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„Cu sâut. aslăzi pluigazul, e care CI nare , grijă a 

arat fiola 54, a sămănat-o cu giumnțul cel mai faut 

fi fo, a avut toată cana, primăvara și vata gzijă o 
A olSa 5a 5, depind la oaceră, a vocea secezip fogat“. 

Saguna, 

în Cuvântul aifiiczese d închide a sineduluui Siccezan . 
Sela 1564. (e Sem. Sin 15 paul IS64, 

et aL 

Pag. 123 ). 

“B C.U. Bucuresti 

MI]     
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Îi 16/29 Iunie 1923 se împlinesc ciricizeci de ani 
“dela moartea Mitropolitului nostru Andrei. 

În firul serbărilor, organizate pentru comemorarea 
activităţii sale pe teren. bisericesc, național, politic și cul- 
tural, se publică astăzi în întregime, pe paginile ce urmează, 
sub titlul de Memorii din anii 1946—1871, 
însemnările rămase în manuscris dela acela, al cărui nume 
însemnează o nouă epocă în viața poporului român și 

a bisericii noastre ortodoxe ardelene. 
Inlrun curs pastoral din 1922, organizat penlru preo- 

țimea arhidiecezană, Arhiereul Dr. Ilarion Puşcariu ținuse - 
o prelegere despre însemnările lui Șdăguna, despre «un fel 
de memorial compus în mod cronologic an de an, înce: 
pând cu anul venirii sale în Ardeal 1846, până la 
1871». Venerabilul arhiereu Ilarion a citil, cu ocazia acelui 
curs pastoral, câteva lămuriri privitoare la acest memorial. 
— Lămuririle citite le publicăm acum ca întroducere



la Memoriile de tață, care sânt tipărite. după copia fă 
cută tot de Dr. Ilarion Pușcariu de pe manuscrisul ori» 
ginal al lui Șaguna. 

Pe. lângă textul Memoriilor s s'au adăogat note ex- 
plicalive şi întregitoare, şi s'au dat în traducere româ- 
nească. textele latinești și germane ale manuscrisului. 

Prin publicarea Memoriilor sale, la împlinirea a cinci- 
zeci de ani dela adormirea în Domnul a vrednicului Ar- 
hipăstor, voim să dăm şi în această formă tributul de 
veșnică recunoștință înțelegătorului desăvârșit al vremii 
sale și al oamenilor cu cari împreună a muncit. 

Urmele acelei lucrări uriașe s'au simţit în toate mi-. 
șcările” culturale, politice şi naționale în viața românilor 
ardeleni din jumătatea a doua a veacului al 19-lea; — 
căci a fost o muncă binecuvântată de Dumnezeu. 

pour
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| Ontrodatere 
de - 

f Arhiereul Dr. Iarton Pugcarisuj 
- Yost Vicar-Arhiepiscopesc în Sibiu , 

Fericilul Mitropolit Andrei Șa gun până a fost în viaţă 

a făcut nolițe scurte. despre întâmplările sale din viață, un fel 

de memorial compus în mod cronologic, an de an,. începând cu 

anul venirii sale în Ardeal 1846, până la 1871. Unele întâm- 

plări din viața sa le istorisește întocmai cum s'au săvârşit, ear 

altele le indică, numai cu provocare la actele concerninte, pe care 

le şi adună întrun număr însemnat, parte ca manuscrise origi- 

nale, parte ca tipărituri în broșuri. Aclele acestea, dimpreună - 

cu memoriul său, formează actele biografiei sale încheiate cu 

anul 1871. Ele mi-au fost încredințate mie în acel an spre pă- 

strare până la moartea Mitropolitului, când eram însărcinat să 

le dau fratelui meu, loan, ca dânsul să-i facă biografia,- zicân-, 

du-mi Mitropolitul între altele: <Să nu spui la nime despre "aceste 

acte, afară de Arhimandrilului vicar Nicolae (Popea), și aceasta 

să o faci mai târziu». 
Faptice eu am și ținut la mine actele, închise întrun dulap, 

mai multe săptămâni, — dar am și spus niimitului Arhimandrit 

vicar despre ele înainte de timp. Nu după mult timp a trimes 

însă Mitropolitul la mine pe. servitorul său al doilea, Vasilie, 

cu un'mic petec de hârtie pe care eră scris cu creion.vânăt: 

dă-mi actele biograifei mele. și dându-i-le le-a dus cu sine.. 

Atunci am presimțit că nu mi le va măi da îndărăi, pentrucă 

Arhimandritul vicar Nicolae Popea, înțelegând că actele mi-au 

fost predate mie pe seama fratelui meu, s'a supărăt și a insistat 

la Mitropolitul să-i încredințeze lui facerea biografiei sale. 

Înţelegând eu despre celece. s'au întâmplat, am cerut dela 

numitul Arhimandrit vicar să-mi împrumute mie actele spre a-mi
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“4uă de pe ele o copie, — ceeace -ă și făcut... Eu, ca profesor, am 
luat la mine vre-o cinci dintre elevii mei cei mai buni din Se- 

"minar, cari îni timp de două săptămâni mi-au și făcut o copie 

de pe acte. o 
- Memoriul, care era scris de mâna lui Șaguna, l-am de- 

copiat eu însumi, 
| „Pe baza acestor acte, Arhimandritul vicar arhiepiscopesc, 
Nicolae Popea, a și compus biografia lui Șaguna: 

In anul 1879 intitulată: Arhiepiscobul şi Mitropolitul 
Andrei bar..de Șaguna; aie 

Memorialul Arhiepiscopului şi Mitropolitului Andrei bar, 
de Șaguna, în anul 1889; a N | 
„Discursul de recepliune la Academia Română al lui 
Nicolae Popea: Arhiepiscopul și Mitropolitul Andrei bar. de 
Șaguna (în 1900); precum şi | 

Necrologul la înmormântarea lui. Șaguna. — . 
Vorbind cu fratele meu despre cauza, pentru care. Mitro- 

politul Șaguna mi-a dat la început actele biografiei sale mie 
pe seama dânsului, care se află în Pesta, și nu lui Popea care 
eră în Sibiu şi mai aproape de Șaguna, mi-a spus că poate fi 
împrejurarea că la ocaziune aflându-se la Șaguna l-a sfătuit 
pe acesta să compună un memorial despre viața lui și să adune 
și actele de importanță privitoare la biografia lui. Aceasta fă- 
când Mitropolitul Șaguna, în consecvență el a crezut că fratele * 
meu ar fi cel mai competent în această afacere. 

Actele biografiei Mitropolitului Șaguna a început a le tipări 
Arhimandritul vicar Nicolae Popea în 1889, sub titlul Me- 
morialul Arhiepiscopului şi Mitropolitului Andrei bar. de Șaguna!, ajungând cu tipărirea lor până la anul 1850, şi avea 

„Să continue mai departe tipărirea, în mai multe tomuri, — ceeace însă ma mai făcut, și astfel actele “aparținătoare la biografie nu sânt publicate, cu atât mai puțin memoriul compus de Șaguna. 
1 «Sau Luptele naționale-politice ale Românilor». . “ Tomul 1. (şi unic). Sibiu, Institut tipograțic (al <Tribunei»), societat :: 

de 408 pag. Ed. » voereate pe acţii 1889. Un vol. 
* Cu excepţia unor părţi din anii 1848 şi pi i 

_ | i şi 1849, apărute şi comentate în “ Memorialul» publicat în 1889 det, Popea, şi a unor pasagii date la iveaid în monografia <Mi ful * » : bi, 
ai Lo grafia « ropolitul A. Șaguna „de Dr. ]. Lupaş, Sibiu, ed.



  ÎNTRODUCERE ” | 9 

După moartea Episcopului Popea, care a dus actele cu sine 

la Caransebeș, eu am făcut propunerea în Consistor, ca actele . 
biograjiei să se aducă dela Caransebeş . la Sibiu, unde li-ar fi 

locul. Aceasta s'a întâmplat cu ocaziunea serbării centenare dela 
nașterea lui Șaguna, în. anul 1908, când sa dispus tipărirea . 
scrierii comemorative la serbarea centenară a naşterii Mitropo- 
litului Andrei Șaguna, de. loan Lupaș, anul 1909. 

Eu am tost exmis la Caransebeş, ca să aduc actele. Voind 

să merg la Caransebeș, spre acest scop, mi sa dat să înțeleg 
„că actele nu se vor estrada, căci ele ar ţi proprietatea Diecezei 

Caransebeşului, şi astfel lucrul a rămas într'atâta, ear eu man 

mers la Caransebeș. e 
- Intraceea putem fi de firma credință, că actele sânt în pă- 

strare bună și nu se vor răpune. a 
Actele biografiei, şi cu deosebire memorialul rămas dela 

Șaguna, au interes şi preț deosebit pentru istoria noastră na- 

țională şi bisericească din acel timp. Fiind acesta scris, cum s'a 

zis mai sus, de însuși Mitropolitul Șaguna, care a fost şi tot- 

odată actorul faptelor cuprinse acolo, se citește astăzi, după 50 

de ani, cu multă pietate, cuprinzând ele autenticitatea și veri- 

citalea faptelor. 
O notă caracteristică, ca un fir roșu în ele, sânt diferențele 

cu uniții și cu «catolicii» pe cari el în tot locul îi numeşte, <ul- 

tramontani>, și cari erau dedaţi, după vremile de mai nainte, 

- pe noi ortodocșii, pe toate terenele, să ne nedreptățească. 

Mitropolitul Șaguna, ca român și ortodox mare ce eră, nu 

suferea nedreptatea, ci cu energie extraordinară năzuiă peste 

miniştri la împăratul de-a dreptul, având de ajutor pe guver- 

“ natorul de pe atunci, Schwarzenberg. a 

Tot așa ies la iveală din acte greutățile și supărarea ce i-a 

făcut-o împotrivirea sârbilor în cauza despărțirii ierarhice de ei 

și a reînființării Mitropoliei ortodoxe române ca mitropolie in- 

dependentă. : -



 
 

Șaguna ca vicar-general în 1846 -- Andrei
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“Anul 1846. 
(Numirea arhimandritului Andrei Șaguna de vicar-general al bise- 

ricii. — Sosirea la Sibiu în casa clerului. — Primele dispoziții). 

Am fost denumit, — ca arhimandrit al mănăstirii Covil 

în eparhia [sârbească a] Neoplantei, — de general-vicar al 

bisericii noastre prin rezoluţiunea regească din 15/27 

lunie 1846 (vezi sub A. A.): | 

Sosind în 21 August 1846 călindarul vechiu la 

Sibiu, am tras la casa clerului, unde am găsit încvartirat 

pe protopopul şi directorul şcolar' Moise Fulea,. pe care 

“L-am poftit a 'ieşi din acest -cvartir şi a: mi-l cedă mie 

spre locuinţă. Intraceea m'a 'primit la sine protopopul 

Ioan Moga în 22 August c. v. 1846, şi în ziua urmă: 

toare am plecat .la Cluj, de a mă prezentă la guverna- 

torul şi alţi domni; unde am cumpărat un rând de mo- 

bile şi l-am expedat la Sibiu. Şi, protopopul Fulea ieşind 

din casa clerului, mobilele mele s'au aşezat acolo, şi eu 

întorcându-mă dela Cluj am ocupat casa clerului. 

Cele dintâi dispoziţiuni au fost: 

1. Ca protocolul unei şedinţe consi | storiale să se 

autentice în şedinţa următoare; i 

1 Decretul numirii, original în limba latină — limba statului de 

atunci — se poate ceti în <Memorialul» publicat de N. Popea în 1889, pag. 

3—4 şi în «Tel. Rom.» din 1888 Nr. 109 în Foiţă, unde — după Popea — 

subscrierea 'este greşită, precum şi în Dr. îl. Puşcariu, Documente, 1889 1 

371. Ed. !
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"2: Ca catiheţi să se pună peste toate institutele 
unde se află tinerimea noastră în şcoli de religia noastră, 

sau străină; | | 
3. Ca preoțimea să 'se. străduească a împlini dato 

rințele sale; . 

4. Ca averile bisericilor parohiale să se mani- 
puleze conșştiințios și cu finea fiecărui an să se aştearnă 
Consistorului raţiociniile averilor bisericeşti; 

5, Am ridicat cursul clerical. de. 6 luni la un an; 
l-am înălțat întroducând studiul Teologiei -pastorale şi 
al Metodului învățătoresc, și rânduind ca clericii să în- 

vețe de rost studiile, căci mai înainte numai li se tâl- 
cuiă, fără să fi învățat de rost învățăturile. 

Anul 1847 
(Măsuri pentru reîntregirea scaunului episcopesc văduvit. — Ale- 
gerea de episcop din 1 Decemvrie în Turda — Șaguna obţine 
27 voluri, ear protopopii Sibiului loan Moga 33, Moise Fulea 

| 31 de voturi). 

Dupăce în câteva luni am funcţionat, m'am convins, 
că este o necesitate inevitabilă, ca scaunul episcopesc, 

„ce sa văduvit în Octomvrie 1845, să se reîntregească;- 
una pentru aceea, căci este cu greu a călători la episcopul 
Aradului pentru sfințire, şi [a doua] ca să nu rămână eparhia 
fără episcop mult timp, precum a fost rămas 15 ani 
după moartea episcopului Gherasim Adamovici. De 
aceea, în luna lui lanuar 1847, am așşternut căncelăriei 
aulice transilvane reprezentaţiune, în care destășurând 
necesitatea punerii episcopului în această eparhie, m'am | 
rugat ca să ierte ţinerea alegerii de episcop; ceeâce sa 
ȘI iertat, prin decretul aulic din 20 Octomvrie 1847,
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spre 1 Decemvrie în orașul Turda.: Actul. alegerii s'a 
făcut în 2 Decemvrie. 1847, şi protopopul Sibiului 1, loan. . 
Moga a căpătat 33 voturi, protopopul Sibiului II, Moise 
Fulea 31. voturi, eu 27 voturi (vezi. mai departe $ 115 
din tomul Il al Istoriei mele bisericeşti).. .. i 

Anul 1848 

(Numirea. și sfințirea de episcop a lui " Andrei Șaguria. — Ple- 
- carea dela Carloviţ la Sibiu. — In preajma Adunării naționale 

“din 3115 Mai. — Mijlociri în interesul Adunării. — Plecarea 
lui Șaguna la Blaj. — Amănunte dela Adunare. — Șaguna pre- 
şedinte al Comitetului național cu sediul în Sibiu. — La Viena 
şi la Innsbruck cu' membrii deputaţiunii naționale. — Petiţiile). 

La începutul acestui an am fost denumit eu episcop 
în (24 lanuar) 5 Februar 1848, și la Carloviţ sfințit în 
18/30 April 1848, ceeace eră Dumineca Tomii după 
Paști. Aici vine de amintit, că eu am plecat la Carloviţ 
spre sfințire de episcop cam pe la 6 April, ca săptămâna: 
Patimilor. şi Invierea Domnului să o petrec acolo. In: 
traceea trei stafete, căci atunci nu eră telegraf, am primit 
dela Comandantul general Baron Puchner, în care mi 

s'a făcut cunoscut, că guvernul ardelean a iertat a se 

ţinea pe 3/15 Mai 1848 la Blaj o adunare generală a 
naţiunii noastre române fără deosebire de. confesie, şi 
că eu am a mă duce și a prezidiă acolo cu episcopul 
gr..cat. Lemenyi. Deci stând treaba aşă, şi la Carloviţ 

„încă se adunau sârbii în număr mare şi făceau demon- 

 straţiuni, şi primind eu sfinţirea de episcop în Dumi- 
neca Tomii, în ziua aceea după prânz am şi plecat spre 

casă, unde am' sosit Sâmbătă, în 24 April, şi Duminecă- 

Ci, şi: Dr. |. Lupaș, Mitropolitul A. Șaguna, 1911, p. 47 sq. Ed.
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ain liturghisit întâia .oară. ca episcop în. biserica dela 

Poarta Turnului, şi am găsit Sibiul întrun ton neaşteptat, 

nu numai din partea bărbaţilor noştri naționali, ci şi 

” din partea saşilor, cari erau adunaţi la Universitate, aici 

au făcut sașii o decisiune despre egala îndreptăţire a 

românilor cu saşii. (Vezi, Nr. 1). 

Până la ziua pornirii mele la adunarea dela Blaj, 

aveam prea puţine: zile, şi căutam a mă orientă faţă cu 

situaţiunea şi cu bărbaţii naţionali. Şi înțelegând dela 

persoane: competente, că regimul este cu încordare cătră 

resultatul adunării naţionale, şi că are de gând a tri- 

mite. la Blaj un număr mai însemnât de ostaşi spre a 

năduşi ori ce exces posibil, .am mijlocit dela Coman- 
dantul general exmiterea unui general în persoana. ge- 
neralului Schurter, dela a cărui comandă s'atârne oştirea 

în Blaj pe :timpul adunării. 

Rugarea aceasta a mea a încuviințat: -0 Comandan- 

tul general, și sânt convins în conştiinţa mea, cumcă 

această împrejurare :prea mult a contribuit, ca la aceea 

adunare, .unde au luat. parte şi doi comisari guverniali, - 

Baronul 'Bâniiy Nicolau și Ladislau Szab6 — aceşti 
comisari au vrut să fie de faţă la adunare, dar, în urma 

deslușirilor mele, s'au mulţumit cu aceea, că au luat 

parte la deschiderea și la: închiderea adunării, — — toate 

au decurs în ordinea cea. mai îrumoasă. 

„ Aici trebue să amintesc despre aceea episodă, că: 

câţiva studenţi din Blaj a au poftit dela mine ca, venind 

: Nota lui Şaguna, ca şi cele următoare sub Nr. 2—57, se rapoartă 

la manuscrisele şi tipăriturile anexate: Memoriilor,. Parte din aceste anexe 

au apărut în: «Die Romănen der tsterreichischen Monarchie»,. 3. broşuri 
(publicate de Laurianu în Viena în 1849, 1850 şi 1851); în Memorialul, de 
N, Popea; în Telegraful Român; în Documente pentru Limbă şi Istorie de 
Dr. Marion Puşcariu şi în alte publicațiuni., „: ! 

Decisiunea saşilor, din 3 April, vezi la Popea, o. e. 14.: Ed.
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în Blaj să nu trag la reşedinţa episcopească, ci în cvar- 
tirul ce-l vor pregăti ei. La aceasta li-am răspuns, că 
eu voi rămâneă în mijlocul piaţului din Blaj, ca să nu 
cază asupră-mi nici o suspiciune, Răspunsul acesta a 
avut bun efect, căci tinerii s'au declarat mulţumiţi. cu 
aceea ce voi află eu de bine. 

