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Istoria

bisericii
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CAPITOLUL
A. Sarea

în

Arââl.

VII.

bisericii de rit grecesc în Ardâl pe
timpul principilor aleşi. .

Din timpurile Romanilor şi în ciuda tuturor învălmă- rrelotiszaul
şelilor migraţiunii de popoare n$mul românesc a ştiut poporului Toe3c,
să se afirme statornic şi nestirpit ca moşnean străvechi
în Ard), ţara de baştină încangiurată de munţi, şi înpartea de nord-ost a Ungariei, şi, răvărsându-se, împins
în parte de năvălirea Maghiarilor, în colonii număroase
peste şirul de culmi al Carpaţilor asupra plaiurilor ce
se cobâră la sud-ost spre Dunăre, ţară pe cât de roditoare, pe atât de rar populată, a făcut, unit ca locuitorii găsiți aici, de acela-şi neam şi et, cu putinţă
intemeerea principatelor politiceşte de sine stătătoare
Muntenia şi Moldova. Ancă pe timpul patriarchului Phochiu națiunea română sta creștinat, a recunoscut juris-

44,075. II.

ei s'ail declarat cu

ete

până-

ce prin primirea uniunii nu s'a rupt cu desevirşire
firul de legătură confesională şi hierarchică, Ast-fel şi
cei din urmă dol episcopi greco-orientali al Românilor
din Arâ6], Teofil şi Atanasie, aii primit mitra şi cârja
de la Metropolitul din Bucureşti. De oare-ce Românii, cu
tâte imigraţiunile de Uoguri, Săcui şi Saşi, de care fuseseră strimtorață în deosebite timpuri, tot maj constituiail
în Arâ6l a treia parte din poporaţiunea totală, resaltă
de sine covirşirea în număr a creştinilor greco-orientali
şi astfel şi superioritatea lor socială în ţara acâsta. .

zi

caciii, în casurile date, scaunul şi consecraţiunea,

pie DE

s'a făcut desbinarea deplină,

toată hotărirea pentru modul de a vede al Patriarchulut grecesc şi al Episcopilor săi şi a stăruit; cu necliatire în credinţa şi în cultul bisericii greco-orientale, r&mâind în supusă atirnare faţă cu Patriarchatul ecumenic. După împărţirea în diecese stătorită de împăratul
bizantin Andronic Paleologul pentru întrâga împărăție
jurisdicţiunea bisericească a Mitropolitului Valachiei se
întindea nu numai asupra celor două diecese din această
ţară, cea de Rimuic şi cea de Buzăii, ci totodată şi asupra diecesei române diu Ard6l şi asupra diecesei din
Maramurăş, în Ungaria superi6ră. De aceea Metropolitul, care la început îşi avea reşedinţa în Tergovişte, ear
mai târdiii la Bucureşti, a purtat titlul provinciei bisericeşti „Ungro-Vlahia“. De la el primiaii deci amândoi
Episcopii, şi cel de Alba-lulia (Bălgrad), şi cel de Mun-

De

după-ce

al

dicţiunea bisericescă a patriarchatului ecumenic şi a primit din mânile lui pe cârmuitorii să bisericeşii. În timpul
certurilor dintre Roma şi Constantinopol, sub Patriarchul
Cerulariu, Românii sai ţinut în partea grecescă, ear

Cu tâte aceste cele-lalte trei naţiuni rămase în minoritate, care='şi însuşiseră stăpânirea în ţară şi erai
preocupate numai de propriile lor interese, graţie legăturilor de strinsă unire, pe care le îuchsiaseră prin bună
învoială şi le întrupaseră în formă de lege, ali ştiut face,
ca poporațiunea românsscă, care se ocupa numai cu
prăsirea de vite şi cu plugăria şi se află pe o trâptă
mai inferi6ră în cea ce priveşte desvoltarea socială, să
cadă în o părăginire tot mai aducă şi să nu se mai
poti ridica spre a frânge jugul ce i se impusese. (uvernul maghiar a făcut apoi ceea ce mai lipsea, pentruca prin excluderea de la drepturi, prin părăsire şi asuprire să se încoroneze opera înjosirii premeditate a unui

popor, care din causa covirşiri! sale în număr, a vecinătății sale cu un

n6m

înrudit şi pentru

legăturile

sale

bisericeşti cu Orientul era de o potrivă urgisit, ear în
aservirea sa socială şi în neinsămnătatea sa politică se
dovedise drept un fârte folositor material de exploatare

pentru cele trei naţiuni domnitâre.
Posiţiunea politică a Românilor şi a Rutenilor puii
la număr culmina deci în lipsa de drepturi politice şi

în relaţiunile de cea mai

asupritâre iobăgie a lor faţă

cu privilegiata nobilime teritorială a Maghiarilor, relaţiuni, care primiseră o confirmare solemnă prin legislațiunea ţării şi eraii executate fără cruţare de cătră diregătoriile ţerii. Din mânile celor trei naţiuni ale Ard6_ lului, siogure chemate a legifera, adecă din ale Maghiarilor, ale Săcuilor şi ale Sazilor aii ieşit legi, care ai
imprimat aservirii Românilor şi a celor-lalţi neuniţi caracterul legalităţit şi astfel ai declarat această apăsare
nelegiuită drept un lucru statoraic şi irevocabil. Ia anal

1575

sta croit o lege,

care

că

declară lămurit,

secta

religionară a Românilor şi a Grecilor n'are să fie tolerată în ţară decât câtă vreme le va plăc€ Principelui
şi staturilor ţerii 1). La un alt loc legea dispunea, ca
națiunea românscă, de şi n'are să fie socotită între
staturile ţării şi nici religiunea ei nu e socotită între
cele recepte, din consideraţiune pentru folosul ţării are
să fie înzăstrată cu preoţi 2). In virtutea disposiţiunilor
explicite ale legii ei trebuiaii să le facă nobilitarilor
domni de pământ servicii de robotă (oficia servilia), şi
dacă eraii găsiţi în stare de 6meni liberi pe vre-o mo-

şie, puteaii să fie prinşi de domnul de pământ şi siliţi
la iobăgie. In scara ocupaţiunilor dilnice ei nu se urcaii
mai sus decât până la starea de păstori, pălmaşi şi
plugari, şi chiar şi preoţii lor eraii siliţi de nevoile vieţii
să între în vre-una din aceste categorii primitive. De
6re-ce ocupaţiunea de căpetenie a Românilor din Ardel
era prăşirea de vite, şi preoţii români în hrisâvele de
danie şi în diplomele de scutire ale Principilor Gavriil
Petnlen (1609), Achatiu Barcsay (1659) şi Michail Apafty
(1663) sunt numiţi mai ales „păstori români (pastores Valachi)“, şi mai rar

„sacerdotes“.

Helotismul, care apăsa posiţiunea politică, s'a transmis
Ugurarea
succesivăe și asupra relaţiunilor bisericeşti ale Românilor, al căposiţiunii

preoțimii greco TOră

orientale.

.

Episcop

cu

.

Î.

titlul de Archiepiscop

y

îşi

pusese reșe-

dința la Alba-Iulia. Astfel preoţii Români, al cărora tată
1) In „Approbatae Constitationes+ Part. [. tit. Î. art. IL. se
dice: „tolerantur pro tempore ueque beneplacitum Principum ac
Regnicolarum“,

2) Approbatae Constitutiones, Part. [. tit. |. art, |.

fusese iobagi, cu toată dignitatea lor, numai în virtutea naşterii, erati socotiți şi ei drept iobagi al domnului de pământ, căruia îi servise tatăl şi tocmai de aceea, nici chiar în casul, că eraii mutaţi în o parochie
mai bună ori la un alt domn de pământ, ei nu puteati
nici să se depărteze de locul nasceril lor, nici să se desfacă fără de învoiala domnului lor de pământ de datoriile şi serviciile lor iobăgeşti. Principele Sigismund Bâthory a dispus, ce-l drept, la cererea Metropolitului loan
de Prislop, în anul 1595, 4 Iunie, 6re-care uşurări
în starea

clerului român,

care înse în

genere

a

rămas

neschimbată. Abia în inima Principelui Gavriil Bâthory,
altfel om aspru şi tonatic, s'a deşteptat o mai adlncă
milă pentru suferinţele şi strimtorările poporaţiunii române şi o mai înaltă stimă pentru preoțimea ei, şi ordinaţiunea domnâscă de la 9 lunie 1609 a ugurat relaţiunile asupritâre. In virtutea ei preoţii români aveati
dreptul de a se muta

de la un loc la

altul

cu familia

şi cu tot avutul lor, cu ştirea episcopului şi fără de învoirea domnului de pământ; Principele i-a eliberat totodată şi de sarcinile plebeice (oneribus plebeis), precum
şi de serviciile cetăţeneşti (serviciis civilibus), la care
după tradiţiune eraii obligaţi faţă cu domnul de pământ,
făcând o excepţiune numai în ceea ce priveşte darurile

întemeiate în tradiţiuni,

pe care aveai să le dee şi de

aici înainte domnului de pământ 1).

Cătră urmaşul lui,

1) Litterae Privilegiales Principis Gabrielis Bâthory dâto Albaeluliae, 9 mensis anii 1609.
Die Union der Walachen în Siebenbiirgen unter Kaiser Leopold I.
von Joseph Fiedler. (la den Siizungsberichten der kaiser], Aka-

demie der Wissenschaften în Wien. Band XXVII. Seite 350,).

binevoitorul Gavriil Beiblen, s*a adresat preoțimea română din ţinutul Făgăraşului cu cererea, ca să le restituiască imunitatea ce li se cuvinea din vechime şi mai
nainte şi fusese în us în cea ce prireşte deciuiala atât
faţă cu Domnul ţeriy, cât şi faţă cu domnii de păment.
In virtutea ordinaţiunii domneşti emise de Gavriil Bethlen la 18 Septemvrie

1624

li s'a împlinit apoi cererea

şi li s'a acordat cât pentru ţinutul Făgăraşului imunitatea de deciuială din rodele câmpului şi din animalele
domestice). Cel mai apropiat urmaş al lui Bethlen,
George Râkdezi [., cedând stăruinţelor zeloase al Metropolitului Ghenadie IL. (George Bradi), i-a acordat la 9
Aprilie 1638 clerului român multe drepturi şi libertăţi
preţioase, de şi mu de tot îndestulătoare. De 6re-ce
datoria de deckuială îl remăsese precţimil greco-orientale
în tâte părţile Ard6lului, afară de districtul FăgăraSava Brancovici a intervenit în
şului, Archiepiscopul

urmă dimpreună cu fruntaşi bisericii la Principele Achaţiu Barcsai, ca să suprime îndatorirea acâsta, care atât
de puţin se potriveşte cu chemarea preoţâacă. Țiind
sâmă de acest motiv şi apreciând în deosebi şi serviciile
diplomatice, pe care Metropolitul Brancovici i le făcuse
chiar atunci pe lângă Hatmanul Cazacilor, Barcsai a
eliberat prin diploma de la 15 Martie 1659 pe preoţimea

română

pentru

tot

cuprinsul

Ardlolui

de

sarcina

deciuelii cătră fise, pe care până atunci erai obligaţi şi
siliți să o dee pentru cămara domesiică din toate pro1) Litteraa Privilegiales Principis Gabrielis Betleni dăto în pago
Bethlen, 18 September 1624. Sitzungsberichte der kaiseri, Akademie der Wissensehaften in Wien. Band XXVII. pag. 336.

ductele de câmp şi din prăsila de vite, precum şi din
stupini în proporțiunea de una din dece, din noue, din
cinci, din patru1). Ia timpul domniei următâre Metro.
politul Sara, care a păstorit de Ja 1659 până la 188,
adecă 21 ani, a ştiut să câştige întru cât-va bunăvoința
lui Apafty şi să-l dispună, prin serviciile ce-i făcuse 1n
mai multe rânduri, la 6re-care blândeţă faţă cu poporul român. De dre-ce el fusese dimpreună cu fratele
săi Gheorghe Brancovici în mai multe rânduri însărci”
nat cu negocieri diplomatice între Ardel şi ţerile române, pe care le şi dusese la un bun sfîrşit, el a profitat de acestă ocasiune, ca să obţină mijlocirea ambilor Domoi din Țările dunărene în favorul coreligionarilor
şi connaţionalilor săi grei asupriţi de sub stăpânirea lui
Apafiy. In urma unei asemenea infiuințe el şi fratele
săii Gheorghe ai primit în anul 1668 învoirea de a că.
lători la Moscva, ca să adune bani pentru zidirea bisericii catedrale şi a reşedinţei episcopeşti. Simţind după
întârcerea sa planurile de persecuţiune, pe care le croise
reformaţii zelotică în timpul absenței saie şi aflând despre călcarea mai multor prerogative bisericeşti, el şi
clerul lui s'a adresat cu o cerere stăruitâre la Principele
Apaffy pentru. ocrotire şi ajutor. Acesta a emis la 30
Decemvrie 1675 din Alba-lulia o formală diplomă de
ocrotire, în care le porunceşte tuturor diregătoriilor şi
tuturor regnicolilor, ca să nu ice bisericile greceşti
de sub posesiunea şi dreptul de disposiţiune al episcopului grecesc şi al preoţilor lui, ci mai vîrtos să respecteze neatinse privilegiile acordate de principi acestei
1) Şincai, Cronica Românilor,

Tom. III. pag.

82.

biserici; în acela-şi timp interdice ori-şi-cui de a mai
detrage episcopiei contribuţiunea de un florin, pe care
aveai să o plătească preoţii subordinaţi ei, fiind avisată
numai la acâstă coniribuţiune.
Ocrotirea cerută de la Apafiy şi acordată de dânsul a
resunat numai ca un ecoii lămurit la strigătul de ajutor al creştinilor de ritul grecesc, care se vedeai ameninţaţi în credinţa lor. Propaganda calvinistă, nu mai
pre jos de cea catholică în ceea ce priveşte lipsa de consideraţiuni, năsuia adecă cu toată hotărirea şi se folosia
de toată puterea ei, ca să-l subordoneze pe episcopul
Sava hierarchiei bisericeşti reformate, să-l iee veniturile,
să-l oprâscă de a mai sfinţi preoţi şi să rumpă din
diecesa lui câte-va protopopiate. Parte prin ocrotirea
principelui, parte prin intervenirea Domnilor din ţările
române

s'a înlăturat întru

cât-va furtuna, ba

s'au

ob-

ţinut chiar şi 6re care uşurări în sorta strimtoratei
preoțimi române.
Imbunătăţirile materiale, pe care preoțimea avea în
ceea ce priveşte posiţiunea ei economică să le mulţămească silinţelor puse de Episcopul Sara, aii urmat destul de răpede una după alta. In curând după urcarea sa
în scaun

Principele Michail Apafty,

la cererea preoțimii

române, s'a simţit îndemnat a confirma prin diploma
subserisă la 1 Septembre 1663 scutirea de dăciuială cătră
fisc, pe care o acordase predecesorul sti Barcsai, declarând totodată, că din chiar a lui gener6să pornire le
acordă şi scutirea dijmei de vin, care în diploma de
scutire a lui Barcsai fusese

du-se

pentru

acesta

de

trecute

strania

în tăcere,

expresiune,

liteză viile (Vineas Nobilitandas duximus,

folosin-

că

nobi-

prout eas

Nobilitamus praesentium per vigorem).

De 6re-ce înse

tot, atât, de apăsătârea geciuială cătră domnii de pământ

rămăsese în deplina ei vigre, scutirea de gdeciuiala cătră fisc, ork-şi- cât de binefăcătore, nu putea să contribue în măsura dorită la ridicarea stări! materiale a unei
preoţinii, care, cuprinsă de grijile unei stări de apăsare
şi luptându-se cu felurite nevoi şi'cu grija pentru hrana
de tote gilele, era silită să pună mâna la munca plugărâscă, pentru-ca să-şi susţie viaţa, şi să ostenâscă
di cu gi într”o lucrare ordinară, ceea ce, spre marea pagubă obştescă, trebuia so abată de la chemarea ef
adevărată şi ma! înaltă, de la promovarea culturii religi6se şi morale a poporului, ba chiar şi de la sărirşirea funcţiunilor de servicii dumnegeesc. Acest motiv Va
îndemnat pe Principele Apafty să dee o mai mare întindere scutirilor ce acordase, şi prin diploma de la 20
Decemrrie

1673. el declară,

geciuelii cătră

că vrea să întindă scutirea

fisc acordate preoțimii române în ceea ce

priveşte averea lor proprie în

râde

de

câmp,

rite,

vin

şi stupi şi asupra pământurilor şi proprietăţilor, care
fac parte div averea bisericii ori din dotaţiunea parochială;
căci el voia, precum 0 spune lămurit în diplomă, să
pârte grijă de uşurarea traiului şi de lesnirea lucrării
sărmanei preoţimi române, pentru-ca şi ea să pâtă
lucra cu ajutorul lui Dumnegeii mai cu folos pentru
mângâierea poporului. Nobila intenţiune a Principelul a
găsit însă la cele trei naţiuni privilegiate, ba chiar şi
la crganele executive ale guvernului o primire atât de
rece şi atât de puţin sprijiu, încât Maghiarii, Saşii şi
Secuii, neţiind sâmă de diploma de scutire, ali urmat
ca în trecut, să stârcă de la preoțimea română fără
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de nici o coasideraţiune deckuielile, ai nesocotit privilegiile câştigate şi n'a lăsat ca imunităţile ce i se acordaseră să ajungă la val6re practică. Asupra cererii
făcute din causa acâata de cel jigniţi în drepturile lor
Apafiy a emis la 12 August 1676 un aspru şi serios
ordin cătră diregătoriile celor trei naţiuni și cătră Pastorii săsești; în acest ordin el îl însărcineză şi-i admoniază să păzâscă, să respectize şi să apere pririlegiile acordate preoţimii parochiale române în ceea ce
priveşte geciuiala, şi acâsta cn atât mai virtos, cu câ
chiar şi staturile ţerii, departe de a vătăma aceste privilegii, mai vîrtos le-ai susținut şi urmeză a 12 susţin6 1). Dacă ordinul sever al lui Apafiy în ceea ce priveşte supraveghiarea le era adresat atât Pastorilor evangelici, cât şi clerului de rit grecesc şi dacă acestuia i
se poruncea să fie ascultător faţă cu superintendentul
Gaspar

'iszabecsi,

causa

era

impregiurarea,

că

încă

de

mult Protopopii greco-orientali din Arde erai supuşi
jurisdicţiunit superintendentului calvinese, care, foarte fireşte, era puţin preocupat de disciplina severă a preoțimii şi de instruirea catichetică a tinerimii în propria
ei religiune, ci stăruia,

din

contra, să

câștige proseliți

1) Litterae Privilegiales Principis Acatii Barcsay, dăto Bistricii,

15 mensis Martii 1659.

Litterae Privilegiales Principis Michaelis

Apaffi, dăto Albae Jnliae, 1 Septembris 1663. kitterae Pririlegiales
Principis Michaciis Apaffi, dăto Albae-Jaliae, 20 Decembris, 1673.
Litterae Mandatoriae Principis Apafi ad Clerum graeci ritus,
dăto Albae-Jaliae, 14 Angusti 1674. Litterae Manâatoriae Prin-

cipis Michaelis Apaffi, ddto Gorgeny Szt.-lmre,
Sitzungsberichte der kaiserlichen Akademie

12

August 1674,

der Wissenschaften in

Wien, philes. historische Klasse, Band XXVII. Seite 366—370.
Şinkai, Chronica Românilor, 'fom. II. pag. 118.

1

pentru biserica sa, o stăruință, care cu tot zelul a rămas din multe cause zadarnică şi tocmai de aceea a şi
încetat în cele din urmă.
Poporaţiunea română ajunse în urma helotismului social,
politic şi religios la mare părăjinire nu era, în genere, accesibilă pentru vederi de teologie teoretică, care, deosebindu-se

prea mult de credinţele ei religi6se nu le oferea nică măcar
avantagiul adimenitor,

că vor ar6 drept urmare

practică

vre-o îmbunătăţire în grâua stare de lucruri din biserică
şi, în genere, din viaţa lor. Cu t6te aceste timpul Principilor reformaţi a lăsat în poporaţiunea română multe urme
invederate despre proselitismul făcut de reformaţi, pe
alocorea cu oare-care suceee, Incepând div timpul domnici lui Gavriil Bethlen, în timpul domniei celor doi
Principi din familia Râk6czy şi până la sfirşitul domniei
lui Michail

Apafty

(1640)

mulţi nobili români

de cate-

gorie mai superi6ră ori mai inferi6ră, mulţi precţi de
tote gradele, ba chiar şi Metropoliţi români a intrat
sub presiunea exercitată de sus în sinul bisericii reformate. Şi anume în anul 1643 Metrogolitul Simon (sati
Simonoricz),

ear în anul

1680

Metropolitul

Iosif Bndai

a făcut mărturisire publică, că primeşte dogmele şi învăţăturile bisericii helvetice. Istoria multor comune ori
familii odini6ră române, ear adi maghiare dovedeşte apoi
diu destul, că schimbarea religiunii a avut încurând drept
urmare schimbarea limbei şi a îutregei naţionalităţi.
Autonomia

firacă a

bisericii de

rit

grecesc

a

fost

Resistenţa

în timpul Principilor aleşi atât de nesocotită, drepturile erau
şi dignitatea ei eraii atât de nesfiit călcate în pici6re, români şi per.
în cât o decadenţă mai desăvirşită abia era cu putință secuţiunile
PERRR
.
.
,
.
.
. pornite contra
ŞI nici chiar încercările de intervenire a Domnilor din
1or.

'Para-Romârâscă, mal ales ale lui Şerban Cantacuzino,
nu puteai să aibă mult succes.
De la începutul secolului XVII. protestanții îşi croiseră în zelul lor de convertire planul de a falsifica prin
învățături reformate puse în gura preoţimii române legea

cea veche, pentru-ca poporul

român

să fie tras ast-

fel, ca într'o mreje, pe nesimţite în legea cea nouă. Spre
scopul acesta s'aii emis în mai multe rânduri la adresa

Metropolitului şi a clerului româna instrucţiuni amenunțite, date în scris şi pline de învățături protestantice,
în adevăr un fel de normă catichetică protestantică-orientală, cu porunca

expresă,

ca

insirucțiunea

religi0să

să

i se dee poporului în înţelesul acestora, Asemenea instrucţiuni ai primit Metropolitul Dositeiii în anul 1627
pe timpul domniei lui Gavriil Bethlen, Metropolitul Ghenadie IL. în anul 1628 şi Metropolitul Stefan Simonovicz în anul 1643 în timpul lui Gheorghe Râkâczy |.
Deşi acestă instrucţiune siluită a prolus În casuri
singuratice efectul dorit, ea p'a putut, în genere, să-i
amăgâscă pe Români, nici să-i clatine în alipirea lor
cătră legea părinţilor săi. Siluirea, mărgiuindu-se la
formele externe, abia putea să aibă vre-o înriurire asupra firii întrinsece a religiunii şi asupra manifestaţiunilor ei,
Nici chiar în ceea ca priveşte formele externe înse
Metropoliţii din Alba-Iulia mai putut să cedeze totdeauna faţă cu stăruinţele calvineşti ale Principilor diu Ard6l şi așa ei s'aii expus la disgraţia lor.
Cât pentru cultul extern înse guvernamentul de partid, pătruns de fanatismul religios şi voluic în procederile sale, cum era cel ardelenesc de atunci, găsea în

PP

12

13

formele, în scăderile şi în organele administraţiunii bisericeşti destule pretexte, ca să dee violențelor, pe care
le plănuia, aparențele unei procederi legale şi drepte.
Mai ales doi Metropoliţi aii fost, a cărora statornicie
a resistat faţă cu t6te încercările de adimenire şi de
intimidare şi asupra cărora regenţi! ardeleni şi-a descărcat mânia în t6tă tigna şi cu un particular zel.
Primele măsuri de constringere ai fost luate contra
Metropolitului Ilie Joreşti, care în anul 1638 venise, ca
simplu călugăr, cu o măgulitâre epistolă de recomandaţiune din partea Yoirodului Matei din Muntenia în
Ard! şi, din consideraţiune cătră legăturile de prietenie ce existaii între cele două curţi, fusese ridicat de
Principele Gheorghe Râkoczy 1. în scaunul metropolitan
din Alba-Iulia,
Gre-care neregularități

de vieţuire, de care se făcuse,

aşa se dicea, vinovat în timpul visitaţiunilor canonice,
precum şi la alte ocasiuni, ali oferit numai pretextul
binevenit, pentru-ca într'un mod, care salv6ză aparenţele, să fie pedepsit cu asprime pentru supărătârea virtute a stăruinţei în credinţă. El se dovedise adecă ca
zelos luptător pentru credinţa sa, se pusese cu bărbăţie
în protiva propagandey calviniste, exclusese de la ori-şi
ce întrebuințare în biserică cărţile traduse în limba românescă şi concepute în spiritul reformaţiunii şi era
surd atât faţă cu adimenirile, cât şi faţă cu intimidările. Resturnarea lui era deci lucru definitiv hotărit la
Curte, şi nu era lucru greii a se găsi ceva pentru mas-

carea legală a acestei intențiuni,
Un sinod convocat la porunca lui Râkâzy a declarat
în anul 1643 pe Metropolitul Ilie Joreşti pe din destul

Metropolitul
Ilie Joreşti.
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dovedit de greşelile, pentru care era acusat, a decretat
atât depunerea, cât şi desbrăcarea lui de darul preoţiei,
Pa extradat; autorităţilor civile, ca aceste să-i croiască
pedepsa legală şi a obţinut pentru această hotărtre a
sa formala sancţiune domnâscă. Atitudinea duşmăn6să
a sinodului faţă cu acusatul cap bisericesc, care era în

strinsă legătură cn tendenţa propagandistă a guvernului
reformat, a fost în mare grad rezimată pe faptul, că în

unele cercuri şi protopopiate, anume în Alămor, Haţeg,
în Comitatul Hunedorei şi în valea Oltului mai mulţi
preoți trecuseră în taină la calvinism; nu se lăpădaseră,
ce-i drept,

de biserica lor, că îuse în virtutea

unti or-

dinaţiuni lămurite a Principelui Râk6czy nu îi eraii subordonaţi Metropolitului de Alba-lalia decât îniru-cât superintendentul reformat Stefan Gelei credea de cuviință
s'0 îucuviinţeze acesta.

Instrucţiunile

Priu asemenea apucături administrative sprijinite de un

picat învederat terorism a ştiut Gheorghe Râkoczy Î. să obfină de la sinodul român resturnarea unui cap biseriStefan
Simonovicz. cesc supărător ; tot atât de uşor i-a fost dar a face, ca
în locul lui acela'şi sinod să al6ză un urmaş îngăduitor şi de aceea binerădut în persâna preotului Stefan
Simonovicz,

acesta,

o alegere,

care

se

mai

bucura,

alară

de

şi de aprobarea superintendentului Stefan Gelei,

sub a căruia priveghiare se

afla atuudi biserica grecâscă

din Ard. In diploma da confirmare emisă de Principe
la 10 Octomvrie 1643 noii alesul Episcop sai Metropolit Stefan II. a primit totodată şi nişte instrucţiuni, despărţite în cinci-spre-gece disposiţiuni singuratice, în ceea
ce priveşte purtările lui ca cap bisericesc. Chiar şi numai prin acceptarea acestor instrucţiuni el a primit faţă
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cu Principele un obligament moral, care atât de puţin
se potrivea cu confesiunea grecească şi cu posiţiunea lui
de Episcop, încât, ţiindu-se strict; de normele prescrise,
pretinsul Episcop diecesan grecesc s'ar fi dat pe faţă ca
superibtendent helvetie alifei numit. Qui grecesc ar fi
cuprins în casul acesta un puii protestant cu pene greceşti.
|
Norma prescrisă îi impunea Episcopului, înainte de
t6te, o îndatorire, care, tocmai pornind din intenţiunea
de a exclude limbile usitate în alte biserici surori, d. e.
cea slavă şi cea grecâscă, părea menită a contribui în
mare grad la întemeerea şi la întărirea bisericii naţionale române şi la prefacerea limbii ţerii tu limbă bisericescă,
T6te funcțiunile religise, atât în biserică, cât şi
afară de biserică, rugăciunile de tot; feliul, predicile şi
catichisaţiunea, atât Episcopul, cât şi preoțimea ce-i era
subordonată. aveaii 'să le facă numai în limba românâscă.
Oră-şi cât de priinci6să şi de hinevoitre părea acestă
disposiţiune în genere, ea nu era lipsită de calculul fin,
că o asemenea despărţire în ceea-ce priveşte limba va
inrturi asupra slăbirii legăturilor dintre biserica română
şi celelalte biserică surori şi va trebui să îngreuieze întrarea

în

Ardâl

a

tuturor

preoţilor

străini,

care

nu

cunosc limba română.
lotr'un alt punct i se prescria Episcopului (Metropolitului), ca nu numai să primescă pentru persna sa
catichismul calvinesc ce. i se trimitea în acela-și timp
ca

singurul corect

şi

să

înveţe

după

el,

ci

să porte

totodată de grijă, ca el să fie primit, publicat şi ră3pândit în diecesa lui. | se mat prescria apoi, ca atât el
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însuşi, cât şi clerul lui să dee cuminecătura în formă
îndoită şi numai pers6nelor virstnice, pricepătdre şi cu
bune purtări. Crucile şi icânele din biserică n'are să
Je cinstâscă ca pe nişte lucruri sfinte, ci să le preţuiască ca pe nişte pod6be ale zidirii bisericeşti şi ca
pe nişte monumente despre suferinţele mântuitorului, făcând ca şi credincioşii de sub păstoria lui tot ast-fel să
le preţuiască. 0 altă indatorire a Episcopului era, ca
el să nu se incumete a grăi de ră, a supăra ori a
prigoui pe Românii, care, fie ei din starea preoţâscă,
fie din cea laică, vorfi trecând la confesiunea reformată,

ci să-I totimpine, din contra, cu aceea-şi iubire ca pe
coreligionarii săi remaşi credincioşi. S'a luat mai departe disposiţiunea, că în toţi anii are să se întrunâscă
un sinod eparchial, în care întrega preoţime română
să fie

representată, şi că

în incidentele

dogmatice

im-

portante părerea superintendentului reformat de atunci
are să fie considerată drept criterii pentru decisiunea
corectă. Atât la alegerea, cât şi la destituirea, drept pedeapsă, a protopopilor, nu i se va cuveni vot numai
Episcopului şi Consistorului săi, precum şi preoțimii din
protopopiatul respectiv, ci totodată şi superintendentului
general reformat, şi acesta are să fie anume învitat a
lua parte la resolvarea cestiunii personale. Conflictele
dintre preoţi aveai, în sfirşit, să fie resolvate cu ocasiunea visitaţiunilor canonice în prima instanță de Episcop (Archiepiscop) însu-şi cu concursul protopopilor con:
petență, ear în casul unui apel făcut de părți ele al
să fie înaintate la forul diecesan, unde Episcopul cu
consistorul săi şi cu mai mulţi protopopi ali să facă
o nouă cercetare, sentința aveaii înse s'o supună mai

nainte aprecierii şi aprobării superintendentului general
reformat 1).
Episcopul ori, (cum el însu-şi se numia), Metropolitul
Stefan II., care pare a fi fost preocupat mai mult de

rămânerea sa în scaun

decât

de libertatea conştiinţei

şi de păstrarea dignităţii sale, s'a supus la ceca-ce
era inevitabil şi astfel a executat cu un zel cel puțin aparent prescrierile de conduită în toată seriositatea făcute şi tocmai de aceea trecute în tairegimea lor

în actul de instalaţiune, fără înse ca să fi părăsit for-

mal legea şi biserica lui, a luat deci o atitudine de
mijlocitor şi a ştiut astfel să se asigureze contra disgraţiei şi a fanaticei manii de persecuţiune a lui Gheorghe Râkczy 1. De 6re-ce între aceste Catichismul
calvinesc tradus la porunca acestui Priacipe în româneşte şi tipărit cu cheltuiala lui nu numai în Ardei, ci
totodată şi în principatele române de la Dunăre a străbătut şi s'a respândit şi astfel a pregătit pentru religiunea grecâscă scandal şi pericol de existenţă, efectul
(acestei purtări a Episcopului) asupra preoțimi! române
nu a fost mic. Archiepiscopul Stefan, legat de instruețiunile ce primise şi intimidat de sorta predecesorului
stii, n'a cutezat să-şi ridice glasul contra acestei cărţi

"Seo stricăci6se,

Metropolitul Moldovii

Varlaam,

urmând

învi-

> taţiunii ce-i făcuse marele boer Udriște Năsturel, cum-

ces natul Voivodului Munteniei Mateiă, a luat causa cu ener> Sie în mână şi a pus cestiunea în discuţiunea unei aduîi nări de Episcopi, convocată din ambele priocipate, care,
') Samuil Klein de Szăd, Istoria bisericâ—scă.
Şincai, Chronica

Românilor. Iaşi, 1853, Tom. III. pag. 38.
44,075. 11.
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sinodului
stăruină pe lângă disposiţiunile şi hotăririle
calviismul
Catich
s
ţinut la Iaşi în anul 1642, a respin
comsă-l
t
mese ca fiind eretic, Pa afurisit şi a botări
bată cu atât mai

virtos, cu cât tocmai atunci propaganda

Româreformată aruncase din Ard6l mrejile ei asupra
rPatria
care
cu
ze],
şi
acelanilor din tâte ţerile cu
or.
Grecil
asupra
lui
ale
chul Chiril Lukaris arunca pe
anume
Metropolitul Moldovii Varlaam a publicat prin o
compastorală oprirea formală, precum şi o amănunţită
şi înbatere a Catichismului calvinesc declarat de eretic
anul
în
e
public
se
să
lisat
a
şi
ă
trodus prin contraband
ra,
tuturo
a
ştiinţ
spre
Iaşi,
1645 în tipografia sa de la
atât

acestă

pastorală,

cât

şi

combaterea

concepută

în

forma unui anticatichism!). Astfel i-a fost reservat vredparte
picului Metropolit 'din Moldova să impedece în mare
săi
l
colegu
ce
răul
lui
şi să oprâscă în întinderea
inţare
încuri
o
prin
fie
din Ardl Va făcut bisericii sale
re.
explicită, fie, cel puţin, prin o intenţionată ignora
În tocmai ca în

casul

mai sus

amintit, Metropolitul

tant doStefan a dat şi într'un alt cas tot atât de impor
de grijă
e
purtar
şi
ere
vadă de puţină prudenţă, preved
lă să
îndoia
fără
a
pentru binele bisericii sale. Deşi trebui
despre maaibă cunoştinţă despre turburările bisericeşti şi
pechinaţiunile unioniste ce în diecesa Muncaciulul se
nu
el
rată,
invede
mai
ce
în
ce
treceaii cu violenţă din
digla
rea
ridica
a sfiit a da mână de ajutor pentru
antenitatea de Episcop a celui mai primejdios dintre
i
luptătorii uniunii şi a da astfel s6rta bisericii greceşt
râude acolo în mânile unui transfug viclen şi plin de
1) Şincai. Chronica Românilor,

Iaşi. 1853,

Tom. IIL. pag. 45.
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tate. Cânâ adecă călugărul basilit
nat pentru scaunul episcopese, a
consecrat la Alba-lulia după ritul
acesta s'a răgămat nu numai pe
tară a repozatului

Episcop

Petru Parteniu, desigfăcut cerere spre a fi
grecesc şi spre scopul
disposiţiunea testamen-

Vasile

Tarassowiez,

ci tot-

olată şi pe recomandaţiunea făcută de Episcopul catolic
din Vâcz, Matei 'Tarnczy, precum şi pe acea a Primatului Ungariei, Georg Lipai, Metropolitul nu a găsit nimic suspect în întrega

această afacere, a sfinţit în anul

1651 de Episcop pe Partenie, cu concursul Episcopilor
Grigorie din Moldova şi Sava de la Bistra, şi a dat la
mâna noului Archierei o formală diplomă pentru adeverirea consecrațiunii. In acâstă diplomă Stefan se numia
„Archiepiscop al Aibei-Iuliei, al Vadului, al Maramureşului şi al întregului Ardei de rit grecesc“; dar în
acela-şi an (1651) s'a făcut după stăruința şi cu cheltuiala lui Râkdezy tipărirea în limba românescă a Psaltirei, ear mai târgiii (1657) a Noului Testament, şi
Archiepiscopul Stefan n'a îndrăsnit, în dedicațiunea recunoscătore adresată Principelui şi tipărită drept prefaţă
a cărţi!, să se numâscă pe sine în titlu diecesan al

intregului

Ard!

de

rit

grecesc, de

dre-ce, precum

amintit mai precis mai sus, ţinutul Făgăraşului
de sub autoritatea lui âncă în anul 1643 şi
ca fiindu-i accesibil numai după buna chibzuinţa
perintendentului general1).
Acea-şi politică bisericâscă a urmat-o faţă
ştinil de rit grecesc şi Gheorghe II. Râkâczy, care
1652, în timpul păstoririi Metropolitulut Daniil

s'a

era scos
declarat
a sucu crela anu]
din Ar

') Şincai, Chronica Românilor, Iaşi 1853, Tom. IIL. pag. 53,

20

â€), a dat, după stăruința reformatului Gheorghe 0sulai, pentru Românii din Maramureş, la mâna protopopului Simeon Pătraşcu, care atunci nu se alăturase âncă la
uniunea catolică, o instrucţiune de conduită identică cu
cea dată de tatăl-săii Gheorghe I. Râkoczy Metropolitului Stefan II. în anul 1643,
Un mult mai strident exemplu de violentare a drepArchiepiscopul
Sava
tăţii e osândirea Episcopului de Alba-lulia Sava BranBrancovici.
covici, supărător atât pentru bogăţia lui, cât şi din
causa tăriet lui în credinţă. Acest om nevinovat a fost
în anul 1677, după instigaţiunile zeloticulni Superintendent, Mihail 'Tophaeus, acusat de vieţuire imorală de cătră dot nobili rtvnitori la banit lui,

Ludovic

Sz6kely şi

Stefan Nalaczy. Intr'un Sinod eparchial compus de 93
membri parte din statul preoţesc, parte din cel mirân,
între care mai ales Protopopul loan Zoba a ieşit în pri-

mul plan, ţinut la 2 Iulie 1680 la Alba-lulia şi con-

dus de Protonotarul Petru Alvinezi de Borberek ca preşedinte, sinod, la care superintendentul Tophaeus s'a
infăţişat ca acusator, acusatul a fost supus judecății
criminale, declarat de vinovat, osândit la o lungă intemniţare şi la perderea întregei sale averi 5).

Tirit în mod dehonestător și nemilos din culcugul lul

la
de bolnav în temniţă, purtat după principele Apafly
de
lăpăda
Radnoth, unde acesta petrecea, ispitit a se
fără
legea lui, dar găsit tare în credinţă, el ar fi cădut

îndoială în temniță jertfă a suferințelor sale, dacă infiuenţa coreligionaritor luă din străinătate nu Par fi scos
1) Mihail

Cserei,

Siebenbiirgische

Chronic

Erădlşi Historiăban, ad annum 11699).

(Cserei

Mihâly,

az
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la timp din strimtorare. Fratele st Qheorghe Brancovici, arestat de odată cu el, dar pus puţin tn urmă în
libertate, se refugiase adecă din Ardel în Muntenia,
uude a găsit primire prietenâscă şi a isbutit să inspire
Principelui Şerban Cantacuzino un viii interes pentru
scăparea Episcopului Sava. Număroşii duşmani interni at
lui Apafiy, care lucrat pentru restunarea lui, ai profitat în vederea acestui scop şi de acest cas scaridalos,
pe care l'a presentat la Pârtă drept o doradă coneludentă despre continuarea relei adminisiraţiuni. 'Temâadu-se, ca na cum-va Şerban Cantacuzino să se unâscă
eu adversarii lui din Ardd!, şi îngrijat de stcua acum

răsăritore a lui 'Tokâly, care rivnea la Ard6l, Apafty
a cedat stăruiuţelor mijlocitorului muntân, s'a arătat
îndatoritor faţă cu Şerban, a eliberat pe Archiepiscopul

Sava din temaiţă şi a dat ear în mânile lui adminis-

traţiunea bisericii lui. Frânt însă şi istovit de virstă,
de b6lă şi de suferințe, Sava a încetat nu mult după
aceea, în anul

1680,

din viaţă 1).

Ca în casul acesta a venit şi în
nile principilor de la Dunăre ajutor
pentru coanaţionalii şi coreligionarii
După căderea lui Suva a primit,
(Budai), ales drept succesor al lui,
din mânile

multe altele din mâmijlocitor şi alinare
din Ard$l.
ta avul 1680, Iosif
sfinţirea în Episcop

Metropolitului Valachiei,

reşti, şi acesta

a credut de

Teodosiu,

cuviinţă

cu ocasiunea aceasta în cercetarea

la

să nu mat

Bucu-

între

osândirii Metropolitu-

lui Sava ], ci să considere, în mod tacit, fapta împlinită
1) Raicz, Geschichte der Bulgaren, Serben und der iibrigen Sid-

alaren. (Sârbeşte).
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ca resolvată. Ia reversul dat cu
episcopul Iosit constată raportul
care se află faţă cu Metropolitul
port, în care ai stat şi urmaşii
după timpuri ai Vlachiei, care
eparch patriarchal, până-ce
făcut acestă legătură.
Şirul

Archi-

episcopilor
greco-orientali.

ocasiunea acesta Archide sufragan supus, în
Valachiei. Teodosiă, ralul faţă cu Metropoiiţii
le era supraordonat ca

trecerea

la uniune

n'a des-

Archiepiscopil greco-orientali ce urm6ză aii rămas de
aici înainte, în timpul epocei de transiţiune, în care se
afia ţara, feriţi de orl-şi-ce combatere şi altfel de siluire privitâre la confesiune, ear acesta cu atât mai
vîrtos, cu cât în adânca prefacere a împregiurărilor şi
în schimbarea inevitabilă a regimului propaganda catolică prea în curând a început să iee locul celei protestante.
Precum

ai

fost, de o parte, Archipăstori

români,

care

în ciuda confesiunii lor, cel puţin în taină, ai ţinut cu
reformațiunea, mai lipsit, de altă parte, nici Episcopi,
care cochetaii ca catolicismul şi care, în urma unei dipace prestigitaţianii politice-bisericeşti, ali şi cădut necondiționat şi orbiş în braţele lui însetate de pradă.
Propaganda reformată a năsuit, potrivit cu spiritul propriei sale biserici, să câştige proseliţi mai mul; prin
convingere religisă pe basa studiului făcut prin siue
însu-şi în biblie şi a interpretării raţionale a adevărarilor religioase şi de aceea promovat cu un zel parțicular instrucţiunea, cultivarea şi literatura bisericescă a
Românilor;

propaganda

catolică

înse,

nepreocupându-se

de loc de conştiinţa religi6să şi de convârtirea jatimă
a mulţimii apucate în mreji, se îndrepta asupra preoților şi asupra căpeteniilor acestora, li câştiga pe aceştia
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prin întrebuinţarea unor mijl6ce materiale sufiziente și
considera armata ca învinsă după-ce generalii şi oficerii
capitulai, fără ca să mai ţină sâmă de restul oştirii,
ca şi când aceştia ar fi un accesorii lipsit de voinţă al
preoţimii şi ar fi nevoiţi să urmeze necondiţionat şi neîntrebaţi oră-şi unde. După constituţionalismul protestant a venit la rând absolutismul catolic pe terenul
bisericesc. Ceea-ce acela nu a putut cuceri în aprpe
un secol, acesta a siluit într'un deceniu, un succes, la
care a contribuit, se "nţelege, în mare parte şi asemănarea religiunii catolice cu cea grecâscă (cu excepţiunea celor patru dogme ce le deosebesc).
Şirul Episcopilor (ort Archiepiscopilor, cum se mat numesc), pe care Românii, după constatările făcute până
acum

cu

siguranță,

i-ai

avut

la

Alba-lulia,

cuprinde

următorii purtători de Mitră:
1. Varlaam

|. .,....,

2. Paul Tordâsi . . ..

în anul 1537

. ..

„

3. Ghenadie [... . .. . .„
4. loan de Prislop . . . . .,„
5. Teoctist . . . . . . . . ,

„
.
„

6. Dosoftei

7.
8.
9.
10,

.....

11. Sava

|. (Brancoșici)

12. Iosif (Buda)
13.

„a

Ghenadie II. (Gheorghe Bradij .
lie Joreşti. . . . . . . „
Stefan (Simon ori Simonovici) .
Daniil, . . . . . . . . „

Ioasaf.

.

.

.

-

..

. . . ...

„1,

.

a

....

14. Sava ÎI. (Vestemianul). . ..
15 Valaam ||. ...... >

1569

4

1580
1595—1599
1605—1609
1627

„
.„
.

1628—1640
1641—16843
1643-1651
1651—1656

„

1656—1680

1680—1682
a

1682

.„
„

1686
1687-—1699

(2)

16. Teofil (Toma Ser6mi) . . . în anul 1692—1697
» 1698.
17. Atanasie, . . . . - - -p
neintrerupt
şirul
încheiat
s'a
Cu executarea uniunii
continuat
s'a
şi
Arde!
din
al Bpiscopilor greco-orientali
abia în anul

1751,

nu

înse în Alba-lulia,

o schimbare, despre care se va vorbi

B.

ci în Sibiii,

mai jos pe larg.

Stăruinţele unioniste în Ardăl sub Casa
împerătescă.

Mai mare seriositate,
executare mai energică şi
principii protestanți aleşi
del de când cu intrarea

prudență mai experimentată,
succes mai grabnic decât sub
a dovedit propaganda în Arla 1688 in stăpânirea regen-

ţilor catolici din Casa Impărătescă.

Indată-ce Ard6lul a cădat sub stăpânirea austriacă,
privirile Curţii din Viena ai fost îndreptate asupra stării
precare a bisericii catolice de acolo, pe care principii
protestanți nu numai o asupriseră, dar 0 duseseră aprâpe de stingerea ei. Cuprins de o viuă dorinţă pentru ridicarea acestei biserici, Impăratul a luat, înainte
de tâte, hotărîrea de a fortifica şi spori poporaţiunea
catolică din ţară prin achisiţiune de proseliţi ast-fel ca
să poată ţine cumpăna, în ceea-ce priveşte numărul credincioşilor, cu celelalte trei religiuni recipiate,
Staturile catolice şi domnii de pământ catolici, de şi
puţini la număr, dar conduşi de trei bărbaţi întreprin-

dători, 'Tesaurarul ţerii comitele Stefan Apor şi magnații
Mihail Mikes şi Stefan Haller, şi-al ridicat Indrăsneţi şi

cu resfăţare capetele şi năzuiall cu zel neobosit nu numai

spre înlăturarea mărginirilor puse până acum cultului
catolic, ci totodată și spre ă asigura încetul cn încetul
catolicismului supremaţia. EX n'ai putut, ce-i drept, câtă
vreme influentul şi chibzuiţul Cancelar Comitele Kinsky
conducea afacerile, să străbată la Curte cu proiectele
lor; îndată îuse ce, după încetarea acestuia din viaţă,
zeloticul cardinal Kollonicz a câștigat-o înrturire hotărit6re

asupra

afacerilor

statului,

favorisarea

catolicis-

mului din Arde a luat un avânt hotărit şi netudoios
şi pretensiunile partidului catolic de acolo sfaii bucurat
în Viena de binevoitâre primire şi încuviinţare. lesuiților li s'a lăsat de aici înainte câmp deschis pentru
uneltirile lor ascunse şi pentru planurile lor mărturisite,
pentru a cărora executare, dacă
voie, se făcea recurs la armată,

nu

mergea

de

bună

Deşi generalul Rabutin, care era tasărcinat să păz6acă
liniştea şi ordinea internă cu ori-ce preţ, s'a arătat reservat faţă cu ori-ce conflicte religi6se şi nu era dispus a pune

puterea

sa

armată

în serviciul propagandei

catolice, ordine împărăteşti severe şi repetate Vaii împins
în curând contra voinţei lui în altă direcţiune. Cu tote
aceste, om nepreocupat, el era aprâpe să aresteze şi să
tragă în judecată pe 'Tesaurarul Comitele Stefan Apor,
care abusase, de capul lui, prea mult de puterea armată
în conflictele religionare.
Acâata era pentru

nesigure

asupra

iuteresele

Ardâlului

cu

stăpânirii austriace facă Impărecherile

atât

mai de regretat, cu cât cel-lalţi mari

mai

păgubitor

şi purtătorilor da

dignitari ai feri! şi n esiguranța

nu conduceaii nici ei afacerile publice în bună înţelegere
şi în pacinică conlucrare,

Astfel Guvernatorul Arâ6lului,

Comitele Gheorghe Bânfiy, trăia

cu Cancelarul, Comitele

Ardslului.

Nicolae Bethlen, în harţă publică şi în continuă rivali-

tate, ceea-ce dedea activităţii lor adese-ori un mers atât
de păgubitor, în cât era nevos de

intervenirea Impăra-

tului şi a supremului Cancelar boem Comitele
ca să restabilească ear pacea şi prietenia între
Monarchul îşi dedea fără îndoială t6tă silinţa,
promovarea conlucrăril în bună înţelegere şi în
a supremelor organe de guvernament din ţară

Kinsky,
dânşii *).
ca prin
armonie
să apro-

pie de Viena şi să asigureze în mod statornic o proviucie, a căreia alipire cătră Dinastia Habshurgică nu fusese

âucă încercată şi a căreia viitor abia în proxima pace
avea să fie resolvat; în mod definitiv.
De aceea Impăratul a vestit pe marii dignitari din
Ardi despre victoria strălucită, pe câre Dumnedeul
oştirilor i-ai dat-o asupra Turcilor la Zenta cu un suc-

l a
ces, încât ati perit peste 24,000 dugmani, Sultanu
ear
lagărul,
lui
fugit cu mare grabă lăsând în urma

Imperialil ai avut o perdere de abia vre-o 500 6meni.
De Gre-ce sorta definitivă a Ardslolui acum se putea
uşor preved6, Impăratul Leopold |. a chemat ia Curte
pe Guvernatorul Bânfiy, pe Cancelarul Bethlen şi pe Tesaurarul Apor, pentru ca să discute împreună măsurile
neapărate ce aveai să fie luate pentru asigurarea țerii
până

la pacea, care acum nu maj putea să fie depărtată,

precum şi pentru prosperarea ei 2). Cancelarul Bethlen
se simția grațios resplătit prin numirea fiului săi Mihail
1) Litterae
vaniae Comitem

Imperatoris

Leopoldi

1, ad

Gubernatores

Banfiy, dâto Viennae, 26 Novimbris,

Transyl-

1696.

2) Litterae Imperatoris Lropoldi |. ad Gubernatorm 'Transylvaniae
Comites Bânfiy, Bethlen et Apor, ddio Viennae, 8 Octobris, 1697.

în dignitatea de Comite suprem al Maramurăşului şi căpitan suprem al Hustului, numire făcută în tâtă forma
şi într'un mod măgulitor pentru meritele părintelui D,
Abia

bătălia

de la

Zenta

a

asigurat

posesiunea

Ard6-

lului, care după înfrângerea suferită de Veterani era atât
de răi primejiuită, încât Impăratul, ne mai având credinţă în norocul armelor, în mat multe rânduri a făcut
prin guvernul ţării apel la neinfricata mărinimie, la simțimentul de conservare şi la credinţa jurată a poporațiunii din Ardei. Apelul a avut un bun succes şi a
adus guvernului ţării o declaraţiune de mulţumire din
partea Împăratului 2).
lotr'an timp atât de turburat şi tn faţa unui viitor
atât de nesigur certurile pentru titluri şi ranguri trebuiaii în tot, casul să fie puse îu rândul greutăților neaşteptate ale momentului şi ale unor anomalii, care irită
spiritele şi care tocmai acum erai pentru Curtea din

Viena mal supărătâre decât orl-şi când. Mănaţi de se-

tea de titluri şi ranguri spre o îngâmfare deşârtă, Mar.

naţii de veche viță, Comiţi şi Baroni, pretindeaii numai
pentru

siue

titulatura Nagysâgoi

numiții Comiţi şi Baroni
stăruință acest titlu şi se
In ceea-ce priveşte rabgul
nobilii de viță veche. De

(Măria

Ta),

pretindeai şi ei
declaraii pe sine,
şi titulatura de o
dre-ce atingerea

politică a cercurilor aristocratice suferea

ear

noi

cu acea-şi
în genere,
potrivă cu
socială şi

mult în urma

1) Decretum assecuratorium Caesaris ad Cancellarium Transylvanicum Comitem Nicolaum de Bethlen. dăto Viennae, 24 Febru-

arii 1696.
*) Bescriptum

Imperatoris

Leopolâi 1. ad Guberniura Transyl-

vaniae, dăto Viennae, 12 Octobris 1695.

Certurile
pentru titluri
şi
ranguri.
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certurilor pentru titluri şi ranguri, care sgândăriaii mândria nobilitară,

cestiunea a fost înaintată

spre resolvare

la Viena şi Impăratul a luat hotărirea de a pune şi
pentru Ardsl îm aplicare procedura obicinuită în ţările
Ori-şi-cărul Baron

ereditare germane.

sai Comite,

fără

deosebire în ceea-ce priveşte vechimea numirii, i se cuvine de atunci din partea celor de acela-şi rang şi în
genere titulatura simplă „Domnule Baron ori Domnule
Comite“. Mitulatură mai mare li se cuvine numai acelora dintre membrii

înaltei nobilimi,

care

ai

fost dis-

tinşi în special printrun blason strălucit ori ocupă o
înaltă dignitate publică. Rangul în cea ce priveşte precăderea se scărițeză după virstă şi după gradul nobleţei, precum şi după gradul funcţiunii ce fie-care ocupă în stat.
Intr'un mod tot atât de raţional şi de potrivit cu vederile acelui timp a resolvat Impăratul şi conflictul pentru ranguri ivit între supremii dignitari, căpetenii de
diregătorii, comandanţi de trupe fie între dânşii, fie faţă
cu magnații şi cei-lalţi membrii ai înaltei nobilimi din
eră. .
Numai astfel s'a putut pune deocamdată capăt micilor
jalusii

şi frecări personale,

în s6mă, fiind-că de
ameninţaii să treacă
spiritele

iritate

care merițaii să

fie băgate

la lucruri de puţină importanță
şi asupra intereselor publice, şi

ale nobilimii,

care

în acestă

provincie

era hotăritâre, încetul cu încetul s'aii potolit *).
Asemenea avâuturi şi porniri de orgoliti plin de jalusie
exagerată mail lipsit la nobilimea din Ard6l nici mai târdiă,
1) Duo decreta Imperatoris Leopoldi
vaniae ddto Laxemburg 20 May

1696,

|. ad Gubernium Transyl-
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deşi seriositatea şi crisa furtunâsă a timpului de atunci
ceraii cu totul altă ce-va. In timpul stăpânirii austriace

adecă mai mulţi dintre membrii
fost ridicaţi la rangul de Baron
fie pentru meritele lor în genere,
pentru înalta posiţiune ce ocupaii

nobilimii inferidre at
ori la cel de Comito
fie din consideraţiune
în viaţa publică. Frati

apoi

nobilime, care, nefiind

ear

alte

familii din vechia

distinse prin titlu de Baron
rânduiala

oficială

ori

Comite,

rămâneaii

în

a ravgurilor în dosul ma! sus amin-

tiţilor nou creaţi purtători de titluri şi se simţiaii jigniți prin o asemenea preterare. Aceste eraii mai aJes
cunoscutele

familii

nobilitare

Bânfiy,

Balintik, Barcsay,

Bethlen, Haller, Josika, K6m6ny, Kendefy, Kornis, Macskăsi, Nalazzi, Petki, Rhâdei, Serddi, Teleki, Toldalagi,
Toroczkai, Vitez, Vass. Aceştia s'aii plâns deci la Impăratul de îngâmfarea şi precăderea pretenţi6să a nouei
nobilimi, şi ai cerut emiterea unei ordonaţiuni, în virtutea

căreia dânşii aveaii să fie consideraţi ca Baroni ori Comiţi
de drept şi să nu fie pe viitor puşi în adunările publice
în urma Baronilor ori Comiţilor nou creați. In Viena
nu se trecea cu vederea marea greutate de a reduce
deodată importanţa recompensaţiunii abia acordate Propriilor aderenţi în favorul unor Gmeni cu înclinări îndoi6se ori pote chiar ostile. 1). Avându-le aceste în vedere,
privirea guvernului s'a indreptat asapra poporului român
covirzitor la număr, care fără de excepţiune se ţinea de
biserica, grecscă şi care, precum mai sus s'a ardtat in
deamânunt, tângea în adâncă înjosire, fiind de o parte
În

1) Memoriale antiqaarum familiarura transylvanicum ad (aesateam Majestatem. (Probabil din anul 1697),
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al
lăsat, în privinţa socială, în bunul plac neinfrânat
cu
apăsail
care-l
egoism,
de
plini
domnilor de pământ
robotă şi dijmă, şi supus de altă parte, în privinţa bisericcacă, supravegherii unul superiotendent calvinesc,
care, deşi fără succes îndestulător, îşi dedea silinţa mail
mult să convertâscă tinerimea română la protestantism
decât să pârte grijă de creşterea ei religi6să şi morală.
Nu erati însă mici greutăţile ce aveaii să fie învinse

spre a seirşi fapta odată hotărită. Impăratul

Leopold

primise Ard6lul din mânile staturilor, al căror plenipotenţiari prin actul de supunere subscris sărbătoreşte la
Sibii în diua de 9 Mai 1688 schimbaseră supremaţia
turcâscă cu cea austriacă, dar îşi mai păstraseră Principele indigen. Când, după mortea Principelui Mihail
Apafiy (1690), Tikoly a năvălit în ţară şi în urma
victoriei hotăritâre de la Zărneşti, unde ambii generali,
Heiszler şi Doria, aii fost făcuţi prisonieri, ear alți doi,
Mihail Teleki şi Magni, ali râmas morţi, el a luat stăpânirea, staturile transilvane rămase credinciose aii întrat
cu Curtea dia Viena în negoţieri pentru . respingerea
supremaţiei osmane şi pentru confirmarea tteărului Apafiy
fost, ce-i drept,
ca Principe pământen. Ajutorul de truape
încuviinţat, T5kăly şi stea tătărâscă ui fost respinşi de
Marchionul de Brandenburg şi de Veterani şi ţara a fost
deplin recucerită, dar contra confirmării âucă minorului
Apafiy Impăratul s'a opus cu hotărîre. Comitele Nicolae
Bethlen,

împuternicitul

trimis

de

staturi

la

Viena, a

intrat acolo la învoială asupra unei diplome de asigurare potrivite cu împregiurările şi cu interesele ambelor
părţi în ceea-ce priveşte organisaţiunea ţării şi drepturile
staturilor, diplomă, al căreia proiect nu fără de îns&mnate
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greutăţi a ajuns să fie primit în Dieta de la Făgăraş
şi care a avut drept urmare condiţionată depunerea jurămâatului d> fidelitate, In rândurile staturilor se aflati
însă atunci membri atât de numeroși, de puternici şi de
influenţi ai celor trek biserici acatolice recipiate şi cererile privit6re la politica parte generală, parte bisericâscă,
pe care ei le adresaseră la Viena, eraii atât de stăruitâre

şi atât de recomandabile din punctul de vedere al intereselor bine înţelese ale Impăratuluj, încât împlinirea lor
sta în strinsă legătură cu consolidarea stăpâniri! austriace
în acea ţară, şi Împăratul n'a putut decât ca prin diploma solemnă de la 4 Decemvrie 1891, publicată ca

lege fundamentală a ţării, să confirme în mod definitiv

tote privilegiile tradiţionale ale Marelui Priacipat şi să
le asigureze atât acestora, cât şi în deosebi drepturilor
şi libertăţilor de până acum ale confesiunilor acatolice
conştiincisă respectare, stăruitre executare şi puternică
ocrotire. Egalitatea de drepturi a celor trei confesiuni
acatolice cu cea catolică, care a fost proclamată în acea
diplomă, făcea peste putință atât ridicarea acesteia în
posiţiunea de religiune domnitâre, cât şi ori-ce altă preferire privilegiată a ei. Apoi, fiind poporaţiunea română
lipsită cu desăvirşire de cultură şi de instrucţiune, înrturirea
didactică asupra convingerii religi6se, adecă o convertire
conştientă a el, era deocamdată lucru peste putinţă şi
bumai încetul cu încelul şi cu anevoia realisabil. Se
impunea, în sfirşit, şi gândul, că numai oferirea unor
avantage

materiale,

bunătăţire în

să fie preţ
şi conştiinţa

starea

şi anume

numai

o însemnată

economică a clerulut

îm-

român pote

destul de adimenitor spre a da deodată
religi6să

în vândare.

Şi acest drum era
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îngreunat

prin

contrarele

interese particulare ale nobi-

limii stăpânitâre de pământ şi ale privilegiatului cler al
ricipiatelor confesiuni acatolice, care renunţaii cu atât
mai puţin la drepturile lor de geciuială, cu cât aici
vorba era de întărirea unei biserici ce tindea la predomnire şi era forte ajutată de Curte, deci de turburarea

echilibrului interconfesional de până acum. Tocmai de
aceea, fiind făcut cu mai puţină circumspecţiune şi âncă
în timpul răsboiului turco-austriac, intenţionatul câştig

de suflete ar fi putut să potenţeze agitaţiunea în ţara

de curând redobânâită până la o ruptură pe faţă contra
Casei Domnitâre, tocmai lucrul, spre care tindeaii atuuri

uneltirile lui Tokdly.
Conlucrarea
plină, de succes
a Cardinalulu!
Rollonicz şi a

Iesuiţilor.

In luptă cu aceste greutăţi a intrat un bărbat, care
prin posiţiunea, vaza şi buna lui pregătire era destoinic
a da pept cu ele şi era purtat şi de încrederea particulară a Împăratului. Cardinalul Leopold de Kolloniez,
Archiepiscopul de Strigoniu şi Primatul Ungariei, care
Aocă în anul 1692 dusese prin câştigarea a mai mult
de 200 preoţi greco-orientali la îndeplinire uniunea diecesei din Munkâcs, a pornit pe acela-şi drum şi a întrebuințat acelea-şi mijl6ce şi în Ard). El a dispus să
fie răspândită cu profusiune în Arde], cum fusese mai
înainte în Ungaria superidră, cartea scrisă din însărcinarea lui de lesvitul Szent-lvâny şi tipărită la Tirnavia
sub titlul „De ortu, progressu et diminulione Schismatis
graeci etc.“ în care se scâte la ivâlă cu intenţiune
aprâpe totala concordanță a confesiunii greco- orientale
cu cea romană până la cele mai mici deosthiri. Mai
multe mil de Catichisme concepute în spirit catolic,
tipărite acum cu cheltuiala Cardinalului în limba româ-
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nască,

mai

ales

pentru tinerime,

aveai

menirea

de a

deschide la dânsa drum pentru doctrina catolică. Copiii
români ai găsit primire, educaţiune, intreţinere şi sprijinire în şcoli catolice, Un la Cluj din nou înfiinţaţ şi
bine instalat seminar preoţesc purta prin creşterea de
preoţi români grijă, ca doctrina catolică să fie statornic
răspândită în poporul ce urma să fie convertit, întocmai
precum seminarele de la Tirnavia gi Zagrabia o făceati
aceasta pentru cele-lalte poporaţiuni ce aveai să fie
convertite.
Opera de convertire era promovată mai ales de le-

suiţii ce primiseră

pentru ea însărcinare'de la Cardi-

nalul. Primii Iesuiţi, care cam pe la anul 1693 şi-aii
ales ca anteluptători stegari ai propagandei religi6se şi
totodată bisericeşti drept teren de activitate Ard6lul, erati
trei la număr şi se numiaii Landel, Vizkeleti şi Gavriil
Hevenesi. Un german şi doi maghiari luaii deci parte la
acea-şi lucrare, Guvernatorul Gheorghe Bânfiy, deşi tosu-şi
reformat de confesiunea helvetică, simpatisa prin ascuns
cu lesuiţii şi promova în taină lucrarea lor din complesanţă faţă cu Curtea, ceea-ce însă cu drept cuvânt i-a
atras din partea acatolicilor bănuiala de a fi sluga catolicilor. Un alt influent şi tainic protector aii dobândit

lesuiţii în Comitele Michail Teleki, care însă în curând
a reposat, Din desvoltarea mai departe a lucrarilor se
învedereză, că între dânşii, prin zelul şi prin succesele
lor, se distingeaii P, Hevenesi şi P. Stefan Baranşai,
parochul orăşănesc din Alba-lulia; primul îşi dedea silinţa de a înlătura greutăţile ivite la Curtea împărătâscă,
ear al doilea pe cele puse de preoțimea română, şi amân-

durora le-a succes să obţie înţelegerea ambelor părţi în
44,075. |.

|

3
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ceea-ce priveşte efectele exteriore ale trecerii religi6se.
P. Baranyai a presentat Curţii âncă în anul 1698 asupra
privilegiilor şi libertăţilor cerute de preoțimea română
înclinată a primi uuiunea un project de diplomă împărătâscă,

care

a şi

fost

primit

cu

Gre-care

modificări

propuse de Cardinalul Kollonicz şi apoi la 16 Revruarie
1699 a şi fost, cu conţinutul ce se va precisa mai jos,
în mod formal emisă de Impăratul, cu contrasignarea
Cardinalului Kollonicz, ca diplomă deplin valabilă în favorul uniuni! şi a primit putere obligătâre.
Dându-și imperialii silinţa . de a păstra faţă cu y celeAparentă esa:
.
.
ârepturi în adovă. lalte confesiuni de o potrivă jaluse aparențele unei pro-

litate de

ile
304%

cederi achitabile şi ale respectării libertăţii de conştiinţă,
a acordat prin decret împărătesc ork-şi-cărui preot
român libertatea de a alege confesiunea,în partea căreia
vrea să se dee, conform căreia avea apol să-şi însuşâscă
imediat şi drepturile şi imunităţile cuvenite preoţilor
confesiunii alese de dânsul.

