, qui hune inter clerum
adhuc tempore schismatis viguere in prejudicium ecclesiasticae
praerogativae etiam nune durare comperiuntur, ideo horum etiam
remedium Majestati Vestrae austriacae pietăţi supplex ad thronum
submittit.
Quampiam ad aram operanţi communiter suffragatur, eum a
quavis tributaria praestatione quartiriorum, condescensionum aliarumque
eiusmodi occurrentiarum, liberum esse onere, hoc tamen
benefieio clerus supranominatus non omni loco in Transylvania
gaudere dignoscitur. lmo praerecensitis oneribus non modo supernumerarii
sacerdotes, ex eo ita vocati, cum superiori aevo forte
ultra ecclesiae graeci-ritus necessitatem sacris mittebantur, sed et
ordinarii pariformiter hinc inde aggravari cusueverunt. Quare
Majestatis Vestrae exoratur clementia, ut actuali presbyteratu
insigniti tam ordinarii quam hi pauci supranumerarii, quorum
annuus alioquin census minoris est considerationis, quam ut ejus
exigua pensione universalis ecclesiae immunitas pateretur, a praespecificato
per Majestatis Vestrae Principatum Transylvaniae et
Partes eidem annexas onere ubique exempti redderentur, ubi
mihi gratia Majestatis Vestrae indigno episcopo deinceps curae erit
quominus eiusmodi sacerdotes ultra ecclesiae necesitatem ordinarentur,
eoque contribuentium Valachorum numerus incolarum in
Majestatis Vestrae aerarii defectum neutiquam imminuerentur.
Comitatuum officiales si quid hinc inde in valachicis pagis ex
officio perficiendum habent eatum, suas non alibi quam in domibus
valachico-parochialibus faciunt condescensiones et hoc non
ideo, quasi apud incolas pagorum commodas sibi non invenirent
oceasiones sed ut memoratis domibus parochialibus (forte audaci
non utar vocabulo) saltem aliqui quasi in speciem vindictae causa
susceptae unionis aggravandi forent.
Quod plus in comitatu Maramureş et Kôvariensis districtu,
clero suam hactenus congregare eo minus celebrare synodum
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interesse causa. In sedibus vero saxonicalibus, praesertim in districtu
Coronensi, officiales harum sedium rei ecclesiasticàe non

modo ingerunt profanam authoritatem, sed et ipsam mulctam,
quae alias deliquentibus ab ecclesia veniret statuenda, liberrime
dictant et in suum interesse strictissime exigunt, imo quod plus
est, non abhorrent contra clementissimum decretum piae reminiscentiae
Leopoldi Primi clerum immunitans, parochiales domus (uti
in pago nomine Szerdahely hoc anno contigit) evertere et parochos
expellere, proinde ut hoc in passu jus ecclesiae illaesum
maneret, Majestatis Vestrae suprema potestatis plenitudine de
de genu imploratur. Accedit etiam hoc, quod superiorum temporum
injuria nationem Saxonicam multis communitr adstrinxerit debitis,
huius nationis sedium officiales, quo haec debita exsolvendi
medio respectu suorum incolarum per varias utantur impositiones,
iis pariter in medio sui commorantem graeci-ritus clerum ex eo
gravare praetendunt capite, quia hic clerus Fundum Regium
quem partim emptitio partim vero haereditario jure teneret, suis
hominibus aequaliter usuaret; venim quidem est fundum civilem
propter usum fructum suum habere onus et ideo nationis saxonicae
argumentum consideratione mereri, sed e contra non minori
clerus valachicus probe innititurr pro se allegando Diploma
unionis Leodoldinum, cuius vigore illius temporis Majestas hune
clerum, intuitu susceptae unionis, omnis illius juris et praerogativae
quo latino ritui suffragantur apostolica-regia capacem reddidit sanctione.
Atque sic quia clerus latinus de suo ad ecclesiam pertinente
fundo nihil solvit, etiam clerus unitus ratione sui fundi praeattacto
emptitio aut haereditorio jure possessi, se oneri eatenus
minime putat obnoxium esse.
Ut itaque fundo Regio suo jure manente similes tolleretur
contraversia et clerus suo realis unionis beneficio gaudere se sentiat,
Sacratissima Majestas Vestra pientissime resolvere dignabitur,
quod decimale aut quartale aut alterius generis beneficium in comitatibus
et sedibus tam saxonicalibus quam siculicalibus latino
ritui imo euiusvis receptae religionis eeclesiastico jure in sui consistentiam
a suis penditur parochianis, eo etiam clerus graeci-ritus
frui privilegiaretur, cum ipsa lex divina praecipiat servientes altari
abinde vivere oportere, non velut hinc inde in comitatibus
et sedibus abusus praetendit, quod licet pagi sint mere valachici
incolae non suis pastoribus quibus de jure tenentur sed alterius
religionis ecclesiasticis décimas suas aut quartas compellentur
exolvere, quia antehac, prinsquam videlicet valachici incolae illas
132 CULTURA CREŞTINA Nr. 2-3

sessiones occupassent aut unionem suscepissent eiusmodi jus
huius et illius religionis ecclesiae fuisset, non considerando beneficium
altaris, suum non alienum sequi posse cultum.
Est praeterea non levis querela, quod aliqui dominorum terrestrium
suis subditis valachicis ultroneam suis pastoribus dandam
stolae pensionem inhibeant et locum pro structura ecclesiae, ubi

sui necessarii cultus fieri deberent exercitium, récusent; conjecturaliter
non ex eo, quasi huius stolae pensione hi subditi enervarentur
aut similis exigui spatioli pro ecclesiae adeptione notabilis
proventus terra ipsis decederet, sed ut hoc pacto praetextu videlicet
juris sui teritorialis per ipsam medii subtractionem exercitium
unionis cultus magis efficere valeant. Verum quidem est
quemvis dominorum terrestrium suarum intra terrarum limites
absolutum esse, eique hoc in jure suo praejudicium fieri nequire,
intérim forte et hoc christiana indignum vix foret consideratione,
hoc jus territoriale tam lati non esse sensus, ut per eius extensionem
divini cultus exercitium a convenienti arceri loco aut altaris
beneficio per subtractionem juris stolae praejudicare posse
videretur. Quamobrem haec quoque decisio a sceptrigero Majestatis
Vestrae pendet sententia.
Id quoque negări haud potest schisma adhuc multis in locis
inter clerum vigere neque mirum cum et evoluta tempora huic penitus
eliminando sui ex consideratione plane favere nequiverant,
unde e senioribus popis et plurimis recenter a schismaticis ordinatis,
signanter in Coronensi districtu, huic errori intense adhuc
adhaerentes admittere difficultant, Coronensem et Fogarasensem
ecclesiam huic unionis cultui deservire et se in persona sua ab
episcopali per Transylvaniam unitorum jurisdictione dependere
posse quia praeattactas ecclesias ab antiquis Valachiae principibus
erectas esse praetendunt, idque Majetsati Vestrae Sacratissimae
ex eo démisse refero ut suo apostolico juri cavere valeret.
Gemunt et mortuorum sacerdotum graeci ritus rite ordinatorum
relictae viduae, sibi a Leone Papa XI concessum privilegium,
ut videlicet similes viduae ad dies sui obitus defunctorum maritorum
gauderent immunitate, non amplius patrocinari, quia eventus
in effectu contrarium docet, proinde et hae pro huius regioapostolicae
confirmativae gratiae annuentia una mecum ad
genua procedunt.
Naţio valachica juxta universalem graeci-ritus praxim non
novo sed antiquo uti inhaeret calendario, ob quod dies festivi
respectu ritus latini confuso pergunt ordine, ita ut incidente romanocatholica festivitate, Valachi sui calendarii jure laborent,
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imminenti vero sua feriari praetendunt, num igitur dicti unitae
ecclesiae graecae Valachi, alioquin vero laboribus dominorum terrestrium
obnoxii, obvenientibus festivitatibus sui ritus cogi ad laborandum
debebunt aut vero celebrata sui ritus festivitate, incidente
festivitate alterius ritus, terrestribus dominis eiusdem ritus
laborare poterunt? Quidquid igitur deinceps pro jure utriusque
ritus statuendum videretur Majestas Vestra Sacratissima sapientius
arbitrari dignabitur.
Unum adhuc, quod submisse expono, quia Majestas Vestra

Saccratissima episcopatum graeci-ritus unitum non modo in priori
suo esse instaurare, sed ad contestandum universo orbi suam
regio-apostolicam munificientiam perenni fundatione dotare, eaque
universum clerum et qraeci ritus nationem consolări dignata est,
quare sacratissimos venerabundus exosculor pedes, dignetur Majestas
Vestra in suis benignis literris donationalibus per suam cancellariam
aulico-Transylvanicam expediendis gratiose statuere, quatenus
tam clerus valachicus unitus quam ipsa natio jure unionis
per novam (quam humillime imploramus) diplomatis confirmationem
statui catholico aggregatus inter reliqua statuum et ordinum
Transylvaniae membra connumeretur ac simul articuli quidam
contra ritum hune graecum praejudiciose conditi in Approbata et
Compilata Constitutionibus adhuc exstantes aut expungnantur aut
per contrarios articulos in perpetuum tollantur, ut hac clementia
clerus et natio animaţi in futurum Majestatis Vestrae Sacratissimae
obsequium et robur orthodoxae ecclesiae se excolendi et ad majora
praeparandi ferventiori excitentur studio.
Pro qua gratia ut Deus Majestatem Vestram domumque Augustissimam
cum sui imperii extensione in omne aevum regnare
faciat cum natione et clero orabo et suspirabo.
Majestatis Vastrae Sacratissimae
perpetuo fidelis subditus
Ioannes Pataki
nominatus Valachorum per Transylvaniam episcopus
(O copie a memoriului se găseşte în Collectio maior Manuscriptorum
historicorum a contelui Kemeny, Tom XXVIII p. 559—
566 în archiva muzeului Ardelean din Cluj.)
II.
Al doilea memoriu a lui Ioan Patachi este din acelaş an,
1715. In el episcopul intervine la împăratul ca să scutiască preoţimea
română de contribuţia de 2000 „cubuli" de grâu pe seama
împărăţiei. Cererea şi-o întemeiază pe faptul, că preoţimea română
nu are nici un beneficiu din partea statului, că diploma leopoldină,
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care o punea pe picior de egalitate cu preotimea cultelor recunoscute
(catolic, reformat, luteran, unitarian) nu se respectă, că preotimea
trăieşte ca şi ţăranii de rând din munca cu braţele şi, prin
urmare, nu poate contribui la nevoile împărăţiei în măsura în
care contribuie preotimea celorlalte culte.
Sacratissima Caesarea-Regia Majestas, Domine
Domine Clementissime.
Quatuor circiter abhinc annis, per Majestatis Vestrae Sacratissimae
regiam aulico-transylvanicam cancellariam, meum (his
sub litera annexum) demissum porrexeram memoriale, quo de
genu humillimo pro resolutione meae personae et munificentissima

episcopatus mei ritus graeci Fogarasiensis dote, gratias ad Thronum
clementiae deposueram. Cui tune démisse porrecto memoriali
et nune iterata, per duplicam huic annexam, id exigente tam
numerosarum animarum mihi commissarum pretiosa salute, conscientiae
meae obligatoriu dictamine impulsus, sequentia quoque
Augustissimae Majestati Vestrae pro clementissima resolutione
ad gratiarum prostratus Thronum annectere praesumo.
Clementissime Princeps et Fundator, cum Majestas Vestra
Sacratissima hune graeci-ritus Fogarasiensem episcopatum fundare
et in dioecesim erigi curare clementissime sit dignata, cumque
justissima eaque communi in Ecclesia Dei praxi receptum sit,
ut quos eadem fides et charitas in ejusdem s. ecclesiae catholicae
unitate conjunxit eiusdemque s. Matris obedientes filios eodem în
gremio fovet, eodem denique sub capite eiusdem corporis commembra
vivificat, exindeque divini et humani favoris pariter reddit
cariaces, jure suo non destituantar, verum ad instar ecclesiasticarum
ritus latini personarum, competentibus quoque beneficiis
caeterisque ecclesiasticis praerogativis, divino ac humano
uti et christianorum principum concessis indultis frui ac "gaudere
mereantur. Id quod Majestatis Vestrae Sacratissimae desideratissimus
genitor Leopoldus, pro regio apostolico numere pensitando
anno Domini 1692 decretaliter statuit et gloriosissime memoriae
Iosephus imperator anno 1708 apostolico suo regio consensu, per
omnia et in omnibus punctis praedictum privilegiale decretum
uti et illud aliud eiusdem divi Imperatoris Leopoldi, in favorem
unionis de anno 1699 editum decretum, testibus hisce copiis sub
lit. B notatis, clementissime roboravit atque confirmavit, ut videlicet
per universa Hungariae, Croatiae et Sclavoniae regna ac
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bus latini ritus ecclesiasticis personis, earumque rebus et quibusvis
caeteris earum praerogativis, similes habeantur et si qui ex
subditis huic regio statutu contravenirent, eam prorsus incurant
poenam, quam memoraţi latini ritus eeelesiasticam immunitatem
laedentes de jure et consuetudine regni subeundam haberent.
Quapropter Clementissime Princeps, Majestati Vestrae de genu
supplico, dignetur Vestra Majestas Sacratissima haec per divos
suos praedeccesores, sacrae unioni indulta hicque sub lit. B annexa
privilegialia decreta in solamen universae nationis Valachicae uti
et fundaţi per Majestatem Vestram Sacratissimam episcopatus Fogarasiensis,
inamovibile fulcimentum regia apostolica sua munificientia
in suo punctorum et clausularum merito confirmare et per
hoc universum ritus graeci unitum meum 'clerum in debitum ordinem
redigere atque ad pientissimam eiusdem Majestatis Vestrae
Sacratissimae fundationalem intentionem clementissime stabilire,
etsi lege patria et muncîpali aliarum receptarum in supradicto principatu

diversarum religionum, non modo miniştri ecclesiastici
cum suis prolibus sed et ad ecclesiastica officia pertinentes, quinimo
etiam ipsi studentes subditi articulari fruuntur praerogativa
item suis necessariis coemeteriis, scholis, parochiis et ecclesiis
uti usus docet suis fundis et aliis ad victum necessariis dotatis
muniti sint. Qui si ita ob antiquorum suae religionis prineipum
authoritatem in suis adhuc manutenentur ecclesiasticis praerogativis,
quanta magis uniţi ob divina et divorum apostolicorum
regum sacrosancte sancita hune în finem decreta, manutenendi
veniunt. Dignetur ea propter Vestra Majestas Sacratissima tanquam
clementissimus unionis fundator, universum clerum meum, veram
unionem amplectentem et tenentem, in suis praerogativis confirmare
et de modulo aliqua caeteris approbatis religionibus simili
ad vivendum necessario clementissime providere. Episcopatum
vero et dioecesim meam juxta Majestatis Vestrae Sacratissimae
factam resolutionem et a s. Sede apostolica conformiter transmissam
confirmationem, uti per Transylvaniam ita per Partes eidem
annexas, in sua legali jurisdictione manutenere et contraveniente
s uti hodie in comitatibus Maramaros et Arad ex Hungaria se
quidam inordinata via ingesserunt, suis modis arcere, clementissime
dignetur. Repraesento praeterea quarundam litterarum ex
Banatu Tomosvar locis Karansebes, Arasebes et Lugos vocatis,
partim ad defunctum generalem Comitem a Steinville partim ad
valachum theologum partim ad alium provinciae Magnatem, a quibus
praedictorum districtuum communitatibus et ipso valachorum
sacerdotum corpore collectivo nomine scriptarum translatas copias
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(sub litera D notatas) quarum vi ardeuter auhellaut ut episcopali
sedi graeci ritus in Transylvania per unionem postliminio subordinarentur,
ne moderni sui episcopi schismatici nomineMoises vocati
ulteriori excessu et ferme, ut ajunt, tyrannide vexentur atque sic
ad publica servitia inhabiles reddantur.
Idcirco Clementissime Princeps, cum per unionem animi
emoliantur et per eius salutarem doctrinam tam in fide erga
Deum quam fidelitate erga principem subditi firmentur, Majestati
Vestrae Sacratissimae de genu submitto, quid in hac occurentia
ubi ipse populus gemebundus unionem petit ne per sui schismatici
praesulis durum jugum ferme ad desperationem, uti scribunt,
deducantur Majestati Vestrae Sacratissimae pro ecclesia Dei et
proprii serviţii emolumento visum fuerit? Quid si forte etiam
pars caesarea Valachiae ut pote tam vicina fundato unito episcopatul
pio horum inducta exemplo, salvificum ovile agnoscens sacram,
cum tempore, amplecteretur unionem. Quae omnia conscientiae
meae et Officii dictamine ex mea homagiali devotione humillime
insinuo et super praemissio Majestatis Vestrae Sacratissimae
Clementissimam praestolor determinationem ut ea obtenta

ex toto alioquin paratus, rem unionis adhuc in Transylvania nimium
infirmam et in praeinsertis praerogativarum ecclesiasticarum
punctis totaliter confusa, auspice Deo pro eius gloria et augustissimae
Majestatis Vestrae fundationalis intentionis incremento
eo efficacius inchoare valeam, ad cineres cum omnigenae felicitaţi
s voto mansurus
Augustissimae et Sacratissimae Majestatis Vestrae
humillimus capellanus
perpetuoque fidelis subditus
B. Ioannes Nemes de Patak,
Valachorum in Transylvania
gr. ritus Fogarasiensis episcopus.
Memoriul nu are dată, însă fiind înregistrat la Cancelaria
aulica transilvană la No. 80 din 1723 este, evident, din acest an
şi anume dela începutul lui. Conferinţa ministerială din 26 Aprilie
1723 aduce privitor la memoriul lui Patachi următoarea hotărîre:
„Propositis demum reverendissimi Ioannis Nemes lib. Baronis
de Patak Valachorum in principatu Transylvaniae Partibusque
Regni Hungariae eidem annexis ecclesiae rom. catholicae unitorum
episcopi et instantiis, cum istae ex pluribus diversisque punctis
consisteret, quorum nonnulla jus etiam terţii tangerent, existimabuntur
illos omnes ad generalem Majestatis Vestrae Sacratissimae
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annorum in saepe fata Transylvania praefectum regiumque ibidem
gubernium eo fine intromittendas esse, ut hi trutinatis iisdem
genuinam Majestati Vestrae Sacratissimae cum sua opinione pro
secutura Eiusdem Majestatis Vestrae Sacratissimae benigmissima
resolutione submitterent; praefato tamen generali injungendum ut
iile, cum statu ibidem catholico separatim quoque desuper conferret.
Episcopo vero hinc brevi discessuro locus interea pro
habitatione, quoad residentia a Majestate Vestra Sacratissima benigne
resoluta, extrueretur, in arce Fogarasiensi assignaretur".
Pe hotărîrea aceasta a conferinţei ministeriale împăratul a
pus următoarea apostilă: „Quoad episcopatum me ulterius determinabo,
in omnibus reliquis punctis in hac relatione expressis
placet in toto votum conferentiae. Carolus*.
Copiile scrisorilor bănăţenilor de care vorbeşte Patachi în
memoriul său se găsesc în traducere latinească — făcută poate
chiar de episcopul însuş — in Collectio maior manuscriptorum
historicoium a contelui Kemény din archiva muzeului ardelean
din Cluj (A. Tom. XXVIII, pp. 591-603). Una din ele, fără dată,
e adresată generalului Steinville, a doua, din 11 Februarie 1721
e adresată iezuitului Gheorghe Regai, a treia tot din 11 Februarie
1721 lui Ioan Macskasy, a patra tot de-atunci şi cu acelaş cuprins
contelui Gallas care era „orator ad Curiam Romanam*.
Z. PÂCLIŞANU
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O GLORIE A CULTURII ROMANEŞTI
- TIMOTEIU CIPARIU La 3 Septemvrie s'a împlinit o jumătate de veac delà moartea
Iui Timoteiu Cipariu. Aniversara aceasta ar fi trecut, ca atâtea
altele, neobservată într'o lume grăbită şi absorbită până la saturaţie
de senzaţiile zilei pline de neastâmpăr, dacă o mână de admiratori
nu s'ar fi strâns în pioasă reculegere în micul sat Pănade,
unde la 1805 a văzut lumina zilei, acela care a devenit mai târziu
o mândrie a ştiinţei româneşti. Cu pelerinajul delà Pănade şi cu
câteva anemice articole de ziar crede naţia noastră că şi-a împlinit
datoria faţă de un om, care a iubit-o cu fanatism şi a slujit-o cu
nesdruncinată credinţă, cercetându-i trecutul şi scrutându-i tainele
limbii cu o pasiune de iluminat. Timoteiu Cipariu merită, fără îndoială,
mai mult. Merită mai mult nu pentru principiile lui filologice,
biruite de vreme, nici pentru sistemul lui ortografic, părăsit
de toată lumea, ci pentru nobila pildă a vieţii lui de muncă şi de
jertfă, pentru extraordinara curiozitate ştiinţifică a lui, care l'a
făcut să îngrămădească în vasta-i bibliotecă — una din cele mai
mari biblioteci particulare din Ardeal — tot ce a propus ştiinţa
şi cugetarea umană, începând cu vechii poieţi arabi şi persani, pe
care îi citea în original, şi până la scriitorii englezi, francezi, germani,
spanioli şi italieni ai vremii; pentru conştiinţa atât de rodnică
a mândriei originii noastre latine, a vredniciei noastre naţionale
şi a frumuseţii graiului românesc, pe care a răspândit-o în
articole de gazetă, în erudite studii ştiinţifice şi în conferinţe de-o
înaltă distincţie. Şi ar fi meritat o altă aniversară şi pentru larga
contribuţie pe care a adus-o în anii de mari prefaceri 1848—49
la fixarea idealului politic românesc.
Căci Timoteiu Cipariu n'a fost numai un erudit — poate
cel mai mare erudit pe care 1-a avut naţia românească — n'a fost
numai culegător de texte vechi şi numai autor de studii filologice
şi istorice, ci a fost — ceeace se uită prea uşor — şi un entuziast
luptător şi îndrumător politic. Introducerea şi răspândirea în Blaj
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a Curierului românesc a lui Eliade Rădulescu a fost, fără îndoială,
o faptă politică, precum faptă politică a fost şi întemeierea primei
gazete politice ardelene, a Gazetei Transilvaniei, a cărei ideie a
pornit delà el. Faptă politică a fost întemeierea la Blaj, în anul
1847, a ziarului Organul luminării, numit mai târziu Oiganul national
şi întemeierea, îndată după adunarea naţională de pe Câmpia
Libertăţii, a Învăţătorului poporului. Timoteiu Cipariu ţinea ca
ziarele lui să fie „organe ale sentimentelor curat nationale româneşti"
şi au fost, într'adevăr, astfel de „organe". Căci iată cum
explica el în chiar numărul întâiu, delà 12 Maiu 1848, al Învăţătorului