Astiel Sâmbătă în 1/13 Mai am: pornit la Blaj mai - 
mulți sibieni și: braşoveni, şi sosind -la Mănăradea am 
găsit acolo o deputaţiune de doi cânonici şi mai mulţi 
onoraţiori (persoane de frunte. Ed.) cari ieșiseră spre în- 
timpinarea mea cu aceea, că di episcop Lemânyi mă 
aşteaptă de-a mă incvartiră în reşedinţă. Eu mulțumin: 

du-le pentru amiciţia Domniilor Sale şi, promițând “a 
urmă invitațiunii episcopeşti, am continuat călătoria mea, 
petrecut de o mulţime de călăreţi, şi domni în hintaie- 

_ (trăsuri domnești. Ed.), am ajuns cătră seară. la: Blaj Şi 
am descălecat în reşedinţă, unde am fost primit. cu 
dragoste. - 7. 

___ “ Adunarea naţională a durat trei zile, la care afară 

„de intel'genţă (intelectuali) şi onoraţiori (fruntaşi. Ed.) a 
luat parte un număr prea: însemnat din popor, poate 
pănă la 40,000 suilete; — „toate au decurs în: ordinea 
cea mai bună. 

In a doua zi a adunării naţionale inteligenţa ne-a 
provocat pe noi, ambii arhierei, să emitem un circular 

colectiv. cătră eparhioţii noștri, prin care să le: “dăm în- 
dreptare pentru purtarea lor. Spre acest 'sfârşit eu 'am 
împuternicit pe secretarul meu, acum consilier aulic în 

penziune, di' licob “Bologa, care a şi compus circularul 
colectiv şi mi l-a procetit; eu conceptul l-am aprobat şi 
cu dânsul am trimes. pe secretarul ;meu a: dl „episcop 
Lemenyi spre a i-l proceti. Lemeni însă - ascultând cir- 
cularul a răspuns, că! el. va: compune pentru sine alt 
circular, eară eu dacă voiu, pot edă acel circular.
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Astfel eu am tipărit circularul meu (4/16 Mai) pe 

care îl reproduce dl Papiu, pag. 304, tomul Il:, dară 

despre, circularul lui. Lemenyi nu aminteşte. nimic; eu 

însă mă simt îndatorat a aminti. aicea, spre întărirea 

adevărului, cumcă episcopul Lemenyi încă a emis (în 

14 lunie. Ed.) circular cătră eparhioţii săi, însă acela a cu- 

prins nu puţine invective asupra bisericii greco- răsăritene. 

_(Vezi-l sub Nr. 6). (Vezi Popea, o..c. 77 şi u.. Ed.) - 

Mai departe, adunarea naţională, precum se vede 

din protocolul ei, m'a delegat pe mine de conducătorul 

deputaţiunii naţionale. Eu am primit această însărcinare 

onorifică cu:aceea declaraţiune, că deoarece ca episcop 

denumit am îndatorire a merge la guvern . spre depu- 

- nerea jurământului de fidelitate, voi puteă călători la 

Maiestate numai după depunerea - acestui jurământ; şi 

așa. în 7/19 Mai am călătorit dela Blaj la Cluj, unde 

sosind m'am. prezentat guvernatorului contele Teleky, pe 

"care l-am găsit în cea mai mare perplexitate pentru tur- 

burările ce se începură atunci, din care cauză numai 

după mai multe zile a putut conchemă şedinţă spre. de- _ 

punerea jurământului meu. . | 

„ Văzând eu întârzierea mea cu . călătoria la Viena, 

am expedat domnului Dobran, agent aulic, o stafetă, 

ca să înştiințeze pe deputaţii. naţionali, cari ar fi sosit 
la Viena, despre cauza întârzierii mele și. să-i afideze, 

(asigure. Ed.) că eu după vro. „câteva zile negreşii voi 
sosi la Viena.2. 

ŞI, fiindcă dela Cluj eram silit a. mă intoarce la 
Sibiu, ca să mă gătesc cu cele trebuincioase pentru 

aşa o călătorie îndepărtată, precum eră aceea care mă 

AL Papiu Ilarian, Istoria românilor din Dacia su : uperioară, 2 vol; 

Viena, 1851—1852, Vezi şi Popea, o. e, 79. Ed. ! 
3 Vezi nota lui Popea, în o. c. pag. 131. Ed. 

i
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aşteptă, — pentru aceea mam întors la Sibiu, şi aici 
- am găsit mai mulți dintre inteligenţii noștri bărbaţi, cari: 
m'au provocat ca, fiind eu denumit prin adunarea. ge-: 

“nerală din Blaj de preşedinte al Comitetului național 
cu locul lui în Sibiu, să afidez .(încredinţez. Ed.) pe gu- 
vernul ţării despre problema patriotică a acestui comitet: 
național și aşa să nu-l suspicioneze. Eu, în acest înţeles,. . 
am şi făcut cătră guvern reprezentaţiune (adresă.. Ed.) 
și am pornit la Viena, unde ajungând am înţeles dela 
membrii deputaţiunii naţionale că Bran, Cipariu, Laurianu,. 

Popazu (sic) s'au dus la Innsbruck, unde Maiestatea Sa 
(impăratul Ferdinand) .se află, și că în: 30 Mai căpătând. 
audiență au așternut o petițiune naţională,: la care a: 
urmat o rezoluţiune maieștatică din 11 lunie 1848, care: 
așa a sunat: 

«Indem das von  Meinen Unterthanen romănischen Ur 
sprungs auf der Blasendorfer Versammlung verfasste Bittgesuch, 
durch die seither auf dem; Siebenbiirger L:andtage einstimmig 
beschlossene, und von Mir durch den 7. Artikel: des letzten. 
ungarischen . Reichstages vorlăufig schon sanktionirte . Union. 
Siebenbiirgens mit Ungarn, erledigt wurde, freut es Mich die 

„hier anwesenden Abgeordneten versichern zu k&nnen, dass: 

ȘI durch. den betreffenden Gesetzartikel,. welcher ohne Riicksicht: 
auf Nationalităt, Sprache und Religion,; allen Einwohnern Sie-, 

EToenbiirgens dieselben Freiheiten und Berechtigungen ertheilt,: 
| C*hren Wiinschen grâsstentheils entsprochen wurde; ihre kiinftige, 

> Wobhlfahrt daher nur von: dem Volizuge dieses, Gesetzes. ab- - 
hăngt; — iibrigens nehme Ich die geăusserten Getiihle der. 

„.S) unverbriichlichen. Treue mit -Wohlgefallen auf, und versichere 
Sie: Meiner koniglichen Huld und Gnade, „Innsbruck, den 7.: 

„. Juni 18482.32 A | | 

1 V, Popea, 0. c. 132 sq. Ed, 

"2 Răspunsul. împăratului Ferdinand se află şi în cartea: Românen. 
der ăsterreichischen - Monarchie, 1. 13, şi la Popea, o. c. 136. — Româ-" 

neşte: Dupăce petiția redactată în adunarea dela.Blaj, din partea supușilor. . 

Mei de origine română, este acum rezolvată prin uniunea votată unauim 

pi 2 
: LIGI GE   
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Deputaţii, dimpreună cu mine, au aflat de -necesar, 
casă ne ducem la Innsbruck și să așternem M. Sale 

înoită petițiune; și, fiindcă deputaţii n'au fost provăzuţi. 
cu bani pentru așă o călătorie mare, au cerut dela mine 
câte un împrumut dela 100—200 florini. Eu încă ne- 

“având bani de prisos, m'am îndatorat la bancherul dl 
Pop .cu 3000 florini, şi astfel: am putut. împrumută. pe 
deputați. După acestea am pornit la Innsbruck cu pe- 
tițiunea,! ceeace în 23 Iunie am și aşternut M. Sale şi 
am primit următorul răspuns: | 

«Mit besonderem Wohlgefallen empiange Ich die Versi- 
cherung der unerschiitterlichen Treue Meiner românischen Un- 
terthanen in dem mit Ungarn schon vereinigten Siebenbiirgen, 
und erâfîne Euch im Nachhange Meines am 11. Juni ertheilten * 
Bescheides, dass Euere Nationalităt auf den Vorschlag Meines 
ungarischen Ministeriums durch ein besonderes Gesetz gesi- 
chert, und fir die Errichtung von Nationalschulen gesorgt 

- werden soll. Die von Euch gebetene Gleichstellung der grie- 
chisch-nichtunirten Kirche mit den. iibrigen . Landeskirchen, so 
wie die Deckung Euerer kirchlichen und Schulbediirinisse auf 
Staatskosten sind durch den 20. Gesetzartikel, — die 'gemein- 
same Besteuerung durch den 8. — die Aufhebung der Ro-. 
boten und des Zehents durch den 9, — die Pressfreiheit und - Geschwornengerichte durch den 18, — die Volksbewafinung 
durch den 22. Gesetzartikel des letzten ungarischen Reichstages bewilligt. — Mein 'ungarisches Ministerium wird Sorge tragen, - damit Eure drtlichen Klagen untersucht und 'erledigt, — Meine românischen Unterthanen bei -allen Zweigen der Sitentlichen 
în dieta ardeleană şi sancţionată de Mine 
ungare, Mă bucur când pot să: asigur pe. 
articol de lege, care dă aceleași libertăţi ş 
Ardealului fără considerare la naţionalitate, limbă şi religie, am satisfăcut * dorinţele lor în partea cea mai mare; prosperitatea: lor viitoare depinde prin urmare numai dela executarea acestei legi; — altminterea primesc cu plăcere expresiunea. sentimentelor de credință neîntrântă Şi vă asigur de bunăvoința şi îndurarea Mea regală. Innsbruck, 7 lunie 1848. Ed. - „4 Vezi-o la Popea, o. c. 136 sq. Ed, - Dia 

provizoriu în articolul 7 al dietei 
deputaţii. prezenţi, că prin acest 
i îndreptăţiri tuturor locuitorilor
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Administration, im "Verhăltniss zu ihrer Zahl und Făhigkeit an- 
gestelit werden; so wie Ich hingegen von Euch erwarte, dass. 
Ihr Meiner ungarischen Krone treu. ergeben, Alles vermeiden 
werdet, was Uneinigkeit: erregt, denn nur Eintracht mit Euren 
Mitbiirgern kann Euch .den  Genuss der von Mir verliehenen 
Freiheiten sichern,. der Ich Euch mit Meiner k5niglichen Huld 
und Gnade gewogen bleibe. Den 23, Juni 1848»! 

DI Laurianu zice în cartea sa: «Die Românen» L. 
Heft, pag. 132 despre mergerea mea cu deputaţie. la. 
Innsbruck: «Die Deputierten konnten natiirlich damit 
(cu rezoluţiunea. maiestatică diu -11 lunie 1848) nicht 
zutrieden sein, denn sie sahen gerade in diesem Akte 
den Untergang: ihrer Nationalităt; sie kamen in Wien . 
mit dem Bischof A. Schaguna, welcher von dem ma- 
gyarischen Ministerium . bis jetzt mit eitlen Reden in 
Pesth zuriickgehalten ward, und mit den spăter. ange-, 

langten Deputirten zusammen, und “beschlossen am, 

1 Die Romănen, |. 16 şi 17; Popea, 0. 'c; 138 şi 139. —:  Roiziâneşte:: 

Cu deosebită mulțumire primesc încredințarea despre fidelitatea nestrămu=: 

tată a supușilor Mei români 'din Ardealul unit acum cu Ungaria și vă 

descopăr, în legătură cu hotărârea Mea comunicată în 11 lunie, că naţio=: 
nalitatea voastră, la propunerea ministerului Meu ungar, are. să fie asigu- 

rată prin lege specială, şi se va purtă grijă de înființarea școalelor naţio- 
nale, Situaţia de egalitate a bisericii greco-neunite cu celelalte biserici ale 
țării, cum aţi cerut, precum şi acoperirea priu „ajutorul statului a necesită- 
ților voastre bisericeşti şi școlare; vi se acordă prin articolul de lege 20 al 
dietei ungare din urmă, — punerea birului obştesc prin art. 8, — destiin- 
ţarea robotelor şi a dijmei prin art, 9, — libertatea presei şi curţile cu ju- 

rați prin art. 18, — înarmarea poporului prin art. 22. — Ministerul "Meu 
„ungar va purtă de grijă ca jăluirile voastre locale să fie cercetate şi rezol-” 

vate, — ear supuşii Mei români să fie primiţi în toţi ramii administraţiei 

publice, în proporție cu numărul şi capacitatea lor; de altă parte, aştept 
dela voi să fiți supuşi credincioşi coroanei Mele ungare, să înconjurați tot 
ce produce neunire, căci numai armonia cu ceialalți concetăţeni poate să 
vă asigure plăcerea de a fi părtaşi la libertăţile ce v'am acordat cu bună- 
„voinţa şi graţia Mea regală. În 23 lunie 1848. Ed. Ma 

a Die Româănen der Osterreichischen Monarchie, . Wien, Gerold & 

Sohn, 1849, Ed. . 

2.
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18-ten.Juni eine zweite,; nachdrăcklichere Petition Sr. 

Majestăt -zu. iiberreichen».! - 
Aici trebue să observ, că.dl Laurianu nu zice. 

„drept când: afirmă, că pe mine mar îi reținut la Pesta" 

ministerul“ unguresc cu vorbe deșarte; căci eu numai! 
- dupăce imam întors ,dela Innsbruck la Pesta, am avut, 
întâlnire, cu miniştrii ' unguri. 

“Ear dl Papiu Ilarian îmi ia în nume de rău, — pag.. 
265, tom. II, Istoria Românilor etc. 1852, — căci nu 
mam dus dela Blaj direct la Innsbruck; — cu bună seamă 
ma știut “necesitatea mea inevitabilă de a merge îna-" 
inte: de toate la Cluj, de a depune ca episcop nou de- 
numit jurământul de fidelitate, ca „apoi să pot căpătă 
și leafa mea episcopească. 
„Incă sânt unii, cari caută nod î în papură şi se pro-: 

voacă la un pasaj din raportul, care deputaţii săsești” 
dela dieta clujană din a. 1848 l-au: aşternut Universi- 
tăţii săseşti, Şi vreau să mă suspicioneze în privinţa ca- 
racterului meu corect față cu cauza naţională, Acel - 
pasaj este: 

„-" cAuf die Einrede des Bischofs Lemenyi wurde dieses 
(adecă lege antimarţială asupritoare pentru naționalitatea noa- 
stră română) und alle damit im Widerspruch stehenden bishe: 
rigen Gesetze fiir auigehoben erklărt. Er bekannte sich damit 
und: sofort .mit der. Union zutrieden, und that dieses. wobl nicht 
ohne Riicksprache. mit jenen Hundert, zum grossen Theil in 
der Siizung — în dietă' — anwesenden Deputirten der Wala- 
chen, die jetzt in Klausenburg sich befinden „und bereits eine 

1 Româneşte: Deputaţii, fireşte, nu puteau îi mulţumiţi cu aceasta 
(cn rezoluțiunea maiestatică din 11 lunie 1848); deoarece tocmai în actul 
ucesta vedeau. apuuerea . naţionalităţi lor; se întruniră la Viena cu epis- 
copul A. Şaguna, — care până. acum fusese reţinut la Pesta "prin vorbe | deşarte din partea ministerului maghiar, — şi cu alţi deputaţi sosiți. mai 

„tărziu, şi hotărâră în 18 lunie să înainteze! M. Sale o“a d 
mai energică, Ed. oua „Petiţie,
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Petition an den Landtag eingegeben haben. Dass auch Bischof 

Schaguna, der sich jiingst in Klausenburg lângere Zeit auige- 

halten und mit den Stimmfiihrern der Ungarn viei verkehrt hat, 

(probabil: damit einverstanden war. Nota lui N. Popea, o. c. 140) 

darauf deutet (probabil: der Umstand. Nota lui N: Popea) hin, dass 

er von den Stânden zum Mitglied jener Commision ernannt 

worden ist, die sich mit dem ungarischen Ministerium îiiber 

das Einzelne der Union in's Einvernehmen zu setzen “hab. 

Eu în acest pasaj nu văd alta, decât că deputaţii 

săseşti se nevoiesc a se rectifică înaintea Universităţii lor 

cu suspicionări asupra bărbaţilor români, pentru votizarea 

lor (a saşilor) în favoarea uniunii. Aceasta au dovedit-o de- 

putaţii săseşti şi la dieta ungurească, unde au luat parte; 

pe scurt, eu aşă știu, că suspicionările ridicate asupra 

bărbaţilor noştri, din partea deputaţilor săsești, au fost 

şi sânt nişte aserte (afirmări, Ed.) excusătoare pentru 

ei, dar neajunse (nu de ajuns) pentru suspicionarea băr- 

baţilor noştri naționali. | 

După reîntoarcerea noastră -din Innsbruck am venit 

cu toţii la Viena şi am împărtășit şi. celor patru îraţi, 

cari mai înainte fuseră la Innsbruck, rezultatul petiţiei 

noastre, şi ne-am consultat despre cele făcânde; de unde 

a urmat acel rezultat, că “unii au rămas în Viena — 

Laurianu şi cei cu locuinţa acolo; — alţii — Cipariu, 

Dunca, Bran, lghianu, Dimitrie Moldovanu şi eu, ne-am 

dus la Pesta spre a cunoaște mai: deaproape situaţiunea.; 

__+ Româneşte: La obiecțiunea episcopului Lemânyi, sau declarat anu- 

late (legea antimarţială) şi toate legile de până acum, care erau în con- 

trazicere cu dânsa. El — episcopul — a recunoscut astiel imediat că este 

mulţumit cu uniunea, şi a săvârşit lucrul acesta desigur nu fără înțelegere 

cu cei o sută de deputaţi ai “românilor, în 'mare parte prezenţi în dietă, 

cari se găsesc acum în Cluj şi au şi înaintat cătră dietă o petiție. (Împre- 

jurarea) că şi episcopul Şaguna, — care deunăzi a stat timp mai luug în 

Cluj având dese întâlniri cu fruntașii maghiari, — eră de acord cu ei, în- 

semnează că statarile l-âu numit membru în comisiunea, care va aveă să 

se pună în înțelegere cu ministerul ungar asupra aimănuntelor uniunii. Ed.
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“ear alţii s'au întors la ale sale. Ceice' ne-am dus la 

Pesta, ani avuta ne luptă prea mult în apărarea ' băr- 

baţilor noştri Bărnuț, Iancu, "Axente, Bariț, Balint, Mi- 

cheș, Papiu, Tanase, Roşca şi Pinciu dela Răşinari; căci 

guvernul ardelean i-a. descris.pe ei de turburători la 

ministeriul unguresc. Cu deosebire ne-am nevoit spre 

a mijloci eliberarea. lui Micheş din i.prinsoare, pentru 

eliberarea naţiunii noastre de zeciuială pe pământul 

regiu (regesc), pentru eliberarea . Muntenilor noştri de 

“sub tratamentul - ilegal al amploiaţilor camerali,. fiind 

trimis şi advocatul Petru Dobra 1 la Pesta:.din partea 

Muntenilor. noștri (din. Munţii Apuseni) spre apărarea 

lor. Şi aşă numai durerea mea, a lui Ighianu, Cipariu, 

Dunca și Moldovanu, pentru asupririle cele nenumărate, 

care fraţii noştri le sufereau acasă,. precum şi rugările 

naţionalilor, ca să rămânem. la Pesta, .ne-au reţinut pe 

noi acolo. a 

Eu am avut să sufăr multe: neplăceri din parte 

unor capete exaltate ungurești, căci între altele cumpă- 

rasem cu banii lui- Coman Jurculeţ din Răşinari catifea 

neagră pentru un epitrafir şi omofor arhieresc, şi de 
" căptuşeală am luat mătasă galbină şi borturi de aur, şi 
„toate acestea predându-le unui croitor, a ieşit veste în 
Pesta, că eu fac pentru generalul lelacici o mantauă 

neagră-galbină, — schwarz-gelb. Vestea aceasta, falsă. şi 
schimonosită, s'a lăţit în tot oraşul, — pentru care multe 

neplăceri am. avut până când mi-a succes a desluşi 
treaba. cei 

„=. Atunci primisem şi proclamăţiunea2 naţiunii sârbe 
cătră. națiunea. noastră română. (Nr..2).. ...î.. 