O comisiune de patru membri,

camişi de fis-care din religiunile recipiate de o potrivă,
a primit; însărcinarea de a constata în mod documentar
alegerea făcută de fie-care dintre preoţii greco-orientali
şi de a-l încorpora formal confesiunii alese. Apucături
iesuitice însă, care erati îndreptate pe sub mână în direcţiune contrară şi pentru care dedea şi Curtea mână
de ajutor, aii zădărnicit în curând resultatele recepţiunii
făcute de comisiune. Trimbiţata libertate de conştiinţă
era numai 0 manoperă spre a amăgi pe cele-lalte trei
confesiuni recipiate şi spre a câştiga cu atât mal sigur
pe preoțimea română atrasă prin promisiuni. Căci Epi-

scopul

Teofil, impintenat

zel contra acelora

de iesuiţi, proceda cu mult

dintre preoţii

de sub ascultarea ui,
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care În virtutea

libertăţii

pentru

confesiunii

primirea

de alegere
reformate,

se
îi

pronunţaseră
prigonia

cu

asprime nemil6să şi primise spre acest scop ajutor militar
îudestulător, ceea-ce în comitatul Hunedorei s'a petrecu
t în
mod cu deosebire ostentativ. Reformaţii, în frunte cu Gu-

vernatorul Comitele Nicolae Bethlen, ai ridicat fără
îndoială

la Viena şi la Sibii plângeri energice şi stăruitre contra
acestei călcări nelegiuite a libertăţii religionare de curând
proclamate, însă fără de succes. Din contra Impăratul
a
însărcinat, printr'un autograf secret pe generalul Rabuti
n

într'an

ton pe cât de confilenţial,

pe atât de categoric,

ca nici să considere, nici să aducă de loc la
îndeplinire
mai sus amintitul decret îmjy&cătesc pentru
acordarea
libertăţii de alegere, de 6re-ce acela nu
e decât o
concesiune făcută sub presiune morală celor-lalte
religiuni rezipiate; în ciuda acestui decret dar Rabuti
n area
să stărue din tote puterile lui, ca preoţii români
să nu
trecă la altă religiune decât 1a cea catolică 1),
Astfel s'a întâmplat, că generalul! comandant
Rabutin,
sirimtorat între decretul public şi scris6rea
secretă, în
posiţiunea lui echivocă a preferit pe acesta faţă cu acela
şi,
ce-l drept fără

„di 6rba

de

supunere

voie

şi

contra

convingeri! sale, dar

a propagat cu zel catolicismul, fără

ca să ţină câtu-şi de puţin sâmă de protestările legitime,

Pe cât; de incet şi de grei prinsese dar mai nainte
protestantismul, pe atât de iute şi de dăinuitor prindea

') Cronica maghiară a Ardâlului de Mihail Cserei de la anii
1661—1811. (Qserei afirmă, că a vădat şi citit
autografal îmDărătese la Cormitele Stefan Apor, care îl primise în
secret de la
Rabatin),
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acum

catolicismul

rădăcini între Români, ceea-ce de alt-

minteri în urma opintirilor energice şi spriginite şi de
sus ale acestuia nici că putea să fie altfel. După multe
încercări şi pe temeiul convingerii odată dobândite, că
pentru scopul propus nu mult împortă câştigarea laicilor
români fârte neştiutori şi inculţi, a succes a predispune
pa preoțimea greco-orientală pentru trecerea la uniune
puindu-i în perspectivă, că se va bucura pe viitor de
acelea-şi scutiri ca clerul catolic în ceea-ce priveşte sar-

ciile de geciuială şi de biruri.
"Teofil, Episcopul ori, în adevăr, Metropolitul de atunci
pătâre şi aprodin Ard€l, care primise în anul 1692
piată învoială al greco-orientalilor
Metropolitului Munteniei darul
mânile
din
i
„cu clerul ro- Ja Bucureşt
mMăân.
Episcopiei, se afla personal din doue consideraţiuni în
Negoţieri înce-

posiţiune fârte grea. Odrasă din nobila

familie Szer6mi

Szer6mi,

el primise dintru

din satul Teiuş în Arâel, fiiu al preotului şi parochului
greco-oriental de acolo Simeon

început numele de botez 'Toma, pe care după observanța
grecâscă îl schimbase la punerea jurământului de călagăr
pasilit cu numele sfintului 'Teofil, pe care însu-şi şi-l
alesese. În urma viciilor sale scandal6se în viața privată
şi în conducerea bisericii el căduse în disgraţia Domnului Munteniei Brâncovanu, încât acesta îl vestise prin
secretarul săi privat Ladislau Dindar, că va face iot
ceea-ce-l stă prin putinţă spre a-l sete din scaun,
dacă nu se va îndrepta. De altă parte se agățaii de
aceste vicii câţi-va Magnaţi reformaţi egoişti, amenințau
cu darea pe faţă a acelora în ochii ţării şi a guvernului şi punea, ca singur mijloc de scăpare pentru dânsul,
drept condiţiune plata unei sume de bani, un mijloc,
de care âncă în anul 1648 se folosise Metropolitul Orest,
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ear in avul 1680 Metropolitul Sava Brancovici pentru propria sa salvare. Slab de spirit şi de caracter, ispitit de adimeniri şi de ameninţări, strimtorat afară
de acâsta între Scylla grâcă-ortodoxă, care putea să-l
ducă la cădere, şi tot atât de primejdiosul Charybdis
protestant, care tindea să-l apuce prin întunerec, Teofila
scăpat numai prin acea, că a hotărit să se arunce cu trup,
cu sudet în braţele partidului catolic, în partea căruia
stetea şi Curtea impărătâscă, şi i-a mărturisit hotărirea
să personală de a trece la uniune în schimbul unor
anumite concesiuni. De acâstă disposiţiune s'aii agăţat
lesuiţii, care se pricepeaii de minune, ca parte prin persvasiuni îndemânatice, parte prin splendide promisiuni

de ridicarea rang şi salar din partea Curţii să o prefacă în faptă positivă, In urma acestora, Episcopul Teofil
a conrocat

preoțimea sa la Alba-lulia întrun

sinod, care

în luna Fevruarie 1697 a hotăriţ unirea cu biserica
catolică, apoi la 21 Martie a aceluia-şi an atât Episcopul el însu-şi, cât şi dol-spre-dece Archidiaconi ai
semnat declarațiunea în scris a trecerii la uniune.
Statele catolice ali intervenit numai decât în mod
stăruitor pentru propunerea de uniune, ali susţinui-o
printr'uv anume memorii adresat Impăratului şi a
pretins aprobarea guvernului pentru uniune. (Când apoi
sub preşedinţa Cancelarului Comitele Kinsky s'a ţinut în

cestiunea acâsta o conferenţă

de stat, dignitarii

supremi reformaţi ca Guvernatorul Gheorghe Bânfly şi
fostul Cancelar Comitele Nicolae Bethlen ai refusat a
lua

parte

la

ea,

de

Gre-ce

ei

de o

parte

ca persne

singuratice şi simpli membri ai bisericii reformate nu
se simţiaii îndreptăţiţi a sta de vorbă şi a da

răspuns

-

în numele ei, ear de altă parte ca dignitari al statulu?
fârte ugor erai ameninţaţi să între în conflict cu conştiinţa lor religi6să. Conferenţa s'a pronunţat deci și
fără de consultarea lor pentru primirea proiectului de
uniune, pe care Pa recomândat Impăratului spre aprobare. Mai nainte de generala primire şi publicare a
declaraţiunii de trecere precauta preoţime română a expus
în o anumită petiţiune cererile ei mat precis formulate,
care culmina în trei puncte principale: 1. Acordarea
pentru biserica greco-catolică a tuturor drepturilor şi
privilegiilor,

care

se

cuvin

atât

romano-catolicilor,

cât

şi celor-lalte tre! confesiuni în ţară. 2. lufiinţarea unef
case parochiale în fie-care parochie. 3. Punerea în dependenţă a preoţilor numai faţă cu dreptul de disposiţiune a Episcopului, ear nu şi faţă cu al laicilor.
Resoluţiunea dată de Impăratul la adresa guberniului
ardelân la 14 Aprilie 1698 era numai o reproducere a
rescriptului emis la 23 August 1692 la adresa preoţimil din diecesa Muncaciului şi dispunea, ca ori-şi-care
preot român de confesiunea grecâscă, care va fi făcut
mărturisirea de credivţă catolică, va fi recunoscut pe
Papa şi-şi va fi reservat numai ritul grecesc, pote să
între în posesiunea şi în usul deplin al acelora-şi drepturi, privilegii, exemţiuni şi libertăţi, a cărora prosiune
şi al cărora us li se cuvine în mod neîndoios preoţilor
romano-catolici n virtutea legilor canonice şi a disposiţiunilor luate de regi ai Ungariei. Resoluţiunea mai
dispune apoi, că dacă va trece la vre-o altă religiune
recipiată, va fi părtaş de drepturile aceleia. Și un alt
rescript împărătesc a prescris la 4 Aprilie 1698 cancelariei

transilvane

în ceea-ce priveşte

obligamentul

de

.

39

dajdil următârea normă: „Preoţii greceşti saii români,
dacă trec în partea catolicilor, se vor bucura de drepturile acestora; dacă se unesc cu vre-o altă religiune
recipiată, li se cuvin privilegiile acestora; ear dacă rămân
în starea lor de acum, sunt supuşi, ca până acum, la
plata birurilor (dabunt taxam)“. In acestă condiţionată
concesiune era o indirectă siluire pentru schimbarea religiunii, respective pentru primirea uniunii, căci fără de
împlinirea acestei condițiuni prealabile lucrurile rămâneaii
pentru preoțimea greco-orientală tot în nesuferita stare
de asuprire de până acum.
Rescriptul împărătesc de la 14 Aprilie 1698, care
precisa drepturile cuvenite preoţimii greco-orientale trecute la vre-o altă confesiune, nu numai că nu a găsit
în Ard6l cuvenita respectare, ci a fost, din contra, ocolit
în mod sistematic şi zădărnicit în fel de fel de chipuri.
Românii,

care voia

să se unescă

cu religiunea catolică,

nu. numa! erai abătuţi de la acestă hotărtre alor prin
fel de fel de uneltiri, apucături piezise, pretexte şi atentate, ba

chiar prin

ameninţări,

ci unii

s'a

încumătat

a sili cu puterea până chiar şi pe Românii, care împliniseră de fapt actul de uniune cu biserica catolică,
să se retragă şi să primâscă altă confesiune acatolică,
Impăratul Leopold [. a renoit deci la 26 August 1699
cu cea mai deplină asprime rescriptul
săi mai sus amirtit
şi a însărcinat pe guberniul ardel6n sub aspră pedspsă,
ca de o parte el însu-şi să-l respecteze, ear de alta să
facă fără cruţare pe alţii să-l respecteze, de aceea să
şi publice fără de amânare resoluţiunea împărătâscă tn
țară, în virtutea căreia Românilor li se cuvine pe riitor
libertatea de a întra după bunul lor plac în sînul vre-

n rentei
poeme
Tr
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uneia din cele patru religiuni recipiate'). Şi generalului
Rabutin i s'a trimis un identic rescript împărătesc, care
stăruia pentru oprirea procederii reprobate cu atât mai
vîrtos, „cu cât acâsta e spre marea pagubă şi scădere
a religiunii catolice şi astfel spre sporul celora-lalte.*
Cu acea-şi seriositate i s'a prescris ca strictă datorie
să împedece cu ori-ce chip, ca Românii să nu fie cumva abătuţi de la hotărirea lor odată mârturisită de a
trece la religiunea catolică,

ci, din contra, să fie lăsați

în deplină şi neştirbită libertate în ceea-ce priveşte ducerea la îndeplinire a acestei hotăriri alor. Rabutin area
deci să apere pe Români! doritori de uniune contra tuturor atacurilor şi uneltirilor contrare şi să numâscă pe
pers6nele, care fie mijlocit, fe pe faţă lucreză cootra
intenţiunilor împărăteşti, pentru-ca să li se dicteze din
partea Curţii cuvenita pedâpsă *). Cu tâtă indiferența sa
confesională Rabutin trebuia deci să împreune în pers6na
sa oficiul public de general cu cel secret de mare închisitor,
Vestitorul acestei concesiuni politice bisericeşti făcute de tron şi cel mai de căpetenie chezăşuitor al realisării el era Cardinalul Kolloniez, care în virtutea intreitei
sale puteri oficiale, ca primat al Ungariei, ca legat papal
născut şi ca Archiepiscop de Strigoniu a emis la 2 lunie
1698 un manifest solemn cătră preoțimea română de
vitul grecesc din Ungaria şi Ard6l. După-ce trimbiţeză
concesiunea impărătescă mal sus amintită ca faptă îm1) Resolutio Caesarea ad Guberniam Transylvaniae, dd” Viennae'
26 Augusti, 1699,

2) Rescriptul
26 August 1699.

împărătesc

câtră generalul

Rabutin, dă Viena,
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plinită, el ofere deosebita sa protecţiune şi intervenirea
sa în favorul ort-şi-cărui Român, care se întârce la unirea
cu biserica catolică, dacă numa! trecerea acâata se face
cu primirea disciplinei catolice în deobşte şi anume recunoscând concepţiunea catolică în ceea ce priveşte cele
patru dogme controverse, care se raportă la primatul
papei, la admiterea pânei nedospite, la existența unui
purgatoriu pentru sufiete şi, în sfîrşit, la purcederea

Duhului Sfint de la Tatăl şi de la Fiiul. 0 asemenea

convertire

cu
ar
a
ca

nu

numai

în cer ar fi primită,

aşa dice el,

bar şi binecuvântare, ci totodată şi aici pe pământ
av6 drept urmare speciala graţie şi deplina ocrotire
Împăratului, care în deplinătatea puterii sale va face
preoţii greco-catolici, biserica lor şi averile lor bise-

riceşti să se bucure

întocmai

de acelea-şi drepturi,

li-

bortăţi şi exemţiuni, a cărora posesiune şi al cărora us
a acordat bisericii catolice, membrilor şi averilor ei.
In casurile, când drepturile bisericii greco-catolice ar îi

jignite, vor av6 să dicteze pe riitor acelea-şi foruri
bisericeşti şi civile, caşi-când ar fi vorba de jigoirea drepturilor bisericii catolice. Bar dacă instanţele inferidre
nu-şi vor fi făcând datoria, biserica unită prin simplă
petiţiune va găsi în Impăratul şi în Cardinalul ajutător
şi răsbunător totdeauna gata la vreme de nevoie!).
Acestei chemări stăruitâre, a căreia efect a mai fost
afară de acesta potenţat şi prin unelte ascunse, i-ati
dat fără de nici o şovăire ascultare autorităţile supe*) Manifestam Leopoldi Cardinalis a Kolloniez, dd in Curia
Commendae Maylbergensi beneficiata Viennae Austriae, 2 mensis

luny, 1698.
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ridre şi aprâpe totalitatea clerului româ, stând în frunte
Atanasiu Anghel, succesorul Episcopului Teofil, care încetase într'aceste (în Iulie 1697) din viaţă.
Starea bisericii şi a naţiunii române era atunci în
lăuntru răi sguduită, în afară în mod ingrijitor compromisă şi şubredă, în întregul ei plină de frământări,
sfişiată şi ameninţată nu mal puţin de nimicire de sine
ca de desbinări

impuse

din afară.

Ceea-ce

Teofil

înce-

puse ca om fără de conştiinţă a dus urmaşul săi fără
de cruţare la capăt, şi noul Herostrat, care a prefăcut cu
intenţiune templul unităţii române în cenuşă, se numia
Atanasiu Anghel.
Acest om, fiiul unul preot român, îndată ce a fost
ales Episcop, a călătorit la Bucureşti, unde la 22 lanuarie 1698 a primit, întocmai ca predecesorul stă,
darul Episcopiei din mânile Metropolitului Yalachiel, El
a depus acolo în noua sa calitate jurământul bisericesc
prescris şi după consecraţiunea sa a mai primit de la
Dositeiti, Patriarchul Ierusalimului, care pe timpul acela
se afla la Bucureşti, tocmai în vederea turburărilor religi6se din Ard6!, şi o îndrumare duhovnicâscă

concepută

în formă de instrucţiuni scrise, care îi puneaii în vedere
obligamentele lut canonice şi gravele datorii împreunate
cu dignitatra lui şi astfel aveaii să-l facă prin aceste
îndrumări complecte înaccesibil pentru eventuale ispitiri
de a trece la uniunea împusă cu stăruinţă. Aceste instrucţiuni amânunţite prescriaii între altele, ca nou consecratul Episcop să facă instrucţiunile religi6se, predicele
şi discursurile comemorative în limba slavonă, când se
adresâză

la Sârbi

ori

la

dacă auditori sunt Români

Ruteni,

însă

în

cea română,

(Art. 2). Serviciul dumne-
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deesc, în genere, cântările, precum şi citirea bibliei şi
a cărţilor rituale în funcțiunile serviciului dunnegeesc

în viitor cra permis să se facă numai în limba slavonă
ori în cea grecâstă, nici într'un cas însă nu în cea

româvescă orl în vre-o alta (Art. 5 şi 6), De 6re-ce
altfel dogmele credinţei resăritene nu de mult ai fost
în România, şi anume tu oraşul Buzăi în anul 1692,

formulate

în

mod

limba românescă,

catichetie

Episcopul

şi “publicate

prin tipar în

avea să le iee fără de Ş0-

văire pe aceste de cinosură, însă numai

cu reserva,

că,

fiind dată sărăcia limbi! româneşti, în orl-şi-ce cas de
îndoială asupra interpretării corecte să se ţie totdeauna
necondiţionat de textul grecesc al dogmei, ca de singurul
normativ şi hotăritor (Art. 21). In casurile de indoieli
dogmatice, în sfirşit, Episcopul avea să câră sfat şi lămuriri mal ântâii de la sinodul eparehial, apoi de la
Jetropolitul Yatachici, care e totodată şi Bpareh al Ardâlului, şi, în cele din urmă, dacă nici acum îndoiala
v'ar fiiolăturată, de la Patriarchul ecumenic (Art. 20)1),

Precum reiese invederat, tendența acestor îustrueţiuni
era dăiuitârea întemeere a supremaţiei patriarchatului
grecesc şi a limbii greceşti asupra Ardelului, deci ţinerea
în continuă supunere a bisericii naţionale române din
țara acesta.
Inarmat

cu asemenea îustrucţiuni, bisericeşte pe deplin

recunoscut şi inatacabil, bogat înzestrat, afară de aceste,
de Domnul Munteniei, Constantin Brancovanu, cu odăjiii,
oi6re şi cărţi bisericeşti, Atanasiu a urcat fără de în1) Acta et fragmenta historico-ecelesiastica,
Ciparin. Balasfalvae 1855, pag. 240—250.

colecta

a

Tim,
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târdiere scaunul episcopesc În patria sa şi n'a
a duce mai departe opera uniunii şi a o scâte
la capăt. Nu şi-a lăsat pentru acâsta decât
câte-va luni; graba şi voi0sa bunăvoință, cu
pus pe lucru, ne face să presupunem la dânsul

întârdiat
pe deplin
timp de
care s'a
o nestră-

nai i
it
ic

a ceda forţei
încetul cu încetul şi în silă se vede nevoită
împregiurărilor. Negoţierile s'a petrecut fără de greutăţi, pedecile ali fost înlăturate, cererilo ambelor părți
ai fost satisfăcute, apol sali aşezat pentru opera principală cele din urmă trepte, care aveai să fie urcate.
Atanasiu a ţinut deci la 7 lolie 1698 în Alba-lulia un
sinod Eparchial, în care dorinţele şi cererile preoţimii
în ceea-ce priveşte primirea uniunii ali fost supuse unei
none discuţiuni, şi cele din urmă scrupule ale preoţimii
ai fost înlăturate prin lămuriri date din Viena. Apoi
sa întrunit în reşedinţa catedrală Alba-lulia un hotăritor sinod general solemn, care avea să rostâscă cel
din urmă cuvânt şi la care ai fost învitați toţi preoţii
din Ard! sub pedspsă de 60 florini. O puternică presiune
morală, în dosul căreia ieşea fârte de aprope şi siluirea
fisică la ivâlă, apăsa grei asupra terorisatei adunări
preoțești. Puterea materială pusă în perspectivă a fost
de ajutor întru înduplecarea conștiinței religionare a nu
puţinilor preoți, care nu din convingere curată, ci numai cu inima îndoită şi cu învederată repulsiune durer6să stai putut hotărî să se lepede de legea părinţilor
săi, Puterea lumâscă prea stetea însă de astă dată în
serviciul celei bisericeşti, pentru-ca îodărătnicilor să le
mai fi putut rământ altă alegere decât supunerea 6rbă

da

mutată hotărire de a se uni, care exista încă la consecrațiunea lui, ear nu numai o slăbiciune, care numai
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ori martiriul grei.
drăzuit; deci a ieşi
Şi totu-şi chiar
preoţi mâhniţi se
vorbele:

„Acum

Nici unul dintre cei presenţi n'a înpe faţă din obştia votatorilor.
în procesiunea serbării sinodale mulţi
tânguiai mulţimii privitâre grăind

secerea

taie abia orzul,

dar după

orz,

ea va tăia grâul,“ In suspinuri înnăbuşite se mai istovia
intrega împotrivire a gingaşe! conştiinţe religise. La 7
Octombrie 1698 apoi Episcopul, Archidiaconit şi întregul cler present al Ard6lului aă sevirşit la Alba-Iulia
actul sărbătoresc al trecerii la uniune şi Vaii adus
printr'un anume manifest Ja conştiinţa publică şi în
acela-şi timp şi în deosebi la cunoştinţa staturilor transilvane, pe care ma! ales le privia.
In acest manifest e! anunță, că primesc nu numai
în deobzte

doctrinele

romano-catolice

în întregimea lor,

ci în deosebi şi cele patru dogme controverse fără de
vre-o excepţiune, întocmai după înţelesul patentei, impărăteşti asigurătâre şi le susţin pe acele, că 6% în vir-

tutea uniunii făcute se consideră

necondiţionat membri

al bisericil-mume romano-catolice şi vreaii ca astfel să
fie consideraţi şi de alţi, că sunt hotăriţi să-şi însuşâscă,
ca membri catolici, în deplinătatea lor tâte drepturile,
privilegiile şi imunităţile, ce în virtutea dreptului bise-

Ticesc şi a celui de stat se cuvin preoţimil romano-ca-

tolice şi se useze de ele1).
Spre marea mulţumire a Impăratului şi a Cardinalului
opera principală era sc6să cu succes la capăt. Păstorii
1) Manifestum Ecclesiae Valahicae graeci ritus per Transylvaniam
partesque eidem annexas cum Ecelesia Romano-catholica unitae,
dd* Albae-laliae, 7 Octobris 1698,
==
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îusă, preocupaţi numai de propriul lor arantagiii, întraseră
numai pe socotâla şi risicul lor, fără de ştirea şi voia
poporului în mai priinci6sa nouă stână, plini de speranța,
că turma lor blândă şi negtiutâre va merge după dânşii
cu încredere tot atât de Grbă ca cea din diecesa Munkăcs-ului şi cea din Croaţia. Fuseseră fără indoială convocați
la Alba-Iulia deputaţii mai multor comune româneşti,
care în neştiinţa şi zăpăcâla lor aii consimţit prin aclamaţiane în numele comunelor sale cu procedura neinţelesă de dânşii. Caracterul general al actului de uniune
se pâte pune cu tâte aceste cu temeili la indoială atât
în ceea-ce priveşte starea preoţâscă, cât şi cea mirână.
Dându-ae adecă semă, că din totalitatea de 55 protopopi
şi 1582

preoţi, care steteaii

atunci sub ascultarea

Me-

tropolitului greco-oriental din Arddl, numai archipăstorul
Atanasiu, Archidiaconii, protopopii şi câţi-va puţini dintre
preoții inferiori ai subscris declaraţiunea de uniune de
la 7? Octomvrie 1698, că mulţi preoţi, fără ca să se
oblige în scris, sai supus, deşi în silă, sorții inevitabile,
că întrega stare mir6nă nu a luat parte decât prin acea,
că fie-care comună a trimis trei deputaţi, ca martori
ai actului de trecere la uuiune, la locul întrunirii sinodului, că altfel nici aceştia, nici alţi membri ai puplicului laic n'aă subscris actul privitor la schimbarea
religiunii: se pâte cu drept afirma numai, că, ce-i drept,
maioritatea stării preoțești, dar numai o neînsemnată
minoritate din lumea mirână a aprobat şi sevirşit trecerea priu primirea fie pe faţă, fie în tăcere a uniunii.
Restul covirşitor al poporului român, nici înainte de
acest act, nici după sevirşirea lui n'a fost de loc dumi— atunci numai— patru deosebiri dogmatice
rită asupra celor

Fevruarie

1699,

care

a

stabilit

pentru

uniţi o normă

de procedură generală, deopotrivă valabilă şi pentru toţi
adepţi! uniunii ce locuesc în cele-lalte țări ale Corânei
şi care din consideraţiuue pentru indoita natură a obiectului a fost subserisă atât de Impăratul el însu-şi, cât

şi de Cardinalul Kolloniez. Vii mulţumit de convertirea

Românilor, Grecilor şi Rutenilor, mânjiţi până acum de
pata schismei (schismatis labe Jaborantes), Impăratul
acteptă şi confirmă, ca mai nainte în Ungaria, în Croaţia
şi în Slaronia, acum în Ard6!, şi declară ca fiind deplin

talabilă şi efectivă unirea lor cu biserica romană, făcută

Tati,
cincea

şi

na liraee rii ai

dintre cele doue biserici şi tot atât de puţin aflase in
ce consistă schimbarea confesională şi care e importanţa
ei, nu avea dar nici o cunoştinţă despre schimbarea de
lege făcută anume în vederea lui; numai o ficţiune
născocită pentru mascarea procedurii şi din adins trimbițată era deci afirmarea, că acest popor românesc a
irecut pe timpul acela în întregul lui la uniune, şi anume
prin aclamaţiunea deputaţilor lui. Cu tâte uneltirile propagandei nu putea să aibă fiinţă adevărată şi să se
presente'n public ca act de conştiinţă în t6tă regula sevirşit o asemenea pretinsă schimbare de religiuue făcută
prin representanţi impuşi, care fără de ştirea şi îuvoirea
celor representaţi şi fără de a cunâsce dogmele schimbate aveai să fie consideraţi convertiți prin generală
aprobare nemărginită, astfel nu putea să fie primită
decât numai de minoritatea slabă şi intimidată a Românilor.
Manifestul de uniune al preoţimii române din Ardi Primirea,
a găsit acceptare deplină, potrivită compensaţiune şi; confirmarea
regularea
asigurare dăinuitâre în diploma impărătescă de la 16
uniunii,

folosite de dânşii aii dar, întocmai ca preoţii confesiunii,
cu care se unesc Românii, să dee atât geciuiala, cât şi
birurile obicinuite şi să porte cels-lalte sarcini.
"£) Pentru fapte lovite de vre-o pedepsă preotul român
unit e expus aceluiaşi for judecătoresc, care judecă şi
pe preoţii religiunii, cu care se unesc Românii; ear
dacă preoţii români stăruie în vechea lor credinţă, se
aplică tn ceea-ce-Y priveşte procedura penală de până
acum fără de nici o schimbare.
g) Episcopului şi clerului unit le este oprit orl-şi-ce
abus şi joc uşuratec cu excomunicaţiunea şi în acela-şi
timp li, se prescrie, că în materie de afurisanie ali să
proc6dă ca religiunea, cu care Românii vor să se un6scă.
După prealabila înţelegere cu protopopii săl Episcopul
Atanasiu s'a simţit îndemnat a face asupra acestui rescript; gubernial o representaţiune la Curte, în care şi-a
făcut obiecţiunile contra, intregei procederia guberniului.
EL a declarat, că va recunâşte ca legali numai pe Comisarii, care nu vor fi numiţi numai de guberniul ţării,
ci fie de Impăratul, fie de Archiepiscopul de Strigoniu;
în acela-şi timp însă el a dat nove asigurări, că Românii
ati luat hotărirea neschimbată de a nu se uni cu altă
biserică decât cu cea romano-catolică. Acestă declaraţiune
a fost primită în Viena cu mulţumire şi a avut, potrivit
cu cererea Episcopului, drept urmare imediată schimbarea
Comisiunilor de constatare şi a disposiţiunilor guberniale

obiecţionate, Pentru molcomirea Românilor convertiți impăratul Leopold 1. a emis la 22 Decemvrie 1701 un
decret, prin care confirmă, în genere, drepturile şi li-

bertăţile acordate âncă la, 14 Aprilie 1698 şi 26 August
1699

şi le publică,

pentru ca toţi să le ţie 'n semă,
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ŞI le acordă Românilor de legea grecâscă libertatea pe
cât de nemărginită, pe atât de indiscutabil de a alege
între cele patru religiuni recipiate din ţară, însă şi dreptul
de a stărui în legea lor de până acum. ln primul cas
urma ca 6i să se bucure de drepturile şi de imunităţile
religiunii,

cu care sa ror fi unit,

ear ta al doilea li se

reservaii numai privilegiile şi libertăţile ce li se cuvin
Românilor dia vechime şi până acum. Despre conţinutul
mai departe a acestut decret de mare importanță von
face "n urmă la loc potrivit împărtăşiri mal amănunțite.

Pecât, de zalos stăruia însă Impăcatul

pentru execu- ode

st

tarea coacesiunilor făcute uviţilor, pe atât de îndărătnită concesiunile ceera dieta Transilvaniei în combaterea lor. Impregiurarea
i se fac.
acesta, precum şi numărul prin noul spor forte crescut
al catolicilor în ţară a îndemnat pe membrii catolici ai
statelor să adreseze Monarchului plângerea, că din vina
dietei nu ajunge la deplină valdre nici chiar egala îndreptăţire asigurată prin legile fondameniale ale ţării
celor patru confesiuni recipiate, deck şi bisericii catolice.
Tosmai spre a ajunge la egala îndreptăţire cu cele-lalte
confesiuni el ridică deosebite pretensiuni parte confesionale, parte politice-administrative, pe care le subgtera
la 5 Maiii 1699 prin Comitele Mihail Mikes, asesor la
tabla regâscă şi Comitele scaunelor secuieşti, Impăratului
spre aprobare printr'o petiţiune amănunţită. Nouele lor
pretensiuni de natură confesională eraii privitâre la următorele :
1, Intrcerea Episcopului catolic în Ardâl, atât ta virțutea libertăţii religionare, cât şi a egalităţii de drepturi
cu cele-lalte confesiuni, care ai Episcop ori căpetenie
bisericâscă în ţară, cât şi pe basa unei ma! vechi de-
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cisiunt împărăteşti; în acela-şi timp bunul fiscal Alvinez
„urma să fie asignat pentru dotaţiunea Episcopului.
2. Iucuriinţare pentru înfiinţarea de aşedăminte de
înstrucţiune mai înalte sait aşa numite Academii, cum
sunt cele ce există în ţară pentru cele-lalte confesiuni.
3. Luarea bisericii catedrale dia Cluj de la unitari
şi punerea ci 13 disposiţiunea catolicilor.
3. Incuviinţare pentru reconstruirea şi folosirea bisericilor şi zidirilor mănăstireşti ruinate şi gsle.
5. Luarea disposiţiunii, ca orfanii părinţilor catolici
să fie încredinţaţi spre creştere numai rudelor catolice,
ca tutori, căci altfel copii! catolicilor, ca d. er. nu de
mult ai lut Gyerofi, ajung în mânile Arianilor şi se
lepădă de legea părintâscă.
6. Intemeerea unul seminar din venitul de o miie de
galbeni ungureşti hărăzit âacă de Principele Stefan Bâthory, care e încasat acum de Cămară, ear de aict
înainte urmeză să fie întrebuințat potrivit cu destinaţiunea
cei s'a dat dintru început,
7. Catolicii să fie obligaţi a da deciuială numai preo-

ţilor de confesiunea lor, ear nu şi clerului acatolic, căci
acatolicii proced şi ei pe basa acestui principiu.
8. Luarea disposiţiunii, ca dintre cei trei archivari

regnicolari,

de la Cluj, Alba-Iulia şi Sibiiă, cel puţin

unul să fie de confesiunea catolică.
9. Spre a neutralisa tiparul de cărţi, care pâte să
jignâscă nu numai credinţa religionară, ci totodată şi
lealitatea de credinţă a supuşilor, e de nevoie să se iee
disposiţiunea, ca să nu pâtă fi tipărit nici un manuscript,
care nu a fost citit mai nainte de un catolic şi subscris
de el ca admisibil pentru tipărire. .

5ă

Ear pe terenul politic adminstrativ
pretindeai:
1. Ca pentru

numirea

sfaturile catolice

în diregătoriile mai înalte, cum

sunt d. ex. cea de consilier intim ori de protonotar, să
fie propuse totdeauna trei pers6ue aualificate, dintre care
cel puţin una să fie de legea catolică; căci e, în genere,
nedrâptă

distribuţiunea

de

acum

a funcţiunilor,

dură

care dintre patru-spre-gece Comiţi supremi numai cinci
sunt catolici, şi noue calvinişti, între şase consilieri la
tabla regâscă patru sunt calvini şi numai doi catolici,
ear între protonotari nu e nici unul catolic.

2. Importanta

posiţiune

de

secretar

şi referent

la

cancelaria aulică transilvană, care pe timpul acela era
ocupată de Benedikt Henter, care era, ce-i drept, catolic

şi onest, dar om neajutorat, să fie Inată de la acesta
şi încredinţată talentatului catolic In Piâth.
3. tu breslele de prin oraşe şi târguri să fie ridicaţi

şi catolicii în diregătorii.
4. De 6re-ce,
recunoscute Gin
giunea catolică,
una din aceste
deraţiune

în sfirşit, fie-care din
Ard6l are propriul săi
care nu predomneşte
naţiuni, nu se bucură

particulară,

staturile

catolice

cele irei naţiuni
sigil, ear reliexclusiv în nick
de nici o consistăruie,

ca cel

puţin păstrarea unuia din sigilele naţionale să fie tncre-

dinţată unni catolic 1),
Catolicii din Ardel deci întocmai precum de o parte
stărviaii nu numai ca copiii lor să fia crescuţi în propria
lor confesiune şi ca biserica lor să fie egal îndreptăţită,
1) Mamoriale status Regni Transylvaniae
1699, Caesari porrectum.

catholiti,

dde 5 Mai

4

ci totodată şi ca prin îotroducerea censarii încredințate
numai catolicilor singuri £Y să privegheze asupra spiritelor, de altă parte ei îşi dedeaii pe terenul politie administrativ silința de a se folosi de egala îndreptăţire
ca de o scară spre a obţine încetul cu încetul prin
ajutorul efectiv al Curţii supremaţia faţă cu cele-lalte
confesiuni.
Silinţele lor zel6se ai început să aibă în direcţiunea
acsta efect, mai ales după-ce ei ai împrospătat cererea
lor prin o nouă petiţiune adresată Impăratului şi ai întemeiat-o mai cu din adins în deosebi în ceea-ce priveşte
numirea catolicilor în diregătorii. Isvorul acestui răi,
aşa giceaii dânşii, zace în acea, că e prea larg dreptul
guberninlui ţări! în ceea-ce priveşte numirea în funcțiuni.
La compunerea acestui for administrativ cele patru confesiuui recipiate sunt, ce-i drept, representate de o potrivă,
cu câte trei membri; de 6re-ce însă cele trei confesiuni aca-

tolice, ori-şi-cât sar deosebi altfel în ceea-ce priveşte părerile şi interesele lor, sunt de acord asupra scopului şi
mijl6celor şi unite în tendența lor comună, când vorba esă
asuprescă pe catolici şi să-ă excludă de la funcțiunile publice;
şi de 6re=ce în asemenea cestiuni hotăreşte majoritatea de
noue faţă cu minoritatea de trei, partidul catolic trebue
neapărat să rămâie învins la împărţirea funrţiunilor, E
astfel lucru firesc, că guberniul n'a putut să primâscă
între candidaţii de curind propuşi pentru posturile de
Comiţi supremi şi Căpitani districtuali decât un catolic
la none posturi. Catolicii zac deci sub apăsarea unei
porniri de asuprire adânc jignitâre şi grele în consequenţele ej, cum n'a fost nică în timpul principilor aleşi
acatolici, care tot n'ar fi mers atât de departe. Lăsând
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însă guberniului în mod statornic dreptul de a face numirile în funcțiuni, devine neînlăturată primejdia, că
Ardelenii vor fi mai supuşi față cu acest for adminis-

trativ compus mat ales din catolici decât faţă cu însu-şi
Impăratul şi miniştrii să;
mare

strimtorare

nu

vor

şi de
mai

aceea

în cestiuni de

cere întervenirea

Curţii,

ceea-ce ar fi fără îndoială spre scăderea datoritei credinţe de
supus. Ba, dacă, în contra mai bunelor aşteptări, acatolicii ar porni pe căile înfidelităţii, el ar fi în posiţiune
să întindă peste întrega ţară un păingenig de diregători
cuprinşi de acela-şi spirit ca dânşii 1).
Contra unu) asemenea răii există numa! singurul pre=
servativ, ca Impăratul să facă el însu-şi numirea directă
pentru t6te diregătoriile şi posiţiunile, pentru care fie în
virtutea legilor de până acum ale ţării, fie în virtutea
Diplomei împărăteşti de la 4 Decembre 1691 şi-a reservat exclusiv sie dreptul de numire. De Gre-ce în
categoria acâsta ai să fie puse fără îndoială tocmai
dignităţilo înalte şi cele mai înalte ale ţării, cum sunt
cea de guvernor,

de cancelar,

de general suprem, cele de

consilieri guberniali, de protonotari, de consilieri a! tablei
regeşti, de Comiţi supremi şi de Căpitan! administrativi,
cea de tesaurar şi altele, bine chibzuita numire în func-

țiuni e un mijloc pe cât de sigur, pe atât de pacinie
şi de nesupărător spre a favorisa biserica catolică în
Arcâl.

Cu intenţiunea acâsta ati presentat staturile catolice
Împăratului totodată şi opiniunea lor asupra propunerilor
5) Humiliimam Memoriale status Catholici Transilvaniei. Imperatori praesentatum, dd 29 Mai, 1699.

cet III

de numire

făcute

de guberniă,

precum

candidaţi corectată de ele. Comitele

şi o listă de

Nicolae Bethlen, om

cu mare merite pentru casa împărătâscă, dar de confesiunea calvinistă, pe care îl propusese pentru postul de
căpitan

al

scaunului

de

Udvarhely,

nu

putea

să afle

iertare în ochii lor, ear acâsta nu numat din causa confesiunii, ci totodată şi din causa ţinutei sale politice în
timpul din urmă, când fusese destituit din Inalta sa
posiţiune pentru punerea la cale a unei resvrătiri. Fi
aii propus ca protonotar pe catolicul Francisc Henter,
pe deasemenea catolicul Comite Mihail Mikes ca general
al Săcuilor şi al treilea custode al sigilului regnicolar,
ear ca căpitan pentru districtul Făgăraşului pe Simion
Boer; acest din urmă candidat era cunoscut ca sollat
brav din lupta de la Zenta, unde

a

luat ca

trofei

si-

gilul de aur al Sultanului şi la dus Prințului Eugen,
şi atât astfel în virtutea destoiniciilor sale resboinice, cât
şi ca catolicera cu deos+bire apt pentru administrarea unui
district, care, după părerea staturilor, având o trecătore
spre România,

numai

unui catolic putea să fie încredințat.

0 excepţiune confesională, care era necesitată de prudenţă,
s'a făcut prin recomandarea unitarului loan Sârossy ca
Comite suprem al Comitatului Tărnavelor. Pentru postul
de jude regesc la Sibijii a fost propus Sasul I6n Zebandus, un om fârte plin de vicleşug, ca făcut pentru
uneltirile de tot felul, fiiul predicatorului de la Curtea
lui 'Tokily şi elev al unui institut teologic reformat, fost
aspirant la postul de predicator al lui TOki!y. De 6re-ce
e], ca jude regesc, trebuia să primâscă totodată şi postul
de consilisr gubernial, numirea lui producea 6re-care
nedumiriri, dar numai cu aneroie se putea evita. Având

norme mr PTT
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insă în vedere siguranţa ţării, el consideraii pentru postul
de general suprem al Ardâlului ca raţională şi neriscată
numai numirea unui catolic.
Făcute unui monarch mai presus de tâte catolic, aceste cereri favorabile bisericii catolice nu puteai să
rămâie lung timp fără de resultat şi o mare parte din
ele a fost împlinită în puţine luni, ear altă parte mai
târdiă, încetul cu încetul,
Drept cea mai urgentă cestiune, în care era neroie
de cel ma! grabnic ajutor, era considerată în Viena cestiunea creşterii catolice, care a şi fost; dar resolvată mai
nainte de tote cele-lalte. Intrun deosebit reseript adresat
generalului Rabutin

şi guberniului Impăratul

a declarat,

că e cu desevirzire în potriva vederilor, intenţiunilor şi
voinţei sale, ca orfani catolici să fie încredioţaţi spre
creştere şi purtare de grijă unor tutori acatolici. El a
poruncit deci, ca nu numai copiii rămaşi

de catolicii Gyerity

şi Gyulafiy fără de întârgiere să fio neapărat luaţi de
la tutorii acatolici ce li s'a dat şi daţi în purtarea de grijă a unor catolică şi ca aceea-şi procedere să
fie observată în asemenea casuri şi faţă cu alţi orfani
catolici, ci totodată, ca în viitor nici odată un accatolie nu

să pâtă fi însărcinat cu tutoratul oră cu curatela
„catolici 1). Uzor se pâte conclude, ce importanţă
grele consequenţe avea o asemenea disposijiune
pentru părinţi într'o căsătorie mixtă.
la ceea-ce priveşte cele-lalte cereri Impăratul

copiilor
plină de
chiar şi
a emis

—————

1) Decret împărătesc cătră Generalul Rabuţin ddo Viena, 18
Angast, 1699, — Mandatam lmperatoris ad Gubernium Trausylsaniae, ddo Viennae, Augnat,

1699.
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la 5 Septemvrie 1699 importanta diplomă cunoscută sub
numele Puncta Leoroidina, în care el a dispus: că catolicii a patra parte din dijma ce sunt datori a da să
n'o mai dee predicatorilor acatolici, ci preoţimii catolice,
rămâind în voia acatolicilor să-şi dee dijma propriilor
săi preoţi; că dintre trei candidaţi propuşi pentru posturile
desiguate în diploma din anul 1691 unul trebuie să fie
totdeauna. catolic; că în oraşe şi târguri atât pentru
dignitatea de consilieri comunali, cât şi pentru diregătoriile comunale şi pentru conducerea breslelor catolicik
să fie admişi în acela-şi număr; că ori-şi-ce obiceiii,
lege ori statut, care e în contradicere cu egala îndreptăţire a bisericii catolice, fie întroduse de obştia acatolicilor ori numai

de singuratice oraşe orl târguri, ati să

fie considerate ca abrogate şi desfiiuţate, având să se
bucure catolicii în viitor de usul acelora-şi drepturi şi
privilegii ca azatolicii,
— că, în sfirşit, unul dintre cele trei

sigile ale ţării are să fie încredinţat în păstrarea catolicilor, cărora are să le fie permis a lua parte şi la
custodiul archivei ţării 1). Dorinţa privitâre la întemeerea
unei episcopii catalice, în sfirzit, a fost în deosebi considerată şi promovată din partea Impăratului. Pentru
dotaţiunea ci a fost designat domeniul fiscal Vin, care
a fost pe din destul populat şi anume astfel, că a fost
colonisat cu un însămnat număr de Bulgari catolici,
aduşi parte chiar din Bulgaria, parte din România, şi li
sa dat acestora anumite privilegii.
Punerea sub imediata purtare a camerei aulice şi a tesan1) Decretum
tembris,

1699.

]mperatoris

Leopoldi 1. dăo

Ebersdorfii,

5 Sep-

ca

9

rariatului transilvan, asignarea de ţarini și locuri pentru
case, de livegi

şi păduri,
— scutirea

de inquartirare,

de

cărăuşie pentru armată şi de ori-şi-ce alte sarcini militare,
— permisiunea pentru liberă circulaţiune în tote
țările Cor6nei austriace,
— dreptul de a alege pentru sine
înşi-şi judecători, juraţi şi arbitri; admiterea membrilor
străini în comuna

bulgărescă

numai

cu învoirea antori-

tăţilor bulgărezti,
— reducerea impozitelor anuale la numat
câte dece florini renani de familie şi Inceperea obligamentului de a plăti imposite după trei ani,—tn sfirșit,
liberul exerciţii al religiunii catolice cu dreptul de a
zidi biserică şi de a înfiioţa parochie sub depiină dependenţă
de Episcopul catolic diecesan ordinar : aceste eraii cele may
de căpetenie concesiuni făcute Balgarilor aduşi spre a spori
poporaţiunea catolică 1). Trecând domeniul Vinţ la episcopia catolică, aceştia nu fără temei se temeaii, ca nu
cum-va drepturile lor privilegiate să între în conflict cu
drepturile şi cu interesele noului domn de ipământ; ei
ali adus dar nedumiririle lor la cunoştinţa Curţii din
Viena, accentuând totolată, că în casul contrar Bulgari!
din România nu vor mal veni, ear cel deja colonisaţi
se vor abţine

de la ork-şi-ce întreprindere.

Drept urmare

a fost emis un decret împărătesc, prin care guberniul
Transilvaniei „e însărcinat, ca nu numai el însu-şi să res=
pecteze privilegiile acordate naţiunii bulgare şi să le
susţină, ci totodată să nu suferă, ca ork-şi-cine altul să
le vatăme ori nesotot6scă 2),
') Diploma privilegioram colonis Balgaricis collatorum, ddo La
xemburgi, 15 May, 1700.

1) Petizione dei Bulgari catholici congregati în Wintz al Com=
missarin |, je Conte di secaomandatum imperatoris ad Gubernium
Trausylvaniae, dd Viennae 23 August, 1702.
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Oposiţiunea
“staturilor aca%olice şi-a guvernului

pro.

vincial,

'Tendenţa hotărită a Impăratului de a lărgi după putinţă drepturile catolicilor şi de a le acorda şi unijilor
parte egală din aceste drepturi lărgite, a întt:apinat din
partea staturilor transilvane o oposijiune indărătnică şi
tăcută, deşi îmbrăcată în haina legalităţii. Ele ai votat
(la 8 Semptemvrie 1699) în dietă o lege, în virtutea
căreia preoţii neuniţi, dacă trec la una din religiunile
recipiate, deci în casul de faţă la cea catolică, al să
se bucure numai de privilegiile acesteia, nu însă şi de
alte drepturi, deci urmeză să fie, ca până acum, obligați
a plăti geciulală pentru pământuri, care sunt proprietate
privată a domnilor de păniânt, ear nu ale bisericii. După

aceea-şi lege preoţii greco-orientali (neuniţi), care stăruie
cu credinţă în legea lor de până acum, nu pot să câră
altă tratare decât cea conformă cu legile de până acum.
Afară de acesta legea dispune, spre a întroduce o priveghiere sigură, numirea de anume comisari de uniune, care
să fie însărcinaţi a lua la faţa locului, mergând din sat
în sat şi din comună în comună, informaţiuul despre
numărul şi despre starea preoţilor şi a credincioşilor lor,
de a examina în deamăaunt bisericile şi averile lor particulare, precum şi averile preoţilor şi de a raporta gnvernului

provincial

despre

acatolice, cu ocasiunea
cinci puncte leopoldine
aii fost cuprinse de o
ispitite să resvrătescă

aceste.

Când

publicării în dietă
atât; de farorabile
iritaţiune atât de
țara, Impăratul a

apoi

staturile

a aşa numitelor
pentru catolici,
viuă, încât eraii
dat, după stă-

ruinţele Cardinalului Kolioniez, generalului Rabutin ordinul,
ca să aducă cu ork-ce preţ, fis chiar şi cu puterea
armelor, la îndeplinire concesiunile făcute catolicilor.
la acela-şi timp guberniul ţării, compus în marea lui

majoritate de acatolici, s'a pus şi el, deşi în o formă
mai blândă, în oposiţiune faţă cu concesiunile făcute de
Monarch, şi a grăbit să facă representaţiuni urgente şi
stăruitâre în cestiunea

religionară,

întocmai ca'n multe

alte afaceri grele ale ţării 1),
Direcţiunea de fapt odată luată,
— dice guberniul,—
are şi în Ard6), ca mai nainte în Ungaria, scopul, ca
în timp scurt nimeni, care nu e catolic, să nu pâtă

ajuvge la o diregătorie mai tosămnată. Propunerile pentru numirile în funcțiuni sunt înaintate Impăratului prin
mijlocirea şi sub sigilul statelor catolice, şi-afară de acesta
se mai intenţioneză şi deplina înlăturare a procedurii
stabilite prin diploma constituţională şi prin decisiunile
ulteri6re ale Principelui în ceea-ce priveşte recomandațiunea şi numirea diregătorilor ţării. 1 s'a octroat apoi
0 schimbare de religiune poporului român, care nu e
pătruns de vre-o religiune, ci numai de superstiţiuni şi
e în tâte priviuțele fârte incult şi gata pentru ori-şi-ce
faptă rea, ear preoțimea lui convertită a fost descăreată
de multe sarcini publice. Inovaţiunea religioaară atât
de generală insă, departe de a-i fi religiunii catolice spre
vre-un folos, nu însemu6ză decât răsturnarea legilor
transilvane, decât trecerea sarcinilor pe umerii celor-

lalţi contribuabili şi, în sfârşit, o intăritare a principilor
vecini, care ţin la secta grecâcă. Privind lucrurile în
lumină mai deplină, nu s'aii făcat din Români catolici
veritabili, ori aderăraţi uniţi, nici amici şi aderenţi ai
catolicismului, ci numa! Gmeni liberi în ceea-ce priveşte
1) Literae

Gubermii

Joliae, 14 Jalii, 1699.

Transilvaniei ad Imperatorem, dd

Albae-
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pers6na şi avutul lor, care chiar
fost

cuprinsi

de

un

particuiar

şi numai de aceea ai
avent

de

luptă contra

domnilor lor de pământ. Dacă pe lângă î6te aceste se
mai ţine sâmă şi de încercările făcute spre a desfiiuța
cancelaria aulică transilvauă şi spre a o înlocui cu cea
ungară, trebue să se aibă în vedere, că asemenea in0vaţiuni şi îocercări nu pot să fie de folos nici pentru
tron, nici pentru

o ţară, în

care

zelul

religios în tote

timpurile a fost moderat şi potolit parte prin politiza
înaltă a statului, parie prin uniunea legată cu jurământ
a naţiunilor şi religiunilor; numai mulţumită unei asemenea moderațiuni ţara acesta, care e îucunjurată de
atât de mulți duşmani, plină de deosebite religiuni, limbi
şi rase, şi a fost guvernată de principi de confesiuni
forte deosebite, a putut să-şi păstreze ființa şi neatârparea în ciuda timpurilor furtun6se, prin care a trecut.
Guvernul provincial a arătat apoi, cât de grei îi este
să impedece emigraţiunea în masse a poporului amărit de
asemenea inovaţiuni şi încercări de răsturnare. Moldova,
Muntenia, Bulgaria, ba chiar şi unele părţi din Ungaria
superi6ră, anume Comitatele Bihor şi Zarand, ai ştiut
să aţiţe şi să exploateze în favorul lor pofta de emigrare a
poporaţiunii amenințate în credinţa ei, puinda-le celor
emigraţi în perspectivă libertatea pe pers6na şi avutul
lor şi oferindu-le primire binevoitâre. Mai eraii în favorul
lor şi sarcinile grele, care, cu tote că răsboiul era spre
sfirgit, tot mai apăsaii asupra ţării istovite atât de
duşmani, cât şi de amici, ale căreia legitime speranţe
de uşurare, în ciuda promisiunilor împărăteşti, nu se

xealizaseră încă. li s'a promis ţării, că cu încheerea
păcii îi se va

ierta tributul de

50,000

taleri şi cele-
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ialte sarcini avute faţă cu Pârta şi i
de aur a libertăţii. In loc de acâsta
ţiunile, care se urcă peste un milion
telările şi întreţinerea armatei, care
ales în timpul

s'a anunţat epoca
se urmeză rechiside florini. lacoraii avut loc mai

verii, aii consumat tosmai

provisiunile, pe

care ţăranii şi orăşenii şi le adunaseră pentru iernarea
lor proprie. Ordinaţiunea împărătâscă, ca coea-ce va trece
în rechisițiuni peste 400,000 florini, să se restituiască
din casa statului, n'a fost de loc executată. Pe lângă

aceste, siguranţa publică a ţării e mai amenințată decât
ori-şi-când de haiducii, răsleţii şi aventurierii ce acum
spre sfirşitul resboiulu se risipescîm tâte părţile. Zadarnic s'a încercat guvernul provincial să pnă opiniunea
publică pe-o cale mai bună, promițândo grabnică îndreptare şi folosindu-se şi de alte motive coasolatire; poporul,
desperat din causa suferințelor

lui

şi bănuitor,

nu mai

avea încredere în guvern, şi-a ajutat tosu-şi, 'cum a
putut, şi a emigrat în cele din urmă, dacă alta nu-i
mai rămânea. Puterea guvernului abia a fost suficientă,
ca să înăbuşe vre-o răsc6lă, dar cu tâtă încordarea şi
asprimea executării ea n'a reuşit a stârce din provincia
istovită şi sleită sarcinile de mai nainte,
Trupele şi poporaţiunea se uriai de altminteri reciproc în
acela-şi grad şi cu acela-şi drept, trupele fiind executatorii
anor biruri neomendse, ear poporaţiunea hrănind ră şi
adăpostind tn silă corpul militar.
Răsvrătirea trupelor şi răsc6la poporului erai de o
potrivă probabile. In faţa acestor disposiţiuai, stări şi

fapte, guvernul sfătuia pe Impăratul să se abţie de la

ori-şi-ce inovaţiune generală pe terenul

politic ori bise-
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ricesc şi stăruia să se respecteze cu rigâre diploma coastituţională de la anul 1691.
Ori-gi-cât, de seri6se şi de ponderâse, aceste considerațiuni wati putut să determine o abatere de la drumul
favorabil uniunii ori să producă o pausă în acţiunea
unionistă. Cey din Viena aii profitat numa! cu mai multă
precâuţiune de slăbiciunile adversarilor şi şi-a dat, nn fără
succes, silinţa de a slăbi resistenţa acatoiicilor saţisfăcând
cererile unei părţi dia ei. De 6re-ce națiunea săs6scă ceruse la Curte mai multe concesiuni, câre aveati
o deosebită

importavță pentru posiţiuuea şi pentru interesele ei, i
s'a ficut voia în mal multe puncte şi, drept compensaţiune,
a fost determinată a fi mal îngăduitâre în cestiunea
uniunii. Li s'a permis deci să ţie un agent saii om de
afaceri la Curtea împărătâscă, li s'a incuviinţat un moratoriu de doi ani şi o camătă de numai dece procente
faţă cu creditorii lor şi candidatul lor I6n Zthraoius a
fost numit jude regesc la Sibilă, s'a luat însă în acela-şi
timp şi disposiţiunea, ca preoţii români ce vor fi trecând

la uniunea catolică să fie scutiţi de ori-şi-ce dajdie
cătră poporul săsesc, ear cel neuniţi să fie obligaţi şi'n
viitor,

ca'n

trecut,

a

contribui

anual stabilit în suma de

proporţional

la

biruj

3000 fi. Primind Saşii acele

concesiuni, nu le mai

rămânea,

se'nţelege, decât

cun6scă şi imunitatea
favorul uniunii 1)

acordată

prin

acela-şi

să re-

decret în

1) Decretum Imperatoris ad vancellariam Aulico-Transylvanicam,
do Viennae, 12 Aprilis 1698. — Kaiserliches Decret an den Hofad Qancellariam Au.
— Decretam
kriegsrath, ddo 24 Jaener 1700
lico-Transyiv. ddo Viennae, 18 Martii, 1696.
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Reformaţii ati făcut însă încercarea aceluia-şi joc, prin
care propaganda catolică nu odată a ştiul, să-şi ajungă
scopul: ambele părţi ati aruncat cu aceea-şi îngrijire
undiţa asupra clerului român şi anume asupra episcopului
stii după vremuri. Astfel, când, după mârtea lui 'Teofi,
scaunul

episcopesc urma

să fie împlinit, a candidat la cl,

după îndemnul mai marilor reformaţi, un preot româna
distins prin cunoştinţe şi cultură cu numele de Ioan
Circă, care trecuse la calvinism şi-şi găsise în Guvernatorul

Banfty

un

ragăm

puternic.

EI

cu tâte

aceste

v'a putut r&sbi faţă cu Atanasie, protejatul partidului
catolic, a tras asupra sa felurite prigoniri din partea
unioniștilor şi'n anul 1702 a fost pus în lanţuri şi
aruncat în temniță. EI a scăpat, ce-i drept, din temniţă,
şi cu ajutorul Guvernatorului şi al mat marilor reformaţi
a obţinut posiţiunea de paroch într'o comună română
reformată din comitatul Huniedârei; dar neîncetatele supărări, prigoniri şi năpăstairi ale anteluptătorilor usionişti Vai scos şi de acolo. De astă-dată dar vânătârea de suflete a reformaţilor

n'a fost, fie în întindere,

fie 1n intensitate ori in resultate, nici pe departe deopotrivă cu a unioaiştilor.
Parte pentru resolvarea neînțelegerilor ivite între staturile transilvane şi poporaţiunea română mirână, parta
pentru fortificarea şi răspândirea în ţară a uniunii a
Yeșit fot mai mult în primul plan necesitatea regulărit
relaţiunilor nouei comunităţi religionare. Cardinalul Kollonicz s'a folosit în acest; sens de marea sa infinenţă
la Împăratul, şi Episcopul Atanaasiu
plecat în anul 1700
cu scopul acesta la Viena. In urma acestora Leopold I,
a emis la 19 Martie 1701 un statut conceput în 15

44,075. îl.

5

Statut împă&Tătesc pentru

uniţi.
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articoli, care ţine sâma de tâte consideraţiunile mai sus
ardtate şi regulâză prin disposiţiuni concrete relaţiunile
hierarchice, cele economice, cele disciplinare şi cele şcolare
ale uniţilor!).
Acest document; are imprimat în fruntea lui spiritul
evlavios şi strict catolic, din care el a fost urdit. Impăratul mărturiseşte desluşit, că ceea-ce l'a îndemnat să
emită acest decret e adânc intima recunoştinţă pentru
binecuvântarea dumnedeiască, care'm răsboiul cu Turcii
sa manifestat în victorii strălucite şi'n cuceriri grandise
şi pe care

o atribue rugăciunilor

şi mijlocirii preoţimii

evlavi6se, care a ştiut să potol6scă mânia dumnegeiască.
Chiar el Insu-şi s'a convins din propria sa experiență
despre adevărul, că prin promovarea cultului dumnegeesc
impărăţiile se consolidâză,

se desvoltă,

seceră glorie

şi

măreție; voieşte dar şi'n casul acosta să proc6dă pe
aceea-şi cale plăcută lui Dumnudeii faţă cu Națiunea întârsă cu căință la lege.
Deci Monarchul confirmă din no drepturile, pririlegiile şi imunităţile acordate bisericii unite, preoţilor şi
avuturilor et prin diploma de la 16 Fovruarie 1699.
E! descarcă apoi şi scuteşte bisericile şi feţele bisericeşti
de tâte dările personale, de dijmă, de vamă şi de taxe
intocmai precum sunt scutite alte persne nobile.
De 6re-ce vorba era să fie câştigat publicul laic român
pentru uniune, prin o altă disposiţiune se hotăreşte, ca
Jaicii, în gensre, socotind între aceștia şi persânele din
starea de jos, îndată ce vor fi trecut după t6te preserierile
1) Diploma Imperatoris Leopoldi I. pro Valachica Natione graeci
ritus uniti, dle Viennae, 19 Martii, 1701.

la uniune,

să

fia

considerați

ca

catolici,

ca

6meni

eu

drepturi depline, ear nu numai ca fi toleraţi al ţării,
şi ca atari să fie admişi a se bucura de legile ţării şi
a participa la favorile obşteşti. Nimănuia să nu îi fie
permis a jigni imuvitatea acordată bisericii lor, a trata pe
preoții uniţi ca pe nişte Yobagi, a-l prigoni ori a stârce
daruri de la dânşii, Catechismele de până acun, DEp0trivite cu uniunea, ai să fie luate de la posesori! lor
şi tnlocuite cu altele noue şi bine corectate.
Ca cea ma! caracteristică disposiţiune ni se presentă
infiiţarea unui auditoriat general peatra conducerea afacerilor (causarum generalis auditor), representat de un
teolog capabil, priceput şi versat în afaceri, pe care
Impăratul ori Archiepiscopul de Strigoniu îl dă bisericii
uuite ca consilier şi povăţuitor canonic cu scopul, ca să
priveghieze cu seriositate asupra supunerii cătră canâne
şi porunci bisericeşti şi să impedece ori-şi-co abatere de
ia ele atât din partea sinodulut, la ale căruia desbateri
el totdeauna avea să asiste, cât şi din partea Episcopului
ori a preoţimii lui. Afară de acâsta Eyiscopul dimpreună
cu clerul lui urma să fie subordonat imediat; Archiepiscopului de Strigoniu şi era obligat a adresa, prin teologul
delegat, numai acestuia plângerile sale eventuale contra
preoțimil sale,
Spre a adimeui poporul era nevoie de servicit preoțeşti
ieftine. Pentru botez dar, pentru liturghie şi pentru

maslu avea deci să se plătescă nimic, ear pentru cele-

ialte funcțiuni preoţeşti urma

să se plătâscă mici taxe

de patrafir ce se ror fi stabilit de sinod.

Pentru participarea la drepturi şi la privilegii nu era

îndestulătâre: numai declaraţiunea de trecere la uniune ea
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singură, ci se mai cerea neapărat şi mărturisirea credinţei

făcută în faţa Episcopului şi a teologului. Tot astfel nu
e destul, ca cine-va să se pună sub doctrina unii biserict recipiate în Ardâl, pentru-ca să se bucure numai
decât de drepturile acesteia, ci trebue să crâdă şi să
mărturisscă ceea-ce acâsta crede şi mărturiseşte. De
aceea nu pâte nici un membru al bisericii greceşti să
se alipâscă de

vre-una

din

cele trei

religiuni

recipiate

câtă vreme nu se va fi lepădat de legea lui; căci, precum dice diploma, e cu totul altă ce-va să te uneşti cu
o religiane ori să primeşti numai ocrotirea ei.
Dreptul de numire pentru dignitatea de Episcop se
cuvine Imţăratului, căruia al să i-se propună trei candidaţi capabili; ear purtarea de grijă pentru executarea
mai

departe

(a

împlinirii

scaunului)

o are Cancelaria

aulică transilvană tot ca şi la cele-lalte dignităţi bisericeşti mai înalte.
Purtarea de grijă pentru stricta observare a tuturor
acestor disposiţiuni o ai Episcopul şi teologul, cărora
autorităţile civile şi cele militare le daii, la nevoie, spro
scopul acesta ocrotire şi ajutor, conform instrucţiunilor
ce li s'aii trimis în vederea acestui scop tot atuuri.
Publicarea în t6tă ţara a acestei diplome urma, în
sfirşit, să se facă pe calea ordinară, şi ori-şi-cine trepuia să-i dee deplin credământ, fie ea presentată în
original, în copie autentică ori în tipar.
Acesta e conţinutul esenţial a documentului forte
important pentru viitorul uniunii, un document, care cu

puţine excepţiuni are vig6re până'n diua de astă-di, care

însă întroduce un atât de sever sistem de epitropisire
asupra bisericii unite din Ard6l şi prin instituirea unui
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teolog înzestrat cu mari drepturi a redus atât de mult
puterea episcopală, încât biserica naţională română trecută la uniune

a trebuit să se degradeze la rangul unei

simple filiale diecesane catolice. Aservirea jigneşte şi adi
sborul ef, şi posiţiunea

carea de a
bici spre a
considerabil
După-ce
.

ei hibridă, în care se face încer-

amalgamisa Orientul cu Occidentul, nu serveşte
ridica vaza ei, nici spre a atrage un mai
contingent de noi credincioşi.
s'a dat astfel uniunii în ceea-ce priveşte Numirea lui
.

basele şi modul

de executare,

precum

şi terenul

dreptu-

Atanasie ca E-

piscop unit.

rilor şi al datoriilor o resolvare definitivă mulţumitâre Firea, posiţiu:
nea și viitorul
pentru ambele părţi, a mai y rămas acum să se consolideze
biserici! unite.
şi să se asigureze opera prin întroducerea une) hierarchii
unite regulate. Alegerea Curţii a cădut, fireşte, asupra
ambiţiosului conducător al trecerii Românilor la noua
lege, Episcopul Atanasie, care numai sub această condiţiune,
aprobată

în secret, se învoise a sevirzi opera de trecere.

EL a fost adecă, după speciala recomandaţiune a Guvernatorului Comite Bâofty şi a ivfluentului Magnat Stefan
Nalaczy, învitat la începutul anului 1701 să vie la Curte,
la Viena, unde în biserica catolică Sf. Ava a fost sfințit
Episcop după ritul roman şi apoi, presupuind că trecerea
la uniune în adevăr se va îndeplini, i sa dat în mod
sărbătoresc şi documentar numirea de păstor suprem al
nou înființatei diecese unite din Ardei. 0 cruce de aur
ateruată de un frumos lanţ, un medalion cu portretul
Impăratului, precum şi titlul onorific de consilier împărătesc eraii dovegile despre înalta bunăvoință alui Leopold [, pentru Episcopul Apostat. Când apoi, în cursul
anului 1701, el s'a întors încărcat de onoruri şi de
distincţiuni a casă, autorităţile, amicii uniunii şi mul-

ţimea curi6să i-ati făcut o primire sărbătorescă la porţile
Albei-luliei, unde de aici înainte avea să prte cârja ca
Episcop

travestit.

Pentru

întreţinerea

sa i s'a

asigbat

de Camera regală suma de 4000 fl. pe an. 'Tâte onorurile şi diguităţile nu Vaii scăpat însă de subordonarea
cătră Iesuitul Sziinyog conducătorul lui, care, ca causaruni

generalis auditor, a devenit sfetnicul tainic, priveghetorul
şi mentorul impus al Episcopului atirnător de dânsul.
Cu drept cuvânt a putut un autorisat iatoriograt bisericese unit, Samuil

Klein, să susţină, referindu-se ia prea

marea mărginire a puterii episcopale; că Episcopul unit
a fost în aderăr

redus a

fi

numai vicar al teologului.

Atanasie şi sincerii lui colaboratori şi colegi unioniști
şi-aii ajuns scopul principal. Bar acesta nu era aitul
decât asigurarea propriilor sale persâne în oficii şi dignitate cu mal mare venit, precum şi, în genere, o mai
bună situaţiune materială pentru clerul român trecut la
uniune. Pretenţiunile şi condiţiunile, asupra cărora ambii
Eviscopt, Teofil şi Atanasie, dimpreună cu preoțimea lor
aderentă

în tot timpul

negoţierilor

urmate

de la 1697

până la 1701 aii stâruit în mod categoric şi inevitabil,
cu botărice şi îndărătnicie, sunt relative la ridicarea
clerului unit la acela-şi nivel cu cel romano-catolic în
ceea-ce priveşte t6te drepturile şi ăvantagele, la ridicarea
bunei sale stări economice şi sociale, precum şi la neatirnarea sa de înrturirea laicilor. Dorinţa de îmbunătăţiri
materiale, ear nu temeinica contingere religi6să, câştigui
lumesc,

ear nu

transformarea

sufletescă,

consideraţiuni

egoiste, ear nu abnegaţiunea morală ai dictat actul de
uniune şi ai avut drept urmare îvfiinţarea unei biserici,
care, având în vedere numai interese materiale, ar trebui
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să se surpe îndată ce n'ar mal corespunde cu aceste,
ca fiind lipsită de ori-ce rațiune internă. Siogură mâna
puternică a unui regim patronisator şi însămnatele mijl6ce de subvenţiune materială, a cărora creare ea o făcea
cu putinţă,

a mai putut să prelungâscă

existenţa crea-

ţiunii de predilecţiune a unui Impărat evlavios, existenţă,
care în lipsa acestui artificial sprijin de din afară era
amenințată de a se stinge şi în mai multe rânduri
deja a trebuit să fie ferită prin forţă de desorganisare
internă. Intocmai precum clerul în primul rând, cu numai puţină participare a laicilor, aprâpe

el singur a pus

la cale uniunea, tot astfel el e singurul ei radăm, şi
totuşi el n'a ştiut să creeze în spiritul poporului rădăcini
pentru uniune. Cu cât insă mat mult va înflori şi se
va desvolta biserica greco-orientală în Arde], cu atât
“mai mari pericole vor trebui se resulte din acâsta pentru
comunitatea religisă unită, care va fi atunci nevoită să
se alipâscă necondiţionat fie de biserica romano-catolică,
fie de cea greco-orientală;

căci

formațiunile

de transi-

țiune îşi perd cu atât mai mult terenul şi ființa, cu cât
formațiunile principale de sine stătătoare se întind alăturea cu ele în liberă desroltare şi dai la o parte
formațiunile hibride. Probabilitatea e cu atât mal vîrtos
pentru uu asemenea resultat, cu cât chiar în sinul bisericii unite procesul de. frămâutare şi de descompunere
nu e fncă ajuns la sfirşitul lui, ci ţine, din contra,
sufletele credincioşilor cuprinse de o împărechiere, care
nelinişteşte conştiinţa religi6să şi lâncedeşte simţul moral,
Inlinţuită dogmaticeşte de Roma, biserica unită nu pfte
să opună

faţă cu presiunea iresistibilă a scaunului papal

destulă resistență nici în ceea-ce priveşte administraţiunea
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şi jurisdicţiunea şi de aceea suspină cu durere inăbuşită,
dar învederată după libera desroltare şi după nejiguita
autonomie,

de care în

Mornarehia

austriacă

se

bucură

a9i muma biserică grecâscă, care e înzestrată cu mijlâce
materiale neasemănat mai neînseninate. Deşi apol cultul
extern al Uniţilor reaminteşte originea orientală şi form6ză punctul de plecare pentru o simpatică apropiere
față cu neubiţii, în urma nouelor dogme primite de la
catolici creşte în acela-şi timp şi zidul despărțitor dintre
ambele feluri de religiune orientală, încât biserica unită
perde

incetul

cu

îucetul

înrudirea

ei

cu

cea

rămasă

orientală şi prin progresiva ei romanisare va trebui să
pârâă din ce în ce mal mult numirea ei de biserică
grecâacă. Mărginindu-se, potrivit cu spiritul timpului,
absolutismul politic şi reducându-se pulerea monarchică,
biserica nu mai pâte conta cu siguranţă, ca şi pe viitor
să fie împărtăzită cu preferinţă de ajutorul de stat,
fiind promovată şi ocrotită de guvern în paguba credinciogilor de altă lege. Generala îndreptăţire egală a comunităților religionare nu exclude apoi putinţa suconbării
elementelor mai slabe puse în liberă concurenţă cu cele
mai

trainice,

şi

nu

mai

încape

nici

o îndoială,

că'n

acâstă concurenţă acela, care prireşte fie numai spre
Roma, fie numai spre Constantinopol, îşi fix6ză mal bine
scopul

decât

acela,

care

se

uită

în

acela-şi

timp

la

Roma şi la Constantinopol. Chiar şi singură chiorirea,
cate e urmarea unei asemenea opintiri optice, îl aruncă
pe privitor sub bănuiala, că el nu vede în aievea lucerul, la care priveşte. Formațiunile hibride ai totdeaunu
doi duşmani

şi doi amici,

fiind-că parte se deosebesc

de

două forme principale ale aceleiaşi grupe, parte se us€-
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mănă cu ele. Biserica unită, pusă la miiloc între aceşti
doi amici şi inimici, e în pericol de a lua amicul drept
inimic, inimicul drept amic şi de a-şi pune astfel în
joc existenţa individuală. 0 asemenea primejdie a şi existat
în adevăr:

dovadă

sunt pe de o parte repeţitele încercări

ale teologului delegat pe lângă Episcop, luat mai ales
din ordinul lesuiţilor, de a îolătura încetul cu incetul
din biserica unită cultul oriental şi de a întroduce pe
cel romano-catolic, ear pe de alta silințele Episcopului
şi ale cleralui unit de a face, ca să nu se mai delege de loc teologul şi astfel să scape de epitropisirea
lui. Intenţiunea de a contopi uniunea în catolicism a
proius o lungă

luptă,

care

s'a

resolvat deocamdată

în

favorul uniunii, însă la timp priieios ear va trebui să
se

reîncâpă,

de

Gre-ce

cultul

grecese,

care

formeză

o

importantă verigă în lanţul ce l6gă biserica. unită de
cea orientală şi la care masa poporului renunţă cu mult
mai anovoie decât la dogme ori la catechismul corect, e
privit la Roma cu ochi răi şi tolerat, ca un răii necesar, numai deocamdată şi până la un timp mai priincios.