poporului vrednicia neamului românesc: „Românul e un popor
mare şi întins. In Ardeal suntem două părţi Români şi una
Unguri, Secui şi alţii. Numărul Românilor e ca la 15 sute de mii...
In Banat şi Ţara Ungurească încă suntem atâţia. In Moldova, Basarabia
şi Bucovina mai odată şi jumătate atâţia câţi suntem în
Ardeal. In Ţara românească sunt de două ori atâţia Români câţi
în Ardeal. Şi aceştia numai dincoace de Dunăre, unde mai de
mult era numai o ţară, ce se chema Dacia veche. Ardealul e în
inima Daciei... Dar dincolo de Dunăre încă sunt mulţi români".
După ce explică cine erau strămoşii noştri Romani, numiţi astfel
delà Roma, continuă: „numele de roman aşa era de lăudat cât
mulţi din alte ţări îl cumpărau cu bani, cum se cumpără azi, în
timpurile noastre, nobilitatea. Ci Românul nu l-a cumpărat. El l-a
avut după patrie, sânge şi limbă, — el l-a păzit împreună cu limba
de 17 sute şi 50 de ani nemişcat până azi şi îl va păzi cât va sta
lumea, cum a păzit bătrânul roman mărirea virtuţii romane. La
care lucru Dumnezeu să ne ajute". In fruntea numărului al doilea
(19 Maiu 1848) reproduce poezia 15 Matu 1848 semnată „Un român"
cu versurile:
Fraţilor nădejde bună, fiţi cu toţi în veselie,
Cerul însuşi ocroteşte s c u m p a n o a s t r ă Românie,
Azi e ziua de înviere a Românului popor,
Care singur îşi urzeşte dulce, mândru viitor.
Bărbăţia şi unirea între voi de-acum domniască
Şi strigaţi în libertate : R o m â n i a sa t r ă i a s c ă.
In numărul 69 delà 21 Aprilie 1848 al Organului luminării,
deci cu două săptămâni înainte de marea adunare naţională, Timoteiu
Cipariu fixează în articolul Ce e de lucrat, în următoarele
15 puncte, întâiul program precis al revendicărilor noastre naţionale:
1. „Emanciparea naţiunii Românilor, sau lecunoaşteiea libertăţii
politice întregi a lor, nu numai ca persoane libere, ci şi a
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naţiunii ca naţiune românească. 2. Emanciparea religiunii Românilor,
sau recunoaşterea libertăţii întregi religioase a religiunii lor
ca leligiune greco-românească. 3. Emanciparea pământului românesc
din Scaune şi Comitate, sau recunoaşterea proprietăţii şi libertăţii
întregi de a dispune de al său pământ românesc, scăpat
de toată feuditatea şi îngreunarea prin robote şi dişme. 4. Libertatea
limbei Românilor ca proprietate a naţiunii româneşti, sfântă
şi neatinsă de nimenea. 5. Libertatea cuvântului şi a scrisului românesc,
deplină şi nu fictivă sub forma de legi opresive mai rele
decât cenzura. 6. Dreptul adunării naţionale atât în materii politice
cât şi bisericeşti. 7. Dreptul reprezentaţiunii naţionale la dieta
ţării, fundat pe temeiul dreptului celorlalte naţionalităţi şi după
proporţiune. 8. Dreptul alegerii naţionale atât de dregătoriile politice
cât şi bisericeşti, fondat pe acelaş temeiu. 9. Dreptul administraţiunii

interne naţionale a veniturilor proprii atât bisericeşti
cât şi şcolare. 10. Dreptul întrebuinţării limbii româneşti în negoaţele
(afacerile) interne naţionale, politice, bisericeşti şi şcolare.
11. Fondarea şi dotarea de scoale naţionale româneşti elementare
şi ştiinţifice mai înalte din cassa Statului în proporţiunea populaţiunii
româneşti contribuente, cu deplin drept de a-şi alege învăţătorii
şi a-şi sistemiza învăţăturile după un plan şcolar, ce are a
se întemeia cu luarea aminte la trebuinţele poporului. 12. Dotarea
clerului românesc întreg din cassa Statului11. 13. Ştergerea uniunii
celor trei naţiuni. 14. Ştergerea privilegiilor de orice natură. 15.
Abrogarea Approbatae-lor şi Compilatae-\ov, care „sunt ruşinea
popoarelor civilizate".
Iar când a sosit ziua marilor hotărîri, când naţiei adunate
din toate colţurile Ardealului pe Câmpia Libertăţii delà Blaj trebuia
să i-se fixeze un ideal politic, privirile tuturor erau îndreptate
spre învăţatul canonic Timoteiu Cipariu. Şi de fapt, el a fost autorul
celebrului program votat atunci de adunarea naţională şi
care a format crezul politic al Românilor de sub stăpânirea ungurească
până la unirea cea definitivă din toamna anului 1918.
Acesta este un adevăr istoric care nu trebuie uitat. Timoteiu Cipariu
a fost apoi unul din secretarii adunării naţionale şi cea mai
frumoasă descriere a ei ni-a dat o tot el, în Organul naţional
al său.
Fiind ales membru al delegaţiei, care trebuia să prezinte împăratului
dorinţele naţiunii române cuprinse în cele 16 puncte
votate pe Câmpia Libertăţii, al căror autor a fost, cum am spus,
Cipariu însuşi, a plecat la Viena şi de-acolo la Innsbruck, împreună
eu avocatul Ioan Bran, cu A. Treb. Laurianu şi cu protopopul
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Ioan Popasu şi a prezentat monarchului (30 Maiu) memoriul cu
punctele amintite. Delà Viena se întoarce la Pesta, luptând şi aici
pentru drepturile naţiei. In urma hotărîrilor adunării nationale,
care a avut loc tot la Blaj, la 15 Septemvrie 1848, şi care a întrecut,
în ceeace priveşte numărul participanţilor, adunarea delà 3/15
Maiu, Cipariu a fost ales, împreună cu Nicolae Bălăşcscu, Simeon
Bărnuţiu, A. Treb. Laurianu, Ioan Bran şi Florian Micaş, membru
al comitetului de pacificaţiune. Anul 1850 l-a petrecut întreg la
Viena ca reprezentant al naţiunii, desfăşurând o intensă activitate
politică, cum arată marele număr de memorii şi petiţii (din 25
Februarie, 11 Martie, 12 Aprilie, 6 August, 5 Septemvrie, 19 Septemvrie,
29 Decemvrie, 30 Decemvrie, 31 Decemvrie 1850 şi 16
Ianuarie 1851) adresate, împreună cu ceilalţi fruntaşi, Curţii împărăteşti.
A fost apoi deputat al dietei din Sibiu din anul 1863,
unde a fost, alături de sasul Transchenfels, raportorul legii pentru
egala îndreptăţire a naţiunii române şi a celor două biserici
româneşti.

Deşi politica, cu luptele şi cu sbuciumul ei, n'a fost niciodată
pasiunea lui Timoteiu Cipariu — marea lui pasiune, care nu l-a
părăsit până la moarte, a rămas ştiinţa — a făcut-o [totuşi, când
vreau interesele superioare naţionale, cu devotament şi însufleţire
şi cu tot prestigiul pe care îl da incomparabila lui erudiţie.
Ceeace a caracterizat întreaga activitate şi politică şi literară
a lui a fost încrederea neclintită în puterea de vieaţa şi în triumful
definitiv al naţiei româneşti. In strălucitul Cuvânt la inaugurarea
asociaţiunii române transilvane, rostit la 4 Noemvrie 1861,
Timoteiu Cipariu, după ce aminteşte suferinţele infinite îndurate
de neamul nostru în cursul veacurilor, spune: „Din toate aceste
ruine Provedinţa ne-a conservat încă în aceste duieri cumplite un
tezaur nepreţuit, pe care nu l-au putut răpi nici sabia învingătorului,
nici cruzimea tiranului ce domnia peste corpurile noastre,
nici puterea fizică, nici politica infernală, — un tezaur născut cu
noi delà ţiţele mamei noastre, dulce ca sărutările măicuţelor când
ne aplecau la sânul lor; tezaur mai scump decât vieaţa, tezaur pe
care de l-am fi pierdut, de l-am pierde, de vom suferi vreodată
ca cineva, cu puterea sau cu momele, să ni-l răpiască din manile
noastre, atunci mai bine, mai bine să ne înghită pământul de vii,
să ne adunăm la părinţii noştri cu acea mângăiere, că nu am trădat
cea mai scumpă ereditate, fără de care nu am fi demni a ne
mai numi fiii lor: limba românească. Ci sperăm în Provedinţa
divină, sperăm în virtutea neînfiântă a naţiunii, pe care în atâţia
secoli nici cea mai opusă soartă nu a tradat-o... Naţiunea română
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nu vrea şi nu va suferi niciodată ca să apună din seria naţiunilor
ca naţiune română, ea nu vrea şi nu va suferi niciodată acea batjocuiă,
ca să se lepede de al său nume şi de a sa limbă în favoarea
nici celei mai culte naţiuni şi limbi din lume, cu atât mai
puţin în favoarea oricăiei alte naţiuni care eri alaltăeri era incultă,
barbară şi care până astăzi încă nu şi-a scuturat îugina ce o rodea
până la inimă încă înainte cu 20-30 de ani, sau înainte cu o
sută de ani... Naţiunile care visează şi trăiesc în acel vis deşert
că oarecum şi oarecând tot vor să aducă pe Român ca să-şi dispreţuiască
limba sa şi să adoare pe alta străină; cari nu se pot
desbaera de iluziunile lor, că Românul va mai voi a se împăna
cu penele străine şi va mai inavuţi sărăcia unor naţiuni îngâmfate
şi pretenţioase, — depună-şi odată pentru totdeauna toate ambiţiunile
rău calculate, deştepte-se din visul loi şi nu se mai nutriască
cu iluziuni seci şi amăgitoare. Căci amin, amin zicem lor,
că mai curând vor trece cerul şi pământul decât să se mai prefacă
Românul în cea sau cea naţiune... Românul ca naţiune pe
care 17 secole l-au strâmbat la pământ, într'adevăr, ci nu l-au rupt
nici l-au smuls din rădăcină şi de-aci înainte să mai treacă de 17
ori câte 17 secole tot română va rămâne. Asta ne e credinţa neclintită..."

Pentru tot ce a reprezentat în viaţa publică românească prin
nobleţă preocupărilor lui, prin eforturile de fiecare zi şi de fiecare
clipă făcute pentru îmbogăţirea patrimoniului cultural şi ştiinţific
al naţiei, prin extraordinara lui erudiţie, prin iubirea fanatică a
limbii şi trecutului românesc, prin robustul său optimism naţional
şi prin încrederea neclintită în perpetuitatea neamului nostru, Timoteiu
Cipariu rămâne cea mai curată glorie a culturii româneşti
ardelene şi unul din cei mai străluciţi reprezentanţi ai rassei noastre.
Z. PÂCLIŞANU
Cultura Crestina 1937/nr.10-12, p.759
CE AR FI DACA NU AR FI CONCORDATUL?
Domnul Ion Mateiu, secretarul general al F. O. R-ului, spune
în raportul prezentat congresului, care a avut loc la începutul lui
Noemvrie în Oradea, că Concordatul încheiat cu Vaticanul în
primăvara anului 1927, şi Acoidul din 1932, „creiază pe seama
catolicismului maghiar o situaţie de diept unică şi privilegii speciale,.,
păgubind enorm interesele naţionale româneşti". Mai mult
chiar: „prin Concordatul încheiat catolicismul însuş, în generalitatea
lui, cu toate riturile ce-l alcătuesc, a fost constituit într'o
fortăreaţă redutabilă, cu un stat major agresiv, ce-şi mobilizează
ostaşii fanatizafi contra statului wmânesc şi a credinţei pe care
se reazimă de veacuri unitatea lui sufletească". Din cauza acestor
enorme primejdii pe care Concordatul şi Acordul le reprezintă
pentru interesele statului, conducătorii F. O. R-ului, zice d. I.
Mateiu, au iniţiat o acţiune de mari proporţii, organizând un
adevărat plebiscit în sânul credincioşilor, cu prilejul căruia, aproape
şapte sute de mii de ortodocşi majori şi-au dat votul în
scris, cerând denunţarea celor două convenţiuni.
Povestea aceasta despre primejdia Concordatului nu este nouă.
Ea datează din anul 1920, când au avut loc primele tratative pentru
încheierea lui, iar în 1929 când a fost ratificat de Corpurile
legiuitoare, „Asociaţia generală a clerului oitodox roman* făcea
prin organul său „Graiul Vremii" (numărul 19—20 delà 15 Iunie)
apel la preoţimea ortodoxă a ţării să declare ziua de Duminică,
16 Iunie, zi de doliu „ca protestare contra celor care, nesocotind
interesele neamului şi umilind biserica noastră naţională dominantă,
au încheiat Concordatul cu Papa*. „In ziua aceasta —
continuă apelul — se vor trage clopotele lung, vreme de douăzeci
de minute. In Bucureşti, semnalul va fi dat de clopotul cel mate
delà Mitiopolie, ca toate bisericile să sune la olaltă. Pe sate
preoţii le vor suna la ora 2 după amiază, nu dimineaţa, căci
atunci lumea nu va şti şi nici nu va simţi rostul şi tăria protestului
nostru". Se vor face rugăciuni „pentru primejdie* ca
Dumnezeu să dea „mai multă minte cârmuitorilor şi să abată
delà noi ruşinea şi nenorocirea*. Vedem, prin urmare, că „acţiunea
de mari proporţii" iniţiată de F. O. R. nu cuprinde nimic
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nou, ci e o simplă continuare în forme aproape identice a unei
acţiuni, ale cărei începuturi datează de mult.
In locul acestor „plebiscite" conducătorii actuali ai luptei
pentru denunţarea Concordatului ar face un lucru cu mult mai
util pentru realizarea scopului lor, dacă ar arăta serios, nu cu
moţiuni şi „voturi scrise", care din dispoziţiunile lui sunt primejdioase
şi care „păgubesc enorm interesele naţionale româneşti".
Dacă ni se va dovedi că Concordatul cuprinde o singură dispoziţiune
de acest fel, noi declarăm aci în faţa lui Dumnezeu şi în
faţa oamenilor, că vom începe cea mai hotărîtă şi mai dârză
agitaţie pentru denunţarea imediată a lui şi nu credem să existe
undeva un credincios al bisericii române unite, care să nu participe
cu entuziasm la o astfel de agitaţie. Până când se va face
această dovadă, noi continuăm să vedem în Concordat un instrument
de consolidare a statului românesc, cum au văzut toate
guvernele care au colaborat la încheierea lui.
Căci un lucru trebue stabilit înainte de toate şi anume: ideia
încheierii Concordatului nu a pornit delà Vatican, ci guvernele româneşti
au fost acelea, cari au solicitat încheierea lui. Ideia Concordatului
a preocupat cercurile conducătoare româneşti încă pe
timpul refugiului la Iaşi, când se discutau bazele organizării viitorului
stat întregit în graniţele lui fireşti. Concret, problema s'a
pus în vara anului 1919, după numirea mitropolitului Suciu. Atunci
Consiliul Dirigent a protestat împotriva felului cum s'a făcut aceea
numire şi a intervenit la guvernul din Bucureşti rugându-1 să înceapă
tratative cu Vaticanul pentru încheierea unui concordat prin
care să se lămurească relaţiile bisericii catolice cu Statul. Tratativele
solicitate de Consiliul Dirigent al Transilvaniei n'au putut
fi iniţiate atunci ci abia în vara anului 1920 sub guvernarea
partidului mareşalului Averescu, ministru al Cultelor fiind d. Octavian
Ooga iar ministru de Externe, Tache lonescu. Motivele care
au determinat guvernul român să înceapă aceste tratative le-a
arătat fostul ministru de externe, în şedinţa delà 18 Februarie
1921 a Senatului, când preotul C. Possa a depus pe biroul maturului
corp memoriul întocmit de „Asociaţia generală a clerului
ortodox român" împotriva încheierii Concordatului. In aplauzele
entuziaste ale Senatului, Tache lonescu spunea: „Domnilor Senatori,
profit de ocaziunea aceasta ca la rândul meu, şt în numele
guvernului, să atrag atenţiunea celor cari iau pai te la această mişcare
în contra încheierii unui concordat, că nu numai nu voi reuşi,
dar că fac un mare rău ţării. Nu mă îndoiesc de buna Dv. credinţă.
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mân care are o populaţie catolică de peste trei milioane, parte

greco-catolici, parte romano-catolici, între care sunt mai mult dë
un milion şi jumătate nu numai cetăţeni români, dar şi etniceşte
fraţi români cari au luptat pentru ideea naţională, dându-ne pe
oamenii cei mai iluştri de peste Carpaţi, caii au deşteptat conştiinţa
naţională acolo şi au adus-o ca o flacără vie la noi încă
din sec, al XVllI-lea (aplauze), cum vă închipuiţi Dv. că ar fi posibil
ca Statul acesta român să lase trei milioane de cetăţeni în
afară de oiice legătură cu Statul? Care ar fi guvernul aşa de
blestemat de Dumnezeu, care să săvârşiască această faptă şi să
continue a mai sta 24 ore pe această bancă?
Dar vă daţi Dv. seamă de gravitatea lucrului acestuia? Biserica
catolică, spie deosebire de biserica protestantă şi de biserica
ortodoxă, este o biserică universală, care are drept şef al ei pe
repiezentantul Sf. Scaun, caie este Papa. Nu poţi să regulezi: situaţia
bisericii romano-catolice decât în acoid cu Papa, sau făcând
separaţiunea bisericii de Stat. Dar atunci eşti dator să faci separaţiunea
tuturor bisericilor de Stat".
Prin urmare nu necesităţi de ordin bisericesc catolic, ci necesităţi
de Stat au reclamat încheierea Concordatului. Şi nu Vaticanul
a solicitat încheierea lui ci guvernele române. Aceste necesităţi
de Stat au fost arătate şi de dl Alexandru Lapedatu în
discursul rostit în şedinţa delà 24 Maiu 1929 a Senatului, spunând
că de problema încheierii unui Concordat cu Sf. Scaun s'a vorbit
încă delà 1918, cu prilejul aducerii la Bucureşti a actului Unirii
delà Alba Iulia „Concoidatul fiind necesar, de atunci încă, pentru
afirmarea suveranităţii noastre teritoriale", şi pentru reglementarea
unor „chestiuni de interes supeiior pentru Stat şi care nu
puteau fi aranjate pe calea obicinuită a legiferării interne". D. N.
lorga, luând cuvântul în şedinţa delà 29 Maiu 1929 a Camerei,
spunea: „votaiea Concordatului este o necesitate din toate punctele
de vedere. Şi nu este o necesitate neplăcută, — sunt atâtea
necesităţi neplăcute pe care le primim. Aceasta este o necesitate
pe care o primim cu convingerea că se face un act de cuviinţă,
un act de dieptate şi un act folositor acestei ţări şi acestei naţiuni",
In aceiaş şedinţă a Camerei răposatul /. O. Duca, vorbind
în numele partidului liberal, zice: „Domniloi Deputaţi, o primă
chestiune caie cred că trebuie să fie eliminată din aceste desbateri
este dacă da sau nu trebue să se încheie un Concordat? Şi
de ce zic că tiebue eliminată din desbateri această chestiune?
Fiindcă socotesc că este imposibil ca, atunci când într'o ţară există
un număr considerabil de cetăţeni de confesiune catolică, să nu
8
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se găsească un modus vivendi pentru a asigura raporturile dintre
Stat şi această confesiune. Aceasta este cu atât mai adevăiat, cu
cât toate guvernele noastre delà Unire încoace, au fost unanime

în a socoti necesară încheierea unui concordat. Dar înafară de
aceasta, toate ţările cdri au cetăţeni de confesiune catolică şi cari
stau pe terenul raporturilor dintre Biserică şi Stat şi nu al separaţiunii
între Stat şi Biserică, toate aceste state au căutai să încheie
asemenea concordate".
Repetăm: nu Vaticanul a cerut încheierea Concordatului cu
Statul român, ci guvernele româneşti; toate guvernele româneşti,
delà Unirea cea mare încoace până în primăvara anului 1929, au
crezut necesară încheierea lui. Tot atât de adevărat este, că toate
acele guverne au avut în vedere nu interesele bisericii catolice,
ci interesele superioare ale ţării şi ale naţiei româneşti. Nici mareşalul
Averescu şi miniştrii guvernului său, Tache Ionescu, Octavian
Goga şi Vasile Goldiş, nici I. I. C. Brătianu şi miniştrii guvernului
său I. G. Duca şi Alexandru Lapedatu şi nici Iuliu Maniu
şi miniştrii guvernului său, Gh. Mironescu şi Aurel Vlad, nu ar fi
tratat, nu ar fi semnat şi nu ar fi supus ratificării Corpurilor legiuitoare
o convenţie dacă nu ar fi fost convinşi că tratând-o,
şi ratificând-o servesc interesele superioare ale Statului. Şi, credem,
nimeni nu poate contesta că persoanele amintite mai sus au
avut şi înţelegerea acelor interese şi devotamentul şi priceperea
necesară pentru a le servi.
0 altă chestiune, pe care trebue să o lămurim în prealabil
este cea cuprinsă în raportul d. I. Mateiu şi anume că prin
Concordat se creiază pe seama catolicismului maghiar o situaţie
de drept unică şi privilegii speciale"... păgubind enorm interesele
naţionale româneşti". înainte de toate trebue să observăm că Concordatul
nu e făcut pentru catolicismul unguresc ci pentru, întregul
catolicism, de toate riturile, din România, din care catolicism
Ungurii formează mai puţin de o cincime. Biserica greco-catolică,
cu excepţia a 30—40.000 de Ruteni, este curat românească, iar din
cele cinci eparchii catolice de ritul latin (Bucureşti, Iaşi, Alba-Iulia,
Timişoara şi Oradea - Satu mare) caracter maghiar are numai
episcopia de Alba-Iulia. Majoritatea covârşitoare a credincioşilor
eparchiei de Timişoara sunt Şvabi, iar în eparhia de Oradea-Satu
mare o parte însemnată a credincioşilor sunt Şvabi şi Slovaci.
Rezultă deci că din zece eparchii catolice de ritul grecesc şi latin,
curat maghiară e numai una şi astfel a vorbi de creierea pe
seama catolicismului unguresc prin Concordat a unei situaţiuni
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de drept speciale, cu păgubirea enormă a intereselor naţionale româneşti,
însemnează o evidentă pervetire a realităţii.
Tot atât de contrară adevărului e şi afirmaţia că prin Concordat
se creiază „o situaţie de drept unică şi privilegii speciale
pe seama bisericii catolice, făcând de ea o fortăreaţă redutabilă
împotriva Statului român şi a credinţei ortodoxe". Concordatul nu
acordă acestei biserici absolut nimic, nici un privilegiu şi nici

o favoare pe care nu le-ar avea şi celelalte biserici şi desfidem
pe oricine să ne indice o singură dispoziţie din Concordat care
ar cuprinde drepturi, privilegii ori libertăţi de care nu ar beneficia
şi celelalte culte din ţară. Frazele, oricât de sforăitoare şi oricât
de îndrăsneţe, nu schimbă realitatea. Ori realitatea este aceasta:
situaţia juridică a bisericii catolice din România este absolut
identică cu situaţia juridică a tuturor celorlalte culte.
Şi nici nu s'ar putea altfel, fiindcă art. 22 din Constituţie garantează
tuturor cultelor cea mai deplină libertate şi o egală protecţiune.
Cine îşi va lua oboseala să compare, articol de articol,
textul Concordatului cu textul Legii pentru regimul general al
Cultelor, va observa imediat, că cuprinsul lor este identic, afară de
părţile care se referă la instituţiuni exclusiv catolice (organizarea
ierarchiei, capitlurile canonicale, patrimoniu] sacru, legăturile cu
Sf. Scaun etc.). Pentru a pune capăt, cu un ceas mai de vreme,
legendei că prin Concordat se creiază catolicismului o situaţie de
drept unică şi i-se acordă privilegii speciale, reproducem pe două
coloane articolele care cuprind dispoziţiuni juridice din Concordat
şi articolele corespunzătoare din Legea pentru regimul Cultelor.
Concordatul Legea p e n t r u regimul general
al c u l t e l or
Att. 1. - Religia catolică apostolică
româna, de orice rit, se va practica şi
exercita liber şi în public în tot Regatul
României.
Art. 2. — Sf. Scaun nu va proceda la
nici o modificare a ierarhiei, mai sus
stabilită, nici a circumscripţiilor provinciilor
bisericeşti şi a diecezelor, fără
acord prealabil cu guvernul român, atară
de micile modificări parohiale cerute
de binele sufletelor.
Art. 3 — Nici o parte din Regatul
României nu va depinde de un episcop
al cărui scaun s'^r găsi afară dîn hotarele
Statului român; deasemenea nici
Att. 1. — Statul garantează tuturor
cultelor o deopotrivă libertate şi protecţiune,
întrucât exerciţiul lor nu a»
tinge ordinea publică, bunele moravuri
şi legile sale de organizare.
Art. 28. — Cultele nu pot creia eparhii
(dieceze, superintendenţii, etc.),
peste cele existente în momentul promulgării
legii de faţă şi nici nu pot
schimba titulatura, întinderea şi sediul
vreunei eparhii decât cu aprobarea guvernului,
dată prin lege specială.
Art. 8. — Jurisdicţiunea autorităţilor
religioase ale cultelor din ţară nu se
poale întinde în alarâ de teritoriul
Statului român Asemenea nici auto-
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o dieceză din România nu se va putea
întinde dincolo de hotarele ţării.
Art. 4. — Comunicaţia directă a eplscopilor,
a clerului şi poporului cu
Sf. Scaun şi viceversa, in materie spirituală
şi in afaceri bisericeşti, va fi
absolut liberă.
Art. 5. § 1. — Acei cari vor fi chemaţi
a cârmui diecezele, tot aşa şi coadjutorii
lor cum iure successionis,
precum şi şeful spiritual al armenilor,
vor trebui să fie cetăţeni români, afară
de excepţiile admise de comun acord
de Sf. Scaun şi guvernul regal. (Vezi
mai jos şi art 12). § 2. — Sf. Scaun,
înainte de numirea lor, va notifica guvernului
regal persoana ce urmează a
fi numită spre a se constata, de comun
acord, dacă n'ar fi contra ei motive de
ordin politic.
Art. 6. — Episcopii, înainte de a şi
lua în primire diecezele, vor depune
jurământul după formula ce urmează:
«înaintea lui Dumnezeu şi pe Sfintele
Evanghelii, jur şi promit credinţă Maiestăţii
Sale Regelui Românei, precum
şi succesorilor Săi şi, cum se cuvine
unui episcop, a respecta şi a face să
să se respecte de către supuşii mei,
împreună cu credinţa către Rege, constituţia
şi legile ţării. Pe lângă aceasta,
nu voi Întreprinde nimic care să fie de
natură a aduce atingere ordinei publice
sau integrităţii Statului, Aşa să-mi
ajute Dumnezeu şi aceste Sfinte Evanghelii*.
rităţile religioase ale cultelor din străinătate
nu vor putea exercita nici o
jurisdicţiune In cuprinsul Statului român.
Art. 7. — N ici un cult nu poate avea
relaţiuni de dependenţă cu vre-o
autoritate sau organizaţie bisericească
din străinătate, afară de cele impuse
de principiile lui dogmatice şi juridicocanontee.
Relaţiunile dintre Stat şi
cultul catolic — singurul in ţară cu
asemenea dependenţă — vor putea fi
stabilite printr'ua acord special, care
va fi supus corpurilor legiuitoare pentru
aprobare.
Ait, 10. — Membrii clerului, ai organelor
de conducere şi funcţionarii de
orice categorie ai cultelor şi instituţiuniior
lor trebue să fie cetăţeni români,
cari se bucură de toate drepturile
civile şi politice şi cari nu au fost
condamnaţi prin sentinţă definitivă,
pentru crime contra bunelor moravuri
şi contra siguranţei Statului şi în genere
pentru orice faptă care ar atrage
interdicţiunnea corecţională.
In mod excepţional, ministerul Cultelor
poate admite ca membrii ai clerului