„+ Prefeetul de'leginne din; anii revoluţiei Ed. ! 
a Popea, 0. c. 142 sq. Ed, i : rail E
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Intraceea s'a conchemat pe 1 lulie 1848 dieta la 

Pesta, şi am căpătat și eu regalele, şi de câteva ori am 

fost și eu la şedinţe; .şi fiindcă tot pe atunci comisiunea 

regnicolară ardeleană exmisă pentru fixarea modului 

uniunii Ardealului cu :Ungaria îşi începuse conierenţele 

sale şi eu încă am fost designat de membru prin dieta 

clujană, am condiţionat participarea mea la acea comi- 

siune dela aceea, dacă afară de mine şi de episcopul 

Lemenyi şi Bohăţiel, pe cari dieta din Cluj i-a denumit 

de membri ai acelei. comisiuni, se vor chiemă încă şi 

alți bărbaţi români. Şi aşa sa întâmplat, că şi dnii 

Cipariu, Dunca, Bran şi Moldovanu s'au numerat între 

membrii zisei comisiuni regnicolare, care fără să săvâr- 

şească operatul său s'a disolvat, — căci lucrurile politice 

deveniră din zi în zi tot mai fatale, şi noi, băr- 

baţii români, încă căutaserăm moduri de a ne întoarce 

acasă, Ma 

Astfel, sosind cu multe greutăţi la Sibiu în 8 Oc- 

tomvrie, am aflat, că Baronul Puchner, Generalul Co- 

mandant, cu delăturarea Comitetului naţional așezat de 

cătră adunarea naţională din Blaj, a constituit un Co- 

mitet naţional român, cu numele de «pacificător». 

Intraceea sosiră la Sibiu proclamaţiunile maiestatice 

din 25 Septemvrie și 3 Octomvrie: la Comandantul 

generali Puchner despre desfiinţarea dietei pestane şi 

despre starea de asediu, în urma cărora Baronul Puchner 

face cunoscut tuturor diregătoriilor şi locuitorilor Ar” 

dealului, prin proclamaţiunea din 18. Octomvrie, că 

el a luat asupra-şi -frânele regimului, ca să “susțină 

pacea, ordinea bună și siguranta personală şi materială 

în ţară. m 

1 Die Rom. 1, 41, 42. Ed.
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Această proclamațiune (vezi Nr. 3)! prin care sa 

ordonat şi înarmarea generală a poporului, primind şi 

eu. spre a o sprijini, am exmis sub 7/19 Octomvrie un 

circular, în care am făcut atent pe eparhioţii noştri, că 

cu înarmarea să se ferească de ori şi ce abuz şi să o 

întrebuinţeze numai spre: susținerea păcii şi a ordinei 

bune în ţară, căci zice scriptura: <Fericiţi sânt făcătorii 

-de pace, căci aceia fiii lui: Dumnezeu se vor chemă». 

(Vezi Nr. 4). 
Episcopul Lemenyi încă a exmis un circular din 

9/21 Octomvrie, (vezi Nr. 5); apoi în contra lui a 
exmis Comitetul naţional român un atit circular, din 1 
Noemvrie (20 Octomvrie). (Vezi Nr. 6). 
„Insă înverşunarea spiritelor între naţiuni a fost așa 

de înfricoşată, încât neajungând puterile și mijloacele 
Comandantului general Puchner, spre a le puteă înfrână, 
acelaşi şi-a luat refugiul la mijloace morale și a îndreptat 
cătră mine o provocare oficioasă din 9 Decemvrie 1848 

Nr. 4866, spre a conchemă la o adunare pe onoraţiorii 
bărbaţi români în Sibiu, care o am conchemat pe 16/28 
Decemvrie şi la care a fost de față o comisiune mili- 

- tară constătătoare de Locoteninte Marșal Campestru, 
Pfersmann, Majorauditor Clima şi secretarul de resbel 
Glanz, şi membrii Comitetului 'naţional, şi pănă la 250 
bărbaţi onoraţiori şi inteligenţi români. Cu acest prilej 
am ţinut o cuvântare, despre care dl Laurianu în cartea 
sa «Die Românen», |. Heft, pag. 135 scrie: «că la 91/, 
ore dimineaţa am deschis adunarea «mit einer den 
obschwebenden, schwierigen Verhăltnissen angemessenen 
Anrede... setzte der Vorsitzer seine Anrede fort, de- 
taillirte in derselben die gegenwârtige Lage unseres 
Vaterlandes mit lebhaften Farben, markirte mit scharfen 

: Die Rom. |. 50. Ed,
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Ziigen 'den wahren: und falschen Patriotismus, unter- 

schied die - wahre Nationalităt von. der eingebildeten, 

indem er dieselbe auf die Moralităt'basirte».: (Vezi act. 

sub Nr. 7).. | A a 

Anul 1849 _ 

(Sosirea. lui Șaguna și a deputaților la Olmiilz. — Petiţia din 

25 Februar. — Alte patru petiții, din Martie și April. — In- - 
fervenirea lui Șaguna pentru eliberarea lui George Barițiu din 

prinsoarea dela Cernăuţ. — « Promemoria». — Răspunsul mi- 

nistrului de interne Bach, în 18 Iulie. — Contele Clam-Gallas 

şi Șaguna. — Sosirea lui Șaguna la Sibiul cu reședința pustiită 

de întâmplările revoluției. — O şedinţă consistorială. — Siri- 
sorile de felicitare şi îngrijorările lui Șaguna. — Preoţi şi alți 
intelectuali prigoniți. — Adresa din 29 Oct. a guvernatorului 

civil și militar al Ardealului, Wohlgemuth, câtră Șaguna, cu în: 

vinuiri asupra preoțimii noastre, că ţine adunări secrete şi unel- 

tește împotriva statului. — Șaguna răspunde în 13 Noemvrie, 

și apără temeinic şi energic pe cei învinuiți, cerând să i se 

arate cazurile, anume cu indicarea locului şi precizarea Japtelor. 

— Despre. saşi. — Doxologie în ziua întâi de Crăciun pentru 

încetarea rășmiriții, și parastas în a treia zi de Crăciun pentru 
“cei căzuți în răstoi) PN 

Eu am plecat'în 1 Decemvrie c. n. 1848 la 'Ma- 

iestatea- Sa la Olmiitz prin' România, Bucovina și Ga: 

liţia, ear deputaţii prin Sârbia şi Croaţia, şi adunându-ne 

la Olmiitz am compus . petiţiunea naţională, cu datul 

din 25 Febr, 1849 şi am avut norocire de a o admanuă 

“M. Sale, la care a urmat acest răspuns:.. 

Ich. empfange mit Freude die. Versicherung der. 'Treue 

und Anhănglichkeit der muthigen romanischen' Nation, und er- 

- 1 Româneşte: (Deschise adunarea) prin o cuvântare potrivită gravelor 

împrejurări... îşi continuă vorbirea preşedintele, arătă cu d'a măruntul 

'şi în vii culori situaţia prezentă a patriei noastre, schiţând în trăsături mar- 

cante patriotismul adevărat şi patriotismul fals, făcii deosebirea între naţio- 

nalitatea închipuită şi naționalitatea adevărată, întemeiată pe moralitate. Ed. 

a Die Rom, [Il 3—7. Vezi şi Popea o. c. 243 sq. Ed.
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kenne mit Dankbarkeit die schweren Opier, die sie îiir meinen 

Thron und die Gesammtmonarchie gebracht hat, gegen eine 

ruchlose Partei,.die den Biirgerkrieg angefacht und durch ihre 

Hartnăckigkeit noch fortdauern macht, Die Petition der getreuen 

romanischen Nation werde ich in genaue Erwăgung ziehen 

lassen, und in der kiirzesten Zeit zu ihrer Beruhigung erledigen.! 

După audiența aceasta am rămas cu toții, parte la 

Olmitz, parte la Viena; ear unii dintre fraţi sau dus 

la Praga spre a' mulțurni M.. Sale, Ferdinand,. pentru 

mila documentată cătră națiunea. noastră. Şi dupăce aceşti 

frați au fost la Maiestate, au publicat în Gazeta Vie- 

neză despre această audiență unele, care mau fost spre 

plăcerea împăratului Ferdinand, şi ministrul preşedinte 

“Schwarzenberg eră: provocat a desminţi acele în public 

în Gazeta Vieneză. Spre norocire, aceasta mi-a povestit-o 

mie privat însuşi Schwarzenberg, şi eu l-am rugat să 

nu ne'compromită pe noi înaintea lumii, căci eu voi 

îndreptă lucrul; şi, dupăce i-am deslușit în scris starea 
lucrului, am primit dela el următorul răspuns: 

«In Anbetracht der Fiirsprache, die Euer bischăfliche Gna- 
den zu Gunsten der mit Uberreichung der Adresse an Sr. Ma- 
jestât den Kaiser Ferdinand beauțtragten Mitglieder, der romani- 
schen Deputation, einlegten, werde ich. die Berichtigung der: 
ungetreu wiedergegebenen Antwort Sr,” Majestăt nicht, wie es 
verdientermassen hătte geschehen sollen, in die Zeitungen rii- 
cken lassen. Wien, den 23-ten Mărz 1849, — Vezi originalul Nr. 8.2 . 

: Die Rom. Il, 7. — Româneşte: Primesc cu bucurie” asigurarea 
despre credința şi alipirea curajoasei rațiuni române şi iau act cu recu- 
noştință despre grelele jertfe, ce le-a adus pentru tronul Meu şi întreaga 

monarhie împotriva unui partid nelegiuit, care a aprins îocul răsboiului 
civil şi, prin încăpăţinarea sa, îl duce tot mai departe. “Petiţia credincioasei 
națiuni române o voi luă în exactă cumpănire şi o voi rezolva în. timpul 
cel mai scurt spre liniștirea voastră. Ed. 

3 Adecă: In urma intervenirii P. S. Voastre în favoarea membrilor 
depntaţiunii române, încredințate să înainteze adresa cătră M. Sa Împăratul, 
nu voi luă măsuri să se rectifice în ziare răspu a vol | j punsul inexact redat al Maiestăţii
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Intraceea- am primit dela Comitet următoarea scri- 
soare, — de sub Nr. 9. Şi i-am răspuns, — vezi sub Nr. 10, 

Noi, cari rămaserăm la Viena ne consultam despre 

situațiune şi am aflat de bine a aşterne M. Sale peti- 
ţiunile din 5, 12, 23 Martie şi din 15 April: 

Ear bărbaţii. români de încredere din Bănat, dnii: 
Petru Mocioni de Foen, Petru Cermena căpitan al ora- 
șului Timişoara şi loan Dobran agent aulic, au aşternut 

M. Sale, din 26 lunie 1849, o petiţiune în cauza na- 

ţională,2 la care.a urmat acest răspuns: 

Ich nehme Ihre Versicherung der: Treue und Hingebung 

fiir Mich mit Betriedigung entgegen. Die schweren Priiftungen, 

welche der Biirgerkrieg iiber lIhre ungliicklichen Landsleute 

verhăngt, haben Ihnen den vollen Anspruch aui die Theilnahme 

und den Dank Ihres Kaisers erworben. - ă 
- Die Reichsverfassung sichert den Romanen, gleich alle 

iibrigen Vâlkern Meines Reiches, gleiches Recht und gleiche 

Geltung. Das Bestreben Meiner Regierung wird es sein diesen 

Grundsatz durch organische Institutionen, welche den wahren 

Bediirinissen dieses -Volkes angemessen sind, und mit der 

Einheit der Monarchie im Einklange stehen, zu verwirklichen. 

Ich zăhle 'hiebei auf die besondere masshaltende Mit- 

wirkung aller wahrhaift: patriotischen Romanen, und habe -in 

diesem Sinne die ertsprechenden Weisungen an! Meine Răthe 

erlassen. Ich verbleibe Ihnen:in Gnaden gewogen.* 

1 Die' Rom. III. 8, 16, 20, 22 sq. Ed. 
2 Aceeaş, lil. 24 sq. Ed. ; : 

3 Aceeaş, Il, 27..— Româneşte: Primesc cu mulțumire asigurarea 

Voastră. de credință şi lealitate. relele cercări deslănţuite de” răsboiul 

civil asupra nefericitului Vostru „popor, vă îndreptăţesc deplin pentru a 

obţineă interesul şi recunoştinţa Impăratului.-Vostru. - Si , 

Constituţia imperiului asigură românilor, ca şi tuturor celorlalte po- 

poare ale împărăției Mele, drept egal şi validitare egală. ' Năzuința guver- 

“nului Meu va 'fi să înfăptuească principiul acesta prin aşezăminte organice, 

în conformitate cu trebuințele adevărate ale acestui popor și în. armonie 

cu unitatea monarhiei. : 

Contez, în acest scop, la .conlucrarea îndeosebi cumpănită a tuturor 

românilor adevăraţi patrioţi şi, in senzul acesta, am dat consilierilor Mei 

ordine potrivite: Al Vostru cu graţie şi bunăvoință. Ed.
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„In timpul acesta cade şi intercesiunea (intervenirea) 

mea din 4 lulie 1849 cătră minister pentru eliberarea 

lui Barițiu : din prinsoarea dela Cernăuţ, unde muscalii 

l-au dus sub escortă şi l-au incarcerat. (Vezi Nr. 11). 

Petrecând la Viena am compus «Promemoria», 

despre dreptul istoric al autonomiei bisericii naţionale 

a românilor de religia greco-răsăriteană, în limba ger- 

mană, care în limba română s'a tipărit în Sibiu. (Vezi 

Nr. 12). 
Promemoria aceasta am împărţit: -o (împărtăşit- 0) şi 

mitropolitului din .Carloviţ,: arătându-i necesitatea reîn- 
ființării mitropoliei .noastre. vechi române. El a cerut 
dela episcopul bucovinean părerea, care aceasta a și 
dat-o, din 6 lulie 1849, sprijinind propunerea mea; dar 
Carloviţul se arată neaplecat spre aceea (vezi pg. 92 
în Antorismul meu, şi Nr. 10:/). - 

- După multele mele stăruinţe și ale bărbaţilor noștri 
naţionali, am primit dela Ministrul intern, în urma pe- 
tițiunilor şi a representaţiunilor noastre, următoarea 

hârtie (adresă, v. Rom. III. 37—39. Ed.): 

-1382/M. ]. Wien, am 18. Juli 1849. Hochwiirdigster Bischot! 

Seine Majestăt haben die von Euer bischătlichen Hochwiirden 
im Vereine mit mehreren Angehârigen der romanischen Nation 
iiberreichte Petition, welche sich zum Organ der Wiinsche der 
in der &sterreichischen Monarchie lebenden' Romanen machte, 
dem Ministerrathe zur angemessenen Erledigung iibergeben. 

Der Ministerrath hat nicht unterlassen, diese die wichtig- 
sten ÎInteressen der Romanen beriihrende Eingabe mit aller 
Aufmerksamkeit in Erwăgung zu ziehen, zugleich aber: 'dabei 
auch die Verhăltnisse des Gesammtreiches vom Standpunkte 
des neuen Staatsgrundgesetzes. im Auge behalten zu miissen 
geglaubt, Der Ministerrath, in dessen Namen ich Euer bischăt- 

1-Vezi' petiția lui Șaguna, în: Memorial 348 
petiţii de acelaş fel, Ed, ' p să împreună “a ae
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lichen Hochwiirden die vorliegende Erâtinung zu machen die. 

Ehre habe, erachtet vor allem daraui hinweisen zu sollen, dass: 

seit dem Zustandekommen' der gedachten "Petition der , darin: . 

angenommene Standpunkt durch die mittlerweile von Seiner: 

Majestăt seinen - VSlkern. verliehene Reichsverfassung eine we-' | 

sentliche Aenderung erliiten hat, indem durch dieselbe der. 

Rechtslage der innerhâlb mehrerer einzelner Kronlânder des: 

Reiches lebenden Romanen ein fester Richtpunkt gegeben wurde.. 