Subminată în taină de catolici pentru cultal ei, duşmăvită de neuniţi pentru dogmele ei, adoptată apoi de cel
d'ântei ca coreligionară şi considerată de cel din urmă,
cu

privire

la cultul,

pe

care

tot

îl

mai

păstreză,

ca

âucă nu perdută fără de nici o nădejde, biserica unită
a atirnat şi atirnă mere nedumirită între două mari
comunităţi religionare opuse, ca un fel de pendulă atrasă
şi respinsă de ambele în acela-şi imp. Care e punctul
de atracţiune, asupra căruia pendula uniunii va ajunge
în cele din urmă la repaos şi va hotări în mod definitiv
sârta bisericii unite, care e împinsă spre încorporarea

în uoa din cele două comunităţi bisericeşti, acesta atârnă
parte de la viitorea constelaţiune politică a Monarchiei
austriace, garte de la resultatul luptei, pe caren urmă
inevitabilului conflict ce se pregăteşte, catolicismul roman
va trebui îotr'un timp nu prea depărtat s'o pârte cu
grecismul
Resistenţa,
protestarea și3
suferinţele

oriental.

'Precerea la uniune a majorităţii covirgitâre din preoţime era deci un fapt împlinit şi recunoscut din punctul

preoţilor şilai- de vedere al dreptului bisericesc, era însă încă nesăvirşită
cilor români,

trecerea publicului laic. O fracțiune numa! din clerul român,

apoi preoțimea greco-orientală a comunei urbane Braşov,
locuită în parte de grecă zeloşi în: materie de religiune
şi publicul laic român,

în genere,

respingeaii schimbarea

de religiune impusă cu nu mai puţină violență decât
viclenie şi ai trimis din njlocul lor la Aiba-lulia o
anumită

delegaţiune,

care a declarat fără

de încungiur,

că el, credincioşi trecutului lor, sunt hotăriți să se
alipescă şi'n viitor cu neclintită credinţă cătră legea,
străbunilor săi şi că tocmai de aceea resping și desconsideră ori-şi-ce antoritate şi supraordinare a unui Episcop
trecut, la religiunea catolică, Luând hotărirea de a protesta In tâtă forma, el şi-aii ales drept conducător de
afaceri şi procurator pe un om capabil, zelos şi energie,
nobilul Gavriil Nagyszegy, care trecuse âncă mai nainte
de la legea romano-catolică la cea grecâscă şi ocupase
funcțiunea de secretar al Episcopului Teofil, ear în urmă
primise cu hotărire neclintită în lupta pentru lege sarcina de stegar al creştinilor ce ţinealt tără govăire la
legea grecâscă. Legile ţării permiteaii în tot casul preseutarea şi constatarea cficiaiă a unui protest, formal cu
efect valabil, fie la guberniu, fie la protonotar, fie, în

ge

3

sfirşit, la capitolul competent.

Când însă Nagyszeey, care

primise parte de la preoțimea din Braşov, parte de la
publicul laic român însărcinarea de a ridica protest contra
siluirii la uniune şi contra competenţei Bpiscopului unit
Atanasie, s'a adresat mal âniâii la guberniu în cestiunea
acesta, guberniul a refusat a da obligata constatare oficială despre protestare, pretestând că nu are pentru o atât

de importantă afacere cuvenita autorisaţiune. Mai binevoitor a fost supremul protonotar (magister protonotarius)
loan Sârossy,

care la
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lunie

1701

a subscris

duță

tote formele legale actul de protestare, la prevădut cu
pecetea împărătâscă şi Pa dat la mâna protestatorilor,
Intre aceştia se aflali opt preoți şi şase laici parte
din Braşov, parte din districtul Făgăraşului şi din ţara
Bârsei, Dintre aceştia laicii erati tot 6meni cu vadă şi
fie prin posiţiunea lor de curatori ai bisericilor din Braşov,
fie prin înriurirea lor socială ca neguţători de frunte,
pers6ne distinse şi cu greutate, Conţinutul protestului se
întemeia pe lămurita asigurare serbătorescă a Impăratului, că nu va silui pe nisi unul dintre supuşii săi
români

din Ard6l în materie

de religiune,

ci va lăsa pe

orl-zi-cine în deplinul us al libertăţii religionare. In
virtutea acestei libertăţi protesiatorii se ridică contra
uniănii făcute de Episcopul Atanasie, considerate ca în
deobşte primită, şi în deosebi şi de el, care o resping
categorie

şi

cu

t6tă

hotărirea,

declarând

totodată,

că

rămân neclântiţi pe lângă legea părinţilor săi şi nu vor
să aibă nimic de comun nici cu Episcopul Atanasie, nici
cu Yre-un alt preot unit, Bi ai respins deci pe cei doi
curatori bisericeşti recomandaţi de unioniști pentru biserica grecâscă din Braşov. Protestând astfel sărbătoreşte

contra procederilor ilegale mai sus arătate, el îşi reservă
dreptul de a procede pe basa legilor ţerii mai departe
întru apărarea libertăţii lor de conştiinţă 1).
Efectul legal al acestui pas consista în pornirea unei
cercetări judecătoreşti în tâtă forma asupra afacerii de
uniune, şi tocmai acâsta era ceea-ce Curtea din Viena

voia să evite cu ori-ce preţ, fiind-că nu-i părea, şi
acesta cu tot dreptul, lucru

consult să fie date,

la timp

nepotrivit, publicităţii nişte procederi, care nu suportă
pubiicitatea. Indată ce Curtea a primit prin zeloiicul Stefan Comite de Apor ştire despre protest, cel mai de
căpetenie dintre promovatorii cercetării judecătoreşti, şi
anume Sârossy şi Nagyszegy, ali cădut în disgrație şi
în curând după aceea s'aii vădut expuşi la fel de fel de
prigoniri.

După

părerea

Corţii din Viena nu mai

exista

în Ard6l nici o biserică grecescă şi astfel nu mai puteai
să existe nici semne exteridre ale ei. Când deci argintarul Andreii

Komâromy,

un reformat, a făcut la cererea

preoțimii ce stăruia tn credinţă o pecete pentru biserica
grecâscă, disgraţia şi prigonirea s'a întins şi asupra lui 2).
In faţa agitaţiunii religi6se din ce în ce mai vii şi
a împotriririi ce se ivise în ţară, Atanasie, care-şi dedea
acum titlul de Archiepiscop şi Metropolit al Albei-luliei
şi al întregului Ardâl, a credut de cuviinţă să pună la
cale o manifestaţiune pentru molcomirea spiritelor. EI a
1) Protestatio

Valachorum, a Protonotario loanne Sârossy ex-

teadita, ddo Albae-luliae
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Innii,

1701.

(Tipărită

în „Cipariu,

Acta şi fragmenta historico-ecclesiastica“. Blasiu, 1855, pag. 368
şi 269).
2) Mihail Cserey, Siebenhiirgische Chronic rom Jahra 1661—1711.
Comitele Nicolae Bethlen, Denkwiirdighkeiten Siebenbiirgens,
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întrunit deci pe diua de 16 Iulie 1701 pe protopopii
trecuţi la uniune ai eparchiei sale în sinod eparchial Ja
Alba-Iulia, s'a consultat cu dânşii asupra celui mat potrivit mod de a resolva greutăţile ivite şi a emis apoi,
la 18 Iulie 1701, un avertisment sărbătoresc la adresa
preoţilor şi a laicitor din comitatul Hunied6rei, care jucati

un rol de căpetenie între cei ce se plângeaii dea fi fost
siluiți să primâscă uviunea. Aceştia sunt avertisaţi de
Episcop să nu îndrăsnescă a cârti şi a grăi de răi religiunea catolică, de care se ţine şi Imrăratul, nick cele
patru puncte de uniune, care aii fost stabilite prin comun
acord, că de altminteri sunt atât în drept, cât şi datoră să-şi urmeze viaţa religionară şi'a viitor ca până
acum, pe temeiul dreptului bisericesc şi al usului grecooriental, fără de nici o mărginire, că, în sfirşit, ei sunt

obligaţi, precum fost-aii mai nainte faţă cu Episcopii grecești de Alba-Iulia, în viitor faţă cu el (Atanasiu), ca
Episcop unit legitim, să arate supunerea şi umilinţa canoniceşte prescrisă. Spre a da mai mare vigâre acestui
act de avertisment şi de asigurare al Episcopului Atanasie, care a fost, emis în formă documentară, alăturea
cu Episcopul şi-ait pus subserierile şi trei Iesuiţi cu
vadă, anume parochul P. Ladislau Bârâny, superiorul
din Alba-lulia Francisc Belusi şi priorul din Cluj Andreiii
Horvâth. Chiar în sine faptul, că noul Episcop unit era,
când s'a presentat prima dată în public, sprijinit de
trei mărturii, ba, în adevăr, de întreită epitropisire a
lesuiţilor, nu era câtu-şi de puţin potrivit spre a produce în poporaţiunea diecesană pastorită de densul şi
zăpăcită de spaimă convingerea, că păstorul ei se bucură

de libertate şi de independenţă 1). Şi în adevăr actul a
rămas fâră do efectul intenţionat şi oposiţiunea s'a urmat atât din partea preoţimit, cât şi din partea laicilor
cu aceea-şi energie.
Resistenţa cea ma! aspră a găsit-o uniunea şi supremul
ei representant, Episcopul Atanasie, la eruditul şi am-

biţiosul preot român I6n Girea, care s'a pus în fruntea
adversarilor uniunii şi a căruia îndărătnică stăruire în
credință a fost potenţată şi prin rivalitatea lui în ceeace priveşte scaunul episcopesc devenit vacant. Atanasie
a făcut ca acest; adversar să fie pus în lanţuri şi închis
în o mănăstire, din care el a fugit cu ajutorul protestanţilor; în curând apoi el s'a asigurat contra prigonirilor
primind posiţiunea de pastor calvinist. Exemplul dat de
acest birbat inimo3 a îmbărbătat

în

mod

învederat

pe

Români, care, cu t6tă posiţiunea lor modestă, eraii destul
de conştiincioşi spre a nu lăsa să fie despuiaţi pe faţă
de legea părinţilor să.
Siluirea unio:
nistă şi rosistenţa

popora-

ţiunii. Negu.
țătorii greci.

De

6re-ce

partea

cun

desăvârşire

mare

a

poporului

respingea cu îndărătnicie şi în mod neindoios schimbarea
de religiune, care-i fusese impusă cu forţa şi i se atribuia cu vicleşug ca fiind făcută de bună voie, trebuia
să se ivâscă în Viena dre-care îndoială, dacă a fost ori
nu bine ales metodul de proselitism de până acum. Raporturi ofisiale din Ardi cuprindeai deja semne neindoi6se despre o adincă frământare şi agitaţiune

în poporul

vomân, care ameninţa a se da ps faţă în fapte. Şi în
adevăr creştiuii greco-orientali de acolo ai ridicat în
1) Documente despre starea politică şi ieratică a Românilor din
Transilvania. Viena 1850, pag. 177 şi 178.

massă contra uniunii ce li se impunea un protest atât de
serbătoresc şi pus la cale cu violență atât de fanatică,
tacât Garernatorul militar, generalul Comite Rabutin, a

fost nevoit; a exprima temerea de o apropiată răacâlă şi
necesitatea de a lua măsuri de precauţiune pentru prevenirea el1),
Impăratul

cu tâte aceste chiar

de bună

voie a sporit

elementele fremântării interne prin atragerea unui factor
energic, pe care l'a luat, se înţelege, numa! pentrn
promovarea comerciului, care însă peste puţin s'a dat
pe faţă ca duşman hotărit al uniunii. Ce-i drept, câştigul
material putea să compenseze deocamdată la Curtea din
Viena

perspectiva

inevitabilei

perderi

confesionale

îm-

preunate cu el. Pe cât de zeloşi în credinţă şi gata de
jertvă, pe atât de iritabili şi de energici, ba pe lângă
acesta şi bogaţi şi umblaţi prin lume, negoţătorii greci
ce se aşedaseră după încheerea păcii de la Carlovăţ în
Ard6l şi în provinciile învecinate nu erai câtu-şi de
puțin Gmenii dispuşi a se mulţumi cu rolul de privitori
pasiri în faţa învederatei violentări a religiunii lor,
tiolentare, de care trebuiali să fie atinşi şi ei în cele

din urmă. De 6re-ce în consiliul Cor6nei ati primat considerațiunile financiare şi cele de politică comercială,
tompania comercială grecâcă a fost primită în mod
formal prin diploma împărătâscă de la 12 Septemirie
1701, care precis6ză to:odată şi lămureşte şi condiţiunile
şi privilegiile, cu care s'a acordat primirea. Compania
1) Consiliul de răsboiii cătră cancelaria anlică austriacă, ddo Viena,

8 Decemyrie 1701.— Rabatin cătră consilin! de răsboiii, ddo Sibiă,
12 şi 18 Decemvrie

1701.

comercială e supusă imediat ocrotirii şi dreptului de
disposiţiune al Impăratului şi de aceea atîrnă numai de
Camera, aulică și de tesaurariatul ţăriţ. Ea şi membrii
ei pot să umble nesupăraţi şi să facă comerciii atât în
mare, cât şi în mic prin t6te ţările ereditare austriace,
se bucură de deplină scutire în ceea-ce priveşte sarcina
de îuquartirare şi de transporturi oficiale (beilic), dar
pai dreptul de a exporta din ţările ereditare aur, argint
şi salpetru decât, pote, în virtutea unei licenţe speciale,
acordate pentru fie-care cas în deosebi. Compania mai
are dreptul de a alege şi institui din mijlocul ei un judecător propriu şi ma! mulţi asistenţi juraţi, care în
procesele comerciale dai sentenţe definitive şi inapelabile,
ear în alte cause civile judecă numai ca primă instanță.
Tesaurariatul şi Camera aulică sunt în t6te casurile
apelabile a doua şi a treia instanţă. Pe nobil negnţătorul

grec

ware

nevoie

să-l

tragă

în judecată,

ca d:

obiceiti, la guberniu, care e forul privilegiat al lui, ci
pote să-l ducă la tesaurariat, care are să resolve conflictul în mod sumar. Drept recunoştinţă pentru aceste
privilegii şi libertăţi compania comercială grecâscă e
obligată a plăii pentru sine şi pentru toţi membrii ei
anual suma totală de una miie florini renani în casa
statului și de a asigura în t6tă regula acestă sumă prin
o repartiţiune proporţională asupra singuraticilor negoțători; alte dăjdii în bani să nu maj fie puse în sarcira
companiei, De altminteri Impăratul recomandă autorităţilor cu multă stăruință să promoveze, să susţie şi să
ocrotâscă compania comercială grecâscă 1).
1) Diploma Imperatoris pro societate
dăe Viennae, 12 Scptembris, 1701.

quaestorum

graecoruni,

8

Cu tot spiritul comercial aţiţat prin asemenea avantage interesul religios şi zelul în credință atât de puţin

sai slăbit în negoțătorii greci, încât, combaterea
pe cât
de energică, pe atât de stăruitâre, care s'a pornit
din

Braşov, reşedinţa lor principală, contra siluirii unioniste

nu Dumal a avut succes strălucit, ci

a îmbărbătat

tot-

odată prin strălucitul el exemplu şi pe poporaţiunea
română în resistenţa ei. In curând evlaviosul Impăra
t a
regretat, că a sporit şi a fortificat cu mâna sa proprie
materialul inflamabil în ţară şi a făcut prin acâsta nu
puţină scădere uniunii.
Nu puţină scădere i-a făcut operei de uniune şi Patriarchul zelos în credinţă al Ierusalimului, Dosofteiii,
care de mal mult timp petrecea în Muntenia şi în anul
1701 a trecut în persână la Braşov, unde a vândut
cărţi de Yertăciune şi a adunat; milostenie şi în acela-şi
timp a aţiţat cu zel focul contra uniunil, Papta lui a
fost, că Românii din ţara Bârsei şi din ţinutul Haţegului, care erati deja încureaţi în laţul unionist, s'a
întors ear la legea părinţilor să.
Episcopul Atanasie a reușit, ce-i drept, să tragă ear
în partea sa pe apostaţii din acest ţinut; însă poporul
năvălea

cu tâte aceste în mase spre Dosoftei, care com-

bătea în public, cu succes şi în mod irecusabil pe AtaDâsiu, ca pe unul, care prin lepădarea sa de
lege a
perdut darul archieriet şi tocmai de aceea nu are dreptul
de a cere recun6ştere şi supunere de la creştinii de
legea grecâacă. Atanasie, cuprins din causa acâsta de
adâncă amărăciune, la invitat pe Patriarch în
scris să
se potol6scă, dar in zadar: s'a plâns deci atât la
ImPtratul, cât şi la Patriarchul din Constantinopol.
Acesta

44.076, 1,

6

2

a dat răspunsul,că Dosofteii:

pâte. să-şi

exercite

fuuc-

întrun cas
țiunea de Patriareh numai :în Palestina, -nici:
Viena s'a
din.
însă şi la Dunăre ori peste-Dunăre; ear
dat ordin,

ca

prelatul

agitator

să

fie,- ca. străiu,

dat

a. credut
peste 'graniţă.: Primind ştirea acâsta, Dosofteiii

- să părăsescă de bună voie câmpul :de-luptă şi
consult

PC
sa îutors în Muntenia?)
«mal 'amoPacea inţernă a provinciei. părea cu atât
cât lucrurile în urma influențelor. şi . insticu ă,
pinţat
ţiune prigaţiunilor. de din afară se porniseră în 0 'diret
viclenului
şi
icului
făţarn
tatea
mejdidsă. Şi altfel vecină
se putea
nu
odată
Domu din Muntenia, despre care nici
auna
totde
ea
şti, dacă şi când e prieten ori duşman, impun
e
uţiun
şi mai ales în împregiurări grele o deosebită preca
drept,
şi multă priveghiere, Brâucovânu întreținea, ce-i
le
amica
uni
relaţi
urmă
ca totdeauna, și în timpul din
lul
genera
lui,
Axd6lu
cu Austria, vestise pe comandantul
din
Comite Rabutin, despre cele din urmă evenimente
ențială
'Parcia şi-i expusese acestuia într'o seris6re confid
să tolereze
greutăţile, în urma cărora tot mai e.nevoit
Iul.
ţara
în.
pe malcontenţii maghiari ce petreceal
privat
lui
arul
" Vnedtirile lui
Insă aprâpe în acela-şi timp secret
Dindar. Instigaţiunile Ma-

Ladislau

Teodor

Dindar,

care

âncă

ilorşi ale petrecea în Ard6l, a atras asupra
ghiar
Juj Brâncovânu,

de

mai

mulţi

ani

Să atenţiunea şi a

devenit pentru guvernul împărătesc fârte

supărător prin

nal-reliațitudinea lui filo-maghiară şi ostentativ naţio
gidsă.
aşedase cu
Acest em: dibaciii încă din anul 1690 se
în apror,
Braşo
la
i
voia stăpânului sti şi a Impăratulu
Tom. II. p- 197.
1) Şincai, Ohronica Românilor. laşi 1853—1854.

prierea graniţei române, şi anume cu scopul de a con-

duce şi întreţine în mod inofensiv corespondenţa privitâre
la r&sboiii şi pace, astfel în tut casul importaută, fotre

Viena şi Bucureşti. După încheerea păcii el a cerut,
inainte de tote, o patentă împărăteacă de ocrotire pentra

sine şi pentru bunurile sate din Arde], şi'a urma acestei
cereri, drept recompensă

pentru

importantele lut servicii,

nu numai i s'a dat patenta de ocrotire pentru pers6na
sa, ci i s'a mal acordat şi o pensiune de 700 florini
pe an. El a pretins în urmă şi titlol de consilier împărătesc, care tusă nu i s'a acordat. Fiiuă apoi g6lă visteria
împărătească, rămânea în suferinţă şi acordata pensiune
amuală, pentru a căreia plătire punctuală el a făcut o
nouă cerere. In curând cercurile guvernamentale ai început: să fie indispuse faţă cu el, când, nu fără temeiii,
a căgut asupra lui bănuiala de a fi luat parte la primejui6sele încercări ce se făcuseră spre a seduce trupele

de ocupaţiune împărăteşti,

S'a admis deci idea inevita-

bilităţii expulsării la; spre a obţine pe acâsta în mod
indirect, i s'a refusat, după propunerea lui Rabutin, postul
de vameş la Turnul Roşu, pe care-l ceruse şi în acela-şt
timp nu i s'a plătit nici pensiunea anuală de 700 A.
Se spera, că lipsa de mijl6ce şi deplina desconsiderare

Yor alunga în cele din urmă din ţară pe un om, care
în urma meritelor sale

de mai

naiute nu pulea

să fie

tratat, cu Druscheţă 1). Acâstă consideraţiune a fost însă
') Petiţianiie din Maii şi Iulie 1690 ale Int Dindar.— Referatul
din Mai 1699 al Cozsiliului de, răsbo
— iti.
Petiţiunea din lunie

1;00 a lui Dindar. — Consilini de rtaboiă cătră Rabutin,
ddo 10
lanie 1701.— Consilial de răsboiti cătră Camera aulică
ddo 1 Fevraarie 1702,
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înlăturață cu desăvirşire după-ce s'al dat pe faţă alte
uneltiri ale lui, care nu puteaii să fie făcute de cât cu
permisiunea principelui Brâncovâuv, stăpânul lui. 0 legitimă indigvaţiune a trebuit fără îndoială să cuprindă
pe Domnul Munteniei în faţa măsurilor de presiune luate
contra coreligionarilor săi din Arde și mai ales în fața
vicleniei, cu care Atanasie s'a purtat; față cn dnsul.
Episcopul

adecă chiar din adins w'a vestit pe Metropolitul

din Bucureşti, care până atunci fusese superiorul sti
bisericesc, şi nici pe Principele Brâncov6nu despre trecerea la uniune a sa şi a majorităţii clerului săi şi

astfel n'a denunțat şi desfăcut legăturile de dependență

canonică şi hierarchică ale Românilor din Ardei cu biserica greco-orientală în genere şi cu cea din Muntenia
în deosebi. De 6re-ce apol el a asigurat, precum s'a vădut,
în mod

sărbătoresc

pe preoțimea

sa

şi pe poporaţiune,

că, cu singura excepţiune a celor patru dogme, totul
rămâne ca mai nainte, deci se păstrâză ritul şi legea,
precum şi aşedămintele şi tradiţiunile greceşti, era în
adevăr cu putință, ca la Bucureşti să se formeze dintru
început idei neclare şi greșite asupra adevărate! lui tendenţe, asupra posiţiunil şi asupra căderii lui. Fie că n'a
venit la cunoştinţa Curţii Domneşti din Muntenia şi a
Metropolitalui manifestul subscris de Atanasie şi de majoritatea clerului săii la 7 Octomrrie 1698 asupra primirii

uniunii,

fis că

nu

s'a

dat

acestui act

cuvenita

importanţă, Principele Constantin Brâncor6nu, cu bună
credivță ori din erdre, şi-a manifestat prin faptă dăruicia
evlavi6să față cu o biserică, pe care o socotia ca fiind
a sa, care însă încetase de mai mult decât un aa şi
jumătate a fi a sa. Un hrisov de danie domnesc de la

15 Iulie 1700 hărăzeşte seaunulut Metropolitan grecesc
din Alba-Iulia şi lui Atanasie ca Metropolit al Ardslului
moşia Merişeni din Muntenia, Judeţul Argeşului, cu drept de
deplină proprietate şi folosinţă 1). Din consideraţiune cătră
Curtea împărătâscă mâhnirea Principelui faţă cu Episcopul
Atanasie

s'a

dat

pe

faţă

în

forme

mai

blânde;

el

a

de

o

lăsat dania din causa impregiurărilor fundamental schimbate neexecutată şi a pus în mod discret pe zelosul s&ti
socretar Dindar la cale să facă tot ceea ce-i stă prin
putinţe peotru mântuirea prigonitei confesiuni orientale.
El mat era afară de acâsta tare. bănuit, că ţine cu
Tokdiy şi cu partidul lui contra Casey imperiale. S'a
mai dat apoi pe faţă, că el lucrâză contra uniunii şi
că în vederea acestui scop stă tn legături secrete cu
reformaţi maghiari influenţi, pentru-ea să agiteze şi să
răsvrătâscă țara. Perspectiva unei asemenea resvrățiri
pregătite de nemulţumiţi cu încercări combinate îl ne-

liniştea

pe Impăratul

cu atât mai

virtos,

cu

cât

parte factorii religionari şi politici-naţionali, care altfel

aveai

interese divergente, se

uviseră

acum

contra lui,

ear de altă parte svircolirile âncă neîncetate ale aderenței lui Mokoly şi mai ales scăparea din inchisore
sigură a întreprindătorului tinăr Râk6czy nu putea decât
să incuragieze tendenţele nemulţumiţilor.
In atât de grea situaţiune a primit Generalul Rabutin
cheia unelţirilor secrete ale partidului oposiţionist printr”o
') Nicolae Popea, Vechea Metropolie ortodoxă română a Transilvaniei, suprimarea şi restaurarea ei. Sibiiă, 1970, pag. 26 şi
27. Timotei Cipariu. Acta et fragmenta historico-ecelesiastica
gentis romanicae. Blasendorfi, 1855

pag. 13—14,
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deuunţare directă a Paronului Haller, Preşedintele staturilor transilvane

şi ua

zelos

catolic.

Protestul

energic,

pe care-l făcuse în timpul din urmă poporul român cuprins de amăriciune

contra siluizii la uniune, nu numai

că era făcut şi susţinut cu ameninţări cu ştirea şi aprobara a trei sus puşt nobili maghiari de lege reformată,
şi anume

Cancelarul Comite

Nicolae

Bethlen,

Stefan

Na-

laczy şi Samuil Keresziesy, .ci protestul a fost pus la
cale, compus şi înregistrat chiar tocmai de aceşti trei
bărbaţi şi mal ales de primul dintre dânșii, ca cel mai
stăruitor, încât ek cu tot dreptul puteai să fie socotiți
drept adevărații urgitori şi conducători morali, ca aţiţători, promovători şi ocrotitori al resistenţei atât prin
scris, cât şi prin fapte a Românilor, ear aceştia erai
executatorii planului stabilit în comun, ca luptători sub
conducere maghiară

alâă

de bună

voie. Privind Inerurile

mai de apr6pe, combinarea oposiţiunii politice-naţionale
a Maghiarilor cu resistenţa confesională a Românilor se
da din ce în cemat mult pe faţă. Alăturea cu conducătorii
secreţi mai sus numiţi, în deplină înţelegere cu dâaşii şi în
acea-şi direcţiune lucrati, ca adversari ai catolicismului
şi al uniunii, nobilul român Gavriil Nagyszegy,. protonotarul loan Sârosay, un unitar, şi chiar cu mai multă
abnegaţiune secretarul privat al lui Brâucovânu, zelosul
ortodocs Dindar, dimpreună cu socrul săi, bogatul neguţător greco-oriental loan Pater, care amâudoi se bucura
de particulară vagă şi înriurire la coreligionarii dia
Ard6l. Astfel s'a întâmplat, că furtuna cuprindea tot mai
mult şi mai cu putere sufistele. Proteste, plângeri şi
jăluiri numerâse şi pline de seriositate şi de amăriciune

Sali adresat Impăratului din. t6te ţinuturile Ardelului
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şi mai ales din puntele centrale române ale districtelor
Făgăraş, Braşov şi Sibiiii cerând cu stăruință ajutor.ho- |
tărit contra nedreptei siluiri de conştiinţe, care, durere,
era patronisată de sus. Episcopul greeo-orientalal Maramurăşului, Dosofieiii, a intervenit şi el prin o adresă
trimisă prin doi preoţi din diceesa sa Cancelarului Nicolae
Bethlen în favorul prigoniţilor săi coreligionari şi a primit;
drept respuns învitațiunea de a primi, ca episcop, couducerea duhovnicâscă

a prigoniţilor

Ard].
Invitat să se presente

săi coreligionari din

la guvern

spre

a se înţelege

de la rost la rost, Episcopul Dosofteiii sa infățigat în
pers6nă atât la Caucelarul Nicolae Bethlen în Alba-lulia,

cât şi la generalul Rabutin în Sibiiă; el a resistat însă
faţă cn tâte ispitirile şi adimenirile puse la cale spre
a-l înstrăina de legea părinţilor săi şi a-l căştiga pentru
uniune.

Din

contra, întorcându-se

în

curâad în

diecesa

sa din Maramur& şi fiind pus din noă la ispită, el s'a
grăbit a da o declaraţiune energică şi hotărită, în care
vefusă în mod

categoric, cu aprobarea sinodului.
săi die-

cesan, uviunea cu biserica catolică şi. justifică:în mod
indiscutabil acest refus prin txuunerea argumentelor:
l0gice, historice şi

canonice, care militai în

favorul

lui.

Împăratul nu înclina să facă numai decât :concesiuni,
ci ţinea, cel puţin deocamdată, să încerce înlăturarea
primejdiei din ce în ce mai mari prin măsuri luate cu

precauţiune şi energie suficientă.
Autentificarea protestului, prin care a fost respinsă
uniunea şi darea lui în mânile preoţimii greco-orientale
ce combătea uniunea era 'n ochii Cardinalului Koilonicz o
crimă, care, chiar şi numa! spre a Imspăimenta pe alţii,

Politica, con:
fesională silutt6re a guver.
nului,

nu i-se putea ierta protonotarului şi comisarului
loan

Sârossy,

unui

bărbat

cu

mare

trecere

dietal

şi Român

atât după originea, cât şi după vederile lui. Cu t6tă
intervenirea în sens contrar a generalului Rabutin Impăratul a ordonat arestarea neamănată a supărătorului
protonotar Sârossy, care s'a şi făcut numai decât şi în
acela-şi timp s'a auunțat dieta priutr'o adresă, în care
acusatul e învinovăţit de nota infidelităţii. Acusaţiunea era
gravă şi neîndoi6să, căci ea avea drept urmare perderea
capului şi a averii, mai ales atirnând hotărtrea judecătorâscă de la un partid îndirjit,
Nobilui Gavriil Nagyszegy a fost de asemenea arestat,
la Sihiiii; secretarul particular al lui Brâncorâau, Dindar,
a fost expulsat; siguranţa publică a ţăriia fost garantată

atât în afară prin întărirea pazei de la graniţe, cât în
lăuntru prin lărgirea fortificaţiunilor de la Dobra şi prin
sporirea garnisoei

de

trupe germane

şi de miliţie sâr-

bescă. In acela-și timp atitudinea Domnilor din ţările
remâne şi a Patriarchului sârbesc Arsenie, care nu putea
să fie indiferent în cestiunea uniunii, a fost urmărită cu
deosebită atenţiune. In vederea aceluia-şi scop miliția
bulgară şi cea sârbâscă, cu totul 600 6meni, a luat
posițiune de a lungul hotarelor despre Muntenia, începând
de la Mur&ş înainte până la punctul final al acelor ho-

|

tare. In curâud însă cercurile din Viena şi-ai schimbat

!

gândul şi s'aii preocupat de răsboiul pentru succesiunea
la tronul Spaniei, care se urma cu t6tă furia pe cele
dvuă câmpuri în Italia şi la Rin.

!
!

Inăisposiţiune. — Aucă mal potolitor a înriurit situaţiunea nesigură a
jurațiune în Ard6lului, care părea deopotrivă

Adel.

sguduită şi ameninţată

ga factori înterni şi externi. Chiar sarcinile poporaţiunii
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contribuabile erati, în genere, în ţara acâsta apăsătâre
şi insuportabile nu numai în urma calamităților grelelor
timpuri de răsboii, ci totodată şi 'n urma sistemului de
asuprire, pe care partidul nobililor şi al magnaţilor pământoni ce avea stăpânirea pământului îl aplica cu tâtă
asprimea, şi chiar şi acest neajuns era folosit ca armă
contra casei domnitâre. Mai mari! şi fruntașii adecă, în
virtutea unui obiceii devenit la denşii regula constantă,
își dedeaii silinţa de a face poporul să crâdă, că tote
sarcinile şi dăjliile sunt dictate din Viena, că nu numai
contribuţiunile împărăteşti în adevăratul înţeles, ci totodată
şi cele-lalte biruri, ba chiar cele ce erai impuse prin
asuprire egoistă numai în favorul particular al staturilor,
solgăbiraelor şi al judelui regal, tâte împreună şi fiecare îndeosebi eraii puse în sarcina contribuabililor după
voinţa şi porunca Impăratului şi că astfel tot răul numai
de la Curte vine. Astfel tâtă ura și întrega repulsiune
â poporaţiunii ajunse la suferință a fost îndreptată şi
îngrămădită, peste capetele adevăraţilor asupritori pământeni, asupra stăpânirii nemţeşti, spre a o face masselor
voporalui f6rte urgisită. In zadar se plâvgea Rabutiu de
acesta ; el în tot casul putea mai

mult să regrete

decât

să indrepteze răul î). Cu drept cuvânt putea dar să-i
raporteze Curţii, că se teme mai mult de duşmanul intern
1) Rabutin

scrie din

Sibiii la 18 Octomyrie

1872.

Le pauvre

penple est non seulement oppress6 par les contributions Împeriales,
mais encore beaueoup plus par les avarices des leurs chefs qui
lui persnadent que tout ce qu'il donne, est pour l'Empereur: or,
tonte la haine en retombe sur la domination

allemande: maxime,

Par laquelle les grands de ce pay-cy cherchent ă rendre cette
nation odicase ă la province.

decât de cel extern. Staturile şi: domniide pămâui 1şi
dedeaii apoi silinţa de a-.ingreuna, ba chiar. de: a împedeca:
încasârea - birvrilor la -ţară, : fiindcă” voiaii să-i - facă
astfel urgisiţi pe soldaţii ce executaii - birurile ori să-i
descuragâze. La fie-care pas imperialii dedeaii de trădare
şi de curse, încât Rabutin mu putea -nici odată să câră
din Viena destula trupe şi destul Bani spre a ţiu€ în
îr6i poporaţiunea îndărătnică şi spre a priveghia asupra
"celor în doue feţe. Temerea de apropierea unei ărmate
de insurgenți era atât de mare, încât guvernul ţării n'a
cutezat să iie dieta la Alba-lulia,

Imp&ratul, ca so convbce la Sibiiii,
|
în pripă o citadelă,
Ori-şi-câi de critică. ar fi fost
Ard6l, de o potriră îndărătnică era
sus asupra ereditarei monomânii de
misarul împărătesc

Baronul

ci a cerut voie de la

unde

s'a

construit

starea de lucruri în
şi stăruirea celor de
a face proseliţi. Co-

Thavonat,

care fusese trimis

în ţară, ca să reguleze afacerile camerale, a primit, îusărcinarea de a ocro!i, ajatora şi sprijini pe Românii
uniţi. cu biserica catolică. Bulgarii. catolici imigraţi de
curână în Ardgl, mal multe sute de familii, ai primit
. nu li
care
drepturi. şi libertăţi, sărbătoreşte confirmate,
so cuveniaii de loc şi Românilor neuniţi; el puteai să
se aşeze şi pe.la Caranşebeg pe teritoriile ce li se pu,
. lesuiții,
seseră Ja disposițiune lângâ câte-va comune
conducătorii şi: cei mai de căpetenie urgitori ai mişcării
unioniste,

se

bucurati

raului. La cererea
ordinului Teswiţilor,
confirmat privilegiile
puterea publică s'a

de graţia şi de

încrederea 'Impă-

Păr. Francisc Volgelmaier, rectorul
Impăratul Leopold I. a rensit şi
acestui ordin atât de influent. Astfel
degradat la rolul de simplă servitâre
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a bisericii catoiice. Aşa le-a acordat lesuiţilor asistenţă
militară la Raab, ca să alunge pe predicatorit luterani
şi pe cel calvivişti, care :s6;.aşedaseră
. pe moşiile din Comitatele Raab şi. Vesprim- ale ordinului. Iesuiţilor::). : =
Era cu.t6te aceste: timpul. suprexa;

ca - guvernul . să

inchee pacea în afară şi să facă concesiuni .coifesionale
ta lăuntra.

Acâsta se arăta prea: învederat

din indispo-

sițiunea general-ăşi din frământările poporațiunii din
Ard6l, :din covirşirea şi -bupa înțelegere a duşmanilor:
politici, naţionali şi confesional, precum şi din coraplotut
bine. calculat şi urgit în (6tă taina, prin care. ei erai.

p'aci-p'aci să surpe „stăpânirea austriacă în acea țară.
Congresul diu Carlovăj îşi ţinea âncă şedinţele; când:
guvernatorul militar Rabutin a reuşit să dee printr'un
student cu numele Sutoris de urma unej conjuraţiunt
urdite de cel mat zeloşi aderenţi aX lui 'Tkily, care
făcuseră planul, ba chiar şi incercarea de a exploata îu
scopul lor particular indisposiţiunea trupelor risipite priu
țară şi necăjite din causa soldelor de mult neprimite,
precum şi nemulțumirea cetăţenilor greii însărcinați cu.
înquartirarea. militară. Complotul consista. ma! <ales -ta.
acea, ca generalul comandant Rabutiu să fie folăturat
din cale şi .apot. TOkOly să fie întrodus fără de întâr=
diere. în.-ţa; ră
-cât pentru Gmenii. de răad şi pentru:
poporațiunea (ărănâscă, aceştia arbaii, așa sperat con—————

) Instracţiani date lui 'Thavonat, ddo Ianuarie

portul lui Rabutin, ddo Sibiii, 21

Aprilie

1700. — Ra-

1700, — Diploma îm-

perătescă pentra Bulgari, die 15 Maii 1700. — Camera aalică
secretă cătră consiliul de râsboiii, ddo Decemvrie 1700. — Camera

aulică ungară cătră consiliu! de răsboiă, do Martie 1700.

,

*
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juraţii, să mârgă de nevoie cu noul curent. Urditorul
de căpetenie şi conducătorul era Martin Deâk, un partisan îndărătnie al lui TOkU!y, care din causa acesta
fusese pedepsit cu temniţă de mai mulţi ani. Intre conjuraţi era şi Alvinezi, un bărbat cu mare trecere şi
favorit al Comitelul

Nicolae

Bethlen,

de

asemenea

tot-

deauna rebel şi amic al rebelilor; apoi era şi Baronul
Emeric losika, un resvrătitor neimpăcat de acea-şt speţă
şi totodată un duşman şi prigonitor al nemților în deosebi.
Studentul Sutoris, care prin legăturile lui cu losika
descoperise înfrăţirea secretă, nefiind deocamâată în Arde!
sigur de viaţa lui, a fost trimis de Babutin în curând
după acea la Viena, unde a primit de la guvern 0 recompensă de 100 taleri imperiali şi a dat despre relaţiunile şi despre activitatea fie-cărui conjurat în deosebi
lămuririle cuvenite,

generalul Rabutin
de adăpostirea şi
că complotul dat
veuş6scă decât în
din Cluj conspira,

apoi

s'a

întors

ear

în

ţară,

unde

a purtat cu t6tă precauţiunea grijă
de siguranţa lui. Astfel s'a întemplat,
înainte de timp pe faţă n'a putut să
parte şi cu puţine resultate. Garnis6na
ce-i drept, cu resvrătitorii şi era gata

să predee oraşul în mânile lor; ea îvsă, din norocire, a

fost surprinsă la timp asupra uneltirilor că şi pedepsită
cu asprime în conducătorii ei. Şi cu Sibiiul s'aii încercat aderenţii lui Râkorzy şi PFrancesii să intre în
legături secrete, şi fiind-că în curând după aceea resc6la
a început; să se întindă în Ungaria, stăpânirea austriacă
asupra Arâdâlului era în învederată şi apropiată primejiie.
Curtea din Viena a făcut totul spre a înlătura furtuna.
După stărninţele lui Rabutin s'a trimis cu t6tă graba
în Ardl o îusămnată sumă de bani (40,000 fi.) şi tot-
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odată şi proviant din Ungaria pentru satisfacerea trupelor. In acela-și timp s'a luat hotărirea de a ridica
patru citadele în ţară. Contra conjuraţilor s'a pornit
cercetare criminală pentru crima de lesă majestate, şi
în deosebi Emeric osika,

care nega, a fost dus la Gherla

şi conirontat cu mai mulţi nobili.
losika s'a bucurat

cu t6te aceste de o tratare blânaă,

a obținut âncă în Decemvrie 1699 punerea pe picior
liber şi i s'a dat voie să mârgă la Viena pentru revisuirea procesului săi 1),
Chiar şi națiunea altfel cea mai liniştită a țării a
fost împinsă spre turburare. Maguaţi! ardeleni asupriaii
adecă fără de sfială pe națiunea săsâscă, încărcat asupra
el dări şi biruri insuportabile şi-şi dedeaii fel şi chip
silința de a o duce la ruină materială. Saşii, avisaţi la
sine îngi-şi, ai mers, căutând scăpare din nevoi, mai
departe decât permiteaii interesele imperiale, din care
causă generalul Rabutin s'a plâns de dânşii la Curte.
Sibiienii ati sporit garda porţilor; Rabutin însă n'a încuviinţat-o acâsta, ci a dat un ordin contrar sporind în
acela-şi timp garnis6na imperială din oraş. In deosebi
contra judelui regal Zebrenius şi-a ridicat Rabutin glasul
şi a cerut la Viena măsuri grabnice şi energice 2)
Ancă mal răi s'a stricat acest general cu staturile
transilvane, care ai adresat contra lui Curţii plângeri
1) Rabutin cătră consiliul de r&sboiă, ddo Sibiiă, 7 şi 8 lanuari
— Sigişora,
e, 14 Fevroarie,— Sibiiă, 15 Aprilie şi 20 Maiii
1699. — Resoluţiunile împărăteşti ddo Ianuarie, 16 Martie gi 2
Maiti, 1699. — Consilial de răsboiii cătră Rabotin, dd ? Talie şi
23 Decemyrie, 1699.
*) Rabutin cătră consiliul de răsboiă, dd* Sibiiii, Octoravrie, 1702,
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atât de violente: îieât61 era Vcfiaitiv dotărit 'să se retragă din postul de comândant, dacă acestor plângeri )i

se va da ascultare; Cu tote aceste! a trimis la Viena
dovedt. contrare atat; de sărobitâre, tucât Curtea i-a dat
cele; mai: depline: asiguriri şi: la- îivitat

să. stăruie în

postul lui. El a zădărnicit cu mână puternică tendenţele
autidinastiee ale partidului nobilitar maghiar, cum se

îuvedereză şi din următorul cas.
La Neustadt ait fost arestaţi, ca fiind bănuiţi de agitaţiuni, fraţii Ladislau şi Michail Vay, precum şi doi
servitori ai lui Szirmay, îusă în curând aii fost puşi,

După

în lipsă de dovedi, în libertate (Martie 1702).

întârcerea lor a .casă fraţii Vay ear ali fost arestaţi la
Caşovia şi a-nume fiind-că le lipsia paşaportul, însă n'ad
stat mult în arest. Când, în sfirşit, neastâmpăratul

Mi-

hail Vay a venit în Ardei spre a-şi urmări aicl scopurile,
Rabutin Pa arestat după un ordin cerut de la Impăratul
şi Va trimis sub escortă la Bperjes, o măsură, din causa
căreia

Groutăţi ca

staturile

ati făcut

îndoială

fără

mare

sgomot,

care însă a fost: aprobată la Viena!). ' cu. străinătatea învecinată, unde totul era în
Nici
ferbere şi'n frământare, pacea încheiată nu părea sigură
şi dăinuitâre. Turcii făceaii la hotarele Ard6lului pregătiri de răsboiii

prea

de tot

în țările române, cât şi aiurea
puseseră la cale recrutări

pe

faţă, începuseră

atât

mari curipărări de cal,

şi concentrări la Carangebeş,

făceali mişeări dă trupe suspecte şi nu se 'sfiait a-şi da

pe faţă intențiunea de a recâștiga, Morca, în vreme-ce

1) Rabutin către consiliul de răsboiă, ddo 11, 15 şi 16 lanuarie,

1702.— Consiliul de răsboiii cătră Rabatin, dăo 4 Pevruarie, 1702.
Consiliul de răsboiii câtră Rabutin, dâo Mai, 1702,
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Tăţarii făceaii pregătiri pentru o expeliţiune, care după
tâte aparențele numai asupra ţărilor imperiale putea să

fie îndreptată.

..

-

a

i

Greutatea” situaţiunii creştea şi “prin ameninţătârea
complicaţiune cu. Domnul Moldovii Diica, sare „cerea cu

stăruinţă extradarea . boierilor refugiaţi în. Ard6), între

care se afla şi Ilie Cantacuzino, col mâi mare duşman al
luă, un lucru, pe care, cu tâtă intervenirea lui Brâncorâuu,
Curtea din Viena nu voia să-l încuviinţeze. Posiţiunea
echivocă şi intenţiunile Domoulut dia Muntenia âacă de
mult nu mai erai apoiua secret gi se dedeati din ce în
ce mal lămurit pe faţă. Astfel, între altele, fiind provocatsă extradeze pe desertorii austriaci fugiţi în ţara
lui, Brâucorânu

a dat numai

un răspuns evasiv 9,

Principele se simţia impotent

în faţa presiunii exer-

citate de opiniunea publică a ţării lui şi n'a cutezat să

ordone boierilor extradarea şi altfel neplăcută a desertorilor austriaci adăpostiţi pe moşiile lor, Cele două
principate eraii cuprinse de o adâncă amăriciune contra
Curţii

împărăteşti,

amăriciune,

care

era motivată

prin

avăsarea nemil6să a legii greco-orientale în Ardsl şi se
potenţa prin aceea, că şi câţi-va dintre supuşii principatelor,. care petreceaii în Ardel, precum şi Români de
legea 'grecscă cu mare trecere şi în largi cercuri cunoscuţi, d. ex. Proionotarul Sârossy, ali fost loriţi şi
căduseră în temniţă în urma prigonirii confesionale şi
a politicei cu tendenţe de violentare. Poporaţiunea amholor ţări se provoca cu tot dreptulla .pacea încheiată,
tare intergice prigonirile religionare ce forte uşor ar
1) Rapdrtele lui Rabutin, do Ianuarie gi Fevvuarie,- 1702,

put€ să turbure liniştea ţărilor vecine prin
represalii şi violentări contra păcii.
Ineetul cu încetul uniunea trecuse, că
întinde mistuină, şi în Muntenia, unde
Rimnic, llariu, o favorisa în taină. EL a
vinovăţit,

că, pe lângă alte abateri

împărechieri,
o bÂlă ce se
Episcopul de
fost, deci în-

de la datoriile stări!

şi ale oficiului săi, favoriseză pe catolici încuviinţându-le
în diecesa sa locuri spre a-şi ziti biserică şi permițându-le
să se folosâcă de cimitirele greco-orientate spre a îumormenta

pe ai lor. Urmând

lucrurile înainte,

s'a ţinut la

Bucureşti în Martie 1705 sub preşedința Patriarchului
de Ierusalim Dosofteiă un sinod provincial, la care au
luat parte Metropolitul Ungro-Vlachiei Teodosiu şi Episcopil Teodosiu din Târnova, Clement din Adrianopoi,
Auxentie din Sofia, Maxim din lerapoli şi Antim din Po- goniana,

şi acest sinod a considerat; ca fiind pe din destul

întemeiată învinovăţirea şi de acea a osândit pe Episcopul
Ilarie la caterisire şi la sc6terea din dignitatea de Episcop,
puind stavile puternice catolicismului, care înainta parte
pe față, parte în mască unionistă 1). Reacţiunea produsă
de turburările religionare din Ardâl în ţările române era
deci un lucru, care nu se mai putea pune la îndoială și

astfel impunea precauţiune şi măsuri de apărare.
Polonia învecinată era apoi cuprinsă de frământări
puternice şi partidele se hărţuiaii cu îndârjire între ele.
Invasiunile de prădare şi răpiri de vite în massă erai
din partea Poloniei la ordinea dilei în Maramurăş. Acâstă împreglurare a nevoit pe imperiali să sporâscă şi
1) Cipariu. Acta et fragmenta historieo-ecelesiastica. Balaszfalvae,
1855, p. 228.
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ei trupele la graniţele Ungariei superi6re, precum şi armata de ocupaţiune în Ard6l, care, avisată numat la
sine, nu se putea aștepta, în strimtorare, la nici
un
ajutor din Uagaria.
Ard6lul, subminat în temeliile lui, tocărcat cu prisos
de materii iuflamabile de tot felul, era accesibil, pentru
ori-şi-ce fitil fie intern, fie exteru şi doritor de resvrătire. Vechii aderenţi ai lui TOk0ly lucra acum în favorul
lui Râk6ezy, ceea-ce se întâmpla în deosebi şi cu mult
zel în comitatul Hunedârei, care în tâte timpurile s'a
dat pe față ca cel mai primejdios din punctul de vedere

naţional. Cel mai cu tregere dintre nobili, Ştefan Csâky,

steiea în înțelegere secretă cu Râk6czy şi cu Comitel
e
Nicolae Bercsâny, precum şi cu ră compromisul să frate

Andrei

Csâky,

care servia în corpul

de Curaţi

adunaţi

în Muntenia şi primise, ca căluză pentru viitrea opeTâţiune contra Ardâiului, o posițiune la Cladova, aprâpe

de graniţă. Ştefan Csâky voia să-l

adimentacă pe Ca-

ruţii nerăbdători a face cât mai curând o asemen
ea
năvălire în Ard6l şi acâsta cu atât mai virtos, cu cât
țara era apărată numai de un corp de armată mic şi
după tote semnele incapabil de resistenţă. Legăturile
trădătâre ale celor doi fraţi, care se folosiaiă spre scopul
acesta de un neguţător din Caranşebeş, Nicolae Tureuleț,
ca organ mijlocitor, aii fost însă descoperite de totdeauna
trezul general Rabutin, mijlocitorul 'Turculeţ, precum
şi
vinovatul principal, Andreiii(2) Csâky, a fost arestaţ
i
şi siliți prin torturi regulate a face mărturisiri. Bar
năvălirea atât de mult dorită

nu s'a făcut, fiind-că Tă-

tarii, la a cărora alianţă Curuţii conta, precum şi mulţi
diutre aceştia, ai făcut o năvălire în Polouia şi fiind-că
44,075. |,

.

?
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apăati intrat în Arde noue trupe împărăteşti pentru
numai
aceste
tâte
cu
era
ea
rarea ţării amenințate. Linişt
momentană şi precară *).
Primejâiile

erai însă atât de multe şi de mari, încât

să le
mijlâcele de răsboii, pe care imperialii puteai
fi fost sudesfăşure în primul moment, cu anevoia vor
religi6se
iunii
amărte
şi
fiiente. Căci în faţa iritaţiunii
de r&ssetei
şi
i
a poporaţiunii române, în faţa şorăiri
ienţei
iosufic
turnare a Maghiarilor şi Săcuilor, în faţa
umirii
slab ocupatelor posiţiuni întărite, în faţa nemulț
stă:
răă,
şi
at,
neregul
plătea
se
trupelor, cărora solda li
ă
îndoial
fără
ie
provinc
pânirea austriacă era în acestă
pate
ţară
în
greii ameninţată. Şi, deşi la vedere domnia
de îndeplină, era nevoie de o putere armată tot atât
semnată

ca "m timp de răsboii

numai

spre a ţine ţara

de o parte
în fr6ă şi anume spre a face poporaţiunea pe
itului
neobos
ale
secrete
neprimitore față cu agitaţiunile
inspipentru
Tokoly, ear pe de altă parte inaccesibilă
smului
fanati
rațivuile şi pentru isbucnirile violente ale
interne,
tăţile
dificnl
la
de
religios. Abstracţiune făcând
ă,
eatern
a
iurare
împreg
trebuia să deştepte îngrijiri şi
,
capabil
de
cât
că Seraschierul de Timişâra, un om pe
la
de
păcii
pe atât de iscolitor, care după încheerea
ambasador
Carlorăţ fusese la Viena în calitate de mare
câtva
întru
e
cun6şt
a
otoman şi avuse ocasiunea de

rie, 1702.
* Raporturile lat Rabutin, dde Sibiiă 8 şi 18 Oetomr
6 0c-

dâo Făgăraş,
Raportul auditorului Romeisen cătră Rabatin,
doi vinovaţi Nicei
cu
tomyrie, 1102. — Procesele verbale luate
rie, 1702.
Octomv
6
ş,
Pigăra
dd”
colae Tureuleţ şi Ştefan Csâky,
18 Mai,
Consiliul de răsboiii cătră Rabutin, dăc

1703.
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stările de lucruri

din Austria,

din Ardel şi stetea în
țările

române,

relaţiuni

deci părea

cocheta acum cu siaturile

intime cu Principii din

însufleţit

de

disposiţiuni,

în

genere, nu tocmai bune faţă cu Casa imperială. Erai,
ca-i drept, pe pământul Ardelului 15,000 soldaţi germavi bine

înarmaţi,

între

care

dece

regimente de in-

fanterie şi şase regimente de cavalerie ; însă aceste trupe
erai forte risipite şi dislocate, parte ca garnis6ne prin
d-osebitele oraşe şi prin localităţile mai importante, parte
ca pază de apărare de a lungul hotarelor de peste trejdeci mile spre Muntenia, Moldova şi Polonia. Pentru
servicii de câmp activ în casul unui atac făcut de din
afară abia rămâneaii trei regimente uşor concentrabile,
0 împregiurare, care trebuia să-i inspire generalului Rabutin cu atât mai virtos vit îngrijiri, cu cât Ardâlul nu
avea nici fortărețe ma! insemnate, nici magazii de muuiţiuni bine apărate, era în virtutea naturei hotarelor
lui în multe puncte deschise uşor accesibil pentru duşman
şi astfel eraii de temut cele mai rele consequenţe, dacă
năvălirea de din afară se combina cu o răseâlă în lăuntru.
Numai cu o însămnată putere armată putea Rabutin
spera să se susție dăinuitor în provincie, şi Curtea din
Viena a împărtăşit părerea generalului ei şi peutru-că
armata turcâscă, 25,000 6meni, luase posiţiunela Chilia;
primind ştirea acâsta, Impăratul a ordonat să se ice
măsuri de precanţinne în Ard€l şi în Ungaria spre a nu
îi surprins de Turci,
Io faţa situaţiunii primejdidse s'ati luat din partea
Impăratului tâte măsurile posibile pentru asigurarea țării.
S'a zidit o citadelă la Sibiii, s'a lărgit castelul forti-

fat

de la Braşov,

s'aii executat

la Dobra şi la alte
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locuri potrivite şanţuri şi alte fortificaţiuni, s'a făcut;
recrutarea şi s'a rechisiţionat cal, sati sporit trupele
germane vrednice de încredere, s'a aşegat în partea despre
răsărit a Ungariei un corp de observaţiune, ca reservă,
mieduina începând de la Murăş până la graniţa Muntenici
a fost ocupată de miliţie naţională bulgărâscă şi serbâscă : întrun cuvânt, s'aii făcut tâte pregătirile pentru
furtuna

ce se apropia. 1)

Pe lângă cele-lalte greutăţi ale situaţiunii se mal
adiugaii, în sfirşit, şi marea strimtorare de bani şi în
posibilitatea de a satisface pe din destul cu mijlâcela
disponibile trebuinţele sporite în ceea-ce priveşte înarmarea trupelor și fortificarea suficientă a propriei posiţiuni.
Din suma de 800,000 florin! impusă Ard6lului ca contribuţiune

pentru

naturale,

suma

acoperirea

cheltuielilor

de

o

răsboiii,

parte însemnată, 117,725 florini în bani sunători, era
incasabilă; ba chiar şi după-ce s'a permis, că până la
Gre-care sumă dările să pâtă fi încasate şi în proiucte
de

100,000

î. a rămas imcasabilă.

A-

câsta se explică nu numai din firâsca indisposițiune de
a plăti dările, care a mai fost sporită şi prin motive
politice, ci totodată şi din ieftinătatea excesivă a productelor agricole şi a puterilor de muncă. Astiel în
anul 1703 un boii costa în Ardâl 10 fi, un cubul de
grâii 2 fl, un cubul de ovăs 24 cr, un car de fân
2 ., un funt de carne 1!j2 cr. 0 di de lucru 12 cr.
In faţa acestei incasabilităţi guberniul din Ardâl a făcut

2) Consiliul de răaboiii cătră Rabatin, dde 20 Aprilie, 1702.
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Impăratului cererea stăruitâre să ierte deplin contribațiunile incasabile?).
După-ce mersul stării de lucruri era în Ard! şi îm-

pregiurul

lui și altfel turburat

şi primejdios,

Incetarea

primejdia aspricait pase.

a mai crescut şi 'n urma ncincetatei şi fauaticei agita. nului
în ces,
țiuni ce creştea din gi în gi ca urmare a stăruitâret
nale,
siluiri unioniste, Coreligionarii greco-orientali stăruiati
cu îndărătoicie asupra protestului lor sărbătoresc coutra
vniunil ce li se impunea şi erai în stăruința lor atât de
botăriţi şi de necruţători, încât perspectiva unei apropiate
răsc6le era din gi în gi mai învederată. Cabinetul din
Viena, şorăind nehotărit între asprime şi blândeţe, între
sisteme de terorisare şi încercări de împăciuire, a luat
ni&suri, care dedeaii pe faţă dorinţa de a scăpa din
greaua situațiune prin ambele sisteme. Astfel, precum s'a mai amintit, nobilul Gavriil Nagyszeghy, protonotarul Ioan Sârossy şi, mat târgiii, şapte dintre
preoţii români mai de fruute ali fost îraşi, fără îndoială, în cercetare, aruncaţi în închisre şi ţinuţi acolo
timp de doi ani deplini —în vederea unei sorți âncă nehotărite. Nagyszeghy şi Sârossy, nobili fiind, nu puteai
să fie judecaţi de forul militar şi trebuiaii să fie predaţi
în jadecata diete, judecătoriei lor natarale. Aşa s'a şi

intâmplat şi Cor6ua şi-a reservat numai dreptul de graţiare.
Rubutin a dat în cestiunea acesta Curţii sfatul, ca primejdiosul filo-român Sârossy să fie dus la Viena şi astfel

scos de sub înrturirea compatrioţilor săi, care după tâtă

probabilitatea eraii înclinați a zădărnici orl-şi-ce cercetare

——————

?) Relatio statas gqnanti militaris Transylranici pro anno compatato a prima Novembris 1702 usque ad 5'tum Octombri
s 1703.
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maj severăşi astfel a
uneltirilor

confesionale.

face

peste

putinţă

Sârossy, care,

descoperirea,

dându-și

cuvântul

de onâre, a stat în timpul cercetării pe picior liber, a
primit deci încuviințarea de a se duce la Viena spre a
se justifica. El s'a şi dus în curând, s'a curăţit de nota
infidelităţii prin jurământ de nevinovăție făcut în faţa
Camerei aulice transilvane, a obținut audienţă şi primire
graţitsă la Imyăratul şi s'a intors în patria sa, unde
avea să-şi aştepte sentența definitivă. Terminându-se
cercetarea, Monarchul, condus de o corectă apreciare a
lucrurilor, a usat de dreptul de grațiere, a grațiat şi
pus în libertate pe nobilul Nagyszeghy dimpreună cu cei
şapte preoţi români, a redat şi protonotarului 16n Sârossy
libertatea, oficiul şi dignitatea şi l'a câştigat pe acesta
prin generosilatea sa astfel, încât el s'a declarat obligat
la adâncă recunoştinţă şi legat prin credinţă neclântită,
o promisiune, care, murind el în curând dup'aceea (Mai
1703), a fost, fireşte, îngropată cu el 5,
Având în vedere situațiunea grea, Curtea din Viena
nu voia să lase scânteia ce ardea pe'nfundate "n Ardâi
a prinde flacără depliuă, ci a preferat-să desarmeze resistenţa fanatică a Românilor prin blândeţă îngăduitâre,
Propagandiştii ultra-catolici stăruiaii la Curte, ca să
nu mat fie tolerat în viitor nici un neunit în Ard6!,
de 6re-ce întrega poporaţiune română s'a declarat unită

1) Reseriptele

consiliului

de răsboii cătră Camera aalică aus-

triacă, ddo Decemyrie, cătră Rabutin, ddo 19 şi 13 Decemvrie
ă
1701. — Consiliul de răsboiă cătră Camera aalică transilvan

Ra— ,
dd 18 Noemvrie, cătră Rabatin, die 21 Noemvrie 17092
portul lui Rasatin, ddo Sibiiii, 12 Perruarie 1702.
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prin adesiunea representanţilor ei şi astfel siluirea celor
indărătuici de a primi uniunea e de fapt executată ;
guvernul

a hotărit cu tâte aceste

să

se

abată de la o

politică atât de rigidă și să caute a obţine pe calea toleranţei şi a spiritului împăcinitor ceea-ce prin silaire
nu numai cu anevoie se putea obţine, ci putea totodată
să devie urgisit şi primejdios a încerca. Un decret al

Icapăcatului Leopold [., emis trei ani după trecerea la
uniune a preoțimii şi anume Ja 12 Decemvrie 1701, a
acordat, prin urmare Românilor ce stăruiaii în biserica

lor veche şi respingea uniunea, deplina libertate de cult
în spiritul toleranţet şi a dispus, ca ei să fie şterşi diu
listele de uniune, în care nu voiaii să fie trecuţi 1).
EI se provcă la disposiţiunile luate de dânsul în anii
1698 şi 1699, prin care li s'a permis Românilor de
confesiunea grecâscă, ca ori să se unâscă cu vre-una
dintre reliziunile recipiate în Ardâl şi să se bucure de
drepturi egale cu ale ej, ori să stăruie în legea lor cea
veche.
El se preface a fi mâhnit, că nu s'a ţinut s€mă de
acele disposiţiuni, şi respinge cu indiguaţiune afirmaţiunea
făcută de xâii voitori turburători ai păcii, că el ar fi
având intenţiunea de a sili pe Români să se unâscă cu
biserica catolică ; el stăruie, din contra, asupra voinței
exprimate de dânsul, ca ori-şi-cine să pâtă şi să aibi
voie de a trăi în virtutea diplomei regale în legea lui.
Intergice dar ori-gi-ce siluire făcută Românilor în materie
de religiune şi le acordă Românilor deplină libertate de
1) Rapâriele lui Rabutin

şi rescriptele

cătră dânsul, ddo Decemvrie 1701.

consiliului

de rtsboii
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a stărui în legea lor strămoşescă, ne putând ej, se înţelege, să pretinâă alte drepturi afară de cele ce li s'a
cuvenit, pân'acun 1).
Nici odată proselitismul compromis n'a vorbit în o
limbă atât de făţarnică ca de astă-dată, şi nici o dată
o promisiune împărătescă nu s'a clătinat pe un temei
şubred în mai mare primejdie de a se resturna. Dipioma
de asigurare de la 4 Decemvrie 1691 a Impăratului
Leopold I., care era privită ca un fel de magna charta,
recunoscuse în mod sărbătoresc şi confirmase cu deplină
vigâre,

după

cererea şi în favorul staturilor transilvane,

întrega legislaţiune a ţări! dimpreună cu aprobatele şi
compilatele, fără de excepţiune, prin urmare şi t6te disposiţiunile legale privitâre la posiţiunea confesională a
greco-orientalilor. Astfel nu numai dieta, ci chiar şi guvernul provincial nu se simţia, fireşte, de loc obligat a
da ascultare şi a se supune unei disposiţiuni împărăteşti
unilaterale, care era în contradicere cu legile confirmate
prin o diplomă sărbătorescă, Subscrierii împărăteşti, care
era pusă pe două documente contradictorii, îi lipsia,
fără îndoială pentru cea mai în urmă semnată, tărimul
sigur; pe acest timp atot puternicul cardinal şi ministru
Kollonicz s'a simţit deci cu atât mai puţin îndemnat a
contrasigna rescriptul de la 12 Decemrrie 1701, cu cât
în el interesele catolice nu erau considerate tocmai în
felul lui de a ved6. Suprimarea siluirii la uniune şi
punerea pe picior egal cu alte confesiuni nu puteai să
fi după gustul unui propagator fanatic al catolicismului,
1) Decretum Imperatoris Leopoldi [. ad Consiliarios Transylvaniae, ddo 192 Decembris, 1701.

şi tot atât de puţin satisfăcuți erai lesuiţii, când aii
trebuit să vadă, cum în urma acestui rescript destul de
mulți Români, între care preoţi şi nobili, pe care îi
creduseră câștigați pentru Roma, s'aii desfăcut şi s'a
unit cu Luteranii ori cu Calviniştii.
Aşa numita concesiune făcută Românilor n'avea cu
tote aceste, dacă facem abstracţiune de suprimarea siluirir
la uniune, nimic avantagios şi adimenitor în ca şi nu
schimba întru nimic greaua posiţiune a Românilor. Numai
cu preţul legii lor, deci al unei esenţiale părți din naționalitatea lor putea Românii să se scape din acestă
grea posiţiune şi numai trecând Ia vre-una din cele patru religiuni recipiate puteai să aibă parte din drepturile acesteia.
Dacă stăruiaii în legea lor cea veche, rămâneaii totodată

şin vechea lor miserie. Li se punea în perspectivă singurul drum deschis punând alăturea cu fie-care din religiunile recipiate avantaje materiale, însă cele mai mari
alăturea cu catolicismul. Trecere religionară şi aservire continuată, asta era
singura alegere posibilă. 'Trecerea însă cuprindea în ea,
în parte, desnaţionalisarea, în vreme ce aservirea lăsa
vaţionalitatea neatinsă: în acesta consista greutatea alegerii. Că'n ciuda tuturor apucăturilor jesuitice şi'n ciuda
presiunii guvernamentala poporul român s'a susţinuut
cu abnegaţiune eroică şi nu s'a lepădat de sine, ci în
marea sa majoritate s'a alipit cu credință neclintită de
legea lui veche, acâsta

are

s%0 mulţumâscă

bunului săă

genii şi tăriei în credinţă, care prin multele valuri şi
furtuni ale unei întregi mii de ani l'a trecut cu multă
opintire, dar nevătămat în mai bunul present,
Palinodia acâsta avea însă să le vie la îndemână maj
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mult oposanţilor bisericeşti decât; celor politici, mai muli
Românilor stăruitori în credință decât Maghiarilor doritori de răsturnări. Publicând deci patenta împărătescă
privitâre la suprimarea siluirii la uniune, Guvernatorul
civil Comitele Bâufty a învitat pe magnații ardeleni în
numele

Impăratului

să predee în mânile

generalului Ra-

butin pe consoţii lor bănuiţi de a fi conspirat cu Nagyszeghy şi traşi pentru acâsta în judecată, ca să se
pornâscă în tâtă forma instrucţiunea penală. Rabutiv,
mal

sever decât Curtea,

a mai stat pe gânduri în ces-

tiunea executării amnistiei pentru Români. A fost dar
din noii însărcinat, ca să pună fără întârgiere în liberiate
pe preoții greco-orientali, care participaseră la protestuțiunea lui Nagyszeghy îa cestiunea uniunii şi fuseseră
arestaţi pentru acesta. Astfel ai ştiut cei din Viena să
facă din nevoie o virtute şi să încuviinţeze toleranța
obligată—nu din iubire de dreptate, ci în conştiinţa
lipsei de destulă putere1),
Prin trecerea la uniunea a unei atât de însemnate
părţi din poporaţiune, s'a sguduit de altminteri pe din
destul echilibriul de până acum între cele patru religiuni
. pentru neapărata prerecipiate şi s'a pregătit terenul
ponderanță a catolicismului. Siaturile Transilvaniei, pe
care acestă schimbare a raporturilor le jignia, s'ait
îndărătnicit

în

cestiunea

punerii

în

practică

a

egalei

îndreptăţiri, de care “catolicii aveai să se bucure în
virtutea punctelor Leopotdine (Decretul de la 5 Septemrrie
1699) şi îndărătnicia lor era atât de făţişă şi de ne1) Rabutin cătră consiliul de r&sboiii, ddo Ianuarie,
Consiliul de răsboiă cătră Rabutin, dd” 9 Iulie, 1703,

1102, —
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sfiită, încât ele nu s'aii supus nici după-ce întrun decret
împărătesc din anul 1701 aii fost invitate cu tot din
adinsul s'o facă. Mâhnit şi indignat din causa acesta,
Impăratul a presentat îutr'un rescript de la 13 Fevruarie
1702, acâstă îndărătnicie drept o fățişă nesocotire a
dignităţii lui de Domn al ţării, drept o nesupunere faţă
cu poruncile lui şi a declarat, că va preferi, ce-ti dreșt,
deccamdată blândeţa față cu asprimea legii, dar le-a
dat staturilor din noi şi'u termini aspri ordinul, ca să
pună fără de Intârgiere şi în t6tă întinderea lor în execulare decisiunile împărăteşti privitâre la egala îndreptăţire 1). Când vorba era de interesele şi de binele bisericii
catolice,

deci şi de a celei unite, seriositatea lui Leopold

era adevărată seriositate,
Asprimea

lui nemărginită

a fost

cu tâte aceste îm-

blângită întru cât-va prin înriurirea potolitâre şi ponder6să
a Engliterei,

care

la

7 Septemvrie

1701

încheiase

cu

Împăratul şi cu Olanda o întreită alianţă contra Franţei
în cestiunea succesiunii la tronul Spaniei. Lordul William

Paget, ambasadorul englezesc de la Pârlă, care în anul
1702, întorcându-se în patria sa, a trecut prin Ardl,

unde i s'a făcut o primire strălucită, a intervenit la
Viena cu mult zel în interesul Protestanţilor şi al Reformaţilor şi a obţinut multe concesiuni tacite de la
Img&ratul, la care se bucura, ca mijlocitorul de odinidră
al păcii de la Carlovăţ, de multă graţie şi de mare
vad: 2),.
1) Mandatum Imperatoris

ad Status

et ordines Transylvaniae,

ddo Viennae, 13 Fevroarii, 1702,

*) Michail Cerei, Siebenbiirgische Chronik.
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Un noii teren de activitate a câştigat propaganda catolică prin încercările în parte reuşite de a face, ca
Armenii

orientali,

neguţători

şi

Gmeni

cu

stare,

care

se aședaseră în Arde, să trâcă de la biserica gregoriană
la cea catolică. Episcopul armenesc Oxendi Urcirescu
era câştigat

spre

acest

scop

cu

anumite

condițiuni, şi

trecerea succesivă a neofiţilor armenești nu atât de numeroşi pe cât de înstăriți sporea greutatea şi vada
partidului iesuitic în ţară.
Militanta venătâre de proseliţi a unioniştilor a perdut
atât în intensitate, cât şi în întindere şi se urma numai
pe ?nfundate ca arderea jaraticului sub cenuşe după-ce
în anul 1703 rescâla Râk6czy-ană a ajuus să amenințe
în mod serios stăpânirea austriacă în Ungaria şi în Ardâl
şi să abată privirea puterii de stat de la terenul religionar spre cel politic... Iesuiţii, ameninţaţi şi ei înşi-şi
de protestanți în existenţa lor şi preocupaţi de conservarea lor proprie, erai puţin dispuşi de a se da la
vânăt6re de suflete şi nică nu găsiaii resunet la catolicii
moderați. Bi nu puţin ai suferit de la Curuţii!) puţin
binevoitori faţă cu dânşii, în rândul cărora se luptat
mulţi Români cu vadă, cum eraii d. ex. căpitanii Vasilie
Negru, Dragul, Balica, Bucur Câmpianu precum şi mai
sus numitul nobil român Gavriil Nagyszeghy, care scăpase din închisâre şi care în anul 1707 a dat, ca colonel, în fruntea unei numărâse cete de Curuţi pept cu
1) Curuţă sa numiail resculaţii ce luptat contra Casei de Austria,
care eraii mai ales acatolici,

anume

protestanți. Lobonţi

se nu-

miaă, din contra,luptătorii pentru Casa Imperială, care eraii mai
ales catolici,

199

generalul împărătesc Baronul de Tige, a suferit tosă la
satul Deschau o înfrângere definitivă şi, fiind prins dimpreună cu Ştefan Gyulay, o altă căpetenie a Curuţilor,
a trebuit să mârgă Ia Sibiiii spre a fi închis acolo!),
Dar nu numai turburările lui Râkoezy, care s'a
continuat timp de mai mulţi ani, până la 1711, ci mai
mult âucă înţelepetunea şi iubirea de dreptate a liberalului Impărat Iosif I. ati stăvilit în mod hotărit propagavda unionistă şi aii ocrotit conştiinţa religi6să a poporului
român contra ori-şi-cărel năpăstuiri şi siluiri —pâuă la
mortea, acestui Impărat (1711), care, înaccesibil pentru
ori-şi-ce influenţă iesuitică şi clericală, era în t6tă seriositatea preocupat de menţinerea liniştei şi a ordinei.
Cuprinşi de curentul propagandei ce se urma în mod
tradiţional, fruntaşii

Româninii

din

'Tara Oltului, 411

la număr, s'aii lăsat să fie câştigaţi pentru uniune, ceea
ce în lulie 1711 ei aii confirmat cu pecete şi subscriere 2).
Insă âucă ?n timpul interregnului provisoriii, care s'a
stabilit pe câte-va luni sub conducerea Eleonorei, văduvei
lui Leopold |. şi chiar mat mult sub Impăratul Carol
VI., regentul venit din Spavia, care întocmai ca tătăl
săi Leopold [., area o deosebită slăbiciune atât pentru
stăpânirea bisericâscă şi pentru călugărime, cât şi pentru
nobilime şi pentru drepturile feudale, Iesuiţii ear s'aii
ridicat deasupra,

aii

reluat

încetul

cu încetul, după

o

vausă de dece ani, firul stăruinţelor lor întru consolidarea
şi răspândirea catolicismului în Ard6l şi a dus sub
ocrotirea puterii publice uneltirile lor atât de departe,
1) Michail Cserey, Siebenbărgische Chronik.