şi cetăţeni străini, însă pentru un
timp limitat şi numai în cazul când
existenţa sau funcţionarea unei comunităţi
religioase ar fi periclitată prin
încetarea serviciului religios.
Art. 27. — Şefii cultelor (mitropoliţ/i,
episcopii, superintendenţii etc.), aleşi
sau numiţi în conformitate cu statutele
lor de organizare, nu vor fi reennoscuţi
şi introduşi in funcţiune, decât
după aprobarea Majestăţii Sale Regelui,
dată pe baza recomandării ministerului
de culte şi după depunerea jurământului
de fidelitate către Suveran şî
de supunere faţă de constituţie şi legile
ţării.
Formula de jurământ este următoarea:
«înaintea lui Dumnezeu, jur credinţă
Majestăţii Sale Regelui României
şl succesorilor săi; Jur că voi respecta
şi vor face să se respecte de către
subalternii mei constituţiunea şi legile
ţării;
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Art. 8. — Episcopii vor avea deplină
libertate in exerciţiul funcţiunilor lor
bisericeşti şi în cârmuirea propriilor
lor dieceze. Ei vor putea exercita toate
drepturile şi prerogativele proprii oficiului
lor pastoral conform disciplinei
aprobată de biserica catolică şi vor fi
liberi a da instrucţiunile religioase, morale
şi bisericeşti uşa cum o cere oficiul
lor sacru. In cazul cftnd ele ar fi
de un interes general şi publicate de
dânşii, vor fi după aceea aduse deasemenea
la cunoştinţa ministerului cultelor.
De ci vor depinde exclusiv ceilalţi
membri ai clerului catolic, In tot
ce priveşte numirea lor şi exercitarea
oficiului lor sacru.
Numirea făcută va fi adusă la cunoştinţa
ministerului cultelor.
Art. 9. — Statul recunoaşte bisericii
catolice, reprezentată prin legitimele
ei autorităţi ierarhice, personalitatea
juridică, conform dreptului comun al
ţării.
In consecinţă, parohiile, protopopiatele,
mănăstirile, capitolele, starostiile,
abaţiile, episcopiile, mitropoliile şi celelalte
organizaţii canonic şi legal constituite
sânt persoane juridice, iar deplina
proprietate a bunurilor lor, de
orice natură ar fi ele, este garantată
de către Stat, conform constituţiei Regatului,
bisericii catolice, reprezentată
prin legitimele ei autorităţi ierarhice.
Art. 12. § 1. — Episcopii vor fi liberi
a înfiinţa noi parohii, a stabili
sau a fonda biserici filiale; însă dacă

vor cere ajutorul Statului, vor trebui
să procedeze în înţelegere cu guvernul,
care îşi va da consimţământul dacă
este vorba de 400 familii pentru oraşe
şi 200 familii pentru sate. In cazuri
speciale guvernul va putea să-şi dea
consimţământul chiar pentru un număr
inferior de familii.
§ 2. — Numirea parohilor, cari vor
trebui să fie cetăţeni români şi să nu
Jur că nu voi întreprinde nici o faptă
de natură a aduce atingere ordinei publice
sau integrităţii Statului Român.
Aşa să-mi ajute Dumnezeu.
Art. 16. — Cultele au dreptul a tacë
instrucţiunea religioasă a elevilor de
credinţa lor din şcolile publice şi particulare,
conform legilor privitoare la
instrucţia publică. Asemenea au dreptul
a săvârşi, prin preoţii lor, in armată,
în spitalele civile şi militare, orfelinate,
scoale corecţionale şi penitenciare
pentru credincioşii lor. servicii
religioase de orice natură, cu observarea
legilor sau regulamentelor instituţiunilor
respective. Când numărul credincioşilor
dintr'un cult din institutele
enumărate la aliniatul precedent va
necesita preoţi proprii, autorităţile respective
vor putea angaja asemenea
preoţi pe seama lor.
Art. 11. — Organiiaţiile cultelor istorice,
create şi reprezentate in conformitate
cu sistemul lor de organizare şi
prevăzute in statute (comunităţile, parohiile,
protopopiatele, monastirile, capi
t uleie, episcopiile, arhiepiscopiile, mitropoliile
etc.), sunt persoane juridice.
Art. 33 — Pentru a putea obţine ajutor
delà Stat, in scopul susţinerii
clerului slujitor, parohiile sau comunităţile
ce se vor înfiinţa de aci Înainte,
trebue să aibă cel puţin 400 familii în
comunele urbane şi 200 in comunele
rurale.
In cazuri binemotivate, se pot ajuta
şi parohii sau comunităţi cu un număr
mai mic de familii.
Art. 10. — Membrii clerului, ai organelor
de conducere şi funcţionarii
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fi suferit vre-o condamnai e prin sentinţă
definitivă, pentru crime contra
siguranţei statului este de competinţa
exclusivă a episcopului. Consimţământul
guvernului se va cere în cazul când
ar fi vorba de a se numi paroh un
străin, care totuşi, va fi dator să dobândească
ulterior calitatea de cetăţean
român.
Art, 14. — Proprietăţile şcolare, ale

instituţiunilor de binefacere şi educaţie
şi ale tuturor celorlalte instituţiuni
pioase ale fiecărei dieceze, vor fi administrate
de autorităţile diecezane şi
atribuite aceluiaş scop prevăzut şi voit
de fiecare fondaţie aparte, conform
modalităţilor prevăzute dc legile Statului.
Art. 15. — Drepturile şi indatoriiile
de patronat, de orice categorie, sunt şi
lămân desfiinţate fără nici o indemnizaţie.
Clădirile sfinte, casele parohiale cu
dependinţele lor şi celelalte bunuri afectate
de către patron bisericii, a,
dacă sunt înscrise în căţile funduare
pe numele persoanelor juridice arătate
la art. 2, rămân în deplina lor proprietate;
b) dacă sunt înscrise pe numele
patronilor, rămân în posesia bisericii
pentru uzul parohiilor respective.
In cazul când Parohia ar dispare canoniceşte
şi legal, fostul patron, dacă
acesta este statul sau o instituţie de
stat, va putea dispune liber de aceste
bunuri; dacă acesta este un particular,
clădirile şi bunurile sus arătate, rămân
în posesia şi pentru uzul bisericii.
de orice categorie ai cultelor... trebuie
să fie cetăţeni români, cari se bucură
de toate dreptuiile civile şi cari nu au
fost condamnaţi prin sentinţă definitivă
pentru crime contra bunelor moravuri
şi contra siguranţei Statului. In mod
escepţional ministerul cultelor poate
admite ca membri ai clerului şi cetăţeni
străini...
Art. 12. — Cultele îşi vor conduce
aiacerile lor interne în conformitate cu
statul lor de organizare aprobat in
condiţiunile legii de faţă. Administrarea
patrimoniilor şi fundaţiunilor lor se
va face de către organele competente
ale cultelor, sub supravegherea autorităţilor
bisericeşti superioare.
Fundaţiunile vor fi administrate potrivit
actelor de tundaţiune or dispoziţiilor
testamentare şi nu vor putea fi
folosite decât în scopurile speciale
pentru cari sunt destinate.
Art. 38, — Instituţiunea patronatului
cu drepturile şi obligaţiunile de orice
categorie este şi rămâne desfiinţată
fără nici o Indemnizare.
Art. 39. — Situaţia juridică (titlul d
proprietate) a imobilelor (biserici, case
parohiale şi dependenţe) şi bunurilor
bisericeşti, cari până la promulgarea
acestei legi, erau patronate, seva verifica
şi eventual rectifica, în cărţile funduare
după următoarele principii:
a) dacă se constată, cu ocazia verificării
că aceste imobile şi bunuri aparţin
comunităţilor bisericeşti locale,
1

c

ele rămân în deplina lor proprietate şi
posesiune;
b) dacă se constată că aparţin patronului,
— fie acesta stat sau instituţiune
a sa (judeţ, comună etc.), fie
particular - ele rămân în proprietatea
acestora, dar în posesiunea comunităţii
locale;
c) dacă patronul particular care deţine
un drept de patronat personal, a
dispărut, dreptul de proprietate al imobilelor
şi bunurilor trece asupra statului,
iar posesiunea rămâne comunităţii
locale;
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Art. 16. — In fiecare dieceză, seminarul
pentru formarea tânărului cler
va fi sub dependinţa exclusivă a episcopului.
§ 2. — Profesorii vor fi cetăţeni români,
afară de excepţiile admise de
Sf. Scaun şi guvernul Regal.
§ 3. — Programul de studii se va
fixa de autoritatea bisericească competentă.
§ 4 — In seminarii, studiul limbei
şi al istoriei naţionale va fi obligatoriu,
conform programului stabilit de
conferinţa episcopilor diecezani în înţelegere
cu ministerul competent, în
măsură de a nu împiedeca studiile teologice
în aşa chip ca să fie compatibil
cu caracterul religios al acestor institute;
în acest scop, zisul minister va
avea cunoştinţă de proramul menţionat
la paragraful precedent.
Art. 17. § 1. — Ordinele şi congregaţiunile
religioase existente în Regat
vor fi datoare să aibă pe superiorul lor
şi pe membrii lor cetăţeni români, domiciliaţi
în ţară.
rilor bisericeşti dintr'o comunătate locală,
care s'a desfiinţat pe cale legală
sau prin dispariţia credincioşilor, este
statul, acesta va dispune liber de ele;
iar dacă este un particular, acesta, in
acord cu ministerul cultelor, va afecta
posesiunea lor pentru trebuinţele generale
ale cultului. Acleaşi principii
se aplică şi pentru cazul că e vorba de
alte părţi constitutive şi instituţiuni ale
cultelor decât comunităţile locale.
Vetificarea prevăzută in acest articol
va fi făcută, la cererea ministerului
cuitelor, de tribunalele in circumscripţia
cărora se află imobilele şi bunurile,
după ce vor fi citate părţile interesate.
Statul va fi reprezentat prin ministerul
cultelor.
HotSrîrea tribunalului este supusă apelului
in termen de 15 zile delà comunicare,
Hotărirea definitivă va ti înaintată

judecătoriei unde se află cărţile funduare,
spre a se face confirmarea sau
rectificarea cuvenită.
Art, 15. — Cultele pot înfiinţa şi conduce
institute speciale pentru pregătirea
cierului lor,
Programele pentru studiile teologice
vor fi stabilite de autoritatea bisericească
competentă şi vor fi comunicate
ministerului cultelor.
Studiul istoriei, al limbei şi literaturii
române şi al constituţiunii ţării, sunt
oblica'orii în aceste institute şi se vor
piM.\ conform unui program stabilit
de autoritatea bisericească competentă
in acord cu ministerul cultelor şi acel
al instrucţiunii, aşa fel ca să nu împiedice
pregătirea teologică specială
şi să fie compatibil cu caracterul religiosmoral al acestor institute.
Art. 36. — Ordinele şi congregaţiile
religioase, existente pe teritoriul statului
român înainte de promulgarea acestei
legi, îşi vor păstra actualele
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§ 2. — Ordinelor şi congregaţiilor
religioase, ca atari, statul le recunoaşte
personalitatea juridica cu condiţia ca
ele să îndeplinească condiţiile stabilite
de legile in vigoare.
§ 3. — Veniturile aparţinând ordinelor
şi congregaţiilor religioase vor
trebui distribuite conform voinţei binefăcătorilor
şi conform naturii şi scopului
institutului religios.
§ 4. — Noi Ordine şi congregaţii
religioase se vor putea stabili în România
şi cele cari sc află actualmente
aci vor putea deschide case noi numai
cu încuviinţarea dată în înţelegere de
către Sf, Scaun şi gcvernul român.
Art. 18. — Biserica catolică are dreptul
de a se îngriji de asistenţa religioasă
de orice fel, pentru credincioşii
ei, în armată, spitale civile şi militare,
orfelinate, şcolile corecţionale, penitenciare,
ţinând seamă de regulamentele
instituţiunilor respective.
Art. 19. § 1, — Biserica catolică are
dreptul a înfiinţa şi'a întreţinea, pe propria
ei cheltuială, şcoli primare şi secundare,
cari vor fi sub dependenţn
episcopilor respectivi şi sub supravegherea
şi controlul ministerului instrucţiunii
publice.
§ 2. — In aceleaşi condiţiuni ea va
putea întreţine numărul actual al şcoalelor
normale.
§ 3. — Toate şcolile ordinelor şi
congregaţiilor religioase sunt puse sub

dependenţa episcopului local; în consecinţă
şi ele se vor bucura de dreptul
de a fixa limba de predare.
§ 4. — Toate şcolile arătate la §§
precedenţi, vor avea dreptul de publicitate,
conform modalităţilor în vigoare.
diţiile legilor in vigoare şi dacă superiorul
(provincialul^ şi membrii lor vor
fi cetăţeni români şi vor locui in ţară.
Superiorii (provincialii) şi membrii
cari nu vor voi, sau nu vor dobândi
cetăţenia română, nu vor mai putea
rămâne in ţară ca membri ai ordinului
ori congregaţiei respective.
Termenul de îndeplinire al acestei
condiţiuni va fi fixat de ministerul
cultelor.
Case şi mănăstiri noi vor putea fi
deschise numai cu autorizaţia guvernului.
Ordine şi congregaţiuni noi nu se
vor putea aşeza în ţară decât pe bază
de lege.
Art. 16. — Asemenea (cultele) au
dreptul a săvârşi, prin preoţii lor, în
armată, în spitalele civile şi militare,
orfelinate, scoale corecţionale şi penitenciare,
pentru credincioşii lor, servicii
religioase de orice natură, cu observarea
legilor sau regulamentelor instituţiunilor
respective.
Art. 14. — Cultele pot înfiinţa, administra
şi controla instituţiuni culturale
şi de binefacere în marginele şi
potrivit dispoziţiunilor legilor privitoare
la acest fel de instituţiuni.

L e g e a Învăţământului
particular
Art. 2. — se numeşte şcoală particulare
orice şcoală înfiinţată, condusă
şi întreţinută din iniţiativă particulară,
cu scopul de a da instrucţie şi educaţie
la cel puţin 10 copii în mijlocie pe
clasă. La învăţământul primar numărul
copiilor poate fi de minimum 20 pe
şcoală.
Art, 3. — Aceste scoale se pot înfiinţa
numai de cetăţeni români fie individual,
fie constituiţi în societăţi culturale
sau comunităţi religioase, recunoscute
ca persoane juridice.
Nu se pot înfiinţa astfel de scoale
de către societăţile culturale, ordinele
călugăreşti şi de congregaţiile şcolare
dependinţe de organizaţii din alte state.
Art. 5. — Toate şcoalele particulare
sunt puse sub supravegherea şi controlul
ministerului de instrucţiune.
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Art. 20, §. 1. Biserica catolici are
dreptul a da instrucţia religioasă elevilor
catolici in toate şcolile publice

şi particulare ale Regatului; această
instrucţie religioasă li se va da în
limba maternă.
§ 2, — In şcolile secundare ale statului,
frecventate in majoritate de catolici,
învăţămâutul religios se va face
de către profesori catolici, preoţi sau
laici, numiţi de comun acord de episcopi
şi ministerul instrucţiunii publice
şi salariaţi de guvern în conformitate
cu legile in vigoare.
§ 3, — In şcolile primare ale statului,
frecventate în majoritate de catolici,
învăţământul religiei catolice se
va da de un preot desemnat de episcop,
iar în lipsa de preoţi de un laic
atolic, care va putea fi şi învăţătorul
şcolii, numai să fie recunoscut capabil
de către episcop.
§. 4. — Dacă episcopul ar infoima
ministerul că profesorul de religie nu
este apt, pentru motive referitoare la
doctrină sau moralitate, profesorul va
fi obligat să înceteze imediat învăţământul
şi se va proceda la numirea
succesorului, conform §§ 2 şi 3 de mai
sus.
§ 5. — In şcolile statului programul
de învăţământ religios pentru catolici,
va fi alcătuit de episcop şi comunicat
ministerului competent.
§ 6. - Textele şcolare vor trebui
de asemenea să fie aprobate de episcop,
care va avea şi dreptul de a
supraveghea învăţământul dat in zisele
şcoli.
c

Lege p e n t r u regimul general
al cultelor
Art. 16. — Cultele au dreptul a face
instrucţiunea religioasă a elevilor de
credinţă lor din şcolile publice şi particulare,
conform legilor privitoare la
instrucţia publică.

Regulamentul pentru aplicarea
l e g i i învăţământului
primar al Statului
Art. 105. — învăţământul religios şi
moral este obligatoriu. Materia de
studiu va fi stabilită de autorităţile
superioare religioase in înţelegere cu
ministerul instrucţiunii şi în conformitate
cu dispoziţiunile privitoare la aprobarea
programelor de învăţământ
din legea pentru organizarea adtninistraţiunii
ministerului.
învăţământul religios şi moral se
predă în localul şcoalei, două ore pe
săptămână, în fiecare clasă sau divizie,
de învăţător pentru elevii de aceiaş
confesiune cu cl, dar se poate
preda şi de preot, in cazul acesta, învăţătorul
va preda orele de care este

scutit la religie la materii de studiu
din alte clase.
Când învăţătorui este de altă confesiune
sau elevii aparţin mai multor
confesiuni, eclesiasticii cultelor respective
ingrijesc in mod gratuit de
instrucţiunea şi educaţiunea religioasă
a şcolarilor, rezervându-li-se două ore
pe săptămână într'o zi după prânz,
astfel ca învăţământul obicinuit să nu
fie tulburat în mersul său, nici şcolarii
să nu fie împiedicaţi de a veni exact
Ia orele hotărîte pentru predarea celorlalte
lecţiuni.
In acest caz, directorii şcoalelor şi
organele de control şcolar vor controla
executarea programului şi împlinirea
datoriei de către eclesiasticii cari predau
învăţământul religios.
Elevii delà mai multe şcoli similare
pot fi concentraţi Într'un singur local
accesibil tuturor. Concentrarea se poate
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face pe clase distincte sau pe clase
unite. Concentrarea elevilor delà mai
multe scoale se face după un plan
stabilit mai dinainte de preotul sau
preoţii locali, de acord cu revizorul şi
directorii şcoalelor respective şi aprobat
de inspectoratul şcolar regional.
La 10 Septemvrie directorii şcoalelor
vor înainta revizoratului şcolar un
tablou de numărul şcolarilor pe clase
şi confesiuni în vederea organizării
predării învăţământului religios. In acelaş
timp, autorităţile bisericeşti competente
sunt datoare să înainteze revizoratului
şcolar respectiv, tabloul
eclesiasticilor propuşi a preda instrucţiunea
religioasă şi morală, spre a fi
confirmaţi de minister.
In cazul când la o şcoală sunt invători
de diferite confesiuni, în lipsa eventuală
a preoţilor, iiecare învăţător
va preda religia elevilor de confesiunea
sa, după normele prevăzute mai
sus.
La sfârşitul fiecărei luni, directorii
de scoale vor comunica consistoriilor
bisericeşti absenţele preoţilor delà
lecţii.

Lege pentru învăţământul
secundar
Art. 32. — In programele de învăţământ
ale şcoalelor secundare va figura
religia ca materie de stadiu.
Organizarea acestui studiu se face de
ministerul instrucţiunii, in înţelegere
cu autorităţile religioase respective, în
ceace priveşte chestiunile de programă
şi manualele de Învăţământ. Pentru

predarea religiei elevilor aparţinând
altor culte decât religiei ortodoxe şi
greco-catolice române, se pot concentra
la un loc elevii mai multor clase
din aceeaş şcoală, sau delà mai multe
scoale secundare din aceeaş localitate,
in cazul când numărul acestor elevi,
pe clase, este prea mic.