Das wesentliche Anliegen, die Gleichberechtigung! der 

romanischen Nationalităt mit allen iibrigen im Reiche lebenden: 

Stâmmen, ist durch 'die Reichsverfassung gewâhrleistet, die Ro- 

manen sind durch dieselbe zu gleicher Geltung und gleichem: 

Rechte mit allen iibrigen Nationen beruien, und es ist inhnen 

dadurch die gleichmăssige Entwicklung ihrer Nationalităt, so 

wie die Theilnahme an den allen Vălkern des Reiches ge- 

wâăhrten gemeinsamen îreien institutionen innerhaib der durch 

die Reichsverfassung bezeichneten Grânzen der einzelnen Kron- 

Jlănder gesichert. | | 

- Diese Institutionen, mit derer Einrichtung und organischen 

Entwicklung die Regierung Sr. Majestăt eiirigst beschăitigt ist, 

werden auch den Romanen, eine neue Basis fiir die unbehin- 

derte - Entwicklung und Fortbildung ihrer Nationalităt im 

Staats- und Gemeindeleben, in der:Kirche und in der Schule” 

erdfinen, und es wisd eine lauptsăchliche Autgabe der Re- 

gierung Sr. Majestăt sein, bei der Wiederbesetzung und Re- 

organisirung. der von Romanen bewohnten Gebiethstheile,. die 

diesfalls in der Reichsveriassung, gegebenen Zusicherungen 

ehelbaldigst zur Wahrheit zu machen, und den romanischen- 

Volksstamm in den thatsăchlichen Genuss der nationalen Gleich- 

-. An den Romanen liegt es, die Massregeln der Regierung 

mit Vertrauen und thătigem Entgegenkommen zu unterstiiizen, 

und. ihr. die Lâsung dieser so schwierigen Auigaben durch 

masshaltendes besonnenes Mitwirken zu erleichtern. 

Die Mânner aber, welche das Vertrauen ihrer Stammes- . 

genossen geniessen, sind vorzugsweise beruien, bei denselben 

der Ueberzeugung Eingang zu verschaffen, dass der.romanische 

Volksstam- riur in dem. einigen und festen Anschlusse an die, 
e .
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Regierung die: wahre Biirgschatt fir die unverkiimmerte Ver- 

wirklichung der auch..ihm durch die . Gerechtigkeit und die 

Huld Sr. Majestăt des Kaisers gewâăhrleisteten nationalen Ent- 

wicklung finden kânne und werde, und die Regierung Sr. Ma- 

jestăt wird es diesen Mânnern Dank wissen, wenn sie -ihren- 
Einfluss in diesem Sinne gebrauchen, und unter ihrem : Volke 

_mit dem wieder erwachten nationalen: Bewusstsein auch rich- 
tige Begriiie iiber.seinen Verband mit der Gesammtmonarchie. 
und iiber seine Beziehungen zu den Mitnationen zu verbreiten - 
bemiiht sein werden.. . 

„_ Genehmigen Eure bischăfliche Hochwiirden die Versiche- 
rung meiner volisten Hochachtung. -  . Back m.p. 

1 Româneşte: Maiestatea Sa a. predat 'consiliului de miniştri, spre 

cuvenită rezolvare, cererea prezentată de P. S. Voastra în unire cu mai 
mulţi cetăţeni ai naţiunii române, ca reprezentanţi ai dorințelor românilor 
din "monarhia austriacă. “ : : 

Consiliul ministerial wa neglijat a cumpăni cu toată atenţiunea petiția 
aceasta care priveşte interesele cele mai importante ale românilor, dar în 
acelaş timp a crezui că trebue să ţină înaintea ochilor şi raporturile tota- 

litaţii imperiului din punctul de vedere al legii fundamentale nouă a statului. 
Consiliul de miniştri, în al cărui nume. am onoarea d'a vă face P.: Sfinţiei 
Voastre comunicarea de faţă, crede: să arate înainte de toate 'că punctul 
de vedere, adoptat în -amintita petiție, sufere o schimbare esenţială prin 

constituţia imperiului acordată de atunci încoace din purtea'M. Sale pe. 
seama popoarelor sale: această constituţie stabilește situaţia de drept a. 

românitor aflători în mai multe din ţările de coroană ale împărăției, 
" Solicitarea de căpetenie, egala îndreptăţire -a naţionalităţi române 

cu toate celelalte neamuri din imperiu, este“ garantată în constituţie. Ro-: 
mânii, astfel, sânt chemaţi la egală validitare şi la drepturi egale cu toate 
celelalte naţiuni, şi prin aceasta li se asigură desvoltarea proporţionată .a 
naţionalităţi lor şi participarea la instituţiile libere comune acordate tuturor 
popoarelor împărăției, între marginile statorite 'de constituție pentru fiecare” 
din ţările de coroană. : . e 

Aceste instituţii, de a căror rânduire. şi desvoltare organică guvernul 
Maiestăţii Sale . este cu - râvnă ocupat, vor deschide și românilor o.bază.. 
nouă pentru desfăşurarea neîmpedecată şi promovarea naţionalităţii lor în 
viaţa de stat şi comunală, în biserică. şi şcoală, — şi va îi una din probiemele : 
de frunte ale guvernului M. Sale ca, la'reocuparea şi reorganizarea teri- 
toriilor locuite de români, 'să se înfăptuească neîntârziat asigurările ce li: 
se dau în constitaţia imperiului, ' şi neamul românesc să fie. pus în exer- 
ciţiul rea! al egalei îndreptăţiri naţionale. . .- .. - ia 

- Este în interesul românilor. să  sprijinească guvernul. în. măsurile: ce - va luă şi să-l întâmpine cu încredere şi cu prevenire de apt, — şi astiel,



—
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In timpul acesta. s'a întâmplat şi reîntoarcerea din 

România a armatei austriace în Transilvania, în a cărei 

îrunte stă locotenintele de Marșal campestru, Contele 

Clam-Gallas, care sosind la Braşov au emis cătră na- 

țiunea săsească o proclamaţiune afidătoare (care o 'asi- 

gură. Ed.) de sprijinul său, — dar despre națiunea română 

ma pomenit. nici cii o silabă.. Această împrejurare a 

vătămat până la inimă pe toţi bărbaţii români. De aceea 

bravii noştri braşoveni, pe lângă trimiterea unui exemplar 

tipărit din aceea proclamaţiune, mi s'au plâns amar. Eu 

numai decât am cerut audienţă la Impărat şi i-am îm- 

părtăşit tactica cea nenorocoasă a Comandantului Clam- 

Gallas, cerând şi satistacţiune în favoarea naţiunii române. 

Apoi mam dus şi la ministru preşedinte, Principele 

Schwarzenberg, cu plânsoare, — care numai decât a.de- 

clarat că: Clam-Gallas şi-a stricat cu aceasta norocul 

său, căci nu se va denumi de guvernator al Ardealului. 

Şi întradevăr,: după câteva zile a urmat denumirea lui: 

- Xohlgemuth de guvernator şi a lui Bach — fratelui mi-. 

nistrului Bach :— de comisar extraordinar, pentru care, 

câţiva dintre bărbaţii noștri naţionali,. fără ştirea mea, 

_au făcut paşii la fratele său. 
Pe cât pentru cauza naţională, pe atât şi pentru 

cea a :mult cercatei bisericii noastre -ortodoxe' fiind 
  

pri colaborare cumpănită şi chibzuită, să-i uşureze deslegarea acestor 

grele probleme.  : - o a i EIN 

Ear bărbaţii cari se bucură. de. încrederea conaţionalilor lor, sânt cu" 

deosebire. chemaţi să le producă convingerea, că neamul românesc numai 

îni strânsă unire cu guvernul poate găsi adevărata garanție pentru realizarea * 

neturburată a desvoltării naţionale, care a îost acordată şi românilor prin : 

“sentimentul de dreptate şi graţia. M. Sale Impăratului ;. ear guvernul M, . 

Sale va şti să mulțumească acestor bărbaţi, dacă îşi vor! întrebuinţă influ- - 

" înţa în acest senz şi se vor; strădui ca în poporul lor, deodată cu rede- 

şteptata . conştiinţă naţională, să “răspândească şi idei adevărate despre 

“ legătura sa cui întregul monarhiei: şi' despre raporturile sale cu naţiunile  - 

conlocaitoare. Primiţi ş: c. 1. Bach m. p. Ed.
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îngrijat, am compus. şi tipărit la Viena o Promemorie 

despre dreptul canonic și istoric al vechei noastre mi- 

tropolii. . | Ce 

Intraceea văzându-se, că armele împărăteşti vor 

sugrumă curând resbelul intern, am pornit cu finea lui 

August 1849 acasă prin. Galiţia, Bucovina şi România.. 

Dela frontiera Ardealului până la Sibiu mau petrecut 

- mulțimea de inteligenţi, bărbaţi onoraţiori şi popor, — şi: 

eu plângeam amar, căci prevedeam necazurile noastre.: 

La Sibiu sosind n'am putut trage în reşedinţă, căci eră; 

de tot pustiită şi înlocuită (incartiruită) cu prisonieri, 
ci magistratul. mi-a făcut în casele Baronului Brukenthal, | 
în strada Urezului, cvartir, unde am petrecut trei luni,; 

până am reparat reşedinţa, şi după două trei zile am. 
ținut şedinţă consistorială, în care într'altele s'au rânduit; 
un curs de un an pentru clerici și un curs de un an 
pentru pedagogi, cu doi profesori. Apoi sa hotărât a 

__recvire (a învită) pe consistoriile greco-catolice al Blajului 

și al Muncaciului spre aşezarea unui principiu pentru 
cununiile fețelor mestecate pe baza egalei îndreptăţiri con-: 

„ fesionale. Consistorul Muncaciului s'a învoit la aceasta, — 
dar nu şi Consistorul Blajului, . care din toate puterile 
se nevoiă a susțineă starea sa suprematisorie dinainte 

de 1848 şi nu vreă să ştie de jurământul dela Blaj din. 
anul 1848. | 

„ Lăţindu-se vestea despre reîntoarcerea mea dela; 
Viena, am primit din partea celor mai mulți. bărbaţi. 
onoraţiori naţionali scrisori de felicitare; într'altele am 
primit şi dela vicarul Selagiului, apoi dela arhiepiscopul 
„Sterca Şuluţiu sub Nr. 150 din, 28: Octomvrie 1849 o” 
scrisoare, unde între altele se: zice: «Mulţumim pentru. 
adevărata râvnă, ostenelele şi jerțiele cele mari, ce faci 
pentru fericirea naţiunii noastre; dee-ţi Atotputernicul,



de. uirmătorul cuprins: + Di 

“ratelor naţionaliceştilor ostenele şi jertfe». Ed.:   
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putere spirituală şi materială, ca precum " doreşti, până. 
în sfârșit, neobosit, ca un' neînvins atlet, cursul în arena, 
națiunii noastre cu încoronare .să.l poţi curge». ete. | 
(Nr. 13). . ? 

Scrisorile acestea au căştinat inimii mele numai să. 
getaţiuni dureroase; căci” vedeam întrînsele nişte aspi- | 
raţiuni, care -nu se vor. realiză, și căci presimţeam apro-. 
pierea. unei furtuni viscoloase asupra Causei noastre na-. 
ționale şi. a bărbaţilor” noştri binemeritaţi. i 

Şi eată, nu mam. înșelat. î în combinaţiuni! . | 
* Guvernul şi comisarul. începură numai. decât cu fel: 

de. fel de prepusuri și suspiciuni asupra preoţimii şi inte-: 
ligenţilor bărbați : şi asupra mea; escortele militare mereu, 
aduceau la Sibiu în „Prinsoare pe mai. mulți preoți şi 
inteligenţi, între cari 'au fost și Axentie, . și bătrânul 

“nostru protopop Iovu „Roman din Bârghiş. Eu, după 
împrejurări, alergai.la guvernatorul şi comisarul, dar cu 
„puţin resultat; căci ei. se: consultau 'cu  Nalik,:: :căpitan- 
auditor, care încă în anul 1848. s'a dovedit de un duș 
man al nostru. Şi fiindcă Puchuer trimisese în anul 

; 1848 la Zlatna pe acest auditor spre a investigă cata-. 
„strofa' dir Zlatna, care a fost în anul 1848 între unguri. . 

și. români, pentru- aceea și Wohlgemuth : l-a trimis pe el 
la Munţii. apuseni spre a investigă unele. pâri asupra. 
"Muntenilor noştri. “ Nalik şi cu acest prilej a documentat 
dușmănia, sa faţă cu ai „noștri. 3 

“Nu. mult după. aceste mă pomenesc. cu o hârtie a 
guvernatorului; din. 29. Octomurie. 1849 Ne. pres. 2, 

1 La Popea, o. c. 364, mai sânt: cuvintele : <dându. “ți milostivul Dum-: 
nezeu zile multe. şi fericite, ca să te bucuri "de coaptele îrupturi a „adevă-: i
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Praes. Nr. 27 M. C. G. 
Seiner. Hochwiirden, dem Herrm g.n.u. Bischof „von 

Schaguna. Hermannstadt, am 29 Oktober 1849. 

Ich habe auf eine volle Beriicksichtigung verdienende. 

Weise in Erfahrung gebracht, dass die romanische Geistlichkeit 

sich damit befasse, geheime Versammlungen zu halten, an po- 

Jitischen Machinationen “sich zu betheiligen, in diesem Sinne 

auch bei Veriassung von Petitionen solcher Art nicht nur mit 

zuwirken, sondern zu diesem Zwecke im Lande herum zu 

reisen, derlei Petitionen sogar -unter der Bevălkerung zu ver- 

breiten und fiir dieselben Unterschriften zu sammeln. 

- Zu meinem Befremden wurde auch die Nachricht beige- 

fiigt, dass auch -Euer Hochwiirden, vas ich wohl nicht glauben 

kann, einen ăhnlichen Eintluss ausiiben, und an diesen gehei- 

men Verabredungen und Schriiten einen thătigen Antheil neh- 

men. sollen. 

“Ich halte es s fiir Pilicht Euer Hochwwiirden beziiglich eines 

solchen Vehaltens der romanischen Geistlichkeit ohne allen  - 

Răckhalt zu berierken, dass ich die Geistlichkeit nicht als Or- 

gane ansehen kann, welche ' berufen sind in die politischen: 

... Angelegenheiten des Staates, wie wenn es ihres Amtes” wâre,, | 

einzugreilen. .. 
Dabei bleibt es Pilicht in ihrer, Eigenschatt als Seelsorger. 

auf das Volk, besonders nach den Stiirmen und Autwiihlungen 

der jiingst vergangenen Ereighissen, versâhnend zu wirkeri, 

- dasselbe iiber die wahrhait wohlgemeinten Absichten der a. h. 

Regierung auizuklăren, das Volk in Vertrauen zur ' Letzteren” 
zu bestărken, und auf solchem:Wege zur Beruhigung der aut- 

gereizten Gemiither, ihrem geistlichen Standpunkte angemessen, 
beitzutragen. . 

Wenn aber die fomanisctie Geistlichkeit jetzt aut das Volk 
gerade gegentheilig einwirkt, der Regierung durch einseitige 

irrige Bestrebungen vorgreiit und die Bevălkerung durch allerlei 
Petitionen aufhetzt: so muss ein solches. Verhalten der: roma-. 
nischen Geistlichkeit, vorziiglich aber die Abhaltung von Ver- 

sammlungen, welche bei dem: jetzigen.. Belagerungszustande 
- ohnehin mit besonderer Strenge.. untersagt sind, in jedem -An- 
betrachte um so străflicher erscheinen, als hiedurch dem Volke



  

ANUL 1849 . Ia 35. 
  

nicht nur ein schlechtes Beispiel gegeben,. gefăhrliche Autregung 

hiedurch verbreitet, sondern die wohlgemeinte Absicht der Re-. 

gierung auis verderblichste durchkreuzt urid vereitelt wird. 

 Wird das Interesse der 'romanischen' Nation richtig aut- 

gefasst, so kann nur ein korrektes Benehmen der Geistlichkeit 

als Beweis des Vertrauens und der legalen Gesinnung fiir” die 

Nation erspriesslich sein und zum Verdienste derselben gereichen. 

-Imdem ich demnach Euer Hochwiirden autfordere, in diesem: 

Sinne auf die ihnen untergeordnete Dibzesan-Geistlichkeit krăf-:. - 

tigst einzuwirken, und dieselben zu einem entsprechenden Ver- 

halten' zu verpilichten, wiărde: ich im''entgegengesetzten Falle, 

wenn 'gleichi tngern, doch meine Auigabe im Auge behaltend,: 

mich genăthigt sehen, gegen jede Renitenz, :wie es der: Bela-' 

gerungszustand und die dermaligeni Verhăltnisse noch erheischen, : 

mit allem Nachdrucke zu veriahren. Wob/gemautk m. p: F. M. Ss. 

(Vezi.Nr. 14). E aa 

a Româneşte: Am aflat pe o cale ce merită „deplină considerare, că 

preoțimea română se ocupă cu. ținerea de adunări secrete, participă. la, 

machinaţiuni politice, şi în acest scop nu numai colaborează la conipunerea 

de asemenea petiţii, ci întreprinde 'călătorii în cuprinsul țarii şi răspândeşte - 

între locuitori. petiţiuni d'acestea şi adună subscrieri pentru ele.. .: 

__ Spre. mirarea mea, am fost înştiințat că şi P, S. Voastră —. ceea ce; 

nu pot crede — influenţaţi în acelaş fel, şi că aţi luă parte, aclivă la con- 

venirile acestea secrete și Ja redactarea scrisorilor. i ia 
«Imi fac datoria când, în faţa 'uriei astfel de atitudini a preoțimii TO- 

__ mâne, observ P. Sfinţiei Voastre fără: nici o reservă, că nu pot consideră: 

preoțimea drept organ chemat: de a interveni —".ca' şi când ar aparţinea 

„oficiului ei —: în. chestiunile. politice ale statului. . ..i..: 

Pe lângă aceasta, este datoria ei, ca îngrijiioare de suilete, în deosebi 

după furtunile şi turburările evenimentelor. de curând petrecute, să înrâu-.. 

rească împăciuitor asupra poporului, să-l lumineze despre adevăratele bune 

intenţiuni ale înaltului guvern,: isă-i întărească încrederea. în stăpânire -şi 

pe asemenea cale, conform chemării preoțești, să contribue la liniştirea 

" spiritelor agitate. Ma . 

-. „-Dacă însă preoțimea română înrâureşte poporul în mod contrar ŞI, - 

în prejudiciul guvernului, prin năzuințele ei unilaterale ' greşite ' aţâţă .po-. 

poraţiunea prin îel de fel de scrisori:- astfel de. atitudine a: preoțimii ro- 

mâne, — dar mai ales. ţinerea de adunări, care. în actuala. stare de 'asediu: 

sânt peste tot strict oprite, — se prezintă, în toată privinţa, cu- atât'mai. 

culpabilă, cu cât prin aceasta nu numai se dă rău exemplu poporului şi 

se“ răspândeşte o primejdioasă iritare, ci buna: intenţiune a guvernului - se 

contravine şi se zădărniceşte în modul. cel mai păgubitor.. Ear dacă apre-. 