*) Şincai, Chronica Românilor, Iişi 1855.

Tom. III, pag. 231.
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:
că Românii mânaţila desnădăjduire de siluitori bisericeşti
întocmai ca de cei lumeşti, aii câutat nu odată apărare

în răsc6la înarmată,

|

Astfel în anul 1720, a isbucnit după mârtea generalului comandant Steinville o răse6lă între Românii din
Comiţatul Huned6rei, care sai adunat la Dobra şi ail
luat cu asalt citadela de la Deva, din care însă în curând ai fost alungați cu mari vărsări de sânge de cătră
trupele împărăteşti venite în urmă. 0 răsc6lă încercată
la 1727 de Românii din ţinutul Abrudului de asemenea
a fost înăbușită numai prin o sângerâsă intervenire a
armatei.
Cu t6te aceste Curtea, care nu îndrăznia să pună rii

||
|;

uneltirilor iesuitice, a procedat între mărginile acestui cadru

cu lăudabilă cruţare, bună voinţă şi lealitate faţă cu Românii
uniţi, care în atât de multe privinţe aveai nevoie de
ajutor, şi la tote ocasiunile îi punea, în ceea-ce priveşte
drepturile şi onorurile, ca pe nişte egali alăturea cu cainlicii. Când deci s'a făcut sfinţirea sărbătorâscă a oraşului
Alba-lulia transformat în cetate şi cetăţii îi s'a dat de
preoțimea catolică noul nume Karlsburg, Imy&ratul Carol
VI, a dispus, ca preojimea greco-catolică, peste o sută
de preoţi, să iee şi ea parte la acâstă ceremonie, încât
sfinţirea catolică şi cea unită s'aii făcut împreună.
Un plan de
Politica tradiţională a Curţii din Viena nu putea cu
uniune pentru
..
.
:
aceste să fie zădărnicită în miedul ci prin toleranța
t6te
întregul Arag.
siluită. S'a croit pentru catolisarea în viitor a poporului
român

din Ardâl un metod

dibaciii, care îu punctele lui

principale culmina în acea, ca Românii ce vor fi trecând
la uniune

să

se

bucure

de unele

însămnate

avantazii

materiale, de care neuniţii sunt lipsiţi, că scaunul epis-
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copesc greco-oriental din Ard6i a fost lăsai din adins
timp de jumătate de secol neocupat şi că s'a înfiinţat
0 episcopie unită, care nu existase în Ardâl nici odată
mai înainte, dimpreună cu o mănăstire de Basiliţi, care
ținea loc de capitol, înzestrându-se atât mânăstirea, cât

şi episcopia cu venituri îndestulătâre. Se crease deci o
tărie şi un punct central pentru uniune în acea ţară şi
în acela-şi timp se deschisese drumul pentru unificarea
cu succes a“restului

deocamdată

țiunea română.
Sedită de mâna lui Leopold

îndărătnic din popora-

I., irigată

de

Iosif 1.

imbogăţită de Carol VI., îngrijită cu mult zel de Maria
Terezia,

uniunea

a trebuit

astfel

să prindă cu timpul

rădăcini sigure în Ardâl; nu a putut cu tâte aceste să
înlăture cu desăvirşire legea greco-orientală mai adânc

înrădăcinată. Din contra, poporaţiunea de legea acâsta,
care nu putea să aibă în ţară propriul el episcop, a
reuşit să restabil6scă legăturile hierarchice obţinând de
la Împăratul Carol VI. permisiunea de a se subordona
episcopilor neuniţi ce se aflii afară de ţară. Drumul
spre Metropolitul

sârbesc şi spre sufraganii

lui era

deci

deschis, deși muiţi dintre unioniştii zeloşi stăraiai Ia
Curte în sens contrar, susţiind că privilegiile acordate
de Leopold |. naţiunii ilirice privesc numai pe cet numiţi în diplomă şi se mărginesc numai la ţările câştigate
pria tractatul de la Carlovă; şi de oare-ce între aceste
nu e numit şi Ard6lul, Metropolitului sârbesc şi clerului
de sub ascultarea lui nu i se cuvine nici o jurisdicţiune
în Ardel. Asemenea obiecțiuni nu puteaii însă să se susţie
cu succes dăinuitor în faţa meritelor mari și a destoiniciei militare a poporului sârbesc şi în faţa numărului
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Tânjirea uniunii.

şi importanţei Românilor ardeleni ce nu trecuseră la
uniune.
După încetarea din viaţă a Episcopului Atanasie clerul
unit a propus în anul 1714 pentru ocuparea scaunului
vacant doi candidaţi:

pe

secretarul reposatului Episcop,

care, deşi era german de origine, cunoştea din destul
obiceiurile Românilor şi liniba românâscă, şi pe preotul
romano-catolic loan Pataki, care era de origine român
din Comitatul Solnocului, urmuş al unei familii nobilitare române şi crescut după stăruințele Iesuiţilor în
şcolile de la Cluj şi'n cele de la Roma. Alegerea era
mărginită numai la aceşti doi bărbaţi, de 6re-ce în
întrega diecesă nu se maj găsiaii aiţi preoţi cu ştiinţă
de carte şi necăsătoriți. Impăratul Carol VI. a numit în
anul 1716 pe loan Pataki Episcop unit, Wa ridicat în
acela-şi timp la rangul de Baron, i-a acordat titlul de
consilier împărătesc şi a obţinut de la Papa pentru ei
încuviințarea de a se întârce din biserica romană catolică
la ritul unit, de care se ţineaii părinţii lui, ceea-ce el
a şi făcut apoi. Darul archiereiei la primit noii numitul
după acea în Croaţia. Orl-şi-cât de stranie s'ar părea
acâstă stăruinţă asupra legitimităţii unui rit deosebit în
acea-şi biserică, vorba era pe de o parte să se pună cu
ostentaţiune în evidenţă una din deosebirile esenţiale
dintre ritul romano-catolic şi cel greco-catolic, 0 deosepire, care trebuia să măguldscă

pe uniţi în amorul

lor

proprii, ear de altă parte să se pună un fel de barieră
între cele done feluri de cult, pentru-ca nu cum-ra Românii trecuţi la catolicism să fie ispitiţi a se înt6rce
ear la ritul grecesc spre a fi îu cele externe mai

piaţi de neuniţi.

Unitul

avea

să

apro-

se simtă independent
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şi să se pârdă cu tote aceste aruncânduse în biserica
catolică: politica prudenţă a scaunului papal
a ştiut să
împreune ceea-ce nu se pâte uni. Uniţii ai
admis la 7
Octomrrie 1698 fără îniloială numai cele patru
puncte
de divergență dogmatică şi în virtutea învoie
lii făcute
n'a luat nică un obligament formal de
a primi mal
mult fie în cestiune de credinţă, fie în mater
ie de cult.
Importantele dogme adoptate de atunci încâze
de cătră
biserica catolică despre concepțiunea imaculată
a Maicik
Domnului şi despre infalibilitatea Papei nici
dintru început, cu ocasiunea trecerii, nici mai târdii
i mai fost
formal admise şi pe faţă introduse de biseri
ca unită din
Ard6l. Unii dintre Episcopii mai supuşi ai cedat,
ce-l
drepi, de dragul bunei păci în acâstă
privinţă; pe cât
de puţin însă părerile individuale ale unui
Episcop sunt
hotăritâre şi obligătâre pentru biserica lui,
pe atât de
puţin
Archiepiscopul Şuluţ şi urmaşul lui, precu
m şi
Episcopii din Lugoj şi din Oradea-Mare,
Ioan Olteanu şi
Pap Szilâgyi ai putut, aşa deadreptul, să
impună ori
să prescrie în mod obligator propriile lor
păreri favorabile asupra nouelor dogme bisericii unite,
pe care nick
maii consultat-o "n mod conciliar. Chiar
şi biserica catolică ea însă-și, care în casul de faţă nu se
pâte presenta decât ca parte contractantă şi astfel
nu pâte prelinde decât cele patru puncte dogmatice,
numai în urma
anti exagerări a puterii episcopale a putut
să dee imJortanţă hotăritâre votului aprobativ al Episcopilo
r ardeleni,
mportanţă, pe care n'o ali acum şi n'o
avea nici în
nul 1698, când, cu ocasiunea trecerii
la uniune, Episopil ai fost, din contra, obligaţi să
convâce clerul şi

oporul

în

mod

44,075. II.

formal

şi să-i consulte

conciliar.

Ear

8
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ceca=ce se cuvenia faţă cu cele patru puncte dogmatice,
trebue în mod consequent să se cuvină şi faţă cu cele
doue dogme noue, căci altfel credincioşii se pot simţi
pe deplin îndreptăţiţi de a respinge încirile dogmatice
parte

întroduse

ca prin

contrabandă,

fără

de voia lor,

parte impuse cu volnicie. Mult dorita şi zadarnic căutata
independenţă a bisericii neţionale române unite trebuia
peapărat să se sfărame ishindu-se de o parte de presumpțiunea cultivată din Roma în Episcopii uniți faţă cu
coreligionarii lor păstorii de dânşii, ear de alta de supunerea 6rbă şi lipsită de dignitate a acestor archierek
cătră voinţa Curţii din Roma,
Inţocmai precum Papa a ştiut să stăpâncacă prin
Episcop națiunea cu putere bisericescă absolută, nu s'ail
sfiit nici Episcopii să lase'n schimbul avantagelor personale şi n al distincţiunilor națiunea la discreţiunea
stăpânirii papale. Atotputernicia veimărginită a autocratului bisericesc, care, spre a salva aparențele consultării
poporului, s'a ascuns în dosul Episcopilor, şi-a ajuas,
ce-i drept, scopul cu acea-şi uşurătate ca regentul lumesc,
care cere sfatul singuraticilor guvernatori ai ţărilor sale
în cesțiuni, asupra cărora şi-a arătat în mod neindoios
părerile irevocabile. Intr'un cas însă ca cela-lalt poporul
meconsultaţ are mână liberă şi pâte cu tot dreptul să
revindice la timp priincios ceea-ce i s'a luat pe nedrept.
După-ce

va fi străbătut

odată convingerea,

că infali-

pilitatea capului bisericii romane ameninţă de o potrivă
ua numai existența statelor şi a guvernelor lumeşti, ci
tot atât de mult şi individoalitatea bisericilor naţionale,
că ea trebue în mod firesc să imprime puterii bisericeşti

caracterul unui dușman a tâtă formațiunea individuală

şi al unei puteri centrale în miedu
l ei vulcanice, a tâte
mistuitâre şi nesăţi6se, care tinde
şi'n cel mai răi cas
ar şi putea să tragă statul şi „bise
rica în adâncul et
crater, atunci va fi sunaţ şi ora cuve
nită pentru revindicarea personală a dignităţii omeneşti
a fie-cărui credincios în deosebi şi a drepturilor
naţionale în genere,
prin a cărora sacrificare presumpţ
iunea hierarchică a
găsit îndemn şi ocasiune de a se
potenţa până la simțimântul de a fi de o potrivă cu
Dumnegeii.
Intr'un secol de cultură intelectuală
din ce în ce mat
intensivă şi maj Tespândită decât
ork-şi-când nu-i şade
fără îndoială bine omenirii ce năsui
e spre nobilitare şi
inălţare morală să aducă mintea,
cu care a înzestrat-o
preaîualtul creator al lumii, drept
jertfă unui singur om,
care-şi atribue numai sie caracterul
dumnegeiesc, şi să
primescă numai din mâva lui ceeace providenţa a scris
în inima orl-şi-cărui om, Trecerea
concentrată a tâtă
judecata despre drept şi datoria la
un suprem arbitra
bămentesc îuvolvâză negarea minţii dărui
te de Dumnegeii
şi pune la intrarea cerului na porta
r, care-şi arogă
drepturile Impăratului ceresc şi exige,
drept prinos datorit
pentru servitor, prea mult din fumu
l de tămâia, care,
la urma urmelor, numai stăpânului
i se cuvine,
„Știivţa să fie subordonată necondiţiona
t credinţei
« ; —
„credinţa să fie numai de Papa presc
risă şi regulamentată * ; — „nici o fericire viitâre nu
e cu putință fără de
morală

stabilită

la

Romak:

aceste

tese

presupun,

că

întrega omenire doritbre de mântuire
a abdicat în favorul

unul singur om, şi a cădut in o idolo
latrie lipsită de

dignitate, care
presentă

reaminteşte pe Baal

şi Heliogabal şi se

cu atât mai raşin6să, cu cât mai
mari sunt pro-
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gresele fâcute de la ace] timp în ceea-ce priveşte răspândirea luminilor. Locotenenţa pământână a Dumnegeirii,
care trage în cercul stăpâniri! ei totă gândirea şi î6iă
fapta omenirii şi e scutită de ori-şi-ce recurs la ziditorul
pentru pământeni neapropiat al lumii, are aierul unei
mascate pretenţiuni de universală stăpânire asupra sufletului şi trupului omenirii şi trece până chiar şi peste
competența creatorului, care a declarat liber sufietul
omenesc, în vreme-ce locţiitorul lui îşi dă în numele
cerului silinţa de a-l supune unei epitropii necondiţionate și lipsite de ori-şi-ce consideraţiune. Recundşterea
acestei puteri centrale a avut şi în Arde] durerile ei
de facere.
Greutăţi
Cu tâtă favorisarea Curţii şi cu tâtă promovarea zeîntimpinate la
i partid catolic, uniunea a avut nevoie de timp
consolidarea loticulu
uniunii.
îndelungat spre a se consolida şi a avut să se lupte cu
însămnate greutăţi, care porniaii nu numai dela Românii
stăruitori în credinţă, ci chiar mai mult âncă de la
nobilimea ce stăpânia pământul şi de la cele-lalte confesiuni acatolice.
Cea mai de căpetenie pedecă a consolidării bisericii
unite consista în firea ei şi în alipirea eX cătră un aliat,
care a devenit nu numai ocrotitorul şi păzitorul, ci
totodată şi stăpânitorul şi siluitorul ei în tâtă puterea
cuvântului. Cădută necondiţionat sub absolutismul romanocatolic, stăpânită de atotputernica teocraţie papală, condusă exclusiv numai după tendenţe aprobate la Roma,
care excludea ori-şi-ce pornire de viaţă individuală,
Impinsă şi de guvern numai în acâstă direcţiune, chiar
dintru început biserica unită nu a putut nici să desvolte vre-o activitate independentă pe terenul naţional,

117

nici să obţie vre-un resoltat mal însemnat în desvoltarea
morală a vieţii naţionale prin biserică şi şc6lă. Lipsită
atât în jos, cât şi în sus de înrturire, strimtorată între
ostentativa alipire cătră Roma şi purtarea de griiă pentru
binele material al clerului săi, cu ochii țintiţi, ca un
copil a doue mume ce se cârtă, în acela-şi timp spre
biserica latină şi spre cea grecâscă, biserica română unită
trebuia şi tot mai trebue âncă să fie condamnată a răscumpăra cu preţul unei vecinice slăbiciuni şi tângiri
încorporarea el în biserica catolică. Acâsta e cu atât mal
adevărat,

cu cât în tâte

timpurile

caracteristica

de că-

petenie şi semnul de recunâştere a naţionalităţi! române
a fost ortodoxia grecâscă, şi de aceea în desvoltarea mai
departe a vieţii naţionale uniunea ce urmăreşte alte
tendenţe religionare va trebui neapărat să-şi pârdă cu

desăirşire

rostul, pe care numai

în sens

să-l aibă o biserică română.
Şi în adevăr resturnarea bisericii

ortodoes pâte

greceşti de pe ba-

sele ei naturala nu numai a reslăţit şi slăbit elementul

naţional în biserică, în şe6lă şi pe întregul teren politic,

dar

a

făcut

totodată

ca

biserica

unită

să

se

pârdă

până la deplina anihilare a individualităţii ei în catolicismul roman. Dată orbiş la discreţiunea scaunului din
Roma şi supusă disposiţiunilor biserici! latine, biserica
uuită a vădut crescând deodată cu numărul dogmelor
divergente şi depărtarea ei de la legea grecescă şi înălțându-se şi zidul despărțitor dintre ea şi biserica grecoorientală, încât trecerea
lui nu mai e cu putinţă. Conflictul
dintre Roma şi Constantinopol a devenit în ea tot atât
de neinlăturat ca cel dintre biserica catolică şi cea reformată,
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Infiinţarea şi
dotarea Epis-

copiei din
Ard6l,

Cea dântţiii dintre greutăţile şi pedecile ce întimpină
consolidarea şi desvoltarea uniunii era lipsa de suficiente
venițuri materiale pentru acoperirea cheltuelilor Episcopului şi a Episcopiei. In urma trecerii la uniuae Episcopul mai nainte greco-oriental al Ardelului, care acum
se ţinea de altă biserică, a perdut dreptul Ia partea, pe
care în urma liberalităţii câtor-va Domni din Muntenia o
avuse din veniturile Episcopiei de Argeş. De când cu
trecerea la uniune a lui Atanasie veniturile Episcopului
se mărginiait la suma adunată din taxa de câte un
florin, pe care tot preotul unit trebuia s'o plătescă Episcopului săii, De 6re-ce dar deocamdată se instituise numai
un Episcop unit, dar nu se înființase o Episcopie unită
înzestrată

în t6tă regula,

era de neapărată trebuiuță, ca

printwun suficient ajutor de stat să se creeze hierarchiei
unite o posiţiune demnă şi să se asigureze activitatea
ei. Preoţimea prea numerâsă şi arbitrar distribuită se
afla apoi şi ea prin parochil în strimtorare materială
atât de mare, încât parochii colindaii prin ară ca să-şy
pâtă agonisi pânea de tâte gilele. In urma cererii Episcopului Pataki impăratul Carol YI. a luat dar hotărîrea
de a înfiinţa o Episcopie unită cu reşedinţa la Făgăraş,
Existase fără îndoială la Alba-lulia o Episcopie sai Archiepiscopie românescă ; acesta se ţinea însă de biserica
greco-orientală şi tocmai de acea prin trecerea Episcopului şi a unei părţi din preoţime şi din popor la uniune
mu putea să pârdă caracterul ei oriental. Scaunul episcopesc greco-oriental al Ardâlului, care stetuse peste
jumătate de secol neocupat, deşi perduse mare număr de
credincioşi şi mulţi din preoţii să, în idee şi după înțelesul adevărat al canânelor tot mai stetea neatins şi
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neştirhit. Pătruns de acestă convingere, Pataki a stăruit
nu numai, ca scaunulsă fie mutat, ceea-ce cerea şi pentru
alte cuvinte, ci totodată şi mai ales, ca Episcopia uită
să fie neapărat recunoscută şi confirmată de Papa, şi el
a obţinut, de şi după îndelungate pertractări, aprobarea
binevoitâre a ambelor sale cereri.
Anca prin rescriptul săi de la 1715, pe care !'a renoiţ

la 29 Decemvrie 1717, Impăratul Carol YI. dăruise
Episcopiei unite pentru acoperirea cheltuelilor et de întreţinere domeniul regal Gherla și moșia Beşinbacul, cu
un Yenit de 83000 i. pe an; acestă danie împărătescă
a fost însă întimpinată de autorităţile executive cu o
incetinelă atât de învederată, încât Episcopul loan Pataki
s'a plâns de ea în ostăruitâre cerere adresată la 1718
Impăratului. Afară de acesta Episcopul romano-catolic
Ghorghe Mârtony, care în virtutea titlului confirmaţ prin
dreptul istoric al diecesei sale voia să-şi mute reşedinţa
la Alba-Iulia, făcuse, nu fără succes, încercarea de a
muta Episcopia unită din acest până acum nediscutat
oraş de reşedinţă în vre-o altă localitate,
Şi în adevăr mai Ântâiii cancelaria aulică şi apol, în
anul 1717, Impăratul Carol VI. el însu-şi ai ordonat,
mutarea scaunului episcopesc unit la Făgăraş, pentru-ca
astfel să fie înlăturată ori-gi-ce colisiune cu Episcopia
romano-catolică, şi s'a făcut în cestiunea acesta o intervenire impărătescă la Roma. Acestă mutare a fost, cu
tâtă oposiţiunea făcută de uniţi la început, lesnită în curâzd
prin acea, că Fiscul a declarat, că e gata de a pune Episcopiei unite pentru instalaţiunea şi aşegarea sa la disposiţiune domeniul Făgăraş îndată ce el ra fi trecut la
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Cor6nă după încetarea din viaţă a văduvei lui Mihail
Apafiy, care avea pentru viaţa ei usufructul iul.
Abia însă în anul 1747 s'a putut face dafinitiva instalațiune a Episcopiei unite prin mutarea el la Blaj.
Ac6stă despărţire locală a scăpat pe Episcopul unit de
tendenţele de epitropisire ale prea apropiatului şi supărăciosului săii coleg romano-catolic, şi a scutit pe acesta
de neînțelegerile ca un protejat, care se sfia a-și mărturisi nevoia de protecţiune.
Erai şi alte cuvinte ma! multe ori mai puţin importante
pentru mutarea de la Alba-Iulia a scaunului episcopesc
uniţ, Inainte de t6te biserica catedrală greco-orientală
zidită în anii 1600 de Domnul şi Locţiitorul împărătesc
Mihaiti Vitâzul se afla în lăuntrul terenului destinat
pentru zidurile fortăreței şi astfel urma să fie dărâmată
până'n temelii. Apoi bunurile de dotaţiune din apropiere,
care fuseseră la început asignate pentru întreţinerea
Episcopiei, erati neindestulătâre şi trebuiai astiel să fie
schimbate cu alte complexe domeniale mai mari şi mai
rentabile, care se găsiaii cu prisos printre domeniile din
ţara Făgăraşului. Argumentul hotăritor şi cel mai de
căpetenie a fost părerea neschimbată a Episcopului Pataki, în virtutea căreia nici un Episcopat nu pâte pe
faţa pământului să fie considerat ca având existenţă
canoniceşte întemeiată şi ca fiind bisericeşte înființat,
dacă v'a obţinut mai nainte recunâşterea orl confirmarea
papală. In înfiinţarea Episcopiei de Făgăraş avea să fie
cuprinsă după părerea lui Pataki sentența de mârte a
fostului scaun Metropolitan greco-oriental din Alba-lulia,
căruia îi lipsia formula recunâştere papală. Papa Clement
XI., căruia nu i-a fost dat să-şi publice decisiunea în
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(tă forma, şi, urmașul lui, Inocenţie XIII., acesta prin

bula de la 18 Mai 1721, ati confirmat înfiinţarea Bpiscopiei unite la Făgăraş şi neatirnarea ei de cea catolică
de la Alba-Iulia, al aprobat dania de 3800 florini şi
15 cr. făcută de Impăratul pentru întemeere şi s'a

înroit, ca

statul

să

dăruiască

4000

florini,

pe care-i

oferise ca preţ de cumpărare pentru o cuviinci6să casă
de reşedinţă episcopescă. Le plăcea cu tote aceste uniilor, mai ales preoţimit, să presente noua Episcopie numai
că 0 contiuuaţiune a fostului scaun Metropolitan grecooriental din Alba-lulia şi să propage acest fel de a ved6
în popor. Nu uumai în biserică la slujba dumnegeiască,
ci totodată şi în tipografia de la Blaj şi în tâte tipăriturile Episcopul de Făgăraş se numia deci Archiepiscop,
Episcopia şi reşedinţa episcopescă se numia scaun Metropolitan. Ba chiar un însemnat, istoriograf român, Şincai,
stă la indoială, dacă Episcopul din Ardei greco-oriental
ori cel greco-unit

îndoiosul

urmaş

are să fie socotit; ca legitimul şi ne-

al

primului

Episcop grecesc al acestei

țări, al lui Teofil, Metropolitul ţării Goţilor, care e subscris

în actele conciliului ţinut la Nicea în anul 325 1), Şi
cu tâte aceste chiar şi din acâstă controversă resultă, că
dacă Episcopia greco-orientală de la Alba-lulia are să
fie considerată ca existând canoniceşte până la anul 1700,
până la întroducerea uniunii, ea trebue să fie considerață
ca existând şi de atunci încâce neîntrerupt, de 6re-ea
nu S'a făcut în ea

nici o înoire esenţială, Atât Pataki,

cât şi Papa ai socotit cu tot dreptul ca nelogică şi
necanonică procederea de a deduce doue dignităţi biseri1) Şincai, Chronica Românilor,

laşi, 1853, Tom. III. pag. 265,
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„cești opuse din acea-şi rădăcină; despărţirea ideală și
locală a ambelor Episcopii era de altminteri lucru corect
şi pentru cuvântul, că, deşi era recunoscută necesitatea
de a înființa o nouă Episcopie pentru uniţi, nu era âncă
dovedită şi necesitatea de a desființa vechea Episcopie a
Românilor ce rămăseseră în mare masse neuniţi. Cum
ar fi şi putut altfel Papa să declare o veche Episcopie
greco-orientală de desfiinţată ori de
unită? Viitorul a arătat şi a dovedit

prefăcută
învederat,

în una
că fie-

care din ambele părţi stăruia asupra dreptului sti neîndoios şi adecă uniţii asupra înfiinţării unei noue Episcopii,
ear neuniţii asupra conservării vechei Episcopii. Indatăce Episcopia greco-orientală s'a reînfiinţat după trecerea
unui jumătate de secol cu reşedinţa mutată la Sibiiii,
era lucru dovedit, ca trunchiul ei era al grecismului şi
că latinismul,

dacă ţine să aibă trunchiii, trebue să şi-l

sădescă de aici înainte. Numai vanitatea, presumpţiunea
şi setea de titluri puteaii să găsâscă urmele Metropolici
unite de Făgăraş în certificatul de naştere al Metropolici
greco-orientale de Alba-lulia.
Cât pentru cererea ce mai făcuse Pataki în ceea-ce
priveşte îmbunătăţirea stării materiale a clerului stii, ea
a fost împlinită numai în parte şi nu din destul prin
o mai potrivită distribuire a preoţimii, S'a stabilit adecă
printr'un rescript împărătesc, ca în fie-care parochie să se
instituiască pentru o sută de familii un preot, pentru a
doua sută al doilea şi după aceea-şi normă âncă unul.

Pria
Oposiţiunea
dietală.

împedecarea

sporirii excesive nu s'a îmbunătăţit

însă sârta materială a preoţilor în mod însămnat.
Nu atât da uşâră a fost resolvarea unei alte afaceri
cu mult mai importante şi din punctul de vedere ma-

123

terial iuevitabile, care trebuia cu drept cuvânt să fie
socotită de preoțimea și de poporațiunea unită drept
piatră din unghii a posiţiunit lvr. Diploma de la 19
Martie 1701 a Impăratnlui Leopold 1. asupra drepturilor
şi libertăţilor poporaţiunii române unite şi ale preoţimii
că era un act unilateral, obligator numai pentru guverz,
nu însă totodată şi pentru ţară în genere; pentru-ca

să aibă deplină putere legală şi vigâre indiscutabilă, ea
trebuia să fie presentată în tâtă forma dietei, pentru
ca acâsta să o confirme.

Atât

Carol

VI., cât şi Maria

Te-

rezia al recuoscut, fără îndoială, şi-aii confirmat; acestă
diplomă ; cu tâte aceste însă în anii 1732, 1734, 1737

şi 1745, când Episcopul şi clerul uniţilor s'aii plâns, că
nu li se respectâză drepturile şi privilegiile şi aii cerut,
ca postulat neapărat, intervenirea Corânei în afacerea
acâsta, amândoi Monarchil, care erai gata să dee ascultare unei cereri atât de drepte, aii întimpinat străgăniri

la guvernul ţării, oposiţiune şi obiecţiuni la dietă. Proiectul
de adesiune presentat de Carol YI. în anul 1737 dietei
în favorul uniţilor a căgut în urmă obiecţiunilor formale

şi materiale

făcute contra lui; proiectul de resoluţiune

presentat de Maria Terezia în anul 1745 a căgut şi el
în urma falgei interpretări făcute de dietă măsurii luate de
Impărătesa, care a făcut guvernului mustrări pentru grabnica bunăvoință, cu care s'a învoit a da normativului privitor
la veniturile preoţilor uniţi o nouă interpretare conformă
cu vederile dietei şi cu intenţiunile ef. Imrărătâsa a
stăruit fusă cu hotărire asupra ordinilor ei şi asupra
diplomei Leopoldine şi a poruncit cu asprime executarea
neştirhbită a lor în cluda oposiţiunii făcute de staturi,
lusă în tot timpul acestei epoce şi până la anul 1848
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Frecări cu
Iesuiţii centralisatori.

îndărătnicia claselor privilegiate a fost în fârte multe
casuri mai activă şi mat cu succes de cât poruncile
împărăteşti de mai multe ori renoite. Când vorba era
să-şi apere prin strinsă conlucrare propriile lor interese
materiale, membrii celor patru confesiuni recipiate, neexceptând pe cei catolici, formali o falangă neînvinsă
contra ori-şi-cărel înoiri pe tererul politic-bisericesc, fie
ea ori-gi-cât de justificată şi de drâptă.
Dar chiar şi'n lăuntrul bisericii greco-unite s'a produs
un germen de desbinare internă şi de neîncetată frământare, care a împedecat mult consolidarea stărilor ei.
Teologul catolic, care'n virtutea” disposiţiunilor luate de
Leopold I. îi era impus Episcopului unit ca consilier
inevitabil, censor şi mentor, s'a dat prea în: curând pe
faţă ca o epitropisire atât de nemil6să şi o atât de
umilitâre aservire a bisericii unite, în cât viaţa el independent activă trebuia să lâncedâscă şi Episcopul unit
pumai cu ochi străini putea să vadă, numai după voinţă
străină putea să lucreze. Posiţiunea de asemenea consilier
saii auditor general (eausarum auditor generalis) era
ocupată numai de lesuiţi, care ştiaii să înăbuşe cu mână
de poliţist dibaciă chiar în începuturile ci ori-şi-ce legitimă pornire naţională, ori-şi-ce particularitate românscă în ale bisericii ori în ale vieţii politice, fie ea ori
cât de inofensivă. Cu deosebire Iesuiţii P. Mihail Salbek
şi P. Emeric Palkowiez s'a distins în posiţiunea acesta

ca aspri şi îndămânatici susţiitori

de disciplină.

Chiar

dintru început Episcopul unit după vremuri s'a pus în
potriva unui jug atât de strîmt şi de umilitor, ce-i drept,
mai intii numai prin obiecţiuni umilite, însă în urmă
respingând cu hotărire şi opunându-se pe faţă, în cât
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încetul cu încetul frecările dintre el şi consilierul impus
ai dus la un conflict, care nu se mai putea împăca. A
fost, nevoie să se facă în tâtă seriositatea provocare la
hula de aprobare a Papei
acestei bule Curtea cu t6tă

şi să intervie în virtutea
greutatea ei spre a deter-

mina pe Episcopul unit să recun6scă neapărata lui datorie
de a primi şi pe viitor consilierul iesuit şi de a ţine
s6mă de el.
lesviţii aii reuşit să se facă timp ma! îndelungat

Activitatea

stăpâni pe biserica unită din Ard6l. Astfel în anul 1727, Smesionatăși
după mârtea Episcopului loan Pataki, administraţiunea a Eplsocpului
exclusivă a Episcopiei de Făgăraş a trecut în mânile

rectorului din Cluj al Iesuiţilor, care a dat însă tendenţet
sale de a
mându-se
încetul li
de uniune
la legea

catolicisa îrdu atât de liber, încât uniţii, tecu tot dreptul, că ritul grecesc încetul cu
se va interdice în cele din urmă, s'aii înstrăinat;
şi anume în ţara Săcuilor ear s'a întors
părinţilor să. In asemenea părăginire şi sub

asemenea

asuprire

ultra-catolică

se

afla

diecesa unită,

când un archipăstor talentat şi energic a luat-o din
mână pe cât de violentă, pe atât de viclână, care năsuia
spre formala contopire a uniunii în catolicism.
Acest bărbat a fost Ioan sati (după schimbarea în

călugărie a numelui) Inocenţiu Klein, odraslă a familiei
româneşti
Klein după
de familie.
asupra să
lesuiţilor,
promovare
lară şi cu

Micu din satul Sad în scaunul Sibiiului şi
traducerea în limba germană a numelui săi
Tinăr cu frumâse daruri fireşti, el a tras
luarea aminte atât a naţiunii sale, cât şi a
s'a bucurat de o binevoitâre sprijinire şi de
din partea acestora pentru pregătirea sa gcotă tinereţea sa se bucura şi de încrederea
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atât de deplină a clerului unit, în câi acesta âncă

may

naiute de a-şi fi terminat studiile teologice, pe care le
făcea în seminarul de la 'Tirnavia, la propus ca cel mai
vrednic urmaş al lui Pataki și a cerut cu unanimitate
şi a obţinut de la Impăratul numirea lui în scaunul
Eviscopesc al Făgăraşului. Numit în anul 1729 de Carul
VI. Episcop, el s'a dus fără de întârdiere la Muncaciii,
unde a făcut jurământul de călugăr Basilit şi a stat un
an ca novice, apot în anul 1730 a primit din mânile
Eviscopului unit, Ghenadie Bizanzy mai ântâiă darul preoțimii, apoi pe al archiereiei. Confirmat apoi de Papa
Clement XII. şi instalat pe la sfirşitul aceluia-şi an în
totă forma în conducerea dieceset, el a început în curând
să vindece rana daţă de Iesuiţi uniunii.
EI a călătorit din sat în sat, din comună în comună,
predicând pretutindeni, îmbărbătând, stăruind şi îndemnând

pe cel înstrăinaţi să se întârcă (la uniune), arătând ca
numai în uniune e mântuirea, susţinând cu căldură interesele uniunii, risipind temerea privitâre la suprimarea
ritului grecesc, adimenind pe cei şovăitori prin făgăduinţe
şi speranţe. Astfel a reuşit fie să recâştige pentru uniune,
fie să confirme în scurt timp apr6pe şase sute de preoți
parte şovăitori, parte înstrăinaţi, care se întorseseră ori
erai pe cale de a se întârce ear în biserica greco-orientală.
Impăratul a răsplătit aceste silinţe merit6se şi încoronate
le succese dând Episcopului titlul de consilier împărătesc
şi rangul de Baron.
Răgemându-se pe graţia Monarchului şi împintenat de
un Vii spirit de întreprindere, Episcopul Klein a găsit
chipul de a cere în mod bine chibzuit şi îndemânatec şi
de a obţine de la Curte mijlocele materiale necesare
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pentru înfiinţarea unui seminar clerical regalat şi pentru
înzestrarea unei mânăstiri,
“După sfatul unui influent Român şi om de guvern,
Directorul financiar (fiscal) Petru Dobra, el a rugat
adecă pe Împăratul să încuviinţeze schimbul domeniului
Gherla şi a celor-lalte moşii asignate dintru început
pentru întreţinerea

Episcopiei,

care aduceaii

un venit de

3000 i., cu ruai bine situatul şi mai rentabilul domenii
Blaj, dimpreună cu alte doue-spre-dece sate, al cărora
venit total se urca la 6000 fi. Din aceştia Episcopul
avea să iee pentru

întreţinerea sa, ca pân'acum,

3000

i., ear cel-lalţi 83000 fl. urmati să fie întrebuințaţi
pentru întreţinerea mânăstirii şi a seminarului clerical.
Schimbul propus şi modul de întrebuințare a dotaţiunii
a obţinut prin diploma împărătescă de la 21 Avgust
definitiva aprobare din partea statului, însă cu o disposiţiune adăugată de Impăratul, care nu-i conrenia nici
Episcopului Klein, nică clerului şi poporului diecesan.
Din suma pauşală de 3000 . ce urma să fie reservată
dia veniturile bunurilor de dotaţiune pentru Episcop,
Episcopul după vremuri avea să scâtă la o parte 300
fl. drept I6fă anuală pentru întreţinerea cuviiuci6să a teologului numit fie de Impăratul, fie de Primatul Ungariei
ca asistent al Episcopului cu titlul causarum generalis
auditor, având Episcopul să-i ma! pună acestuia la disposiţiune şi-o locuinţă cuviinci6să în reşedinţa episcopâscă
şi să-i dee până la alte disposiţiuni gratuit şi cele necesare pentru întreţinerea lui.
Ancă "n timpul pertractărilor şi mai nainte de a fi
fost semnată diploma împărătâscă clerul unit s'a oferiţ

în 0 adunare ţinută la 26 Ianuarie 1788 în Blaj şi s'a
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obligat în t6tă forma prin o adresă făcută Curţii, ca
pentru zidirea mânăstirii şi a seminarului să contribue
din mijlâcele sale 25,000 florini, care aveai să fie încasaţi succesiv în timp de cinci ani. De acest obligamenti
eraii însă legate cinci condițiuni privitâre parte la asigurarea ritului grecese, parte la consolidarea uniunii;

astfel clerul

unit stăruia,

ca călugării

ordinul sfintului Vasile după
uumăr

de trei ori

patru,

să se ţie de

ritul grecesc

să facă

parte,

şi ca ei, în
ca

consilieri,

din capitolul episcopese, având să facă în acâstă calitate
pentru preoţime şi pentru poporaţiunea unită proiectele
de acte oficiale şi literare. La 25 Maiii 17839 apoi, când
hotăririle împărăteşti în multe privinţe favorabile propunerilor făcute de uniţi şi diplomele emise de Impăratul
ali fost presentate de Episcopul Klein clerului unit convocat în mod conciliar în şedinţă sărbătorescă, la care
ai luat parte, ca representanți al clerului, toţi protopopii şi vicari, precum şi cei doi-spre-gece asistenţi ai
diecesel, şi la care a asistat, ca teolog, şi lesuitul Nicolae
Jânosi, adunarea, luându-le la cunoştinţă oficială, a primit
deocamdată cu respectudsă recunoştinţă darurile împărăteşti. Duyă-ce apoi Episcopul şi Iesuitul Jânosi s'ati

depărtat din şedinţă, clerul a dat

expresiune liberă şi

clar formulată dorințelor şi cererilor ei, pe care le-a
susținut şi în şedinţa plenară ţinută sub preşedinţa
Episcopuluişi în presenţa lui Jânosi. Instituirea permanentă
a teologului, accentuată âncă odată de Impăratul, a fost,
ce-i drept, primită cu resignaţiune, dar sprea preîntimpina primejdiile ce resultaii din ea pentru individualitatea
bisericii române unite, s'a făcut un proiect de instrucţiuni
detaiate pentru mărginirea cu precauţiune a teologului
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delegat ca causarum auditor
generalis, iastrucţiuni, priu
T9 se punea frâii prea zelo
selor lui tendenţe de unificar
e
vatolică,
Aceste instrucţiuni cuprinse
în trel-spre-dece puncte
Obligaii pe teolog să sprijine
scă cu tâtă energia la locurile competente plângerile
protopopilor şi ale preoţilor
contra digresiunilor şi contra
volniciilor domnilor de pământ
şi ale autorităţilor comitaten
se şi să stăraie conform
cu
iubirea de dreptate şi cu
glăsuirea diplomelor împărăteş
ti
pentru curmarea abusuril
or, de care clerul se plâ
ngea,—
să câră, mal nainte de a
judeca pe preoţii acusați
de
vre-o faptă supusă pedepsel
, asupra acestora raport
de
la protopopul ori de la vica
rul competent şi să ocrotâsc
ă
cu t6tă puterea pe preoţii
uniţi şi pe tâte feţele biserici
i
unite îp imunităţile şi în
scutirile de sarcini ce
li-aii
fost asigurate prin diplom
a de privilegii a lut Leo
pold 1.
Drept hotar de căpetenie
al competenţei sale teol
ogul
âvea să considere numaj
mărturisirea celor patru
dog
me
de divergență,
pe care clerul unit se obl
iga
se
a
le
susţ
in6
şi a le urma cu statornicie;
peste aceste patru dogme
teologul nick într'un cas
şi sub nick un pretext
nu putea
dar să trecă, Spre a asig
ura mat deplin o asemen
ea
procedere corectă era obligat
a depune jurământul de
conştiinci6să împlinire a
datoriilor, care după vech
ile
nodul eparchia],
Sa pus may departe
condiţiunea, ca disposiţi
unile
canonice ale biserieit
greceşti să rămâie,
intru-câţ ele
% concordă cu dogmel

e şi cu fiinţa uniuni
i, în deplină
Vigdre şi să formeze baza orl
-şi
-că
rei
acţiuni în materie
de jurisdicţiane bisericâ
44,075. 1],

scă. Teologul atât
în genere, cât
3
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întimpine pe Episcopul
şi în ork-gi-ce cas special ar€ să
ă şi cu bună cuviinţă.
şi pe clerul unit cu cuvenita stim
greutăţi candidaţilor
El mai e apoi ţinut să nu facă
ru parochii ce ai trevrednici, care cer hirotonia pent
cum-va (prin asemenea
buință de preot, pentru-ca nu
se întorce ear în sinul
a
greutăţi) uniţii să fie împinși
afară de acâsta să-şi
pisericii greco-orientale. El avea
preoţii uniţi o 16fă anuală
dee silinţa de a obţin€ pentru

născuţi în stare de iobăgie,
şi a stărui, ca fiii preoţilor
sub autoritatea părintească,
cel puţin pe timpul cât staii
avea

ea părinţilor. Nu
să se bucure şi ei de imunitat
cas dreptul, ba era
un
teologul cu deosebire în nici
rturi secrete şi nefachiar oprit să facă ori-şi-cul rapo
şi în defavorul acestuia,
vorabile despre afacerile clerului
în corespondența epistopici să stee cu mai marii țării
ear dacă ar fi attnd
Jară jignitore pentru preoţime;
cţiune întemeiată, trebuia,
re-o nedumirire ori vre-o obie

“ceea-ce

era cu mult mal bine,

să se pună în înţelegere

l şi cu clerul. Clerul şi-a
şi să se învoiască cu Episcopu
părerea, că inaccentuat
exprimat, în sfirzit, în mod
măsură, a căreia
stituirea teologului e 0

legalitate e

i6să, de 6re-ce în copia ce
âncă nedovedită şi forte îndo
e la drepturile
i wa comunicat

ei despre diploma privitor

face
e a lui Leopold |. nu se
şi privilegiile bisericii unit
oriear
ituirea unui teolog,
nici o amintire despre inst
la
ome împărăteşti privitâre
ginalul celei de a doua dipl
claupretinde a fi o asemenea
acâstă causă, în care se
teoca
,
deck
ne
tat ; se cuvi
sulă, ei nu i-a fost presen
nt
ume
doc
un
nța dea găsi
logul să-şi dee totă sili
â
ire
num
ru
de hotăritor pent
atât de important şi atât
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şi confirmarea lui şi de a presenta apoi acest document
pentru înlăturarea ori-şi-cărei îndoieli 1).

Preoţimea a stăruit cu tot din adinsul, ca teologul
să primâscă necondiţionat aceste regule de conduită şi a
rugai

pe

Episcopul

să

mijlocescă

cu

atât

mai

virtos

acceptarea, cu cât altfel teologul va trebui să fie lipsit
şi în

viitor

de

increderea

preoţimii.

In

acela-şi

timp

preoțimea stărnia pe lângă Impăratul, ca I&fa de 300 fl.
ce i s'a acordat teologului să nu fi luată din cei 3000 fi.
reservați pentru Episcop, ci din vre-un alt isvor, căci
altfel acestă 16fă va fi o causă de netncetate frecări şi
neloţelegeri între teolog şi Episcopul după vremuri.
Clerul intrunit a renoit şi confirmat; îndatorirea primită âncă anul trecut de a contribui, în condiţiunile
atunci precisate, din propriile lui mijlâce, 25,000 florini
pentru zidirea mânăstirii şi a seminarului.
Sinodul a intervenit, în sfirgit, ca preoțimea unită să
fo sc6să de sub ori-gi-ce putere şi autoritate a laicilor
şi ca să intre în câssa mânăstirii tâte sumele de despă-

gubire cuvenite preoţilor asupriţi şi jigniţi pe nedrept
în interesele lor,
Simţindu-se din cousideraţiuni de prudenţă şi de bună
cuviință îndemnat a evita deocamdată orl-şi-ce atitudine

făţişă, Episcopul Klein în tot timpul discuţiunii, precum

şi la hotărtrea privitore la posiţiunea teologului a stat
In reservă incuragiând şi consimţind numai pe tăcute,

EL simţia la tot pasul chiar mai mult decât clerul lul

greutatea de plumb

ce apăsa de o potrivă

asupra lui,

1) Copia procesului verbal al gedinţei şi a instrucţiunilor, în

Şincai, Chroniea Românilor, laşi 1853, Tom. ELI. pag. 289:

eât şi asupra clerului în urma instituirii teologului iesuit,
care în adevăr era o supraordonare. Ceea-ce făcea inilă acesta era tendenţa de mult în* greutatea
suportab
vederată şi dovedită a teologului luat totdeauna numai
din ordinul Iesuiţilor de a mărgini încetul cu incetal
„vitul grecesc, de a-l modifica şi de a-l înlocui în cele
din urmă pe dintreg cu cel catolic. Lupta pe cât de
ascunsă, pe atât de neapărată între grecism şi catolicism
în ceea-ce priveşte formele exteridre ale vieţii bisericeşti
era mai aprinsă decât ori-gi-când, intrase în o fasă
decisivă şi trebuia să ajungă la sfirşitul ei fie prin
asigurarea grecismului, deck prin declararea neindoidsek
independenţe a bisericii unite, fie prin instituirea definitivă a teologului iesuit, adecă prin seri6sa prorocare
a uniţilor de a se lepăda de uniune. In timpul acestei
Jupte teologul treceam ochit uniţilor drept un viii memento pentru apropiata peire a uniunii, drept prevestitor
al nimicirii bisericii naţionale a Românilor uniţi şi astfel
Ti găsia pe toţi fâră deosebire ca adversari strins uniţi
în faţa sa. Cu hotărire şi cu statornicie, precum cu
succes variabil se urma lupta din ambele părţi, şi mult
âncă a trebuit să trâcă până-ce a sunat ora hotărtrii.
Acesta a urmat de la sine fără ca una din ambele părţi
să fi ieşit învingătâre: teologul iesuit a fost adecă înJăturat, când orâinul Iesuiţilor a încetat a mai exista
în urma bulei de disolvare semaate de Papa Clement XIV.
la 21 lulie 1773. Acâstă disolvare a anteluptătorilor
ultra-catolici, precum şi legile de toleranţă ale lui Iosif II.
combinate cu întrega direcţiune a timpului a salvat
uniunea și ati făcut ca şovăitOrea poporaţiune română să
mai stăruie în ea.

DP ar
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Norocul Românilor a fost, că deod
ată cu redeşteptarea
ordinului Iesuiţilor nu s'a rede
şteptat şi teologul iesuiţ
câ causăâru
m

generalis

auditor în vechiul spirit, căci
în

faţa îndărătuiciei şi a îndămânătici
ei

din noi,

ca'n trecut,

zadarnice

lui ar f

silinţele

rimas

conducătorilor

români, dintre care unii era boga
t înzestrați. Dovadă
despre acâsta e talentatul Episcop
Klein, care puţin în
urmă a trecut cu hărbăţie de la
lupta tăcută la cea
fâţişă şi, sprijinit de clerul şi de
poporul săii,a aruncat
cu hotărire mănuşa teologului iesui
t, însă în urma acestei
lupte şi-a perdu scaunul şi patr
ia şi a trebuit să-şi
sfirşescă viaţa pe pământ străin.
Auditorul general P. Iânosi, un iesui
t orgolios şi în- Confictul tăţiş
setat de stăpâ

nire,

a făcut

în timpul funcţionării sale Si Punerea
stare de acus în
tot ceea-ce i-a stat prin putine,
ca sătmdie pe sta- a Episcopuluiat,
tornicul Episcop Klein şi să-l facă,
Elgin.
în paguba ritului
grecesc, accesibil pentru planurile
de unificare ale ultracatolicilor, Curagiosul: Episcop a
isbutiţ însă să înlăture
în anul 1741 pe sfetnicul supărăto
r şi să-l înlocuiască
cu alt iesuit, P. Iosif Balog. După
acest prim succes,
ce-i drept curat personal,

Klein s'a pus cu t6tă

ear

nu

principial,

căldura şi cu inima

Episcopul

întregă

să
introducă în biserica şi în diec
esa sa ritul grecesc fără
de nici o scădere, ceea-ce
nu putea să fie pe placul

conventului Iesuiţilor, nici pe
al Curţii împărăteşti, ci
le lua, din contra, ori-gi-ce
nădejde de isbândă celor
preocupați de tendenţe de unifi
care. Cuprins cu atât
mal virtos

de conştiinţa valorii sale, el s'a
arăt

at de aici
înaințe față cu iesuiticul
auditor general cu mulţ
mat
Nesupus şi maj independent
decât în trecut, a refu
saţ
Iesuiţilor.
direcţiunea instrucţiunii, pe
care o cereail, şi
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i sfiala, la care se
în genere nu avea față cu dânşi
re s'a adunat sub
aşteptaii din partea lui. Drept urma
Episconducerea

auditorului general P. Balog

adversarii

mulţi dintre fruntaşii
copului şi anune cel-lalţi iesuiţi, mai
a, apoi vicarul episprovinciei şi 6meni veniţi de aiure
,
copesc Petru

Aron, cu tote că

era

nepot al lu

Klein

a scop eră răsturnarea
şi ali format o conjuraţiune, al cărei
Impărătâsa de fel de
Episcopului. EX îl acusă deci la
anume, că el în sifel de abusuri şi neregularități şi
schimbarea religiunit
nodul diecesan a pus alternativa între
une să se citâscă în
şi cererea mijlocirii ; că el ar disp
el punea parochik
biserică din cărţile neuniţilor; că
şi dă la o parte
ţi
neuni
preoţi hirotoniți de Episcopi
destulă energie
cu
at
pe cei din ţară; că el nu a întimpin
pe călugărul

predicator
Visarion din Bosnia, un agitator şi

antiunionist, când acesta a făcut prin

ţară călătoria sa

uniunii; că el
de propagandă; că el împedecă progresul

ratul în numele
a îndrăznit, tn sfîrşit, a cere de la Impă
privilegii, 13
lui
cleru
al
şi
şi din însărcinarea poporului
a, în care
stare
cu
ă
care poporațiunea ardelână mulţumit
.
se află, în adevăr nici că se gândeşte

m şi le asigura
Qeea-ce le dedea acestor acusaţiuni ragă

succesul dorit era nu

numai supărătârea oposiţiune &

în latinism, ci În
Episcopului Klein contra contopirii
şi hotărită în
tescă
acela-şi grad şi procedarea lui bărbă
procedare,
ilor,
cestiunea privilegiilor naţionale ale Român
atât Curtea,
prin care a iritat şi a ridicat contra sa
stăpânial păcât şi clerul catolic atât pe nobilii, care

fil
mântul, cât şi pe cele trei naţiuni ale ţării şi pe ii
sesiun
l
cursu
In
ice.
acatol
celor trei religiuni recipiate

! timp activitatea lut n'5
în acest
dietale ce se urma tocmai

+
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rămas numai confesională şi hisericescă, ci a luat şi o
direcţiune naţională gi politică, prin care şi-a făcut
pretutindenea

adversari not

şi i-a încuragiat

pe Iesuiţi

să lupte pe faţă.
Mână'n

mână

cu

prigonirea

cea

aspră

a Românilor Cererile Epis-

stăruitori în credință mergea ocrotirea şi sprijinirea cu “Pit mai
tot dinadinsul a celor uniţi, aprope 500,000 suflete.
Printr'un decret împărătesc din anul 1733 i s'a acordat
Episcopului unit după vremuri scaun şi vot, rang şi titlu
în rândul staturilor şi'n al baronilor ţării, deci confesiunea a primit onoruri în pers6na şefului ej. Lipsa de
independenţă şi netmplinirea altor cereri a fost astfel
acoperită cu o spoială de distincţiuni exteridre, şi se
spera, ca astfel uniţii vor fi molcomiţi şi pe viitor în
ceea=ce priveşte promisiunile mai importante, a cărora
implinire o aşteptaii de decenii în zadar. Cu tâte pedecile şi amânările ce atât adversarii, cât şi binevoitorit
puueaii în calea desrobirii Românilor uniţi, anteluptătorul

energic, prudent şi curagios al acestora, Episcopul Păgăraşului I6n Baron de Klein, a ştiut face, ca limba
campenei să se plece în favorul lor.
În gr6ua lu! posiţiune de conducător politic-bisericesc al
Românilor uniţi el era, prin îndoita natură a chemării sale,
neroit a lupta în cestiuni confesionale, ce-i drept, numai
contra acatolicilor, însă în cestiuni privitâre la interesele
poporaţiunii

faţă

cu domnii

de pământ

atât contra: ca-

tolicilor, cât şi contra acatolicilor şi să ridice în ciuda
amândurora la deplina îndreptăţire pe poporul asuprit
deopotrivă de unit şi de alţii; ast-fel el a desfăşurat
un zel atât de călduros şi o energie atât de neinfrântă»
încât numer6sele greutăţi, nu puteati să împedece isbânda
causei representate de dânsul.
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Când a venit, cu ocasiunea urcării în scaun a Mariei
ereziei, la ordinea gilei confirmarea de privilegii ce
trebuia să se facă,

ca

de

obiceiii,

Episcopul

Klein

a

stăruit în numele coreligionarilor săi asupra drepturilor bisericii şi ale naţiunii unite în t6tă întinderea
lor, El a cerut recunşterea şi confirmarea în t6tă forma
a următ6relor drepturi şi aşedăminte, care dintru început li se cureniaii uniţilor, dară parte eraii contestate,

parte eraii nesocotite: să fie pus clerului unit în rând
cu cel romano-catolic în ceea-ce priveşte privilegiile şi
imunităţile, deci să fie descărcat de orf-şi-ce sarcină,
cum sunt dijmele, vămile, taxele etc.; să se pună la

disposițiune fie-cărui preot un loc pentru casa parochială,
potrivit cu mărimea comunei; să se asigneze mijl6cele
de existenţă pentru clerul unit în formă de dijmă, pătrimi
ori de porţiune canonică; să se încuriinţeze a se zidi
biserică în fie-care parochie unită, precum şi în comune
amestecate,

în

care

majoritatea

e

trecută

la uniune;

să se doteze teologul catolic delegat dintr'un fond deosebit de cel destinat pentru întreţinerea Bpiscopului;
să nu se mal permită, ca domnii de pământ; să trateze
pe feciorii de preot ca iobagi gi robi ai pământului, deci

ca articolul de lege 69 din 17283 emis pentru Ungaria
că aibă valdre şi în Ard6l. La aceste cereri bisericeşti
se mai adăugaii apoi şi altele de natură politică şi administrativă.
Intre aceste era cererea, ca în virtutea articolului 3
“ din diploma de la 19 Martie 1701 a Impăratului Leopold. L. Românii uniţi să fie socotiți după posiţiunea
domiciliului lor la cele-lalte naţiuni legal recipiate în
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ceea-ce priveşte funcțiunile şi avantagele politice şi bisericeşti, ori ca diploma împărătâscă mai sus amintită să
fie, cel puţin,

confirmată din noii în t6tă întinderea ei;

ca Episcopului de Făgăraş după vremuri să i se acorde
scaun şi vot, ca consilier, în guvernul ţării şi ca în
acela-şi timp nobilit români uniţi, al cărora număr după
afirmarea Episcopului se urca la 700, să potă aspira la
dignităţile mai înalte ale ţării şi anume la căpitanatul
inuturilor Făgăraş şi Chioara, la postul de Comite suprem

în Comitatul Huneâdrei,

la trei locuri de consilierţ

al tablei regeşti şi să fie admişi şi la alte funcțiuni,
precum şi în breslele industriale. 0 altă cerere era, ca
irel preoţi şi trei laici de rit unit recomandaţi de Epis"cop precum şi de teologul catolic delegat să intre ca membrii
cu drepturi depline în adunarea staţurilor; ca oprirea
copiilor români de la şelă să fie înterdisă sub pedepsă
de 100 î.; ea tite legile ori disposiţiunile introduse de
staturi

în

detrimentul

uniunii

privilegiile

şi scutirile

acordate

să iasă

uniţilor

din vig6re, ear

de Impărăţit,

regii oră principii de mai nainte să fie din noii aprobate
şi confirmate în t6tă forma. Domnii de pământ ati, afară

de aceste, să fie opriţi prin reducerea dilelor de robită
a însărcina peste măsură pe iobagii lor uniţi, ceea-ce,
durere, prea adese-ori se întâmplă; ear în fundul regiu,
unde sunt; numai coloni liberi, uniţii să fie scutiţi deplin
de robită. Episcopul cerea, în sfirşit, ca Blajul, destinat
în mod definitiv ca loc de reşedinţă episcopescă şi de
catedrală, să fie declarat oraş, scutit de beilic şi de înquartirare şi înzestrat cu dreptul de a trimite dot deputaţi 1n dietă, fiind obligat a plăti, afară de taxa cătră
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Episcop,

numai âncă câte un florin de aur pe an în cassa.

statului pentru fie-care bucată de pământ vândută 1).
Combaterea uAceste cereri ale Uniţilor, deşi pe cât de drepte în
niţilor şi apăzarea lor. Qe.ESenţa lor, pe atât de neindoios legitime, n'aii putut să
rerea reînoită găsescă
la Acatolici şi la staturi, în genere, nici la
a lui Klein.
guvernul ţării şi la cancelaria anlică transilvană bună
primire, pentru-ca să fie recomandate Tronului. De
aceea Episcopul Klein a petrecut timp de cinci pătrare
de an la Viena şi a combătut cu tot zelul uneltirile,
prin care adversarii lui îşi dedeaă silinţa să amâne resolvarea cestiunii şi s'o zădărnicâscă în viitor.
Călătorind Maria Terezia pe timpul acesta la Praga
spre

a se încorona,

ea a instituit o comisiune

aulică,

care, dimpreună cu contele Oyulaffy, cancelarul aulic al
Transilvaniei,

avea să lea în cercetare tâte punctele ce-

rerilor: făcute de uniţi! şi să-i facă despre acesta raport
după întârcerea ei. De aceea i-a spus Episcopului Klein
să 'agtepte resultatul la Viena. Trecuse un an întreg:
fără ca să se fi luat vre-o hotărire, când clerul român
unit şi o parte din poporul din Ard], cuprins de ingrijiri: nerăbdătâre,
i-a venit Episcopului într'ajutor prino
nouă cerere adresată Regentei. Ei încredinţeză în petiţianea lor pe lmpărătesa despre supunerea lor şi despre
fidelitatea plină de jertvă, pe care tot-d'auna şi faţa cu
ori-şi-ce duşman sunt gata s'o doredescă faţă cu tronul.
Confirmarea din noii şi realizarea drepturilor, privilegiilor şi libertăţilor lor cu tâte aceste întimpină mari
*) Synopsis petitorum Oleri.et' Nationis Valachico-Graeci-Ritue
— Opinio Cancellariae
unitae dd” 1744.

Regiae-Aulicae Transyiva-

niae dd 1743.—Replica Episcopi Fogarasiensis super data opinione
Cancellariae Anlico-Transylvaniae, dd 1743,

189:

greutăţi şi anume nu atât pentru că cererile lor ar fi
pote nelegitime, ci din causa resistenţei indărătnice a adversarilor uniunii şi ai naţiunii. Ast-fel poporul, care
dintre tâte pârtă cele mai grele sarcini în Ard6l, se află
mereti în durer6sa nesiguranţă în ceea ce priveşte viitorul săi şi tot nu pâte să se dumirescă,

dacă va primi

ori nu din mânile Impărătesei milă şi dragoste, ori e
osândit a plânge cu lacrămi de sânge peirea deplină a
sa şi a urmaşilor săi şi va trebui să-şi ingr6pe în “pământul rece iuima frântă de amăriciune şi de desnădăjduire. Şi după t6te aparențele acesta 1 aşteptă, dacă
Episcopul Klein se va întârce de la curte mal nainte de
a-şi fi implinit misiunea.

EI se mângâie cu toate aceste

cu speranţa neschimbată, că Dumnegeii cel a-tot-puternic,
care a dus tot-dea-una la mărire şi la biruinţă pe principil evlarioşă şi iubitori de dreptate, va răsplăti şi pe
Regenta austriacă cu gloria resboinică şi cu mărirea
bunei stări pentru-că poporului român asuprit şi răi despuiat i-a făcut dreptatea, care nu li se pâte refusa în
asemenea împregiurări nici chiar Ovreilor şi păgânilor.
De 6re-ce, în sfirşit duşmanii Românilor at făcut afirmaţiunea pe cât de categorică, pe atât de “nentemeiată,
că uniţi! nu iati catolicismul în serios, aceştia declară
cu toţii şi fie-care pentru sine, că subt gata să jure
din noii uniunea îndată ce plângerile şi cererile 10t vor
fi fost resolvate în mod satisfăcător, deşi abia de curând
ai făcut acest jurământ; iar aceia, care ar fi refusând
acest jurământ, să fie excluşi de la tâte 'dreptarile, avan-

tagele şi uşrările ce li se “acordă uniţilor din! partea
Principelui. In genunchi şi plini de durere, în numele pătimilor lui Christos şi cu suspinuri îndreptate spre cer
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rogă Uniţii pe Imptrătâsa să asculte plângerile lor şi se

implin6scă cererile lor, „pentru-că (folosind vorbele
lor),
în viitor să nu mai domnâscă asupra n6stră eresia, ci
aderă.
rata biserică romano-catolică, şi atât noi, cât şi urmaşi
i
noştrii, până la sfirşitul lumii să putem dice
ca vecinică laudă: Maria Terezia, Regina apostolică, a
făcut

ca să avem parte de-o potrivă cu alți fil credincioşi ai

țării atât de fericirea vremelnică cât şi de cea sufleiâscă 1).

Iudărătnicia adversarilor cu tte aceste nu s'a muiat,
ci zelul lor, din contra, a crescut din di în di. Episcopul
adus la nerăbdare şi la indiguaţiunei s'a plâns de acesta

cu amărtciune

Impărătesei şi

i-a

descris cu

colori

vii

nedreptatea făcută uniţilor, ceea ce mulţi puneati cu ta-

dărătnicie la îndoia
0 lă,
naţiune prin fidelitate şi număr
pe cât de respectabilă, pe atât de însemnată, a căreia
parte unită numără jumătate milion de suflete, e osândită şi împinsă din vina celor-Palte naţiuni mat puţin
numer6se la o s6rţă cu mult mai rea şi mai umilitâ
re
de cât a celei mai despreţuite poporaţiuni de pe
tâtă
faţa pământului, a Ovreilor din țările ereditare. O scurtă
paralelă o dovedeşte acâsta, Pe când adecă Jaicit ovrei
n'aii să dee vre-un bir preoţilor de altă religiune, laicii
uniţi ali asemenea sarcini; fiind vorba de neinţelegeri
între dânşii, Ovreilor li se dă, iar uniţilor nu li se dă
vole să'şi aleză judecător din mijlocul lor; deşi toleraţ
i

întocmai

ca Orreii, Românii nu

ali

totu-şi

dreptul,

pe
«

1) Blutflieszendes. kniefălliges Bitten des mit der wahren rdmisch-katholischen Kirchen vereinigten siebenbiirgisch-wallachisch
en
Cleri und Nationis um allergnădigste Ansehung des invermeldten bla-

tigen Bitten ; an die Allergnădigste Konigin und Frau Prau ddo 1744.
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care-l ati Ovreii, de a se muta după placul lor de la un
loc la altul; dreptul dea dispune cu limbă de mârte de
avutul săi 11 are ce-i drept, Ovreul, nu însă şi Românu
l;

Ovreul se bucură de ocrotire chiar şi numai pentru fol6sele ce aduce națiunea lui, în vreme ce Românul din
ură naţională e exclus de la ori-ce ocrotire şi apărare,
ba chiar şi cel ce ia în apărare pe Români e expus la.
acelea-gi prigoniri nemil6se ca şi când s'arfi născut Ro-.
mân; diplomele de privilegii şi de scutiri ale Ovreilor sunt
la cererea lor fără de întârgiere înaintate Ia tron spre
a fi confirmate din noii şi puse în aplicare, pe când diplomele de privilegii ale Românilor parte la diregătoriile

tării, parte la cancelaria

aulică rămân

neexpediate

ori

se suprimă, pentru-ca nu cum-va să ajungă la cuvenita.
şi dr6pta realisare. Aii mers cu îndrăsnâla lor atit de:
departe, în cât în diploma de uaiune leopoldină, care a

fost confirmată din noii de Impărătesă, ai făcut amintire numai despre actualul Episcop trecând în tăcere pe

urmaşii lui, şi a prefăcut ast-fel drepturile acordate în
personale şi trecătâre. Ac6stă apucătură dă învederat pe
faţă intenţiunea de a supune pe urmaşii Episcopului Klein.

jurisdicţiunii romano-catolice,

pentru-ca în

viitor să nu

maj aibă nimeni căderea şi curagiul de a interveni pentru drepturile clerului şi ale poporului român unit, —
0 intenţiune, care se află în contradicere învederată cu
decisiunea luată anume de scaunul apostolic. Prin trecerea în mânile Episcopului eatolie s'ar resolva fără îndoială uşor cestiunea timp îndelungat discutată a dijmei
şi a pătrarelor, căci ceea ce alt-fel nu se pâte uni var
afla ast-fel în o singură mână. Cu tote aceste din atât
de evlaviosul zel pentru uniune al catolicilor din Ard6L
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se dă invederat pe faţă o învoderată sete de câştig.
Ei doresc din motive egoiste, ca Românii uniţi să nu
plătâscă

dijma

ori pătrarul

preoţilor

săi, ci,

ca

până

acum, preoţilor acatolici, deşi uniţii aii declarat, că sunt
gata de a da din nouele venituri în fie-care an a cincea
parte pentru înfiinţarea unui seminar la Cluj şi pentru
întreţinerea seminariştilor uviţi, şi a mai da şi cinci
sute florini pentru subsistenţa teologului catolic. Intenţiunea e dar de a ţin6 din ură naţională, pe preoţi!
români uniţi în sărăcie şi în lipsă de mijloce, pentru-ca
Românii uniţi, cărora li s'aii acordat în ţară tote drepturile şi avantagiele,

de care se bucură catolicii, să nu

se pâtă presenta în viaţa publică cu succes drept factor
de-opotrivă cu cele-l'alte naţionalităţi conlocuităre. Contra

cererilor

tuturor

creştinismului,

ale

catolicismului,

ale dreptăţii şi ale fricei de Dumnedeii vor să lase pe
preoțimea şi pe poporul Românilor a peri sub biciure până
la sânge nemerniceşte în o robie egiptiană.
Râgă deci pe împărătesa să scape po clerul şi pe po-

porul Românilor de jugul despotic şi să supună cestiunea

răi tratată

de camera aulică supra-examinării

unei

co-

misiuni ork a uuui ministru vrednic de încredere, ca să
facă asupra el un raport conştiincios; în cas contrar el
dimpreună

cu întregul săii popor vor

face

protest

săr-

pătoresc în faţa lui Dumnedeti cel viii *). Incuviinţând
cererea, Impărătâsa a însărcinat 6meni de încredere ai
ei să examineze cestiunea. Aceştia, tot ca şi camera
1) Humillima

Supplicatio Ioannis Klein, Episcopi Fogarasienais,

nomine,
proprio, Cleri et Natiouia Yalachico-graeci Ritua .unitorum
1743.
s
Nocembri
25
dde Viennae,

e
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aulică transilvană inainte de dânşii, ati credut că trebue
să fie cu multă precauţiune în ceea ce priveşte formu-

larea legii pentru confirmarea privilegiilor şi imunităţilor
acordate de Impăraţii de mai nainte Românilor, pentru
ca nu cum-va confirmarea de privilegii să nu pară a îi
făcută 1n favorul şizmaticilor (ne simul etiam schismaticis

suffragari videatur) adecă a Românilor
cărora nu avea să li se curie.

greco-orientali,

e uniţa statelor, atâţ Confietel
Precum iese lămurit. la iv6lă, resisten
ţilor cu catoli:
.