Cititorii, cari au citit cu atenţiune, comparându-le, textele
reproduse mai sus din Concordat şi din Legea pentru regimul geNr. 10-12 CULTURA CREŞTINA 771

neral al cultelor, au trebuit să constate două lucruri şi anume :
1. Toate dispoziţiunile din Concordat, care cuprind norme de drept,
sunt indentice cu dispoziţiunile Legii pentru regimul general al
cultelor, unele fiind simpla reproducere, aproape textuală, a acestor
din urmă; 2. Multe din dispoziţiunile Concordatului se referă
direct la legile în vigoare, acordând bisericii catolice, privitor la
unele chestiuni, numai drepturile cuprinse în aceste legi. Astfel
d. p. art. 9 al lui spune că Statul recunoaşte bisericii catolice personalitatea
juridică conform dreptului comun al Tarii şi garantează
organizaţiilor bisericeşti, canonic şi legal constituite, deplina proprietate
a bunurilor lor conform constituţiei Regatului; art. 14 dă
drept eparchiilor să-şi administreze bunurile materiale conform
modalităţilor prevăzute de legile Statului; art. 17 recunoaşte ordinelor
şi congregaţiunilor religioase personalitatea juridică dacă
îndeplinesc condiţiile stabilite de legile în vigoare; art. 19 recunoaşte
şcoalelor înfiinţate şi întreţinute de biserica catolică dreptul
de publicitate conform modalităţilor în vigoare, profesorii de religiune
din şcoalele secundare catolice vor fi salariaţi în conformitate
cu legile în vigoare.
In faţa acestor constatări precise, ce se desprind din comparaţia
textului Concordatului cu textul Legii pentru regimul general
al cultelor, întrebăm: care e situaţia de drept unică creiată de
Concordat bisericii catolice, şi care sunt drepturile şi privilegiile
acordate ei şi pe care nu le-ar avea toate celelalte biserici şi culte
din România? Răspunsul este evident pentru orice om de bună
credinţă: situaţia de drept a bisericii catolice este, în urma Concordatului,
absolut identică cu situaţia de drept pe care Constituţia
şi Legea pentru regimul general al cultelor o creiază tuturor celorlalte
biserici din România. Prin uimare, dacă nu ar exista Concordatul,
situaţia de drept a bisericii catolice nu ai fi nici mai
buna nici mai rea decât astăzi şi nu ar fi nici mai bună nici mai
rea decât a oricărei alte biserici din ţară.
Inafară de dispoziţiunile generale, care nu sunt, cum am văzut,
decât o parafrazare a Legii pentru regimul general al Cultelor,
Concordatul cuprinde şi câteva dispoziţii speciale, care privesc
numai cultul catolic. Astfel sunt dispoziţiunile din articolul 2,
punctele A, B şi o parte a punctului C, articolul 11 şi 13. Articolul

2, punctele A, B şi o parte din punctul C reglementează
ieiarchia bisericii catolice din ţară admiţând pentru ritul grecesc
o mitropolie cu patru dieceze sufragane, pentru cel latin asemenea
o mitropolie cu patru dieceze sufragane, iar pentru ritul armean
un şef spiritual cu reşedinţa în Gherla. Cuprinde acest articol
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vre-un privilegiu? Nu! Nici Constituţia nici Legea pentru regimul
general al Cultelor nu organizează, ele, culte, ci fiecare cult se
organizează, el, potrivit nevoilor şi principiilor lui. Statul, conform
prevederilor categorice ale art. 22 din Constituţie poate reglementa
prin lege numai relaţiile lui cu cultele.
Atât şi nimic mai mult. Articolul 11 spune că la toate
bisericile catedrale se va menţine capitolul canonicilor în starea
juridică şi patrimonială în care se afla în momentul ratificării Concordatului.
Articolul acesta nu acordă nici el bisericii catolice nici
un privilegiu ci confirmă o stare de lucruri existentă. Acelaş articol
spune, că noua dieceză — adică dieceza Maramureşului —
va fi provăzută cu capitolul său. Asta e o creaţiune nouă ; o creaţiune
însă pe care eparchia amintită o putea avea şi fără Concordat
şi fără nici un amestec al Statului, fiindcă nu exista nici
o dispoziţie legală care să împiedece o episcopie catolică să-şi înfiinţeze
un capitol de canonici, dacă socoteşte această înfiinţare
necesară. Exceptiune se face numai cu eparchia Iaşilor, care e
privată prin Concordat de dreptul de a avea capitol, pentrucă ea
nu-1 avea în momentul ratificării Concordatului, iar acesta vorbeşte
de menţinerea capitolelor şi prevede numai pentru eparchia Maramureşului
înfiinţarea unuia nou. Prin urmare, articolul citat,
creiază pe seama unei episcopii catolice o situaţie legală inferioară
situaţiei pe care ar avea-o fără Concordat: fără Concordat
episcopia laşilor şi-ai putea înfiinţa capitolul de canonici; în urma
Concordatului nu poate înfiinţa.
Articolul 13 al Concordatului creiază atât de mult atacatul Patrimoniu
sacru, deşi creiarea lui constitue cea mare concesiune
făcută de Vatican Statului român. Concepţia juridică a bisericii
catolice sta pe beneficiului privat: fiecaie oficiu cu beneficiul său
propriu care e inalienabil. In consecinţă uzufructul bunurilor materiale,
care formează beneficiul episcopese, capitular şi parohial,
este al episcopului, al parohului şi al capitolului. Ce face articolul
13 al Concordatului? Privează pe titularii episcopiilor, pe membrii
capitolelor, pe paiohii şi seminariile teologice catolice de o parte
a usufructului legal al beneficiiloi lor şi creiază un fel de comunism.
Rentele de împroprietărire, primite de episcopii, de capitole,
de parohii şi de seminariile teologice catolice, şi care erau proprietatea
beneficiilor acestora, devin bun comun al tuturor episcopiilor,
capitolelor, parohiilor şi seminariilor. Cine trage folos din
această comunicare? Statul! Statul! pentrucă potrivit punctului 2

al articolului 13 din Concordat episcopii, canonicii, personalul clerical
parohial şi seminariile teologice catolice trebue să se întreNr. 10-l2 CULTURA CREŞTINA 7t3

ţină în primul rând din venitele Patrimoniului sacru, Statul fiind
dator să-şi dea contribuţia sa numai atunci când aceste venite nu
sunt suficiente. Dacă nu ar exista Concordatul, venitele rentelor
de împroprietărire ale episcopiei latine delà Oradea, d. p., ar fi ale
episcopului de acolo, care ar fi liber să dispună de ele după bunul
său plac. In urma Concordatului însă aceste rente urmează a fi
vărsate la Patrimoniul sacru, iar de ele să beneficieze toţi episcopii,
toţi parohii, toţi canonicii şi toate seminariile catolice din
ţară. De rentele de împroprietărire ale episcopiilor, parohiilor şi
seminariilor tuturor celorlalte culte beneficiază proprietarii lor,
excepţie se face numai cu cultul catolic : numai episcopii, parohii,
canonicii şi seminariile acestui cult sunt silite, nu de o lege, ci de
Concordat, să renunţe la venitele rentelor lor în favoarea colectivităţii,
scutind Statul de sarcini, pe care, conform textului categoric
al Constituţiei, ar trebui să le supoarte el (egala protecţiunel)
Dar nu numai atât: fără Concordat fiecare episcop, paroh, capitol
ori seminar teologic ar dispune de venitele rentelor care formează
beneficiul propriu, după bunul său plac, fără cel mai mic amestec
al organelor Statului, cum dispun episcopii, preoţii şi seminariile
tuturor celorlalte culte. Patrimoniul sacru însă trebue administrat
conform statutelor aprobate de guvern.
In rezumat: Concordatul nu priveşte catolicismul unguresc, ci
întregul catolicism din România, din care ungurii abia formează
1(5; el nu creiază pe seama bisericii catolice o situaţie de drept
unică, ci o situaţie de drept absolut egală cu aceea creiată de Legea
pentru regimul general al Cultelor tuturor bisericilor din ţară;
el nu acordă cultului catolic nici un privilegiu de care nu s'ar
bucura, conform legii amintite toate celelalte culte. De aci rezultă,
că prin Concordat, cultul catolic din România nu câştigă absolut
nimic şi deci, dacă nu ar exista el, nici nu ar pierde nimic. Singurul,
care beneficiază de pe urma Concordatului, este Statul român
şi de aceea dacă n'ar exista Concordatul, Statul ar fi singurul
păgubit.
împotriva Concordatului se ridică, mai ales, două obiecţiuni
de natură pur patriotică. întâia este articolul 4 al lui, care garantează
episcopilor, clerului şi poporului credincios libertatea comunicaţiei
diiecte cu Sf. Ssaun în materie spirituală. Se spune că
biserica ortodoxă comunică cu bisericile ortodoxe străine numai
prin Ministerul de Externe, pe când catolicilor li se dă dreptul de
a comunica direct cu Sf. Scaun. Iată deci un privilegiu. Apoi
această comunicaţie directă poate constitui o piimejdie pentru in774 CULTURA CREŞTINA Nr. 10-12

teresele Statului. înainte de toate trebue să observăm că nu vedem
cum ar putea fi împiedicată această comunicaţie, în împrejurările
de azi. Dar nu asta interesează, ci altceva şi anume : comunicaţia
directa a credincioşilor catolici cu Sf. Scaun este garantată de articolul
7 al Legii pentru regimul general al Cultelor. Acest articol
spune textual: „Nici un cult nu poate avea relaţiuni de dependenţă
cu vre-o autoritate sau organizaţie bisericească din străinătate,
afară de cele impuse de piincipiile lui dogmatice şi juridico-canonice".
Articolul continuă; „Relaţiunile dintie Stat şi cultul catolic
— singurul în ţară cu asemenea dependenţă — vor putea fi stabilite
piintfun acord spécial"... Textul e clar: cultului catolic i se
recunoaşte dependenţa de o autoritate bisericească din străinătate
şi cu această autoritate poate avea relaţiile impuse din principiile
lui dogmatice şi juridico-economice. E limpede, nu? Prin urmare
Concordatul nu face altceva şi la art. 4 decât parafrazează dispoziţiunile
articolului 7 al Legii pentru regimul general al Cultelor
şi astei libertatea comunicaţiei directe ar avea-o episcopii, clerul
şi credincioşii catolici cu Sf. Scaun şi fără Concordat, ea fiindu-le
garantată de legea citată.
A doua „gravă" acuzaţie patriotică adusă Concordatului este
suprimarea dieptului de patron suprem al Majestăţii Sale Regelui,
drept pe care-1 aveau regii Ungariei. Şi acuzaţia aceasta, ca şi cea
precedentă, oricât ar fi de frumos tricolorul în care e îmbrăcată,
este absolut falşă. Drepturile de patronat suprem au fost suprimate
de Constituţia română şi de legile Statului român. Constituţia
voind să pună pe baze unitare edificiul juridic al ţării, a
creiat un regim unic pentru toate cultele existente în România.
Principiile acestui regim fixate în art. 22 al ei sunt: libertatea şi
de-opotriva protecţiune. Constituţia cunoaşte numai trei abateri, şi
anume: 1. Bisericii ortodoxe, fiind biserica majorităţii populaţiei,
i s'a dat titlul pur onorific de biserică dominantă în Stat; 2. biserica
ortodoxă şi biserica română unită sunt declarate biserici
româneşti şi 3., conform art. 72, episcopii eparchioţi ortodocşi şi
uniţi sunt toţi membri da drept ai Senatului, pe când celelalte
culte au câte un singur reprezentant şi pe acesta numai dacă numărul
credincioşilor lor atingă cifra de 200.000. Acestea sunt singurele
deosebiri pe care Constituţia le face între cultele din ţară.
Toate deosebirile celelalte, prin urmare şi patronatul suprem, sunt
desfiinţate. Ar fi într'adevăr ireconciliabil cu principiul egalităţii,
care stă la temelia regimului cultelor din România, ca toate bisericile
(ortodoxă, reformată, luterană, unitariană) să-şi aleagă liber
pe şefii lor (episcopi şi mitropoliţi) şi să poată dispune liber de
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bunurile lor, numai cele două biserici catolice (unită şi latină) nu. Şi
pentru a exclude posibilitatea oricărei alte interpretări a textului
Constituţiei, Legea pentru regimul general al Cultelor, precizează

în art. 59, că toate legile, statutele, regulamentele şi dispoziţiunile
în vigoare înainte de promulgarea legii de fapi, ori contrare ei,
sunt şi rămân abrogate".
Privitor la constituirea şefilor cultelor (mitropoliţi, episcopi,
suprintendenţi) art. 27 al legii prevede numai că aceştia — aleşi
sau numiţi conform statutelor lor de organizare — nu vor fi recunoscuţi
şi introduşi în funcţiune decât după aprobarea Majestăţii
Sale şi după depunerea jurământului de fidelitate. Conform
statutelor de organizare ale cultului ortodox, reformat, unitariam şi
luteran, «şefii" se aleg de organele competente ale lor, compuse
din delegaţi ai clerului şi ai credincioşilor mireni, iar conform statului
de organizare al bisericii catolice, care este Codex furiş canonici,
mitropoliţii şi episcopii se numesc de Papa. Fie că sunt
aleşi, fie că sunt numiţi (cei catolici) Introducerea lor în funcţiune
poate avea loc numai după aprobarea Majestăţii Sale şi după depunerea
jurământului de fidelitate. Ce a făcut Concordatul? À suprimat
el dreptul patronatului suprem ? Nu I Concordatul stabileşte
numai felul aprobării regale şi anume pentru a evita inconvenientele
care, fatal, s'ar putea ivi dacă d. p. Papa delà Roma ar numi
episcop persoană pe care, din consideraţiuni de natură politică,
Majestatea Sa Regele nu ar putea-o confirma, precizează că Papa
înainte de a face numirea va întreba guvernul dacă are contra
persoanei indicate obiecţiuni de natură politică. Atât face Concordatul
şi nimic mai mult. El recunoaşte şi acceptă normele fixate
de Constituţie şi legile ţăiii, care, ele, suprimă dreptul de patronat
suprem avut de regii Unguriei. Prin urmare şi fără Concordat
acest drept nu ar mai exista.
Z. PÂCLIŞANU
Cultura Crestina 1938/ nr.6-7, p.389

O CARTE CARE NU TREBUIA SCRISA
— Dr. S. RELI: Biserica ortodoxă română din Maramureş în
vremurile trecute. Cernăuţi 1938. Editura mitropoliei
Bucovinei. Preţul lei 100. —
Dacă autorul acestei cărţi nu ar fi pus un dr. înaintea numelui
şi dacă nu ar fi spus că e profesor universitar, am fi fost
ispitiţi a crede că e un zelos student, începător, care nu s'a putut
încă familiariza cu severitatea cercetărilor ştiinţifice şi nu a
avut timpul suficient pentru a-şi însuşi o metodă serioasă de
cercetări. Semnând însă „profesor universitar", ceeace înseamnă
coleg, cu toate formele legale, al lui Nicolae Iorga, Ilie Minea,
Alexandru Lapedatu, Ion Lupaş, I. Nistor, C. C. Qiurescu, P. P.
Panaitescu, Silviu Dragomir şi G. I. Brătianu, suntem cuprinşi de
o adâncă şi explicabilă tristeţe. Căci „Biserica ortodoxă română
din Maiamureş în vremile trecute" e o compilaţie atât de lipsită
de originalitate şi atât de plină de greşeli şi trădează atâta lipsă

de spirit critic, încât ţi-se pare o imposibilitate ca autorul ei să
fie într'adevăr ceea ce spune că este: titularul unei catedre univeisitaie.
Ceeace caracterizează, înainte de toate, lucrarea d. profesor
universitar S. Reli, este o surprinzătoare oroare de isvoare. Ori,
este regulă esenţială a fiecărei monografii, ca ea să se întemeieze
pe studiul atent şi migălos al documentelor. Autorul acestei monografii
evită documentul; îl evită cu pasiune şi tenacitate, scoţânduşi informaţiile din lucrări generale de sinteză. Aproape
singurele documente utilizate sunt cele publicate de d. A. Cziple
în „Documente privitoaie la episcopia din Maramureş" (Analele
Academiei române, Memoriile Secţiei istorice din anul 1916).
D-sa foloseşte astfel o metodă de lucru diametral opusă normelor
ştiinţifice respectate pretutindeni: nu monografia se întemeiază
pe luciările de sinteză, ci acestea pe monogiafii. Dar autorul
nu ia numai informaţia din 2-3 cărţi de sinteză, ci este cu desăvârşire
lipsit de originalitate şi în interpretarea faptelor şi evenimentelor,
împrumutând chiar şi constatările arhicunoscute şi, din
acest motiv, devenite comune şi banale. Astfel cartea d-sale nu
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aduce absolut nimic nou, ea find un rezumat pueril al Istoriei
biseiicei româneşti din Transilvania (voi. I, Ed. 2-a) a d-lui Şt.
Meteş şi al monografiei aceluiaş despre Mânăstiiile romaneşti din
Transilvania şi Ungaria şi al lucrării citate a d-lui Cziple.
Al doilea lucru, care surprinde atât de neplăcut, este complecta
lipsă de spirit critic şi de discernământ al autorului. Ca
să ne dovedească, d. p., că Maramureşul vechiu a fost rupt în
două de tratatele de pace, că hotarele lui formează totodată graniţele
României spre Cehoslovacia şi Polonia, că el se mărgineşte
de judeţele Rădăuţi, Câmpulungul din Bucovina, Năsăud, Someş
şi Satu mare, că prin împărţirea lui între România şi Cehoslovacia
au rămas un număr de comune pe teritor cehoslovac, d-sa
citează pe două pagini (6—8) de 12 ori monografia dd. Dermer
şi Marin despre Maramureşul românesc, ca şi când pentru dovedirea
acestor lucruri banale ar fi necesar vre-un isvor. Asemenea
are nevoie de acelaş „isvor" ca să ne arate că mănăstirea Peri
se găsia în apropiere de comuna Apşa de jos. Şi tot Ia dd. Dermer
şi Marin se referă când afirmă că la anul 1213 au fost în
Maramureş cavaleri teutoni, ca şi când aceşti doi autori ar putea
fi mărturii pentru lucruri atât de vechi. Documentul din anul
1213, care vorbeşte de cavalerii teutoni în Maramureş, a fost reprodus
de N. Densuşianu în Hurmuzachi, Documente privitoare
la istoiia Românilor I, p. 60. Acest document este însă falş,
unul din nenumăratele falsuri ale contelui Kemeny, cum a dovedito I. Karâcsonyi înainte cu treizeci şi şase de ani ')• Ca dovadă
că în urma contractului dela Speyer, încheiat la 1571 între
Maximilian al Austriei şi principele Ardealului Ioan Sigismund,

Maramureşul a fost încorporat la principatul Ardealului şi astfel
principii ardeleni se întitulau: „principe al Transilvaniei şi Domn
al Părţilor regatului Ungariei*, d. Reli citează „Istoria Bisericii
universale" a lui Eusebie Popovici. Un profesor universitar ar
trebui să citeze nu un manual de istorie bisericească universală,
pentru a arăta ce cuprinde „contractul dela Speyer" ci contractul
însuş, pe care-1 găsia d. p. în R. Goos: Osterreichische Staalsvertrăge.
Furstentum Siebenbiirgen" (Wien, 1911). Dacă d-sa ar fi
mers la isvor, ar fi văzut că tratatul care dă lui Ioan Sigismund
Maramureşul şi dreptul de a se intitula, el şi urmaşii Iui, „Princeps
Transglvaniae ac partium Regni Hungariae" s'a încheiat, e
adevărat, la Speyer, dar nu în 1571, ci la 16 August 15702). La
) A hamis, hibăskeltii e~s keliezetlen oklevelek jegyz&ke Budapest 1902,
p. 12 No, 71.
») O. cit. p. 189 squ.
l
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1571 nu s'a încheiat nici un „contract" la Speyer, ci împăratul
Maximilian a confirmat, prin trei decrete speciale, unele clauze
ale tratatului din 1570, între care şi pe aceea de a-i asigura lui
Ioan Sigismund, pentru cazul când ar pierde principatul Transilvaniei,
ducatele Oppeln şi Ratibor *)• De altfel la p. 17 d. Reli
scrie că Maramureşul a trecut sub stăpânirea principatului ardelean
la 1556. Adevărat că aci nu indică isvorul. Lipsa aceasta
de spirit critic şi de discernământ devine ilariantă la p. 42, unde
d. Reli, ca să arate că principii ardeleni Bethlen, Barcsay şi Apaffy
de aceea îi numiau pe preoţii români păstori (pastores) fiindcă
ocupafia principală a Românilor eia păstoritul şi creşterea vitelor,
citează Fiagmente din Istoria Românilor ale lui Eud. Hurmuzachi
(voi. II, p. 3). Eud. Hurmuzachi a fost un foarte harnic
culegător de documente privitoare la trecutul românesc. Atât de
harnic şi de valoros, încât Academia Română a dat numele lui
marei sale publicaţii de documente. Dar a face din păreiile lui
un isvor pentru istoria bisericească ardeleană a veacului al 17-lea,
e o profundă greşală, cum se vede din cazul d. Reli. Dacă d-sa
întreba pe un student dela facultatea de teologie din Cernăuţi,
ar fi aflat, că şi Hristos s'a numit păstor („Eu sunt păstorul cel
bun"...) şi monumentele vechi II reprezintă ca pe un păstor cu
mielul pe umeri nu pentrucă învăţăceii, ori cei care credeau şi
ascultau de El, erau crescători de vite, ci fiindcă El, Hristos, era
„păstorul sufletelor* şi a voit ca şi învăţăceii Lui, apostolii, să
fie păstori ai oilor şi mieilor ca şi El (... „Paşte oile mele, paşte
mieluşeii mei",..). Pastores se numeau şi preoţii catolici şi cei
reformaţi, şi păstori îi numiau documentele latine şi pe preoţii
români. Ungurii numesc şi azi pe preoţi lelkipăsztor, ceeace corespunde
germanului Seelsorger.
Utilizând fără urmă de spirit critic pe Eud. Hurmuzachi, d.

Reli face şi alte greşeli inadmisibile. Astfel, la p. 41 a monografiei
d-sale, citând pe Hurmuzachi {Fragmente din Istoria Românilor
II. Bucureşti 1900, p. 3 - 4 ) , scrie: „In anul 1575 s'a făurit o
lege care declară lămurit că „secta religioasă" a Românilor din
Ardeal şi Maramureş nu are să fie tolerată în ţară decât atâta
vreme cât va plăcea principelui şi sfaturilor ţării. In alt loc această
lege dispunea ca naţiunea românească, deşi religiunea ei nu
este socotită între cele recepte, adică recunoscute de legile ţării,
totuş din consideraţiune pentru folosul ţării, să fie înzestrată cu
preoţi".
) Ibidem, p. 201 -204.