E . a hi ze.
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“Eu; la această hârtie, am răspuns din 13 Noemvrie: 

1840, Nr. 33, aşa: . n : 

N Dem Herrn. Civil- und. Măr Gowverneur Baron Ludwig 

Von. Weohigemut .: 

ai” + Excellenz |; i 

, Die Treue an. .unsern “ Allergnădigsten | Monarchen und: 

Alernăchst-dessen. Regierung. glaube -ich in der. verhângniss- 

'vollen . abgewichenen Zeit. so eclatant bethătigt zu haben, dass : 
es; mich um so. schmerzlicher . beriihren. musste, jene Beschul-. 
digung zu ::vernehmen,. welche. mir iaus dem Erlasse Euerer. - 
Excellenz vom 29. Okt. 1. ]., Nr. Praes. 27, beziiglich. meiner; 
Curat: Geislichkeit, ăber die angeblichen Machinationen derselben,. 

ja.; selbst;; iiber. mich riicksichtlich eines. âhnlichen Einilusses,. 
 bekannt: wurde.: ca măi : , 

Ich habe aus Anlass. dieser schweren “Inculpation bereits. 
mindlich Euerer Excellenz Auiklărungen erstattet, die Klar an- 
deuten,: dass die Denunciationen: gegen die mir unterstehende 

Geistlichkeit und mich. selbst als grundlos in sich selbst zer- 
" fallen und beabsichtige mit gegenwărtiger. Aeusserung an Euere 
Excellenz. lediglich . mich auch . dientslich gegen alles zu ver- 
wahren,:-was -auf--dem Wege der geheimen Denunciationen 

gegen mich und -meinen Clerus hinterbracht wird. 

„Lech bin im Stande viele bicibende Bewbise auizubringen,. 
welche: das starke Wort dafiir fiihren, dass ich bei keiner Ge- 

legenheitdaran ermangeln liess, meinen Clerus nur im Interesse 
unseres tiefverehrten, ritterlichen- Monarchen eindringlichst zu: 
unterweisen und den Anordungen -der hohen Regierung bei 
ihim; und: durch ihn beim” Volke, Eingang zu verschafien: Ich 

| bin demnach: în, „der Lage, um iede Beschuldigung als schnăde 

ţia cu 4 dreptate i interesul națiunti ioniâne,- numai o procedare. corectă | a 
preoţimii,: ca. dovadă a încrederii şi a sentimentului de legalitate, poate să 
fie spre folosul: naţiunii. şi spre vrednicia ei. : 

| In. urmare vă învit, P.-S. Voastră,. să influențați, din toate puterile 
în acest înţeles,. asupra preoțimii. ce păstoriţi, şi să:o îndatoraţi să păstreze. 
atitudine. corespunzătoare; în cazul contrar, deşi nu bucuros, aş fi. nece-: 
sitat, având în. vedere; problema ce. imi-am: propus, să: procedez cu toată 
vigoarea împotriva oricărei renitenţe, după cum reclamă starea - de asediu - 
și „acțualele împrejurări. Vohgemulh m.'p.F. M. Ss — Ed,
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Lăsterlichkeit meines oberhirtlichen Amtes allwărts thatsăchlich 
zu beweisen. 

Ich umfasse zwar nicht în der Gestalt. eines Allwissenden 
die “Thaten meiner Geistlichkeit, um geradezu und mit apodic- : 
tischer Gewissheit fir jenes einzustehen, was zu meiner Kennt- 
niss nicht gelangt, dennoch aber erlaube ich mir die Freiheit 

- „betreffend des Betragens 'meiner : braven Geistlichen,; deren 
mehrere des Mărtyrertodes fiir den angestammten Monarchen 
gestorben sind, mich dahin feierlich zu erklăren, dass ich 
solange man mich von dem Gegentheile nicht iberzeugt, der 
Hofinung lebe, dass meine in der Folgsamkeit und dem Ge- 
horsam zu jeder Zeit ausgezeichnete Geistlichkeit mit ihrem 
Betragen dem Volke nicht nur kein-schlechtes Beispiel gibt, 
-und keine Aufregung in dem 'Volke verbreitet, sondern die 
văterliche Absicht der hohen Regierung auis  moglichste be- 
fârdert. i | 

Wenn' aber Euer Excellenz - aus: meiner gegenwărtigen 
 Ăusserung nicht die geniigende Ueberzeugung erlangen sollten, 
dass vorsonderlich ich beziiglich des Eingangs erwihnten Um- 

-standes unschuldig wăre, und -allenfalls: nur den  mindesten 
Zweifel hegen wiirden, 'dass -ich das 'Allerhâchste Interesse 
unseres Allergnădigsten Monarchen, - und die văterlichen Ab-" 
“sichten unserer hohen Regierung und Euerer Excellenz nicht 
„nach allen meinen Krăften fârdere, und jene mir zur wichtigsten 
-und heiligsten Aufgabe in meiner Stellung nicht mache, so bin 
“ich so îrei, wo nicht Personen der Angaben,: doch Ort und 
Objecte, welche aut die gegen mich ausgesprochene Bescliul- 
digung zeugen, mir hochgefălligst anzudeuten, damit ich in 
der Lage und Verfassung gesetzt werde, die Klarheit meiner 

Handlungen nach jener Weise, wie ieh es: gewohnt bin, Euer 

“Excellenz an Hânden zu geben. ă 
Mit Versicherung des ausgezeichnetesten Hochachtung, 

„habe ich die Ehre zu verharren».! (Vezi Nr. 15). 

: Româneşte: Excelenţă! Credinţa catră Prea grațiosul nostru Mo- 

“narh şi guvernul M. Sale, socotesc că s'a dovedit atât de învederat în 

"timpul de restrişte abea trecut, încât trebue să mă atingă foarte dureros 

învinuirea ce mi se comunică în adresa Excelenței Voastre din 29 Oct, 

"a, c. Nr. Pres. 27, despre preoțimea ce o păstoresc şi pretinsele ei uneltiri, 

ba chiar şi despre mine, care” aş fi pus-o la cale'să uneltească.: Eu în -
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2 Nu este îndoială, că guvernatorul a intenţionat, prin 

sus numita sa. hârtie, a terorisă nu atât pe preoțimea 

noastră, cat pe mine, ca să nu cutez a-l informă după 

„starea cea adevărată a lucrurilor şi după. caracterul co: 

:rect al bărbaţilor noştri. — 

Guvernatotul Wohlgemuth vrând a ascunde anti- 

patia sa, ce aveă cătră bărbaţii: noștri calificaţi pentru 

“posturi de ale statului, a mijlocit dela regim iutiiațarea 

"acestei grave inculpări, mw am şi i grăbit a vă face declaraţiuni verbale, care 

arată clar că denunţările împotriva, preoţimii mele, precum şi împotriva mea 

însumi,-se prăbuşesc ca':neîntemeiate; ear, prin: declaraţia prezentă nu 

voesce decât a protestă şi din oficiu împotriva tuturor învinuirilor ce se 

aduc pe calea denunţărilor secrete în contra mea şi a clerului meu. 

Aş puteă produce multe dovezi învederate, care să depună mărturie 

tare, că eu la nici un prilej mam lipsit să învăţ stărnitor clerul meu numai 

- în interesul mult respectatului şi cavalerescului nostru Monarh, şi să des- 

chid clerului, calea pentru poruncile date, de: înaltul guvern şi, prin mijlo- 

cirea clerului, să fie instruit şi poporul. “Mă aflu, prin urmare, în situaţia 

să dovedesc cu fapta ori când, că toată învinuirea nu este decât o defăi- 

mare Îndrăzneaţă-adusă, funcţiunii mele arhipăstoreşti. . 

Adevărat -că nu sânt atotştiutorul faptelor preoţimii mele, pentru a 

garantă 'de- -adreptul şi cu siguranță apodictică ceeace. nu-mi vine la cuno- 

ştiață; dar, cu 'toate acestea, îmi. permit.să declar solemn, — privitor la 

bravii mei preoţi, dintre cari mulți au murit moarte de martiri pentru Mo- 

narhul ereditar, — că, pe cât timp nu voi îi convins de contrarul, am nă- 

„dejdea: « că preoţii mei, distinşi în orce timp prin ascultare şi supunere, nu 

numai că mau să dea exemplu rău şi mau să răspândească, „turburare în 

popor, ci au să promoveze, cât se va a puteă mai mult, intențiunea părin- 
tească a înaltei stăpâniri. 

Ear dacă Excelenţa Voastră mar dobânăi convingere îndestulătoare 

"am pomenit la început, şi dacă totuş ar avea oarecare îndoială că nu apăr 

cu toate puterile mele interesele Prea graţiosului nostru Monarh şi cuge- 

tele părintești ale înaltului guvern şi ale Excelenței Voastre, şi nu mi le 
consider de problema cea mai însemnată şi cea mai sfântă a poziţiei mele, 
— îmi iau voie a cere să binevoiţi a-mi indică, — dacă nu persoanele in- 
formatoare, — cel puţin locul şi obiectul, care depun mărturie împotrivă 
„mea, pentru a îi pus în posibilitatea de a prezentă Excelenței Voastre cu- 
răţenia faptelor mele, așă cum. este obiceiul meu. 

| Cu asigurarea înaltei consideraţiuni şei. (Comentarea acestui îapt al 
| lui Şaguna, vezi-o la N. Popea, o. e 361 sq.) — — Ed.
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unui curs pedagogic la Orlat, unde de profesori a. pus 
pe dascăli ai fostei şcoale militare friviale: de naţio- 
nalitate nemţească și religiune catolică. Primind eu 
înştiinţare oficioasă dela guvernatorul despre înfiinţarea 
acestui institut pedagogic, i-am remonstrat ilegalitatea 
lui şi vătămarea autonomiei bisericii noastre, precum şi | 
superiluitatea acestui institut, dupăce noi avem, lângă . 
Institutul nostru teologic, şi cursul pedagogic ș. a. Re- 
prezentaţiunea mea, în privinţa aceasta, sa adeverit, 
căci după 6 luni a şi încetat acel făt al lui Wohlgemuth. 

Eu, între astiel de împrejurări fatale, mă rugam lui 
Dumnezeu, ca ţara să o scape de tot răul, și locuito- 
rilor ei să le dea un viitor de îndestulire. Guvernatorul 
cu comisarul împărătesc vreau să facă din țară «fabula 
rasa», şi numai a susțineă pe saşi în preavutele sale 
prerogative, de aceea a şi iertat sașilor a se adună 
în - <Universitate», li-a mijlocit lor, din vistieria monar- 
hiei, unul și jumătate milion florini pe trei ani fără 
camătă. 

Guvernatorul se nevoiă a se justifică înaintea! ro- 
mânilor pentru acest împrumut însemnat cu aceea, că 
el în favoarea românilor a înfiinţat pedagogie la Orlat. 

| Intristarea mea pentru cele prezente, și îngrijirea 

mea pentru cele viitoare, mă făceă pe mine a mă rugă 
“lui Dumnezeu, ca să lumineze pe bărbaţii noştri de-a 
învăță din cele prezente pentru viitor o tactică mai cir- 
cumspectă, de cum a fost cea de până acuma, şi am 
“dispus prin circular? a se ţineă prin toate bisericile noa- 
stre doxologia pentru încetarea răsboiului intestin (in- 
tern) şi pentru statornicirea păcii interne pe ziua întâia 

1 Numire medievală pentru şcoale inferioare mănăstirești, unde se 
învățau irei ştiinţe, frivium: gramatica, retorica şi dialectica. Ed. 

* Vezi Popea o. ce. 371 sq. Ed. 
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“a. Crăciunului, ear pe ziua a treia a Crăciunului am rân- 

duit parastas pentru toţi căzuţii: în răsboi. La aceste 

solemnități bisericeşti au asistat şi guvernatorul cu co- 
misarul şi suita sa numâroasă. . 

“Anul 1830 . 
(Regimul absolutistic și românii ardeleni. — Sinodul eparhial 
din 12 Martie şi hotărârile sale mai însemnate. — Consultări 
asupra egalei îndreptățiri religionare a bisericii ortodoxe cu bi- 
Serica greco-catolică română și ruteană. — Adaos la <Prome- 
moria». — Dintrun circular al consistorului din Blaj, dela 9 

„Mai, Nr. 422. — Ultramontanism. — Sinodul eparhial din Arad 
dela 23 Iulie: — Conferența primaţială dela Strigon, din August, 
când episcopii de rit latin şi grecesc, întrunifi, au desbălut și 
chestiunea răspândirii uniunii confesionale cu Roma și înființarea 
altor două eparhii gr. cat. române. — Șaguna, rugat de Iacob Mu- 
rășanu, mijlocește ia guvern apariția mai departe a Gazetei din 
Braşov, suspendate sub redacția lui Barițiu. — Cumpărarea ti- 
pografiei și dăruirea ei bisericii noastre. — Primele. tipărituri 
din tipografia inactivată cu învoirea dată de guvern în 31 Au- 
gust, sânt: Apostolul, adaosul la Promemoria despre autonomia 
bisericii noastre naționale române, și protocoalele necesare ma- 
friculare. — După înlăturarea episcopului Lemenyi din scaunul 
vlădicesc, sa cerut în 5 Sept. dela ministerul austriac să se ad- 
mită alegerea noului episcop dela Blaj prin sinod. — Convocarea 
unui sinod episcopesc ortodox în Viena, în Oct. — Conferenţa 
din 18 Nov., la ministerul: de interne în Viena, decide înfiin- 
farea episcopatelor gr. cat. dela Lugoj'şi Gherla şi înființarea 
mitropoliei ardelene greco-catolice, -— Paşii lui Șaguna întru 
apărarea bisericii. — Un răspuns dat candidatului de episcop 

la Blaj, Alexandru Sterca Șuluțiu. 

Anul 1850 este de mare însemnătate şi. plin de în-, 
vățături practice pentru noi românii în deobşte, şi pentru - 
noi românii de religia greco-răsăriteană în deosebi, 

“Pentru noi românii, în deobşte, anul acesta este de 
mare însemnătate, căci ne arată că regimul absolutistic 
a pus în serviciuri de stat prea puţini : bărbaţi. români, 
a strâmtorat presa română din Bucovina şi Braşov în-
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tratâta încât amândouă jurnalele româneşti au încetat, 

au tras în judecată militară pe mulţi bărbați români spre 
a se justifica pentru purtarea lor din anul 1849, — şi toate 
“acestea le făceă în urma denunciaţiunilor secrete. 

„Saşii erau adunaţi în Universitatea! lor, erau fa- 

'voriţi de cătră guvern, se umpluse cu ei posturile la 
guvern și finanţe, apoi la posturi judiciare. Dintre ro- 
mâni deabia se vedeă câte: unul pe la posturile statului. 

Guvernatorul, cu prilejul unei convorbiri private, 
mi S'a descoperit cu neplăcere în contra Universităţii 
săseşti pentru ţinerea ei îndelungată. Această expecto- 
rațiune a guvernatorului Wohlgemuth, mi-a dat mie 
anză (motiv) de a-i reflectă, că este indigitat a se face 
o demonstraţiune frumoasă în contra confluxului? na- 
țiunii săseşti. Guvernatorul mă întrebă pe mine, că ce 

demonstraţie frumoasă s'ar puteă face? La care i-am 
răspuns: «Excelenţa Ta, să-mi dai voie a conchemă un 

sinod bisericesc spre consultare asupra obiectelor noa- 
stre bisericeşti şi şcolare». Guvernatorul numai decât s'a 

 învoit în propunerea mea, şi eu am conchemat pe 12 
Martie sinodul eparhial, şi acolo am adus 23 decisiuni, 
dintre care amintesc aici: 

I. $ 7. care cuprinde motivele acele mari şi ne- 
răsturnabile, prin care sinodul se roagă de Majestate 
pentru egala îndreptățire a bisericii noastre greco-răsă- 
ritene, a naţionalităţii române, şi a limbii bisericeşti a 
credinciosului nostru popor, cu celelalte religii şi naţiuni 
recepte din patrie; i 

Il. In acelaș $ ne-am rugat ca titlul bisericii: noa- 
stre greco-răsăritene, ca un ce negativ (<neunită») să 
inceteze și să se înlocuiască cu: «Biserica răsăriteană» ; 

+ Reprezentanţa naţională a saşilor. Ed. 
* A întrunirii în Universitatea săsească, Ed.
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III. In $ 17 sinodul încredințează episcopului con- | 

ducerea trebii şcoalelor confesionale din eparhie,. în 

calitate de supremul inspector, cu care diregătorie a fost 

înzestrat până la anul 1848 episcopul. catolic din Ardeal; 

"IV. In 8 20 se aşează o epitropie eparhială pentru 

administrarea fondurilor, cu aceea -ca să stăruiască a' 

exoperă dela guvern extradarea fondurilor eparhiei noa- 

“stre care se află la guvern; i 

V. In $ 21 s'a hotărât a se cumpără o casă, care 

să se întrebuinţeze spre scopuri eparhiale, şi s'a. deschis 

numai decât colectă între membrii sinodali, cu rezultat 

de 6000 îl.; ear în urma unui circular s'a adunat altă 

sumă, de 18,000 îlorini, şi sau cumpărat casele din uliţa 

Măcelatilor;. — dovadă învederată despre vitalitatea bi: 

sericii noastre din Ardeal. Şi altele. 

Lucrările acestui sinod se pot vedeă, în toată ex- 

tensiunea lor, din actele lui tipărite și publicate în ti- 

pografia bisericii noastre. ardelene.! 