.
a celor acatolice, cât şi a celui catolic contra cererilor făcute ci; şi primejăii
ade uniţi pornea mai ales din gândul de a păstra dijma din partea
şi cele-l'alte drepturi ale domnilor de pământ, care în costora.
viitor aveaii parte să li se cuvină preoţilor uniţi, parte

să se suprime

de

tot.

De

altă

parte

biserica

catolică

sedea în rolul ej de întindere numai o pedecă neînsempată în slabul şi încultul cler unit, şi uniţii erai în primejdie de a fqinghiţiţi, dacă archipăstorul lor nu ar fi
protestat

energic,

cu

bula

papală

în mână,

şi nu ar î

â
afirmat, la timp independenţa
naţiunii sale.
de
Putând biserica unită grecâscă să fie considerată nu- Proiectul
e
romal ca o formă de manifestare exteri6ră a bisericii
de existenţă

bisericâscă

tă
mano-catolice, sârta ei nu putea să fie de loc despărți
urde a acesteia, şi ridicarea uneia “din ele avea drept
urcarea
după
decât
numai
Aucă
mare pe a celei-lalte.

e! în scaun Impărătâsa s'a grăbit a confirma, prin rescriptul de la 21 Octomrrie 1840, în genere tâte drepturile, privilegiile, libertăţile şi scutirile acordate Ard6lului de predecesorii ei. La 5 Iunie

1744

comisarul îm-

părătesc comitele Czernin a presentat; Staturilor proiecta
de lege aprobat de Impărătâsa încă la 20 Talie 1742.
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Acesta consista din şapte articole, din care cinci eraă
privitâre la drepturile dinastiei domnitâre, eară doue
(Art. YI şi VIL) regulamentat şi asiguraii existenţa de
drept a ţării, a naţiunilor şi a religiunilor recipiate..
De 6re-ce âncă de mult ori-gi-cine era nevoit să recu-n6scă,.că dreptul recunoscut de dietă nu se potrivia cu
drepturile singulare acordate de Principe, Curtea din:
Viena a luat hotărtrea de a schimba legea despre drepturile naţiunilor şi religiunilor recipiate şi a cerut con=
simțimântal staturilor pentru recunşterea stărilor de
fapt, de mult existente, care era împusă în mod inevitabil de împregiurări. Schimbarea propusă era privitâre
la întinderea drepturilor bisericii catolice, la egala îndreptăţire a celei unite, la

suprimarea

tuturor disposi-

ţiunilor legale şi a tuturor ordinaţiunilor jignitâre pentru
aceste doue biserici, la

admiterea

necondiționată a

Ie-

suiţilor şi, în sfîrşit, la abrogarea tuturor opririlor legale
şi pedepselor dictate în trecat contra acestora şi contra.
ocrotitorilor lor,
Biserica greco-unită,
— se dicea în proiectul împărătesc,—e o parte a bisericii romano-catolice, acele dintre:
disposiţiunile cuprinse în legile de mai nainte, care mărginesc uniunea şi o jignesc, stând în contragicere cu
acesta, nu mai pot dar să fie menținute, ci din consideraţiune către dignitatea Cor6nei şi cătră privilegiile
bisericii catolice aii să fie abrogate şi declarate ca ne
mai având nici un efect legal. Afară de acâsta Impărătâsa

propunea

abrogarea

tutulor

legilor

şi a

tuturor

ordinaţiunilor, care jigniaii libertatea şi interesele bisericii catolice de ambele culturi şi erai în genere, în:
contradicere cu libertatea religionară, mirosea a prigo-

nire de lesuiţi şi declarati de infideli şi compromişi pe
ocrotitorii şi adăpostitorii Iesuiţilor 1),
Primele cinci puncte ale proiectului presentat de guVerb, care erai privitâre la posiţiunea Dinastiei, ati fost

în cureud

primite fără

de greutate ; cele din urmă două

articole, care prin disposiţiunile privitore la religiuni şi
la naţionalităţi coprindeaii adevărata materie explosiră,
ai trecut şi ele prin primele studit de desbatere legislativă, aii fost publicate şi improtocolate şi aii fost ast-fel
formal primite. Abia duță mat mult decât pâtru-spredece gile staturile aii început să stee la îndoială şi să
se cuprindă de îngrijiri, care le îndemnaii să formuleze
cu mai multă precauţiune articolul de lege. Când
si
cerut de la comisarul împărătesc Comitele Czernin încuviinţare pentru modificarea posteriGră a acelor articole
de lege, ele ai primit răspunsul, că pentru un asemenea
cas instrucţiunile sale sunt insuficiente. Ei ai proceda
t
însă şi fără de incuviinţare specială şi anume în felul lor
contra proiectului suspect, al căruia caracter primejdios
ei abia după a mai matură chibzuire, aşa dicână în 6ra
a doua-spre-decea Pai recunoscnt,
') Testul proiectului de lege privitor la acesta e:

Articulus septimus:
Quem în finem leges et

articuloa

libertati

huic

contrarios et

Religioni catholicae utriusque Ritfis exitiosos, ant; Societatia
Ies
& Transylvania prescriptionen sapientes, vel eorum fautores
et re-

ceptatores notae infidelitatis obnoxioa xeddentes, et
quidqnid alias
praămissae libertaţi catholicae contrarium
est, tollimus, abolemus
et abogramus, atque at; cadem religio, tam latini quam graeci
ri-

tâs catholica plena et omnimoda libertate praesenti
bus
rarchys et luriadictionibus Ecelesiasticis
utatur,
deat, statuimus, decernimus et
declaramus,
44,075. 11,

froatur

suis

kie-

et gau.
10
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Oposiţiunea

0 libertate religionară

atât de

întinsă, de elastică şi

le părea
staturilor lorşi qe susceptibili pentru interpretări meşteşugite
şi

bisericii catolice
& modificare. staturile acatolice, dacă ea se acorda
proiectul

un lucru atât
alt-fel destul de zelos favorizate la Curte,

încât s'ail
de primejdios pentru propriile lor confesiuni,
sele bihotărit a se pune în apărare contra ei. lutere
sericilor lor trebaiaii, dacă

veniali

în

colisiune

cu

ale

rat sabiserici! catolice, să fie după textul legiy, neapă
pe care-l
lor,
crificate, şi acesta chiar cu consimţimântul
biserici!
a
dedeati de mai nainte. Libertatea neţărmuită
a orcatolice, însoţită fiind şi de activitatea neinfrânată
iri, pe
dinului Lesuiţilor, ati inspirat acatolicilor îngrij
şi cu
i
tinere
a
ă
ătesc
care chiar nici antoritatea împăr
potole
să
tâte aceste înţeleptei Domnitâre n'a putut
dietă
de
l&scă. Proiectul guvernului a fost deci primit
a modinumai condiţionat şi a fost corectat prin câte-v
era disdieta
anume
Şi
ficări dictate de precauţiune.
ordinului
atât
viitor
asigura pentru
pusă a acorda şi
datle,
Tesuiţilor, cât şi Episcopului de Făgăraş bunuri
dacă se
piile şi domeniile ce li s'aă asignat, numai însă
uni. Livor mulţumi cu întinderile de acum ale posesi
unite
celei
ale
şi
ce
bertatea şi drepturile bisericii catoli
suprifie
să
ati fost apot limitate vrin adaosul, că ai
biserica
mate numai disposiţiunile legale, care jignesc
nu jmcatolică ori cea unită, a cărora suprimare însă
l'alte
celorrile
dreptu
plică totodată şi o jignire pentru
şi lemate
supri
religiuni recipiate; tot ast-fel ad să fie
legal
gile, care staii În contradicere cu vre-o imunitate
grecorecunoscută bisericii romano-catolice ori celei
catolice.
ilor
Chiar şi aceste concesiuni le eral impuse statur
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numai

de strimtorările

situaţiunii.

Căct

în dietă, unde
ura confesională ale unora
se Împreuna cu antipatia na„npală a altora în resisten
ță îndărătnică, proiectul faoa din dentru Români al Curţ
ii nu a lipsit a produce
rit acatolicibosițiune. Membri
i catolici emulaii cu nlemîndrăsneţe pretenji turilor în
plângerea, că prea sunt
protestat
contra

propuifmânilor ; cu deosebit
ă

îndârjire

drept o naţiuue ori de a-i sâtă r ecu
nâşte pe Români

parto din naţiunile legal recipiate;*], Puți
n, că
preună. Deşi pământâa din timpuri vă6,, loc făcând
uia im

mân (plebs) nici după destoinicii, nici dup
ă fr
ubâscă, nici după pornirile lui sufleteş
ti, nici dia
cousiderațiuni importante nu era (aşa se
gicea) nici tntun chip capabil şi vrednic de a fi îuzes
trat cu privilegii naţionale. Schimbăcios şi cutreerând
fără de rost
cele două ţări vecine, Moldova şi Muntenia,
el renega
acolo uniunea, pe care o primise mai mult
după nume
decât de fapt: căci el îşi are ast-fel, după
religiune,
rădăcinile în Orient şi ast-fel attrnă de patri
archul de
la Constantinopol ca cap bisericesc, dar se preocupă
de
altminteri may puţin de religiunea lui decât, de
prejudițiile sale, care ar trebui să-l pună în contradice
re cu
puterile externe. De aceea regii şi priucipii indig
eni nici
wati înzestrat nici odată pe poporul român cu privil
egii,
ci Pali declarat ca fiind numai tolerat. Perderea
de 6meni
jrodusă în naţiunile recipiate de înfrângeri, de
năvălirile
dusmanilor şi de pustiirile făcute

de aceştia şi ast-fel şi

golurile resultate din aceste pe moșii și
pe domenii aii
fost, ce-i drept, umplute în urmă prin
colonisări cu Ro-

mâni aduşi din Moldova şi dia România, însă
numat cu con-
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diţiunea, că se vor supune ca iobaji legaţi de pământ
istăpânirii domnilor de pământ, vor primi tâte restricţ
A
câtă
numai
unile legale şi îşi vor păstra locuinţeie
vor fi toleraţi de domnii de pământ. Adunarea, 2 ea na-

a adresat deci Impărătesei cererea, că i02* mai întru

ţiunii române în formă de lege să “națiuni mar fi prin
de
cât prin acesta nici ua din ce ca poporul român

nimic jiguită în libertăţija pici una din naţiuni şi să
la țară să nu fieuții cn domnii de pămont. Dacă acesta
a, se vor prăbuşi privilegiile
nu fie egal înse vay întâmpl
.
.
a:
„ms SVLE ? Re

câgpir-*€ de staturi prin mari merite pentra tron şi dipssțje; ba chiar şi aceia dintre nobilii români, care în
„Autea, proprietăţilor sate sunt socotiți ca făcând

parte

din alte natiuni, vor suferi deopotrivă cu cei-l'alţă în
urma egalei lor îndreptăţiri cu poporul de la ţară)).
EpisIn faţa acestei cereri făcute de staturi Episcopul Klein
Klein.
a pus cu tot dreptul în evidenţă contragicerea dintre
faptele mărturisite şi conclusiunea logică trasă din ele.
Dacă adecă nobilitarii români uniţi în virtutea proprietăţii de pământ, pe care o câştigaseră, erau socotiți în
ceea ce prireşte privilegiile şi scutirile că făcând parte
din cele-Valte naţiuni, este, aşa dicea el, o învederată contradicere logică, ca principiul aplicat pentru
un cas şi pentru o stare să nu se aplice şi pentru cele
Palte casuri şi stări, De ce adecă regula, care se aplică
în favorul nobilitarului român, să nu se aplice şi în
favorul burghezului, ţăranului liber ori al iobagiului ropd

Peplica
copulut

1) Saplicatio statuum
Valachos. ddo 1744.

Transylvaniae

ad

Imperatorem

contra
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mân ? Care e, în

genere,

justificarea

principiului de

a

trata pe nobilitari alt-fel de cât pe nenobili? In acesta e
puse cheia problemei, gise Episcopul. Combaterea, privilegiilor nobilitare, fi» ele chiar şi ale vre-unut Român,
a:6sta nu vor staturile
so fac
— chiar
ă şi numai pentru-că
şi-ar sgudui pria ea propriile privilegiy. Emauciparea ori
cel puţin dessărcinarea parţială a nenobililor jigneşte
însă adânc interesele particulare ale nobilimii înzestrate
cu bunuri, care nn vrea să reuunţe de bună voie la dijmă,
la clacă şi la alte serricii şi dăjdii.

Erao anomalie, care

pătrundea viaţa întrâză, că Românii uniţi trebuia să
fee cu avutul şi cu râdele muncii lor parte la întreţiberea preoţilor protestanți şi a celor reformaţi, în vreme
ce proprii lor preoți se luptaii cu mizeria, ori că ei cu
t6te vredniciile lor nu puteai să ajungă la nici o pOsițiune publică în provincie, Ja nici un drept cetăţe=nesc şi la nicio promovare ca membrii ai breslelor întrun
oraş, faţă de careşi făceaii datoria ca contribuabili;
binele obştesc nu iartă jertvirea de bună voie a unor
drepturi privato atât de folositâre fără de nici o compensaţiune.

Căutând

o cale mijlocie între aceste donă cu-

rente opuse, staturile ati făcut propunerea, ca în lege
(Art. YI şi VII, ale proiectului împărătesc) să se vorbescă despre inarticularea Românilor numai în termeni
generali, iar nu cu t6tă precisiunea. Din dosul acestei
propuneri Yeşia la ivâlă gândul ascuns dea lăsa lucrurile
în starea lor de mai nainte, de a nega inarticularea ca
fiind în aderăc făcută şi de a zădărnici într'au chip ori
intr'altul silințele Românilor — cu t6te privilegiile ce i
se vor fi acordând în urmă. 0 dovadă neindoi6să despre
asemenea gânduri ascunse ai dat ci faţă cu un noii
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ressriat

a) Impărătesei. In Octomvrie

rezia a confirmat

Martie
cutată,
cu tâte
să o fi
cum-va

de uniune

1743 Maria The.
Jeopoldină de la 19

1701, care prin sine şi prin felul cum a fost exeera atât de inofensivă şi de nevinovată; a trecuţ
aceste mai mult de cât un an fără ca statele
luat la cunoştinţă, s'o fi publicat şi sto fi pus
în executare. Episcopul Klein şi-a înoit, deci ce-

rerea stăruitâre,

Indărătntcia
Staturilor şi
protestul
Episcopulu'
Klein,

diploma

ca Domnitârea să vună în cele din urmă

respectul legii mai presus de poftele private, să curme
tâte prigonirile şi asupririle şi să execute cu î6tă energie în deosebi inarticularea expresă a Românilor uniţi
fie ei clerici ori laici,şi încorporarea lor în națiunea recipiată, cu care locuiese împreună 1).
Deocamdată staturile adunate în dietă la Bibi şi-ait
dat silinţa să neutraliseze proiectul de lege al guvernului prin suprimări şi adause făcute în Art. VIşi VII. şi
aii făcut în deosebi adaosul atât de plin de înţeles, ca
ordinul Lesuiţilor şi Episcopaţul de Făgăraş să se mulţu-

mescă cu hotarele

lor (suis limitibus

contenti vivant).

Episcopul Klein considera asemenea încercări de modificare drept nişte jigniri ale imunităţii bisericeşti, drept
fapte, care stai în contradicere cu disposiţiunile canonice ale sin6delor ecumenice, drept o călcare a usuluistabilit de fapt, păzit fără de întrerupere şi respectat în
cursul v6curilor chiar şi de principii acatolici în favorul
Episcopiei greceşti din ţară, drept o înrederată mărginire a drepturilor, privilegiilor şi scutirilor acordate de
Principi şi de Impărați cu deplină val6re Episeopatului,
1) Petiţiunea Episcopului loan Klein către Impărătesa pentru
încorporarea Românilor uniţi în naţiunile recipiate, dăo 1744.

în sfîrşit, drept o împotrivire faţă cu intenţiunile învederate şi seri6se a Împărătesei atunci domnitâre. Ela
protestat deci cu hotărîre atât contra acestor hotăriri
aduse de state, cât şi contra altor deliberări ale lor,
întrucât ele mărginiai drepturile şi libertăţile Foiscopatului şi ale clerului greco-unit și a adus acest
protest al sei la cunoştinţa staturilor, citind actul
de protestare în fața dietei 1). In faţa imputăry celi
se făcea în protest, că zădărnicesc inteuținniie învederate şi scrise

din lealitate
ati cerut cu
la r5spuncere
n6ţă, pe care
ameninţat cu
pentru casul,
teaii în faţa
ura tuturora
urmările rele
a făcut,

ale Impărătesei, statele aii fost

cuprinse»

patriotică, de o mânie atâtde vie, incât
sgomot pătimaş, ca Episcopul să fie tras
pentru învinovăţirea şi protestarea îndrăso făcuse contra unei întregi ţări, şi l'ai
măsuri extraordinare, ba chiar şi cu siluir
că nu va revoca. Intocmai precum toţi stelui, el stetea singur în faţa tuturora şi
se concentra asupra lui. Gândindu-se la
şi cedând dorinţei de pace, Episcopul Klein

ce-i drept,

şi laicii, decum să
clarat revocarea ca
noit protestul după
Cel-Valţi catolici

revocarea

publică,

dară

Clerul

mună cu uniţii şi ai adresat prin agentul lor
Impărătesei o cerere colectivă

lării

pentru

propuse de staturi în textul

deosebi, că în urma

unit

fi fost mulţumiţi cu acesta, ali defiind siluită şi nevalabilă şi ai retâte formele legale.
din Ard6l aii făcut şi ei causă co-

acestei

respingerea

legii.

formulări

Ei

Hardt
fornu-

arăta

Religiunea

în
cato-

Îi

2) Proteatatio Episcopi Fogarasiensis Ioannis Klein contra Diac
tales artieulos, dd Cibinij, 4 Iunij 1744.

Cererea colectivă a catolicilor şi a uniților,

lică şi, prin urmare, şi cea unită perde avantagiul important, care după legislaţiunea de până acum a aprobatelor nu patea să i se conteste, dacă se aplica îa moi
consequent principiul stabilit în ea, caîn comunele mixte,
în care locuitorii erai de deosebite confesiuni, zidirea bi-

sericii şi veniturile bisericeşti să se cuvină aceleia dintre
confesiuni, care cuvirseşte în număr. Afară de acâsta Iesuiţii ar perde pe lângă drepturile şi posițiunea lor sigură şi terenul sigur pentru activitatea lor atât de folosiţâre pentru binele bisericesc şi pentru creşterea tine-

rimil ; ear uniţil ar fi degradaţidin posiţiunea de sclavi
tolerați la cea de sclavi puşi în lanţuri. Ba prin asemenea legi is'ar lega chiar şi Impărătesei mânile şi ea
ar perde putinţa deale veni şi în viitor, ca până acum,
catolicilor de rit roman ori grecesc prin ordinaţiuni binevoitâre întw'ajutor. Proiectul de lege al staturilor e, în
genere, împotriva voinţei lui Dumnedei, căruia na pâte
să-i placă, ca prin însărcinare peste puterile lor şi
prin sărăcire să li se iee Românilor mijlâcele d» a-şi
trimite copiii la şc6lă şi de a-i pregăti pentru proporăduirea înrăţăturilor lui Dumnedeii;

ek e împotriva

drep-

tului natural, care nu admite, ca cine-va să fie obligai
a purta alăturea cu col-V'alţi sarcinile publice, dar să
nu fie părtaş şi la drepturile şi la avantagele publice
deopotrivă

cu cele-Valte

naţiuni;

el e impotriva

iubirii

de aprâpelui, când nu acordă unuia ceea ce doreşte şi
pretinde pentru cei-Palţi; e împotriva intereselor corânei,
căci prin acâstă slăbire îl face pe supusul român incapabil de a mai purta sarcinile publice; e, în sfîrşit,
împotriva binelui obgtesc, dacă el face pe un popor părtaş la legile ţări! numai acolo, unde el îl tasărcinâză,
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iar nu şi acolo,

unde ele îi sunt

aceste supuşii români

favorabile.

nu aii pretins nick

odată,

Cu

tote

cum

îi

denunţă staturile egala îndreptăţire cu domnii lor de pă-

mâot,

ci aii stăruiţ numaţ, ca să

fie socotiți în ceea-ce

“priveşte drepturile şi datoriile în aceia-şi categorie cu
cel-lalţi iobagi at Maghiarilor ori at Sagilor. Deşi deocamdată

nu

se pote

încă da ua răspuns sigur la

în-

trebarea, dacă națiunea română ori cea maghiară e mai
veche în Ard6l şi care din amândoue a avut mal uaiuţe
drepturile şi privilegiile ei, e mai presus de tâtă indoiala,
că t6te trei naţiunile şi-a primit privilegiile numa! ca
fiind romano-catolice şi că unele din ele al urmat a se
bucura de drepturile lor şi după ce s'a lepădat de catolicism. Alt-tel stai lucrurile cu Românii. Aceştia ai
fost, dintru început excluși, ca şgizmatici, de la tâte drepturile, ai câstigat înse acum, după ce aii trecut înmajoritatea lor la legea catolică, capacitatea de a se împârteşi de aceleaşi drepturi, ba sunt chiar cu mult ma!

vrednici de ele decât
Lutheranit,

Arianit

căci ei nu umblă

(unitarii),

Calvinigtii

ori

după ocrotire şi ajutor pe

la puteri străine, cum ar fi Patriarchul din Constantinopol, în vreme ce aceia prea de tot des bat la porta Engliterei, la a Olandei ori la a Prusiei cerând ocrotire.

Poporul român şi-a dovedit şi altfel totdeauna fidelitatea,

Supunerea şi alipirea faţă de Casa de Austria și s'a arăat vrednic de uu tractament mai echitabil decât acela,

de care-a avut parte la statul, care peste un an dedile

all amânat recun6şterea şi publicarea diplomei de uniune.
Cu ocasiuuea presentării actelor dietei pentru definitiva
confirmare Impărăt6sa găseşte cel mai: potrivit îndemn

Patra apărarea drepturilor şi a posiţiunii bisericii ca-
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tolice de ambe rituri; catolicii şi uniţii din Ardel
o râgă
deci cu t6tă stăruința, ca să susţină cele doue articole
de lege (VI şi VII din proiectul împărătesc) în formularea
lor primitivă, să respingă modificările făcute de staturi
şi să înlăture din cel din

urmă

articol vorbele

„prae-

sentibus suis hierarchis et lurisdictionibus ecelesiasticis*,
care dă loc la îndoieli).
In urma înţelegeri! luate între guvern şi dietă resoJuţiunta Împărătesei, în virtutea căreia Românii uniţi
nu mai aveaii să fie socotiți în viitor numai ca supuşii
toleraţă, ci ca fit adevăraţi at ţării, a obţinut în anul

1743 deplina sancţionare şi recunâşterea

puterii legale.

Cu tâte aceste puţin în urmă a obţinut aprobarea împărătescă şi deplină vigre o disposiţiune legală propusă
în anul

1744

de dietă ca art. VI., care

era

mult

mai

puţin priinci6să pentru interesele române şi cele unite.
Sa stabilit adecă, ca Românii înzestrați cu privilegii nobilitare să fie socotiți ca făcând parte din una âin cele
trei naţiuni recișiate, care formeză elementele

constitutive

ale ţării, şi anume din acea, pe teritoriul căreia sunt
cu domiciliul în virtutea averii lor imobile, deci ca ei
să nu pâtă forma oa patra naţiune; pentru ca înse

sistemul ce era în Ard6l în vigâre să fie susţinut, drepturile cuvenite celor trei naţiuni nu aveaii să li se acorde
şi nenobililor şi nici aceşti locuitori (nenobili) ai ţării»
nici alţi colonişti n'aii să fie socotiți ca membrii ai na*) Alerunterthănigst wehemiiihiges Bitten deren în Siebenbiirgen gesammtlichen latini et graeci Ritus unitorum Râmisch-Cathotischen an die allergnădieste Konigin und Frau Prau, dde Iuli

1744. Durch Agenten Hardt.

țiunilor recipiate şi ca părţi Integrante din ele. Iotr'un
cuvtnt, nobilimea română putea să fie socotită ca parte
totalitatea

poporului

român înse nu era băgată în s6mă nici după

din o

nobilime

numitul,

nică după

naţională

importanța

străină,

ei.

In acest singur resultat aii culminat revindicările naționale căutate de Episcopul Klein cu încordare atăt de
neobosită,

revindicări,

care,

dacă star fi realisat,

ar fi

trebuit să fie în folosul întregului ponor român din ţară,
deşi după desbinarea confesională a Românilor cele doue
părţi ale poporului nu aveati să fie tratate la fel.

Cărbunii aprinşi, care încetul cu încetul s'a adunat
în creştetul supărătorului Episcop Klein, aă stirnit în
cele din urmă flacările mistuitâre. In urma unei acuşațiuni energice făcute de auditorul general și Iesuitul P.
Balog şi de soţii săi Kleina primit ordin să se presente
la Viena spre a se justifica. In urma acestul ordin ela
plecat la sfîrşitul lunei Iulie 1744 luând cu dusul şi
pe nepotul şi vicarul săii general Petru Aron. Cerând să
i se acorde o audienţă la Impărătesa, audiența i-a fost
refusată spuindu-i-se, că trebue să-şi dovedescă mai nainte
nevinovăția şi să se adreseze spre scopul acesta la camera aulică transilvană, siugura autoritate competentă
în acâstă afacere. Adversarii lui perfidiai ştiut să-l facă
prin mijlocirea unui preot,

care se bucura de încrederea,

Îi, a crede, că s'a şi luat hotărîrea de a-l ţine închis
sab cea mal aspră pază într'un stabiliment de corecjiune
preoţesc de la Graz. lospăimântat de acâstă veste şi urmând sfatul preotului, pe care şi-l socotea binevoitor, el
şi-a adunat în pripă lucrurile, a pretextat un pelerinagiă la Maria Zell şi, lăsând pe vicarul săă Petru Aron

Că derea

în

disgrație, retragerea

exiliul lui
Klein.

şi
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la Viena, s'a strecurat pe furiş drept la Roma, unde a
cerut în pers6nă ocrotirea Papei, Tocma! acesta era înse
resultatul pe care roiaii adversarii lui să-l obţie; căci,
diceali ei, dacă nu s'ar fi simţit vinovat, elnu ar fi dosit prin ascuns. Papa a şi intervenit în favorul Bpiscopului. prigonit, şi acesta a trimis din Roma Impărătesei
un voluminos şi bine întemeiat act de justificare în ceea
co priveşte învinorăţirile ce i se făcuseră, Acest pas a
rămas înse atât de infructuos şi apărarea lui a fost la
curte atât de puţin luată în smă, încât drept răpuns s'a emis la adresa camerei aulice imperiale un ordin
hotărît, ca întrâga avere alui Klein şi veniturile lui să
fie sequestrate. Prin acâsta Episcopul a ajuns în grea
strimtorare de bani şi în luptă cu nevoile gilnice, încât
s'a vădut în cele din urmă silit a se ajuta zălogindu-zi
efectele, ha până chiar şi crucea de aur de pe pept. A
corut, ce-i drept, de la Papa ajutor bănese, dar n'a primit de la el decât vorbe de consolaţiune drept răspuns:
Imperătâsa nu putea, aşai se dicea, să-l scâtă din scaunul episcopese, fiind-că el nu avea nici o vină canonică;
era cu tâte aceste mai consult să renunţe de buuă voie
la diecesă, fiind-că în casul acesta ar putea să obţie prin
intervenirea Papei asigurarea unei pensiuni viagere. Scaunui palap se feria cu prudenţă de ori-şi-ce conflict cu
curtea din Viena în acâstă deosebire de vederi îutr'un
cas de importanţă secundară, în care interesele ambelor
guverne coincideaii şi în care mai avea să fie susţinută
în întregimea ei şi vada şi acţiunea roinică a ordinului
Lesuiţilor.
Din acâstă încurcătură şi din nesiguranța şi slăbirea,
pe care ea a produs'o în administraţiunea diecesei, par-
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tidul neuniţilor a tras însemnate folâse atât pentru
întărirea sa, cât şi pentru sguduirea partidului adversar şi era sprijinit în năsuinţele lui şi de simpatiile
poporațiunii unite,

care ţinea la ritul

grecesc tot, atât

de mult ca partea greco-orientală a poporulai Şi opunea0 resistență tot atât de hotăriţă în privinţa acâsta
tendenţelor de asimilare ale catolicilor şi în cele externe.
Coragiosul Episcop Klein, care s'a luptat eu atâta statornicie pentru individualitatea biserici! greceşti de confesiunea latină și pentru susţinerea cultului . greco-oriental, trecea cu drept cuvânt în gândul poporului stii
ca un luptător pentru ntrâga biserică grecâscă, fără
deosebire de confesiune. Ast-fel uşor a străbătut în po0por gândul, că Episcopul Klein a părăsit țara numai

fiind-că s'a convins,

că uniunea

nu e priincioasă

şi nu

se pote susțin, se căieşte amar dea o fi susţinut şi de
a fi câştigat atâte suflete pentru ea şi numai are curagiul de a rămân€ şi mai departe pe tărîmul unei asemenea calamităţi. Trecerile uniţilor la biserica grecoorientală s'aii sporit dar într'una şi cu repediciune atât
de precipitată, în cât curtea din Viena u fost cuprinsă
de viuă nelinişte şi a luat; disposițiunt pentru constatarea causelor acestei evoluţiuni. Raporturile intrate dio
t6te părţile ţării considerati drept causă adevărată a acestul curent regresiv absența Episcopului Klein şi stăruiai cu tot dinadinsul, că numat întorcerea neîntârziată
a lui pete să pună capăt trecerilor din ce în ce mai numerse de la biserica unită. Cu atât mat îndârjiţi erai
acum adversarii Episcopului în stăruinţele lor contra reîntârcerii lui de mulți cerute şi puneaii pentru casul
aresta în perspectivă o mai viuă mişeare antiunionistă
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de aceea Impărătâsa, preocupată ca totdeauna de binele uni-

în
unii, a ascultat sfaturile Lesuiţitor, a refusat întârcerea

ţară, pe care Episcopul o cerea cu stăruinţă. Pe cât de
istovit, pe atât de amărit de îndelunga-i răbâare şi de neroile
grele, Klein a rostit dect în anul 1746 contra lesuitului
şi auditorului general P. Balog anatema în t6tă forma
şi a trimis actul de anatemă vicarului săi Patru Aron
cu însărcinarea, ca să-l publice în întrega diecesă şi
să-l gonscă tn acela-şi timp pe auditorol general din
reşedinţa episcopescă. De 6re-ce apoi vicarul Aron, temându-se cu drept cuvânt de influenţa covirșitâre a Lesuiţilor, n'a todrăsnit să execute o măsură atât de dras-

tică, energicul Episcop a rostit şi contra acestuia pentru
nesupunere vădită anatema cea mare, l'a destituit şi a
numit în locul lui vicar episcopesc pe protogopul Nicolae
Balomir. Acestă anatemă a avut efectul practic, că poporul şi preoțimea uniţilor, precum şi cei mai apropiați
diregători consistoriali al curmat ori-şi-ce legături cu
anatemisatul Petru Aron. Dar şi partidul adversar şi-a
urmat de aici înainte Imerarea cu mai mare hotărire.
Plângându-se fostul vicar Petru Aron la curte, guvernul
reginicolar transilvaa a primit poruncă aspră, în virtutea căreia aveait să fie puşi la îochisre toţi cel ce se
vidicaseră în protiva vicarului episcopese nevalabil desjituit, era întergisă ork-şi-ce corespondenţă cu Episcopul
Klein, iar protopopii Nicolae Balomir şi Dragoș urmail
să fie certați cu asprime.
In interesul bunei păci şi pentru potolirea sbiritelor
agitate s'a luat îuse măsura, că P. Balog, auditorul general atât de

mult angagiat în cearta

ce se

arma,

â

fost mutat de la Blaj şi întocuit cn Iesuitul Paloviez ca
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succesor. Desi prin acesta elementele inâărătnice ai ajuns
sub autoritatea Vicarului Aron, care era susţinut anume
pentru vederile lui unioniste, spiritele nu erait nici pe
departe mo!comite, şi nici în eler, nici în popor nu străbătuse spiritul bunei înţelegeri, dorul de pacinică vieţuire
împreună. Episcopul unit din Muncaciii Olszawski a intervenit în urma unei însărcinări

împărăteşti,

ca

împă-

cluitor, s'a dus în Arde! şi a convocat sinodul la Blaj;
silințele lui aii fost tuse zădărnicite de încăpăţinarea ambelor partide bisericeşti ce steteaii cu fanatică îndărătuicie față în faţă,
După ce în o călătorie în ţară a cercetat la faţa locului adevărata stare a uniunii şi cele mai potrivite mijl6ce de propagaviă,

ela făcut

curţii despre acâsta raport

amănunţit şi propuneri. De aici înainte frânele ai fost luate mai de scurtşi s'a procedat mal multcu asprime de cât
cu blândeţe. Românii neuniţi al obținut cu t6te aceste
concesiunea, că afacerile lor, care până acum erai chivernisite de consistoriul unit, ai fost luate de la acâată

autoritate bisericâscă fâră îndoială preocupată şi date în
chivernisirea unei corporaţiuni mai nepreocupate.
Zadarnic a aşteptat Episcopul Klein timp de aprâpe
şapte ani resolvarea

pacinică a conflictului, al căruia re-

sultat, cu anevoe se putea prevede şi spera. Pâcâad în
cele din urmă, ca om înţelept, ceea ce era inevitabil, a
renuoţat în anul 1751 la scaunul episcopesc şi la diecesă, în a căreia conducere a desfăşurat timp de aprâpe
opt-spre-gece ani o activitate bogată ta fapte şi plină de
urmări, Patriot şi naţionalist până la extrema limită
impusă de rațiune, om de catacţer şi hotărit în măsura

drâptă a conseguenţei depline, el a căgnt ca jertvă de
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spăşire pentru împăcarea duşmanilor credinței sale şi a
pizmuitorilor poporului săi. Cu el s'a încheiat în sinul
pisericii unite lupta îndârjită, dar nu lupta in sine: cu
el s'a înăbuşit erupţiunea vulcanică, dar nu şi însuşi vulcanul ale căruia sguduiri şi bubuituri, ale căruia ishiră
şi clocote stati ivit în mod periodic şi mai târdiă, a căruia neîncetată frământare a dat mereii şi dă şi acum pe
față neslăbita pornire a unei uepotolite puteri de viaţă
ce să opinteşte mereii spre desfăşurare. Renunţândla dicesa sa, Klein a iertat totodată şi pe fostul săi vicar

Petru Aron, care în anul 1753 a obţinut şi de ja Papa

,

7

Păstorirea
Episcopului
Aron.

Benedict XIV. ridicarea anatemti rostite asupra lui. Trăind de aici înainte mereii la Roma, grecii încercatul fost
Episcop Inocentiu Klein şi-a încheiat viaţa tot acolo ca
bătrân de 76 ant (1768, 22 Septemvrie).
Retragerea de bună voie a acestui bărbat a deschis
vicarului săă Petru Aron drumul spre scaunul episcopesc,
la care atâta timp rivnise şi care atâta timp îl fusese
inaccesibil, fiind-că timp de mai mulţi ani nică nu a fost
inapoiat fără de ştirhire celui ce avea să-l ocupe, nici
nu a putut, în lipsă de vină vădită, să fie luat cu puterea de la acesta şi ast-fel nu rămânea de cât să fie
chivernisit de-o camâată prin suplinitor. atwun sinod
electoral ţinut la:3 Noemvrie 1751 în presenţa comisarilor împărăteşti Mariafi şi Dobra clerul unit a propus
pentra ocuparea scaunului trei candidaţi şi anume: pe
călugării Petru Aron, Grigorie Maior şi Sivestru Caliani,
Numirea îmyărătâscă a căgut în anul 1752 asupra celui
dintâiii, care-şi dovedise destoinicia în timp de mai mulţă
ani ca vicar episcopesc. A candidat, ce-i drept, pentru
vacantul scaun episcopesc ori cel puţin pentru postul de
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vicar şi lesuitul P. Salbek, anditorul general, dar nu a
putut să răsbâscă cn candidatura sa, ci a umplut cu atât
mai vîrtos de amăriciune inimile ingrijate de soarta
uniunii şi a ritului grecesc. Indată dar după numirea sa
Episcopul Aron sa dus la Viena şi a făcut tot; ceea ce
i-a stat prin putințe, ca să nu se mai delege, ca în
trecut, un auditor general catolic la Episcopia Făgăraşnlui. Deşi nu a reuşit, şi în împregiurările de atunci nici
că putea cine-va să reuşâscă în cestiuuea acâsta, tot a
obținut cel puţin atât, că în viitor numai camera imperială urma să porte cheltuelile pentru întreţinerea
auditorului genera), care mat nainte cădeaii în sarcina
Episcopului,
După instalaţiunea sa a convocat clerul la o aduuare,

in şedinţa căreia a numit pe Gerontie Cotorea vicar ge-

nera), iar pe călugării Grigorie Maior, Silr estru Caliani
şi Atanasie Rednic asesori consistoriali, şi a confirmat
şi pentru

viitor în scaunele lor pe cei doui-spre-dece ase-

sori consistoriali de până atunci.

Drept recunoştinţă pen-

tru concesiunea

precum

mai sus amintită,

şi pentru alte

uşurări materiale, pe care el a putut să le ohție pentru
preoțimea sa de la Curte, Episcopul Aron şi clerul să
şi-al manifestat supunerea omagială prin acea, că în
timpul răsboiului de şâpte ani ai adunat pe cheltuiala
lor un escadron de husari, 130 6meni bine echipați şi
înarmaţi, pe care Vaii pus la disposiţiunea Impărătesei,
Acestă lealitate primită de Curte cu aprobare i-a fost
apoi Episcopului Aron personal la multe ocasiuni de mare
ajutor. Ast-fel Episcopul Klein obținuse căţi-va ani după
abdicarea sa permisiunea de a se întârce în Arddl şi de

a-şi petrece aici ca om privat restul vieţii; iar Bpisco44.075. 1.

1
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pul Aron, temându-se ca nu cum-ra în faţa popularităţii covîrşitâre a lui Klein să-şi prdă autoritatea ajungând un fel de stea de mărimea adoua, s'a fotosit de
t6tă influenţa lui la curte, ca să împedece întârcerea pre-

decesorului săi, ce-i drept, sătul de viaţă şi a şi reuşit,
dar. tocmai de aceea a perdut o mare parte din vaza
sa şi din popularitatea nu tocmai mare, pe care o avea
în ţară. Turburările unioniste aii crescut de aici înainte
în proporţiuni geometrice şi ai determinat pe Impără(6sa să lee energice măsuri militare şi politice pentru
restabilirea liniştel şi a ordinei şi pentru salvarea uniunii r&ă amenințate, In vederea aceluia-şi scop şi în urma
intervenirii speciale a Episcopului Aron Papa Benedict a
dispus prin o anume bulă, ca îrecerile de la biserica
greco-catolică

încuragiate,

la

cea

romano-catolică

să

nu

fie

nici

nici permise necondiţionat; şi fără de greu-

tate.

Episcopul Aron şi-a dat şi alt-fel şi anume pri promovarea mânăstirilor şi a şcolilor silința de a asigura
existenţa şi progresul uniunii şi a înzestrat, prin urmare
mânăstirea din Cluj şi cea din Blaj, precum şi seminarul clerical de la Blaj cu însemnate isrre de venituri,
hărăzind pentru tot-deauna acestor aşegăminte tipografia
sa şi moşia Cut din comitatul Albei inferidre, pe care o
cumpărase dimpreună cu clerul pentru preţul de 30.000
florin! de la comitele Gavriil Bethlen. Ţiind apoi şi el
insu-şi cu tâtă rigârea la deprinderile călugărești şi la
asprimile vieţii monachală el cerea şi de la călugăvii de sub ascultarea lui să se supue la ele. Drept
dovadă despre deprinderile lut ascetice amintim briul
de fer, pe care în tot timpul păstoriei lui a partat-o
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pe sub

haine

pe

trupul

lu.

şi-a dat sufletul în conventul

EL era de
de

la

55 ant, când

Baia

al Iesuiţilor

(25 Pevruarie 1764) după ce prin testament îşi dăruise averea săracilor şi seminarului clerieal 1),
Abia fuseseră inlăturate greutăţile isvorite din situa- Rointărirea

țiunea internă şi externă, abia se deschisese după multe
şi grele furtuni pentro

Casa

de

Austria

o

perspectivă

pentru timpuri mai liniştite, şi a şi luat noi avâot v6nătârea do proseliţi pentru uniune și prigonirea grecoorientalilor, care sub domnia, ce-i drept, nu fanaticei,
dar bisericii sale supuse! Impărătese Maria 'Thereziaa
fost sub înriurirea Iesviţilor pusă în lucrare cu atâta
energie, încât cra par'că vorba să se facă cât mal curâud ceea ce s'a neglijat în timpul celor din urmă câțiva ani. La acea-şi tărie se ridicase înse şi puterea de
resistență a poporului român şi guvernatorul Comitele
Haller s'a vădut în anul 1745 nevoit a-i face Curţii
raportul neînbucurător, că opera de uniune e mult oprită
iu înaintarea ei de covirşitorul curent Opus, de care e
cuprinsă poporaţiunea română. Cu atât mai energice ai
fost dar şi măsurile, la care cabinetul din Viena s'a
simţit nevoit a recurge spre a birui pe cei îndărătnici.
Rescriptul împerătesc de la 14 Ostomvrie 1746 a
enunțat cu t6tă rig6rea propagarea uniunii drept o datorie imperi6să a tuturor autorităţilor administrative şi
a tuturor organelor publice, ba până la un grad 6recare a tuturor catolicilor sinceri. Pentru paza, ocrotirea
şi promovarea operei de uniune ai fost instituiţi anume
2

1) Acta et fragmenta historico-ecelesiastica,

pariu. Balasfalvae, 1855, pag. 104—11
2.

autore Timoteo Ci-

zeluluă de
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protectort, care, Inaţi din rendurile magnaţilor catolici
mai zeloşi şi mal cu vază ori dintre diregătorii uniţi, ai
primit de la Imptrătâsa

atât mandate

suficiente,

cât şi

iostrucţiuni pe cât de amănunțite, pe atât de severe. In
virtutea acestor instrucţiuni călugării, preoţii, precum şi
aceia dintre mirenii greco-orientali, care fie cu vorba, fie cu

fapta primejduiesc uniunea, aii să fie puşi în rândul făcătorilor de rele, urmăriţi din oficiii şi pedepsiţi fără de
îndurare cu temniță; ear dacă fie cel ostndit, fie poporul s'ar opune la executarea pedepsei, avea să se recurgă

la intervenirea puterii armate sai

la asa numitul brac-

chium militare. Cu deosebire aspru urmaii să fie pedepsiţi
Grecii

ce

făceaii

comerciii

în

Ardâl,

dacă

vor

fi

fă-

când încercarea de a agita în excesul lor de zel confe-.
sional contra uniunii. Primirea darului preoţiei în țările
vecine e pedepsită cu închis6re grea, şi pentru împedecarea intrării în ţară a unor asemenea. preoți se pune
o pază severă de a lungul granițrlor. Deasemenea nu îi
este nici unei comune iertat, să primâscă vre-un paroch
ori vre-un alt-fel de preot venit din ţările vecine, iar
în casul contrar ea era supusă la o pedâpsă de 40 florini şi preotul primit de ea se arunca în temuiţă. O
ped6psă mult mai aspră ameninţa pe preotul, care, pri:
mind darul preoţiei din mâna Episcopului unit, se întorcea iar la legea greco-orientală. Importul cărţilor bise.
riceşti din Muntenia era apot oprit, şi s'a luat în acela-şi timp disposiţiuni spre a înființa o tipografie românâscă pentru uniţi.
Precum iese la ivâlă din conţinutul acestor instrue.
țiuni şi din spiritul întregei proceduri, intenţiunea Impărătesei era nu numai să propage uniunea în Arddl, ci
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tot odată şi să stirpâscă în tOtă forma religiunea greco-orientală, căci nu se putea de loc crede pe timpul
a”ela, că doue comunităţi religiovare atât de incompatibile şi atât de iuduşmănite între ele, dat fiind fanatismul din ambele tabere, pot să existe alături în linişte
şi pace şi fără ca să pună una în joc existenţa celelPalte. Cu spiritul şi cu scopul întolerant; al acestei irstrucţiuni a consimţit şi representanţa ţării, căci, citind
gurernul disposiţiunile luate de e) în dietă spre a ile aduce
Ja cunoştinţă si spre a le pune în discuţiune, dieta a dat
fără de opunere deplina ei aprobare reseriptului împără.
tesc, care prin acâsta a câştigat putere de lege.
Ast-fel sistemul pentru prigonirea bisericii greco-orientale, confirmat după tâie formele legale şi iuvalit în
mantia legalităţii, a fost lăsat la asprimea nemil6să a
autorităţilor executive — cu întrâga lui greutate de lege

indiscutabilă,

Primii doi protectori al uniuni!

şi

ast-fel prigonitorii

oficia! recunoscuţi ai neuniţilor, Comitele suprem al Clujului David Mariafy de Maksa şi consilierul tablei regale
Petru Dobra, cel dânteiii Uugur, iar al doilea Român din
vaştere, aii desfăşurat în turburările religionare din Ardel
0 activitate potrivită cu rolul lor, care numai prin forţă
a putut să fie susținută. Drept cel mai apropiat purtător al puterii publice îi sprijinea comandantul genera!

şi presidentul gubernial Baronul Bukow, pe care Impărătesa îl trimisese în Arâ6l cu plenipotenţă largă în fruntea unui regiment german, ca să ducă uniunea ]a biruinţă şi să imparţă

după

buna

lui

chibzuiaţă

între

Ro-

mânii uniţi şi cei neuniţi bisericile şi parochiile, asupra
cărora se urma certa.

*
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Inăsprirea oposiţiunii Româ.
nilor şi a Metropolitului

sârbesc.

În vreme-ce esuiţii

agitatorigi

protectorii cuprinşi de

furie urmaii a face grin forţă şi vicleşug proseliţi,

ura,

amăriciunea şi fanatismul orb al ambelor părți ai dus
biserica greco-orientală a poporului român la marginea
peirii. Biserica acesta cu tâte aceste n'a perit, fiind-că
statornica alipire către credință a Românilor strîmtoraţi a găsit în sprijinul moral şi material al Metropolitului şi al clerului sârbesc, al principatelor dela Dunăre
şi al Rusiei cuvenita tărie spre a stărui neînduplecat,
îmbărbătare şi razăm. Cu cât mai învergunată era prigonirea, cu atât mai mare era zelul în apărare şi în
ajutorare.
Convingerea,

că după ce va fi ruşii siluirea Românilor

greco-orientali din Ardgl, rândul va veni cu atât mai
vârtos la Sârbii tari în credinţă, dar bisericeşte isolaţi.
şi că scăparea ambelor naţiuni combătute pentru acecaşi
confesiune nu puteafi de cât solidariiatea activă și energică în afară, a străbătut din di în gi mai mult la
hierarchia sârbâscă, care a şi lăcut fel de fel de încercări spre a desfiinţa uniunea ori spre a împedica, cel

puţin, lăţirea ei, încercări, care în tot casul ail sporit
puterea de resistență a Românilor neuniți şi al fost
pentru uniune păgubitâre. Ast-fel în anul 1744 Metropolitul sârbesc loanovici Șacabent a dat eremitului Yisarion, care era născut în Bosnia şi trecea drept om
sfint, însărcinarea de a face o călătorie de inspecţiune
pe la mânăstirile sârheşti din Banat,
Muntenia, îndrumâudu-l pe sub mână

din Ardâl şi din
să submineze uni-

unea. Fiind acest emisar de inspecţiune primit în căIstoria sa prin Ardâl şi mai ales la Căpălnaş, la Dobra,
la Deva şi la Orâştia cn multă distincțiune, el a pro-
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fitat de ocasiuneaa priinci6să şi de disposiţiunile evlavi6se ale poporaţiunii ce venise să-l salute spre a-i îndemna pe credincioşi cu vorbe stărnitâre să nu primâscă
uniunea. Vorbele lui aii avut efect, ati mişcat multe inimi
şi ai întors la legea părintâscă pe mulți dintre Românii
lepădaţi de lege ori şovăitori. Partidul unionist, supărat de

acâsta, Pa presentat, ce-i drept, drept un turburător al păcii
şi a obţinut sub pretextul acesta în curâod alungarea lui din
ţară; dar mulţi dintre grănicerii Români ali rămas cuprinşi de adâncă repulsiune faţă cu uniunea şi s'au întors în cele din urmă iară-şi la biserica greco-orieatală,
Acea-şi sârtă şi acela-şi resuitat le-a avut în anul
1759 călugărul român Şotronie, care era aşedat îa Munteuia, dar se născuse în Ard6l şi care prin predicile şi
pria silinţele lui a răuşit a îndupleca pe o însămnată
parte din grănicerii şi din oferii români să trâcă de la
biserica unită

la cea

greco-orientală,

în care

trăiseră

părinţii lor. Biserica acâsta îşi făcuse câştigul sigur şi-l
utilisase, când susţiitorii uniunii, pringând numai târdii
de veste, aii obţinut; alungarea dia ţară a supărătorului
Şofronie,
Cu acela-şi zel şi cu acela-şi succes a lucrat puţin

în urmă (1760) preotul

Ioan Molnâr, care,

născut

în

Ard6!, primise darul preoţiei în Muntenia şi în deosebi
în comitatul Murăşului superior, şi în al Turdei, înduplecase pe aderenţii uniunii să trâcă în masse înapoi.
In urma stăruinţelor preoţimii unite guvernul a dispus
arestarea şi trimiterea lui la Blaj, unde el a. fost despoiat de dignitatea lui bisericâscă şi drept dovadă despre
acâsta
i sa tuns părul scurt şi de aceeai se şi gicea în
bătaie de joc loan Tunsu.

Urmându-şi

cu tâte aceste din
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noii lucrarea anti-unionistă, el a fost pus din nuii la
iuchisâre, pe care a petrecut'o parte în citadela de la
Marog Vâsârhely, pante la Yiena, şi-a redobândit, ce-i
drept, libertatea, dar nu avea vole nici să părăsâscă
Bauatul Temişorii, nici să intre în Arde] şi a stat până
la sfîrşitul vieţii lui sub priveghere şi internare poliţienâscă, care a împedecat activitatea lui proselitică. E
lucru de sine înţeles şi dovedit prin semne ntîndoi6se, că
atât Ioan Molnar, cât şi Şolronie ai lucrat numai cu
aprobarea tăcută şi din îndemnul Metropolitului din Carlovăţ 1).
Metropoiitul din Carlorăj Pavel Nevadovici, un bărbat
de caracter şi pătruns de înfocat; zel religios, luând în
anul 1749 conducerea bisericii, s'a pus prin misionari
secreţi în legătură

cu

coreligionarii să

din

Ard€!,

ale

cărora stăruitâre cereri de ajutor nu putea să le trâză
cu augul, şi prin vorbă şi prin faptă i-a întețit în resistenţa lor, i-a ţinut treji şi i-a sprijinit. Unul dintre
cei mai însămnaţi misionari şi agitatori ai lui, Sârbul
Şofronie, fiind dat pe faţă la Abrud, a fost arestat, pus
la închisâre şi pedepsit cu asprime. Având în deplin conştiinţa, că rolul de agitator

secret

nu e compaţibil

cu

dignitatea de primat bisericese, Metropolitul Pavel Nenadovici a presentat la 21 PFevruarie 1755 Regentei şi
soțului ei Impăratulai o petiţiune, în care a cerut să
se recun6scă jurisdicțiunea bisericâscă ce i se cuvine asupra bisericii greco-orientale a poporului român din Arddl,
1) Zim. Cipariu, Acta et fragmenta historico-eccles
iastica. Blasiu, 1855. p. 98 e, 10— 8.
Nicolae Popea. Vechia Metropolie
ortodoxă română a Transilvaniei, Sibii, 1570,
pag. 143.
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Ştiind prea bine ce mari greutăţi va întimpina la Viena
cererea lui supărătâre, sa răzemat pentru întemeerea
ei nu numai pe diploma de privilegii a lui Leopold
I.,
care fusese confirmată şi de regenţii ce urmaseră
după
el, şi pe mandatul împărătesc dela 14 Martie 1753,
ci
a citat totodată şi privilegiile ce ai fost acordate
Metropolitului din Alba-Iulia de principii transilvani
Gheorghe Râksezy

şi Achaţiii

Barcsay,

a stăruit

apoi

asupra

diplomei de dauie acordate de acela-şi în anul
1656
Metropolitalui Sava Brancovici şi confirmate din
no în

anul

1659,

a dovedit, în

sfîrşit, că în Alba-Iulia aexis-

tat mai mult de cât o simplă Episcopie grecâscă,
adecă
0 Metropolie. Ori-cât de mult ar fi dorit, Curtea
din
Viena n'a cutezat să-i Tespiogă cererea în faţa acestor
argumente concludente,
Intre aceste valurile mişcării confesionale se ridicati
tot mai năvalnice şi frământările din ce în ce mai
mari

prevestiaii apropierea furtunii,

Protopopul şi vicarul general
lomiri,

iSpădâudu-se

de uniune,

episcopese

Nicolae

Ba-

s'a pus în fruntea

co-

religionarilor săi ortodox! rămaşi credincioşi bisericii lor şi
a
protestat cu tărie atât în numele săi, cât şi'n al aderenţilor
săi contra siluirii religionare a poporaţiunii române ce ţinea

la legea ei, presentâud siluirea acesta

drept o învede-

rată violentare a conştiinţei religi6se. Chemat
acâsta la Viena, ca să se justifice, el a sozotit
cra mai cu minte să caute adăpost şi scăpare
indtate şi s'a refugiat la Bucureşti. Aici şi-a

din causa
drept luîn strădat si-

linţa, ca parte prin împărtăşiri conforme cn adevărul

despre proselitismul catolic, parte prin exagerarea
prigonirilor religionare, prin care coreligionarii grecoorien-
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tali din
raţiunii
lege şi
delenii

Arde! eraii
din Moldova
de acela-şi
strimtoraţi

siluiţi, să deştepte simpatiile vopoşi din Muntenia, care era de aceaşi
n6m, şi să obţie ast-fel pentru Arun sprijin efectiv ori cel puţin o in-

tervenire. Pe Grigorie-Vodă-Ghica, care domnia pe acel
timp în Muntenia, el s'a încercat a-l adimeni în farorul

prigoniţilor prin promisianea, că e gata, dacă i
da în scris câte-va asigurări,

a determina

se vor

pe o însăm-

nată parte din locuitorii români ai Ardâlului, până la
16 000 suflete, să emigreze în Muntenia. Impărtăşirile
făcute de el, stăruinţele şi cererile lui aii produs adâncă
compătimire şi o mirare destul de mare în ţara acesta,
unde prigonirile

religionare păreaii

sub

domnia

alt-fel

blândă a Mariei Terezia, lucru cu atât mai puţin de în“ţeles, cu cât biserica catolică în ambele principate dela
Dunăre şi în deosebi în Muntenia sub domnia lui Grigorie Ghica se bucura de o particulară toleranţă şi . de
o îusămnată considerațiune. Meritele pentru biserica catolică ale acestui principe ati fost cu tote aceste atât
de puţin recunoscute la Viena, încât cl întimpina mari
greutăți cu intervenirile lui, chiar şi când aceste erai
de importanţă secundară, fiind de exemplu, privitâre
la biserici singuratice. De felul acesta a fost casul, când
Braşovenii ai cerut intervenirea Principelui, ca să li se
dee voie de a mai adăuga Ja biserica, pe care o aveai,
un mic paraclis, pentru care un creştin evlarios a lăsat
prin testament un legat însămnat,
Preoţimea catolică din Muntenia chiar şi în propriul
ei interes a stăruit cu zel pentru împlinirea acestei cereri, căci vorba era, ca prin mici concesiuni făcute greco-

orieptalilor din Ards! să se înireţie

bunele

disposiţiuni
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ale Principelui Ghica faţă cu catolicii. Fiind ast-fel cel
puţin în parte menagiat şi ferindu-se, ca om prudent,
de ork-şi-ce conflict cu Austria, Ghica se hotiria cu anevoie la procederea resolută şi decisivă, la care Balomiri
voia să-l determine. Acest; bărbat energic şi-a urmat deci
lucrarea şi mai departe în țările străine ortodore şi a
trecut mai ântâiii în Moldova,

apoi în Rusia |.

Prigonirea fanatică şi tot atât de fanatica resistenţă
a şi împins în curând pe poporațiunea română să pornâscă

emigrarea

în principatele de la Dunăre.

Neorinduiala ajunsese atât de mare în țară, destrămarea produsă de partide străbătuse atât de adânc,
anarchia şi depopularea erati atât de învederate, plângerile şi recriminările ambelor părți, din ceîn ce mai nu-

merse,

erai atât

de

stăruitâre,

în

cât Impărătâsa

se

simţia nevoită a combate răul prin măsuri eficace. Casă
câştige înae priviro clară asupra stării de lucruri, ea a
iustituit o specială comisiune de anchetă, care era însărcinată să cerceteza starea micării confesionale din Ard6, să raporteze despre constatările ei şi să facă propuneri pentru curmarea abuzurilor şi a neajunsurilor ce
va fi constatat.
Aprâpe în acela-şi timp s'a pus în calea năvalnicalaj
proselitism făcut de curte şi de partidul iesuitic întervenirea
mult cumpenitâre a unei puteri aliate cu mare vază.
Grei prigoniţii Români din Arde], mânaţi de desnădăjduire, s'aii adresat, cerând cu stăruinţă ajutor şi scăpare, şi la curţile străine ortodoxe. Ast-fel s'a întâm——

1) Serisârea lai P. Iosef Michand către Internunţiul
Baronul Penklera, d. Bocureşti, 21 Octomvrie 1748,

ces. reg.

Iatervenirea
Rusiei,
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plat, că Protopopul Nicolae Balomiri s'a dus ca delegat
al naţiunii sale la Petersburg şi, presentând impărătesei
Biisabeta un memorand amăonunţi!şi bine întemeiat, a rugat-o pe acâsta cu umilinţă să de» ajutorul ei generos
ponorului român din Ardd!, care e expus la prigoniri

grele şi la crunte nedreptăţiri pentru-că ţine cu credință
la legea lui şi respinge uniunea. El a făcut tot odată
şi o amănunţită dare de sâmă despre metodul de convertire îuteraeiat atât pe forță, cât şi pe vicleşug, prin
care se propaga uniunea, a presentat diplomele de privilegii,

prin care Principii

electivi a!

Ard6lului şi Im-

păratul Leopold [., le acordă greco-orientalilor atât toleranţă, cât şi libertatea cultului şi a dat, îu genere, dovegi suficiente despre legitimitatea, temeinicia şi veracitatea
cererii făcute de el.
Impărătâs

Plisabeta,

pe deplin convinsă

desire mon-

stru6sa nedreptate ce li s'o făcea coreligionarilor săi şi
plină în acela-și timp de speranța, că va put6 să intervie cu succes în favorul lor pe lângă Impărătâsa auslriacă, cu care avea siriuse legături de alianță politică,
chiar şi în virtutea politicei tradiţioanale
Rusiei trebuia
să sprijinâscă şi să ocrotescă pe grei strîmtoraţii ei coreligionari. Ba a declarat, că e gata să iee rolul de ocrotil6r
a Românilor
e
prigoniţi, care se Jegitimaseră ca martiri ai credinţei şi în anul 1750 a şi dat fără întârgiere
ambasadorului săi din Viena cuvenitele instrucţiuni.
Acestuia i-a căduţ greaua sarcină de a obţine cu ori-ce
chip, fie direct, fie indirect, asigurarea, că poporul român va fi lăsat a'şi păstra nesupărat legea părinţilor
săi. Dacă mar fi reuşind în curând, el avea să-i facă guvernului austriac prin o notă formală împărtăşire despre
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intervenirea rusâ:că şi să relere avume,
că Țarina are
încredere neclântită în Impărătâsa Maria 'Terez
ia şi, re-

zemându-se

pe iubirea de dreptate a ci, speră că nu
se va

mai permite prigonirea nedrâptă, la care e
expus pOporul român peutru legea luj.
Iatervenirea puternicei Impărătese ruseşti, care
ca

aliată era indispensabilă, a produs la Curtea

şi în deosebi asupra

partidului

zelotie şi

din Viena

asupra

celui

iesuitic un efect pe cât de neaşteptat, pe
atât de descuragiator, iar acâsta cu atât mai virtos,
cu cât frămâr-

tările din Ardd! în urma instigaţiunilor mai sus
numitului protopop Balomiri crescuseră în mod
îngrijitor,
Acesta nu se mai întorsese din călătoria sa la curte
a
rus6scă acasă, ci în Muntenia, unde a fost primit
; şi instalat ca Egumen în mânăstirea Argeş, de unde
pe căi
ascunse îi îmbărbăta pe coreligionarii săi din
Arde] să
stărue în resistenţa lor şi-l întărea în stato
rnicia lor
prin nădejde în ocrotirea rusâscă ce li se promi
sese,
Conferenţa de stat, ţinută la Vionaîn cestiunea
acâsta
a recomandat, Impărătesei următorul expedient
drept cel
mai potrivit pentru a atinga scopa! ocolind în
acela-și
timp şi greutăţile.
Trebuia, înainte de t6te, să se întrebuinţeze o potriv
ită
sumă de bani spre a corumpe pe agenţii secreţi ai
lui
Balomiri, pentru-ca

ei să înduplece pe povăţuitorul

lor a

se întârce în Ard6l, unde s'ar pune apoi uşor mâua
pe el.
Urmându-se apoi din tstă puterea lucrarea pentr
u răspândirea uniunii, trebuiaii să fie menagiate în acelaş
i
timp şi succeptibiiităţile Impărătesei ruseşti înriu
rind asu_

pra bunei ei credinţe prin acte deveditre ticlai
te anume

în vederea acestui

scop. Urma deci să fie emis un res-
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script

împărătesc,

la care guvernul

din Ardâl răspunde

înşirând forte numerdse digres.uni, pe care le presentă
ca fiind făptuite tâte de Românii neuniţi.
Aceste acte anume ticlvite urmaii apoi să fie presentate ambasadorului rusesc dimpreună cu alte reseripte împărăteşti formulațe din adins ca fiind emise în favorul
Românilor, dar menite pe sub mână a nu fi executate
pici odată.
'TPrebuiaii, în stirşit, să se iee cele mai extreme precauţiuni, că fie Balomiri, fie tovarăşii săi să nu bănuiască

nimie despre actele secrete ast-fel puse la cale; protectorii uniunii trebuial, diu contra, să-şi dee tâtă silinţa de a pune mâna pe Balomiri ori cel puţin pe corespondenţa lui.
Machiavelismul Curţii din Viena şi-asleit de astă-dată

t6te mijlâcele,
Impărătesa de altminteri conştiincidsă şi inaccesibilă
pentru mijl6ce meschine, prinsă de astă-dată în mrejile
înriuririlor iesuitice şi ameninţată a-şi perde vara fie în
ţară, fie în străinătate,

nu avea

să primâscă propunerea
Ea a aprobat propunerea
ca tâte actele explicative
municate şi ambasadorului

acâsta, ori să revâce uniunea.
coaferenţei de Stat cu adaosul,
mai sus amintite să-i fie coîmpărătesc din Petersburg Pret-

Jach, pentru ca să se folosescă

altă alegere decât

de

faţă cu guveraul rusesc modul de
triacilor.
Intregul resultat al interveuţiunii
cu tâte aceste în acea, că prigonirea
entale din Ardâ! şi a urmat şi mai
atât de neîmpedecat şi de pe întreg

ele

spre

procedere

ori

a justifica

al

Aus-

ruseşti a culminat
bisericii greco-otideparte mersul tot
ca mai nainte, până
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ce nu s'aii potolit încetul cu încetul şi abia după urcarea în scaun alui . Iosif I[. al ajuns la o definitivă
încheere.
In timpul acestor negocieri şi complicaţiuni, uniunea
eu t6te opiutirile energice ale lui Klein şi în ciuda îmbărbătărilor venite de sus, avea o existență susținută cu
anevoinţă. Nedână ca cestiune de fol6se materiale ceea
ce lu întemeerea

ei

îi pusese

clerului

şi

poporului

în

perspectivă, ea se osândise îusa-şi prin sine. Ea a perdut pretutindeni tărîmul, şi poporul, care alt-fel numai
după nume o cunoştea, se depărta cu sfială de ea şi se
întorcea iar la legea părintescă.

Pe ţărmul

drept al Mu-

răzului şi pe al Târnavei mică şi tot ast-fel în comitate
şi în fondul regii zidirea artifici6să a uniunii S'a dărâmat repede sub blestemurile mulţimii. Pretutindenea poporul a luat el însu-şi iniţiativa şi, goniud pe preoţii
wuiţi, a pus în locul lor preoţi greco-orientali, care-şi
păstraseră credinţa şi care nu numai că şi-aii luat parochiile nesupăraţi de nimeni în primire, dar at desfăşurat tot odată şi un zel fanatic şi fără de frâă în
predicile şi în agitaţiunile lor contra catolicismului. Unde
lucrurile

nu puteaii să fie puse cu binele la cale, se re-

curgea la forţă. Ast-iel în satul Aciu din comitatul Albei,
Românii ali răsturnat gardurile preoţilor uniţi şi le-ai
pus acestora un termin de opt gile ameninţându-i că-i
vor depărta cu puterea şi le vor pustii avutul, dacă în
timpul acesta nu se vor fi retras.