J
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Iată acum care este realitatea: în 1575 s'au ţinut două diete
ardelene, întâia dela 25 Iulie—6 August, la Cluj şi a doua dela
6 — 10 Decemvrie la Bistriţa. Hotărîrile amândurora sunt publicate
de A. Szilâgyi în Monumenta comitialia regni Transylvaniae II,
pp. 547—564 şi 569—573. Dispoziţia citată nu se găseşte între
hotărîrile nici uneia dintre cele două diete. Dacă d. Reli ar fi
citit şi notele dela p. 4 a cărţii lui Hurmuzachi, ar fi văzut că
acesta îşi întemeiază arfirmatia pe colecţia de legi ardelene Approbatae
Constitutiones. Part. I, tit. I, art. 2, şi, având curiozitatea
să citească însuş această colecţie, ar fi constatat că 1. textul
cu tolerarea noastră propter regni emolumentum nu e în P. I, tit.
I art. 2, ci aiurea, şi anume în P. I. Tit VIII, art. 1; 2. că
acolo nu e vor&a de „secta religioasă" a Românilor, ci de însăş
„Naţia lomânească*. Prin urmare nu legea inexistentă din 1575
declară naţia românescă tolerată propter Regni emolumentum, ci
cartea de legi Approbatae Constitutiones.
D. Reli mai spune apoi, după Hurmuzachi, că aceeaş lege
din 1575 prevedea că, deşi naţia românească e numai tolerată, iar
religiunea ei nu e socotită între cele recepte, totuşi Românii trebue
să fie înzestraţi cu preoţi. Povestea cu legea din 1575 am lămurito: ea nu există. Hurmuzachi şi aci citează Appiobatae Constitutiones
(însă greşit P. I. tit. I. art. 1 în loc de P. I. tit. VIII, art. 1).
Ori Approbatae-le nu spun că Românilor trebuie să li se dea preoţi
(să fie „înzestraţi" cu preoţi) ci, reproducând hotărîrile dietei dela
Turda din 1579, spun că episcopul românesc trebue să fie ales de
preoţi şi confirmat de principele ţării.
La p. 43 d. Reli îi atribue lui Hurmuzachi o greşală pe care
acesta nu o putea săvârşi. Anume d-sa scrie, citând p. 11 din
Fragmentele marelui patriot bucovinean: „In anul 1643 mitropolitul
Ardealului Iosif Budai făcu mărturisire publică că (I) primeşte
dogmele şi învăţăturile bisericii helvetice adecă calvine" (observaţi
cacofoniile d-lui profesor universitar!). Hurmuzachi însă ştia,
oricât erau de defectuoase cunoştinţele privitoare la trecutul bisericii
ardelene pe timpul când şi-a scris el Fragmentele, că la

1643 mitropolit al Ardealului nu era Iosif Budai, căci iată ce scrie
el: „In anul 1643 mitropolitul Şimon (sau Simonovicz), iar în
anul 1689 mitropolitul Budai, a făcut mărturisire publică, etc. De
altfel, la aceeaş pagină, citând p. 12 din Fragmentele lui Hurmuzachi
d. Reli scrie că la 1643 mitropolit era Simion Ştefan. La p.
45 d. Reli aşează pe Oh. Râkoczy 1. şi pe Simeon Ştefan la 1743
citând şi aci pe Hurmuzachi, care însă scrie corect: 1643 (p. 20).
Tot completa lipsă de discernământ îl face pe d. Reli să scrie
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la p. 71, citând manualul de istorie bisericească universală a lui
Eusebie Popovici, următoarele: „Congregaţia comitatului Maramureşului
recunoaşte de pe la 1570 încoace pe egumenii vlădici dela
mănăstirea Peri de episcopi peste toate bisericile de legea grecească
sau ortodoxă din Maiamureş, aşa că de acum înainte încep
a rezida în Peri episcopi români cari purtau titlul de episcop al
Maramureşului" (sublinierea este a d-lui Reli). Pentru dovedirea
acestei afirmatiuni dsa ne trimite, în nota 2, la Istoria bisericii
universale a lui Eusebiu Popovici, voi. IV, p. 422. Ori învăţatul
profesor dela Cernăuţi — e vorba de Eusebiu Popovici! — nu
spune nici la p. 422, nici la un alt loc, ceea ce-i atribue succesorul
său, d. Reli, ci spune chiar contrariul. Cităm: „...pe la jumătatea
sec. 16 Transilvania devenind principat independent de Ungaria şi
alipindu se la ea şi comitatele ungureşti de a stânga Tisei şi Maramureşul,
principii Transilvaniei, cari erau suverani numai ai
episcopiilor din Transilvania nu şi ai episcopului din Muncaci, au
supus Maramureşul dela începutul sec. 17 episcopului de Vad şi
dela 1628, când episcopia Vadului fu încorporată la mitropolia
Bălgradului, mitropolitul acestuia". — Va să zică una zice E. Popovici,
alta vede d. Reli.
Poate e de prisos să mai amintim că acelaş d. Reli care la
p. 71 scrie că adunarea comitatului recunoaşte de pe la 1570 încoace
pe egumenii dela Peri de episcopi, spune la p. 72 că „protocoalele
congregaţiei comitatense ni s'au păstrat numai dela
1628 înceace".
La p. 75 a cărţii sale d. Reli are următoarea perlă de logică:
„cumcă episcopul român Serghie din Muncaciu a păstorit şi asupra
Maramureşului lomănesc timp de peste 10 ani, până la 1616... cunoaştem
din următoarea scrisoare pe care o adresează în 24 Noemvrie
1604 din Muncaciu căpitanului Toma Kendy, care asedia pe
atunci cetatea Husf... Cum poate dovedi o scrisoare din 1604
păstorirea până în 1616 a lui Serghie, este un mister pe care noi
cu slaba noastră judecată nu-1 putem înţelege! Dar nu numai atât
(la d. Reli surprizele se Jin lant!), ci la p. 77 acelaş domn profesor
universitar scrie — textual: „episcopul de Muncaciu Serghie, chiar
dacă s'a aşezat la mănăstirea din Peri... el de fapt... păstorea numai
celelaite ţinuturi fără Maramureşul românesc". La p. 78 d. Reli

revine afirmând cu tărie că „Românii din Maramureş îşi aveau...
chiar în timpul păstoririi episcopului Serghie dela Muncaciu episcopii
lor proptii". Cititorii se vor întreba: care-i adevărul istoric:
cel dela p. 76, ori cel dela pp. 77 şi 78? Mister, de zece ori mister!
Alt mister; la p, 83 citim că „Dosofteiu era în anul 1634
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episcop român numai al Maramureşului", iar la p. 85 ni se spune
că Dosofteiu a ajuns „în anul 1635, sub domnia principelui Gheorghe
Râkoczy I, episcop al Maramureşului".
înainte de a ne ocupa de istoria adevărată a bisericii române
din Maramureş ţinem să atragem atenţia d-lui Reli că scrisoarea
din anul 1391 a patriarhului Antonie către fraţii Baliţă şi Drag a
fost tradusă de d. N. Iorga în Hurmuzachi: Documinte privitoare
la Istoria Românilor XIV, 1, p. 13—15 şi astfel traducerea d-sale
dela pp. 38—50 era de prisos, mai ales că ea nu se poate compara,
în ceea ce priveşte claritatea, cu traducerea d-lui N. Iorga.
Apoi Sigismund Bâthory nu era calvin, cum afirmă d-sa la p. 75,
ci catolic.
Şi acum, după această sumară arătare a metodei ştiinţifice a
d-lui profesor universitar dr. S. Reli, să trecem la obiectul însuş
al lucrării d-sale: Istoria bisericei române din Maramureş. Din
istoria aceasta d-sa n'a înţeles absolut nimic, ci tot ce spune e
luat fără discernământ, de cele mai multe ori textual, din 2—3
cărţi maltratate într'un chip barbar.
Pentru a proceda cronologic şi metodic, vom începe cu scrisoarea
din anul 1391 a patriarhului constantinopolitan, Antonie.
In anul amintit, voevozii români Baliţă şi Drag merg la Constantinopol
şi îl roagă pe patriarhul să ia sub a sa îngrijire şi ocrotire
mănăstirea zidită de părinţii lor, cu hramul arhanghelului Mihail,
pe care o au ei în Maramureş. Patriarhul încuviinţând cererea,
declară mănăstirea stavropighie patriarhală şi numeşte pe egumenul
ei Pahomie exarh al său peste ţinuturile supuse mănăstirii.
In această calitate Pahomie e dator să supraveghuze pe preoţii şi
poporul aflător în ţinuturile amintite (se înşiră cu numele!), să
judece şi „să îndrepte cele ce cer vre-o îndreptare* şi să sfinţească
bisericile ce se vor ridica în viitor „pentru stavropighia patriarhală".
După moartea lui Pahomie fraţii Baliţa şi Drag vor
alege, cu voia călugărilor din mănăstire, alt egumen care, şi el, în
calitate de exarh patriarhal, va avea dreptul de a sfinţi „bisericile
patriarhale ce se vor ridica pentru stavropighia patriarhală" J).
Am redat exact cuprinsul actului patriarhal dela 1391, pe
care d. Reli îl reproduce în traducere românească textual la pp.
48—50 ale cărţii d-sale. Acum să vedem cum îl înţelege şi interpretează
d-sa. Prin el „se dă egumenului acestei mănăstiri drepturi
ca şi ale unui episcop, afară de hirotonirea preoţilor, peste
preoţii şi poporul ortodox nu numai din Maramureş ci şi din ţi-

*) N, IORGA-HURMVZACHl: Documente XIV, 1, p. 1 3 - 1 8.
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nuturile învecinate". De aceea „poate fi numit actul de naştere
al episcopiei ortodoxe române din Maramureş" (p. 50). La pag.
62 d. Reli revine cu precizări, spunând că egumenul dela mănăstirea
lui Baliţă şi Drag avea drepturi episcopale nu numai asupra
preoţilor şi credincioşilor din „satele mănăstireşti din Maramureş}
ci şi din ţinuturile unde aceşti voevozi aveau peisonal drepturi de
stăpânire sau erau stăpânite de familii nobile înrudite". La p. 64
merge şi mai departe cu precizările, scriind că egumenul dela
mănăstirea Perilor se putea socoti episcop, şi lumea într'adevăr îi
zicea vlădică, şi astfel mănăstirea aceasta a fost reşedinţa primului
episcop ortodox român din Maramureş şi din întreg Ardealul
(sublinierile sunt ale d-lui Reli!). Şi că de acolo s'a luat obiceiul
organizării episcopiilor de mănăstire în Ardeal, cum a fost episcopia
Vadului, a Geoagiului de sus şi a Silvaşului cu centrul în
mănăstirea Prislop.
Privind lucrurile aşa cum trebuesc privite, situaţia se prezintălînsă
astfel: O vlădicie ortodoxă în părţile de miază noapte
ale pământului românesc nu exista la acea dată; nici în tânărul
principat moldovean, nici în teritoriile supuse stăpânirii crailor
ungureşti. Şi nu existau nici mănăstiri ortodoxe. Prima a fost
aceea, a cărei zidire scrisoarea din 1391 a patriarhului Antonie o
atribuie părinţilor lui Balită şi Drag, iar mărturiile dela 1 Maiu
1404 ale lui „Pan Radul" viceşpan de Maramureş şi ale altor nouă
„jupani", o atribuie chiar acestor doi fraţi „Balită voevodul şi Drag
meşter", adică mănăstirea s. Arhanghel Mihail din Peri Maramureşului
l ) . Noi înclinăm pentru mărturia celor 10 localnici. Ca să-i
asigure viitorul şi independenta, cei doi ctitori o pun sub ocrotirea
pahriarhiei din Constantinopol. Acesta o declară stavropighie, ceeace
înseamnă în terminologia juridică latină mănăstire exemptă,
adică supusă direct patriarhului. Şi fiindcă în regiunile amintite
nu exista nici o episcopie ortodoxă, patriarhul Antonie face din
egumenul mânăstirei Maramureşului exarch al său peste credincioşii
din comitatele: Sălaj, Arva, Ugocea şi Bereg şi din districtele
Ciceului, Unguraşului şi al Bistriţei (?). In calitatea sa de
exarch patriarchal, egumenul avea dreptul să sfinţească biserici,
să supravegheze purtarea preoţilor şi a credincioşilor, să-i înveţe
şi să îndrepteze, în mod legal şi canonic, cele ce cer vre-o îndreptare.
Lămurirea d. Reli, că drepturile exarhale ale egumenului
dela Peri se întindeau asupra ţinuturilor unde cei doi ctitori
*) N. IORGA: „O mărturie din 1404 a celor mai vechi moldoveni", Buc.
1926, p. 2).
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„aveau personal diept de stăpânire sau eiau stăpânite de familiile
nobile înrudite" este greşită. Nici comitatele Sălaj, Arva, Ugocea

şi Bereg şi nici districtele amintite nu erau stăpânite de Baliţă şi
Drag ori de „familiile nobile înrudite". In ceeace priveşte comitatele
lucrul e, credem, limpede. Cetatea Unguraşului (Bâlvânyosvâr)
împreună cu apartinenţele lui era pe acel timp avere fiscală !)•
Şi tot averea fiscală era şi cetatea şi districtul Ciceiului, pe care
o stăpâniau, în numele regelui voevozii ardeleni2). In rezumat:
mănăstirea Perilor era la începuturile ei o stavropîghie, adică supusă
direct patriarhului, iar egumenul, în calitate de exarch patriarhal,
avea, fără a fi episcop, o întinsă jurisdicţie asupra credincioşilor
ortodocşi din regiunea de Nord-Est a Ungariei. Scrisoarea
patriarhului Antonie nu este deci actul de naştere al episcopiei
dela Peri, fiindcă Maramureşul n'a avut episcopie proprie decât
peste câteva veacuri, cum vom vedea mai târziu, şi astfel mănăstirea
Perilor n'a fost reşedinţa primului episcop ortodox român
din întreg Ardealul, şi nu dela Peri s'a luat obiceiul organizării
episcopiilor de mânăstire, cum afirmă d. Reli (p. 64), fără a fi
însă nici aci original. Episcopii dela Vad, Geoagiu şi Prislop (presupunând
că Prislopul a fost cândva reşedinţă episcopească) erau
episcopi adevăraţi, nu exarhi.
Exarhatul egumenilor dela Peri n'a durat mult timp. Peste
câteva decenii s'a întemeiat mănăstirea ortodoxă ruteană a Muncaciului,
în care de pe la anul 1548 înainte rezida un episcop
adevărat, numit de regele tării3). Având acum aceste ţinuturi o
episcopie, exarhatul egumenului mănăstirii din Perii Maramureşului,
trebuia, fatal, să înceteze, iar regiunile peste care se întindea jurisdicţia
lui exarhală au ajuns, pe încetul, sub păstorirea episcopului
dela mănăstirea Muncaciului 4).
Şi într'adevăr, în vara anului 1491 găsim în mănăstirea din
Peri pe vlădica rutean Ioan dela Muncaciu. De aci se plânge regelui
Vladislav II că preoţii ruteni şi „coloni graecam fidem te') KĂDĂR JOZSEF: Szolnok-Dobokavărmegye monographiija 11. Dej,
1900, p. 104.
*) Ibidem, p. 390.
*) Pentru întemeierea mânăstirei şi înfiinţarea episcopiei ortodoxe rutene
dela Muncaciu vezi HODINKA ANTAL: A munkâcsi gbrbg-katholikus ptispokse~
g torte~nete. Budapest, 1910, pp. 176 squ.
*) La 1479 preoţii români din Maramureş sunt amintiţi In decretul dela
20 Martie al regelui Matia ca supuşi ai mitropolitului Ioanichie din Nandoralba
(Belgradul sârbesc). HODINKA: A munkâcsi got-szert. pilsp6kse~g okmânytâra
1, Ungvâr, 1911, p. 2 - 3 . Cităm această ediţie, fiindcă publică documentul după
original, nu după copia târzie, din 1721, a iezuitului Regai.
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nentes", aflători sub jurisdicţia lui nu-i plătesc dările bisericeşti
„sibi et dictae ecclesiae ex vetusta consuetudine provenire debentes".
Regele dă la 31 Iulie ordinul sever ca acestea să fie plătite.
Un ordin similar a dat regele în aceeaşi zi şi privitor la
dările bisericilor din teritoriul, care se găsia „sub jurisdictione
ecclesiae beati Nicolai confessoris in oppido Munkach" l). Egumen

al mănăstirii din Peri era, în acel timp, Ilarie, care folosind prezenţa
la Caşovia (Kosice) a regelui, merge la el ca să salveze ce
credea că se mai poate salva. Acolo, în Caşovia, prezintă regelui
originalul grecesc (in pergameno graecis litteris) al diplomei din
1391 a patriarhului Antonie, împreună cu traducerea latinească
(et cum hoc etiam litterarum exemplum verbotenus in latinum
traductum) cerând confirmarea regală a ei. Traducerea aceasta,
pe care regele a şi confirmat-o, este deosebit de Interesantă căci
prin înoirile pe care le cuprinde arată limpede situaţia în care
ajunsese exarhul patriarhal. Ceea ce-1 Interesa pe egumenul Ilarie
era, în primul rând, salvarea venitelor mănăstirii sale. De aceea,
în traducerea latină, a adăogat o mulţime de lucruri, care nu se
găsesc în textul original grecesc al diplomei patriarhale. Astfel
traducerea spune că averile mânăstirei au fost dăruite de cei doi
ctitori (haereditatem de propriis bonis et bene acquisitis ecclesiam...
donarunt); că archiepiscopii ori episcopii care s'ar găsi în mănăstire
ori în satele aparţinătoare ei să stea în ajutorul egumenului
pentru sfinţirea bisericilor şi că el, patriarhul, cedează egumenului
toate venitele mănăstirii şi ale apartinenţelor ei, care apartinenţe,
nu mai sunt decât în parte acelea din originalul grecesc. La
sfârşit, traducerea latină accentuiază din nou că egumenul să aibă
„omnimodam potestatem super omnes proventus" ale mănăstirii,
ceeace iarăş lipseşte din textul grecesc a).
La 4 Maiu 1494 regele a confirmat textul latin al diplomei
patriarhale, aşa cum i-a fost prezentat de egumenul Ilarie, cu
adăogirile arătate. Episcopul dela Muncaciu însă întemeindu-se
pe decretul regesc din 31 Iulie 1491 continua să pretindă şi, probabil,
să şi încaseze venitele mânăstirei. Un conflict între cei
doi devenise, astfel, inevitabil. In vara anului 1498 — in aestate
proxime piaeterita, scrie regele Vladislav II la 29 Noembrie —
episcopul Ioan a silit, împotriva privilegiului patriarhal, „omnes populos
in pertinentiis dicti monasterii commorantes" să-i plăteacă
taxe bisericeşti şi a luat venitele mănăstirii. Egumenul Ilarie s'a
) lbidem, p. 5 şi 7—8.
») Textul în /. MIHAL1: Diplome maramureşene, Sighet 1900, pp. 109-10.
l
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dus din nou în faţa regelui, de data aceasta la Buda, plângânduse
împotriva episcopului, care nu respectă privilegiile date de
patriarhul Antonie în 1391, privilegii aprobate cu patru ani înainte
şi de rege. Ilarie nu mai vorbeşte acum nici de drepturi
exarhale, nici de dreptul de a sfinţi biserici, care, acestea, se cuprindeau
într'adevăr în diploma din 1391 şi nu contestă jurisdicţia
episcopească a lui Ioan peste teritoriile, aparţinătoare exarhatului,
ci vorbeşte numai de pierderea venitelor mănăstireşti. Regele îi
citează pe amândoi îa faţa sa ca să facă dreptate. Episcopul
Ioan, care, probabil, şi-a dat seamă că a stors decretul din 31

Iulie 1491 „per sinistram expositionem* nu s'a prezentat. S'a
prezentat însă Ilarie, iar regele nedorind să-1 tulbure în drepturile
lui înainte de a soluţiona definitiv conflictul cu episcopul
Ioan (nos ipsum exponentem in juribus suiş infra revizionem
huiusmodi differentiarum turbări nolentes) dă la 29 Noembrie
ordin autorităţilor judeţene să-1 împiedice pe acesta să încaseze
pe nedreptul unele venituri ale mânăstirei (ad solutionem illegitimam
aliquorum reddituum)1).
Din cele spuse până aci rezultă că nu poate fi vorba de o
episcopie românească în Maramureş până la sfârşitul veacului al
15-lea; că neexistând în aceste părţi o episcopie ortodoxă în anul
1391, patriarhul Antonie a numit exarch al său pe egumenul mănăstirii
din Peri cu dreptul de a supraveghia pe preoţi şi pe credincioşi,
de a „îndrepta cele ce cer vre-o îndreptare" şi de a
sfinţi biserici şi, că, în fine înfiinţându-se, pela începutul jumătăţii
a doua a veacului al 15-lea, episcopia ortodoxă ruteană a Muncaciului,
drepturile exarhale ale egumenilor dela Peri au încetat, iar
Maramureşul a trecut sub jurisdicţia episcopiei nou înfiinţate.
Atât, şi numai atâta, se poate desprinde cu certitudine din
documentele vremii.
Maramureşul a continuat până târziu, în jumătatea a doua a
vaacului al 16 să fie supus jurisdicţiei episcopilor dela Muncaciu.
La 9 Octombrie 1551 Ferdinand I porunceşte autorităţilor să-i dea
episcopului Ladislau concursul ca să-şi poată încasa venitele
obicinuite vlădiceşti dela preoţii ruteni şi dela mireni de credinţă
grecească din comitalul Maramureşului, iar cu cinci ani mai târziu,
la 19 Februarie 1556, Gheorghe Bâthory scrie din Ardud administratorilor
moşiei sale din Bocicău să predea, pe lângă inventar,
episcopului Larius dela Muncaciu, mănăstirea Perilor împreună
cu întreaga ei avere mobiliară şi imobiliară şi să-1 ajute
') 1, MIHALYl, O. cit. p. 624 -25.
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să se aşeze în ea şi să-şi poată păstori, de acolo, în pace şi linişte,
credincioşiil).
Dependenţa Maramureşului de episcopii ruteni dela Muncaciu
a durat până după pacea dela Speyer din 16 August 1570,
când acest comitat, împreună cu comitatele Bihor, Crasna şi Solnocul
de mijloc, au fost desfăcute de Ungaria şi cedate principatului
Transilvaniei. Comitatul Bereg, în care se afla Muncaciul,
şi Maramureşul, aparţineau de aci înainte la două ţări deosebite:
acela Ungariei, acesta Transilvaniei. Desfacerii Maramureşului de
Ungaria nu i-a urmat recunoaşterea egumenilor dela Peri „de episcopi
peste toate bisericile de legea grecească" de acolo, cum
scrie d. Reli (p. 71), ci i-a urmat supuneiea acestui comitat jurisdicţiei
episcopului din Alba-Iulia. Intr'adevăr, în diploma din 3
August 1572, prin care a fost numit întâiul episcop care şi-a avut

reşedinţa în Alba-Iulia, Eftimie, principele Ştefan Bathory spune
că jurisdicţia aceluia cuprinde întreagă Transilvania şi Părţile ungureşti,
amintind în mod special Maramureşul'). Şi d. Reli spune
(p. 72) că Eftimie a fost „primul episcop român care a avut jurisdicţie
şi asupra Maramureşului". Privitor la Eftimie d-sa scrie,
că acesta nu a fost trimis la Ipec, la patriarhul sârbesc Macarie,
ca să fie sfinţit episcop, „căci era episcop sfinţit", ci numai „spre
a-şi lua dela numitul patriarch sârbesc singhelia de instituire ca
arhiepiscop". Dacă autorul nu ar suferi de un adevărat horror
fontium, de care am amintit la începutul acestei scurte reeensii,
şi ar fi citit diploma de numire a lui Eftimie, pe care o găsia şi
în Ştefan cel Mare, Mihaiu Viteazul şi mitropolia Ardealului a
d-lui N. Iorga, pe care de altfel o citează, ar fi văzut că acolo stă
scris negru pe alb: „cum ex literis Macariae patriarchae de Pegy
intelligamus honorabilem Euphtimium presbyterum wallachum in
episcopum creasse", adică patriarhul Macarie l'a sfinţit episcop
pe preotul român Eftimie.
De aci înainte d. Reli reproduce aproape textual din „Istoria
bisericii româneşti din Tiansilvania a d. Meteş şi astfel lucrurile
sunt redate cu destulă precisiune. Când îl părăseşte însă pe
d. Meteş, ori când se ocupă de chestiuni care nu se găsesc în
cartea acestuia, d-sa o ia iarăş razna. Eftimie rezida, cum am
spus, în Alba-Iulia şi o păstorire de aci a Maramureşului era aproape
imposibilă. De aceea comitatul s'a întors iarăş la atârnarea
de episcopia Muncaciului. Christofor, succesorul dela 1574
') Op. cit. p. 12—13 şi 16.
*) N. IORGA-HURMUZACH1: Documente, XV, 1, p. 653.
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înainte al Iui Eftimie, a fost numit prin diploma din 6 Iunie 1574
a lui Ştefan Bâthory episcop numai al „preoţilor români din
Transilvania (Valahorum presbyterorum transylvanensium), fără a
se mai face amintire de „părţile ungureşti" şi deci şi de Maramureş,
ca în actul de numire al lui Eftimie'). întoarcerea Maramureşului
sub jurisdicţia episcopiei dela Muncaciu o dovedeşte, înafară
de orice îndoială, scrisoarea din 3 Decemvrie 1604 a episcopului
Serghie. Serghie a ajuns în fruntea episcopiei rutene la
la sfârşitul anului 1597 — ultima amintire despre înaintaşul său
Ladislau o avem din 27 Septembrie al acestui an — şi păstorirea
lui se întindea până departe în ţinutul Chioarului, cuprinzând
evident şi Maramureşul. In calitatea de episcop şi al acestui comitat,
îl roagă în scrisoarea citată pe Toma Kendy, comandantul
trupelor ocupate cu asediul cetăţii Hust, să-i cruţe lucrurile pe care
le avea acolo — între acestea aminteşte şi câteva cărţi greceşti,
proprietate a mănăstirii Perilor — şi să cruţe bisericile şi capelele8).
D. Reli crede, că păstorirea lui Serghie asupra Maramureşului
a durat până în 1616. Părerea e absolut greşită. Serghie