Cu prilejul acestui sinod am ținut eu cu membrii 

lui şi consultări asupra egalei -îndreptăţiri: religionare 

față cu biserica greco-catolică, - şi am împărtășit lor cele 

ce Consistorul nostru scrisese Consistorului greco-catolic 

din Blaj, în privinţa cununiilor fețelor mestecate, încă 

în toamna anului 1849. Membrii sinodului nu numai 

“au aprobat paşii Consistorului nostru, ci încă au pretins 

dela el ca să rămână consecvent principiului de egală 

îndreptăţire religionară, la care Consistorul greco-catolic 

dela Muncaci s'a învoit, dar nu şi Consistorul greco- 

-catolic dela Blaj. - Di | 

| Nu mult după acest. sinod am elaborat un adaos 

la Promemoria mea din anul 1849 despre dreptul istoric 

al bisericii noastre şi l-am tipărit. (Vezi Nr. 16). Ela- 

1V. şi Dr. 1. Lupaş, Mitr. A, Şaguna, Sibiu, 1911, p. 94 sa.
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boratul acesta a fost pentru mine o ocupațiune d€ 

predilecțiune şi . de mângăere față cu acele ştiri, care 

- îmi veneau mie din castrele ultramontanilor, în contra 

-liniştei conştienţii noastre şi a întregimii bisericii noa- 

stre. Aceste: știri dușmănoase le-am văzut eu realizate 

“după puţine săptămâni, căci mi-a venit mie la mână 

circularul Consistorului din Blaj din.9 Mai 1850.Nr. 422 

(vezi Nr. 17) în care se zice, că «poporul greco-catolic 

în prezent, parte prin vânători sufleteşti, parte în urma . 

de curând decurselor catastrofe, prin vorbe şi prin stân- 
gace tâlcuiri a legilor sustătoare și prin. întreprinderea 

mai multor mijloace ilicite, tare fiind expus seducțiu- 

nilor, este adus la mutarea credinţei sale, — Primatele 

Ungariei vrea să înfiinţeze o societate, care prin scrieri 

să lumineze pe popor în credinţa sa». 
Circularul acesta este îndreptat asupra preoțimii și 

inteligenței 1 noastre, ca şi. cum ele ar lucră spre nimi- 

cirea greco-catolicismului. Circularul acesta eră menit 
a arătă bărbaţilor români de religia greco-catolică, că 
biserica noastră greco-răsăriteană m'are drepturi egale cu 
celelalte biserici, prin urmare. că prerogativele bisericii 
greco-catolice sustau încă nestrămutate spre dejosirea | 
bisericii noastre; cumcă nu exagerez treaba chestionată, 

servească de document două epistole din 3/15 lulie 
1850 ale dlui Maiorescu (Vezi Nr.: 18) unde se zice: 
«de alta aş mai rugă pentru diferințele, ce auzim de 
toate părţile că se nasc între uniţi. și neuniţi pentru 
.orbia Blăjenilor; „Vaș rugă să vă puneţi toată înţelep- 
ciunea în lucrare, ca să nu se facă răul mai mare. Mul- 
tumiţi-vă deocamdată cu aceea, că toţi românii cei buni, 
uniţi şi neuniţi, cunosc că peatra scandelei vine dela 
Blaj şi nu, dela Sibiu. Pe D. Şuluţiu “îl tot „așteptăm 

i intelectualilor, “Ed,



  ANUL 1850 - , 45. 

să vină, nu ştim unde e... Numai până la ieșirea sta-: 

tutului Ardealului de s'ar. puteă susţineă' înfrățirea între 

români, căci apoi nu ne mai temem de. nimica; atunci” 
blăjenii nu vor mai puteă machină după placul lor>.: 

Până la ce extremitatea mers tendința ultramon-. 

tanilor faţă 'cu biserica noastră, se documentează din 

scrisoarea vicarului. Selajului, Ales. Sterea. Şuluţiu,. din: 

14 lulie 1850, (Vezi. Nr. 19), în care îmi vesteşte că are: 

să-mi împărtăşească lucruri mari, care deocamdată trebue. 

să rămână în secret şi numai după aceea au să vină 

şi la arătare. Eu nu puteam crede ochilor pentru cu-: 

prinsul acestei epistole, căci cu cât o 'ceteam cu mai: 

- mare atenţiune, cu atâta mai. mult-mă convingeani, că. 

“ ultramontanii şi-au pus în cap să .mă. câştige pentru: 

scopurile lor. Atenţiunea mea-eră neadormită.cătră aceste - 

machinaţii, dar şi- cătră purtarea regimului vienez, ştiind: 

_că miniștrii Bach şi Thun 'sânt uneltele oarbe ale ultra-: 

montanilor. . - ai 

- Imipaceea primatele Ungariei: emise . capitlului din 

Blaj hârtia sa. (de sub Nr. 20) prin care se vaită pentru. 

seducțiuni, cărora poporul greco-catolic . este expus şi. 

le promiite că, retrăgându-se episcopul Lemenyi în viaţă 

privată, curând vor căpătă pe noul episcop: — . 

““ Provedinţa cerească â vrut ca, precum noi românii: 

de religia răsăriteană în. Ardeal, aşa și fraţii noştri core-. 

ligionari şi conaţionali . din „eparhia :Aradului să lucre: 

pe terenul bisericesc și școlar;, de aceea vedem, că Ghe.-: 

'rasim Raţiu, episcopul român de religia răsăriteană, con-: 

chieamă sinodul epărhial- la: Arad “spre '23 Iulie 1850, în: 
: za 

care; între” altele, să compus'0” petiţiune cătră Majestate, 
pentru înfiinţarea. mitropoliei rorâne.. (Vezi Nr, 21). -:. 

“Nu mult după acest sinod răposă episcopul Ghe- 

rasim Raţiu al Aradului, şi de administrator eparhial-s'a
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denumit arhimandritul Patriciu Popescul, român bun și 

zelos, dar serv necondiţionat al patriarhului sârbesc Ra- 

iacici. Multe bune sfaturi i-am dat eu lui, — care să le 

fi observat, ar îi rămas și. de episcop la Arad, precum 

se va vedeă în istorisirea celor din anul 1853. 

. Guvernul. Ardealului: pe timpul asediei 1 se ocupă 

şi cu treaba creşterii publice, și a stabilit. unele principii 

pentru organizarea trebii Şeolare; (precum se vede la 

Nr, 22). | | 
In vara anului acestuia. primatele Scitovsky.« con- 

cheamă la Strigon pe episcopii catolici de ritul latin şi 

grecesc, unde s'au tractat, între altele, şi despre lăţirea 
uniunii confesionale cu Roma şi despre ridicarea încă 
a două eparhii greco-catolice .române. Eu las. să. vor- 
bească un extras din protocolul : conferenții primaţiale, 

- ţinute în luna lui August 1850, căci de nu l-aș aveă,: 
ar puteă ori cine să se îndoească. despre. adevărul ex- 
punerii mele. 

Deci acest protocol (care îl: aclud sub. Nr 23) 
sună. astiel: 

„Series 34, Sessio nona. Celsissimus Princeps Priimas: “Stra- . 
gem ingemuit multiplicem, a coeco. valachorum non Unitorum 

“furore pluribus in locis Voivodinae et “Transsilvaniae Ecclesiae. 
greco-e -catholicae inflictam, utpote, qui executis — horribile dictu 
— tercentenis in Transsilvania ministris Ecclesias devastarunt, 
thesaurum €arum depradati sunt, scholasque solo aequarunt. — 
Narrat sua Celsitudo: Episcopum non unitum transsilvaniensem. 
plures communitates unione: junctas, huic valedicere : jussisse,. 
quo vulnere Ecclesiae ad suam notitiam delato, se eius reme- . 
dium altiori Loco quaesivisse, exposuisseque fundatam praesto 
esse „spem non “modo conservandae, sed . etiam propagandae 
sacrae unionis, et. Episcopatus errigentur labii romani seductio- 
nibusque incessantibus apices ponentes et unionem provehentes 

A Siarii de asediu. Ea;



  

„ANUL 1850. i . 47 

Excelso Ministerio soc'am operam promitente,. constituit sua 

Celsitudo Primatialis: ut sub praesidio Illum Episcopi Magno-. 

varadiensis graeco-catholici commissio primatialis consideret de 

hoc negotio tractatura, quo operi se strenue accinges, projectum 

errigendorum, novorum Episcopatuum sibi jam submisit. E mente.: 

huius commissionis duo essent errigendi Eppatus labii romani. 

_ita, ut dioecesis Fogarasiensis numeraret parochias 1035, Mag-. 

novaradiensis 227, Lugosiensis 90, Nagybânyaensis 302. Quis 

expositis sua Celsitudo Primatialis sciscitatur: num. chorus Ep- 

porum e re îore existimet: ut Eppi congregati Suam Majestatem 

Sacratissimam fine errigendarum sedium episcopalium et unius 

Metropolicae supplices accedant? e 

limus Magnovaradiensis praeter lapsa turbulenta tempora 

" dicit patetecisse necessitatem errigendarum novarum diecesium. - 

40,000 valachorum, capite Schaguna, Eppo non Unito, Romanos 

se veriditantes, omnes unitos ab 'vunione' avellere decreverunt, 
ut în schismate secum sub uno 'Metropolita unirent. Hinc sol-" 

licitudo catholicorum, praesentim, cum Schaguna ad suas partes 

“perduxerit. plures olim. in praesuleam auctoritatem rebelles, 

ideoque poenis adiectos sacerdotes greco-catholicos qui diversas 

catholicis molestias facessere pergunt, librumque Viennae luci! 

dederit, iri quo Metropolitam non vero Patriarcham vălachis schis- 

maticis necessarium multis evincere nititur argumentis. Orandam 

ea propter esse ducit Suam Majestatem Ssimam, ut duos adminus” 

errigere dignaretur, novos Eppatus, utque autoritate Sua Regia. 

templa graeco-catholicis saevientibus intestinis turbis in Trans- 

silvania et sua dioecesi inique erepta, quantocius restitui jubeat!.- 

a Româneşte : Seria a 34, sesiunea a noua. Inaltul principe primate:- 

Se plângea de numeroase lovituri aduse bisericii”. greco-catolice în mai 

multe locuri ale Voivodinei şi Transilvaniei din cauza furiei oarbe. a va- 

lahilor neuniţi, deoarece aceştia omorând —. e îngrozitor de spus — trei: 

sute. de shijbaşi în: Transilvania, nimiceau. bisericile, jafuiau comorile, lor,:. 

ear şcoalele le faceau una cu pământul. “ Inâlţimea sa povesteşte că: Epi- 

scopul neunit ardelean ordonase mai multor comune, care se uniseră, :să 

renunțe la unire; ear dânsa inştiințată fiind despre această rană a bisericii, 

a căutat, în loc mai: înalt, remediu -impotriva acesteia, și a declarat că 

există speranță bine întemeiată pu numai de a păstră sfânta unire, dar şi . 

pentru răspândirea ei, vor îi ridicate episcopate.cu limba română, cari să. 

pună stavilă seducţiunilor persistente şi să promoveze unirea, la ceea-ce 

înaltul Ministerin îşi promite concursul.. Inălţimea: sa Primatele a ordonat:
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- latre astfel de împreiurări, omorâtoare de suflet şi 
trup, am primit spre mângăiere dela: Impăratul crucea. 
de Comandator al ordinului Leopoldin; tot în acest 
timp am. primit şi rugarea lui lacob Moroşianu (Mură- 
şanu) în care mă numeşte « Mecenat al românilor»; spre . 
a “mă întrepune la guvern casă i se ierte edarea Gazetei 
sub 'redacţiunea lui, 'căci dela di Barițiu sa luat voia şi 
Gazeta sa suspendat. . | 

Dureros a fost pentru veri cine (or cine) dintre NOI, 
că în astfel de timp momentos n'am avut nici, un organ. 
public, căci şi “Gazeta Bucovineană a dlui Furmuzaki 
încetase, ce' ieșea româneşte Şi mnemţeşte; ear Gazeta 

Transilvaniei eră oprită. Eu, mi-ain pus toată” silinţa spre 
ase încuviința cererea. lui Iacob. „Murăşanu, ceeace ini-a 
și succes. (Vezi Nr. 24). 

ca sub' preşedinţia ilustrului episcop greco- -catolic din Oradea-mare' să se: 

întrunească o. comisie primaţială,. ca să discute cauza aceasta; apucându-se: 
imediat de lucru, comisia i-a prezintat-numai decât proiectul de îafiinţare : 

a episcopatelor nouă. „După intenţia acestei comisiuni, erau de înființat două 

episcopate cu limba română, astfel ca dieceza din Făgăraş să numere 1035 . 
parohii, cea din Oradea-mate 227, cea din Lugoj 90, cea din “Baia-mare 
302. După-ce a: expus aceasta, Inaltul Primate întreabă: Crede oare corul 
episcopilor: că -ar fi consult ca episcopii întruniţi să se. adreseze. cătră Ma-: 
jestatea” Sa” Sacratissimă pentru înființarea sediilor episcopale şi a unei Mi-; 
tropolii ?- , 

Hustrissimul din Oradea: :mare răspunde: că timpurile turburi din trecut 
au documentat clar. necesitatea de a înființă dieceze nouă. 40,000 de valahi, 

- sub conducerea lui Șaguna, episcop neunit, după-ce "Romanii (uniţii) se 
vând, au decretat să smulgă din unire pe. toţi: uniţi ca să-i unească cu. 
sine în schismă subt un singur Mitropolit. De aici se trage neliniştea ca- 
tolicilor, în prezent, deoarece Şaguna a câştigat pe partea sa pe mai mulţi, 
preoți greco-catolici cari. odinioară se revoltau împotriva autorităţii supe-. 
rioare (praesuleam) şi fuseră pedepsiţi pentru acest fapt, şi cari continuă, 
să molesteze în mod diferit pe catolici, ear Viena a dat la lumină o carte 
în câre încearcă să probeze. neresturnabil, că valahilor schismatici le tre: 
bue un Mitropolit, și nu un Patriarh. Opinează deci că e necesar 
pe Maiestatea Sa Sacritissimă să binevoiască a înfinţă cel puţin două epi- 
scopate nouă şi a da. ordin ca bisericile luate cu sila şi -pe nedrept dela greco-catolici, în timpul cât ţineau turburările interne î în Transilvania şi: în: 

„i 

să roage, 

dieceza sa, sa li se restitue, Ed,
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Convingându-mă că: avem neapărată necesitate 

pentru o fipografie, de unde poporul, preoțimea şi ti- 

nerimea şcolară să poată trage cărţile necesare, am 

cumpărat o tipografie şi o am, dăruit bisericii noastre 

_SCĂRUb 
.- 

o 

a S a m 
aj 

din Ardeal, căpătând în 31 August 1850 voie dela guvern | 

„spre a o. pune în lucrare, (vezi, Nr. 251), — şi' numai 

decât .am pus sub tipar” protocoalele matriculare, şi . 

Apostolul, şi adaosul la Promemoria. despre autonomia 

bisericii noastre naţionale române.!. a 

“Fiindcă, -— precum mai sus -s'a văzut din cuvintele 

primatului Scitovsky, — “a văduvit scaunul episcopesc 

al Blajului în urma delăturării la mănăstirea “franciscană 

din Viena a episcopului Lemânyi, pentru aceea Cipariu, 

Laurianu, Maiorescu şi Bărnuţiu au recurs, sub 5 Sep; 

temvrie 1850, Ja ministerul austriac, ca să se ierte epar: 

hiei "lor. de-a alege pe episcop în sinod, căci altcum 

„văzând poporul greco-catolic, că pe partea noastră. ră- 

| săriteană. se țin sinoade, — aici bat recurenții la sinodul 

nostru, ţinut în luna lui Martie 1850 pentru regularea 

treburilor noastre bisericeşti, şcolare şi fundaţionale,. — 

acolo se va plecă, cubi jam. observavit antiquam Syno- 

nem accuratius observari>. 

- Şi în fine zic recurenţii: .. 

Dum. igitur . infrascripti officio sibi duxerunt -suprascripta 

ex imposita sibi obligatione conscientiose Excelso Ministerio 

revelandi, humillime item petunt, ut huic malo, quod Ecelesiae 

“minatur, - praevia sapientissima sua dispositione, ita praevenire 

dignetur, quo et antiqua Ecclesiae nostrae jura manuteneantur, 

et animoruni tranquillitas obtineatur, tum etiam quod hic prae- 

cipuum reputari debet, ne status actualis .Ecclesiae Romanae - 

unitae in Transilvania novis periculis exponatur.? i 

1 Vezi şi Dr. |. Lupaș, 0. c. 148 sq. - te | 

3 Româneşte: «acolo se va plecă (poporul) unde va vedea că se ur- 

mează mai exact regula, veche. de:a se “ţinea sinoade»... (Și în fine ic:re- 

we
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Pe când ultramontanii s'au conjurat asupra bisericii 

tioastre,: pe atunci. ministerul austriac în numele” Impă- 

ratului concheamă, prin hârtia sa dinu 5 Septemvrie 1850, 

la Viena, pe 15 Octomvrie 1850, pe toţi episcopii noştri 

dimpreună cu mitropolitul : carloviţan la sinod spre a 

elaboră regularea- trebilor hoastre bisericeşti. - 

îi - Ministrul trebilor interne a dat corului arhierese 

o "programă. de patru puncte spre. pertractare. 