N'ati lipsit,

nici bă-

tăile şi maltratările preoţilor uniţi îodărătaici. Cu cât
recea timpul, cu atât mai dese erai casurile de prădare şi de prigonire. Nici un preot unit n'avea voie să
intre în biserică, şi totuşi poporul, cu deosebire în ţi-

Scăderea în
masse a uniu:
nil,
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nuturile, unde nu era preot neunit, nu mai mergea la
biserică. In tote localităţile aceste încetase ori-şi-ce funcțiune preoţâscă ori bisericâscă şi, întocmai ca ori-şi-ce alte
acte importante din viaţă, îngropăciunile morţilor se făceaii
şi ele fără de preot. S'aii făcut, ce-i drept, după porunea, Împărătesei încercarea de a potoli poporaţiunea
prin
mijl6ce blânde, dar aceste, fiind puse în aplicare mai
ales de acatolici, ati stricat mai mult de cât ar fi putut să folosâscă, Ast-fel s'a perdut cu desăvirşire sprranţa de a converti întrega poporaţiune la uniune. Numai în seannul Sibiiului a fost după multe osteneli şi
după punerea la îuchisâre a celor mai de frunte dintre
conducători ca putinţă a-i ţine pe preoţii uniţi nesupăraţi în parochiile lor. In forte multe localităţi înse, unde
după alungarea preoţilor uniţi nu s'ai putut găsi parochi greco-orientali, s'a încuibat încetul cu încetul in-

diferentismul religionar, care a avut o înrîurire disolvantă asupra stării morale a poporațiunii lăsate în pă-

tăgioire 1).
Spre a-şi salva causa compromisă, uniţii ali făcut încercarea de a atinge pe Impărătâsa atât îu simţimântul
ei religios, cât şi în conştiinţa ei de drept. Intr'un memorand amănunţit, pe care Pai presentat prin agentul
Hardt, ei aii descris adânca decadenţă şi nevoile amarnice ale bisericii lor, care, deşi un aşedământ închinat
lui Dumnedeii, în virtutea legilor ţării şi a vederilor juridice nu se bucură în Ard6l nici măcar de atâta ocrotire
1) Literae Petri Dobra. causarum regalium Directoris în Transilvania, Agenti Bardt scriptae, dd” 10 lulii 1745. Literae secretarii cleri valachici uniti ad Agentem Hardt seriptae, dde 12 ali, 1745.
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contra nedreptăţirii, de câte are parte un simplu
nobil.
Atentate la pers6na unui nobil ori la casa lui
sunt considerate în mod

categorie ca nişte crime capitale, nu înse

tot aşa şi dacă ele sunt îndreptate contra biseric
ilor unite
ori contra preoţilor uniţi,
— o disposiţiune, care e cuprinsă
în aşa numitul Tripartit (Pars II. Art. 42,
Ş 5). De
aceea uniţii şi-aii dat multţă silinţă, ca să îndupl
ece pe
autorităţile judecătoreşti şi pe cele administrati
ve ale
Ardelulu! a da legii o interpretare mal blândă şi
favorabilă bisericii greco-catolice şi ai şi avut 6re-ca
re succes; ali dat înse peste o nouă dificultate, care
resulta
tocmal din succesul obţinut de ef, Ocrotirea, pe
care o
cereaă pentru sine, nu putea să fie mărginită numa
ila
dânşii, ci trebuia să se întindă asupra întregei biseri
ci
greceşti, atât asupra celei unite, cât şi asupra
celei neunite: acesta e, cel puţin, modul de a vede al legisl
aturii
provinciale. Intărirea ortodoxiei greceşti şi slăbir
ea uniuvii sunt doue lucruri identice. Neuniţii din Arââl
s'a
dus dar cu grămada în Muntenia învecinată, aii
primit;
acolo darul preoţiei gi ali asmuţat apoi după îutârc
erea
lor. în ţară poporul asupra parochilor uniţi, i-ati
făcut,
să-l alunge pe aceştia şi ati ocupat apoi ei însi-şi
parochiile vacante şi ati întors ast-fel pe connaţionali
i lor gvvăitori în materie de religiune ear în sînul biseric
ii orhodoxe greceşti. Gândul şi năsuinţa uniţilor era deci
să
obţie un rescript; împărătesc adresat diregătoriilor
din ţară,
că mărginirile şi opririle ce apasă asupra grecoorientalilor

şi n'ati fost încă desfiinţate să fie executate în
mod efectiv şi anume,

ca preoţii uniţi,

care ati fost alungați, să

fie puşi iar în parochiile lor. Autorităţile publice din
Arde!

ai

făcut cn tote

44,075, 11.

aceste

contra unui asemenea

ordin
12
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obiecţiuni, care întemeiate pe legile ţării, atingea şi pe
Impă&rătâsa.
Cel mai îusămnat teatru al turburărilor religionare, cel
mai

frecuentat câmp

de luptă pentru alungarea şi impune-

rea cu forţa a Preaţilor a fost dintru început şi mai ales în
timpul celor din urmă ani fundul regiii locuit de Saşi
şi de Români, asupra căruia în virtutea legilor ţării Impărătâsa avea drepturile urbariale şi representa ea însă-şi în pers6nă autoritatea domnului de pământ. Obgtia
(universitas) naţiunii săsești cu diregătoriile ei aâministrative stetea imediat sub Impărătâsa ca organ pentru
executarea voinţei ei în calitate de domn de pământ

şi era considerată numai ca un eflucs al autorității Impără-

tesel. Magnaţii şi cei-lalţi domni de pământ ai țării făceail
deci cu tot dreptul obiecţiunea: „Dacă Imprătesa pe
moşiile ei proprii, adecă în fundul regii nu execută, fie
prin disposiţiuni directe, fie prin mijlocirea organelor administrative domeniale săseşti propriile ei porunci, nu
avem nici noi cuvinte de a apuca înainte, ci e mai cu
cale să procedăm şi noi ca Impărătsa.“
Prin asemenea apucături viclene umblaii Magvaţii şi
domnii de pământ să-şi ascundă nesupunerea pornită din
egoism în dosul unui pretezt în aparenţă din destul de
justificat şi să arunce în acela-şi timp asupra Impărătesei bănuiala,

că ea doreşte, ca uniţii să fie mereă asu-

priţi şi le dă acatolicilor voie să combată catolicismul,
Ast-fel uniţii ai luat şi ei hotărîrea de a ruga pe
Impărătesă să amenințe pe națiunea săsescă cu perderea
deplină a privilegiilor ei, dacă nu va alunga pe preoţii
greco-orientali şi nu va pune iar în parochiile lor pe

preoţii uniţi, care ai fost alungaţi, şi să reinoiască cu
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tâtă asprimea poruncile, pe care le deduse în cestiunea
ac6sta guvernului, precum şi comitatelor, scaunalor şi autorităţilor urbariale, mai adăugând la ele disposiţiunea,
că conducătorii îndărătaici at neuniţilor vor fi prinşi şi

traşi după legile ţării în jnăscată.

'Temerea, ca nu cum-va

în urma executării acestei porunci aspre în Rusia, în
Muntenia şi în Moldova să se iee represalii faţă cu catolicil, era, după cum susţineail uniţi, lipsită de temei, numai închipuită, nepotrivită cu realitatea lucrurilor şi de o potrivă cu umbra deşârtă, merita dar
tot atât de puţin a fi ţinută în sâmă ca obiecţiunea;
că în urma acestei procederi necruțătore emigrările
se or spori şi depopularea Ardlului va lua dimensiuni
mari 1),
Impărătâsa, deşi numai cu repulsiune, a cedat acestor
cereri stăruit6re şi a luat disposiţianile cerute în o
formă mal temperată, nu a putui înse să ajute uniunea şi să-i dee noii avent, nici să frângă ori cel pUțin să slăbâscă resistența din ce în ce mai îndârjită a
greco-orientalilor.

Ast-fel s'a întâmplat, că în ciuda tuturor uneltirilor
clerului catolic şi ale Iesuiţilor şi în ciuda tuturor apucăturilor viclene ale Curţii, care tote aveati în vedere convertirea la uniune a Românilor din ţară, majoritatea
acestora şi anume o fracțiune de 128,000 familii (aproximativ 640,000 de suflete) a rămas în credință neclintită în legea greco-orientală şi la conscripţiunea făcută
') Remmonstratio juridica îiber den nothleidenden

Siebenbirgischen

dd 1745,

graeci

ritas

anitoram,

dureh

Zustand

Agenten

der

Hardt-
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în anul 1763 a cerut, să fie înscrisă ca neunită. In zadar Sai întrebuințat tote mijlâcele şi s'aii făcut tote
opintirile pentru ridicarea bisericii catolice din Ard6i, în
zadar s'a instituit la Sibiiu spre scopul acesta o comisiuue specială, din care făcea parte şi Episcopul de rit
latin ; sărăcia şi lipsa de îndemânătăcie a preoţimii catolice- inferidre aă tăcut peste putinţă sporul catolicismelui în parte şi pentru-că pastorii reformaţi şi cei protestanți, care aveai mai multă cultură şi toto-dată
şi o mat bună situaţiune materială, ali ştiut să împedece la timp trecerea la catolicism a poporanilor să.
Preoţii acatolici şi servitorii bisericilor ori al şcolilor
acatolice se mai bucura apoi atât în timpul funcţionării
lor, cât şi după ce erai concediaţi fără de vină de anumite prerogative şi favoruri, de care preoţii altor confesiuni nu aveati parte şi care cădeal în sarcina celorValţi contribuabili ai ținutului. De aceea gaveruul îşi
dedea silinţa pe deosarte să desființeze aceste prerogative ale preoţimil acatolice, iar pe de alta de a împedeca pe tinerii acatolici de la visitarea academiilor şi a
universităţilor germane din străinătate, pretextând că sunt
în ară destule aşegăminte de învățământ 1).
In tot casul mai uşor, dar nu direct, ci numai în forma
uniunii a r&uşit planul de a câştiga pentru biserica catolică proseliţi printre Românii de legea grecâscă, căci
aici poporul putea să fie mistificat prin identitatea cultului extrem la uniţi şi neuniţi şi ademenit să creadă,
că şi cultul intern e același, mai ales că mulţimea cea

mare se mulţumeşte cu cdja externă a lucrurilor şi în
1) Kaunitz ă Bokow, ddo Schânbrann 13 Maiii 1768.
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neştiinţa sa nu se simte îndemnată a le seruta şi miezul şi ast-fel şi în casul acesta a nu se preocupa de
loc de dogmele, prin care biserica unită se deosebia de
cea neunită,
Numele unit, după experienţele făcute, suna fără îudoială a ceva grozav în urechea oră-şi-cărul Român de
legea grecâscă şi avea în el o notă de apostasie, dar de
altă parte în timpuri liniştite era de obiceiii destul a
converti pe preotul unui sat, pentru-ca îutrâga obştie
să-l urmeze la uniune şi să-i lase parochia şi veniturile
ei. Dacă

în timpuri

mai liniştite şi, în genere, mai târ-

giii casurile de felul acesta s'ati ivit mai cu anevoia şi
maj rar, causa a fost numat premenirea şi reîntărirea
elementului ortodox grecesc, ci tot odată numărul prea
mare şi lipsa de cultură şi de avere a preoţilor uniţi
ba promisiunile pripite şi ast-fel neîmplinite, precum şi
lipsa duhalui blândeţe! la E,iscopul unit ne dai şi ele
explicarea acestui lucru.
Intărirea ortodoziei greceşti a resuitat din frământările religionare ale timpului agitat din înrîuririle coreligionarilor dia ţările vecine şi maj ales din presiunea pe
cât de ascunsă, pe atât de energică a scaunului Metropotitan din Carlovăţ şi a luat, favorisată şi de alte împregiurări, nişte proporţiani atât de ameninţătre, încât

Curtea din Viena a renunţat în sfirşit la îacercările de

a impune uniunea cu forţa și a tolerat legea urgisită, care cu
tâtă identitatea formelor exteri6re nu voia să recandscă pe
Papa, lăsându-l-o celor ce nu voiali să se lepede de ea.

Asupririle confesionale erati însoţite şi de multe alte umeresete

miseril de natură politică, economică ori socială, care ît fă- enierări ale
cau-

ceaii poporului greii prigonit cu desărirşire nesuferită ri aja.

ele lor.
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In curând s'a pornit o emigraţiune în masse a popuraţiunii române, şi guvernul, cuprins de spaimă, a instituit o comisiune specială, ca să cerceteze causele depopulării. S'a constatat, că aceste sunt starea înjositâre
a poporului în genere, în deosebi grelele biruri ce-l apasă

şi mai ales robota ce storcea şi măduva din 6se.
Românii, deşi cel mai număros popor din ţară, nu
forma o naţiune recunoscută de legi şi nu putea nici
alt-fel să se constitue în viaţa practică ca naţionalitate.
S6rta lor era tristă şi mai prejos de tâte postulatele
umanităţii. Bi nu erai admişiîn funcțiunile de stat, nici
în cele provinciale şi nu puteaii să intre în bresle, ca
să-şi câştige qualificaţiune şi să înainteze.
Uriţi şi despreţuiţi de cele-l'alte naţionalităţi din ţară,
escluşi de la prerogativele şi de la fol6sele publice, apăsaţi şi asupriţi în acela-şi timp de guvern, admişi numai la ghimpii şi nici odată şi la flOrea trandafirului,
avisați numai la sine şi veînvreduiciţi de nimeni de ajutor, Românii nu putea să aibă adevărată tragere de inimă
pentru ţara lor, care nu-i trata ca penişte adevăraţi fii
ai ei, ci trebuia din contră să aibă repusiune faţă cu
cele-Valte naţionalităţi şi faţă cu guvernul, care-i socotiaii drept numai pe jumătate 6meni. Şi întocmai precun
lipsa de drepturi şi asuprirea se întindea cu acea-şi asprime atât asupra întregului popor, cât şi asupra stărilor, claselor şi individilor ce făceaii parte din el, poporul român s'a unit şi el în tâte părţile într'un simţimânt
de ură şi în o resistență efectivă contra stărilor de
lucruri.
Aceste-l apăsaii mai ales pe plugarul român în două
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deosebite forme, fie ca imposite exagerate, fie ca rohotă
insuportabilă,
Mare, în genere, să ne pună în mirare mărimea impositelor într'un stat, care în urma relei chivernisiri a
regenţilor de mai nainte se afia în primii ani de domnie ai Mariei Tereziei în continuă strimtorare de bavi şi
fusese nevoit a face mari cheltueli în răshe. Dar rtul
ce istoria poporal nu consista numai în mărimea impositelor, ci mai ales în împărţirea lor nedrâptă, volnică şi
asupritâre,

precum

şi în neraţionala

procedură

urmată la

încassarea lor.
Impositul anual se sporia de regulă atât de repede,
îucât abia după ase ani a ajuns să fie îutreit; încă
mai repede se sporia în ţinuturile, din care emigrase o
parte a poporaţiuni!, fiind-că locuitorii rămaşi erai obligaţi a plăti şi sumele impuse fugarilor. Autorităţile inferi6re consideraii nu numai execuţiunile militare, ci tot
odată şi arestările, precum şi ori-şi-ce alt soiii de siluire
fie el ori-şi-cât de aspru, drept un mijloc iertat, şi potrivit pentru încassarea impositelor,
Inţelspta Maria Terezia a făcut, ce-i drept mult pentru
curmarea acestor rele, şi organisaţiunea financiară ordonată de ea în anul 1747 şi pusă prin comitele Haugwiz

în

executare

a

adus

multă

uşurare;

dar

refor-

mele ei, întrerupte prin mai multe r&sb6e, numai încetul
cu încetul şi puţin câte puţin ati putut să pătrundă pînă
în Ardâ! şi să înlătureze neorînduelile de acolo.
Intr'un timp, când impositul pe Ovrel făcea în medie
câte doui florini de cap şi câte dece florini de familie, o
sumă, care după împregiurările de atunci nu pâte să fie

considerată ca fiind mică, sărmanul şi neocrotitul popor
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român, care şi prin număr trăgea asupra sa deosebita
luarea aminte, trebuia să fie mai puţin cruțat de imposite mari şi nedrepte decât cele-lalte naţionalităţi,
care. mal uşor erai în stare să se apere de sarcini prea
grele.

Cu tâte aceste mulţi dintre 6menii de stat influenţi
să gândiaii mai mult să urce de cât să scadă sarcinile.
Episcopul catolic de Alba Iulia Băjtai, în istoria Ard6lului bine-cunoscutul om de încredere al guvernului, amicul şi protegiatul cancelarului Kaunitz, nu s'a sfiit
a presenta un proiect pentru sporirea impositelor, care ar fi
adus pe Românii şi alt-fel greii încercaţi fărăindoială la
marginea

ruiuei economice, dacă bunul simţ al lui Kaunitz

şi al Impărătesei nu Varfi zădărnicit. După acest proect
urma ca poporul român să fie în virtutea numărului săi
mult mai impus decât naţiunile recepte împreună : pe când

adecă aceste eraii impuse cu 550,000 florini, Românii
ar fi avut să plătescă 670,000 florini.
Mai adânc tnse pătrundea în viaţa economică a Românilor

o altă rană,

uesnferita

organisaţiune

urbarială

şi robota insuportabilă.
Robota era, în genere, prea de multe feluri, prea volnic deţerminată, prea aspru executată şi prea la timp
nepotrivit cerută, pentru-ca să nu aducă neapărat deplina ruina morală şi economică a iobagiului român.
Tote căile şi t6te mijlOcele pentru procurarea mijl6celor de existenţă proprie şi pentru agonisirea sumelor
ce avea să plătâscă drept

imposite

către stat,

îi erait

iobagiului inaccesibile în urma unei sarcini apăsătâre,
care cuprindea în ea un întreg lanţ de abusuri și împilări lipsite de măsură determinată.
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Mulţi dintre domnii de pământ 11 siliai să lucreze
sEptămâni de ile de-arândul începând robota Lunea şi
sfirşind-o Sâmbăta. Alţi domol de pământ cereaii, ce-i

drept, numai

câte trei dile de robotă pe săptămână, dar

nu socoteaii iatre aceste şi dilele ploioase ort alt-fel nepotrivite pentru lucru, care ast-fel cădeaii în sarcina i0-

bagiului.

Tot atât de grea şi de istovitâre
şi obligaţiunea

de a face în

pentru

serviciul

acesta

domnului

de

era
pă-

mânt cu carul săi, pe cheltuiala sa şi fără de nici o
răsplată drumuri lungi de câte 10—14 dile.
Iobagiul mai purta apoi sarcina unul bir de 10—92
florini pe care avea să-l plătâscă to fie-care an domnului d» pământ după întinderea ogdrelor, pe care le folosia.
Dijma o dedea din tâte soiurile de bucate, ba'n unele
ținuturi chiar şi din legume.
lu unele ţinuturi sarcina robotei n'o purta numal ioba=
giul, şi totodată şi soţia lui, care trebuia să târcă şi
să ţese la curte în vreme-ce soţul ei muncea în câmp.
Ia fundul regii iobagiul nu avea, ce-i drept, să su”

fără de asemenea rele, fiind-că aici erai numai supuşi

liberi, dar se ivea şi aici un alt-fel
puneali pe toţi locuitorii, deci şi pe
adese-ori biruri extraordinare şi taxe
In tot Ard6lul era în vigâre legea

de asuprire, căci se
supuşii libari, forte
naţionale,
aspră: „sătenul na

axe nimic afară de răsplata muncii sale (rusticus praeter mercedem laboris nihil plus habet); supusul nu putea

dei să Yee ta stăpânire nici pământul stărp, pe care l'a
făcut productiv din propriul lui îndemo, ci domnul de

pământ avea dreptul de a lua de la dânsul cu o mică

răsplată a muncet ogorul ameliorat,
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O sârtă mai puţin grea aveaii, ce-i drept, supuşii liberi (inquilini), care numai! o di pe săptămână erati datori a face robotă, iar restul timpului puteai să-l petrecă după placul lor, ba, plătind taxa de plecare, un
florin ungurese, puteaii să plece nesupăraţi şi să se aşede
în vre-o altă localitate. De aceea mulţi domni de pământ,
menați de egoism, îşi dedeati silinţa de a declara pesupoşii liberi drept iobagi, şi prea adese-ori răuşiai cu
acestă mistificaţiune, contra căreia diregătorii comitatenşi
dispuşi a intra în voile lor, nu făcea nici o obiecţiuue.
Cu aceste miserii precumpenitâre mai erai împreupate şi altele de importanţă secundară.
Pie-care sat era dator să cumpere de la domnul de
pământ un butoiii de vin şi să-l plătâscă în bani gata,
avea ori nu nevoie de el. Dreptul domnilor de pământ
de a vinde vin şi rachiu avea deci urmări stricăci6se
pentru suptşi şi anume îi silea pe aceştia indirect la
necumpătare, căci erati cbligaţi a da despăgubire pentru
perderea suferită de domnul de pământ prin scăderea băuturilor stătute prea mult timp. Jurisdicţiunea comitatensă competentă nu numai că nu ţinea s6mă de plângerile ichagilor, ci ţinea cu domnii de pământ, ale cărora roturi erati hotăritâre la alegerile comitatense şi-şi
dedea şi alt-fel silinţa sâ înăbuşe asemenea plângeri şi
să le zădărnicescă. Ast-fel supoşii păgubiţi numai rar se
întemplă sa-şi lee îndrăsnâla de a păşi pe faţă ca jeluitori 1).
1) Haportul comisionii de anchetă în cestiunea familiilor române pribegite din Ard! în Moldova, ddo Sibiiii, 14 Septemvrie
1'746. Comisari eraii căpitanul de cavalerie Mayertheim şi ofiţerul
Mizimann de la comisariatul general de răshoiti (Generalkriegscommissariat Amtsofficier).
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Dreptul de jeluire era de altminteri chiar prin sine
atărp, căci pe de-o parte clasa înaltei ncbilimi, domnii
de pămâat,

avea

dreptul paloşului (jus gladii), adecă ju-

risdieţiunea asupra supuşilor şi dreptul de a-i osândi pe
aceştia la mârte, iar pe de alta domnii de pământ, care
făceaii parte din nobilimea inferi6ră nu puteai să fie
obligaţi de cât a plăti o amendă de 40 florini pentru
executarea fără de judecată a unui iobagii. Afară de
ac6sta iobagiul,

care nu avea calitatea de pers6nă

juridic, nu putea

să pornâscă

contra

nimănuia

în sens:

proces,

şi numai domnul de pământ ca representant legal, putea
să Ţorte proces în locul lui. Şi e lucru înţeles, că re-

presentantul nu are să porte în numele iobagiului stă
proces contra sa însu-şi. Mâna guvernului şia nobilimii
apăsa,

ca în decbşte, şi în amănunte

grcii asupra popo-

rului de la ţară.
Suferind de acâstă îndoită asuprire şi ne mai putând
spera nici un ajutor, poporaţiunea română, atât cea unită
cât şi cea ncunită, şi-a căutat mântuirea în emigrare.
Adunată în cete mari, înarmată şi organisată, ducân-

du-şi cu sine vitele şi avutul transportabil, ea a pribegit peste munţi printre stâncile de peatră, prin coiri
sălbatic, parte pe drumuri încă neumblate, parte pe
poteci necunoscute

şi a trecut

luptând

cu multe

greu-

tăţi în Moldova învecinată, unde era trasă de făgăduinţe adimenitore.
Dorul de pribegire, deşteptat o dată, s'a întins repede, a devenit epidemic şi nu putea să fie nici înăbuşit
cu armele, nici potolit prin asigurări; el, din contra,
s'a initeţit şi a dus la învederata

pustiire a țării, când

guvernuj, luând hotărîrea de a organisa graniţa militară,
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a făcut incercarea de a combina presiunea militară cu
greutatea birurilor.
Râul a crescut afară de aceasta şi prin emigrări siluite, care aii fost impuse în fundul regii de învrăjbirile naţionale,
Națiunea săsâscă s'a simţit îndemnată nu numai să
turbure în cultul lor religios pe număroşii Români, care
erai aşedaţi pe teritoriul administrat de ea şi să-i jignească în prerogativele lor, ci tot odată să-i şi alunge
pe aceştia cu puterea, să le dărâme casele şi să distribue ogârele lor între fil ei proprii,
Nu mai încape cu tâte aceste nici o îndoială,

că încă

fa virtutea diplomei emise de regele Ungariei! Anâref Il.
îa cestiunea posesiunii

teritoriale

şi

a folosiril

apelor

Românii şi puţin numeroşii Ruteni (2), ca vechi pămen-

teni ai ţării, stai pe fundul regii în faţa

Saşilor pri-

miţi şi colonisaţi de regele Geza ca 6meni de o potrivă
şi cu acelea-şi drepturi 1).
Incă de mai mulţi ani Românii alungaţi, cât şi cei
ameninţaţi cu alungarea făcuseră jeluiri stăruitâre contra
acestui atentat de deposedare, care se şi pusese în erecutare, iar Saşii se rădămaii în justificarea lor pe decisiunea favorabilă pentru dânşii a unei comisiun! de anchstă exmise de guvern în cestiunea acâsta, deşi comisiunea acâsta trecuse peste însărcinările el şi ast-fel se
1) Regele Andrei dispune adecă în diploma emisă la 1224 în
favorol Saşilor următârele:
" „Praeter supradicta sylvarum Blacorum Bissenorum (Ruteni)
cum aquia usas communes exercendo, cum praedictia scilicet Blacis et Bissenis eisdem contulimus, ut praefata gaudentes libertate
nulli inde servire teneantur.
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pronunţase afară de competenţa ei. Guvernul a şi oprit
apoi printr'uu ordin formal procederea nedrâptă a Saşiler, pe care i-a pus şi Impărătâsa la lotul lor.
Depopularea ţării parte prin pribogire, parte prin gonire a jignit în mod simţitor interesele domnilor de pământ şi cu atât mai vîrtos pe ale Statului, care avea
trebuință de baui şi de soldaţi. Cu tâte aceste mulţi
dintre bărbaţii care făceaii parte din guvern, erai de
părere, că un alt interes mai superior, al religiunii, merită mal multă consideraţiune şi că emigrarea celor nemulţumiţi are să fie lăsată liberă în virtutea acestui
interes; spiritul de resistenţă incăpăţinată urma să fie
înăbuşit chiar şi cu preţul acestei perderi de 6meni.
Representantul cel mai de frunteal acestei păreri era
influentul Episcop de Alba Iuliu Bajiay, un membru al
guvernului transilvan, care stăruia, ca Curtea să nu ţie
s6mă de ameninţarea cu emigrare a Românilor de la
Bistriţa, „căci,
— aşa îi serie el lui Kaunitz — dacă în
aderăr

ar fi

emigrând,

Impărătesa

ar

put6

uşor

să-i

înlocuiască fie prin invaligi!, care sunt şi alt-fel o sarcină pentru dânsa, fie prin reducerea câtor-va regimente;
ear dacă ar fi să nu emigreze, exemplul de asprime ce
s'ar da ar ţine pe toţi Românii în cuvenită supunere“,
Kaunitz i-a răspuns: „Impărătsa doreşte să se evite
toi ceea ce pote să fie luat drept pretext pentru emigrări, fiind-că ea în virtutea principiului ei neschimbaţ,
e condusă de gândul de a face tot ceea-ce pâte pentru
sporirea supuşilor săi, care constituesc chiagul puterii ei

proprii, cât şi al bogăției şi al posiţiunii politice a monarchici. Impărătâsa e deci de părere, că perderile causate de emigrări nu pot de loc să fie reparate nicipria
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Fr&mântări
din ce în ce
mai vii şi înnăbuşire cu
puterea armată.

înlocuire cu invalidi, nici prin reducerea regimentelor,
căci toţi aceştia sunt supuşi reali, care se află şi acum
în ţară, şi noua lor întrebuințare nu ar fi ub mijloc pentru înlăturarea scăderii efective a actualei poporaţiuni
şi nici că pâte să fie considerată drept o urmare firâscă
a emigrărilor. [n virtutea aceluia-şi principii Impărătesa
aprobă porunca, în virtutea căreia națiunea săsescă a fost
oprită de a face încercarea pe cât de nedrâptă, pe atât
de inexecutabilă de a alunga pe Români din caselelor1).
Deşi avea deci aceia-şi preferință pentru uniune, puterea centrală ştia mai bine de cât organele el subordonate să susțină drepturile şi interesele statului faţă
cu biserica şi să le validiteze în cas de conflict.
Starea materială insuportabilă, care silise pe poporaţiunea română până chiar şi să-şi părăs6scă ţara, era un
revers al mult mai nesuleritei siluiri ce i se făcea în
adâncul vieţii sufleteşti numai de dragul uniunii şi se

punea cu î6te mijlâcele de violentare ale guvernului în
executare.
In urma legitimei resistenţe, pe care o opuneaii Românii,
S'aii sporit turburările religionare; mai intervenind apoi
şi înstigațiunile pornite fie de la amicii uniunii, fie de
la protestanți, care toți căutaii să pescuiască în turbure
cu folosul confesiunii lor şi cu paguba ceor-Valţi, turburările ati degenerat în mai multe rânduri în răscâle
formale, pentru a cărora înăbuşire a trebuit să se recurgă
în cele din urmă la intervenirea puterii armate.
1) Lettre de LErâqne Baitay au Chancelier Kaunitz, ddo

Her-

mannstadt, 18 juin 1763. Reponse du Chancelier Eaunitz a V'Evâque de Transilvanie, Monseignenr Baitay, dd Schinbrunn, 28
jain 1763.
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Guvernului îi era intervenirea bine venită, căci găsia
prin acâsta ocasiune favorabilă spre a resolva după buna
lui chibzuinţă de odată cu cestiunea materială şi socială
şi pe cea bisericâscă,
Se îngrămădiaii tot mai mult la Curte plângerile şi
jeluirile făcute de ambele părţi, atât de uniţi cât şi de
neuniţi, care se învinovăţiaii unii pe alţii, iar Împărătesa, ca să scape de ele, a instituit în Ardâl pentrulimpedirea sitnaţiuuit o specială

comisiune de anchetă, care

şi-a şi început numai decât; lucrările sub preşedinţa comandantului general Baronul Bukow. Acest general, având
împreunată în mânile sale puterea executivă cu cea judecătorescă, a avut nu odată ocasiunea de a desfăşura
energie, puiud la cale expediţiuui militare contra Românilor, ba câte odată şi contra Săcuilor. Mai mult tacă
a crescut puterea lui şi mai des a făcut întrebuințare
de ea după ce în timpul anilor 1761—1764 a ocupat
pe lângă posiţiunea de comandaut

general şi

pe cea de

guvernator şi preşedinte al guvernului, un timp, în care
predomnia legea marţială, prin care ordinea externă era,
ce-i drept, asigurată, dar suferia mult drepta chivernisire a afacerilor.
Lovitura ce se pregătia asupra Românilor credincioşi Incercările de
din Ard6l nu era îndreptată numai contra acestora, ci ca ini
cooținuare contra întregei ortodozii greceşti din Austria,
care urma să fie încetul cu încetul inbucătăţită, apoi
resturnată şi în cele din definitiv desfiinţată. Cei din
Carlorăţ aii pătruns perfidul plan de operaţiune al propâgandei iesuitice şi aii luat hotărîrea de a se apropia
de Ardâl cu atât mat cu dia adins, cu cât mat multă

silinţă îşi dedeaii

cer din

Vieua

să-i isoleze pe ortodocşii
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greci din ţara acesta desfăcându-i de ori-şi-ce legătură
cu coreligionarii lor fie din monarchie,

fie

din

străină-

tate, pentru ca să-i pâtă cu atât mai uşor converti după
ce vor fi rămas lipsiţi de ori-şi-ce ajutor. Cu deosebire
mult s'a preocupat Metropolitul Nenadoviez de cestiunea
acesta, dar cu părere de răii a trebuit să vadă, că guvernul respinge cererea lui de a i se recunâşte în mod
formal autoritatea archiereiască asupra Ardelului, Cererea acesta a fost reînoită de biserica sârbescă şi
în urmă de mal multe ori cu acea-şi stăruință, dar
şi de Curtea din Viena respinsă cu acea-şi îndărătnicie;
ea a fost dar timp mai indelungat unul din punctele de
reclamaţiune ale Sârbilor. Importanţa causei le făcea pe
ambele părţi încăpăţinate, dar le întăria în acela-şi timp
pe fie-care dia ele şi în hotărîrea de a tuainta spre scop
pe căi lăturalnice şi fâră de înroirea celei-l'alte.
Intenţiunea,

ce-i drept, nemărturisită,

dar prin multe

din disposiţiunile luate de el dată tnvederat pe faţi a
guvernului era de a-i lipsi încetul cu încetul de preoţi
pe Românii greco-neuuiţi, care erai opriţi de a se pune
în contact cu Metropolitul sârbesc, cu cel din Moldova
ori cu cel din Muntenia, precum şi de a-şi aduce vre-un
preot sfinţit de aceştia ori de vre-un alt archiereii din
străicătate,

pentru

ca, murindu-le. încetul cu încetul toţi

preoții, să fie nevoiţi
a primi pe preoţii uniţi şi uniunea ea
însă-şi. Bar acolo, unde lucrurile nu se puteaii pune cu
binele la cale, urma să intervie puterea militară concentrată.
Metropolitul din Carlorăj, nefiindu-i iertat, să intervie
pe faţă, s'a rădat nevoit a le da pe căi ascunse coreligionarilor săi strimtoraţi ajutor şi îmbărbătare. MMisionarii sârheşti şi epistolele de îmbărbătare ale Sârbitor
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cutrieraă Ardelul, iustigati poporul la, resistență necurm
ată
contra uniunii, ţinea

în el

viuă nădejdea

de isbâudă,

il îmbărbătai prin asigurări de ajutor din partea
Sârbilor şi îl dedeaii sfatul să stăruie înainte de t6te
asupra
trebuinţei argătâre de a av un Episcop greco-orient
al
statornic aşezat în ţară. Alte revindicări vor avea să
se urmărâscă abia după ce se va fi aşedat acest punct
central pentru grei strimtorata biserică greco-orientală,
nici acesta înse nu va put6 să răuşâscă de cât după
ce vor fi concentrat, dorinţele întregului popor asupra
acestui

sivgur obiect,

Efectul acestor momiri instigătâre, resultatul apelului
făcut la tăria în credință trebuia, în deobşte, să răsbescă
şi să găsâscă un puternie resunet la'0 poporaţiune, a căreia
neclintită alipire cătră legea părinţilor nu avea nevoe decât
de o uşâră adiere, pentru ca să-şi ee avânt, şi care
în
urma uneltirilor perfide şi a volniciei predomnitârei politici de uniune era prea înclinată a primi fără de
şovăire mâna de ajutor ce i se întindea din Carlovăţ.
Mişeate până în adencul lor aii fost inimile mai ales în
anul 1751, când Metropolitul sârbesc le-a adresat celor
strimtoraţi

un

călduros

apel şi, fără

de a mai

cere de

la guvern învoirea, de care ar fi avut fără îndoială nevoie faţă cu o diecesă, asupra căreia i se refasase ju-

risdicţiunea, le-a trimis tuturor locuitorilor ortodocşi al
Ard6lului o circulară bine-roitâre şi chibzuită şi a rânduit, ca ea să fie dusă din oraş în oraş şi din sat în sat,
pentru-ca ori-şi-care

credincios

să o cunâscă.

In seris6rea acesta, care era emisă atât în numele
Metropolitului, cât şi în al celor-Palţi Episcopi şi frun-

taşi bisericeşti al Sârbilor, deşi mat ales autoritatea Me44,075. 11,

13

Circulara,
Episcopului

sârbesc.
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tropolitului fese în ea la ivâlă, se dă pe faţă nu numai zelul religios, ci totodată şi hotărirea şi bunul simț
practic al autorilor.
„Cu adâncă şi umilită resignaţinne,—aşa se dice în
scrisâre, —vă adresăm voue fraţilor şi fiilor, care trăiţi
în tot Ard6lul,

în tte

comitatele şi scaunele

şi mărtu-.

risiţi credinţa drept credincisă a bisericii răsăritene, o

rugăminte : A sosit timpul, ca să ră rostiţi în ceea ce
priveşte credinţa vâstră, să spuneţi adecă, dacă doriți
ori nu să vă vie un Episcop de ritul grecesc neanit;
căci dacă nu vă veţi cere roi înşi-vă un asemenea Episcop, nu are fără îndoială nimeni să vi să impună cu
de-a-sila. Să ştiţi adecă, că Impărătâsa îl lasă ori-şicărei naţiuni vote liberă de a stărui în legea părinţilor
el; Impărătesa ea însă-şi ni-a răspuns, că ea nu silueşte pe nimeni în credinţă, ci voi înşi-vă, pornind din
liberul vostru îndemn, primiţi uniunea, pentru care au
se face nici o siluire. In acela-şi sens se pronunţă şi
t6te raporturile trimise Impărătesei de precţii uniţi şi
die ci, — cereţi cu ttă
— ,
de guvernator. Voi inşi-vă
ţara uniunea fără nică o siluire; nici că aţi cerut vre-o
dată, fie de la guvern, fie de la guvernator să vi să dce

un Episcop neunit, ceea-ce nimeni nu vă refusă, nimeni
nu vă opreşte, ceea-ce îuse nimeni dintre voi nua cerut
căci ori-şi-unde s'a dat; pe faţă o asemenea dorinţă, cererea a fost ascultată fără de întârdiere şi i s'a încuviinţat poporului după dorinţa inimii lui şi după alegerea lui Episcopi de legea lui. E) bine, de câte orlam
stăruit pe lângă voi în scrisele nâstre să vă adunaţi
representanţi din fie-care sat al ţării, să mergeţi în faţa
guvernatorului şi să declarați, că nu veţi primi de loc
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Episcop uit ! Să ştiţi dar, fraţilor, că e lucru lămurit,
că dacă voi înşi-ră nu vă veţi duce să faceţi față în
faţă cu guvernul cererea acesta şi să stăruiţi toţi tmtun gâud asupra ei, veţi deveni cu tâtă siguranța şi
necondiționat nemți (adică catolici). Acum se dati de gol
feluritele momeli miucinse ale preoților uviţi, care pe
vol vă incredinţeză, că ei se ţin de ritul grecesc, şi în
acela-şi timp le spun Catolicilor, că ei sunt catolici:
6menii aceştia mint pe ambele părţi. Y& rog, creştinilor
nu TE lepădaţi de legea vâstră părintâscă, ci duceţi-vă
cu toţii şi într'un glas la guvernator, cereţi paşaporte
şi declaraţii fâră de frică şi cu bărbăție, că voiţi să vă
duceţi la Curtea împărătescă şi că veţi cere acolo să vi
se dee un Episcop greco-oriental din Carlovăţ. Nu vă temeţi de nimic; pentru o asemenea cerere nu s'a croit
nici ped6psă, nici osândă la morte: ora hotărtrii a sunat
îuse, şi Episcopul e gata de plecare. Să vie deci din fiecare scauu şi din fie-care comitat câte un delegat aici,
şi să faceţi tot odată o listă exactă despre numărul satelor, şi în fie-care sat să numărați credincioşii, care
resping uniunea şi în sfirşit un registru nominal pentru
locuitorii ce ţin în fie-care sat cu tărie la credinţă, subscriindu-se fie-care, V& conjur deci, fraţilor, puneţi.ră
cu totă inima pe lucru, nu cruţaţi nici o osteneală, cutricraţi di sat în sat, sfătuiţi-vă între voi, alegeţi oameni chibzuiţi şi credincioşi, care să fie trimişi aici. Vă
mai conjur apoi, fraţilor, na trimeteţi pe aceşti bărbaţi

cu mâna gâlă, căci ştiţi prea bine că fără de cheltueli
nu ne putem apropia de cei puternici, nict putem străbate ţări străiue. Adunați din fie-care sat câte un floriu
cel puţin, şi acela, căruia îi veţi încredința banii,
să se
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lege cu jurământ,

că nu îl va tutrebuiuţa

de cât numai

şi numai în acestă trebă obgtescă.
Bar cât pentru not în deosebi, să ştiţi, fraţilor, că
noi ne vom da multă silință, vom bate la porta Curţii
împărăteşti şi vom stărui din tâte puterile la toţi cei
puternici şi Ja toţi Episcopii. Noi nici că putem acum
de cât să vă aducem la cunoştinţa împărtășirile ce i-ai
fost făcute de delegaţii împărăteşti şi resoluţiunea ce ni
sa dat din partea Tronului, Dar de ce am mai şi lungi
vorba până ce nu vom fi obținut altă botărire?! Imbărbătaţi-vă deci, fraţilor şi creştinilor, şi duceţi în deplinire ceea ce vă sfătuirăm a face; nok din partea nâstră
vă vom ajuta din tâte puterile n6stre. Amin, amin,
amin! 1),
Acest apel a cădut pe pâmâat roditor şi nu a rămas
fără de efect. Toţi Românii, care nu fuseseră âncă fie
prin convertire, fie prin vicleşug, fie prin ameninţări deţerminaţi a primi uniunea, deci bărbaţii covirşitori pria
număr şi prin vagă ai naţiunii, ai primit cu recunoştință acest sfat venit de la Carlovăţ, lait urmat întocmai, ali trimis deputaţi la guvern şi ai cerut stăruitor şi cu hotărire să se institue un Episcop grecooriental pentru Arde],
Metropolitul sârbesc a intervenit şi el la Curte pentru
împlinirea acestei cereri cu atât mai stăruitor, cu cât

cererea făcută acum de Români înlătura

obiecţiunea ce

în atite rânduri i se făcuse, că poporul ar fi ales din
buna lul voie uniunea şi chiar în virtutea posiţiunii sale
1) Epistola Karloviciensium ad Vatachos Transyltanos
non uniti Ritâs, ddo Karloticii, S-a Decembris 1751.

graeci
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avea căderea de a interveni în favorul coreligionarilor
săi nedreptăţiţi.
Curtea din Viena înse era strimtorată între o concesiune
în principii admisibilă şi îutre primejdia ce pentru poporaţiunea

unită

putea să resulte din

acordarea acestej

concesiuni şi nu fără de temei se temea, că uniunea
introdusă în pripă şi numai superficial în viaţa poporului va căd€ jertvă în rivalitatea ei cu biserica grecoorientală,

care ar fi avut ast-fel să

primâscă un

punct

de radăm şi de concentrare în Episcopul, pe care şi-l
cerea. Părerile şi propunerile celor mai de căpetenie şi
mai autorisaţi dintre sfetnicii corânei eraii înse atât de
deosebite şi atât de disparate, iucât nu se putea face
în virtutea lor o propunere comună şi nimeni nu putea
să dee garanţie morală, că vre-una dintre ele e singura bună.

Trecând cu vederea cele-Valte greutăţi, necesitatea de
a lua în cestiunea acâsta o hotărire cădea într'an timp
grei pentru Casa domnitâre, în peri6da răsboiului de
şapte ani. Şi nimeni nu îndrăzaia să lee pentru propunerea sa cu t6tă încrederea asupră-şi întrega răspuudere, că poporaţiunea nu va porni spre turburări, nu va
emigra ori uu se va răcula, dacă nu i se va împlini
cererea, nici că nu va fi sacrificată uniunea însehchată
prin o lucrare de peste cinci-deci de ani, dacă implinindu-se cererea Românilor, reiigiunea greco-orientalăva
ajunge la predomnire deplină.
loţelegerea asupra unei propuneri comune era între sfetnicii corGnei peste putinţă chiar şifără ca să se mai câră
Yre-0 garanţie în ceaa, ce priveşte succesul, căci ei se

depărtaii unii de alţii în trei direcţiaul, Vaii ţinea să

Diferite propuneri

de re-

solvare.
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se măuţie organisaţiunea religionară de până acum a
ortodocşilor greceşti din Arde, deci disposiţiunile luate de
Impăratul Leopold I; alţii, între care era şi comitele Kaunitz, stăruiaii să se numâscă pentru creştinii greco-orientali din Ard6l un cap bisericesc neatirnător, care nu

e subordonat față cu Metropolitul din Carlorăţ şi căruia
nu i se' dă dignitatea şi posițiunea de Metropolit, ci numai cea de Episcop exarch (Episcopus exemtus). La acâată
propunere s'aii alăturat Mareşalul

suprem

al Curţii Co-

mitele de Uhlfeld şi preşedictele deputaţiunii aulice ilirice
Baronul Bartenştein, tnse numai făe6ud din ea prin modificări esenţiale o a treia propunere

şi anume, ea hotă-

rirea de a se înfiinţa noua Episcopie să se iee acum,
dar să fie ţinută în secret până la un timp priincios şi
Episcopul neunit de la Bnda, Dionisie Novacovici, să fiz
chemat la Curte, pentru ca prin ascuns să se încâpă cu
el negoţieri cu scopul de a-l face inofensiv. Deşi Bpiscopul acesta era om modest, moderat şi îngăduitor, era
consult, să se ee şi față cu dânsul cuvenitele măsuri
pentru casul, că fie din ambiţiune, fie din vre-un alt îndemn s'ar încerca să înduplece a se întârce iar la legea părintescă pe Românii trecuţi efectiv ori numai la
aparenţă la Uniune. Episcopul designat urma deci să fi=
trimis în Ard6l numai după ce se va fi restabilit pacea,
adecă într'un timp, când câte-va regimente împărăteşti
vor fi fost dislocate acolo: de o cam dată se puteaii urma în t6tă tigua cu Dionisie negoţierile pentru punerea
la cale a lucrurilor, molcomindu-se în acela-şi timp şi
împăciuindu-se Românii neuniţi din acea provincie priu
asigurări de ocrotire şi de ajutorare date de guvernul țării
în numele Impărătesei; Episcopul acesta avea, în sfirgit,
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să păstreze pe lângă noua diecesă fără de nici o restricţiune şi pe cea de Buda, căci numai din urmările
ce se vor produce se va put6 aprecia, dacă noua Episcopie are să fie dăinuitâre

ori numai

impărătâsa şovăia între deosebitele

vremelnică,

păreri

bine

înte- Opiniunea de-

meiate şi nu putea să se hotărască cu t6tă inima pen- dă În ian
tru nici una din ele.
Ţiind sâmă de importanţa cestiunii, care cerea o matură chibzuire,

ea a recurs,

după

ce a ascultat părerile

tuturor celor-lalţi miniştri şi ale preşedinţilor diregătoriilor aulice, la cel mai de frunte dintre sfetnicii ei,
care era tot-odată şi cel mai chibzuit şi cel mai invenţios, cancelarul Comitele Kaunitz, căruia i-a trimis protocâlele conferenţelor, în care-şi exprimase âncă mai
nainte părerea, cerându-i să-i şi dee âncă odată şi în mod
definitiv opiniunea. Opiniunea acesta e un act important
care caracteriseză pe omul de stat bine cumpenit,
După ce declară, că menţine şi acum fără de nici un
adaos şi fără de nici o scădere votul săi cuprins în pro-

tocolul conferenţei de stat, pe care Pa dat după cea mai
bună a lui pricepere şi în t6tă conştiinţa, el urmeză,
„Inţeleg înse prea bine, că ră vine forte grei Majestăţii Yâstre să resolvaţi în faţa părerilor deosebite întrebarea : dacă e să li se acorde greco-neuniţilor din
Ard! în conâiţiunile propuse de mine un Episcop exempt
ori ai să fie lăsațe lucrurile în starea lor de acum.
Ei m'am rostit pentru primul mod de resolvare, fiînd-că în tâte cestiunile privitâre la prâinaltul servici

îmi dai silinţa de a evita măsurile paliative,

care de

obiceiit mal mult strică de cât folosesc, de a stîrpi râul
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din rădăcină şi de a privi lucrurile cum ele sunt, ear
nu cum ar trebui să fie.«
„Dacam put6 să ne măgulim cu speranţa, că cej însărcinaţi a pune în executare înţeleptele şi dreptele
măsură luate de Majestatea Yostră contra grecilor neuniţi
Sar purta cum se cuvine şi şi-ar face indeplin datoria,
nu ar fi greii să găsim alte mij!6ce priincise atât pentru
stat, cât şi pentru religiunea dominantă. Dar după feluritele experienţe, pe care le-am făcut, trebue să consider
speranţa acesta ca ceva zadarnic; căci taclivarea spre
mijlOce silnice şi ura contra Ilirilor e prea adânc înrădăcinată, pentru ca să putem spera vre-o schimbare în
privința acâsta,
In împregiurările de astă-di ar fi înse mai mult de

cât ori şi când lucru prea de tot primejdios a
da ocasiune pentru rebeliuni, pentru emigrări ori pentru
alte

urmări cu deosebire stricăci6se şi a nu av6 în acela-şi
timp şi mijl6ce îndestulătâre pentru împedecarea răului.
Cele câie-va mili6ne de greci neuniţi, care trăese sub
prâtualta ocrotire a Majestății Vâstre, ai după părerea
mea modestă să fie priviţi ca o comâră şi ca un alevărat giuvaer al înaltei case domnitre, din care în viitor
se vor put€ trage fol6se cu mult mai mari de cât până
acum, dacă vor fi numai apărați cu energia cuvenită
contra ori-şi-cărei asupriri, nedreptăţiri şi legitime reclamaţiuni şi conduşi ast-fel, cum după regulele precauțiunii are să fie întimpinată o națiune aspră şi răsboinică,
Cât pentru Românii din

Ardel în deosebi,

votul

mei

umilit pare a se ishi de obiecţiunea, că prin acâsta uniunea de până acum ar ajunge la decadență deplină. Pe
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cât de puţin a-şi îndrăsni a o pune acâsta la îndoială,
dacă drept Episcop exemt ar fi ales un preot grecesc
zelos şi ostil şi dacă nu s'ar ţin6 s6ma şi de alte mij-

l6ce impuse

de precauţiune,

pe atât

sunt de

sigur,

că

un Episcop exemt prudent, pe care şi interesele lui îl
îndemna a se feri de ori-şi-ce pas greşit, se va feri cu
multă îngrijire de a jigni uniunea şi de a da ocasiune
pentra

reclamaţiuni şi ast-fel pentru

înlăturarea

sa, ba

va pule să fie înduplecat a lucra spre cel mat mare
folos al religiunii şi al statului, de a trece dasu-şi cu
întrega obştie diecesană la uniune şi de a asigura astfel uniunea în mod statornic, uşor şi grabnic.
Casul acesta pare a fi avut în vedere şi opiniunea
anonimă, care mi-a fost prea grațios comunicată de Majestatea Yâstră şi care propune ca Episcop pe un 6recare Dionisie“ 1),

“In mod pe cât de liberal, pe atât de pătrundător a
ştiut cancelarul să scotă lămurit la îvâlă atât adevărata causă a răului, cât şi singurul chip de vindecare
alui. Căuta răul adevărat în violentarea conştiințelor şi
în ura religi6să-naţională, iar singurul 16e admisibil, de
care se mai put face întrebuințare, era în gândul lui
blânda şi prevenit6rea iubire de dreptate împreunată cu
binevoit6re încercări de ademenire. Libertatea de Organisare bisericâscă,

redată credincioşilor de legea grecâacă

putea să aibă în anumite împregiurări şi caracterul unei
invitaţiuni de a trece de buna lor voie şi organisaţi gata
la uniune, Propunerea acestui om nu era în adevăr decât
1) Raportal cancelarului Comitele Kaunitz-Rittberg

părătesa, ddo Viena, 9 Octomvrie,

1758.

către

Im.
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împrospătarea
Austria de a
sa. Era deci
Românilor, ci
prin el şi cu
une. Acâstă

metodului âncă din vechime aplicat în
cumpăra pe poporul acatolic prin hierarchia
nevoie de un Episcop nu numai în favorul
totodată şi în paguba lor, spre a câştiga
el poporaţiunea lui diecesană pentru unisperantă a cancelarului s'ar fi şi realisat,

fără îndoială, sub stăpânirea ori-şi-cărui alt snecesor

al

Mariei 'Teresiei afară de fiul ei. Când înse sub Iosif II.
a răsărit s6rele libertăţii de conştiinţă ori cel puţin al
unei toleranţe din ce în ce mai largi, speranţa unei astfel de sporiri a uniunii a trebuiţ să devie un fel de mit.
Părerile desfăşurate de Kaunitz în protocolul conferenței asupra acestui obiect şi precauţiunile, pe care le-a
adaus la propunerea sa, merită să fie puse în evidenţă,
fiind-că ele sunt aderăratul temeiii al hotăririlor luate de
Maria "Terezia,
Primejdia, dicea el, nu pâte să zată în greşita apreciare a persânei Episcopului ce s'ar trimite în Arddl,
căcă dacă Episcopul sar da mai târdiii de gol ca instigator, care aţiţă poporul contra uniunii, nu ar fi grei
să i se pună mintea la loc ori să se recurgă la un erpedient sumar prin o executare făcută în secret, ceea-ce
s'a mai întâmplat adese-ori în asemenea împregiurări.
Primejdia zace, din contra, în poporul român el însu-şi,
care e şovăitor, e fărmecat chiar şi numai când aude
de legea lui, şi, stăpânit de vadă Patriarchului, va fi cu atât
mai puţin dispus a se lepăda de uniune după ce va fi căpătat
un cap bisericesc; el va cere apoi acelea-şi drepturi, lipertăţi şi prerogative, de rare se bucura neuniţii din
Ungaria încă din anul 1723; noul cap bisericesc nu s'ar
mai put6 apoi depărta din ţară fără ca să se producă
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în popor 0 mişcare, care ar culmina în răsețle şi emigrări şi ast-fel uniunea nici odată nu se pâte realisaîn

deplin. Puterea armată ar fi fără îndoială cel mai sigur
mijloc spre a înfrâna pe poporul resrrătit şi spre a-l
muia, dar în aceste timpuri de r&sboiă nu se pâte face
decât o întrebuințare

mărginită

de ea;

căci, deşi

ar fi

destul să se trimită în Ardel un regiment, cel mult; doue
pentru ca să risipâacă pe cei alunaţi la un loc şi să
astimpere pe cei neliniştiţi, e bine întemeiată temerea,
că massele risipite, cuprinse de mai viuă amăriciune,
s'ar retrage în Ungaria, s'ar întări în comitatele învecinate, care sunt populate mai ales de connaţionali aj

lor şi, ajutaţi şi de protestanții nemaulţuniiţi, ar aprinde
un foc, a căruia înăbuşire în faţa duşmanilor pânâitori
şi a disposiţiunilor îndoelnice ale Porții nu ar ma! fi cu
putinţă.
Un alt mijloc pentru molcomirea poporului agitat ar
fi acordarea toleranţei, fie a celi aşa numite tacite, fie
a celei publice, numai înse în casul, că ea nu-i pune
poporului limite prea înguste pentru

drepturile lui

con-

fesionale. Reclamaţiunile Românilor ncuniţi sunt înse îndreptate tocmai contra condiţiunilor şi a limitelor, în
care se acordă toleranța, şi aceste reclamaţiuni nu se
pot asculta fără jignirea conştiinţei.
Tot atât de puţin ar pute să fie un suficient mijloc
de împăciuire instituirea în Ard6l a unei comisiuni de
anchetă însărcinate a examina îmiparţial reclamaţiunile
neuniţilor de acolo; căci dacă comisiunea ascultă aceste
reclamaţiuni, ea nu pote să aibă mal mult efec; împăciuitor de cât orl-şi-care

rescript împărătesc, şi

ast-

fel ar fi în casul așesta de prisos, ear dacă ea ar res-
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pinge reclamaţiunile, poporul ar rămân tot atât de nemulțumi că până acom şi ar găsi numai un no îndemn

pentru manifestaţiuni ostile, ba pâte

chiar pentru

0 r&sc6lă generală,
După

ce expune aceste

considerațiuni,

Kaunitz

îi re-

comandă Impărătesei, ce-i drept, şi mijlâcele mai sus
arătate, dar numai cu Gre-care modificări şi combinate
cu altele,
Urma deci după propunerea lui să se trimită la graniţe două bataliâne de trupe regulate şi să fie risipite
de-a lungul liniei de delimitare despre Moldova şi Muntenia ca având să apere Ardâlul de ciuma ivită în aceste
(ări, în adesăr înse spre a închide tote trecătorile,
Aceste

trupe

s'ar put6

lua

de

prin

fortărețele

din

Uogaria, care ar fi ocupate de o cam-dată de invaligi,
Comisiunea de anchetă împarțială sar institui şi s'ar
publica şi ea în acela-si timp, dar numai după mat multe
luni de gile ar ave să-şi înc6pă Inerarea, Acâiă comisiune, a căreia reşedinţă ar fi la Sibiii, ar av6 să trimită din mijlocul ei rând pe rând câte trei consilieri în
fie-care din localităţile pornite spre răzedlă, pentru ca
să asculte poporul; actele sar trimite apoi comisiunii
întrunite la Sibiiii. Intre comisarii exmişi are să fie şi
Episcopul grecesc neunit, căruia
i se dă însărcinarea specială, ca, visitând împreună cu cel-Palţi doi comisari
iocalităiţile turhurate, să îndemne poporaţiunea prin sfatură blânde şi prin ademenieri stăruitâre a se întârce la
supunere şi a se linişti. Fiind apoi vorba să se câștige timp,
preşedintele acestei comisiuni urma să primescă instrucțiunea secretă de a face Curţii punct cu punct şi fără
de nici o apreciere raport despre resultatele anchetei şi de
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a conduce,

în genere,

afacerile ast-fel, ca lucrurile să se

trăgăneze până la asprul timp de iarnă.
Drept cuvinte pentru facerea acestor propuneri cancelarul sc6te la ivâlă următorele patru lucruri: că aveni
în vedere nevoile răsboinlui actual, Impărătâsa ar câştiga
timp pentru ca să restabilească pacea atât în afară, cât

şi în lăuntru; că prin o asemenea procedură Cor6na nu
se obligă la nimic şi ast-fel îşi reserveză pentru viitor
libertatea de a resolva cestiunea după buna ei plăcere;
că poporul ar trăi mai departe plin de frică şi tot
odată şi de desnădejde şi de încredere, de frică îu faţa
trupelor, al căror număr nu pâte să-l cunâscă, de nădejde în fața comisiunii instituite, ear de încredere în
urma participării la lucrările acestei comisiuni a unul
Episcop al săi ; că ast-fel Impărătâsa ar put6, în sfirşit
să pună cu siguranță la încercare fidelitatea şi destoivicia Episcopului mai sus amintit şi să le răsplătescă şi
în alt chip, dacă el ar fi făcând bune

servicii.

Sfatul înțelept al cancelarului, în ceea ce privegte Concesiuni fă
cute grecoacordarea şi modul de executare a găsit resunet la Im- orientalilor
şi
părătesa, care la primit şi în Decemvrie 1758 a luat conaiţiunile,
în care se fac,
disposiţiuni pentru punerea lui în executare.
Li s'a acordat greco-orientalilor un propriii Episcop
exemt, care nu era sub-ordonat nici unui Metropolit,
şi s'a lărgit cercul de competenţă a acestui Episcop asigurândui-se tot odată şi o I6fă din cassa statului. Metropolitul din Carlorăy a fost îngtiinţat despre acâsta în
mod oficial Ja sfîrşitul anului 1758
cu adaosul, că
Românii neuniţi din Ard6l ai fost prin acesta împărtăşiți de o bine-facere ca nici o dată mai nainte sub re- genţii din Casa domnitâre ori sub principii indigeni electivi.
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Dar aceste concesiuni
parte generale,

se fac

în

avumite

parte speciale, care sunt parte

condiţiuni
grele şi

jignitâre, parte îu oposiţiune cu scopurile urmărite de
reclamanţi.
Impărătesa punea adecă în reseriptul ei emis în cestiunea acâsta trei postulate principale: ânteii, ca grecoorientali, spre a se arăta vrednici de a se bucura şi
de o mai întinsă toleranţă şi de a se împărtăşi de ea,
să rămâe atât cu toţii împreună, cât şi fie-care în deosebi liniștiți, credincioşi şi supuși; a dona, ca să nu
facă nimic ce ar pute să jianâscă religiunea dominantă
şi propagarea ei; a treia, îu sfirşit, că ea le restitue în
deplin celor goniţi cele luate de la denşii.
Aplicările acestor postulate principale la, neroile ce se
vor

fi

ivind

în

împregiurările

date

pentru

guvern

şi

pentru uniune sunt şi ele specificate cu totă precisiunea
în rescriptul împărătesc,
Impărătâsa îi declară pe grecii reuniți obligaţi a le înuapoia uniţilor bisericile luate de la dânşii, a pune iar
pe preoţii înlăturați ori pote chiar alungaţi în parochiile
şi în beneficiile lor, a se feri în viitor de a mat lua vre-o biserică cu puterea şi de a-şi da siliuţa să se porte liniştiți
în deprinderile lor religi6se, să nu ocărâscă şi să nu jign6scă pe preoţii ori pe aici uniţi şi cu atât mai puțin să-i momâscă a se lepăda de uniune, într'un cuvânt
îi declară obligaţi a nu păgubi şi a nu supăra prin nimic biserica unită,
Greco-orientalii sunt apoi opriţi a ţine adunări secrete
oră a primi misionari străini şi a le da acestora cregământ ; ei aveail, din contra, să denunțe autorităţilor pe
asemenea agitatori,
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Ei sunt, în sfirgit, obligaţi, a da autorităţilor legale
respectul cuvenit şi ascultarea cuvenită şi a se purta atât
între dânşii, cât şi față cu alţii ca supuşi credincioşi,
ascultători şi pacinici şi a chezăsui şi a da garanţie pentru
preoţii lor mai ales dacă aceştia ar fi străini.
Concesiunile împărăteşti nu aii putut să producă asupra Românilor neuniţi, care erai cuprinși de adâncă şi
legitimă neincredere faţă cu politica din Viena, efectul împăcivitor, pe care-l inteuţionase Impărătesa.
Nu putea fără îndoială să liniştescă spiritele o resolvare, care în certa ivită

între doue confesiuni

luptaii îndârjite între ele proslama
tocmai obiectul de cârtă drept lucru
sentența adusă ear obiect de cârtă.
Greco-orientalii se plânseseră cu
fiind-că parte prin forţă, parte prin
biserici şi parochii de la dânşii; ear

ce

se

prin un cerc riţios
judecat şi făcea din
tot dreptul tosmai
vicleşug se luaseră
acum după un si-

mulacru de cercetare, aveali să se dee pentru tot-de'auva usurpatorilor uniţi bisericile şi parochiile, pe care

aceştia le luaseră fără de drept, ba mai erai ţinuţi a
nu se încumăta nici odată să dică ori să facă ceva
contra uniunii, care era răul mistuitor atât

pentru ob-

ştia întrâgă, cât şi pentru fie-care în deosebi.
Aşteptând pacea, pentru-ca să strivescă apoi poporul
cu mâna armată, Curtea din Viena le-a făcut de ocamdată Românilor nemulţumiţi câte-va concesiuni acceptabile, cum

era, de exemplu,

înființarea Episcopiei, pentru

ca prin acestă făgăduinţă să ajungă la timpuri mai liniştite, dar îşi reservase, ca atunci, când va dispune de trupe
îndestulătâre, să dee făgăduinţei formal făcute o inter-

208

pretare favorabilă uniunii şi să înlătureze pe Episcopul
acordat, dacă el ar fi supărător.
Impunerea nemil6să a obiectelor de certă drept puncte
de obligaţiune nu era câtu-şi de puţin dovadă de judecată nepreocupată, ci denota, din contră, stăruirea în
tradiționala tendinţă de a duce cu orl-ce preţ la capăt
respândirea uniunii în ţara întrâgă. Chiar şi atât de mult
accentuata acordare din cassa statului a lefii episcopeşti
avea, ce-i drept, aparențele unui însemnat

favor, era înse

numai un bun mijloc spre a-l ţine pe Episcop în atîrnare
materială şi spre a-l egitropisi,
Cestiunea personală era în casul acesta pentru guveru
lucrul de căpetenie, o condiţiune esenţială pentru înfiinţarea efectivă a Episcopiei greco-orientale. Deşi dar
âncă în Decemrrie 1758 atât Românilor neuniţi din Ard6], cât şi Metropolitului din Carlovă li s'a făcut împărtăşire formală despre aceste concesiuni, după planul de
operaţiune croit de Raunitz şi aprobat de Impărătâsa trimiterea în Ard6l a noului Episcop urma să se facă numai după o îndelungată amânare; căci vorba era, precum

s'a dis, să se câştige de ocam dată timp până la încheerea păcii şi la intrarea în Ard6l a unei puteri armate
maj însemnate şi până ce nu va fi fost cunoscut mai de
aprâpe Episconul ce urma să fie trimis în Ardâl şi nu
se vor fi făcut învoelile cu el.

De o camdată

acesta a fost sondat,

disposiţiunile şi

bună-voiuţa lui aii fost puse la încercare,i s'a făcut asigurări amicale şi s'ait primit asigurările lui şi ast-fe]

Curtea se simţia în cele din urmă sigură de el. Abia în
anul 1759 a luat deci Imptrătsa hotărirea de a nuni
în tâtă forma pentru diecesa Arâslului pe Episcopul sârbesc
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de Buda Dionisie Novacovici, care îi fusese propus
de
diregătoriile Curţii după nişte cbibzuiri atât de mature
.
Drept l6fă i sai asigurat Episcopului taxele obicinuite în Ard6l, câte un fiorin de fie-care prect,
la
care s'a mai adăugat suma de câte 2000 florini pe
au
din cassa statului. Impărătesa a luat înse în acela-ş
i
timp şi disposiţiunea, ca numirea acesta să fie ţinată
un
timp Gre-care în secret; mai înainte de sfîrşitul
dietei

ce urma

să

se întrunâscă tâmna

aceea

în

Ard6I,

nici

Episcopul el însu-şi, nici alt cine-va nu avea să
publice
disposiţiunile luate în cestiunea acâsta. In acela-şi
timp

guvernatorul

Transilvaniei Comitele

Gavriil

Bethlen avea

să se întârcă în ţară şi să se pună în înţelegere
cu
Episcopul romano-catolic şi cu cel unit, precum şi cu cei
mai de frunte dintre consilierii catolici să se sfătuiască
cu aceştia în secret asupra celor mai potrivite mijl6ce
pentru asigurarea uniuni! şi să chibzuiască cum misionarii şi agitatorii străini ati să fie alungaţi şi paralisaţi
în lucrarea lor şi cum se vor put6 stabili limitele jurisdicțiunii Episcopului neunit fără mari primejdii pentru uniune.

Tradiţionala politică unionistă a rămas, în genere, tot

cea de mai nainte, şi vorba era numai, ca în riitor să

fie validitată faţă cu hierarchia română-ortodoxă cum în

trecut fusese în lipsa e%, Şi fiind-că de o cam-dată nu
se putea usa în î6tă tigna de forţă, care ar fi fost cel

mai uşor şi cel mai bine venit dintre mijlâcele de exe-

cutare, forța a fost înlocuită cu un sistem de precanţiuni combinat cu fineţă diplomatică şi împreunat cuo ţe-

sătură de apucături perfide şi de curse ascunse, pentru ca
44,075, IL,

14
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Frământări
nepotolite

şi

neliniştite între Români.

cu ajutorul acestui sistem să trâcă cu binele şi fără de
sacrificarea tendenţei primitive greul timp, în care lipseşte forţa suficientă.
In ciuda acestei ţesături artificiale poporaţiunea de legea grecâscă nu s'a lăsat să fie momită şi a stăruit cu
atât miai vîrtos în nemulţumirea şi în atitudinea ei amenivţătere, cu cât nu s'a făcut nimic serios pentru înlăturarea îndoitului răi, cel confesional şi cel social, cu
care ea se lupta,
De tot ameninţătâre

era frământarea,

care hi ținea în

viuă fierbere pe Românii din tâte- scaunele săseşti ale
fundului regiii, unde pe lângă cele doue rele se mal ivise
şi un al teilea, ura naţională.
PFanatismul religios, amăriciunea

stîrnită de excesivele

sarcini urbariale, ba în parte şi mânia produsă de Dbirurile prea grele îl îndârjiseră după multă răbdare pe
poporul alt-fel blajin, nu-l mai lăsaii să se liniştescă
şi nu încotaseră?nici în urma silințelor puse de comisarii
ae anchetă trimişi în localităţile neliniştite.
Nesupunerea, împotrivirea față cu autorităţile, faptele
de răsvrătire, actele de violență, răsc6lele în t6tă forma
eraii lucruri gilnice; în acela-şi timp, dată fiind natura
complicată a stărilor de destrămare, puţinele reclamaţiuni ce puteai pătrundă până la Curte, nu erai făcute
- mumai de neuniţi, ci de ambele părţi de opotriră. Astfel locuitorii Făgăraşului, cei mai mulți Români, s'aă
jeluit, fără deosebire de rit, contra procederii volnice, împilătâre şi asupritorea căpitanului suprem Comitele Paul
Teleki, care dimpreună cu diregătorii puşi sub autoritatea ut îşi aduna bogății pe spinarea poporului ajuns

al

la mizerie şi despreţuind tote legile, nu se sfia dea
serirşi ori şi ce abus 1).
Sătul de reclamaţiunile pe cât de dese, pe atât de
zadarnice, ne mai puind temei pe făgăduinţele şi pe
concesiunile făcute de Curte şi ne mai așteptând scăpardecât de la hotărirea sa energică, partea neunită a șoporului român a refuzat a-și da îuvoirea în ceea-ce priveşte disposiţiunile restrictive, care în rescriptul impărătese erai puse apriat şi categoric ca condițiuni şi
ca îndatoriri impuse în schimbul concesiunilor - acordate.
Era 6re cu putinţă,

ca el să consimtă,

când

vorba

era

tocmai de lucrul, în care i se făcuse marea nedreptate,
pentru care făcuse jăluiri atât de întemeiate şi din causa
căruia se avântase pe alocurea Ia impotriviri făţişe şi la
acte de violență? Nici chiar acordarea Episcopului nu j
se părea destulă compensaţiune pentru învederata scădere a numărului crediocioşilor, pentru bisericile răpite
cu forţa, pentru

parochiile luate pe nedrept.