nu s'a putut menţine stabil nici chiar la Muncaciu, fiindcă în 1610
se afla refugiat în Polonia, de unde la invitaţia voevodului Radu
Mihnea, a trecut în Moldova 3 ) . Cât timp a pribegit, nu ştim;
cert este că în primăvara anului 1616 îl găsim iarăş în fruntea
episcopiei rutene a Muncaciului. La această dată însă Maramureşul
nu-i mai aparţinea. Perii cu mănăstirea lui aparţinând cetăţii
Hust, au devenit după moartea principelui Ştefan Bocskay
(28 Decembrie 1606), şi conform testamentului lui, proprietatea
lui Valentin Homonay*). In urma intervenţiei voevodului Moldovei,
Simeon Movilă, şi a autorităţilor judeţene, Homonay cedează,
la 9 Martie 1607, mănăstirea cu toate bunurile ei — „pământuri
arătoare, livezi, păduri şi ape de pescuit" — episcopului
care se va aşeza în ea, cu condiţia ca acesta să fie supus căpitanului
cetăţii Hust 5), ceea ce înseamnă interzicerea păstoririi acolo
a episcopului rutean, dela mănăstirea S. Nicolaie, care făcea parte
din apartinenţele cetăţii Muncaciului. Probabil în mănăstire nu s'a
aşezat deocamdată nici un episcop, căci în anul următor, cu diploma
din 29 Aprilie, principele Gavrilă Bâthory supunea Mara') N. Iorga—Hurmuzachi. O. cit, p. 659.
») HODINKA, O. cit, p. 46—7.
a) Columna lui Traian din 1874, p. 237-8.
*) LUKINICH IMRE: Erdely teruleti vâltozăsai. Budapesta 1918, p. 352.
°) A. Hodinka, o. cit., p. 49.
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mureşul jurisdicţiei episcopului Spiridon dela Vad*). Credincioşii
nu au fost mulţumiţi cu trecerea lor sub păstorirea episcopului
Vadului, căci în vara aceluiaş an s'au adresat voevodului moldovean
Constantin Movilă (1607—11) rugându-I să Ie trimită el un
episcop „fiindcă şi mai înainte, pe timpul principilor de fericită
pomenire" de aici, din tara Moldovei şi-ar fi primit episcopii.
Constantin Movilă le trimite pe un anume Silomon, om învăţat şi
evlavios — (numele i-1 cunoaştem din scrisoarea dela 24 Iunie
1609 a lui Constantin Movilă către Francisc Mogocsi')» Şi la 30
August 1608 îi scrie principelui ardelean Gavrilă Bâthory ca să-i
dea acestuia obicinuita diplomă de numire în vlădicie, ca astfel
păstorirea lui să fie statornică şi netulburată, să se bucure de
cinstea ce i se cuvine şi să-şi poată încasa venitele vlădiceşti2).
Silomon s'a şi aşezat în mănăstirea Perilor şi el este întâiul episcop
al Maramureşului. Cât timp a păstorit aci, nu ştim. Cert
este că la începutul anului 1615 episcopia Maramureşului era vacantă,
căci la această dată noul principe Gavrilă Bethlen îl supune
împreună cu judeţele: Turda, Dobâca, Solnocul din lăuntru şi
de mijloc, Crasna şi Bihor şi cu districtele Bistriţei şi Gurghiului,
episcopului Teofil, pe care înainte cu un an îl numise episcop al
Bălgradului8).
Supunerea aceasta a judeţelor de miază noapte episcopiei

din Bălgradul Ardealului s'a dovedit, ca şi în 1572, nepractică şi
de aceea la o dată pe care nu o putem preciza, Gavrilă Bethlen
restabileşte vechia vlădicie a Vadului, aşezând în fruntea ei pe
călugărul moldovean Augustin, cu jurisdicţie peste comitatele:
Cluj, Dobâca, Solnocul din lăuntru şi de mijloc, Crasna, Bihor şi
Maramureş, şi peste districtul Chioarului *). In primăvara anului
1619 Maramureşul iarăş avea episcop propriu, pe Spiridon, pe
care îl vedem plângându-se principelui Gavrilă Bethlen împotriva
unui anume Drăgan din Bârgăul de sus, la care, mergând în Moldova,
a lăsat spre păstrare 48 floreni, o tundră şi un paloş şi
acum refuză restituirea lor, apoi împotriva preotului Tamaş din
Năsăud căruia, tot atunci, i-a lăsat o carte în pret de 32 floreni,
') A BUNE A: Vechile episcopii româneşti, Blaj 1902. p. 76.
*) BEKE ANTAL Az erd&yi kâptatan leve~ltâra gyulafehe~rvârt, p. 248,
No. 1206, sau revista „Tori4nelmi Târ" din 1895, pp. 412-13.
•) Ibidem, p. 50-51.
') N. DOBRESCU: Fragmente privitoare la istoria bisericei române. Budapesta
1905, p. 19 - 22.
*) Ibidem, p. 23.
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şi alte lucruri în valoare de 25 floreni şi care, asemenea refuză
să le restitue1).
Spiridon este deci al doilea episcop al Maramureşului. Dacă
nu ştim când a ajuns în fruntea acestui judeţ, ştim, în schimb,
sigur când a plecat de acolo. La 21 August 1620 Gavrilă Bethlen
aşeza în fruntea credincioşilor ortodocşi din judeţele Maramureş,
Abaujvâr, Sâros şi Zemplen pe mitropolitul grec Ieremie, refugiat
din pricina asupririi turceşti din scaunul mitropolitan al Pelagoniei
şi Perlatului, pe care-1 deţinuse 20 de ani, în Muntenia,
pe vremea lui Mihaiu Viteazul, iar din Muntenia în Ungaria. Ieremie
a păstorit credincioşii ortodocşi din cele patru judeţe numai
până după Pastile anului 1621, când a plecat în Rusia
Urmează un scurt răstimp extrem de confuz, peste care d.
Reli trece cu o candoare vrednică de invidiat. După d-sa lucrurile
se prezintă simplu de tot: la 1620 Gavrilă Bethlen numeşte episcop
al Muncaciului pe grecul Ieremie, cu jurisdicţie şi peste Maramureş
(Ieremie nu era episcop al Muncaciului, ceea ce d-sa, dacă
ar fi citit lucrarea pe care o citează, a d-lui Silviu Dragomir, ar
fi observat imediat. (Ieremia a fost numit numai peste judeţele:
Sâros, Zemplen, Abaujvâr şi Maramureş, deci numai peste o parte
desfăcută din episcopia Muncaciului (Muncaciul se afla în judeţul
Bereg, domnule profesor universitari); la 1623 l'a numit pe Petronie,
la 1627 pe Gregorie, iar în 1633 principele Gheorghe Râkoczy
I l'a numit pe Vasile Tarassovici şi toţi aceştia, deşi episcopi
ai Muncaciului, aveau sub păstorirea lor şi Maramureşul
(p. 81). Simplu ca bunăziua! Iată însă ce spun documentele: 1.
într'o notiţă din 21 Aprilie 1622, publicată de I. M. Moldovanu

în Archivul pentru filologie şi istorie a lui Cipariu (p. 781), notiţă
scrisă pe o Evanghelie din 1619 de vlădica Dosofteiu, acesta spune:
„eu vlădica Dosofteiu ce am fost în Roman şi Huşi şi mai mare
peste toate mănăstirile Ţării Moldovei, aşişdere vlădică în Ardeal
şi în Maramureş, şi am fost în ţinutul Sătmarului până la Dobriţin";
2. la 10 Februarie 1623 Gavrilă Bethlen îl confirmă pe Petroniu
în episcopia Muncaciului cu jurisdicţie peste comitatele,
Ung, Szabolcs, Zemplem, Maramureş şi Sâros 3); 3. la 1 Iunie 1623
acelaş principe confirmă pe Eftimie, numit de Ştefan Bethlen,
fratele principelui, episcop al Vadului cu jurisdicţie peste comita*) N. lorga-Hurmuzachi: Documente XV, 2, p. 878.
') S DRAGOMIR: Relaţiile bisericii româneşti cu Rusia tn veacul al
11-lea. Analele Academiei române, memoriile secţiunii istorice, seria II, tom.
XXXIV, p. 1071.
») Hodinka o. cit, p. 49.
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tele Turda, Cluj, Dobâca, Solnocul din lăuntru şi de mijloc, Bihor,
Crasna, Maramureş şi Sătmar şi peste districtul Bistriţei, Chioarului
şi Gurghiului Noi indicăm aci această confuzie cauzată
mai ales de notiţa lui Dosofteiu, fără a stărui asupra ei şi fără a
încerca o limpezire.
In anul 1634 Maramureşul iarăş are un episcop propriu, pe
Dosofteiu, căruia adunarea judeţeană din 28 Noemvrie îi dă ajutorul
bănesc necesar, ca să poată călători în Ardeal pentru a obţine
dela principele decretul de numire. La 5 Martie şi 14 August
1635, după ce obţine acest decret, adunarea judeţeană îi fixează
venitele vlădiceşti, şi anume; câte un floren dela fiecare preot şi
câte un „potor8 dela fiecare nobil, dela fiecare biserică 21 bani,
4 piei de miel şi 22 lumânări pe an, iar pentru fiecare sfinţire de
biserică va primi un floren. Cu prilejul visitaţiunilor canonice va
fi întreţinut de preoţis ) . — Dosofteiu ar fi al treilea vlădică al Mamureşului.
Păstorirea lui n'a durat mult, pentrucă în toamna anului 1637
actele judeţene vorbesc de un nou episcop maramureşan, nobilul
Demetriu Pop, care era totodată şi preot al Moiseiului8). Situaţia
acestor doi episcopi a trebuit să fie foarte precară. Vasile Tarassovici
a fost numit în 1633 episcop nu numai al Muncaciului ci
şi al Maramureşului şi întemeiat pe această numire a continuat
să se considere permanent episcop şi al acestui comitat. Astfel
în salvus conductus pe care i-l'a dat la 13 Septemvrie 1635 Generalul
Nicolaie Forgâcs, Tarassovici e numit „ecclesiarum religionis
graecae in de Bereg, Ung, Szabolcs nec non Ugocsensi,
Satmariensi, Maramerosiensi... comitatibus episcopus; acelaş titlu
i-1 dă la 17 Septemvrie 1635 şi conventul din Lelesz şi la fel se
intitulează şi el la 22 Aprilie 1638 *). Prin urmare cei doi au trebuit
sigur să lupte tot timpul cu pretenţiile pretendentului dela
Muncaciu, pe care, în cele din urmă a reuşit să şi le impună.
Obţinând, probabil, o nouă confirmare a jurisdicţiei sale asupra

Maramureşului din partea principelui ardelean, Tarassovici, s'a
prezentat cu ea, la 28 Iunie 1639, în faţa adunării judeţene, cerând
să i-se recunoască şi acolo calitatea de episcop. Răspuns nu
i s'a dat atunci, ci a fost convocată o adunare generală pe ziua
) N. DOBRESCU: O. cit. p. 24 -23.
') A. CZIPLE: Documente privitoare la episcopia Maramureşului Bucureşti
1916, pp. 41 - 4 2 , No. 8—10.
•) Ibidem, p. 43. No. 12.
*) Hodinka, O. cit. pp, 66 72.
l
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de 19 Iulie, Ia care au fost invitaţi şi toţi preoţii. De data aceasta
adunarea s'a supus poruncii principelui şi Pa acceptat pe Tarassovici.
Acceptarea însă e redactată într'o formă energică şi neobicinuită,
care trădează sentimentele puţin prieteneşti ale adunării faţă de
noul v l ă d i c ă P ă s t o r i r e a lui Tarassovici asupra Maramureşului a
durat abia un an şi câteva luni, pentrucă la sfârşitul anului 1640,
din motive asupra cărora nu putem stărui aci, a fost prins la
porunca lui Ioan Ballingh, comandantul cetăţii Muncaciului şi
aruncat în temniţă, de unde n'a putut fi eliberat decât abia la
sfârşitul anului 1641.
Adunarea judeţeană a Maramureşului, bucuroasă că a scăpat
de un vlădică pentru care nu a nutrit niciodată mari simpatii, a
decis, la 19 Martie 1641, să trimeată soli în Ardeal la principele
Gheorghe Râkoczy I şi să ceară alt episcop în locul celui închis.
Acesta supune Maramureşul lui Ilie Iorest, episcopul, din toamna
anului 1640, al Bălgradului. După o scurtă revenire sub jurisdicţia
vlădiciei Muncaciului, unde dela 6 Maiu 1643 păstoria Ioan Juszko,
fost până aci preot în Dragobartfalva, Maramureşul primeşte iarăş
un episcop propriu, în persoana egumenului Silvestru, pe care, având
deja numirea principelui, adunarea judeţeană îl acceptă la 26
Aprilie 1645 *). D. Reli îşi dă cu părerea (p. 89) că „în acelaş
timp, la 1643 Maramureşul românesc seamănă (sici) să fi fost
păstorit de mitropolitul dela Alba-Iulia, Ştefan Simeon, care se
intitulează atunci archiepiscop al Maramureşului". Pentru susţinerea
acestei păreri, d-sa trimite în nota 3 la „Istoria bisericii româneşti
din Tiansilvania" a d-lui Meteş, p. 230. Ori, d. Meteş nu
spune acest lucru, şi nici nu-1 putea spune, fiindcă d-sa ştie foarte
bine, că Simeon Ştefan a fost numit cu diploma din 10 Octomvrie
1643 episcop numai peste comitatele Alba, Crasna (le cităm în
ordinea în care le înşiră diploma) Solnocul de mijloc, Solnocul
din lăuntru, Dobâca, Cluj, Turda şi Târnava, peste toate scaunele
săseşti şi secuieşti3).
Privitor la Silvestru, d. Reli, copiind pe d. A. Cziple, spune
(p. 89) că el trebue să fie identic cu Silvestru, traducătorul
Noului Testament, tipărit la Alba-Iulia în 1648. Identificarea e
imposibilă, pentrucă Noul Testament amintit a început a fi tradus
la 1644, ori, poate şi mai curând. La 24 August al acestui an,

Gh. Râkoczy scrie din Tokaj nevestei sale să plătiască preotului
') A. Cziple, O. cit. p. 44-5J.
*) Ibidem, p. 47, No. 20.
•) Diploma la CIPARIU: Arhiva pentru filologie şi istorie, p. 628 squ.
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1

român, care a tradus (forditotta!) Testamentul nou >). In 1646
traducerea era terminată, pentrucă acelaş principe scrie lui Toma
Debreczeni, administratorul averilor sale din Ungaria, să trimită
materialul necesar pentru turnarea literilor cirilice de care are
nevoie pentru tipărirea cărţii2). Ori, ieromonahul Silvestru murise
curând după începerea traducerii, pe care au continuat-o alţii.
Aceasta o spune limpede vlădica Simeon Ştefan în prefaţa cărţii,
scriind: „Acest Testament a început a-1 izvodi eromonah Selivestru.,.
şi el s'a ostenit cât a putut şi curând i s'a tămplat lui
moarte"3). Vlădica maramureşan dela 1645 a fost deci un alt
Silvestru.
Dela vlădica Silvestru d. Reli sare repede la vlădica Savu
din 1650. Săritura e cam pripită, fiindcă în acest răstimp s'au
întâmplat unele lucruri, pe cari un istoric al bisericii române din
Maramureş ar trebui să le cunoască. La 1646 Vasile Tarassovici
a fost aşezat din nou în fruntea episcopiei Muncaciului, având
jurisdicţie şi asupra Maramureşului şi astfel vlădicia lui Silvestru
a fost de foarte scurtă durată. In 20 Iunie 1648 îl vedem pe
Tarassovici sfinţind un antimis pentru biserica din Nereşinţa
(Maramureş) *), iar la 1 August al aceluiaş an primeşte dela principele
dreptul de pescuit şi de a tăia lemne din pădurile fiscale
din Maramureş B). într'o însemnare de pe o Evanghelie din 1645,
care se găseşte în biserica din Vişăul de mijloc, cumpărătorii
spun că au dăruit-o bisericii „în zilele lui Racoţi Gheorghi, craiul
Ardialului... şi vlădica Vasile Tarasovici..."6) Prin urmare
Maramureşul a trecut din nou sub jurisdicţia episcopului dela
Muncaciu'
Tarassovici încă în prima parte a păstoririi sale se ocupa cu
planuri de trecere la catolicism. In 1638 a întrat în legături cu
Gheorghe Lippay, episcopul latin din Agria, şi, după lungi tratative
de aproape doi ani de zile, „a ajuns la cunoştinţa adevărului şi a
promis că se va converti (d. Reli ar zice: convârtil) împreună cu
') BALLAGI X: A magyar nyomdiszat tortenelmi fejlede~se Budapest,
1878, p. 235.
»i Revista „Szâzadok* din 1871, p. 7i8.
*) BIANU-HODOŞ: Bibliografia românească veche, I, 169.
*) N. IORGA: Inscripţii ardelene şi maramureşene I, pp. LXVI—LXVII,
şi Hodinka, o. cit. p. 155 No 114.
») Hodinka: o. cit. p. 156 No 115.
*) I. BÎRLEA: Însemnări din bisericile Maramureşului. Bucureşti, 1909,
p. 208 - 9 No 775.
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supuşii săi, al căror număr se ridică la o sută de mii" ')• Intervenţia

brutală alui Ioan Ballingh, căpitanul cetăţii Muncaciului,
care l'a aruncat in temniţă la sfârşitul anului 1640, când vlădica
se pregătia să meargă la Agria ca să facă mărturisirea de credinţă
catolică, a pus, deocamdată, capăt încercărilor de convertire.
Tarassovici s'a stins la sfârşitul lui August 1648. Cu puţin însă
înainte de moarte şi-a desemnat ca succesor pe Petru Partenie
Rotosinszky, care a şi fost ales. Noul episcop s'a prezentat îndată
după alegere la sinodul catolicilor, care se ţinea atunci în
Târnavia, împreună cu o mulţime de preoţi ruteni, declarându-se
gata a trece la catolicism,
Mişcările acestea de unire, sprijinite şi de Curtea din Viena,
au produs adânci nemulţumiri în sânul unei părţi a preoţimei,
care şi-a ales un alt episcop. Probabil, pentru a împiedica întinderea
curentului unionist şi asupra părţilor de nord ale Transilvaniei,
Gheorghe Râkoczy II a reînfiinţat pentru moment episcopia
Vadului, aşezând în fruntea ei la 12 Aprilie 1650 pe vlădica
Savu Popa ca sufragan al episcopului din Bălgradul Ardealului.
Acestuia i-s'au pus în diploma de numire o mulţime de condiţii
care trădează în deajuns planurile de calvinizare ale principelui 2 j.
Intre judeţele supuse păstoririi lui găsim şi Maramureşul, alături
de Sătmar, Solnocul dinlăuntru şi de mijloc şi de districtul Chioarului.
Reşedinţa lui era în mănăstirea Perilor şi de-aceea Gheorghe
Răkoczy II îl numeşte într'o scrisoare din 29 Maiu 1650 trimisă
sfatului orăşenesc al Bistriţei, episcop maramureşeanăs).
Vlădicia Iui Savu a durat abia un an. La 7 Iulie 1651 în
locul lui a fost numit Mihail Molodeţ, tot ca sufragan al vlădicăi
dela Bălgrad, însă cu jurisdicţie numai asupra Maramureşului. Şi
lui i-s'au pus în diploma de numire aceleaşi condiţii, care i-s'au
pus cu un an înainte Iui Savu Popa Molodeţ a stat în fruntea
bisericii din Maramureş numai până la sfârşitul anului 1661, ori
începutul celui următor, când pare a fi fost destituit pentru anumite
fapte „scandaloase şi necuviincioase". 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 o vagă amintire într'o hotărîre din 25 Aprilie 1658 a
) Scrisoarea din 15 Martie 1641 alui Lippay către cardinalul Pallotta la
Hodinka, o. cit., p. 93 No 71.
•) Textul diplomei la N. Dobrescu: o. cit, pp, 31 33.
) N. Iorga-Hurmuzachi: Documente II, 1 p. 1183.
*) N. Dobrescu-. o. cit, p. 34.
l
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comitatului1). In 1662 principele Mihail Apaffy supune Maramurăşul
păstorirei lui Sava Brancovici, episcopul Bălgradului 2).
Numirea lui ca vlădică şi al Maramureşului este anunţată în adunarea
dela 4 Martie 1662 a comitatului3). La 28 Iulie se prezintă
personal în faţa adunării cu decretul domnesc prin care i-se dă
jurisdicţie asupra credincioşilor români şi ruteni de aci4 ).

Maramureşul a rămas şi după scoaterea din Scaun alui Sava
Brancovici supus episcopiei Bălgradului până la începutul anului
1690, iar nu până „către" 1700, cum spune d. Reli la p. 95 a cărţii
sale, ceeace nu-1 împiedică să scrie la p. 99 că intre 1690—711
comitatul a fost păstorit de Iosif Stoica, episcop numai al Maramureşului.
Din sbuciumata păstorire alui Stoica d. Reli nu cunoaşte
aproape nimic afară de ceeace se găseşte în lucrarea atât
de des citată a d. Cziple. O istorie a vlădiciei lui nu o putem
da aci; am dat-o înainte cu un sfert de veac în această revistă.
Tot atât de puţin cunoaşte dsa şi situaţia de sub vlădicii următori,
Ştefan Petrovan Serafim şi Dosofteiu Teodorovici şi asalturile
episcopilor Muncaciului şi ale episcopilor uniţi ardeleni de
a-şi supune Maramureşul, precum şi penetraţia lentă dar sigură a
catolicismului în toate părţile comitatului. Tot ce spune d. Reli
dela pp. 99—128 e simplu rezumat al cărţii d. Cziple, un rezumat
servil, fără cea mai mică scăpărare de originalitate. Pentru
dsa ce nu există la ciornele pe care le urmează orbeşte, n'a existat
nici în realitate. Pe acestea 30 de pagini cartea d. Cziple e citată
de 105 ori. E un record de „viteză", pentru care nu ştim pe cine
să felicităm mai mult: pe creditor ori pe debitor?
Terminând cu istoria episcopiei, d. Reli ne dă lapp. 135-169
un capitol nou: Mănăstirile oitodoxe-române din Maramureşul de
altă dată. începutul îl făcu cu mănăstirea din Peri, reproducând
informaţiile date de d. Meteş în cartea sa Mănăstirile româneşti
din T/ansilvania şi Ungaria (Sibiu 1936). Când îl părăseşte pe d.
Meteş, iarăş o ia razna, spunând ceea ce nu ar fi ertat să spună.
Astfel de pildă la p. 137 scrie că la început mănăstirea avea înafară
de „moşii întinse şi averi bogate" şi „veniturile din 7 cetăţi
peste care au stăpânit Baliţa şi Drag". Pentru această povesta
isvorul este Tit Bud cu ale sale Date istorice despre proto>) Pentru cele dintâi vezi 1. Btrlea: o. cit. p. 43 No 164; p. 101 No 358 p.
şi p. 209 No 778. Pentru a doua Cziple: o. cit, p. 56 No 29.
*) In acest an, iar nu la 1657 cum afirmă d. Reli, ajunge comitatul din nou
sub jurisdicţia directă a episcopului, din capitala Ardealului.
) Tortănelmi T&r din 1910 p. 169.
*) A, Cziple: o cit, p. 56 No 29.
s
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popiatele, pawhiile şi mănăstirile române din Maramureş (Gherla
1911). Este adevărat că Tit Bud scrie la p. 86 a cărţii sale, că
„egumenul şi episcopul de acolo (dela Peri) a avut drept la venitele
din cele 7 cetăţi (comitate) peste care a stăpânit Bale şi
Drag", însă unui profesor universitar nu-i este îngăduit să creadă
astfel de erezii. După Peri urmează mănăstirea Bârsana. Aci un
document de hotărnicie din 1390 — document care nu e o diplomă
a îegelui Sigismund, cum zice d. Reli, ci al conveutului din
Lelesz, pe care diploma lui Sigismund numai îl reproduce! —
aminteşte într'adevăr un drum care duce la mănăstire şi o vale a