„_; . Şedinţa întâi s'a tinut în 15 Octomvrie 1850, cu 
care: prilej numai decât s'a văzut, că, acest sinod nu va 

"avea rezultatul dorit” pentru. biserica-:noastră. . Şi fiindcă 
eu despre: aceasta tot: mai mult mă încredințam, pentru : 

aceea am: elaborat răspunsul meu faţă cu programa 
ministerială, - 'şi în 16. Noemviie l-am şi predat mini: 
strului cu : fuigarea- de: a-mi: da voie a 'mă: întoarce 
acasă, 'unde mă aşteaptă chemarea miea. Insă nu mi s'a 
dat 'voic a mă “întoarce acasă, și eram silit a “luă parte 

la: conferințele sinodale; care, precum se va vedeă, - de 

abia. s'au ! ' încheiat“ la. începutul lunei ' lui Iulie: 1851. 
(Acum amintitul meu răspuns. se. află aici 'sub Nr. 26).1 

Incă” mai 'vine de însemuat. că: primatele Ungariei 

a adus treaba ierarhiei greco: catolice. până. acolo,: încât 
în 18 Noemvrie 1850 s'a ţinut cu întrevehirea! lui şi a 

lui Erdelyi, episcopului greco- catolic, la ministerul trebilor 
interne, de față fiind „Însuşi ministrul trebilor interne 

curenţii): “Subsemnaţii deci ținând de oficiul lor să descopere Inaltului . 
Minister, conştienţios. şi din obligaţiunea ce li se impune, toate cele scrise . 

mai sus, în acelaş timp îl, TOagă_ cu umilință să -binevoiască a împiedecă, 

prin dispoziţiunea sa prealabilă. şi înțeleaptă, acest rău care ameninţă bi- 

serica, şi astfel. pe “de o parte. să salveze drepturile vechi ale bisericii noa- . 
stre, pe de altă-parte să. se restabilească. liniștea sufletelor şi, ceeace este 
lucru de căpetenie, ca starea bisericii române unite în Transilvania să nu 
fie expusă la primejdii nouă. Ed:: : 

1. Un ziar al episcopului” Şaguia, despre aceste consultări episcopeşti 
ținute la Viena, este publicat în: Dr. 11. Puşcariu, Docum 

istorie, 1880, 1, 269 sq. Ed, Pariu ente p. limbă şi
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„Bach şi ministrul de culte contele Thun, o conferenţă în 

|care s'a decis înfiinţarea nouălor episcopate greco-catolice 

idela Lugoj şi Gherla și înființarea mitropoliei din Alba- 

Mulia pe partea greco-catolicilor (vezi Nr. 27). 

|. Inţelegând eu aceste. curse, care au fost îndreptate: 

icu deosebire spre stricarea bisericii noastre în Bănat, 

căci acolo confrații noștri naţionali şi coreligionari erau 

foarte nemulţumiţi cu episcopii lor sârbi, am împărtășit 

isinodului nostru episcopesc lucrarea şi rezultatul acestei 

'conferenţe ministeriale şi am atras atenţiunea - corului - 

= mostru episcopesc asupra primejdiei, ce ameninţă bise- 

irica dela nou creânda episcopie greco-catolică dela Lugoj; 

“însă fraţii de o religiune, dar nu şi de o. naționalitate, 
au vrut să priceapă ceeace le zicea lor vocea bisericii, - 

Poe us A ... . „_e 

ici au. rămas împetriţi față cu interesele lor: materiale. 

Și fiindcă episcopul nostru român dela Arad, Ge- 

rasim Raţiu, murise în acest an, luna lui August, și mi- 

tropolitul carloviţan Raiacici administră eparhia: pentru 

aceea a edat un circular, dela: Viena, din 1 Decemvrie - 

11850, cătră eparhia română a Aradului, de'a mângăia 

pe „credinciosul nostru cler şi. popor de acolo,: (vezi : 

Nr, 28) — dar fără efect, căci eparhia Aradului a rămas | 

credincioasă lângă celece a hotărât în sinodul său eparhial 

“din anul acesta, că adecă: ca eparhie română va (voeşte) 

reînfiinţarea Mitropoliei române ortodoxe, —. precum am 

“atins în protocolul sinodal sub Nr. 21. | Ea 

+ Durerile inimii mele, „ce. mi-au. căşunat machina- 

" ţiunile ultramontanilor: și egoismul episcopilor sârbi, tot 

mai mult erau pentru mine mai săgetătoare, pentrucă 
înțele[se]sem, că ultramontanii au în Ardeal” şi Bănat 
organele lor, . care clerul şi poporul : nostru : credincios 
îl-amăgesc cu nişte minciuni şi seduceri proaste. . 

„Despre. mine au lăţit aceşti oameni slabi aceea
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veste, că nu mă voi mai întoarce la Ardeal, ci voi căpătă 
altă eparhie ş. a. m. Dovadă pentru 'acest adevăr este un 
pasaj din scrisoarea din 23 Decemvrie 1850 (sub.Nr. 29); 

Când astfel de scornituri se lăţeau în ţară, atunci 
și Alexandru St. Şuluţiu petrecea la Viena ca candidat 
de episcop greco-catolic din Blaj, — care într'o' seară 
cercetându-mă ma întrebat, că primit-am eu epistola lui 

din 14 lulie a. c.? La care i-am răspuns: că o'am pri- 
mit, dar nu o am priceput, (vezi Nr. 19). După acestea 
a început ela comentă epistola sa şi a-mi zice: că feri: 
cirea naţiunii noastre române se poate ajunge: numai 
atunci, când toată națiunea se va uni cu Romă, şi că 
astfel i-au: vorbit lui toţi miniştrii, şi fiindcă știe că eu 

sânt naţionalist bun și bărbat capace de-o acţiune mare, 

pentru aceea mă roagă ca să trec la unire: cu. Roma: 
și atunci. voi fi mitropolit al Albei-luliei etc. Eu -ani 
ascultat până la finea logicei sale pe acest ultramontan, 

şi cu dispreț i-am răspuns, că eu nu-mi-vând religia 
iiea strămoşească pentru un tăier 1 de linte etc.; — de altă 
parte am început a mă. convinge :că. miniştrii vienezi 
nu cunosc problema lor, dacă se ocupă cu machinaţiuni 

ultramontane și prozelitice, și că vai popoarelor. diu 

monarhia. austriacă pe lângă astfel de miniştri | i 

Anul 1851... 2 

(In chestiunea mixtelor matrimonii. — Moartea lui Wohlgemuth. — 

Prinţul Schwarzenberg. — Adrese de felicitări. — Șaguna; în 

Viena. — Raiacici și broșura împotriva lui Șaguna. — Tipă- 

riturile din tipografia cumpărată anul, precedent). | 

“Tendinţele de suprematisare ale “Blajului, — care 

Blajul m'ar îi cutezat să le provoace: faţă cu biserica 

: Farturie, blid. Ed, a
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noastră, de m'ar fi fost provocat şi îndemnat din partea 

Strigonului şi a Vienei, — au îndemnat pe Alexandru 

Sterca Şuluţiu, nou denumitul episcop al Făgăraşului, 

să emită o hârtie cătră Consistorul . Blajului, prin care 

se exprimă, că Consistorul să stăruească a evită orce 

frecări între noi; dânsul mă înştiințează, -sub 4/16 

lanuar 1851 şi pe mine despre cuprinsul hârtiei. sale 

cătră Consistorul Blajului, (vezi Nr. 30), provocându-mă 

cu îrăţească rugare, ca să emit şi eu asemenea. rân- 
dueli. Fiindcă însă peatra scandelei este punctul al pa- 
trulea, unde nou alesul episcop zice Consistorului blăjan: 
'«în mixtele matrimonii, până când voi veni la scaunul 
episcopesc şi cu împreună sfatul şi cu înţelegerea și a 
Venerabilului Capitlu vom compune spre odihnirea am- 
belor părţi, şi această causă între noi şi frații neuniţi 

_să se ţină cu adevărat de normativele cele până acum 
avute, însă cu toată moderaţia. şi toleranța frățească»>, 
pentru aceea răspunsul meu din 10/22 lanuar 1851 
(vezi Nr. 31) l-am compus abstract, nevoind a mă lăsă 
în meritul (fondul, Ed.) lucrului, căci nam aşteptat egala 
îndreptăţire să ne vină din mila cuiva, -ci din dreptatea: 

* legislaţiunii; apoi vercine poate vedeă din vorbele - sus 
citate ale noului episcop greco-catolic, că de o parte 
susține normativele vechi, de altă parte recomandă mo- 
destie, — care, două idei, nu sânt compatibile. 

Devenind multe pâri din Ardeal la minister, că 
guvernul militar face abuzuri şi comisarul împărătesc 
părăsind Ardealul şi petrecând la Viena spre a justifică 
măsurile guvernului ardelean, — ministerul a aflat de 
necesar a chemă la Viena pe guvernatorul: Wohlgemuth, 
care ca bolnăvicios a întreprins călătoria sa la Viena 
însă sosind la Pesta n'a putut continuă călătoria, ci a 
căzut acolo în pat, şi în 18 April a Şi murit, de unde
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l-au dus mort prin Viena la Hietzing şi acolo. l'au în- 

-gropat. a a 

| In locul lui s'a denumit Principele Carol Schwarzen 

berg, mareșal locotenent, de guvernator militar. şi civil 

al Ardealului, — care a. documentat cătră toţi, mari şi 

mici, un tratament uman și nobil. . Adlatus lângă guver- 

nator s'a denumit Bordolo, mareşal locotenent, un bărbat 

cu inima cea mai bună şi cea mai dreaptă pentru na- 

ționalităţile. apăsate, şi inima cea mai miloasă de a aju- 

toră şi mângăiă pe văduvele sărace şi pe orfani, fără 

deosebire de naţiune şi confesiune, | 

In 3/15 Mai 1851 primii -o adresă de recunoștință 

şi veneraţiune în numele eparhiei noastre din partea 

clerului şi a celor onoraţiori laici, pentru sacrificiile. 

documentate spre folosul bisericii şi al naţiunii. (Vezi 

Nr. 32). i a îi 
"- Ear în 14/26 Mai 1851 primii dela preoţime şi po- 

porul nostru ortodox din ţara Bârsei așijderea: o adresă 

de mulțămire pentru ostenelile mele. (Vezi Nr. 33). 

Eu tot mai petrecând la Viena în conferințele .epi- 

scopești, care aveau o decurgere foarte nenorocoasă, mai 

cu seamă din vina lui Raiacici, mitropolit al sârbilor, şi 

- patriarh, am aflat de bine a emite un circular, din 8 

“Mai (vezi Nr. 34), cătră clerul şi. poporul. nostru cre- 

dincios, ca să ştie de mine şi să nu creadă bârtelilor 

ultramontane. | Da - 

Tot la Viena petrecând, am compus a treia Pro: 

memorie, despre dreptul bisericii: noastre naţionale ro: 

mâne de religia greco-răsăriteană, din punct de vedere 

canonic, şi-o am tipărit și o am. predat ministrului au- 

ştriac de culte, —  vezi-o tipărită între actele sinodului 

nostru bisericesc din anul 1860. E mi
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'Intraceea s'au făcut conferințele episcopești și eu 

m'am întors acasă, unde am fost înțâmpinat cu bucurie 

de cătră toți, mari şi mici, şi aceasta a fost în 1 lulie. 

1851. - Ziarul, ce am dus eu: despre acele conferinţe 

episcopeşti, îl aclud. sub Nr. 35, spre veşnică pomenire 

„ca un învederat document despre degenerarea ierarhiei 

sârbești, care mia întărit pe mine şi despre necesitatea 

ridicării mitropoliei. noastre naţionale române, dacă vrema, 

să - “susţinem şi pe viitor în aceste părţi ale Ungariei şi 

ale 'Ardeâlului biserica: noastră răsăriteană. 

___ Aici mai trebue să amintesc despre. o broşură ce 

patriarhul sârbesc Raiacici a' compus şi tipărit în Viena 
în limba nernţească pe: timpul petrecerii episcopilor la: 
sinod, în care broșură, sau mai bine să zic pamflet, mă 
descrie pe mine de un om fudul şi ' deșert, care coche-. 
tează cu episcopul. greco-catolic Erdelyi, ca să încap: 
cât mai curând de Mitropolit 'al românilor etc. Mini- 
strul Bach, înțelegând despre acest pamflet, că adecă 
Raiacici a dat la" tipar acest pamilet prin Tritunaţ, 'con- 
silier la ministerul de finanţe, la confiscat, şi pe-mine 

„mă . chemat la: sine întrebându-mă dacă cunosc acel 
pamilet tipărit? - Eu până atunci n'am avut nici o cu- 
noștință despre acel pamflet. El mi-a: dat un exemplar! 
spre cetire şi spre a-i spune ce pas voi săifac pentru 
vătămările din acel parnilet? Dupăce am cetit pamiletul, 
m'am dus earăş la ministrul Bach şi franc i-am spus, 

„că .patriarhul sârbesc este autorul lui şi că; alţi pași nu 
voi îace, fără mă voi duce la Raiacici Şi îmi voi luă 
însumi satisfacţiune pentru vătămarea cinstei. Aceasta 
am și făcut, înfruntând pe Raiacici ca pe un om ne- 
vrednic de pusăciunea (posiţiunea) ce ocupă în biserica 
noastră etc. Broșura aceasta se află în biblioteca mea.



:- ANUL 1852 . -    In anul acesta am tipărit în tipografia noast : 
Apostolul; 2. Catehismul mic; 3: Promemoria : căttă 

ministrul” austriac; 4. Abecedarul românesc, compus de 

Sava Popovici, paroh în Rășinar, şi 5. Istoria biblică; 

compusă pentru şcolari: - i 

Anul 1889 
(O circulară face atenţi pe -protopopi la cuvântarea de insta-: 

lare a episcopului gr. cat.. Șuluț, care în această cuvântare, 

trimisă și preoților ortodocși, desfășoară propagandă de prozeli- 

țism. — Adresa lui Șaguna, în acestobiect, cătră guvern. — 

Rangul de baron. — Consilier intim.  — Alte tipărituri în tipo-. 

grația clerului. — Ideea înființării unui ziar «național român» 
._. .. 

și obținerea permisiunii dela guvern pentru a-l scoate la lumină: 

=: Șaguna mijlocește o despăgubire dela stat, de 24 mii Hlorini, 

pentru. datoriile tăcule de prefecții legiunilor Iancu. Balint și 

Axente cu întreținerea gloatelor. — Sinod în Carloviț. — Epi- 

sodul dela Neoplanta). 

Ea 

“Inţelegând eu că Șuluțiu, episcopul greco-catolic, 

publică - cuvântarea sa de instalațiune şi. O îndreaptă 

cătră clerul său și poporul român, şi căpătându-o la 

mână, m'am: convins că episcopul Şuluţiu şi-a. pus de 

problemă a aduce pe toți- românii, dela Tisa până la 

munţii Pindului, la unire cu Roma etc, (vezi Nr. 36), 

am emis din 12 Martie: 1852 (vezi Nr. 37) un circular 

prin care fac atenţi pe protopopi la acea cuvântare a 

episcopului Șuluţiu și îi sfătuesc a nu se lăsă cu nime 

în vorbă sau dispută despre cuprinsul acelei cuvântări. 

In urma circularului meu:au şi relaţionat bravii 

noştri protopopi, că li s'a trimes şi lor semioficios câte 

sin exemplar din acea cuvântare prozelitică, şi: mai 

miultor preoți de ai noştri, şi cu. dispreţ și indignaţiune 

au cetit cuprinsul ei, și mi o au trimis spre mai departe
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urmare. (Aici, sub Nr 38, aclud unele raporturi proto- 

popeşti în' obiectul acesta), 
Ear eu, văzând excesele neiertate, -cu'care episcopul 

Şuluţiu începi! chemarea sa, am: compus şi am aşternut. 
presidiului: guvernial al Ardealului, din 1 April 1852, o 
remonstraţiune în contra acelei epistole enciclice a Bla- 
jului, ca mai cu seamă să arăt regimului vienez și Stri- 
gonului, că avem cutezare morală, dar şi ştiinţă spre a 
combate asemenea proaste apucături de prozelitism, 
precum sânt cele din cuvântarea amintită. (Remonstraţia 

"aceasta cu aclusul ei, vezi Nr. 39). 
Ea a făcut la guvern mare senzaţie în defavoarea 

“noului episcop şi al obiectului cuvântării lui, mai cu 
seamă când au văzut din reprezentaţiunea (adresa) mea 
a doua, (vezi Nr. Pres. 167/1852, ear aici sub Nr. 39:/) 
că episcopul Șuluţiu şi mie mi-a trimis din aceea cu- 
vântare a sa două exemplare! 

De aceea guvernul a făcut cătră cabinet o repre: 
zentaţiune (raport). Ce a cuprins în sine această repre- 
zentaţiune, nu ştiu; dar ştiu atâta că curând după ea 
a urmat un dar împărătesc de 30,000 îlorini pe seama 
bisericilor noastre sărace; a urmat ridicarea mea la 
rangul de baron. — Poate fi, că această ridicare a mea 
la rangul de baronat a fost ca un antidot la cele ce 
episcopul Şuluţiu zice, pag. 29 în cuvântarea sa, că 
adecă «Carol VI mări cinstea şi onoarea episcopului 
român — greco-catolic — Clain, dăruindu-l cu baronia» etc. 

In vara anului acestuia Maiestatea Sa a cercetat tat 
Ardealul, şi pe mine la Sighişoara m'a denumit de Con- 
silier intim de stat. 

In decurgerea acestui an s'au tipărit în tipografia 
„ clerului. nostru, sub conducerea Şi censura mea: |. 
Octoihul mic; 2. Orologionul mare; 3. Gramatica ro-
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mânească, dela Sava Popovici, paroh la Răşinar, pe 

seama şcoalelor noastre poporale ; 4. precum și un.Voca.-. 
bular și Cartea de conversaţiune, româneşte şi nem- 
țeşte, compusă de acelaş paroh, Sava: Popovici din 
Răşinar. De 

Apoi dupăce bărbaţii noştri de. litere s'au convins 
că tipografia tinără a clerului nostru desvoltă o vitalitate 
mult promițătoare pe terenul .-literaturii bisericești și 
școlare, au făcut şi acel prospect că tipografia aceasta na- 
țională ar fi chemată a înaintă și interesele naţionale 
pe terenul jurnalisticii, de care națiunea noastră are 

mare trebuinţă, fiindcă numai un jurnal, Gazeta 7ran- 
silvaniei, posede, care şi altcum este aplecat a servi 
ultramontanismul. Din privinţele acestea inteligența (iu- 
telectualii) mau provocat (invitat) ca să înfiinţez în ti- 
pografia noastră un jurnal naţional. Eu am îmbrăţişat 
prea bucuros această idee și în conţelegere am poitit 

pe Aron Florianu, ca pe un bărbat literat, ca să pri- 

mească redacţiunea acestei foi, și edarea ei s'o înceapă 

cu 1 lanuar 1853, — ceeace S'a și făcut, câştigând eu 

dela guvern licența de a se edă în tipografia noastră 

jurnalul naţional român 7e/egraful Român. ! 

La istorisirea întâmplărilor mele din acest an 1852, 

nu pot retăceă perplexitatea în care bărbaţii noştri 

Axente, lancu' și Balint deveniră faţă cu datoriile banale 

" (băneşti), care: le-au făcut în anii 1848 şi 49, și nu aveau 

de unde să le plătească. Ei cereau despăgubire pentru 

acelea dela stat, ca.să se curețe de datorii; însă fără 

folos. In fine veniră și la mine spre consultare, ear eu 

m'am întrepus pentru ei la guvernatorul Schwarzenberg, 

care eră aplecat a ajutora pe bărbaţii noştri sus numiţi. 