Pe când pe deo parte acestă condiţiune nua fost împlinită de neuniţi, n'a răuşit, de altă parte, nici păstrarea
secretului în ceea ce priveşte numirea Episcopului Dionisie. El n'a dat, ce-i drept, pria vre-o declaraţiune formală pe faţă secretul, dar, desfăcându-şi cu totul B0spodăria de la Buda, a ridicat prin acâstă faptă a sa
velul ce acoperia secretul şi ori-care ochiii pânditor
putea
să tragă din purtările Imi conclusiunea, că e ho=
târită mutarea lui,
Iucăpăţinarea poporaţiuni! şi lipsa de chibzuinţă a Epis1) Supplex libellua civium et incolarum Fogarasiensiurm, ddo Fo-

garasi, 20 August 1755.
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copalui eraii lucruri, de care Maghiarii puteai să profite
în ura lor religi6să şi naţională contra Românilor; căci
cancelarului aulic transilvan Comite Bâthlen i s'a dat
prin ele un pretext de a pune în vederea Impărătesei că
concesiunile făcute de ea condiţionat greco-orientalilor pot
să fie considerate cu drept cuvânt ca ne mai având fiinţă
fiind-că greco-orientalii resping pe față ori-gi-ce condiţiune, ear Episcopul, din dispreţ faţă cu porunca împărătescă, a şi călcat prin fapte condiţiunea cei s'a pus;
stărue deci ca trimiterea în Ard6l a Episcopului exempt
să se amâne ori chiar să nu se mai facă de loc şi în
acela-şi timp să se revie la principiul anunţat în resoluţiunea împărătâscă de mai înainte prin vorbele, că numai cel ce-şi vor fi păstrând religiunea în linişte n'a
să fie siluiţi la uniune 1). El își mat întemeiază propunerea şi pe faptul, că t6te mijlâcele şi căile blânde, de
care în virtutea înţelegerii luate în Octomrrie 1759 cu
Episcopul latin şi cu cel unit din Ard6l s'a folosit pentru propagarea între Români, aii rămas cu desărirşire
fără de efect la „acest popor atât de îndăritnie şi de
încăpăţinat, când e vorba de religiune“.
Conclusiunea, care din premisele lui resultă de sine,
pe care înse în faţa Impărătesei chibzuite şi cu t6tă ali-

“pirea ei către catolicism înțelepte o indică numai, nu e
alta decât că, dacă e vorba, ca uniunea să fie stabilită în
Arde], ea nu cu binele, ci numai cu armele are să fie
întrodusă,

Acestei conclusiuni în sine

logice,

dar nepotrivite cu

1) Dedueţiunea cancelarului aulis Comitele
uniunii din Arde; ddo Viena, 6 lanuarie 1760.

Bethlen în afacerile
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raţiunea de stat i se împotrivia bunul simţ practic
şi
iubirea de oameni a Imptrătesei şi a cancelarului, şi astfel propunerea a rămas nehăgată mai departe !n semă.
Ast-fel

stătea

lucrurile în Ard!

la anul

1762, când

încheerea păcii de la Hubertsburg a făcut cu putinţă o
indestulătâre ocupaţiune militară în țară şi continuarea
planului de operaţiune.
După propunerea generalului Bukow s'a trimis în
țară numai trupe germane, de 6re-ce regimentele uvgureşti ori cele precumpenitor

româneşti

parte în urma în-

ruâiril cu indigenii în ceea ce priveşte n6mul şi legea,
parte din causa uşuriuţei, cu care se puteai face deserțiunile, ceea ce mai alea pentru soldații români era
o ispitire, nu puteai

să fie

în

faţa

frădutărilor

dia

țară destul de nepreocupate şi de nemil6se şi ast-fel nu
inspira nici destulă incredere 1).
Ac6stă precauţiuae era recomandabilă şi pentru că tru”
pele pe lângă

cele-Valte

mal aveaii să

execute şi îuca-

sarea restanţelor de dare surprinqător de mari, care în
cel din urmă au se ureaseră la 400.000 florini.
Abia acum s'aii luat cu Gre-care linişte sufletească măsuri pentru trimiterea în noua sa diecesă a Episcopului
exempt, care de aprâpe trei ani fusese designat în secret şi tot atât timp fusese oprit de a pleca. La sfirşitul anului 1762 guvernul Pa proclamat pe Episcopul de

Buda Dionisie Novacovici şi Pa şi instalat sărbătoreşteîn
scaunul lui.
1) Lettre da General

Baron de

Buccow

an

Chancelier

Comte

Kaunitz, do Hermannstadt, 16 Avril 1763.—Râponse de Kaunita
ă Baccovw, ddo Vienne 26 Avril 1763,

Activitatea
Episcopului
Dionisie.
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Credincios învoielilor avute şi obligaţiunilor luate în
secret asupra sa, Dionisie a fost fârte supus față cu
Tronul, gata de a împlini tote dorinţele guvernului şi în
deosebi dispus a favorisa cansa uniunii, dar şi-a dat
totă silinţa de a ascunde în faţa coreligionarilor săi acestă
înclinare a sa şi s'a pus ca organ sub-ordonat sub conducerea şi sub ocrotirea influentului Episcop catolic Bajtay, care, ca consilier împărătesc în guvernul transilvan şi
ca favorit al cancelarului, avea o posiţiune avantagidsă
în cercurile de la Curte,
Chiar şi intrarea în activitate a noului Episcop nu
era înse de ast-fel, ca el să-şi câştige prin ea inimile
coreligionarilor să. Abia sosit adică în anul 1762 în
Ards!, el a şi pus cu deosebit zel şicu multă stăruinţă
în vederea poporului sâii diecesan recunoştinţa pentra
concesiunile obţinute pentru biserică şi a scos în acela-si
timp Ja ivelă porunca împărătescă, ca nimeni, fie preot,
fie laic, să nu să incumete a se amesteca În afacerile
uniunii, a-i face uniunii vre-o stricăciune, a îndemna pe

alţii să se lepede de uniune şi, în genere, a lucra contra uniunii. Era parcă vorbia prin rostul lui ma! mult
un diregător împărățese decât un Episcop de sine stătător şi ca-şi-când el ar fi fost mat mult un apărător
al uniunii decât un luptător contra ei. EI proporeduia
pacea cu uniunea, ca-şi-când acesta, care se gândia mereii la cuceriri, deci la răsboiii, ar fi avut în ttă sinceritatea intenţiuni pacinice şi nu ar fi profitat numai
de aparențele păcii spre a-şi ascunde rivna de a se în-

tinde,
Purtarea şovăitâre, molatică şi lipsită de energie a
conducătorului, care de mult a fost dorit şi cu atât de
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mari greutăţi a fost obținut spre a fi pus ca eroi al
credinţei în fruntea luptei purtate de ortodoxia grecescă
contra uniunii, prea era în contrast cu zelul fierbinte şi
cu amăriciunea Românilor contra propagandei, care voia
să le răpâscă cu ori-ce preţ legea părintescă, pentru ca
să nu producă încetul cu încetul o durerâsă desamăgire
şi în cele din urmă o învederată înstrăinare în popor.
Vada şi popularitatea lui aii scădut darcu atât mai mult
cu cât mai mult a stat în scaun şi şi-a dat de goladevăratele intenţiuni, pe care voia să le ascundă,
Mstropolitul sârbesc Nenadovici avea şi el întocmai ca
întrga poporaţiune diecesană mare bănuială în ceea ce
priveşte buna credinţă a lui Dionisie şi a luat disposițiunile canonice drept punct de plecare spre a-l sili pe
archiereul bănuit să se retragă de bună voe. Can6n ele bisericeşti nu permit, gicea Metropolitul, comularea duor Episcopil în o pers6nă, deci împreunarea Episcopiei de Buda
cu cea din Arddl în mâna lui Dionisie; el s'a jăluit dar
în cestiunea acesta la Impărălsa şi a cerut, ca Dionisie
să fie învitat a se declara după propria lui alegere pentru
una din cele doue Episcopii şi a se l&păda de cea-laltă,
Nefiind sigură, dacă va putea ori nu să găsescă numal decât un Episcop greco-oriental, care e cu tâte aceste
bine-voitor faţă cu Uniunea, Impărătâsa se afla 'n 6recare strinatorare şi a însărcinat pe Kaunitz să câră opiniunea Episcopului Bajtay în ceea ce priveşte resolvarea
priinci6să a afacerii; căci nu-i venia să aprobe numai
decât cererea Metropolitului, când ştia că Dionisie va
alego după

t6tă probabilitatea

diecesa

bilă a Budei, iar nu pe cea din Ardi,

săracă,

dar

sta.

care era mai

bogată, dar vremelnică şi împreunată cu mari greutăţi.
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Bajtay a luat din capul locului posiţiune pentru Dionisie contra Metropolitului.
„Metropolitul,
— gicea el — procede în casul acesta din
ură şi din egoism. Din ura, fiind-că el e un duşman de
moarte al lui Dionisie, care a respins tot-d'auna cu repulsiune uneltirile şi ademenirile lui perfide. Din egoism,
fiind-că doreşte să-şi câștige un noii adept, care i-ar da
şi el pentru învestitură preţul de o mie de galbeni, precum şi alte sume însimnate, precum a trebuit să facă
după propria sa mărturisire şi Dionisie. Propuuerea Metropolitului nu merită deci să fie luaţă în considerațiune, şi Impărătesa pâte să-i lase Episcopului Dionisie
ambele diecese, mai ales că acesta a dat dovezi despre
un zel vreduic de laudă şi despre o credinţă neclintită.
In acela-şi timp Dionisie a cerut de la guvern Yoe
de a călătorila Viena, ca să-şi susţie însuşi causa.
Generalul Bukow, care era în acela-şi timp şi preşedinte, a voit

să

încuviinţeze cererea

acâsta,

iar Epis-

copul şi Consilierul Bajtay aii stăruit, ca să fie resplusă,
căci, dicea el, în mijlocul turburării

generale,

îu

care

ne aflăm, plecarea lui ar put să provoace răsedle primejdioase între Români.
Atât de mult se interesa Bajtay de clientul săi, încât
nu voi să-l lase nici măcar pe o clipă a se depărta de
lângă dînsul şi a face vre-un pas fără de conducerea lui.
Părerea lui a preralat, şi Curtea din Viena a procedat, conform cu propunerea făcută de el 1),
1) Eaunitz ă Bajtay, dd Vienne, 6 Mai 1763,
nitz, ddo Hermannstadt, 14 Mai, 1793.

Bajtay ă Kau-
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Faţă cu Curtea din Viena Dionisie a ştiut să se îasinue şi să-şi câştige merite nu numai prin purtarea lui
în cestiunile confesionale, ci tot odată şi prin servicii financiare şi politice.
El a făcut, drept dovadă de lealitate, la proporaţiunta din diecesa lui o colectă publică de vre-o 100.000
florini cu scopul de a prezenta suma acesta Impărătesei
drept dar naţional şi a stabilit drept mod de distribuire
regula, ca fie-care gospodar să plătească în medie suma
de 32 poltraci, adecă 16 florini.
Abia se făcuse acestă colectă, care se dicea de bună
voie, dar în adevăr era impusă prin autoritatea episcopească şi guvernul i-a cerut un servicii şi mai supărător.
Greco-orientalii, care după cea din urmă numărătâre
se urcaii la 128.000 familii, deci la aprâpe 640.000
suflete, cu tâte că ţara purtase grele sarcini în timpul
răsboiului de 7 ani, erai nevoiţi din noii a da recenți
şi anume un contingent de 1000 feciori pe an fără considerațiune,

dacă va

fi răsboiii

ori pace,

încât

câdea

câte un om pe an pentru 128 familii!). Deşi aceaşi
era şi sorta Românilor uniţi, această urcare silnică a
sarcinilor fără de scăderea celor-l'alte sarcini existente
nu putea de cât să sporâscă nemulţumirea poporului şi
frământările de care el era cuprins. Acâsta nu pentru
că poporul român ar fi fost, poate, cuprins de repulsiune față cu serviciul militar şi pornit contra înființării
graniţelor militare : tinerii Români capabili de a purta
1) Sexisâre lui Wesselânyi
Yroarie, 1763,

către

Rhedey, dăo

Hadad,

1

Fe-

18

arma ali grăbit, dia contra, la primul apel de voie bună
sub stegurile împărăteşti, Românii aştepta înse să li
se facă, drept compensaţiune, câte-va concesiuni naţionale, şi anume să li se acorde înfiinţarea unei miliții
permanente cu ofițerii luaţi din mijlocul poporului, şi
să li se asigureze privilegiile obţinute până atunci, şi
respingeaii cu hotărire gândul deada necondiţionat unor
servicii făcute de bună voie caracterul de sarcini obligate şi nerăsplătite.
Aderenţii zeloşi ai guvernului, cum era, de exemplu
călugărul basilit Grigorie Maior, care puţin în urmă a
îost numit Episcop unit, nu tăinuiali lucrul acesta şi puneaii în perspectivă o însemnată pariicipare a Românilor la serviciul militar, dacă se vor acorda aceste cereri 1).
Tocmai de aceea un bărbat necondiţionat supus guvernului în afacerile bisericeşti şi politice, cum era Dionisie, nu putea să se bucure de încredere la coreligiomarii săi şi să aibă influenţă în vre-una din cele doue
direcţiuni. Atitudinea ce îi era impusă de sus trebuia
să-i ruineze deplin creditul.
Voind deci să pună cât mai curând capăt agitaţiunii
religionare a greco-orientalilor care nică după numirea noului
Episcop nu se potolise, Im; Yrăi6sa i-a ordonat prin mijlocirea generalului Baron Siskovici, care se afla la Sibiiii, să
curme ori cel puţin să mai tempereze ostilitățile contra uniunii prin o circulară adresată diecesarilor săi.
1) Progetto de P. Gregorio
magno

Major

în Transilvania, dde 1763,

delPordine

di San

Basilio
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Dionisie, supus ca tot-ă'auna, a luat instrucţiuni de la
Episcopul Bajtay şi în Iulie 1763 a emis din Reşinar,
unde-şi area atunci gederea, o seri6să şi aspră pastorală
către preoţii de sub ascultarea luf, care nu eraîn adevăr decât o nouă ediţiune a rescriptului împărătesc din
anul 1759.
Se dicea în această pastorală între altele:
„Deşi vam pus anul trecut atât cu grăi viii, cât
şi în scris în vedere poruncile Impărătesei, pentru ca să
vă ţineţi de ele până în cele mai mici amănunte, şi la
ori-şi-ce ocasiune vi le-am reamintit, grăbesc şi acum,
în virtutea însărcinării primite de curând dela Impărătesa, a vă da poruntă aspră şi seri6să îndrumare, ca
nici vol, nici preoţii de sub ascultarea

voastră,

nici cle-

ricii, nică laici să nu vă încumătaţi a vă amesteca în
afacerile religionare ale uniţilor, a-i turbura pe uniţi, a-i
îndemna

să trecă de la uniune

la

neuniune,

fie acesta

prin grai viii ori în scris, fie în taină ori pe față, fie
în pers6uă ori prin mijlocirea cui-va. Neurmarea ra fi
aspru certată, pedepsindu-se fără de cruțare preoţii cu
perderea patrafirului, iar laicii cu aite pedepse, Aveţi
dar să vestiți fără de întârziere ac6stă poruncă fie-care
în cercul săii şi să îndrumați cu tâtă stăruința poporu!
făcându-l să îuţelâgă, că greco-neuniţii fără de nici uu
merit al lor şi unmai din mila îmgtrătescă ai primit
dreptul liberolui exerciţii al religiunii şi se mai hucură
de el tot numai

din mila î:npărăi6scă, care la garantat

conform toleranţei; dar tocmai de acea trebue să-şi dee
cu toţii silința de a se arăta recunoscători şi mulţumiţi

de a păstra şi de a păzi mila, de care ai fost învred-
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niciţi, iar nu să o punăîn joc prin întreprinderi netertate
şi îndrăsneţe 1),
Cu î6tă gravitatea sa şi cu tâtă aureola de persână
grată la Curte Episcopul tot nu putea să fie decât un
propovăduitor în pustiii câtă vreme

coreligionarii lui gă-

siali la partidul uniunii în loc de pacea, pe care el voia
să li-o impună, numai duşmănie făţărită şi rivna de
a
se întinde în paguba ortodoziet grecesti, ceea ce trebuia neapărat să perpetueze lupta.
acâata, care

a produs

tregimea

lor în practică, stările

țării

se

aflaii

IX

cas de natura

(o

Turburări
între Românit
!din
Bistriţa.

remarcabil

tutr'un

stadii de transiţiune şi aveaii caracterul şubred al unei
zidiri, care nu e aşedată pe temelii solide şi ast-fel
ameninţă merei a se surpa. 'Timp îndelungat s'a simţit,
că aşezămintele se clatină, şi zăpăceala generală para1) Litterae pastorales Dionysii Novakoviez Episcopi non uniti,
dd Resinar, 15 Ialii st. v. 1763. Lettre de TEvâqua Bajtay
au
Chancelier comte Kaunitz, ddo Hermannstadt, 27 Juiliet
1763.

mA

Un

deosebită agitaţiune între neuniţi, s'a ivit în ţinutul
Bistriţei,
Dă
Tot atunci, când între Săcuii din scaunul Ciucului şi
«+
din al Hâromszekului s'aii produs din causa nonei organisări a graviţelor simptome de frămentari primejdi6se,
care luse în urma opintirilor făcate de guvern în curând
ai îucetaţ, amăriciunea şi tudărătnicia Românilor
din
Ard6l aii crescut şi amenințau a isbucni într'o răscâlă
cu atât mai vârtos, cu cât la d&nşii şi în deosebi în
ţinutul Bistriţei pe lângă asupririle religi6se se mal
iviseră şi acte de asuprire militare insuportabile.
Iu urma reformelor fără îndoială bine-făcătâre ale Impărătesei, care nu ajunseseră încă a fi fost puse în în-
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lisa mersul regulat al lucrurilor. La aceste se mai ada.
ogă, că generalul comandant Baronul Bukow era în
acela-şi timp şi preşedintele, deci conducătorul guvernului provincial, şi ast-fel împreunarea ambelor puteri îş
da putinţa de a pune fără de cruţare în executare gândurile isvorite din temperamentul lui aspru şi năvalnie
ceea-ce l'a făcut, se înţelege, fârte nesuferit în ţară şi
a necesitat în cele din urmă revocarea lui.
Propaganda

unionistă a exploatat

cu tot

din

adinsul

acâstă stare de lucruri, a obţinut

de la generalul

kow

spre scopul acesta şi

asistență militară îmbelşugată

Bu-

nu a întimpinat nici o resistenţă din partea slabului și
prea de tot guvernamentalului Episcop Dionisie.
Nu e 6re uşor de înţeles, de ce adecă poporaţiunea
română greco-orientală, lipsită de oerotire şi de ajutor,
s'a avântat

la acte de legitimă apărare,

când s'a vădut

atacată în legea părintscă ? La aceste se mai adăuga
şi neajunsul, că greco-neuniţii erai şi acum ca maj nainte obligaţi a le da prea rumăroșilor preoţi ai unei
confesiuni străine, adecă celor uniţi, întreţinerea potrivită cu starea lor.
Acesta era casul şi la cele 23 de sate neunite din
ținutul Bistriţei, care pentru 2858 de familii erati nevoiţi să întreţie din mijl6cele lor proprii 117 preoţi uniţi
şi anume 87 parochi şi 28 diaconi. Diregătoriile împă-

răteşti ali ruşit dar cu mult mai curând la Stcuil din
Ciuc decât la Românii din Bistriţa să restabi'acă liniştea şi ordinea prin asigurarea, că neajunsurile vor fi
în curând înlăturate.

Cel mai apropiat îndemn pentru

răsc6la din

Bistriţei Pati dat, următârele întâmplări.

ţinutul
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Fiind hotărită înfiinţarea graniţei militare s'a făcut sub
conducerea colonelului Baron Sehrâder o conscripţiune,
pe

care Românii

ai

primit'o

în

linişte,

mărginiudu-se

a-şi pune condiţiunile. Ei s'aii învoit adecă cu înfiinţarea
graniţei militare în cuprinsul teritoriului lor şi cu înroJarea lor în soldaţi în trupele de graniţă, ai declarat
înse fotodată,

că vor servi numai

în portul lor naţional

şi cu armele lor şi numai la graniţele ţării lor, că ţin
să fie descărcaţi de birurile şi de sarcinile, pe care le
purtaseră până atunci ca iobagi şi ca nimeni să nu-i
turbure,

nici să-i supere în libertatea lor religionară.

In

schimbul acestor asigurări drepte şi moderate guvernul
împărătesc putea să câştige în el grăniceri credincioşi şi
vrednici de încredere,
In loc de ali se da înse aceste asigurări prin o enun-

ciaţiune formală făcută de curte, Românii aii primii de
la împărăție arme şi uniforme întocmai ca ale soldaţilor
regulaţi din trupele de linie, şi ei se temeaii cu toi
dreptul, că vor fi nevoiţi să iasă, ca aceştia, şi afară din
ţară, ba nu se va ţine s6mă

nici de

cele-lalte condiţi-

uni puse de dânşii. Şi prea în curând ali şi avut ocasiune de a se încredința, cât de mult era nesocotită una
din cererile lor, libertatea religionară, în urma uneltirii
clerului unit.
Incă mai nainte de sus amintita conscripţiune făcuseră câţi-va preoţi uniţi cu succes încercarea de a momi
pentru planurile lor prin făgăduinţe frumâse şi prin daruri bogate pe dece Români slabi de îoger din acest
ţinut. Aceşti oameni năimiţi, care nu aveai nici pleni-

potenţă, nici însărcinare de la ţinutul lor, ali declarat
cu tâte aceste în numele ținutului şi fără de ştirea lui,
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ba ali întărit şi cu jurămțat declaraţiunea, că întregul
contingent de grăniceri din ţinutul Bistriţei ţine la biserica unită şi vrea să facă în viitor parte din ea.
Aflând în urmă despre declaraţiunea făcută în formă
obligătoare de aceste mărturii miucin6se, poporaţiuneaa
făcut protest public contra unei asemenea procederi şi s'a
lepădat fără de şovăire de pretinşii plenipotenţiari, care
nu aveati nici o cădere de a impune asemenea obligaţiuni,
Acest obligament în virtutea unei declaraţiuni representative, care ne reaminteşte urgisitele timpuri de uni-

une silnică de sub

Leopold

1. (1698
— 1701), a fost

validitat cu t6te aceste de autorităţile publice, uniunea
i s'a impus deci cu forţa poporului şi cei ce se rosteaii
contra lui erai pedepsiţi în trupul şi avutul lor; Ro-

mânii ati refusat; dar şi ei atât primirea uniunii, cât şi

intrarea în trupele de grăniceri, iar cei ce intraseră, alt

declarat fără de încongiur ieşirea lor din servicii, ai
lepădat armele şi nu mai voiaii să ştie de
de disciplină militară,

supunere şi

Primind ştire despre aceste, generalul Bukow s'a dus
în luna Mai 1763 la Bistriţa şi la Rodna şi a luat cu
dânsul şi pe Episcopul unit Aron, ca să ridice

prin fi-

rea lul de faţă şi prin participarea lui, solemnitatea luăril jurământului de la soldați şi a sfințirii şi distribuirii stegurilor, care pentru regimentele de grăniceri
acum formate urma să se facă parte la Bistriţa, parte
în valea Rodnei.
Missa şi sfinţirea stegurilor s'aii celebrat cu mare
pompă şi cu salve de peloton.

Câte-va detașamente ale trupelor eraii mai puţin intrate
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în curentul general: între aceste în deosebi.şi un regiment de dragoni românesc, care a şi făcut la Bistriţa
jurământul pe stâg, dar se înțelege, numai luându-se
precauţiunea, căi s'a citit şi articolele priritâre la răskoiii, pe care avea să le jure!). Când înse rândul arvenit la al doilea regiment de infanterie românesc, el a

refuzat cu 6tă hotărîrea jurământul, a rănit de mârte
pe doui dragoni români, care îl sfătuiaii să jure, aii le-

pădat armele şi aii declarat în gură mare, că Românii
Du se învoese a fi soldaţi, ca să plătescă în acelaş timp
dăjdii şi bicari ca iobagii, ba să-şi mai pârdă şi legea
părintescă.
Generalul Bukow şi-a dat silinţa de a-i molcomi pe
soldaţii îndârjiţi prin asigurări provisorii: că n'a să
fie obligaţi a servi în linie, că vor fi scutiţi de sarcina înqnartirării, că vor plăti dăjdii şi biruri numa!
ca supuşi liberi, că vor fi scutiţi de dijmă şi de birul
în bucate pentru ofițerii din Bistriţa, că la sarcini
publice nu vor fi, în sfirşit, obligaţi decât în lăuntrul
districtului.
Cu toate aceste Românii ai stăruit, în refuzul lor de
a pune jurământul. Deşi Bukow pusese în faţa lor, spre
a-i muia, câte-va detaşamente, pedeştri şi călărime, ei
aii declarat categoric, că vor pune jurământul numai
după pretensiunile şi prerogativele lor, din care generalul le oferise nu mai o parte, vor fi fost admise de
Impărătesa e însa-şi şi confirmate cu subscrierea «ei

proprie.

|

De 6re-ce acâstă asigurare nu li s'aii dat, şi-aii luat
1) Bucow

ă Kannitz, ddo 7 şi 18 Mai, 1763,
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ca Gmeni cu minte iar armele şi, înaccesihil! pentru ori
şi ce înduplecare, s'a dus pe la casele lor.
Generalul Bukow şi Episcopul Aron stai întors şi ei
cu trâba nefăcută inapoi,
Iutrega poporaţiune neunită din ţinutul Bistriţei a
trimis apol numai decât o deputaţiune numerâsă, 45 de
inşi, la Episcopul ei Dionisie Novacovici, căruia i-a făcut
prin grăiii vii, cât şi în scris o energică și desnădăjduită dare de seamă despre sila se li s'a făcnt în materie de religiune şi de la care a cerut stăruitor să [i
se dee neîntârgiat ajutor şi ocrotire.
Ei die intre altele în petiţiunea lor:

„Preoţii uniţi, însoţiţi de soldaţii catolici, cutrieră
i6te satele românești, prind câte şâse dintre 6menii maţ
bătrâni şi-l totrebă: voiţi vot să rămâneţi uniţi? Aceia
dintre cei întrebaţi,

care răspund

cu ba, sunt

legaţi şi

aruncaţi în temniţă, ba unii dintre dânşii sunt bătuţi
fără de milă la spete, iar aceia, care nu pot să fie prinşi,
sunt pedepsiţi cu amendă de câte 20— 30 florini. Soldaţi! nemți fac afară de acesta mari rechisiţiuni prin

sate şi mistue puţinele provisiuni

ale

sătenului sărace

Noi ne prăpădim trupeşte şi sufieteşte, noi murim nespovediță şi necuminecaţi ca vitele şi suntem deopotrivă
cu turma de oi lipsită de păstor. Dacă tu, Preasfintg
Părinte, nu te vei îndura de noi şi nu ne vei da ajutor
şi mângâere, nu ne mai întârcem acasă, unde ne agteptă închis6rea şi pedepsele, ci pribegim în alte ţări,
unde putem să remânem liniștiți în legea nâstră, căci

suntem tare hotăriţi a peri mai bucuros decât să primim uniunea, Dacă e deci cu putinţă, trimite-ne un

preot neunit, ca să nu ne prăpădim cu toţii“.
44.975. 1,

15
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Acestă petiţiune presontată în numele tuturor locuiţorilor din district, cate, deşi atât de simplă şi de nemeştegugită în formă, era iuspirată de multă căldură
religi6să şi de o hotărîre plină de jertvă, a fost, susţinută şi cu graiii viii de întrega deputaţiune, în mijlocul
căreia erati mai mulţi ce suferiseră pentru mărturisirea
crediuţei lor, şi a fost sprijinită cu atât zel şi cu atâta
stăruință încât Episcopul Dionisie, în posiţiunea falsă,
pe care şi-o crease, eră greii strimtorat şi nu mai ştia
ce să răspundă.
Dacă le-ar fi încuviioţat neuniţilor de la Bistriţa un
preot de ritul lor, ar fi zădărnicit planurile uniţilor chiar
în timpul punerii lor în executare; pentru acesta îi lipsia îuse lui Dionisie curagiul şi încrederea în sine.
Voind

mal bucuros

a se

strica cu

poporul

decât

cu

Curtea, el a alergat în strimtorarea lui fâră de întârdiere cu petiţiunea la episcopul Bajtay, ca să câră dela
acesta sfat şi mângâere. In urma îndrumări! primite de
la dânsul a dat apoi deputaţiunii de la Bistriţa răspunsul, că el, după cei-a jurat o dată Impărătesei credinţă,
nu se mai pte încumăta să lucreze contra poruncilor ei .
învederate, în virtutea cărora îi este cu desăvirgire oprit
a primi în biserică pe cine-va, care se va fi lepădat de
uniune după trecerea terminului determinat, dar nu Yofegte să-i oprescă de a se plinge de acest refuz al lui

la guvern ori la generalul comandant.

Nemulţumiţi de răspunsul acesta, deputaţii trebuia să
fie cu atât mai puţin mulţumiţi cu sfaturile Episcopului
Bajtay, care-şi deduse silința, ba era p'aci să şi r6uşâscă a-i îndupleca să se întârcă acasă şi să aştepte în
linişte hotăririle împărăteşti. Ei ali trecut deci cu sgo-
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mot la guvernul ţării şi aii presentat Preşedintelui Staturilor, Comitelui

I6n Lăâzâr, în

numele

neuniţilor

din

ținutul Bistriţei şi din însărcinarea lor o petiţiune bine

formulată şi pe din destul întemeiată,
„Na dia tacăpăţinare, gic ei, nici din ordinar spirit

separatist refusăm noi acum serviciul militar, ci numa! din alipire către legea nâstră, de care nu ne-am lepă.
dat nici odată şi nici că ne vom lepăda cu nici un chip
vre olată, vom face tote serviciile ca păriuţii noztrit,
vom plăti dăjaii şi biruri, numat înse dacă ni se va lăsa
legea n6stră şi ni se vor încuviința nouii preoţi neuviţi.
Desnădăjduirea, care se dedea pe faţă în periţiunea presentată Episcopului, era tonul fundamental şi în acâstă petiţiune, din care nu lipsia de cât ameninţarea cu pribegia,
Pâră de a ţin€ s6mă de agitaţiunea primojli0să şi Asprimea gu-

de amăriciunea poporalui, care la prima ocasiune se putea Vernulut irade
da pe faţă în fapte, guvernul ţării în fruntea căruia după blândită
Curte.
revocarea

lui Bucow

ajunsese

Episcopul

Bajtay,

un duş-

man declarat al Românilor, inclina spre măsuri aspre,
Bajtay susţinea adecă cu încăpăținare, că Românii iai
siluirea religionară numai drept un pretext spre a lepăda armele, pe care, după spusa lor, le-aă luat numa
10 urma făgăduinţelor frumse ale preoţilor săi; se impunea deci cu t6tă necesitatea, pedepsirea aspră a conducătorilor, iar ameninţarea cu pribegirea nu merita de
loc să fie luată îu consideraţiune,
„Iar pentru ca măsurile aspre să fie executate cu atât
mai grabnic şi mai sigur, generalul Baron Siscovict,
locţiitorul generalului Comandant, era poftit să asiste în
pors0nă la tâte şedinţele, în care guvernul punea în dis
cuţiune asemenea măsuri.
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din

Aceste măsuri aveai în vedere ma! ales pe Româvii
ţinutul Bistriţei, care întreceaii pe Românii din

cele-Palte ţinuturi prin îndrăsnâla, prin vada şi pri influenţa lor decisivă şi în virtutea ragămului, pe care îl
aveati în munţii despre hotarele Moldorel, se bucuraii de
o posiţiune tare, în care cu anevoa ar fi putut să fie

îucongiuraţi şi siliţi a se da învinşi.

Când dar cei patru-deci şi cinci de deputaţi, decum
să fie mulţumiţi cu răspunsurile evasive ce li se dedeaii,
ati stăruit cu hotărîre asupra cererilor făcute de dânşii, ei
aii fost cu toţii arestaţi şi nevoiţi a-l asculta pe Episcopul Aron, care venise să-i mustre şi să-i îndemne a
se întârce iar la uniune.
- La Viena

predomnia,

din norocire,

cu t6tă

îuclinarea

spre uniune, o mai înaltă pricepere politică şi un mai
uman mod de a procede faţă cu popârele, şi ork-şi-cât
de mult era preferit catolicismul, chiar şi interesele propri cerea să nu fie nesocotită nici mulțumirea unei ţări
bine populate. Urechia Impărătesei era forte neplăcut
atinsă de ştirile ce-i veniai despre turburările din Ciuc

şi din Hâromszâk şi mai ales despre cele din ținutul Bis-

triţei, aceste îndeosebi, fiind-că pe basa rapbrtelor farorabile primite pe la început de la Bukow ea spera, că
jocmai în ţinutul acesta organisarea graniţei militare se
ya face mult mai uşor şi mal curând de cât aiurea.
Vedând înse, că nici influenţa lui Dionisie, nici severitatea
lui Bnkow şi alui Bajtay nu pot să restabilscă liniştea,
Curtea nu a mai îngăduit întrebuinţarea mijlGcelor aspre
decât cu moderaţiune în casurile de neaptrată nevoe. Numai

cu multă anevoință a ajuns cabinetul imperial să înlăture planurile de strivire, pe care câţi-va sfetnici voia
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în excesul lor de zel săi le impună în favorul uniunii şi
pentru înfrângerea Românilor,
Kaunitz el însu-şi exclamă în faţa acestor silințe :
„Unde

rămâne

religiunea,

unde

umanitatea

miniştrilor,

care pot să facă asemenea propuneri înjositâre ?«
Dar dintru început s'a recurs la paliative, nu s'a
atins nimeni de rădăcina răulai şi în ciuda pazei puse
la graniţe emigrările îa masse spre Moldova m'aii putut
să fie împedecate.
In tâmna anului 1763 s'aii produs mat ales Ia graniţele din ţinutul Bistriţei încăierări în tâtă forma între cetele de emigranţi şi miliția pusă de pază la graniţe, şi într'una din aceste încăierări ai rămas 4 morţi
şi 80 de răniţi. In loc înse de a țin6 s6mă de pretensiunile poporaţiunii, Bajtay se preocupa numai de
simptome şi a dispus să se publice în tot Ardâlul porunca, că satele din care se vor fi făcut emigrări, vor
fi ţinute să plătescă impositele celor pribegiţi, precum
şi tarele de mutare de câte 40 florini pentru fie-care
fugar şi că judi! şi juraţii comunali vor fi afară de
acesta supuşi la pedepse exemplare,
Fiind-că asemenea măsuri puteati, ce-i drept, să mărâscă amăriciunea, dar nu să readucă liniştea în Spirite şi buna rânduială în sate şi fiind-că silinţele puse de
cel doi episcopi Dionisie şi Bajtay aii rămas zadarnice, s'a
luat în Viena hotărtrea de a încuriinţa cel puţin unele
din cererile poporului şi de a evita ori-şi-ce procedere,
care ar fi putut să dee îndemn pentru emigrări?).
1) Supplex libellas Deputationis Bistricianae neunitae ad Episcopum Dionysium ddo 6/26 lunii 1763, Instantia ejusdem Deputa=

tionis a comitem Lăzăr, dăo 7 [17 Lunii 1768.— Lettres de
VEvâque
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Opoalţiunea
Jul Bajtay.

Indulcirea recomandată de sus în politică se punea înse
cu anevoia în practică prin mijlocirea unui guvern preocupat, în fruntea căruia se afla cel puţin pentru un
timp 6re-care un Episcop zelotic şi ostil faţă cu Românii, care în anumite casuri privitâre la interesele bisericeşti nu-i se supunea chiar nici ca diregător Impărătesej.
Ast-fel în urma unor disposiţiuni luate de scaunul

papal s'aii ivit între acesta şi Curtea împărătâscă în

cestiunea căsătoriilor amestecate 6re-care conflicte, pe
care Maria erezia a urmat a le resolva pentru ţările
e%, deci şi pentru Arde], potrivit cu usul de mal nainte
prin decrete de aprobare emise de ea.
Bajtay s'a opus şi a declarat, că el nu pâte nici să
recunâscă, nick să execute asemenea aprobări unilaterale
fără ca să fie pus de Curtea română îu categoria ereticilor şi fără ca să creeze şi guvernului greutăţi în cagurile de apel; căci vorba

nu e numai

de

cestiuni dis-

ciplinare ori de procese civile în materie de căsnicie, ci
de validitatea ori neraliditatea, deci de calitatea sacramentală

a căsătoriei;

atunci înse, când vorba e de sacra-

ment, deci de dogme, enunciaţiunea Papei e pentru ori-şi-care
catolic valabilă şi obligătâre chiar din clipa publicării ei
deci fără de nicio încuviinţare prealabilă a guvernului *),
Bajtay au Comte

Kaunitz, ddo Hermannstadt,

18 Juin et 30 Sep-

tembre 1763.— Reponses de Haunitz ă VErâque Bajtay, dăc Schnbrunn, 28 Juin et 5 Juillet 1768.—Rapport de Nenyă limpera-

trice, ddo 25 Mai 1168.—Anna Dobra an Peter Dobra, ddo Klausenburg, Ende Mai 1769.—launa an Pr. Dietrich, ddo Herninst,

25 Juni 1763.
1) Rescriptum Imperatricis -ad Episcopum Pajtay, dă* Laxemburg, 31 Mai, 1763. Remonstratio Episcopi Baitay, ad împera=
tricem, ddo Cibrij, mense Iunio 1763.
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El cerea deci, ca să se facă o înţelegere între cele
două Curți.
Impărătesa nu voia înse să recunâscă dreptul de legislaţiune al Papei în materie de căsătorie şi susţinea,
că atât în cestiune de dogme, cât; şi în cestiune de cult
bulele papale nu pot să aibă în Ard6l validitate de cât
după ce Îi s'a pus fie de dânsa, fie de guvernul

ei, clau-

sula de admitere (visa); ea îşi reservâză de altminteri
a lva încă odată cestiunea în cercetare seri6să 1).
Aprâpe în acela-şi timp şi de acea-şi mână a fost
făcut. asupra conştiinţei Impărătesei un al doilea atentat,
care a fost respins chiar cu mai multă hotărîre,
Comitele Bâvffy,

un catolic, a căruia

soţie

era

pro-

testantă, avea un fiii, care urma legea tatălui stii, şi o
fiică, care era crescută în legea mumci sale. Acesta îl
supăra pe Episcopul Bajtay şi stăruia cu tot dinadinsul pe lângă Impărătesa, ca protestanta contesă Bânfty
fie cu binele fie prin mijl6ce silnice să fie înduplecată
a-şi da înroirea, ca fiica ei să primâscăo educaţiune ca=
tolică,
Impărătesa a răspuns, car fimai prejos de diguitatea
ei să se pună pe faţă în potriva mumei şi sar da personal, fără de nici un folos, de gol faţă cu ea; dacă
dar Episcopul nu pâte să o câştige el însuşi pe mumă
pentru scopurile sale fie prin alte mijlâce bine alese şi blânde, fie prin perrasiuni, ea socoteşte, că cel

1) Lettre de Bajtay ă Kauniiz, dde Hermannstadt, 15 Juin
1763. — Reponse de Kaunitz ă Bajtay, ddo Schinbrunn, 28 Juin
1763.
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mai bun lucru e să lase de-o cam-dată cestiunea neatinsă b),
Ast-fel a ştiut înţelepta regentă să susţie drepturile
de mumă faţă cu ispitirile ultramontaneşi să-şi păstreze

libertatea conştiinţei neatinsă de epitropisirea unul sfetnic clerical.

De la un

”

bărbat cu ast-fel

de vederi,

ca Bajtay,

cu anevroia se putea spera o apreciare nepreocupată şi o
executare conştiinei6să a politicei mai înțelepte şi mai
drepte în afacerile interne ale Ardslului, ceea ce s'a recunoscut,

precum

se vede, şi la

Viena, fiind-că nu i s'a

mal lăsat mult timp conducerea guvernului provincial
ci după câte-va luni de gile revocatul general Bukow a
fost pus iar în fruntea acelui guvern. Cu t6tă năvălnicia sa şi cu tot excesul lui de zel, care-l

făcuse im-

popular, acest bărbat a desfăşurat o energie necruţătâre şi o severitate pentru toţi deopotrivă măsurată, de
care guvernul avea mai multă nevoe decât ori-gi-când
în acest timp de reforme agitătâre.
Se vede alt-fel din atitudinea Episcopului Bajtay faţă
cu alte confesiuni şi din singuraticele măsuri luate dr
dânsul în cestiuni de 6re-care importanţă, cât de puţină
încredere putea să aibă nu numai poporul, ci chiar şi
împărătâsa în lipsa lui de preocupaţiune.
Impărătesa le-a dat catolicilor dia oraşul Cohalm, numai 36 suflete, pentru sărirşirea slujba bisericeşti un
preot în pers6na misionarului şi Iesuitului P. Frederic
Hartmann, care-şi dedea multă silinţă să facă proseliţi,
1) Bajtay an Comte Kaunitz, ddo Hermannstadt, 15 et 29 juin,
23 juillet et 13 avoât 1763.—R6ponse de Conte Kannitz ă !'fvâque
Bajtay, dă” Schânbrunn, 5 acât 1763.

dar nu avea

biserică

mai mare,

ci trebuia să se ajute

cu un paraclis de casă.
Bajtay, la care se adresase lesuitul cu săraca comună
bisericâscă, a ştiut să se ajute fără de amânare: ela
răpit de la protestanți paraclisul lor tacăpător şi Du dat
simplu catolicilor, ca să se folosâscă de el în cultul lor.
Când apoi protestanții deposedaţi s'aii plâns la Curte
contra procedării voluice a Episcopului, acesta a răspuns, că ela procedat numai în limitele însărcinării împărăteşti, căci acela, care îi dă unei parochii preot, îl
dă şi biserică, fără de care nu pâte să ţie slujbă Dumneztiască, să împărtăzâscă tainele, nici să păstreze o0dăjdiile şi vasele sfinte. De alt-fel principii reformaţi când
religiunea lor era dominantă în ţară, aă tratat şi ei
pe catolicii de acolo cu extremă neîndurare şi cu dispreţ, deşi legile le asiguraii acestora acelea-şi drepturi
şi acelea-şi prerogative ca celor-Valte confesiuni. Regămându-se deci pe aceste precedente, Imţărătaa e şi ea
fără îndoială în drept a asigura în acelaşi fel supremaţia religiuuit sale şi a preoţilor săi faţă cu protestauţii. Maria Terezia îuse, neschimbându-şi părerea în
faţa unor asemenea argumente, a reprobat cu blândeţe
pe Episcopul şi consilierul gubernial, a dispus ca să le
fie restituit protestanților paraclisul şi le-a dăruit în
acela-şi timp catolicilor o însemnată sumă

de bani, care

le dădea putinţa de a-şi satisface în mod mai corect
trehuința de a av6 o biserică 1). Ea a recunoscut înse
alte merite, pe care capabilul şi zelosul Episcop şi le
1) Lettres de Bajtay ă Kaunitz, 6do Hermannstadt, 2 Avril et
14 Mai 1763.
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câștigase pe terenul administrativ,

acordându-i acestuia

un ajutor de 4000 florini, pe care îl designase din darul de 100.000

florini,

pe

care

neuniţii

îl

făcuseră

tocmai atunci drept semn de recunoştinţă.
Propuneri diDeşi în timpul petrecut de la revocarea lut Bukow D

case

ua, până la reintrarea lu în serviciti se ridicaseră în frun-

şi de Baitay. tea guvernului provincial doi maghiari, Bajtay ca conducător al guvernului şi comitele Hadik ca general comandant, singur momentul naţional, care ma! era diminuat
şi prin personalitatea celui d'Antţiii şi mat cu trecere
dintre aceşti doni bărbaţi, nu puteai să pună stavilă
agitaţiunii febrile, de care eraii cuprinse tâte naţionalităţile şi t6te confesiunile din ţară.
Turburările, care isbucniseră în scaunele săcuieşti Ciuc
şi Hâromszek şi nu puteai să fie potolite cu binele destul de în curând, ameninţaii a cuprinde ţara îutregă, şi
pentru înăbuşirea lor era nevoe de trupe atât de multe
şi de vrednice de încredere, încât era greii a le găsi
atunci în calitatea şi cantitatea cuvenită. Politica pra=
dentă şi blândă în formă, dar statornică în ceea ce pri:
veşte scopurile publice şi problemele odată puse şi susținută prin presenţa unei puteri militare suficiente era
cel mail sigur mod de a potoli agitaţiunea primejdi6să, şi în acest sens stăruia în deosebi Bajtay la
Curte 2).
Acestă atitudine calculată cu prudenţă întîmpina înse
greutăţi în executarea

ej,

fiind-că

conducătorii

deosebi=

telor ramuri administrative trăia între dânşii în neunire şi în rrajbă şi anume Bajtay cu cancelarul aulie
1) Bukow ă Kaunitz, ddo Hermannstadt, 5 Mars 1763,

*) Bajtay ă Kaunitz, ddo Carlshourg, 7 Mai et 9 Juillet 1763.
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Bethlen, iar Bukow cu preşedintele staturilor Comitele
Lăâzâr, şi ast-fel din rivalitate personală ei se jigneaii
unii pe alţii în lucrare şi dedeaii mersului aiacerilor un
caracter nesigur şi şovăitor.
Pe când Bajtay recomanda Curţii politica de blândeţe
impreunată cu energie şi sprijinită de 6re-care precauțiuni sprea restabili buna rânduială, Bukow stăruia mal
ales asupra severităţii şi îi dedea Impărătesei sfatul, ca
să arate în cele din urmă, că ea e stăpână şi ştie să
şi impună în mod efectiv supunerea ce i se datoreşte;
alt-fel nu va pute să o scâtă la capăt cu nişte 6meni,
care profită de ori-şi-ce ocasiune spre a exploata până

la extrem răbdarea ei 1).
In fond Bukow şi Bajtay erai înse de acea-şi părere în ceea ce priveşte recurgerea la severitate şi divergența se ivise între dânşii numai asupra timpului, în
care urma să se facă întrbuințare de mijlâcele severe,
căci pe când Bukow stăruia să se procâdă numai decât
cu asprime, Bajtay doria, ca acâsta să se facă numai
după ce va fi intrat în ţară o mai însimnată putere
militară.
Stabilind odată principiul, că în cele din urmă se va
face recurs la forţa armată, şi aşteptând sosirea îu ţară
a trupelor, care primiseră comanda de plecare, Bajtay
a socotit, pe când conducea gurernul provincial, că mai
nainte de a se fi format pe deplin miliția de graniţă şi
regimentele de trupe regulate, cel mai potrivit lucru e
să se folosâscă pentru paza liniştei şi ai ordinei interne
1) Bajtay ă Kaunitz, 440 Carlabourg, 27 Avril 1763, — Bokow

â Eaunitz, âdo Hermannstadt, 7 Mai 1763.
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de păzitori de graniţe (plăieşi) şi de milițienii naţionali,
care urmai să fie concediaţi ; în acela-şi timp el a cerut de Ja Curte instituirea în Ard6l a unui consilii de
răshoii în t6tă forma,

care să aibă căderea de a lua la

lipsa generalului comandant hotăriri în ceea ce priveşte
distribuirea trupelor şi migcările lor.
Ear în vrems-ce

trupele comandate

lipsial nică conducătorii destoinici
cotenenţii de mareşal campestru
kovicz, general majorii Rosenfeld
cavalerie Comitele Kâlnoki puteai

se

apropia,

nu

şi experimentați. LoComitele Montoja, Bisşi Haller, generalul de
să fie atât în consi-

liul de răsboii, cât şi în fruntea ceteler

luptătâre

fie-

care om la locul lui 1).
Lupta priviRecurgerea la mijlâce silnice ork, cel puţin admisibileglilor
contra
jitatea
acestor mijlOce era lucru inevitabil şi pentru-că
reformelor,
reformele ce urma a se pune în practică steteali în
striusă legătură cu prerogativele şi cu interesele particulare ale singuraticelor staturi şi clase, Şi experienţa
ne învață, că renunţarea de bună voie la prerogative e
lucru de tot rar chiar şi atunci, când prerogativele sunt;
invederat păgubitâre chiar şi pentru cei ce se bucură
de ele.
Tocmai de aceea preocupațiunile, pe care fie o naţiune,
fie o corporaţiune aristocratică le are pentru prerogativele ei, nu pot să fie desrădăcinate decât prin o prefacere generală, iar acâsta cere fie o mare desfăşurare de
putere, fie muncă grea şi timp îndelungat.
In faţa unui asemenea cas se afla împărătâsa, când
s'a ishit cu biue-făcătârele şi urgentele ei proiecte de
1) Bajtay ă Kaunitz, dde Hermannstadt, 25 Mai, 1763,
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reformă, care aveaii să liuigtescă ţara şi să aducă egala
împărţire a sarcinilor, de prerogativele şi de preocupa=
țiuaile înrădăcinate şi ruinătâre ale nobilimii şi ale staturilor, încât părea lucru peste putință compromisul pacinic
şi legal.
Îi era diametral opusă legislativa ţăril, care representa
clasele privilegiate şi, stăpânită de un spirit egoist, punea interesele particulare mai presus de t6te.
Nu-i rămânea deci decât alternativa: ori să lase neatins râul ce se întindea mereii ca o rană nevindecată
şi să părăsâscă în sârta lui pe poporul strivit de sarcini prea mari, ori să introducă reformele, a căror necesitate a recunoscut-o, şi să le pună

în practică cu de

la sine putere, fără de a mal ţin6 sâiă de representanţa ţării, puindu-i la nevoe acesteia arma ridicată
în față,
Pentru acâstă a doua parte a alternativei, care era
singura potrivită cu dreptatea, s'a determinat

Maria Te-

rezia trimițând în Ardâl pe, ce-i drept, împopularul, dar
energicul general Bukow ca executator al hotăririi ef,
Imptrătesei conştiinci6se îi preţuia mai mult binele ţării
decât, înclinarea şi alt-fel prea scump câştigată a unei
clase privilegiate, chiar şi dacă ar fi trecut cu vederea
că acâsta ar fi luat moderaţiunea guvernului drept semn
de slăbiciune şi ar fi devenit cu atât mai îngâmfată
faţă cu el.
Planurile ei de reformă nu aveai în vedere numai
viața socială, ci totodată şi pe cea confesională, dar staturile şi nobilimea celor trei naţiuni recipiate i-ai opus

0 resistenţă încăpăţinată. Luptele s'aii încins
asupra sistemului de imposite,

mai ales

în care pe de-o parte se
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dedeaii pe faţă cele mai învederate abateri de la dreptate şi de la echitate şi care tocmai de aceea trebuia
să aibă în cas de reformă cele mai însemnate urmări
pentru partidele iateresate.
Poporaţiunea rurală avea în cestiunile de imposit o
importanţă cu mult mal mare decât proprietatea fonciară. In ceea ce priveşte poporaţiunea rurală steteail
faţă ?n faţă donă principi! fundamentale cu desăvirzire
opuse, care marcaii doue deosebite direcţiuni sociale în
legislaţiune.
Ancă într'o parte de mai nainte a acestei dări de
s6mă, fiind vorba de organisaţiunea urbarială din Arde,
a fost scos la ivâlă principiul fundamental: „Rusticus
praeter mercedem laborum saorum nihil habet.“
Dacă dar plugarul are numai dreptul la râdele ostenelelor sale şi tot pământul, pe care el îl cultivă, e
numai al domnului de pământ, acesta ia asupra lui, aşa
conclude Impărăt63, şi îndatorirea de a purta dările şi
sarcinile puse pe propristatea lui fonciară,
Din acest principii s'a derivat la Viena regula, că
sarcina o pârtă ogorul (onus îuhaeret fundo),că domnul
de pămut are faţă cu guvernul respunderea pentru moşia lui.
Pe temeiul acestei axiome juridice şi-a alcătuit Impărătâsa noul sistem de imposite, de la care nu s'a lăsat să fie abătută nici prin legile existente, nici depromisiunile, pe care le făcuse ea Insa-şi prin rescripte speciale.
Ra impunea pământul după capacitatea lui de prolucţiune cu o taxă fonciară (tara capacitatis agrorum); tn
mod indirect a impus apoi şi pe stăpânii nobilitari puind aşa numita capitațiuue a proprietarilor (tara capitis
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impossesionatorura) pe servitori şi nevoind pe stăpâni să
o plătescă. E+ a schimbat forma de împărţire şi a sporit totalul impositelor cu aprope 200.000 florini fără
de consultarea şi fără de învoirea staturilor; ea a urcat
taxele puse pe sare de la 25 creiţari la 2 florini şi trei
creiţară; ea a obligat la serviciul militar pe fiii preoţilor
români uniţi, care până atunci, fiind ţinuţi a face robotă şi ţiindu-se s6mă de interesele domnilor de pământ
fuseseră scutiţi de recrutare; ea a mai dispus apoi, ca
contingentul de 1000 de feciori, pe care Românii neuniţi îl dedeaă de bună voe pentru armată, să fie po viitor obligator şi executabil, ceea ce ear le aducea domnilor de pământ o însămnată perdere prin scăderea braţelor de muncă.
Contra tuturor acestor reforme ai ridicat aprope tâte

comitatele şi scaunele un viii protest declarându-le fie lipsite de legitimitate, fie necorecte în formă şi rădămându-se pe legislaţiunea provincială favorabilă pentru prerogativele şi libertăţile lor, pe care Cor6na nu ar fi putut
s%'0 nesocotâscă unilateral.
Impărătâsa năsuia înse spre o mat temeinică aşezare
a puterii monarchice şi considera covtrşirea ei asupra
legilor țării drept lucru cu atât mai necesar, cu cât
legile aceste eraii în contragicere cu binele poporului, pe
care a-l fi avut să-l realiseze. Recunoscând marele folos
ce trebuia neapărat să resulte din concordanța intereselor de guvernament cu prosperitatea ţării, ea a pre-

ins. supunere necondiționată faţă cu disposiţiunile luate
de dânsa şi spera cu tot dreptul, că n'are decât să stărue cu hotărîre şi cu statornicie, pentru ca spiritele îndărățnicite să se supue încetul cu încetul primind ceea

Episcopul
Athanasie
Rednic.

ce era inevitabil. Ea a persistat deci în punerea în aplicare a sistemului de imposite prescris de dânsa şi în uşurarea poporaţiuni! rurale prin o mai echitabilă împărţire
a impositelor şi a zădărnicit în acela-şi timp şi apucăturile perfide ale naţiunii săseşti, care sub pretextul de
a încassa impositele şi fără de ştirea şi aprobarea guvernului pretindea de la Românii din fundul regii mari
eontribuiri pentru scopuri naţionale săseşti şi le încasa
cu forţa, ear impositele proprii nu le plătea guvernului,
ci rămânea datore cu ele 1).
- Dacă prigonirile suferite de naţionalistul Episcop Klein
şi participarea pornită din egoism a succesoralui săi
Petru Aron la acele prigoniri ai contribuit în mare grad
la zăpăcâla, la desbinările şi la înstrăinările ivite între
uniţi, în cât Episcopul Aron a murit din causa acâsta
cu inima frântă de durere, disposiţiunile uniţilor nu s'a
înâreptat şi nici starea bisericii lor, nici raporturile ei
către catolicism nu s'a îmbunătăţit nici mai târdiă, ci,
din contra, cea mai apropiată fasă din desfăşurarea evenimentelor a dat pe faţă starea de zăpăcâlă şi de însuficienţă îm cea ce priveşte tendenţele şi aşedarea vieţii
pe temelii statornice, o zăpăcâlă, care zădărnicia pe timp
maj îndelungat desăvirşirea operei de uniune, careera tra-

diţionalul scop al silinţelor.
Aucă în curând după incetarea din viaţăa Episcopului
Aron aii isbucnit neînţelegeri între clerul regular şi cel
mir6n de o parte şi impopularul vicar episcopesc Athanasie Rednic de alta, fiind-că acesta nu admitea nelimi1) Kaunitz ă Bajtay, de Schânbrunn, 26 avât et 6 Septembre
1763.

Raportul lui Ion Georg Honnamonn, dde Sibiu, 9 Aug. 1763.
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tata libertate de alegere, pe care o cerea clerul pentru
designarea Episcopului şi a vicarului şi lucra, din constra,

spre a o înlătura. Când

dar clerul iritat de acesta

cu luat hotărîrea de a alege un alt vicar general şi a
făcut încercarea de a înlătura pe cel de până atunci,
Atanasie Rednic s'a opus făcând declaraţiunea, că el e
singurul vicar legal numit de Episcop şi ast-fel nu p6te
admite o nouă alegere făcută de cei ce nu ai căderea
de a o face,
A cerut în acela-şi timp sprijinire de la Archiepiscopul de Strigoniu Barkâczy, care l'a confirmat; în Vicariat
şi a stabilit pentru asemenea conflicte pe viitor regula
generală, că după mortea Episcopului unit drepturile lut
şi întrega lui autoritate ati să trecă la Primatele Uangariti. Acestă decisiune, deşi forte favorabilă pentru Rednic,
cuprinde în ea o atât de învederată

mărginire a drep-

turilor de jurisdicţiune ce se cuveniaii scaunului Episcopesc şi clerului diecesan, în cât vicarul confirmat n'a
îndrăznit să publice decretul de confirmaţiune, fiind-că
se temea, că acâstă despuiare de drepturi va fi pusă cu
tot dreptul în contul slăbiciunii şi al preocupaţiunii lui.
A doua încercare de a alege un alt; vicar, făcută în prima
jumătate a anului 1764, a rămas şi ea zadarnică,
In timpul acesta s'a tntemplat, după spusa mai multor martori, în biserica unită catedrală din Blaj o minune. Cu ocasiunea înmormântării rămășițelor pămâoteşti ale Episcopului Petru Aron o mare icână a Maicii
Domnului a șărsat adecă şirde de lacremi 1). După po1) Istoria

bisericeecă de Samuil

„eta ete.“ p. 111—114.

44,075. 1.

Klein, reprodusă

în Ciparia

16
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runca Împărătesei, vicarul Rednic a trimis ic6na miracul6să la Viena, unde 'aii făcut pentru dovedirea minunii cercetări, al cărora resultata rămas de altminter”
necunoscut,
Iatran sinod electoral ţinut de clerul unit la 30 Iunie
1764 sub preşedinţa celor doi comisari împărăteşti, Tesaurariul Ignatie Baron de Bornemissza şi Francisc Boier
judele nobilimii din Alba Iulia, voturile date sai tmpărţit între patru candidaţi ta următorul mod:
Grigorie Maior
Episcopul

Klein

Silvestru Calliani
Atanasie Rednic

a primit 90 voturi
„2

„16
»

2

»

Primii doi dintre aceşti doi candidaţi îşi manifestaseră
în mod mai mult sal mal puţin accentuat îndependenţa
de vederi şi de caracter faţă năsuințele Lesuiţilor, ceea
ce la Viena produsese o rea impresiune; iar între cel
din urmă doi era unul, vicarul Rednic, cel ce primise
cele mai puţine voturi, care tocmai prin mlădioşia sa
în cele bisericeşti şi în cele politice se însinuase la Curte.
Impărătesa a ales dar pe Atanasie Rednic, care în anul
1764 a fost ridicat în scaunul episcopesc.
Rivalul lui pe cât de capabil şi de energic, pe atât
de bine vădut la popor, Grigorie Maior, a făcut cu cel
mai de frunte dintre adversarii lui un fel de conjaraţiune şi i-a creat o întreză țesătură de intrigi şi de
răsvrătiri fel de fel de greutăţi, pentru ca să-l răstârne
ori cel puţin să-i amărască dilele petrecute în noua lui
dignitate. Ast-fel protopopul Avram de Daia, notarul
clerului diecesan, a refusat cu t6tă hotărirea să publice
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în diecesa unită, după cum cerea vechiul obicei, confirmarea Episcopului, încât lui Rednic nu i-a rămas de câţ
să se vestescă el însu-şi pe sine preoţimii sale ca Epis-

cop legal.

Mergând apoi noul Archiereă, potrivit cu obiceiurile
vechi, la Curtea împărăteacă spre a-şi exprima în pers6nă mulţumirea pentru ridicarea sa în scaun, mal mulţi
dintre protopopii cet mai cu vază ai cerut prin 0 petiţiune formală intervenirea Papei Clement VIII. pe lângă
Impărăt6sa, pentru-ca Episcopul Klein să fie reactivat, înlăturându-se cu desăvîrşire Atanasie Rednic, care îi este
poporului nesuferiţ,
Supărată

de acâstă

îndrăsnâlă,

donat generalului Comitele Hadik,

Maria

Terezia a or-

preşedintele guvernu-

lui transilvan, să cerceteze, dacă în acea petiţiune
către

Papa ai fost subscrişi cu ştirea lor câţi-va dintre protopopi, care erai cunoscuţi ca aderenţi ai Episcopului
Rednic. De re-ce aceştia la un semn dat de Reânic ati
declarat, că ei nu ştii nimic, nu era greii a se doredi
Curţit din Roma nimicnicia protestărit făcute, şi petiționarii ati fost respinşi cu mustrare.
In acela-şi timp Impărătesa, cedând stăruinţelor Episcopului Atanasie, a ordonat, ca fruntaşii partidului opo-

siţional să fie pedepsiţi şi lipsiţi de putinţa de ai crea.
noului Episcop greutăţi.

Grigorie Maior a fost

arestat,

exilat

fără

de întâr-

diere la Muncaciii, ţinut aici sub pază severă şi oprit de

a mai comunica în afară; Gerontie Cotorea şi Silvestru
Calliani aă fost internaţi în locuinţe deosebite şi ati ire-

buit să rămâie în supunere aspră şi să renunţe la ori
şi-ce nădejde de înaintare în oficiii ; protopopul şi nota-
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rul Avram, precum şi protopopul loan Săcădate urmai
să rămâie puşi la închis6re până ce nu vor fi cerut, în
pers6nă kertare de la Episcopul şi nu se or fi legat a
fi în cea mai deplină supunere şi ascultare faţă cu
dânsul,
După ce a obţinut ast-fel la Viena înfrânarea şi umilirea adversarilor săi, Rednic a primit în vara anului
1765 la Muncaci din măvile Episcopului unit Olşavschi
consacraţiunea de Episcop şi s'a întors apoi acasă, unde
a lertat pe toţi protivnicii săi învinşi şi pocăiţi, afară de
unul, de care se temea, Grigorie Maior, care a rămas în-

chis la Muncaciii. A publicat apot clerului şi poporului
adunat sărbătoreşte în catedrală atât decretul de numire
al Impărătesei, cât şi bulele papale, prin care fusese
confirmat ca Episcop şi pus în fruntea poporaţiuuii unite
şi a preoţimil ei.
In urma intervenirii lui Maria Terezia a înfiinţat în
colegiul teologic ungar din Viena, aşa numitul Pazmanei,
doue burse pentru tinerii uniţi din diecesa Păgăraşului,
şi Episcopul Rednic a şi trimis numai decât în acel colegiii pe preoţii regulari Samuil Klein şi Ştefan Pop, ca
să-şi complecteze studiile teologice şi filosofice.
Acest Archiereii şi-a dat de altminteri silinţa de a
umili şi de a frânge pe deplin spiritul de împotrivire
al călugărilor, care tot se mai ţinea ca spuza sub cenuşe; el i-a supus deci la disciplina severă, i-a silit să
petrâcă viaţa cu post şi cu aspre deprinderi aschetice, a
stăruit sa inveţe fie-care din ei vre-o meserie,a pretins,
ca el să renunţe necondiţionat la preoţie şi a introdus
ast-fel un apăsător sistem de zadarnică asprime, care l'a făcut
fârte urgisit şi nu putea să dăinuiască şi după mortea lui.

245

Prea marea predilecţiune pentru călugăria plină de jertvă nu a trecut ca moştenire şila urmaşii lui, a trecut
luse statornicia, pe care a avut'o el în ceeace priveşte
susţinerea posiţiunii neatirnate a bisericii sale.
Aderent credincios al bisericii sale, executator conşti=
incios al ritului grecesc, cum tot-de-auna a fost, el nu

putea de loc să se împace cu latinisarea preconisată de
sus în aşedămintele şi în deprinderile bisericii anite. Astfel el a desfăşurat drepturile bisericii sale şi a întemeiat posiţiunea ei adresând în anul 1771 Papei un memorii, a căruia tendenţă culmin6ză în principiul enunțat
fără încungiur, că uniţii nu ai primit nici hotărtrile conciliului de Trienţ, nici alte can6ne ale bisericii romane
şi ast-fel nu sunt obligaţi a li se supune.
Clerul să Pa sprijinit cu zel ta susţinerea acestui protest.
Preoţimea unită adunată în număr mare ca sinod diecesana
ridicat protest contra ori-gi-cărei încercări de a o silui în
conştiinţa el religi6să şi a declarat fără de sfială, că clerul
greco-catolic nici mai nainte nu a primit, nici acum nu
are de gând să primâscă de la biserica catolică nimic afară
de cele patru puncte de divergență dogmatică, Spiritul
poporului a pus deci în calea latinisării biserici! unite
fără de voia e! stavile, care chiar nică în timpul coregenţei lui Iosif II. m'aii fost străbătute şi cu atât mai
nestrăbătute trebuiaii să fie după ce el a ajuns să fie
"singur stăpânitor.
Ast-fel şi-aii greşit Iesuiţii şi ultramontanii socotelile,
ca mai nainte cu Episcopul Klein, de astă dată cu urmaşul lui, Atanasie Rednic, care părea fâră îndoială la
început a justifica prin mlădioşia sa inspirată de ambițiunea perscnală multe aşteptări Yesuitice; contra rea-

246

lisării laşe a acestora înse statornica lui în conştiinţă religi6să se revolta cu atât mai

virtos, cu cât el îşi ve-

dea mai apropiat mormântul.
Persistând cu necliutire pe lângă declaraţiunea făcută
de el şi de clerul săi, Episcopul Atanasie nu a suferit
să se facă nici cea mai mică inovaţiune în sens romanocatolic fie în odăjăii, fie în ceremonii, fie în

Episcopul
Grigorie
Maior.

ori-şi-care

alţe deprinderi ale bisericii unite, încât acâsta a păstrat ritul greco-oriental cu credinţă necitatită.
Aceste îi eraii vederile şi acâsta ţinuta, când mârtea
Va ajuns (2 Mai 1772) în mijlocul luptei urmate în tăcere pentru neatîrnarea confesiunii sale şi după-ce prin
disposiune testamentară hărăzise t6tă averea rămasă în
urma lui seminarului clerical al diecesei sale,
Puindu-se acum cestiunea designării unul urmaş în
scaunul episcopesc devenit vacant, privirile Uniţilor s'aiă
îndreptat ear asupra capabilului şi popularului Grigorie
Maior, care cu ocasiunea celei din urmă alegeri fusese
dat fără de cruţare la o parte, deşi obținuse cele ma!
multe voturi, şi care de curând scăpase din lungul lui
asil, la Muncaciă. Acest bărbat, fiul uvui preot din comitatul Solnocului, se numia Gavril mai nainte de a fi

luat rasa călugărâscă, şi căzând în urma intrigilor Epispului Rednic şi ale Iesuiţilor în disgraţia Carţii, a profitat în anul 1771 de presenţa lui Muucacii a Imyăratului Iosif II. spre a-şi obţine punerea în libertate, s'a
presentat în faţa Impăratului ca un fel de Iosif vândut
mişeleşte de fraţii săi şi, după ce Impăratul a însărcinat
pe Camera anlică ungară să cerceteze causa lui, a ştiut
atât de bine să se apere, încât a fost declarat nevinovat şi numit censor de cărţi la tipografia română-rutenă
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ce tocmai alunci se hfiinţase

la Viera, S'a ţinut fără

indoială s6mă şi de meritele incontestabile, pe care şi le
câștigase cu ocasiunea Infiinţării graniţelor militare.
In urma cereriț făcute de clerul unit apoi cel trei
preoţi rgulari Grigonie Maior, Gerontie Cotorea şi Silvestru
Calicni, pe care Episcopul Rednic îi declarase de 6menl
compromişi, aii fost pe deplin rebabilitaţi, dânduli-se rola
de a-şi pune candidatura pectru vacantul scaun episcopese.
In sinodul electoral ţinut de precţime la 15 August
1172 la Blaj, sub conducerea ccmisarilor împărăteşti comitele Haller şi B6ldi, majoritatea covirşitrea voturilor,
peste o sută din î6te, ai

fost date pentru

Grigorie Ma-

ior, în vreme ce alţi dot candidaţi, Ignatie

Dorobant şi

lacob Aron ati obţinut numa! puţine voturi. Maria
rezia, fiind de astă-dată de un gând

'Te-

cu clerul, nu aţi-

not s6mă de stăruinţele contrare ce-i veniati din Arâdl,
ci a confihmat pe Grigorie Maior, favoritul uniţilor, care
fusese designat prin cele mai multe voturi, ba a aprobat
şi propunerea, ca atât pentru Episcopul Făgăraşului astfel cor fnmat, cât şi pentru Andreii Bacinski, nou numitul Episcop al diccesei de Muncaciti, consecraţiunea să
se facă în biserica parochială a Cuţii, sub ochii perechei imperiale.
La 23 Ayrilie 1778 car Episcopul unit de Sridniza,
Vasile Barişcovici, a săvîrşit în biserica Curţii, fiind de
faţă şi perechea imperială, consecraţiunea Episcopului Grigorie Maior cu observarea tuturor formelor prescrise de

ritul grecesc. La sfîrşitul ceremoniei Episcopul Maior a
dat Împărătesei bive-cuventarea sa, iar acâsta i-a dăruit o cruce de pept în aur şi un inel scump. Nu mult
în urmă is'a conferit înaltul rang de consilier imperial
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secret şi titlul da „Excelenţă“, o distiacţiune, de care
nu se mai îuvrednicise nici un Episcop românsss înainte
de dânsul şi care, ca dovadă tavederată despre particulara graţie aCurţii, era de tot măgalitâre pentru dânsul.
Mai nainte de a pleca acasă Grigorie Maior a luat
parte la sinodul, la care Impărătâsa îatrunisa pe toţi
Episcopii uniţi din Vugaria şi din Ardel, ca să se pronuanţe îa cestiunea reducerii, pe care dânsa doria s'0 facă
în prânumerâsele dile de sărbători,
S'aii întrunit la acest sinod: Episcopul de Swidaiza
din Croaţia Vasile Borişcovici cu preotul săi subaltern
Iosafat Batasici, Episcopul Ardelului Grigorie Maior cu
preoţii diecesani

Silrestru

Caliani,

Ignatie

Dorobant

şi

Samuil Klein; Episcopul de Muncaci Andrei Bacinschi
cu vicarul stii Zetchici şi canonicul Porozki, primul abate
al Muncaciului Silvestru şi Abatele de Pocs Martirie.
Acest sinod s'a pronunţat,

înainte de tâte, pentru

o în-

sămnată reducere a sărbătorilor, apol a luat în discuţiune 0 schimbare sţilistică propusă de Bpissopul Bacinski
în textul simbolului de credinţă în ceea ce priveşte purcederea duhului sfint, dar a respins acâstă inovaţiune
şi a păstrat textul vechii. Ambele hotărtri ale sinolului
ali fost aprobate de Impărătâsa.
Mai nainte de a se întrece acast, Episcopul Grigorie
Maior şi-a dat t6tă silinţa de a obţine ceeace mai ales
î zăcea la inimă.
Scopul urmărit de acest Archiereii cu mult zel era să
obţie retragerea Teologului romano-catolic şi Tesuitului
delegat a epitropisi biserica unită şi Episcopul ej, un scop
pe care Va şi ajuns, ce-i drept, nu direct ca conessiune,
ci în urma norocâsei împregiurări, că încă în acela-şi

249

an (21 lulie 17783) ordinul Iesuiţilor a fost disolrat prin
o bulă papală şi ast-fel delegarea unui auditor goueral
la Episcopia Făgăraşului nu mai era cu putinţă.
Deşi înse Episcopul Maior a fost ferit de complicaţiuile şi de amărăcinnile, prin care trecuse predecesorul
stii Klein, tot n'a avut nici el parte să scape cu destvîrşire de ele.
Om energic şi plin de rîvnă religiosă, Maior a început
lupta confesională toată după ce s'a întors acasă şi a
lucrat cu încredere, ca să răspândâacă iar uniunea şi s'0
fortifice pretutindeni. El cutriera neobosit fara în tâte
direcţiunile, îndemna prin grai vii şi în scris poporațiunea la uniune şi a şi sporit cu multe mii numărul
coreligionarilor săi. El a purtat îa dooebt de grije, ca
la Sibiii, îa capitala ţării, unde erai vre-o 180 familii
unite, să fie instalat un preot unit bine dotat, si a racurs spre scopul acesta la ajatorul guvernului în faţa
silinţelor contrare ale protestanţelor din magistratul orăşenesc, care totdeauna fusese ostil atât faţă cu catolicii,

cât şi faţă cu uniţii. Maior a cerut panttu preotul unit
din Sibiiii micul bun alodial Nebendori, care urma

să fie

asiguat de Corte pentru întreţinerea parochului romano-

catolic şi alt-fel bine dotat. Iateresele materiale ale am-

belor rituri intrati de astă dată în conflict, şi Bpiscopul
Maior s'a declarat dispus a tacheia un compromis, care
luse s'a trăgănat 1).
Pentru cultivarea preoțimi! unite din monarhie Impbrătesa s'a ingrijit înființând la Sf. Barbara din Vienaun seminar clerical peutru cinci-deci de tineri, dintre
care nouă urmaii să fie necruţaţi din Ard$], şâse din di.
') Promemoria des Bischofs Grigori Maior an die Kaiserin Ma-

ris Terezia, dâo 1777,
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ecesa Origii-Mari, ear alţii din cele-Valte ţări ereditare.
Împăratul Iosif II. a mutat în urmă acest seminar de
la St. Barbara mai intâiii la Agria în Ungaria, apoi la Lemberg şi în cele din urmă l'a desființat asignându-li-se
deoscbitelor diecese pentru studii teolegice în ţaa proprie sumele cuvenite în operaţiunea, în care bencficiaseră. de burse în seminarul desființat!).
In anul 1782 deosebite impregiurări şi motive l'a
determinat pe Episcopul Maior să renunţe în t6tă forma
la scaunul Episcopesc şi să se retragă căutând repaos în
viaţa privată. Vecinicul repaos la găsit la virsta de 71
de ani, nu mult timp în urmă (lanuarie 1785) în mănăstirea de la Alba.lulia, în uma unei b6le incurabile,
care a încheiat viaţa luY agitată şi bogată în fapte?).
Luând Imyărătâsa sub înriurirca inţeleptului ei coregent cu firmitate deplină hotărirea de a introduce în
ciuda tuturor îmrotrivirilor în Ardâl refomele financiare
şi sociale-politice şi având ea de gând să procedă mal
întâi cu binele şi să-și validiteze apoi, dacă neroia va

cere, cu t6tă severitatea voinţa, punerca în piactică a
politicei ast-fel croite era cel mai apropiat
siupil lui Bukow,

scop al mi-

care se întorsese ear la Sibiiii ca cc-

mandant general şi ca preşedinte al guvernului; şi Țătruns de spiritul însărcinării sale, el a şi desfăşurat de
astă dată în lucrarea lu publică mai multă afabilitate
şi mai multă biândeţă impăciuitâre de cât s'ar fi putut
aştepta de la un om cu temperament vioi şi cu jude1) Istoria unirii bisericeşti în Ardâl de S. Klein şi T. Maior,
reprodasă de 'T. Cipariu în extras, în <actă etc.> Pag. 113—181.
2) Lettres Bajtay ă Kaunitz, 0d0 Hermannstadt 4 Juin, 2 ct 9
Juillet, 3 et 1G Acât, 26 Octombre, 5 et 20 Noembre 1763.