mănăstirii1). Dsa ne asigură că mănăstirea exista încă Ia 1786;
noi îl asigurăm pe dsa că ea exista şi la 1787, când avea doi călugări,
cinci servitori şi 10 vite. In legătură cu această mănăstire
şi pornind din însemnarea găsită pe un Straşnic, în care
donatoarea, Hodoru Marica, văduva lui Hodoru Nicoară, spune că
cine va înstrăina cartea dela biserică „să fie anatemizat de toate
sfintele soboare ale sfinţilor părinţi ai Bisericii Răsăritului", d.
Reli face următoarele savuroase constatări, pe care, pentru ingeniozitatea
lor, le reproducem textual: „Din aceste două însemnări
reiese deci adevărul că pe la 1778 atât donatoarea cărţii, jupâneasa
Hodoru Marica, credincioasă evlavioasă a parohiei din Bârsana,
cât şi parohul acestui sat, preotul Ionaş Bălţanu erau încă
ortodocşi ca şi credincioşii săi parohieni. Deci pe atunci se menţinia
încă conştiinţa despre legea strămoşiască ortodoxă în sufletele
Românilor din Bârsana, deşi alte parohii trecuseră de mult
la confesiunea greco-catolică sau „unită*. La această rezistenţă
a parohiei Bârsana, împreună cu preoţii ei, împotriva unirii cu
Biserica Romei, până spre sfârşitul veacului al 18-lea, au contribuit
desigur foarte mult şi călugării din mănăstirea Bârsana....
Dacă comuna Bârsana ar fi fost pe atunci unită, parohul ei nu ar
fi recomandat credincioşilor săi să facă daruri bisericii cărţi de
de ortodoxie curată, tipărite şi cumpărate din Bucureşti sau Iaşi,
ci din Blajul greco-catolic, nici nu ar fi colaborat cu călugării ortodocşi
dela mănăstirea locală pentru înzestrarea bisericii cu cărţi
bisericeşti ortodoxe şi nici credincioşii nu ar fi oprit înstrăinarea
darurilor făcute de ei bisericii cu afurisenia sfinţilor părinţi ai
Bisericii Răsăritului" (p. 141—42). In faţa acestei ingenioase argumentări
noi nu vom încerca să arătăm d. Reli, că şi biserica
unită este o biserică a Răsăritului şi, căr deci, sfinţii răsăriteni
sunt şi sfinţii ei, ci vom proceda mai simplu şi anume: 1) Straş'J / . M1HALY1: o. cit p. 106.
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nicul cu însemnarea citată a Maricăi Hodor, care însemnare i-a
dat prilejul să-şi arate deşteptăciunea, a fost tipărit în Blajul
greco-catolic, singurul loc unde s'a tipărit până la această dată
(1778) Straşnicul. Şi anume s'a tipărit la 1753 sub vlădica Petru
Pavel Aaron şi la 1773 sub vlădica Qrigorie Maior. Cu asta am
putea termina dar, uite, nu terminăm ci vom mai arăta 2) că în
biserica din Bârsana se mai păstrează un Catavasier tipărit tn
Blaj la 1762, care la 28 Ianuarie 1786 era proprietatea „cinstitului
părinte popa Dumitm din Bârsana"; că tot acolo se păstrează
un Octoih tipărit în Blaj la 1760 pe care proprietarul ei, acelaş
popa Dumitru, scrie la 1785: „Aceasta să se ştie de când a început
a sluji popa Dumitrie din Bârsana... în zilele... Ecselenţii Sale
Andrei Bacenschi, vicariş Gheorghe Chiuseghi, protopop Teodor
Rednic". Andrei Bacenschi e Andrei Bacsinski, episcopul unit

dela Muncaciu; „vicariş*-ul Gheorghe Chiuseghi e vicarul unit
Gheorghe Koszegyi, precum unit era şi protopopul Rednic1). Apoi
tot acolo se mai păstrează un Orologhion tipărit la Blaj în 1766.
3) In ceea ce priveşte călugării Mănăstirii, d. Reli e tot atât de
norocos fiindcă şi mănăstirea era unită şi supusă, conducerii supreme
a egumenului unit, Antonie Kozac, dela Uglea, care era
superiorul tuturor mănăstirilor maramureşene, cum rezultă dintr'o
Deductio monasteriorum ordinis s. Basilii Magni in Marmatia,
scrisă în 1787, care se găseşte azi în posesiunea mea.
Credem că ne putem opri aci, deşi d. dr Reli îi dă înainte
încă o sută de pagini. Din cele spuse cititorii şi-au putut da
seamă şi de valoarea cărţii şi de seriozitatea autorului ei, care
semnează profesor universitar.
Z. PÂCLIŞANU
i) 1. Btrlea: o. cit., p. 23 No 91; p. 24 No 94.
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C h e i t u e l i l e e p i s c o p i e i române u n i t e de Oradea Înainte
c u 160 de ani
înainte de-a obţine marele domeniu al Beiuşului prin
Constituţiunea apostolică Ingeniosa. din 10 ftugust 1780, întreţinerea
tinerei episcopii române unite orădane cădea parte
în sarcina episcopului latin de-acolo parte în sarcina Fondului
religionar. Decretul î m p ă r ă t e s c din 15 Octomvrie 1779
fixează până în cele mai mici detalii sumele, cari trebuiau
date pentru personalul clerical unit de toate gradele. O „tabella*
întocmită de episcopul Moise Dragoş (1775—1787) pe
baza decretului amintit, la sfârşitul anului 1779, cuprinde
informaţiuni deosebit de interesante privitor la situaţia de
atunci a eparhiei noastre dela Oradea.
Din Fondul religionar catolic se plătia salarul episcopului
c a r e era de 6000 floreni pe an, întreţinerea teologilor
români în seminariul latin 1200 floreni şi lefurile celor cinci
canonici în suma de 2800 floreni (prepozitul 700, arhidiaconul
catedralei 600, iar ceilalţi trei câte 500 floreni). Din averea
episcopiei catolice latine se dădeau pentru nevoile bisericii
catedrale unite 500 floreni, pentru întreţinerea reşedinţei
episcopului unit 300 floreni şi tot din ea se plătiau lefurile
preoţilor şi învăţătorilor. în Oradea uniţii a v e a u atunci un
p a r o h şi trei preoţi ajutători. Parohul primia 120 floreni, 8
măsuri (urnas) de vin, şi 20 mierţe (metretas) de grâu. Salarul
preoţilor ajutători era mai mic: câte 80 floreni, 8 măsuri
de vin şi 16 mierţe de grâu. Dascălul român unit din
Oradea avea 50 floreni, 6 măsuri de bere şi 12 mierţe de
grâu. Salarul celor doi cântăreşti era ceva mai r e d u s : câte

25 floreni, 3 măsuri de bere şi 6 mierţe de grâu.
Parohiile e r a u împărţite în opt protopopiate. Salarul
protopopilor era de 70 floreni, al preoţilor, cu mici abateri,
de 50 floreni. Protopopiatele e r a u u r m ă t o a r e l e : I protopiatul
Lunca, care la a c e a s t ă dată (sfârşitul anului 1779) n u avea
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titular, cu parohiile: 1. Poceiu, al cărui preot, mort de curând,
fiind literatus adică cu studii teologice complete, primia 90
floreni, 8 măsuri de vin şi 16 mierle de grâu. Poceiu a v e a şi
un capelan cu salarul, ca şi parohii, de 50 floreni. 2. Chefiu,
Preotul de-aci era neoconvertit şi primia un salar de 120 floreni.
3. Eriu-Adon, 4. Ghetea cu doi preoţi, amândoi neoconvertiţi.
5. Deda cu preot neoconvertit. 6. Lhiralău, 7. Spinuş cu preot
neoconvertit, 8. Voevozi, 9. Margine, 10. Pişcolţi cu trei preoţi
dintre care doi neoconvertiţi. 11. Seta. flci erau doi p r e o ţ i : unul
p e n t r u Ruteni, al doilea pentru Români. Preotul r u t e a n avea
un salar mai m a r e : 90 floreni, 6 măsuri de vin şi 12 mierţe
de grâu. Cel românesc primîa numai leafa obicinuită de 50
floreni. 12. Virtiş. 13. Şelindru. 14. Almoşd. 15. Tarcia. 16. Cocod.
17. Pateu. 18. Aciad. (? Htsad) cu doi preoţi. 19. Bogomir. 20.
Oaloş-Petreiu. 21. Popeşti şi 22. Yaşad.
II. Protopopiatul Grisului repede, cu parohiile: 1. Auşieu.
2. Vad. 3. Beznea. 4. Iszopallag (?) 5. Copăcel. 6. Banloc 7. Bazod
(?) 8. Surduc cu preot neoconvertit. 9. Botean, al cărui preot
primia numai 10 floreni.
III. Protopopiatul Chişirigd-ului cu parohiile: 1. Apateul
român, 2. Nogioridcxx doi preoţi neoconveitiţi, 3. Şianeu cu preot
neoconvertit, 4. Cordău, 5. Oepiş, 6. Berechiu, 7. Tăut, 8. Sititelec, 9.
Miersig al cărui preot avea o leafă de abia 10 floreni.
IY. Protopopiatul Tulca cu numai două p a r o h i i : 1. Petigd
şi 2. Cociuba.
V. Protopopiatul fle/m-lui cu patru parohii: 1. Beliu care
a v e a doi preoţi, dintre care unul cu un salar de 150 floreni,
2. Nermiş, 3. Coroiu, şi 4. Tagadău al cărui preot a v e a un salar
de 12 floreni.
VI. Protopopiatul Vaşcăului cu numai doue parohii: 1.
Cărpinet şi 2. Campanii de jos al cărui preot primia un salar
de 10 floreni.
VII. Protopopiatul Oirişului cu patru parohii: 1. HaieuRontău cu preot neoconvertit, care pe lângă salarul de 50 floreni,
primia şi 8 măsuri de vin şi 26 mierţe de grâu. 2. SântAndreiu cu doi preoţi, 3. Giriş al cărui preot primia numai 30
floreni, 4. Veneţia cu doi preoţi. întâiul, care se numia Ioan
Miarovici avea, în u r m a unui ordin regesc, o leafă de 120
floreni; al doilea, în schimb, primia abia 10 floreni.
VIII. Protopopiatul Beiuşului cu p a r o h i i l e : 1. Beiuş. Preotul

de-aci primia 80 floreni, 12 măsuri de vin şi 12 mierţe de
grâu. Din Fondul religionar şe mai dădeau bisericii pentru
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lumânări, unt dc lemn, tămâie etc. 30 floreni pe an. 2. Saca,
al cărui preot primia numai 30 floreni, 3. Sâmbăşag, 4. Urviş,
5. Uliuc, 6. Vălani cu preot neoconvertit, 7. Petrani şi 8. Holod cu
preot neoconvertit.
Rm amintit că tot din a v e r e a episcopiei catolice erau
plătiţi şi dascălii români uniţi. Tabella episcopului Moise
Dragoş ne dă şi numele satelor care a v e a u şcoală precum
şi numărul elevilor. PLstîel găsim scoale în: Poceiu cu 37
elevi, Tarcia cu 44 elevi, Paleu cu 30 elevi, Leta (şcoala românească)
cu 70 elevi, Vaşad cu 58 elevi, Hrtand cu 49 elevi,
Şilindru cu 60 elevi, Cocod cu 25 elevi, Yirtiş cu 50 elevi,
Beliu cu 27 elevi, Cheţiu cu 42 elevi, Bogomir cu 41 elevi,
Galoş-Petreiu cu 38 elevi, Eriu-fldon cu 49 elevi, Vad cu 32
elevi. Dascălii primeau 30 cruceri de fiecare elev, afară de
cel din Beiuş căruia i-se plătia o sumă fixă de 25 floreni,
indiferent de numărul elevilor.
Episcopul nu e mulţumit cu aceste lefuri ci propune ca
în viitor fiecare dascăl român să primească 30 floreni pe an
fără consideraţie la numărul elevilor.
Dar Tabella lui Moise Dragoş mai cuprinde câteva lucruri
interesante. Din ea vedem că de curând au mai trecut
la unirea cu Roma cinci s a t e : Girişul, Bedeul, Betfia, Şoncoiuşul
şi Vălani. De-aceea cere să li-se dea şi preoţilor din aceste
sate salarul obicinuit de 50 floreni. Pentru Bedeu cere
chiar doi preoţi. Asemenea e necesar, spune el, să se numiască
şi plătiască învăţători şi în următoarele 16 sate:
Ghetea, Ghida (Deda), Nogiorid, Holod, Copăcel, Vălani, Korpenyed
(?), Şuaieu, Pişcolt, Auşeu, Cordău, Sânt-Andreiu, Haieu,
Cotoi, Petrani şi Nermiş. Episcopul atrage atenţia în special
a s u p r a învăţătorilor din Beiuş, Beliu, Leta, Vad şi Popeşti
fiindcă în satele din împrejurimi trăiesc împrăştiaţi o mulţime
de uniţi, care nu au nici preot nici î n v ă ţ ă t o r şi astfel
îşi trimit copiii la şcoalele din cele cinci comune amintite.
De-aceea învăţătorilor lor trebuie să li-se dea un salar mai
mare şi anume 50 floreni. Pentru dascălul din Oradea, care
funcţionând la şcoala principală e mai ocupat decât colegii
lui din celelalte localităţi, propune un salar de 90 floreni
(până aci avea numai 50 floreni).
Tabella mai cere apoi ca, a v â n d în vedere creşterea continuă
a numărului preoţilor uniţi cu studii teologice complecte,
acestora să li-se dea salarul pe care'l primesc şi
preoţii latini. Vlădica solicită tot atunci plată şi p e n t r u fu n c -
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ţionarii dela cancelaria episcopească şi anume p e n t r u fiscul
consistorial 150 floreni, p e n t r u notarul consistorial 110 floreni,
p e n t r u secretarul consistorial 120 floreni, pentru un protocolist
120 floreni şi pentru un curier 60 floreni. Asemenea
c e r e pentru materialul de cancelarie 200 floreni şi pentru
deplasări în interes de serviciu (investigationes et inquisitiones)
150 floreni.
întregul buget de cheltueli ale eparhiei unite de Oradea,
împreună cu cele propuse pentru viitor, se urca la 18.825
floreni. — Fericite timpuri!
II.
I n d u l g i n ţ e p l e n a r e în eparhia Blajului la 1795
Ordinul circular dela 19 Maiu 1795 al episcopului Ioan
Bob, pe care 1 r e p r o d u c em mai jos î n întregime, nu are nevoie
de nici un comentar din partea noastră. Atragem totuş
atenţiunea asupra întroducerii lui, care pentru noi, cei de
azi, sună cam curios.
IOAN BOB
prin mila lui Dumnezeu şi a Scaunului Apostolicesc prin
ţ a r a Ardealului şi părţile ei î m p r e u n a t e Românilor, Grecilor,
Ruşilor, Sârbilor şi tuturor celor de lege g r e c e a s c ă p r a v o s lavnici
Vlădica Făgăraşului, iubiţilor în Domnul fiilor noştri
celor duhovniceşti dar şi pacea dela Dumnezeu Tatăl îndurărilor,
iar dela noi a r h i e r e a s c ă şi p ă r i n t e a s c ă blagoslovenie.
In dumnezeiasca Scriptură î n v ă ţ ăm că Dumnezeu este
cel ce toate î n t r u toţi l u c r e a z ă cele ce sânt spre mântuire,
şi a d e v ă r a t a fericire, de vreme ce toate ca unui s t ă p â n sânt
supuse puterii Lui, şi dela psalmistul î n v ă ţ ăm că î n t r u nevoi
şi î n t r u necazuri să strigăm către Domnul, şi El ne va auzi
şi din toate necazurile ne va izbăvi. încă şi însuşi Domnul
î n S. Evanghelie ne porunceşte, ca să cerem şi vom lua şi
numai frica lui Dumnezeu şi dreptatea lui să o avem, că El
voia celor ce se tem de El o va face, şi rugăciunea lor o
va auzi, şi din nevoi va scoate pre ei, şi îngerul Domnului
va coborî împrejurul lor şi-i v a izbăvi pe ei.
Acestea, şi mai multe cugetându-le prea măritul şi p r ea
milostivul î m p ă r a t , şi Domnul nostru Francisc al II-lea, au
aşezat ca î n t r u aceste aspre vremi ale războiului de acum,
biruinţa dela Dumnezeu să o nădăjduiască, cel ce toate spre
bine le întocmeşte, şi cu rugăciune umilită să ceară bună
î n d r e p t a r e , şi spor armelor şale, binecunoscând, că rugăNr. 6 CULTURA CREŞTINA 281

ciunea mai departe răneşte decât săgeata, că săgeata lov
e ş t e numai pe vrăjmaşul cel a p r o a p e v ă z u t : iar rugăciunea
şi pe vrăjmaşul cel mai departe îl răneşte. Că a ş a S. Elisei

proroc, când împăratul flsiriei voia să-1 r o b e a s c ă pe el şi
să-1 s u p u e stăpânirii sale, şi cu mulţime de oaste a r m a t ă l-au
înconjurat, nu s'au temut de pândirile pământeşti că ştia, că
a r e ajutorul cel ceresc, lucru minunat: mai mulţi apărători
din cer au dobândit rugăciunea, decât pe pământ luptătorii
au adus răutate, unde sânt cei ce zic, că mai mult pot armele
decât rugăciunele tuturor sfinţilor; iată o rugăciune a
lui Elisei toată t a b ă r a împotrivnicilor o au rănit, şi c u vrednicia
unui prooroc vrăjmaşii cei mulţi s'au robit. Rşa până
ţinea Moisi mâinile ridicate şi se ruga lui Dumnezeu, Izrailitenii
biruiau pe .ftmalic cel ce cu mulţime î n t r a r m a t ă venise
asupră-le.
Insă şi aceasta ne î n v ă ţ ăm că nu este destul numai a
ne ruga, ci cum că trebue ca la rugăciuni să adăugăm şi
post cu ajun, devreme ce atunci se fac a d e v ă r a t e rugăciuni,
când nu numai rugăciune se face, ci se şi ajuna.
Drept aceia Preamăritul şi prea milostivul împăratul
n o s t r u şi la Scaunul Hpostolicesc scriind au dobândit dela
Prea Fericitul Patriarh rânduială, că oricari creştini p r e a v o slavnici în vreme de 6 săptămâni dela v e s t i r e a acestui lucru,
î n bisericile s a u în locurile cele de noi rânduite, măcar de
15 ori î n zilele cele rânduite spre această treabă înşişi vor
merge, şi acolo câtăva vreme cu cucernicie se vor ruga lui
Dumnezeu pentru creşterea şi înălţarea Sfintei Maici Biserici,
şi pentru izbăvirea de greutăţile războiului de a c u m ; şi
î n c ă lângă acestea Miercurea şi Vinerea în vre-una dintru
aceste 6 săptămâni vor şi ajuna şi mărturisindu-şi cu spovedanie
păcatele sale, fiecare cu evlavie se va comunica în
Dumineca cea mai aproape, s a u î n t r ' a l t ă zi, c a r e o vor mai
alege şi vor da şi săracilor oarece milostenie după cum pre
fiecare îl va trage inima şi-1 v a îndemna cucernicia sa, unii
ca aceştia cu totul deplină slobozire, dezlegare şi iertare
de păcatele sale să dobândească.
Aşişderea să se lase şi să îngădue ca fiecare credincios
ori de parte b ă r b ă t e a s c ă ori de parte îemeiască, fie mir
e a n sau preot sau călugăr, sau ori din ce ceată şi din ce
cin, să-şi poată la acest lucru alege duhovnic ori pe ce
Preot, şi de ce mir şi călugăr din cei mai înainte întăriţi, şi
adeveriţi carele pe ei de toată afurisania şi opreliştea, şi de
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alte împiedicări şi pedepse bisericeşti, cu care ei dela lege
s a u dela om, ori în ce prilej sau pricină sânt legaţi, şi strânşi:
î n c ă şi de erezii şi de toate păcatele, îără de legile, şi faptele,
cele rele, şi greşalele oricât de mari, şi de grele, şi de
la cele ce altă dată sânt ţinute arhiepiscopilor, episcopilor,
s a u Scaunului apostolicesc, ca numai aceştia să poată întru

acelea da slobozire şi deslegare, acum şi numai de această
dată şi în vremea acestor 6 săptămâni, orice preot, duhovnic
adeverit şi întărit să poată dezlega şi slobozi. încă şi toate
făgăduinţele cu care s'au legat cineva înaintea lui Dumnezeu;
(afară de a călugăriei şi a curăţeniei) într'alte fapte cucernice
şi de mântuire să le poată muta şi schimba: însă
şi pentru acelea dând fieştecui în toate întâmplările acestea
canon de mântuire şi altele, după cum înţelepţeşte va judeca
acelaş duhovnic.
Iar celor ce sânt ţinuţi de vre-o neputinţă trupească
s a u ori pentruce altă împiedecare sânt opriţi, sau sânt în
temniţă şi în robie, care cele mai sus zise, sau unele dintru
acelea nu vor putea face, acele duhovnicul î n t r u alte fapte
bune şi cucernice să le schimbe sau la altă vreme mai aproape
să le întârzie, şi acele să le dea lor cari cei ce se
pocăiesc înşişi le vor putea face.
Iar ca rugăciunile şi posturile cele mai sus scrise, mai
primite să fie lui Dumnezeu şi mai adevărat să se audă, se
porunceşte ca începutul acestei sfinte rânduieli să se facă
cu Litie de obşte, şi sfârşitul iarăşi cu acele să se încheie,
adică la începutul acestor 6 săptămâni Litie, şi la sfârşit
i a r ă ş i Litie să fie, în care tot norodul la bisericile, sau la
locurile cele rânduite să meargă rugându-se lui Dumnezeu,
iar preoţii şi cântăreţii să s ă v â r ş e a s c ă rugăciunile cele ce
p e n t r u acest sfârşit aici vi le trimitem.
Drept aceia spre împlinirea acestui prea sfânt cuget
împărătesc, şi rânduieli apostoliceşti şi patrierşeşti şi noi
r â n d u im biserica fiecărei parohii, şi alte două care aproape
s a u î n t r u acelaş oraş sau sat vor fi, iar unde nu sânt aproape
bisericile, r â n d u im două locuri, unde este pusă şi
î n ă l ţ a t ă Sfânta Cruce, ca acolo să se facă mai sus zisele
Litii şi rugăciuni, care locuri frăţiile voastre protopopii sau
şi preoţii locului anume le veţi rândui şi le veţi hotărî.
Iar cei ce pentru vre-o cuvioasă pricină la biserică sau
la însemnatele locuri nu vor putea cu litia împreună cu norodul
merge, aceştia să sloboadă ca deosebit să meargă la
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biserică şi la acele locuri să se roage, şi aşa şi ei spovedinduse şi cuminecându-se cum s'a zis, deplină să se iacă
p ă r t a ş slobozirii şi deslegării şi iertării păcatelor, cum mai
sus s'au zis.
Aceste milostive împărăteşti porunci şi patriarşeşti r â n dueli dela prea mărita împărăţie şi nouă prin crăiescul guberniu
s'au trimis, ca îără de zăbavă tuturor celor de sub
păstornicească a r h i e r e a s c ă a n o a s t r ă ocârmuire să le dăm
şi să le poruncim şi să le vestim. Pentru aceea şi noi cu

tot dinadinsul voind a împlini această milostivă poruncă şi
sfântă rânduială, am aşezat ca vremea rugăciunilor acestora
să se î n c e a p ă în Dumineca a 2-a a postului S. S. apostoli,
c a r e cade în 10 zile a lunei lui Iunie şi să se săvârşească
în 22 al lunei lui Iulie, şi p r e c um s'a zis la început, şi la
sfârşit, să se facă litie la locurile numite la care tot norodul
să meargă.
Drept aceia frăţiilor voastre protopopilor t a r e v ă poruncim
ca fiecare dintre voi î n toată eparhia să o vestească, şi
rânduieli ca acelea să faceţi ca cum mai bine şi mai cu
cuviinţă poate fi, să se facă şi s a s e s ă v â r ş e a s c ă . Voim încă,
şi poruncim tare, şi s t r â n s v ă îndatorim pe toţi protopopii
şi preoţii, ca să îndemnaţi şi să învăţaţi pe norod, ca cu
bună evlavie să împlinească cele mai s u s zise, şi î n t r u toate
după cum Dumnezeu voieşte şi porunceşte să fie supus şi
ascultător şi credincios prea măritului împărat, domnilor şi
dregătorilor celor mai mari, care făcându-le foarte mare nădejde
avem, că Dumnezeul nostru va dărui mila Sa.
Mai pe urmă vouă tuturor protopopilor, preoţilor, şi tot
norodului c r e d i i ^ i o s fiilor noştri celor duhovniceşti a r h i e r e a s că
blagoslovenie părinteşte vă dăm. Din Blaj. Anul 1795. Mai
în 15 zile.
Şi al frăţiei tale de binevoitor părinte,
Vlădica Ioan Bob.
Aceasta ori în ce vreme luându-o frăţia ta, strângând
sobor o vei vesti tuturor preoţilor eparhiei frăţiei tale împărţind
la toată biserica câte o r â n d u i a l ă de rugăciuni aci
închise".
III
S t a t u s e p i s c o p a t u s F o g a r a s i e n s is anno 1772
In arhiva episcopiei unite din Oradea (voi. 131 p. 179)
se păstrează sub titlul pus în fruntea acestor r â n d u r i o foarte
i n t e r e s a n t ă statistică a episcopiei Făgăraşului din anul 1772.
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Statistica e următoarea:
Civitates in quibus degunt graeci ritus uniţi aliis
mixti nationibus 7
Oppida 20
Familiae seu hospites qui a n n o 1760 a d schisma
defecerunt 145.205
Familiae quae anno eodem in unione persev
e r a r u n t 43.126
Pagi pure uniţi 246
Pagi mixti 943
Pagi pure schismatici qui ante dictum tempus
in unione erant 1.753

Animae actu unitae 121.169
Sacerdotes pro necessitate ecclesiarum ab aulica
commisione determinaţi . . . 2.961
Sacerdotes uniţi 1.587
Sacerdotes uniţi actu iungentes . . . . 691
Sacerdotes uniţi in cathedra ordinaţi . . 241
Sacerdotes uniţi in pagis ubi populus ad schisma
deîecit 896
Sacerdotes uniţi alibi ordinaţi . . . . 790
Ludi magistri secundum eanden ordinationem
r e g i am esse deberent 872
ftst solum sunt 23
sed hi etiam nullo provisi sunt vitae praesidio.
Statistica reprodusă cu cifrele ei seci şi reci vorbeşte,
p e n t r u cine ştie să le înţeleagă, cât o carte întreagă. înainte
de toate ea ne arată efectele catastrofale pentru biserica
unită ale mişcării călugărului Sofronie. In urma ei au părăsit
unirea 145.205 familii rămânând unite abia 43.126. Sate
curat unite au rămas numai 246, la ortodoxie au trecut în
întregime 1754 s a t e iar 943 a u trecut numai în parte. Din
ea înţelegem apoi importanţa hotărîtoare a păstoririi episcopului
Grigorie Maior pentru refacerea unirii. Popularul vlădică
poate fi cu drept cuvânt numit âl doilea autor al unirii
cu Roma.
Z. PÂCLIŞANU
Cultura Crestina 1938/ nr.8-9, p.464

ÎN JURUL „DIPLOMEI A DOUA
LEOPOLDINE"
Academia română a tipărit zilele acestea micul memoriu
al d. Kurt Wessely din Yiena despre R doua diplomă
leopoldină" din 19 Martie 1701. Autorul a avut norocul să
găsiască între actele Cancelariei aulice transilvane conceptul
însuş al faimoasei diplome, iar în Muzeul Bruckenthal din
Sibiu originalul ei, pe care îl şi publică în îaximil. Dacă d.
Kurt Wessely s'ar fi mărginit numai la publicarea în îaximil
a originalului descoperit de dsa şi la amănuntele în
strânsă legătură cu aceasta descoperire, şi noi ne-am fi
mărginit la o scurtă notiţă bibliografică, în care am îi comunicat
cititorilor deosebitul noroc al dsale. Autorul însă
nu se mulţumeşte cu atâta ci încearcă să dea şi un istoric
al discuţiilor, care au avut loc în jurul autenticităţii diplomei
a doua leopoldine şi al urmărilor politice ale ei. Această
încercare a dsale merită ceva mai mult decât o mică
notiţă bibliograîică, pentrucă ea cuprinde câteva afirmaţiuni,
care reclamă o promptă punere la punct.
înainte de a îace rectificările şi întregirile, pe care le
socotim necesare în legătură cu memoriul d. Kurt Wessely,
V

credem util a preciza, că textul exact al diplomei a doua
leopoldine era cunoscut şi până aci; asemenea se ştiea că
diploma a îost publicată în dieta ardeleană, cunoscându-se
greşit numai data acelei publicări; se ştiea apoi că ea a
îost adusă şi la cunoştinţa clerului unit şi, în fine, că autenticitatea
diplomei este înaîară de orice îndoială. Astfel
descoperirea d. Kurt Wessely nu îace decât să conîirme că:
1) textul cunoscut e autentic şi 2) că data publicării ei în
dieta ardeleană nu e 1703 ci 15 Iunie 1701. Acestea sunt
singurele îoloase pe care le avem din broşura dsale.
Conîuziunile însă pe care le poate produce în mintea
cititorilor sunt cu mult mai numeroase. Dsa scrie (pp. 5—6)
că scriitorii ortodocşi mai noui nu se prea ocupă de cheNr. 8-9 CULTURA CREŞTINA 465

stiunea autenticităţii diplomei a doua leopoldine, iar ca dovadă
citează pe dd. Lupaş şi S. Dragomir. In schimb „istoriografii
catolici mai noui" (sublinierile sunt ale noastre!) îi
acordă o însemnătate cu atât mai mare. Dovada: Nilles şi
Bunea. D. Kurt Wessely face o greşală de perspectivă:
Lupaş şi Dragomir nu pot fi puşi cronologice alături de
Nilles şi Bunea. Istoria bisericească a d. I. Lupaş a apărut
în 1919, Istoria desrobirii religioase voi. I a d. Silviu Dragomir
a apărut în 1920, pe când Nilles s'a ocupat de chestiunea
autenticităţii diplomei amintite în 1885, iar Bunea în
1893. Alături de Bunea şi Nilles, din acest punct de vedere,
trebuiesc puşi I. Crişan cu al său Beitrag zur Geschichte der
Kirchlichen Union der Rumănen in Siebenbiirgen unter Leopold
1 apărut la Sibiu în 1880, pe care-1 combate Nilles şi
cu N. Densuşianu, cu a sa Independenţa bisericească a Mitropoliei
române de Alba-lulia apărută la Braşov în 1893 pe
care o combate A. Bunea în acelaş an. Pe Crişan şi Densuşianu
d. Kurt Wessely îi numeşte, totuş, „istorici ortodocşi
mai vechi" iar pe preopinenţii lor catolici îi numeşte „istoriografi
mai noui".
Dar greşala aceasta de perspectivă nu e singura.
Autorul îace una şi mai gravă, atât de gravă încât constituie
o adevărată insultă. Dsa scrie: Nilles încearcă a-i deduce
autenticitatea (diplomei a doua leopoldine) din motive de
politică religioasă, pe când Bunea se lasă condus mai ales
de consideraţii naţionale, deoarece dovada autenticităţii
acestei diplome ar putea, fireşte, să întărească teza lui
despre caracterul naţional al bisericii unite': Câte aîirmaţii
atâtea neadevăruri! Nilles nu invoacă în sprijinul
autenticităţii diplomei a doua leopoldine nici un motiv de
natură politică religioasă, ci invoacă numai faptul că o copie
contemporană a ei a găsit-o în Liber regius, alta, făcută
pentru cardinalul Kollonich, în Biblioteca universităţii din

Budapesta, iar a treia a găsit-o în manuscrisul din 1702 al
lui Freyberger, care se păstrează în Haus—Hoî und Staatsarchiv
din Viena1). In ceea ce-1 priveşte pe Bunea, el o
spune limpede că chestiunea autenticităţii diplomei amintite
„astăzi are numai o importanţă istorică şi nici de cum însemnătate
practică, politică ori bisericească2)". In sprijinul au») Symbolae I, 301—2.
) Chestiuni din dreptul şi istoria bisericii române unite II, 68.
2
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tenticităţii ei Bunca citează descoperirea amintită a lui Nilles,
apoi faptul că ea a îost comunicată clerului unit în sinodul
din toamna anului 1701, că a fost publicată în dieta
ardeleană, că episcopul Pataki a văzut originalul ei, că o
copie o avea şi Inochentie Klein, care şi-a întemeiat şi pe
ea lupta sa de desrobire naţională. Bunea se lasă deci călăuzit
de fapte precise istorice iar nu de tendinţa de a dovedi
caracterul naţional al bisericii unite. Caracterul naţional
al acestei biserici nu îl dovedeşte diploma lui Leopold I ci
îl dovedeşte spiritul ei, eforturile ei naţionale, jertfele, luptele,
suferinţele şi biruinţele ei, care dau neamului întreg
conştiinţa originii sale glorioase şi conştiinţa menirii sale
măreţe. Prin urmare nu tendinţa de a dovedi caracterul
naţional al bisericii române unite 1-a condus pe Bunea în
apărarea autenticităţii diplomei citate, ci documentele istorice,
care îl siliau să admită această autenticitate.
D. Kurt Wessely afirmă (p. 6) că dovezile aduse de cei
doi istoriografi catolici (Nilles şi Bunea) pentru autenticitatea
diplomei nu sunt hotărîtoare ci au îăcut-o numai „foarte
probabilă". Autorul se înşală şi aci: autenticitatea diplomei
era, după dovezile publicate de Nilles, absolut sigură. Care
sunt aceste dovezi? Este mai întâi copia găsită în Liber
regius-vl păstrat în archiva statului din Budapesta. Privitor
la prezenţa aci a copiei d. Kurt Wessely însuş scrie
(p. 7) că Liber regius conţine copii „făcute din oficiu prin
care se acordă unor persoane sau corporaţiuni oarecari drepturi11
şi că Introducerea în el a unui privilegiu „este posibilă
numai în cazul când acordarea de drepturi a fost dispusă
de Cancelaria aulică şi aprobată de domnitor11, şi că, în fine,
copia descoperită de Nilles indică şi numărul de ordine sub
care s'a înregistrat dispoziţia respectivă a Cancelariei aulice.
Dacă, după chiar mărturia dsale, copiile din Liber regius
sunt făcute din oficiu, la ordinul cancelariei aulice, atunci,
evident, şi copia diplomei noastre a fost făcută din oficiu
şi la ordinul cancelariei aulice, ordin al cărui număr de
înregistrare se şi indică. R doua dovadă invocată de Nilles
este copia făcută pentru cardinalul Kollonich, protectorul

lui Htanasie Anghel şi unul din făuritorii unirii, la ale
cărui stăruinţe a dat Leopold I diploma sa a doua din 19
Martie 1701. Se poate imagina ca acesta să fi avut copia
unui falş? Imposibil! h treia dovadă invocată de Nilles e
copia, absolut identică cu cele precedente, făcută pentru
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generalul Rabutin, comandantul trupelor împărăteşti din
Transilvania, şi reprodusă de Freyberger în manuscrisul
său din 1702: Relatio historica unionis ecclesiae Valachicae in
Transilvania cum ecclesia latina, aflător în Haus —Hof und
Staatsarchiv din Yiena. Să i-se îi trimis din Viena şi lui
Rabutin copia unei diplome inexistente? Imposibil! Mai
mult: diploma a îost citită clerului în sinodul care a avut
loc la Alba-Iulia, la sîârşitul lui Iunie 1701, cu prilejul instalării
lui Ktanasie Anghel')- In sinodul, care a avut loc
în Noemvrie al aceluiaş an tot la fllba Iulia, a fost citită a
doua oară, iar clerul cu adresa din 8 Noemvrie mulţumeşte
împăratului pentru darea ei, prin care „novis privilegiis ac
juribus ecclesiam nostram ac clerum clementissime recreasset"
2). Cum vedem, dovezile sunt atât de variate şi
de hotărîtoare încât ele îac autenticitatea nu numai „foarte
probabilă", ci absolut sigură. Documentele citate mai dovedesc
ceva; şi anume mai dovedesc, că îaptul cunoaşterii
diplomei din partea clerului unit se putea stabili nu numai
din ceea ce publică d. Silviu Dragomir în Istoria desrobirii
religioase a sa, ci din acte mai directe, cum e scrisoarea citată
a sinodului către împăratul Leopold I. De altîel în tot
cursul frământărilor care au urmat după moartea lui Htanasie
Anghel în legătură cu alegerea succesorului, clerul
român unit s'a referit mereu la art. 12 al diplomei leopoldine,
în care se cuprindea dreptul de a candida trei persoane
potrivite pentru demnitatea vlădicească. S'a referit
la acel articol al diplomei sinodul ţinut în Alba-Iulia la 16
Aprilie 1714 în memoriile trimise primatelui Ungariei şi lui
Ioan Kaszoni, cancelarul aulic ardelean3); boierii ţării Oltului
în adresa către acelaş Ioan Kaszoni dela 1 Iunie 1714 *);
protopopul Ioan din Veneţia în petiţia din 27 Noemvrie 1714
adresată guvernatorului Ardealului 5) şi la el se reîeră şi
cancelaria aulică ardeleană însaş într'un raport din anul
17156), iar cei 160 de preoţi cari l-au votat la 12 Octomvrie
1714 pe Ioan Patachi, spun că o îac aceasta pe baza drepturilor
date de diploma leopoldină ?).
') NILLES: Symbolae 1, 323.
») lbidem, p. 326-28.
) Orig. în archiva cancelariei aulice ardelene No 128/715.
*) lbidem: No 111/716.
J lbidem.
s

5

) lbidem.
') lbidem: No 128/716.
6
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Rezultă deci că şi înainte de descoperirea d. Kurt
Wessely autenticitatea diplomei a doua leopoldine era indiscutabilă
şi la fel de indiscutabilă era şi cunoaşterea ei din
partea întregului cler unit, înainte de apariţia cărţii citate a
d. Silviu Dragomir.
La sfârşitul memoriului său autorul mai vorbeşte odată
de atitudinea istoricilor uniţi faţă de diploma a doua leopoldină.
Scriitorii uniţi mai vechi (Samuil Klein şi I. M.
Moldovanu) — zice dsa — s'au declarat contra autenticităţii
ei, pe când istoriografii de mai târziu (Bunea, Bariţiu) s'au
pronunţat pentru ea. Dsa explică aceasta schimbare de
atitudine cu împrejurarea că istoriografii mai noui „nu se
găsiau sub presiunea iezuiţilor şi a teologului iezuit şi de aceea
nu aveau nici un motiv să lupte contra autenticităţii diplomei şi,
astfel, contra stăpânirii iezuiţilor în biserica unită". De altă
parte în locul iezuiţilor au intrat în luptă ca adversari ortodocşii.
Pentru evidenţiarea acestei schimbări de atitudine
a uniţilor d. Kurt Wessely îl citează pe Bariţiu, care la început
era contra diplomei, iar acum (?!) militează pentru
autenticitatea ei; şi ca o dovadă şi mai surprinzătoare citează
faptul că iezuitul Nilles, pe care Bunea 1-a combătut în
1888 din cauza vederilor lui despre Inochentie Klein, a devenit
un martor principal pentru istoriografia unită^p. 17-18).
D. Kurt Wessely se înşală şi de data aceasta, afirmând
lucruri nu numai inexacte ci, iarăş, deadreptul jicnitoare,
prezentându-i pe istoriografii uniţi ca pe nişte oameni călăuziţi
esclusiv de interesele confesionale în detrimentul adevărului.
Este absolut fals că Samuil Klein şi I. M. Moldovanu
de aceea s'au pronunţat contra autenticităţii diplomei
a doua leopoldine fiindcă se găsiau sub presiunea iezuiţilor
şi a teologului iezuit. Când şi-a scris cel dintâi Istoria, lucrurile
şi întâmplările Românilor, în care numeşte diploma
aceasta „scornitură a iezuiţilor", ordinul iezuiţilor era desfiinţat
şi deci Samuil Klein nu putea trăi sub presiunea lor şi
nici nu putea lupta contra stăpâirii lor în biserica unită; iar
când şi-a publicat I. M. Moldovanu Actele sinodali (1869) şi
Spicuiri din istoria bisericească a Românilor (1873) biserica
unită îşi avea mitropolia proprie fără nici o legătură cu
iezuiţii şi astfel nici el nu se putea teme de stăpânirea lor.
In ceea ce priveşte schimbarea atitudinii lui Gh. Bariţiu, d.
Kurt Wessely trebuie să ştie că acela s'a pronunţat contra
autenticităţii diplomei a doua leopoldine în 1883, adică
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înainte de apariţia colecţiei de documente a lui Nilles, care
îac autenticitatea ei indiscutabilă. După apariţia acestor
documente (1885), Bariţiu, ca ori ce om onest, şi-a revizuit
părerea declarând, în Părţi alese din istoria Transilvaniei 1, apărute
în 1889, că „astăzi nu se mai poate îndoi nime despre
autenticitatea ei". (p. 203). Prin urmare schimbarea de atitudine
a lui nu cuprinde nimic semnificativ, ci este un lucru absolut
normal şi ea n'a îost determinată de lupta ortodocşilor
ci de descoperirea dovezilor noi. Asemenea nu e de loc
surprinzător că iezuitul Nilles a devenit un martor principal
pentru istoriograîia bisericii unite, cum aîirmă nu fără
ironie d. Wessely dela Viena, căci nu Nilles a devenit martorul
istoriografiei române unite ci documentele tipărite de
el, care sunt indispensabile pentru ori cine se ocupă de
trecutul acestei biserici, îie acela istoriograî unit ori ortodox.
Documentele lui Nilles chiar aşa le utilizează unitul Bunea
ca şi ortodoxul N. Iorga ori Gh. Popovici. Este perîect adevărat
că Bunea a atacat părerile lui Nilles despre Inochentie
Klein, în 1888, dar a vedea între acest îaptşi între acceptarea
documentelor publicate de el ca isvor principal pentru
istoria bisericii unite, o contradicţie şi o surprinzătoare
schimbare de atitudine, e de-adreptul ridicol. A combate
părerile cuiva e una şi a utiliza documentele publicate de el e
alta. D. Kurt Wessely nu înţelege acest lucru atât de simplu?
Păcat!
Autorul acestui scurt memoriu, atât de incoherent şi
plin de afirmaţiuni atât de bizare, revine mereu şi asupra
luptelor politice ale episcopului Inochentie Klein, făgăduind
cercetări viitoare, care vor arăta că „prezumppunile luptei
politice purtate de el nu erau potrivite a-i aduce succes" şi că
„opiniunile episcopului Micu asupra importantei articolului 3 (al
diplomei a doua leopoldine) nu erau de acord cu realitatea".
Noi aşteptăm cu nerăbdare „cercetările viitoare" ale d. Kurt
Wessely; însă aceasta aşteptare nu ne poate împiedica să
ne spunem acum părerea privitoare la ceea ce a crezut
util să anticipeze, în broşura tipărită, referitor la rolul diplomei
amintite în luptele politice ale marelui episcop martir.
Diploma a doua leopoldină cuprindea, între altele, şi
următoarea dispoziţiune: „...clementer annuimus, ut quicumque
etiam saeculares et plebeae conditionis homines... sacro-sanctae
ecclesiae (catholicae!) sese... univerint, immediate Statui catholico
annumerentur, sicque inter status computentur capacesque legum
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patriarum ac universorum beneficiorum, non ut hactenus solum
toleraţi, sed ad instar reliquorum patriae filiomm reddantur..."

(dispunem ca oricine, chiar şi mirenii şi oamenii neliberi,
dacă se vor uni cu biserica sfântă catolică să fie imediat
incorporaţi status-ului catolic şi astfel să fie socotiţi între
staturi şi să nu mai fie, ca până acum, numai toleraţi ci să
fie capabili de toate drepturile şi beneficiile legale ca şi
ceilalţi fiii ai patriei). Nu este locul să arătăm aci cum s'a
ajuns la dispoziţiunea aceasta. Cert este că ea are, având
în vedere structura constituţională a Ardealului din timpul
acela, un caracter revoluţionar: Românii uniţi sunt scoşi din
situaţia de neam tolerat, numai propter regni emolumentum,
în care i-au aruncat Appiobatae-\<z şi Compilatae-le, sunt socotiţi
între staturi şi astfel puşi pe picior de egalitate în
ceea ce priveşte drepturile şi beneficiile legale cu toţi ceilalţi
„fiii ai patriei", cum zice diploma. Ori, chiar acest caracter
revoluţionar al ei a provocat protestul naţiunilor
privilegiate în dieta din 1701, a determinat curtea vieneză
să vină în cursul anilor cu interpretări atenuante şi, de
altă parte, a făcut imposibilă punerea ei în practică.
Dispoziţiunea însă exista şi vlădica Inochentie Klein
s'a folosit de ea pentru a da un aspect de legalitate luptei
începute cu atâta vigoare pentru emanciparea naţiei româneşti.
Căci — şi acest lucru nu-1 înţelege d. Kurt Wessely
— în fond lupta lui Inochentie Klein se întemeia pe alte
elemente. Aceste elemente erau: 1) faptul că naţiunea română
e cea mai numeroasă din ţară şi fiind cea mai numeroasă
ea poartă şi cea mai mare parte a sarcinelor publice.
De-aceea escluderea ei dela drepturile şi privilegiile
de care sunt împărtăşite celelalte naţiuni din ţară, e contrară
piincipiilor de dreptate. Acesta e întâiul argument pe care-1
invoacă în memoriul trimis curţii împărăteşti la 8 Martie
1735 *). Asupra acestui argument revine şi în 1743, în replica
la opinia cancelariei aulice transilvane privitoare la
cererile Românilor, spunând că este un postulat al legii
naturale ca cine poartă sarcinile să aivă şi foloasele (qui
sentit onus sentiat et commodum)2). Şi revine pe larg, mai
ales în memoriul prezentat Curţii din Viena în numele cle') R. BUNEA: Episcopul loan Inochentie Klein Blaj 1900 p. 37.
*) lbidem: p. 75—6
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rului şi poporului la 19 Iunie 1744, unde scrie că „este păcat
contra firii a face pe cineva să poarte sarcinele publice împreună
cu celelalte naţiuni şi a-l despoia de avantajele de care se bucură
aceleaşi naţiuni. Este păcat contia iubirii aproapelui să nu dai
altuia ceea ce îţi place şi îţi doreşti ţie". 2) Al doilea temeiu
al luptelor lui Klein îl forma conştiinţa că Românii sunt nu
numai cel mai numeros ci şi cel mai vechiu popor al Ardealului.

In acelaş memoriu din 19 Iunie 1744 citim: „când
se susţine din partea celorlalte naţiuni, că drepturile şi privilegiile
lor sunt mai vechi, ar fi bine să se cerceteze ce zic istoricii cei
vechi, ca să se constate cine a venit mai întâi în Transilvania:
Românii ori Maghiarii? Şi cum s'a întâmplat de maghiarii i-au
băgat pe Români într'un jug atât de greu ?'). Intr'un alt memoriu
trimis împărătesei Măria Terezia, Klein scrie limpede
că cere declararea naţiunii române de naţiunea a patra a
Ardealului fiindcă, între altele, ea e „prae caeteris in Transilvania
constitutis (nationibus) longe antiquissima"s).
Diploma a doua leopoldină vine ca un argument formal,
pe lângă cele de fond, utilizat pentru a arăta că nu
numai dreptul natural impune o egalitate de tratament faţă
de un popor supus egalităţii sarcinelor publice, ci şi o dispoziţiune
împărătească.
Cât de adevărat este acest lucru apare din faptul, că
sinodul clerului unit ţinut la Sibiu în 1748 cere declararea
Românilor de naţiunea a patra a Ardealului, fără a mai invoca
diploma a doua leopoldină ci numai legea naturală şi dreptatea,
care cer — şi aci se reproduc textual cuvintele lui
Klein — ca „qui sentit onus sentiat etiam commodum". Ori,
argumentează sinodul, dacă se ia în considerare numărul,
naţiunea română le întrece pe toate celelalte naţiuni din
ţară; dacă se consideră vechimea, „in Dacia est omnibus antiquioru,
iar dacă se socotesc sarcinele publice, ea poartă cea
mai mare parte a lor').
Diploma a doua leopoldină o invocă şi autorii lui
Supplex Libellus din 1791 nu ca isvor de drept ci numai
pentru a dovedi, că cererile Românilor nu trebuesc supuse
») lbidem: p. 106.
) NILLES: o. cit. II, 519.
') Bunea: o cit p. 285-86.
a
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aprobării dietii, ci împlinirea lor depinde exclusiv de voinţa
împăratului, cum o dovedeşte diploma din 19 Martie 1701
alui Leopold I, care a dat Românilor uniţi drepturi fără a
întreba dieta.
Iată pentruce concepţia d. Kurt Wessely privitoare la
importanţa diplomei a doua leopoldine în luptele politice ale
lui Inochentie Klein este cu totul greşită. Aci nu se poate
face exegeză juridică şi problema nu e că oare cuprinde
diploma ceea ce credea Klein că cuprinde ori nu. Adevărul
este că vlădica a găsit în ea un temeiu formal pentru
eroica lui luptă de emancipare, care a dat naţiei româneşti
conştiinţa drepturilor ei şi i-a fixat un ideal politic. Asta e
esenţialul, pe care autorul broşurei publicate de Academie
nu-1 înţelege şi neînţelegându-1 se pierde în analize inutile,
când nu sunt de-adreptul puerile.
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