251

cată severă, cum era el. Risvrătirile publice nu ma!
erai,
ce-i drept, nici ele atât de violente şi atât de dese
ca
mai vainte, în Ciuc şi în Haromezek încetaseră de tot
şi
numai pe ici pe colo se mal iviai la Românii din ţinutul Bistriţei, unde pe la mijlocul verei din anul 1763
maj multe sate ai lepădat armele şi aii refuzat să intre în miliția de graniţe până ce guvernul nu va fi încuviinţat cererile lor.
Pe ici pe colo profitaii înse şi statele vecine de agitaţiunea necontenită şi de viua nemulţumire spre a le
exploata în folosul lor. Ast-fel a făcut Bukow Curţii un
răport despre urgirile fanatice ale unui colonel rusesc cu
numele Gavriil Vaida, care se stabilise pe timp mai îndelungat în Ardel şi după tote semnele lucra pentru înduplecarea Românilor nemulţumiţi să emigreze în Rusia.
Asemenea iustigaţiuni pentru depopularea țării făcuseră
prin ascuris şi alţii în Banat şi-l făceati pe guvernul
austriac bănuitor faţă cu mulţi străini făţarnici, 6meni
cum se cade la înfăţişare, dar cu ocupaţiune ineruabilă »,
Consideraţiunile pentru alianţa în resboiul de şâpte ani
atât de efectiv folositâre a Rusiei impuneaii înse 6recare cruţare chiar şi faţă cu supărătorii emisari ruseşti,
deşi aceştia adese-ori lucraii numai în numele lor, iar
nu în al guvernului lor.
Decând cu coregenţa Impăratului Iosit al II, când, cel
puţin în parte, a început, dacă nu chiar să predomnsacă
să se introducă în guvernament o mai liberală politică
confesională, propaganda unionistă a dat în Ardâl tncetul cu încetul îudărăt, iar în urmă, mal ales după ce s'a
*) Raportul generalului Baron Bukow, ddo

Sibiă, 1 Apr,

1762,
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publicat

edictul de toleranță, a fost mărginită

numai la

conservarea uniunii. Câtă vreme înse Maria Terezia a
purtat cârma, catolicismul şi răspândirea uniunii al r&mas gândul ei de predilecţiune cu t6tă coregenţa fiului
ei, căreia îi se puneaii şi în alte privinţe multe margini;
vorba e numaj, că ea evita cu îngrijire mijl6cele drastice şi violente şi prefera pe cele blânde şi pacnice.
Ast-fel la 23 August 1768 a dispus să i se trimită
Episcopului Atanasie Rednic suma de 10.000 florini din
cassa statului pentru răspândirea sistematică şi măndsă
a uniunii, dacă vor fi de neroe cheltueli pentru acâsta.
Povăţuită de acela-şi gând al proselitismului stăruitor,
dar mai îndulcit, ea a dat în anul 1774 Preşedintelui
Guvernului

Transilvan

Comitele Nicolae Bethlen

ordinul,

ca, ţiind s6mă de împregiurări, să nu mai pedepsscă pe
neuniţi cu acea-şi asprime ca în trecut; deşi urma ne-

unitul să fie aruncat în temniţă pentru vina de a se fi
lepădat de uniune, trebuiaii să i se dee în timpul şederii lui în “temniţă îndrumări catichetice spre a-l converi; cu atât mai aspru urmaii dar să fie pedepsiţi preoţii uniţi, care erai ncgligenţi în îmovlinirea chemării
lor ori înclioaii spre ortodoxie, mai ales dâcă se dovedia, că fac cansă comună

cu cei lepădaţi de uniune.

Impărătâsa a schimbat numai aparențele, dar nu şi
fiinţa politicei sale confesionale, şi forma mai blândă, în
care predilecţiunea ei pentru uniune s'a dat pe faţă în
timpul celor din urmă ani de domnie a el, a contribuit la molcomirea greco-orientalilor cu atât mai vîrtos, cu
cât aceştia găsiaii în apropiata singura stăpânire a liberalului coregeut Iosif II. invederată siguranţă şi garanţie pentru realizarea speranţelor şi a aşteptărilor sale
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din ce în ce mai mari. Spiritul unui viitor mai plin de
dreptate, întrupat în presimţemântul oblăduirii bine-făcătâre a acestui

nobil regent, străhătea ca o suflare dă-

tătâre de viaţă în viitorul încă posomorit; şi dedea tărie
Tăbdării ce se cerea spre a trece de la o oblăduire la
cea-Paltă.
Precum

am

arătat mai sas, mult

a contribuit la îm- Episcopii pro-

păcarea Românilor greco-orientali reînfiinţarea Episcopiei
lor şi trimiterea în Ardel a Episcopului de Buda Dionisie Novacovici.

Dar

atât temerea,

ca

nu

cum-va

prin

acesta uniuuea să fie serios ameninţată, cât şi îngrijirea,
cu care se procedea la alegerea archiereului făceati peste
putinţă împlinirea definitivă a scaunului episcopesc. Admisibilă trebuia să pară numaio numire provisorie, care
poate să fie revocată la cel mai mic semn, ear acesta
cu atât mai virtos, cu cât Episcopul stabil ce urma să
fe numit, lipsind în Arde! candidaţii qualificaţi, nu putea să fie luat de cât din rîndurile clerului sârbesc, pe
care nu se putea pune nici un temeiii,
Dionisie Novacovici a primit dar diecesa Arddlalui ninu=
mal în mod provisoriii, şi fiind-că deoparte nu putea să
răspundă nici la aşteptările unioniste ale guvernului, nici
la ale poporului diecesan, care avea nevole de ocrotire,
ear de alta nu putea să cârmuiască în clada Metropolitului bănuitor amindoue episcopiile ae odată, el s'a
hotărit să se retragă din Ardâl şi s'a întors la Buda
în Episcopia sa, unde înse în curând a murit,
După el a urmat în anul 1770 în scaunul de la
Buda Şofronie Chirilovici, care, tot ca predecesorul sti,
a primit în mod prorisorii şi administraţiunea diecesei
din Arddl,

visorii Nova»
covică si Chi.
rilovici,
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Amândoi aceşti Episcopi şi-aii dat în timpul admivistrâţiunii lor provisorii din Arddl utât în interesul lor
propriii, cât şi în interesul biserici! lor t6tă silința de
a obține de la Curte întemeerea definitivă a Episcopiei
reîofiinţate pentru greco-orientalii din acestă ţară, şi ai
fost sprijiniți în cererile şi în silinţele lor şi de preoţii,

precum şi de poporul din noua diecesă,

Intemeiarea
definitivă a E:
piscopiei. Episcopul

Ghedeon

Nichitici.

Ţiind s6mă de severitatea acestei manifestaţiuni generale, Impăratul Iosif II, le-a împlinit cererea şi la 6
Noemyrie 1783 a numit Episcop definitiv pentru diecesa
greco-neunita din Arââl pe Archimandritul mănăstirii sîrbeşti Sişatovat Ghedeon Nichitici, căreia urma să-şi aibă
reşedinţa la Sibiiii şi să fie în cestiuni dogmatice şi curat
spirituale subordonat hierarchiceşte Metropolitului şi Sinodului din Carlovăţ.
Ghedeon Nichitică, primul episcop stabilit, care după
un interval de 83 ani a fost numit pentru creştinii de
legea ortodoesă

din Ardeal, şi-a luat

în

anul

1784

în

primire diecesa, pe care a găsit-o în mare sărăcie și
lipsită de tie. Lipsa unei locuinţe potrivite şi a mijI6celor de a şi-o procura Pau silit să se aşeze afară de
Sibiiii şi anume în satul învecinat Răşinari, unde comuna
i-a oferit drept locuinţă o casă privată, nu tocmai potrivită nică asta.
Acest Episcop a desfăgurat o activitate în tâte privinţele forte zăi6să, şi-a dat silinţa mai ales să promoveze creşterea şi cultura religidsă a coreligionarilor
săi şi a recurs cu succes la ajutorul de stat, care pentru
aşedămintele de învăţămţat i s'a şi acordat prin orâinațiunea împărătâscă de la 4 Martie 1786.
Energica lucrare creatrice a Impăratului Iosif II. s'a
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era S şi asupra legislaţiunii bisericeşti privitâre la căla şie, şi el a luat multe disposiţiunt, care nu se pu„au concorda cu canânele bisericii greceşti. Iu anul
1786 s'a luat adecă prin ordinaţiune împărătească disposiţiunea, că pentru căsătorie se cere neapărat presenţa preotului ordinar al mirelui ori al miresei şi că
orl-gi-ce cununie făcută de vre-un alt preot are să fie
consijerată ca fiiud fără de efect şi nevalabilă. 0 altă
ordinaţiune

emisă

în acela-şi timp cerea

pentru

valabi-

litatea căsătoriei cu atăta asprime cele trek vestiri făcute una după alta, încât în lipsa chiar şi numal a
uneia dintre ele căsătoria trebuia să fie declarată neralabilă şi pe deplin desfăcută.
De oare-ce dreptul canonic al bisericii greceşti nu recundşte drept cause suficiente pentru desfacerea căsătoriel cele două condițiuni impuse de guvern, adecă lipsa
preotului ordinar al mirilor şi lipsa vestirii, Impăratul
Leopold ÎI. a renunţat la acâată reformă și a confirmat
articolul de lege 51, propus de dieta regnicolară

în anul

1791, în virtutea căruia reformaţi de ambele confesiuni,
precum şi unitarii, ba în urma unei înterpretări posteri6re şi greco-orientalit aveati să fie dispensaţi în ceea
ce priveşte disposiţiunile cuprinse în ordinaţiunea împărătescă, rămâiud în vigâre usul de mai nainte.
In mijlocul

crisei

de

reforme,

antagoniste ce se iviseră în viaţa
sericească, Episcopul Nichitici era
mai mult de pornirea de a lucra
privioţile îmbunătăţiri în întinsa
prindea ţara îotr6gă, de a sevirşi

pus

între

tendenţele

politică şi în cea bicuprins din ce îa ce
și de a face în tâte
Imi diecesă, care culucrări însemnate cu

mijlfce mici, ba câte o dată chiar şi 'n lipsă de mij-
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l6ce şi de a satisface atât interesele statului, cât şi de feţtele trebuinţe ale poporaţiunii diecesane ajunse în părăgijor
0 sarcină atât de grea, care trecea cu mult pla
puterile lui, Pa încărcat cu griji şi cu amăriciuni şi
i-a sdruncinat sănătatea astfel, încât el după o păstorie
de cinci ani, la sfirşitul anului

1788,

a încetat

la Re-

şinari din viaţă.
Episcopul Ghe-

Tasim Adamovici,

In timpul vacanței a administrat diecesa neuniţilor
din Ardeal, ca Vicar, Protopopul din Hondol loan Popovici. Urmaş al reposatului Episcop Nichitici la numit
Impăratul Iosif Îl. la 25 Maili 1789 pe Gherasim Adamovică,

Archimandritul

mănăstirii

Bezdiu

din

comitatul

Timişdrii,
In bărbatul acesta biserica de rit grecesc şi poporul
român din Ard6l au câştigat un zelos şi statornic anteluptător pentru drepturile şi interesele ei atât pe terenul confesional, cât şi pe cel politic naţional.
Prin stăruinţe şi opintiri neobosite el a reuşit a face
ca dieta din Ardeal să primescă în anul 1791 disposiţiunea legală (Art. 60), în virtutea căreia religiunea
greco-orientală

nu mai avea să fie considerată

numai ca

tolerată, ci ca una cu drept de liber exerciţiu al cultului.
Tot atât de mari merite şi-a câştigat el prin atitudinea lui în ceea ce priveşte viața politică naţională.
Puindu-se în înţelegere cu Episcopul unit loan Bob, el
a stăruit cu hotărire prin vorbă şi faptă pentru lărgirea
cercului de activitate al naţiunii sale şi în vederea acestui
scop a presentat In acea-şi dietă o petiţiune volumin6să,
bine întemeiată şi epocală, care, subserisă de el şi de
tovarăşul lui de luptă, stăruia pentru deplina restituire
a drepturilor, de care Românii fuseseră despuiaţi.
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Deşi întreprinderea acesta n'a avut resultatul
sperat,
era pus în ea germenul mănos, care mai târgiii
a ajuns
la desfăşurare şi utr'o atmosferă politică mai priinc
i6să
a adus râde.
După o păstorie zel6să, care a ținut înse abia şapte
ani, Episcopul Adamovici a răposat în anul 1796
la
Răzinari,
|
Administraţiunea diecesei a condus-o după încetarea
din viață a acestui Episcop Protopopul Hunedârei Ioan
Huzovici timp de patru-spre-dece ani deplini, căci împlinirea scaunului episcopesc vacant a fost amenată
din

adius atâta timp,

pentru ca să străbată

mai

uşor

ten-

denţele unioniste şi ultra-eatolice ce în timpul lui Iosif
II,
şi al lui Leopold II. nu putuseră înainta şi reacţiunea
confesională să ajungă mai sigur şi mal deplin la victorie. Guvernul a făcut tot ceea ce i-a stat prin pu=
tinţă, ca să ajute acestă manevră machiavelistă, şi dacă
ea cu tote aceste w'a reuşit, meritul e numai al preo-

țimii şi al poporului

de

rit

greco-oriental,

care,

avână

statornicia credinţei şi energie neschimbată, aîi opus acestor machinaţiuni propagandiste o resistență hotărită şi
în parte nu zadarnică.
Ambii Bpiscopi stabili, Nichitici şi Adamovici, ai obținut diecesa numai în vîrtutea numirii împărăteşti, ear
Du în urma unej alegeri făcute de cler și de popor şi
a obicinuitei propuneri de trei candidaţi făcute în vlrtutea acestei alegeri, rămâind ca Movarchul să confirme
pe unul dintre cei trei designaţi prin alegere.
De o dată cu fiuzul iesuitic a încetat pe marea unită Imblângirea
şi refluxul episcopal, vântul şi valurile sai potolit în mare uziţilor. Episgrad, şi după frământările în genere înăbuşite, dar adese- copul Ion Bob;
44,0%. II.

17
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ori sgomotâse ale bisericii unite a urmat
virtos o stare liniştită, cu cât

sub

cu atât mai

stăpânirea

energică

şi dreptă a Impăratului Iosif II. nu putea să prindă rădăcini asuprirea pornită fie de la guvern, fie de la episcopat.

Scăpată de prea îndelungata epitropie a Iesuiţilor şi
de grâua apăsare, Episcopia unită a Făgăraşului a început să respire mai pacinic de când nu mai era îulăn-

ţuită de auditorul general teologic adăpostit în casa ei
proprie, ci atirna numai de depărtatul şi mal chibzuitul
Primat al Ungariei.
Perită de orl-şi-ce mişcare furtun6să, istoria internă
a uniunii a decurs de aci îonainte în albia mai liniştită a unei desfăşurări regulate şi normale, fără incidente violente şi excesive, fără de turburări în mersul
natural al vieţii «i.
Deşi prin înființarea Episcopiei greco-orientale s'a pus
o însămnată pedecă în faţa uniunii, conflictele, care trebuial neapărat să urmeze din acâsta fie între poporaţiunile turburate prin instigaţiuui, fie între administraţiuni!e bisericeşti, mai luat un caracter mai violent şi
mai inflamabil. Despărțirea credincioşilor ce se ţineail
de fie-care din cele două biserici şi limitarea sferelor de
înriurire jarisdicţională au dat fără îndoială loc la însemnate greutăți şi la certuri, aceste ati fost înse resolvate fără ca să se fi recurs la forță.
Episcopii uniţi, care urmeză, ai putut dar să aibă
parte de o lucrare pacinică, care mat nainte fusese peste
putință.
La 12 August 1782, când după retragerea Episcopului Grigorie Maior adunarea electivă a preoţimil unite
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a făcut Impăratului propunerea celor maj
vrednici candidaţi pentru ocuparea scaunului vacant,
voturile et a
cădut asupra următorilor bărbaţi: Iguatie
Darabant, vicarul general al Episcopiei de Făgăraş,
Iacob Aron, preşedintele capitolului din Oradea-Mare şi
rectorul seminaralui Sf. Barbara div Viena, şi loan
Bob, paroch şi
protopop în Maros-Vâsârhely.
Cel din urmă,

care a avut

cele mai puţine

voturi şi

abia numai de nevoie a fost pus între cavâi
daţi, a fost
favorisat parte de lipsa de tact a celor
doi rivali at

să,

care se combăteaii

unul

pe altul

cu

invergunare şi

se defăimaii la Curte, ear pe el îl treceati
cu vederea ca
pe o pers6nă neînsămnată şi inofensivă, parte
de împregiurarea, că el, deşi necăsătorit, nu făcea
parte, ca rivalii să,

din cleriil regular,

ci

din

cel

curat,

ccea

ce

în faţa spiritului antimonastie al timpalui
nu a rămas
lucru nebăgat în s6mă. La 21 Octomvrie
1782 Impăratul Iosif II. a numit dintre cei trei candi
daţi Episcop
al Făgăraşului pe Protopopul In Bob,
care în cursul
viitorului an s'a și dus la Viena atât pentr
u ca să obţie prin nunciul apostolic confirmarea obictnuită a
numirii
sale, cât şi pentru-ca să iee în primire bunur
ile episcopale, care în timpul vacanței fuseseră administra
te de fisc.
După-ce a ajuns amândouă aceste scopuri şi
s'a îators apol acasă, el a primit în anul 1784la
Blaj darul
Episcopiei din mânile predecesorului săi retras
Grigorie
Maior şi a luat îo acela-şi timp chivernisirea
bunurilor
episcopeşti, Indelungata” lui activitate se intind
e şi în
viitorul secol, în care el îşi inchee (la 2 Octom
vrie 1830)
ca betrân de 91 ani viaţa obosită şi nu prea
bogată
în fapte,
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Respingerea
intervenirii

sârbeşti.

Bisericii greco-orientale

din Ardel i s'a dat

prin în-

fiinţarea Episcopiei o căpetenie hierarchică şi ast-fel o
garanţie şi un radăm pentru propria ei existenţă şi s'a
ridicat un zid despărțitor faţă cu valurile uniunii, care
acum eraii mai domdle, dar nici o dată nu ajungeai la
deplin repaos.

Speranţa odinidră sigură

de a-i converii

deplin pe

Românii din Arde! s'a realisat numaj în ceea ce priveşte
pe mai puţin decât jumătate din numărul total al lor,
şi inimile erai încă cuprinse de mâhnirea de a nu fi
putut adimeni şi pe cea-laltă jumătate mai mare, care
în ciuda tuturor mijl6celor întrebuințate scăpase norocos
din mrejile sigure. Opera a trei guverne favorabile uniunil
reuşise dar numai pe jumătate şi a fost zădăroicită în
mare

parte

de

resistenţa

îndărătnică,

de

nesupunerea

passivă, de sistematica statornicie, cu care Românii lucrai împreună şi de hotărirea Românilor de a emigra
în cel mat răil cas.
Organic

concentrata lucrare impreună şi ubitatea con-

ducerii supreme, care al dus la deplin sncces, au resultat înse pentru acâsta oposiţiune a credincioşilor
greco-orientali mai ales din poveţele înțelepte, din îndrumările practice şi din spriginul efectiv, pe care le dăduseră

Episcopatul

de la Carloră şi cel sârbesc în ge-

nere şi mai ales Metropolitul Nenadovici.
Pecând dar mânia Curţii, ale căreia silințe fuseseră
asftel zădărnicite, şi ale corporaţiunii de propagandă
catolică se îndrepta fără sfială mai ales asupra acestuia,
nu s'a trecut la Viena cu vederea nici primejdia ce ar
fi resultat pentra planurile ci de uniune, dacă prin împreunarea tuturor credinctoşilor de rit grecesc sub We-
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tropolitul de Carlovăj s'ar fi creat pentru dânşii
un
prea puternic zid de apărare în faţa catolicismului,
care
în casul acesta nu mai putea fi atât de sigur de
victorie,

Cabinetul împărătesc a luat dar hotărîrea de a-i
isola pe neuniţii din Arde! şi de a mănţină şi pentru
viitor sc6terea lor din ori-şi-ce legătură hierarchică
cu
coreligionarii

lor de din afară.

Când Metropolital Nenadovici, în Octomvrie 1758, a
expus deci într'un memorii amănunțit cele gece puncte
din plângerile de atunci ale Sârbilor şi, între mijl6ce
le
de îndreptare, a stăruit în primul rând cu tot din a-

dinsul să i se recundscă jurisdicţiunea

Impărătesa i-a respins la 18 Decemvrie

cu multă

hotărire, l'a

îndrumat

să

asupra Ard6lului,

1858

cererea

rămâie între hota-

rele trase de propriile sale privilegii şi i-a trimis
prin
cancelaria aulică secretă resoluţiunea motivată
precum
urmâză :
„Ibtenţiunea şi voinţa Majestății Sale nu e a lăsasă
fie siluit în conştiinţa lui cine-va, care păstreză linişte
a
şi supunerea. Dacă vre-unul dintre credincioşii greco-

neuniţi din Arde!

ar fi turburat în toleranța acordată,

ori ar fi asuprit, el are,
în ţară,

la diregătoriile

inainte de tote, să se plângă
lui,

şi numai

dacă acolo rui

s'ar fi făcând dreptate are să facă recurs la Dâmna
țării, care uu 1! va refusa ceea ce fi acordă decretul
leopoldin din anul 1701, pe care se radămă Metrogolitul pentru întemeerea plângerilor lui. Ast-fel e înlătu.
rat ori-ce motiv de plângere, şi nimeni nu pâte av
cuvinte de a părăsi ţara, când i se dă ajutor în acest
sens,
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Deşi nu pregetă

a da pe de o parte cea mai

deplină

asigurare în privinţa acesta, Majestatea Sa se simte pe
de alta îndemnată a pune o dată pentra totdeauna în
vederea

Metropolitului,

că privilegiile şi libertăţile acor-

date naţiunii ilirice în deobşte şi
parte în anul 1691 şi confirmate
în anul 1743, privilegii, pe care
ţiunea sa, uu se întind şi nici că
asupra

Ardslului.

fie-cărut Metropolit în
cea din urmă dată
se radimă el în petipot să se întindă și

Nu se întind, fiind-că

în diplomă

nu

se face nici c'o vorbă măcar amintire despre des amintitul principat. Nu se pot întinde, fiind-că atunci Ardâlul nu se afla sub stăpânirea Imțăratului Leopold.
Apoi şi de când se află sub o:rotirea casei împărăteşti,
ţara acesta a păstrat, ca în aite treburi, şi în afacerile
religionare organisaţiunea ei cu totul deosthită de a ţărilor amintite

în dișloma

de privilegii, organisaţiune, de

la care nu se pâte face abatere. Astfel nu numai că
din acele privilegii nu resultă pentru Metropolit nici uu
drept de jarisdicţiune asupra coreligionarilor săi de
acolo, dar sunt totodată puternice resâne de stat, care
cer să nu i se împlinescă cererea in privinţa acâsta.
Acâstă neîmplinire a cereri lui nu purcede insă din
disgrație, nici dia neîncredere

faţă cu persona hui, ci din

împregiurările mai sus arătate. Şi pontru-ca crediucioşii
de legea grecâscă

de acolo să fi2 pe deplin

convinşfatât

despre acesta, cât şi despre o âncă mal largă bunăvoință împărătescă, Impărătesa a luat afară de acesta
hotărtrea de a numi un anume Episcop greco-neunit
pentru Ardâl şi de a-i da acestuia un salar dia vistieria
Statului. lusă atât pentru acâstă binefacere, cât şi pentru cele-Palte concesiuni ea a pus trei condițiuni, care
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a să fie hotăritâre pentru admiterea neuniţilor la usul
drepturilor ce li se acordă.
„Acesta

i se

comunică

Metropolituluy

pentru

orien-

tarea sa cu adaosul, că fiind asttel cu desărirşire înlăturat tot ceea ce ar pute să fie luat drept siluire a
conştiiuței, e! are să se abţie de la orl-şi-ce amestec
fie direct, fie indirect în afacerile coreligionari!or săi de
acolo, ori-şi-care ar fi pretextul, pe care ar lua, căci
va fi lovit de cea mat grea disgrație a Impărăteset,
care ar trebui să crâdă, că-şi dă silinţa de a storce
din o intenţiune numai personală o plângere naţionalk€.

Dacă era fără îndoială în intenţiunea Curţii Impără-

teşti să desfacă Eoiscopatul neunit din Ard6l de ori-şice legătură hierarchică, ea a scăpat din vedere ce
parte însemnată are forţa impregiarărilor la regularea
acestui lucru. De 6re-ce adecă Episcopul după vremuri
numai de la Metropolitul din Carlovăţ putea să-și primâscă consecraţiunea şi ast-fel numirea lui numai după
o înţelegere cu Metropolitul putea să fie considerată ca
pe deplin sigură, resulta chiar şi numai din aceste fapte
0 subordonare

hierarchică, ce-l drept involuntară

şi vre-

melnică, a scaunului eyiscopesc faţă cu scaunul metropolitan din Carlorăţ,
in moi forma! şi categorie a decretat abia Impăratul
Iosif II. la 30 Septemvrie 1783 atârnarea hierarchică
a Episcopului din Ard! de archidiecesa Carlovăţului în
t6te afacerile dogmatice şi spirituale, precum şi supunerea, lui cătră sinodul episcopesc şi dreptul lui de a
lua parte la desbaterile şi la hotărtrile acestuia, fiind
iusă exclus de la usul privilegiilor şi al libertăţilor reservate numai pentru națiunea lirică.
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Ancă în timpul domniei Mariei 'Teresiei s'aii unit dar
puterea siluitâre a împregiurărilor, mai matura pricepere politică şi bunul simţ practic al influentului cancelar Kaunitz, ca să pregătâscă o îndoită desamăgire
pentru viile speranţe şi pentru năzuințele zel6se ale
propagandei unioniste. Cu t6tă împotrivirea celor doritoride a face proseliți nu numai s'a încuviinţat adecă
înfiinţarea unei episcopii greco-nennite, dar s'a admis şi
punerea acestei episcopii în legătură hierarchică cu celPalt cler din monarchie al acestei confesiuni, iar prin
acesta s'a ridicat o importantă şi dăinuit6re pedecă
pentru contopirea unionistă. Din causa acâsta era grei
mâbnită tabăra misionarilor şi a amicilor uniunii şi mai
ales a Jesuiţilor, care âncă pe la începutul secolului
ştiuseră să prindă atât de bine în mrejile lor o însămnată parte din poporul român.
Căderea în disZălsa participare a Metropolitului Nenadovici la atigraţie a Metrotudinea
îndărătnică a coreligionarilor săi din Ard6l trepolitului sârbesc şi perico- buia să-l lipsâscă în mod simţitor de graţia Curţii din
lele ce-l ame
Viena, care-şi vedra zădărnicite prin ac6sta planurile de
nințau,.
uniune. Zadarric îl recomandat fidelitatea şi supunerea
lui ireproşabiiă de până acum; zadarnică era bogata
cunună de merite câştigate pentru interesele împărăteşti,
între care era mai ales înrîurirea lul pentru domolirea
coreligionarilor şi conaţionalilor săi din Ungaria, care,
amăriţi din causa alubgării bogaţilor grăniceri de pe
Tisa şi de pe Mură, luaseră hotărirea de a emigra;
în zadar deputaţiunea aulică lirică şi în deosebi binemeritatul ei preşedinte, Baronul de Ba rtenstein, a scos la

ivâlă, cât de nedrept şi de imprudentea procede cu asprime faţă cu acest dignitar. In Viena, unde nu se pi-

265

tea înghiţi năcazul, el a fost luat drapt ței al prigonirilor, ba se Inase chiar hotărîrea de a-l chema la Curte
şi a-l ţin€ la închisâre — până-ce nu va fi luat înscris
asupra sa obligamentul de a observa o atitudine potrivită cu scopurile finale ale guvernului. El urma să fie

pedepsit ast-fel, pentru că nu a respin3 cu răcelă pe
coreligionarii săi din Ard6l, care se adresaseră la e],

deşi aceştia fuseseră tratați cu asprime, ba adesea-ori
chiar fără de milă din partea uciţilor din Arde), şi de
şi el a procedat cu ozasiunea acesta cu atâta lealitate,
moderaţiune şi prudenţă, în cât a cădut la conaţionalii
săi de aceaşi confesiune în bănuiala, că este un campion al uniunii şi al germanismului, ceea-ce nici chiar
Episcopul uvit al Ardâlului n'a lipsit a mărturisi în
raporturile sale către guvern. El urma deci să fie pedepsit în libertatea lu, dacă nu va lua asupră-şi un

obligameat,

fidelității
temerea
în coea-ce
tenţionate
prigonire

care fără indoială nu era cuprins

în cadrul

şi supunereii sale întărite cu jurământ. Numai
exprimată de câţi-va consitieri mai prudeaţi
priveşte urmările primejdiose ale măsurii ina putut să înăbușe, în sfirşit, pornirile de
ale Curţii Ain Viena şi să-l ferâscă pe Me-

tropolit de alte manifestări ale

disgraţiei,

în care că-

duse la Curte. Se prevedea adecă o amăriciune excesivă
la Românii ncuniţi şi inevitabila lor emigrare în Moldova şi în Mautenia, ceea-ce ar fi deschis câmp larg
pentru uneltirile primejii6se ale Prusici şi aie Porții 1).
1) Bartenstein, Kurzer Bericht von der Beschaftenheit der Ilyrischen Nation in den k. k, Erblanden, Francfart und Leipzig.
1802 — pag. 180—184.
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Causele

poto-

lirii maniei de
uniune.

Cercurile conducătâre din capitală nu treceaii de altminteri cu vederea nici avantagele politice ce trebbiaii
să urmeze pentru stat, pentru catolicism şi pentru guvera din o tratare mat blândă a creştinilor greco-orientalt şi mai ales a Românilor şi din bunele lor disposițiuni. Mai ales în Ard6l biserica catolică nu de cea
greco-orientală, ci de cea reformată era serios ameniuțată. Desperaţă din cansa alianţei bisericii greco-orieutale cu cea catolică, Reformaţii îi instigaii pe catolici
să prigonâscă
ascuns de a

pe greco-orientali, iar acâsta cu gândul
trage folos din cârta lor. De 6re-ce în

Ard! reformaţi şi unitarii se afiaii
numerică față cu catolicii, creştea
pentru

biserica catolică

primejdia,

în preponderanţă
în mod neîndoios

dacă

era

prea

apă-

sată şi prea slăbită poporaţiuuea greco-orientală, care
era şi ca tot atât de puţin bine dispusă fuţă cu Reformaţii. Fiind deci catolicii ameninţaţi a ajunge iar în
posiţiunea umilită, în care se aflaseră pâvă la 1690
sub varga protestanților, Curţii din Viena i se impunea
şi din acestă consideraţiune o procedere mai adimenitore
faţă cn greco-orientalii în genere şi faţă cu Românii
în deosebi, chiar şi dacă prin acesta s'ar fi expus la
primejdia de a mai amâna şi de a întârdia realisarea
favoritei idei de uniune,
[n favorul unci ast-fel de procederi politice bine-roitâre militaii şi alte consideraţiuni de natură fiscală,
comercială şi militară.
Numer6sa

negoţătorime

greco-orientală,

care imigrase

din Turcia, îi aducea ţării şi vistieriei statului mari
venituri şi avantage, care s'ar fi perdut fără îndoială,
dacă ea ar fi fost. prin o politică necruțătâre neroită
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a se întârce iar în Tarcia, Nici în timp de răsboii,
nici în timp de pace nu se mai puteali spera apoi după

asemenea

experienţe

durerâse

alte imigrări

mai îusăm-

nate din împărăţia otomană pentru sporirea rare! pOp0rațiuni diu Unguria şi din ţările ci laterale. Urmările

reemigrării

erai

cu atât

Tăţiunea greco-orientală,
turi lungi şi aspre,

trăia

mai

păgubitâre,

cu cât popo-

silită de cultul et a ține posforte

frugal şi economicos şi

ast-fel era în timp de pace fârte capabilă de a plăti
imposite, iar pe câmpul de răsboiii forte dispusă a se
mulţumi cu puţin şi nu avea nevoie de cât de puţină
cheltnială de întreţinere. Numai numersele colonisări
cu credincioşii Români şi cu Sârbi în Banat i-aii
dat
guvernului putinţa de a scâte din țara acâsta multe
trupe regulate spre a se folosi de ele aiurea, fără-ca
să fi despuiat prin acâsta de trupe şi să fi lăsat
în
primejdie acestă ţară şi graniţele de la marginea
ei,
Nu

mai încăpea

afară

de acâsta

nici o îndoială, că mai

ales în timpul răshoiului de şapte avi regele Prusiei,
Prederic, şi aliaţii lut şi-ar fi făcut cu mult nat fără
de sfială şi mai cu succes treburile prin agenţii şi
aderenţii secreţi, pe care-i lutreţineaii în Ubguria şi
ta
Ard6l, dacă lealitatea şi fidelitatea dinastică a poporului româu nu i-ar fi descuragiat şi nu ar fi zădărni
ciţ
planurile lor ostile faţă cu Impăratul. Nu s'a trecut
apoi cu vederea,

că Sârbii

şi

Românii

sunt

viteji, în-

demânatici, răsboinici, răbdurit şi se mulţumesc cu puțin, îusuşiri, la care se mai adaugă şi o învederată
ură contra 'Turcilor, care putea să fie -de mare folos
într'un timp, în care relaţiunile cu Pârta erai atât de
şubrede îu ceea ce priveşte mănţinerea păcii. Trebuia,în
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sfirşit, să

se ţie

care le făcuseră

s6mă

şi de

însemnatele servicii, pe

ambele

popâre

în

pace şi

în răsboiă,

precum şi de speranţa, că în timpul unui proxim răsboii cu Turcii, săd6nd prosperitatea connaţionalilor să
de aceia-şi lege, locuitorii

din provinciile tuvecinate

ale

Turciei vor imigra în masse. T6te aceste consideraţiuni
importante cădea în cumpănă în favorul politice, care
cerea să fie pusă în programul de guvernare procederea
mai dreptă şi mai bine-voitâre faţă cu creştinii de
ritul grecesc şi faţă cu poporul român şi cu cel sârbesc
în deosebi,
Liberala poliDin punct de vedere cu mult mai înalt de cât Îmtică de guver
a lui Tosifiătătesa, care era supusă disciplinei bisericeşti şi astnare
]l. Răscla Ro- fel numa! cu sfială se avânta
la reforme interconiesiomâni lor.
vale, a procedat marele ei fii din clipa, în care a
primit el singur stăpânirea. Spiritul umanităţii superidre plana peste proiectele lui, şi spiritul unei toleranţe reciproce cu adevărat, creştineşti şi împreunate cu
o sinceră îrăţietate era nu numai punctul de plecare ai
disposiţiunilor luate de dânsul în cestiunea acâsta, ci
tot-odată şi constantul ţă! al înrturirii sale autoritatire
asupra poporului, căruia voia să-l îasufle acelaşi spirit.
In direcţiunea acâsta în anul 1782, cu ocasiunea confirmării Comitelui Lupu Bânfly în posiţiunea de preşedinte al staturilor, el a emis la adresa guvernului regnicola ordinul, că el în viitor la propunerea ce face
pentrn

ocuparea

diregătoriilor

mai înalte ori mai infe-

rire să ţină s6mă numai de destoiniciile candidaţilor
şi de meritele lor, dar nu şi de confesiunea lor şi că
numirile ce urma a se face alternativ după confesiuni
îşi pierd acest caracter şi ati să fie considerate ca sim-
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ple numiri fără consideraţiune
usul

de până

acum

în

pentru

ambele

confesiune, „căci

aceste privinţe

e con-

tra priocipiilor de toleranţă, care aii fost proclamate: .
Când apoi cancelaria aulică transilvană s'a provocat în
faţa acestor disposiţiuni liberale ale Impăratului la le-

gile existente şi la diploma leopoldină, în virtutea cărora e obligată considerarea proporţională a confesiuni-

lor recipiate la numirile în funcțiuni, Impăratul a mănţinut la începutul anului 1783 în tâtă întregimea lui
ordinul săii și a respios obiecţiunea ce i se făcuse cu

argumentul,

că

în

casul

acesta

vorba

nu e numai

de

împărătâscă

să

executarea principiilor de toleranță, ci tot-odată, ba
chiar mal muit şi de aceea, ca prin toleranţă să se
producă o bună înţelegere frățescă ast-fel, că deosebirea
de confesiune la nici o ocasiune să nu iasă în mod supărător la ivâlă şi să nu-i pună pe cetăţenii statului
în conflict ; tocmai de aceea trebue să se evite cu deosebită îngrijire tot, ceea ce scâte în evidență deosebirea

confesională ; rămâne

deci

ca hotărtrea

fie observată în mod neschimbat.
Prin ac6sia Românii de confesiunea
ai fost recunoscuţi în mod

practic

funcțiuni, şi candidaţii

confesiunea

aveai,

ca până

de

acum, nevoie să se lepede

neam, pentru-ca să pâtă primi

Fi nu puteai

însă

să ocupe

greco-orientală

capabili de a ocupa

acâsta

nu mat

de lege şi de

vre-o funcţiune publică,

funcțiuni câtă vreme nu

aveaă qualificațiune câştigată prin studii regulate. Ocaiune şi mijlce pentru câştigarea unci asemenea quali=
ficaţiuni li se dăduse până acum cu din adins numai

Românilor uniţi, şi în vederea acestui scop s'aii infiin-

țat o şcâlă

mat

superibră

la Blaj şi vre-o dece popo-
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rale în alte părţi ale ţării. Abia acum li s'a permis şi
neuniţilor să-și înfiinţeze, însă ca cheltuelile ior, patru
şcoli elementare pentru usul lor propriii. Dar na numai
asupra stărilor bisericeşti şi asupra celor politice, ci şi
asupra celor rurale s'a îndreptat activitatea reformatbre
a lui Josif II; şi spiritul lul nobil tocmai de aceea a respins 'cu ocasiunea urcării în scaun tradiționala recun6ştere şi confirmarea prin jurământ a unor drepturi,
privilegii şi libertăţi, care, de şi legale în formă, erai
diametral opuse principiilor de dreptate şi ast-fel fuseseră
condamnate de el la deplina abolire ori la o modificare
parţială. De 6re-ce

nobilimea,

staturile,

cele

trei

na-

ţiunl recipiate se ridicaseră contra procederil volnice şi
unilaterale, deşi singure mântuitâre a Impă&ratului, națiunea română a intrat în luptă pentru Impăratul şi
pentru propria sa causă şi a isbucnit în anul 1784
sub conăucătorii Horia şi Cloşca în o răsc-lă sângerâsă
şi întinsă, care a luat un caracter socialist, s'a năpustit
cu foc şi cu sabie asupra asupritorilor naţiunii şi numai cu puterea armată a putut să fie înăbuşită de Impăratul,
Răse6la acesta, al căreia focar principal era în comitatul Huuedârei, a dobândit importanță nu atât prin
mărimea şi precisiunea scopurilor ei realisabile, cât prin
pornirile iresistibile, de care poporul a fost impins în
virtejul mişcării. Răsbunare deplină contra asupritorilor
pentru apăsarea seculară, precum şi asigurare formală
pentru viitor prin câştigarea de atâta timp răpitelor
drepturi omeneşti : aceste erati: ideile şi intenţiunile conducătore ale răscOlei, câre nu se pornise contra Impăratului, ci mai mult

pentru

el,

dar fără

de

el

şi contra
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voinţei lui sub o conducere
Puţiu

timp

luată cu dela sine

înainte de isbucnirea

putere.

răscâlei poporul român

avea şi'n cele externe atâte simoaţii către Impăratul,
în cât se îmbuldia îi cercurile de recrutare sub stâgurile împărăteşti ; ba numai considerațiunea pentru agitaţiunea ce se produsese şi temerea ca nu cum-va ea
să iee prororţiuni excesive ati determinaţ guvernul să
curine recrutarea

pentru cele două regimente

româneşti,

pe care voia să le înfiinţeze dintru început. Numai în
tunica militară se simţia Românul sigur şi scutit de
biciul domnului de pământ, în care avea atât de puțină încredere, în

cât

era

de

mai

nainte sigur, că şi

de astă-dată va răsuna în deşert admonițiunea făcută
de Impăratul tn timpul răscâlei la adresa Domnilor de
pământ, ca să-i trateze mat uman pe iobagi 1). Recunoscând adevăratul spirit, din care pornise mişcarea, Monarchul s'a mărginit a suprima grabnic şi cn t6tă
energia mişcarea și a publicat un premili de 300
galbeni pentru

cel

ce

va

preda

pe

conducătorii Horia şi

Cloşca ; după-ce înse aceştia ati fost priuşi şi frânţi la
28 Februarie 1785 în râtă, sa publicat; o anmnestie
generală pentru toţi cei ce ai luat parte la mişcare
ori era complici în ea, valurile s'aii aşedat mai răpede decum se ridicaseră, liniştea şi ordinea iar s'aii
întors în suflete şi în ară, iar faţă cu cei şapte Ro-

mâni de la ţară, care contribuiseră la arestarea ambi-

lor conducători ai răscâlei, liberalitatea împărătâscă s'a
mavifestat nu numai prin darul de 600 galbeni ce li
sa făcut, ci tot-odată şi prin acea, că ei ati fost ră&") Antografal Impăratulni către vice-cancelarul Comitele Pâlfty,
Viena 14 Ianuarie 1785,
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Episcopul Va- cumpăraţi de sarcinile urbariale pe cheltuiala Impărasilie Moga,
tului.
După-ce scaunul episcopesc greco-oriental a stat vacant patru-spre-gece ani, s'a întrunit la Turda cu învoire primită de la guvern âutia dată la 19 Septemvrie 1810 congresul electoral al protopopilor din diecesa' Ard6lului şi a recomandat monarchului trei aspiranți la cârja păstorâscă. Alegerea Impăratului Francisc |. a cădut asupra lui Vasile Moga, preot văduv din
Şebiş, care în Decembrie, acela-şi an, a primit diploma
de confirmare şi a păstorit timp de peste 34 ani.
Episcopia greco-orientală a Ardâlului cuprindea pe timpul acela aprope o miie de comune bisericeşti, care erai
împărţite şi canoniceşte subordonate celor 34 de scaune
protopopeşti.
|
De o-dată cu confirmarea (21 Decemvrie 1810) a
primit Episcopul din mâna Impăratului şi o instrucţiune
amănunţită şi concepută în spirit intolerant, în cât deosebirea dintre tendenţa de acum şi cea de odinidră a
politicei confesionale a curţii iese isbitor la irâlă. Prin
acest rescript stranii Bpiscopul Moga e îndrumat a fi
cu atât mai vîrtos credincios şi supus față cu Monarchul, cu cât înălţarea lui în scaunul episcopesc are să
fie considerată numai ca eflucs şi simbol al graţiel împărăteşti, pe care o va perde negreșit, fiind pedepsit cu
asprime, îndată-ce se va arăta nesupus faţă cu legile
țări! şi faţă cu disposiţiunile luate de Impăratul şi de
guvernul ţării. In afacerile dogmatice Episcopul pote să
câră sfat şi hotărire cu permisiunea prealabilă a guvernului numai de la Metropolitul din Carlovăţ, câtă
vreme apelurile în cause matrimoniale sunt, în virtutea
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rescriptului împărătesc
mal

câtă

guvern

de la 3 Septemvrie 1783, nu-

admisibile,

tote privilegiile, de care
Ungaria are să se bucure,

Episcopul e exclus

de la

numai națiunea ilirică din
EI va priveghia cu asprime

asupra poporațiunii din diecesa

sa şi au

va permite să

lutre în diecesa lui agitatori şi turburător
i ai ordinei;

“e deci dator

să

îndrume

pe

preoţi

şi

pe protopop a

trimite fără de întârgiere a-casă pe călug
ării şi pe alţi
preoți ce-ar fi venind din Moldova şi din
Muntenia în
satele aşegate sub pdlele Carpaţilor şi să
facă fără de

întârdiere

arttare

la

autorităţile politice

competente,

dacă ar refusa să plece ori şi-ar amâua
plecarea, urmând să fie în cas contrar neațărat pedeş
siţi cu per-

derea Ţosiţiunii şi a digoităţii.
Bpiscopul Moga trebue
să aibă totdeauna în vedere, că
în Arde! sunt numaj

patru confesiuni admise prin legile ţării,
că clerul şi
poporul unit în irtutea disposițiunilor
legii din anul
1744 se socotese ca ţiindu-se de religiunea
catolică şi
are parte de drepturile şi de libertăţile
acesteia, iar

clerul neuvit

e considerat, din contra,

numai ca toleraţ.

Din aceste resultă pentru Episcop datoria necon
diționață
de a se ahbţine de la ori-şi-ce împotrivire în
ceea-ce
priveşte projăşirea religiunii unite şi răspândire
a el;
tocmai de aceea nici el îusu-şi, nici preoțimea
de sub
ascultarea lui nu are voie să adimenescă pe
uniţi, fie
pe faţă, fie în taină, a se lepăda de uniun
e; tot atât
de puţin are vole el şi clerul lui să facă pe
membrii
celor-lalte confesiuni a se lepăda de biserica
lor. De
6re-ce apoi privilegiile naţiunii ilirice nu se
întind şi

asupra Ard6lului şi ast-fel clerul neunit al acest
ei (ări
nu s'a bucurat
44,075, 11.

nict

o-dată

de posiţiunea

excepţională,
18
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clerului

care încă de mult i se cuvine
nu-i rămâne

clerului neunit

din Ardâl

naţiunii ilirice,
de cât să

păs-

treze şi în viitor posiţiunea, pe care a avut-o pân'acum.
Bpiscopul are să se mulţumâscă cu salarul de 4000
florini şi să se abţie de la orl-şi-ce extorsiuni, adunări de
bani şi alte pretensiuni pecuniare; cu ocasiunea visitaţiunilor sale canonice, pe care nu pâte să le facă de
cât cu îuvoirea guvernului regal şi însoţit de do comisari delegaţi de autoritatea politică a jurislicţianii,
el e dator să îndrumeze cu tot dinadinsul pe preoțimea
sa a se mărgini la tarifa stolară stabilită în anul
1784 şi a opri ori-şi-ce trecere peste ea; ear reşedinţa
să şi-o pună acolo, unde îi va fi designată de guvernul
regal. Dotaţiunea făcută de domnii de pământ orl de
comune sub numele de porţiune canonică parochiilor
unite nu are să fie folosită de preoţii neuniţi nici în
casul, când nu mai

este preot

unit

în comună,

ci are

să i se înapoieze domnului de pământ ori comunei.
Preoţii neuniţi sunt deci datori a se mulţumi cu veniturile stolare ce li s'a asigurat; dacă ar căpăta cu
tâte aceste în unele localităţi pământuri pentra o mai
bună asigurare a existenţei lor, vor av6 să pârte sarcina impositului pus pe acele pământuri cu atât mai
vîrtos, cu cât numai prin o specială graţie a Impăratului ai fost scutiți de impositul personal. Dacă neuniţii vor executa în vre-o comunitate hotărirea lor dea
trece la uniune, porţiunea canonică trece şi ea la parochul unit; dacă,

din

contră,

în

vre-o

comună

toți

uniţii se Intorc la legea greco-orientală şi preotul unit
rămâne singur în parochia sa, porţiunea canonică nu

pote fi luată de la parochul unit şi nu pâte fi dată ce-
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lui neunit. La comunităţile confesiona
l mixte, unde e
numal o biserică, uniţii, fiind et
stăpâni pe biserica
acâsta, ăi dreptul de a se folosi
numa! ei singuri de
ea chiar şi în cazul că sunt mai
puţini la număr de
cât neuniţi! ; ta acest cas le rămâne
acestora namai
dreptul de a-şi zidi în virtutea dispo
siţiunilor existente
pentru trebuinţele lor proprii o nouă

biserică, insă fără

a trage tn contribuţiune şi pe locuitorii
comunei. Bpiscopul Moga mai e afară de acâsta
dator a purta de
grijă, ca parochit şi alţi preoţi să
fie distribuiţi potrivit cu nevoile, Impuţiaaţi şi după curii
nţă pregătiţi şi
ca ei să-şi însusâcă limba maghiară
atât de indispensabilă to nevoile vieţii de tâte dilele.
EI este în sfirzit
obligat a pune capăt abusului atât
de lăţit în diecesa
lui, că preoţii, inlăturând concarența
generală, iși dai
silința de a obține ca suecesori în
parochie numai pe
fiii ori pe gineril lor şi ast-fel
pregătese pe terenul
preoţiei o succesiune familiară, care
nu se pote concorda cu interesele bisericii şi cu prog
resarea talentelor

mai

bune 1).

Ast-fel

glăsuia

in spirit medieval,

instrucţiunea
croită

pentru

împărătescă,
asigurarea

concepută
supremație!

unioniste, impusă Episcopului unei confe
siuni anti-unioniste, calculată spre a câştiga ceea
ce s'a pierdut în

timpul

celor din urmă

trej decenii, supraveghiată

şi im-

pusă de un guvern binevoitor faţă cu
cei ce făceaii proseliţi, care era judecător şi totodată şi
parte, arbitra,
1) Andrei Baron Şaguna. Istoria biseri
câscă, Toma. 1], pag.
197 şi următârele.— Nicotae Popea. Veche
a Metropolie ortodocaă

română a Transilvaniei, Sibiiii, 1870,
pag.

149—152,
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adversar şi în acela-şi timp şi executator al propriilor
sale hotăriri. Nu are deci să ne prindă mirarea, dacă
Episcopul Moga, care nu era alt-fel înzestrat cu mark
daruri fireşti, nici energic, nici pornit spre fapte, ci
mai mult înclinat spre pace, nu a putut sub greutatea
lanțurilor şi a mărginirilor ce i-ai fost impuse prin
aceste instrucţiuni să se ridice la înălţimea misiunii
sale şi ast-fel nu s'a însufleţit de acel avânt de rasistenţă, care, deşi în luptă cu o putere covirşitâre remânea deocamdată fără de succes îi impunea adversarului stimă şi moderaţiune, iar în inimile coreligionarilor făcea în tot casul se încolţescă o sămânță roditre. Nu-i lipsia de altminteri acestui archipăstor zelul,
care însă se mărginea la o sferă îngustă, dar nu îndrăzoia să atingă direct voinţa Impăratului. Silinţele luă
combinate cu o colectă de bani făcută în diecesa sa ai
răuşit să câştige pentru clerul acesteia în mod statornic
o casă centrală în Sibii, cumpărând în numele confegiunii şi a bisericii sale vechia zidire de reşedinţă pentru adăpostirea Episcopului după vremuri şi a consistoriului şi folăturând prin acesta nevoia de a mai sta în
satul Rizinari.
EI a înfiinţat o şeolă

clericală

cu

un

luni şi a lăsat clerului săi prin testament

curs de şase
o altă casă,

precum şi o sumă de 27,000 fiorini în bani gata pentru
scopuri culturale şi bisericeşti. In dieta întrunită în
anul 1837 la Sibiiii cel a pus prin o petiţiune bineîntemeiată în discuţiune drepturile Românilor aşedaţi pe
aşa numitul fună regiu între Saşi şi a stăruit pentru
formala lor revundştere şi pentru realisarea lor.
Deşi ma avut, ce-i drept, parte să asigureze un suc-
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ces strălucit pentru năzuinţele sale,
Providența i-a qăruit păstorire şi Viaţă îndelungată,
şi el a incetat din
viaţă abia la 27 Octomvrie 1845.
Tot a răuşit însă
să obţie de la Curte 6re-care uşurări
şi favoruri pentru
biserica şi pentru națiunea sa. Fiind
prin instrucţiunile
mai sus citate obligat a-şi alege locul
de reşedinţă regulată potrivit cu buna chibzuire
a guvernului şi inșitat de guvern să-şi mute reşedinţa
de o-dată cu el de la
Sibiii la Cluj, el a întîmpinat greut
ăţi speciale şi o învede
rată

oposiţiune

din

pariea

poporațiunii

diecesane,

care era aşedată mai ales și în
masca ef principală în
sudul Ardâlului, de-a lungul hotarelor
despre Muntenia,
în vreme-ce la poporaţiunea româ
nă din împregiurimile
Clujului şi din comitatele învecinate
predomnia mai mult
confesiunea unită. Având în veder
e acâstă depărtare a
reşedinţei sale noue de la vatra
principală a coreligionarilor săi, el a cerut şi a obţin
ut în anul 1812 la
Buda de la Impăratul învoirea de
a rămân€ şi may
departe cu reşedinţa tu Sibiii. O altă
concesiune ohţinută de el a fost trimiterea în semi
narul din Buda a
patru elevi greco-orientali, care urmat
i să fie profesori
de teologie după-ce se vor fi întor
s cu studiile terminate în ţară.
Ca resultat final şi succes definitiv
al politicei reli- Încheere.
gionare austriace în ceea ce priveşte
Ard6lul ies la iselă
următârele fenomene.
Protestantismul,

care

avea

în

Ungaria

o posiţiune

grea şi a trebuit în multe localităţi
şi pe multe teri.torii să se retragă în faţa prigo
nirilor puternice ce

Sal urmat până

înaiute

de domnia

adăpostit încetul cu încetul în Ard6l
,

lui Iosif II. s'a

unde ambele

con-
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fesiuni şi în deosebi cea helvetică s'aii pus cu succes
sub ocrotirea diplomei leopoldine de la 4 Decemrrie
1691 şi a găsit ca element de fortificare bună primire
şi sprijin deplin. El a câştigat în Arde! aprâpe atât,
cât a trebuit să piargă în Ungaria.

Ear catolicismul, deşi înainta în cete compacte şi se
răgăma pe favârea şi pe ocrotirea venită de sus, a
avut în Ardi

parte

de

un însemnat

progres,

nu a pu-

tut însă să prindă rădăcini tari şi să se desrolte potrivit cu puterile ce desfăşura şi cu opintirile ce făcea.
Deşi câştigase mult prin încorporarea Armenilor, a unti
însămoate părţi din poporul român şi a altor elemente
străine,

nu se pte

pune

la îndoială,

că acestă sporirea

elementului catolic făcută ma! ales pe calea uniunii,
nu pote să fie considerată ca contopire intimă şi ca
asimilare organică a ambelor forme de cult, ci consista,
din contra, mai mult într'un fel de amalgamisare

externă, înt”un fel de alipire superficială a celui-lalt element, deci întrun adaos, care tocmai de aceea nui
aducea bisericii catolice o fortificare adevărată, ci numai una aparentă şi putea să fie ear desfăcută cu
acea-şi uşurătate.
Ortodocsia bisericii greceşti, strimtorată cu putere
şi înăbuşită de spiritul de cucerire al celei romano: -catolice, deşi lipsită de o parte din credincioşii el, tot mai
rezista cu statornicie față cu feluritele instigaţiuni şi
ademeniri de a o face să trecă din Orient în Occident,
a dovedit mai multă credinţă în poporul laic decât în
clerul, care ar fi trebuit să fie păzitorul şi apărătorul
lui, şi a rămas un semn distinctiv al naţionalităţi, ca
moștenire primită de la părinţi îu cele mai multe inimi
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de româu. Lepădarea de grecismul oriental a unei
părţi
din popor sa răsbunat prea în curând. Uniunea,
deşi
numaj în parte realisată, a desbinat adecă pe națiun
ea

română bisericeşte în două tabere duşmane ori cel puţin
instrăinate,

a împins-o

în

ceea-ce priveşte

afacerile bi-

sericeşti şi şcolare în două direcţiuni opuse, a slăbit
conştiiriţa ei istorică, care bisericeşte şi în mare parte şi
politiceşte îşi avea rădăcinile în Răsărit, a împins-o
prin 0 înriurire spre Roma, în vreme-ee cea-laltă 0
mâna spre Constantinopol, a creat un noii conflict în
fiinţa ei, în gândirea şi în simţămintele ei, a slăbit cohesiunea ei organică, genetică şi politică, a scăgut în
mod simţitor greutatea e politică, ținea vie speranţa
propagatorilor de a silui în cele din urmă totalitatea

Românilor,

a scăgut simpatiile

conaţionalilor

din princi-

patele române şi a produs o desbinare pe cât de adeucă,
pe atât de neiolăturată într'an popor, care numai prin
unitate în tote privinţele şi prin împreunarea tuturor

puterilor

ar fi putut

să scape de grâua apăsare a celor

trei naţiuni recipiate. Mersul viguros al desfăşurării
etice a poporului român, care, abătut din drumul secular, se urma acum pe temeiul dogmelor de credință cu
totul schimbate şi al unui noi fel de a vedâ lucrurile
din lame, a suferit prin acesta o stângenire învederată
şi a dus la formaţiuni anormale, care nu s'ar fi iriţ
de loc, dacă s'ar fi păstrat direcţiunea regulată apucată
dintru început. Chiar şi numai recunâşterea papismului
a deschis pentru influenţele bisericeşti şi politice conduse de Papa un câmp larg asupra Românilor, a tras
în mod inevitabil în cercul de atingere şi pe conațio=
nalil neuniţă şi a ajutat pe romano-catolici să-şi validi-
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teze în mod practic felul de a ved€ nu numai pe terenul bisericesc şi pe cel cultural, ci totojată şi pe cel
politic şi social. Şi tocmai de aceea a trebuit să se
gtirpâscă în mod învederat la uniţi sub puternica apăsare externă saontaneitatea propriei desroltări, filelitatea către firea proprie şi consequenţa în desfăzurarea
vieţii proprii; căci necondiţioaata aţiraare de Îi Roma,
punerea sub supremaţia Primatelui de Strigoni: şi epitropisirea mentorului iesuit nu erai câtu-şi de puţin
potrivite a favorisa desroltarea naţională în vre-o pri-

vinţă, nici a preface biserica unită

în una naţională

formată conform cu conştiiuţa interaăa poporului. Eiectele uniunii nu Sali mărginit de altminteri numai la
uniţi.

religionară

Desbinarea

a

poporului

român,

în-

străinarea şi învrăjbirea reciprocă a celor două părţi,
care se considera de aici înainte ca adversari bisericeşti, durerâsa răsfirare a puterilor şi a simţămintelor
până

acum

comune,

grecismului oriental

premeditata

din

lăsare în părăginire

a

partea guvernului, 6te aceste
desroltarea

în genere

şi cea bisericâacă în deosebi să înainteze sub

greutatea

ali făcut aderă,

ca şi la

neuniţi

nouelor împreglurări ma! cu anevoie şi mal înset decât
mal "nainte şi să progeaseze 6re-cum numai gâfăini.

Uniunea, care intrase ca un ic desbinător în trupul
naţiunii române, le era de folos ma! ales celor trei
naţiuni recipiate din ţară, care prin desbinarea Românilor şi prin scălerea puterii lor de resisteuţă îşi consideraii supremația politică şi sozială cu atât mai trainic întemeiată. Afară de acâsta uniunea îi dădea dorita
ocasiune de a interveni ori-gi-când Curţii împărăteşti,
care de aici înainte îşi dădea în înţelegere cu scaunul
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papal silinţa de a lipsi biserica unită de ork-şi
-ce libertate în ceea ce priveşte posiţiunea ei, de a o opri
de la
ori-şi-ce poraire şi de la ori-şi-ce mişcare purc6s
ă din
propriul et îudemn şi de a o subordona ca ramur
ă 9-

mogenă

poranţilor absolute ale Episcopatului

catolic.

Cel mai mare şi mai covirşitor rău al desbinării religionare consista însă tn contradicerea, care a pătran
s de
atunci 10 întrega fiiuţă intimă şi în întrega desfăşurare
a vieţii poporului şi a mânat națiunea în două direcțiuni opuse. Uu exemplu are s"0 lămurâscă acâsta.
Presupuind că mai există âncă urmaşi curaţi şi neamestecați cu alte elemente ai Romanilor, împregiura
rea,
că aceştia iuclină spre Roma, ar fi lucru de
sine înţeles. Dacă îasă un Roman, care s'a născut şi a
crescut
sub stăpânirea bizantină, ar voi la virstă înaint
ată să
se întârcă la Roma, cu anevoia ar pui6 să se
lepede
simplu de tot elementul bizantin, care s'a împreunat
cu

firea lui; din contra, ar duce,

fără

de voie, cu el ceea

ce i-s'a adaus prin naştere şi prin creştere şi ar
cădâ
în primejdia de a trece în Roma drept străin cătă vreme
felul lui de a gândi şi de a trăi nu se va fi potrivit
cu noua Ii locuinţă. Dacă apoi un asemenea om de
origine îndoită, din vechea şi din noua Romă, va fi căpătat
un atestat d> origine egal îndreptăţită, îşi va fi potrivit caracterul şi-şi va fi făcut prin us un nume propriu

astfel, că atât felul de a fi, cât şi numele sunt îm pru=

mutate din ambele împărăţii, asupra acestui om nu are
drept nici una, nici alta din cele două împărăţii, şi el
merită să fie considerat ca individ singur în felul lui şi
să fie pus în lista personală în o posiţiune deosebită,

fără consideraţiune pentru îndoidaa lui origine.
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Ear ceea ce e adevărat despre persne singuratice se
pâte aplica şi la popâre. Înclinarea spre Roma n'a fost
de altminteri la toți Românii de o potrivă în ceea ce
priveşte felul şi puterea cu care s'a dat pe faţă. In
vreme-ce Romanismul lumesc, în ceea ce priveşte originea, s'a întins,

se înţelege

mai mult cu putere teoretică

numai, asupra întregului popor, Romanismul religios a
luat în mod practic numai o parte din popor în stăpânire şi i-a lăsat şi grecismului o parte. Biserica română unită e dată, ce-i drept, în esenţa ei papismului,
dar oglindeşte cu tâte aceste Orientul în cele extreme
ale ei şi în întrega formă a cultului. Apropier:
a de apus,
amalgamarea cu Romanismul nu e adecă destul de puternică nici spre a schimba posiţiunea geograficăa țărilor
române,

nici spre a şterge efectele înriuririlor de o mile

de
şi
în
în
ce
ce

ani ale Orientului asupra formării poporului român
asupra sorții lui. Genealogia şi heraldica tot mai sunt
conflict între ele în ceea ce priveşte acest ţopor, şi
vreme-ce se fac fel de fel de cercetări spre a afla
el a fost, s'ar pute forte uşor să se trecă cu vederea
a devenit el.
Ork-şi-care obştie însă şi mai ales cea zoliticeşte organisată îşi datoreşte sie-şi numai presentul şi viitorul,
şi are să urmărâscă numai cu interesare teoretică trecutul mai mult ori mai puţin mistic, care, je lângă
tâtă strălucirea lui, nu pote să aibă decât o forte măr-

ginită îurturire în ceea ce priveşte faptele ori: omisiunile
din present. 'Tocmai de acea se cuvine, întocmai ca pers6nei sioguratice, şi obatiei poporale să bage de semă, ca
dreptul genealogic să nu devie o nedreptate practică şi
ca nu cumva să intre la timp nepotrivit în conflict cu
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cruda realitate politică şi socială. Dacă ţinem deci semă
de firea complicată şi neîndemânatică a vieţii desvoltate
din conlucrarea lipsită de armonie a unor elemente eterogene,

nu putem

să

punem

care la Roma tot, nu pâte
tinopol şi numai şerpuind
printre stânci şi prăpăstii
cel mal potrivit şi mai
scop al statului, la bună
naţională.

la

îndoială,

că drumul,

să ducă de cât prin Constancu ostenâlă şi cu primejdii
pote să fie străbătut, nu este
sigur spre a duce la ultimul
starea, mărirea şi puterea
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