1 Vezi şi Dr. 1. Lupaş, o. ex, p. 164 sa.
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Şi fiindcă eră ca Maiestatea Sa în toamna “anului ace- 
stuia să meargă la Bucovina, precum s'a şi dus, Schwar-' 
zenberg mă provocă pe mine ca să mă duc cu el la 
Cernăuţ spre a- depune Maiestăţii Sale omagiu, punân- 

„du-mi în prospect că doar acolo vom puteă mijloci o: 
sumă “de .bani pentru bărbaţii noştri. Şi eată că a ajutat 
Dumnezeu, că Maiestatea Sa a resolvit la Cernăuţ 
24,000 florini pentru Axente, lancu și Balint, spre plă: 
tirea datoriilor lor, care sumă li s'a și esolvit (plătit), 
după reîntoarcerea noastră din Cernăuţ, prin guvernator. 

Numiţii noștri bărbaţi, primind * această sumă de 
bani, au-depus în chip de un capital național în Cassa. 
de păstrare din Sibiu 2500 florini spre fructificare şi 
cărticica de păstrare s'a încredinţat Consilierului de şcoale, 
Dr. Vasici 1. 

In toamna anului acestuia 1852, resolvind Maiestatea 
Sa ținerea unui sinod la Carloviţ pentru alegerea epi- 
scopilor noștri din Timișoara, Vârșeț și Arad, a demandat 
ca la acest sinod să ia parte şi episcopii români din 
Ardeal şi Bucovina. Eu m'am înfățișat la acel sinod, 
dar fratele din Bucovina nu. 

Presenţa mea la sinod a fost episcopilor sârbi un 
— os în gât, — şi frumos m'au scos pe mine din sinod, sub 
cuvânt că eu nu sânt ales prin sinod, ci prin repre: 
zentanţii preoțimii noastre din Ardeal, şi în sfârşit ei 
numai așa m'ar puteă să mă primească la sinod, când 
Majestatea Sa -ar garantă că şi următorii mei se vor 
alege pe viitor prin sinod, dar nu prin preoţime. | 

„_ Comisarul împărătesc la sinod a fost locotenent- 
mareşalul contele Coronini, în a cărui prezenţă s'a în- 

: Suma aceasta s'a restituit, „mai târziu, donatorilor, strâmtoraţi de 
creditori. Ed, : ”
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tâmplat această opusăciune, şi fiindcă el din cauzele - 

lui, ca unui ultramontan cunoscute, n'a stăruit a susținea 

porunca maiestatică, ci indirect vrea să producă în fraţii 

noştri bănăţeni nemulțumire. cătră episcopii sârbi şi prin 

aceea a-i îndemnă la unaţie, am anunţat eu sinodului 

protest cătră Maiestate, . desfășurând sinodului tactica 

„cea. păgubitoare, din care vor puteă urmă rezultate 

triste pentru biserica . noastră faţă cu ' națiunea română, . 

şi. am părăsit sinodul. dimpreună cu Carloviţul, şi. am 

aşternut Maiestăţii Sale cele întâmplate cu mine în sinod. 

" “Aici nu pot retăceă o episodă, şi adecă: Călătorind 

la Carloviţ, am ajuns la Neoplanta, şi acolo'o zi am 

zăbovit la episcopul Platon; auzind aceasta preoțimea 

locală, a venit să-mi facă curtenire, cu care prilej i-am 

observat 'că mă surprinde atenţiunea lor documentată 

„cătră mine, deoarece voi: să cred că dnialor cunosc bro- 

șura vieneză din anul trecut 1851, — unde patriarhul 

mă descrie: pe: 'mine de. un: om. fudul: și necredincios 

bisericii noastre; mai departe că cu atât mai mult presu- 

pun, că dnialor cunosc broşura aceea, de vremece în acest 

"an 1852 sa tipărit aceea'la Neoplanta şi în limba sâr- 

.bească etc. Preoţii aceştia; în fruntea lor si protopopul 

Stamatovici — un sârb ultraneu- (şovinist) — rușinați 

"fiind. de caracterul meu rezolut, au mărturisit Că cunosc 

“acel pamilet '.şi că ei, tocmai. de :aceea au venit spre 

curtenire, ca în faptă să tate, că dânșii osândesc tot 

cuprinsul lui, şi” că «ei, ca foştii mei . clerici din Carloviţ, 

mă .cunosc de-un bărbat: credincios 'şi :zelos în cele ale 

bisericii. Episcopul Platon a fost faţă : la: această con- 

vorbire şi s'a surprins, dar și sa. rușinat, — cu care apoi - 

între patru ochi m'am: descoperit” mai pe iarg despre 

caracterul cel slab al patriarhului ; său sârbesc. . (Vezi 

“aclusele sub Nr. 30),
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Anul 1888 E 

(Apariţia organului de publicitate național român, Telegraiul 
Român. — Atentatul din Februar asupra . vieții împăratului 
Francisc Iosif. — Școală capitală împreunată cu şcoală reală, 

„ confesională, este admisă în Abrud prin decret imperial, totuși, în 
- urma apucăturilor guvernului, ma luat ființă. — Politica regimului 
absolutistic din Viena, <spre stricarea religiunii noastre». — Scrieri 

- în favoarea uniunii cu Roma. — Mrejile ultramontane. — Probe, - 
sub 14 puncte, despre atitudinea ultramontană a guvernului vie- 
nez, — Școale mestecate, — Dreptul de publicitate al gimnaziului 
nostru mic din Braşov. — Cumpărarea casei din strada Măce- 
larilor (a reședinței de azi din strada Mitropoliei) — Numiri de 
episcopi. — Adaptări la casa clerului. — Tipăriturile anului). 

__.- Cu începutul anului acestuia a- întrat jurnalul Te- 
-legratul: Român în viaţă sub redacţiunea dlui Aron 
Florianu, care a edat numai opt numere, şi apoi resig- . 

“nase din causă că fusese. denumit prin ministerul au- 
-striac al justiției de coredactor al Buletinului legilor im- 

periale la Viena. Şi așa după dl Aron Florianu a urmat 
„Dr. Vasici ca redactor provisor al Telegrafului Român, 
„In 18/6 Februar 1853 sosise o telegramă din Viena, 
despre atentatul infiorător în contra Maiestăţii .Sale, de” 
următorul cuprins: ... SII N Pe 
„..... «Viena, în 18 Februar. Un atentat infam se săvârşi tocmai 
acuma asupra înaltei persoane a Maiestăţii Sale. Maiestatea Sa 
fii la jumătate pe una oră (12:/;) — când tocmai .se primbla 
pe bastion, aproape de poarta Kărthner-strasse, — atăcat furiş 
printr'un individ de dindărăpt şi rănit 'cu un cuţit de-cuhnă 
(culină) în ceată.. După spusa medicilor, rana nu este periculoasă; 
Intraceea adjutantul colonel Odonel, care însoţeă pe Maiestatea 
Sa, se aruncă asupra ucigașului şi îl apucă până când a veniţ 
o patrulă de soldaţi şi îl arestă. Numele ucigaşului este loan 
Libeni, calfă de croitor din Alba-Regală, Stuhlweissenburg, în 
Ungaria». aa DR 
„Faima această tristă şi neașteptată, pe cât a adus 
în indignaţiune toată ţara în contra ucigașului, îpe atât
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a adus ea și  mângăere, că: adecă 'rana înfiptă Maiestăţii 
Sale nu: este primejdioasă. Pentru aceea în toate bise- 
ricile, prin urmare şi în'a noastră, s'au ţinut doxologie 
și rugăciuni cătră Dumnezeu. Apoi eu am așternut 
Maisstăţii Sale, din 10/22 Februar, o adresă de felicitare, — 

(vezi Nr. 14 din Telegr. Rom.). „Apoi nvam dus la Îm- 
păratul cu o deputaţiune eparhială și am. fost primiţi 
de cătră însuşi Maiestatea Sa, şi i-am ţinut o cuvântare | 
de felicitare, la care foarte grațios s'a descoperit (declarat). 
— Vezi toate: acestea în Nr. 26, din - 1853 al Telegra- 

" fului Român. : 
Aici trebue. să amintesc, că  Maiestatea. Sa: numai 

deputaţiunea noastră şi cea din Tirol le-a primit;:ear cele- 
lalte deputaţiuni,: care s'au dus spre a felicită pe Maie- 

„statea Sa, erau îndreptate a merge şi a “depune felici- 
tările lor la Arhiducele, i tatal Maiestăţii Sale, Fran- 
cisc Carol. : Ia 

„= Şi fiindcă eu cu deputaţii eparhiali fiind î în audienţă 
la Maiestatea am făcut şi aceea 'rugare, că : noi inten- 
ționăm a eterniză fapta providenţială a-lui Dumnezeu, 
pentru scăparea “Maiestăţii Sale din mânile. ucigașului, - 
prin înființarea unei i fundaţii pentru ajutorarea tinerimii - 
noastre studente, — - Maiestatea' Sa 'să se îndure a ne 
concede 'ca fundaţiunea aceasta să o putem numi după 
prea înaltul: nume al 'Lui, — ceea ce a; şi. încuviințat 
 Maiestatea “Sa prin rezoluţiunea înaltă din 12 April 
1853; şi așa s'a făcut Fundaţiunea. Francisc 'losefiană a. 

Eparhiei noastre, . care sporeşte şi este. spre ajutorința 

- tinerimii noastre " “școlare, (vezi Telegr. „Rom. Nr „29 

pag. „114/1853).. Sie 
= În urma. rugărilor. şi reprezantaţilori mele; prin 'de- 

„cretul din luna lui lanuar 1853: : Maiestatea: Sa s'a în: 

„ durat-a resolvi ca 0 şcoală capitală “împreunată cu una
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mică reală să se .ridice la Abrud, cu caracterul conie- 
sional al bisericii. noastre, cu spesele statului, — (vezi 

Nr. 40)... ie 
După ce .am fost înștiințat despre această prea gra- 

țioasă resoluțiune . maiestatică, „numai decât m'am. dus 
la Abrud pentru eruarea unui loc apt: pentru acest in- 
stitut, şi mi-a succes a căpătă, dela magistratul local, o 

„casă arsă,. în mijlocul piațului mare, şi despre acest 
succes am. şi raportat - guvernului şi. ministerului; însă 
regimul, deși mi-a dat complăcere pentru -cele ce am 

"exoperat la magistratul Abrudului (vezi Nr. Consistorial - 

1144/1853) totuș a ştiut suci treaba prin apucături biro- 

cratice, . încât rezoluțiunea. maiestatică a rămas pentru 

totdeauna ; „pe hârtie, deşi cu tot preia am stăruit ca 
„cuvântul . maiestatic să se. facă trup, — dar în zădar! . 

| În decursul anului acestuia 1853 am început a cu: | 

noaște politica cea machiavelistică şi nenorocoasă, care. 

„şi-a pus-o în cap regimul absolutistic din Viena. spre stri- . - 

carea religiunii noastre .și spre aducerea de turburare 
între bărbaţii noştri naţionali, — şi prin aceea să înainteze 
“uniunea cu Roma. Am început. a mă convinge, că con- . | 
sistorul Blajului şi noul. episcop: Şuluţiu au căpătat îm- - 
 pintenare dela miniștrii Bach. şi Thun de a .se țineă . în 
supremația Şi prerogativele . de. mai . înainte aţă .cu bi: . 
serica noastră; -m'am convins şi, despre. aceea,:că acest 

_. regim vienez, ultramontan - 'a tras în. partea sa: și .pe 
Laurianu: şi |. Maiorescu ; Laurianu a edat o. broșură la 
Viena î în care a zis, că menținerea națiunii române atârnă 

E dela uniunea cu, Roma! etc.. —,deşi mai înainte cu câţiva. . 

ani în. Magazinul istoric a afirmat, că uniunea! este un 
“pod de. trecere la unguristm,.. „Maiorescu a scris mai multe 

articole în. Vaferland, în care expune regimului austriac 
modul de. a deveni, stăpân asupra Principatelor române
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etc.: „Apoi și Gazefa Transilvaniei începi a scrie-cu tot : 
„prilejul în favoarea uniunii cu ;Roma,.. și-a luat anză 

- (îndemn) și dela înfiinţarea mitropoliei greco-catolice şi 
a episcopiei, greco-catolice, din - Lugoj şi Gherla, şi pe. 
noi românii greco- -răsăriteni -a ne -conturba în conștiință, 
ca şi cum noi de bună voie .şi nu din: sila regimului 
vienez am fi fost- sub ierarhia sârbească. | 

. - Politica aceasta” nefericită a regimului vienez a cul: 
minat în denumirea episcopului, Șuluţiu de membru [al] 
societăţii de propaganda .uniune la -răsărit,: “adecă.. de 
membru [al] societăţii ultramontane care şi-a :pus în 
cap a trage:pe'toţi românii, din Principatele române şi 
din provinciile turceşti, la uniune cu Roma. 

Intr'adevăr, în timpul nostru, se pot ocupă numai 
oamenii întunerecului Şi-ai absolutismului. cu :astfel.. de 
obsoletism (idei învechite). cras, când de altă parte- toată 
Europa este pătrunsă. de a aduce, valoarea omenească - - 
la dignitatea ce-i compete; de aceea şi națiunea noastră 
se străduiă şi se 'strădueşte pentru libertate și lumină, 
ca să scape din, absolutismul „politic şi confesional. 
i “Eu, toate aceste "tendințe: infernale și “dobândirea în 
mreaja ultramontană a câtorva bărbaţi români de religia 
greco: catolică le-am: reţinut și retăcut în mine, şi făceam 

“ numai 'Observările mele şi aşteptam” purtarea regimului 
Și. purtarea * satrapilor lui faţă” cu: noi şi biserica noastră, 
şi tot mai mult m'am convins din criticele ce le făceă 
inteligența română greco-catolică “asupra - măsurilor mele” 
pentru a susțineă' egala îndreptăţire confesională tață 'cu 
Blajul. Acești satrapi ai regimului. ultramontan au, știut 
să capete partizani pentru criticele . lor. încă: şi. dintre 
inteligența greco-răsăriteană, care nu  vrea:să-mi: “creadă. 
când o făceam atentă, că toată manevră, ultrainontanilor 
merge întracolo, ca să:provoace. -desbinare ; în: naţiune, 

| 5
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ca să nu putem lucră cu puteri armonice pentru câşti- 
garea drepturilor naţionale egale cu alte până acum îa- 
vorizate naţiuni. 

Intre astfel de împrejurări fatale, interne şi externe, 
mam hotărât a rămâneă consecvent atât spre a câştigă 
egala îndreptăţire confesională, cât şi cea naţională, Şi 
am purtat cu răbdare insultele unor oameni egoişti, in- 
sultele Blajului și ale guvernului. “Eată câteva exemple: 

1. Guvernul nu aprobă trecerea la ortodoxie a Ra- 
polzenilor, Nr. C. 124/1853; N 
2. Guvernul rândueşte investigaţiune î în privinţa tre- 

cerii unora din - Vulpări, Nrii 218, 370/1853, unde B4 
familii au trecut-la noi; | 

3. Guvernul n'a avut incătrău a aproba trecerea 
vorumlochenilor * la noi, Nr.: Cons. 434 a. a.; 

4. Guvernul răspunde Consistorului nostru, că nu 
poate susținea propunerea. noastră pentru egala îndrep- 
tățire cu greco-catolici, :Nr. 676/1853; - 

5. Guvernul opreşte trecerea parohului greco-ca- 
tolic Teodor Teslovanu, Zdrapţ, + Nr. C. 858 acelaş an; 

6.. Guvernul cere consemnarea . celor. trecuţi: dela 
greco- catolicism în Vălcelele rele,s Nr. C. 976 . a. a, 

7. Guvernul cere atestatele celor trecuţi în Zărapţ, 8 
spre censurare şi le aprobă apoi, Nr. C. 1045 şi 1140, 
a. a; . 

8. Regimul nu lasă în administațiunea. bisericească 
independentă fondurile noastre; ce se află la el, pentru 

1 Rapolt, comună în ind, Hunedoara, Ed. 
„. 2. Vurpăr, comună în jud. Sibiu, Ed. -- 

„3 Locuitorilor comunei Vorumloc, jud, Tâimava-Mare, Ea, „+ Comuna î în fostul comitat Zarand. Ed. - , * Comună în jud. Hunedoara, Ed. a 
* Comună în îostul comitat Zarand. Ed,
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care încă sinodul nostru din anul 1850 s'a rugat şi Con- 
sistorul nostru în repețite rânduri, Nr. Cons..1134a.a. 

9. Preotul nostru din Ruşor, din protopopiatul Ha: . 
țegului, răspunse la provocarea guvernială că cum a 
cutezat el să primească în legea noastră pe câţiva greco: 
catolici de acolo, Nr. C. 1147 a. a.; . 

10. Blajul incuză la guvern pe, parohul nostru din 
Boholţ,: Nr. C..229 a. a.; 

11. Blajul incuză la guvern. pe parohul nostru din 
Ludișor,2 Gheorghe Zaharia, Nr. C. 230 a. a; 
„12. Blajul incuză la guvern pe. “protopopul nostru | 
Gheorghe Ciocaș, Nr. C. 412 a. a.; 
„13. Guvernul 'susţine în biserica noastră din Vinţul 

„de-jos” greco-catolici, Nr. C. 1208 a. a;; 
„14. Guvernul impută preoţilor noștri din Ilimbach 
(sic) căci desmântă pe antistia (primăria) locală, anu . 
ajuta zidirea unei biserici greco-catolice pentru cei puţini 
locuitori uniţi, Nr. C. 1161 a.a.—.. 

„ Ultramontanii noștri bărbaţi, ca să se poată reco- 
manda patronilor lor, au stăruit pentru înfiinţarea școa- 
lelor mestecate. Consistorul-nostru a remonstrat în contra 
acestei tendinţe, şi guvernul ne rescrie (Vezi Nr. C. 858), 
că la şcoale are a se susţinea caracterul 'confesional. 

În acest an recunoaşte guvernul gimnaziul nostru-. - 
mic din Brașov şi îi dă dreptul de publicitate, Nr, C. 915 
și 1206 a..a. 

| În anul acesta s'a cumpărat cu banii de colectă din 
eparhia noastră, — la care am contribuit și eu 6000 îlo- 

- rini, — casa dela baronul! Apor, în Strada Măcelarilor 

din Sibiu,+ cu 20,000 îl. bani. buni, care lucru -a bătut 

ala judeţul Târnava Mare, | A 
2 In jud. Făgăraş. - 
? llimbav, jud. Sibiu, 
€ Reşedinţa actuală. Ed. se
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tare în ochii ultramontanilor; şi aşa, cineva dintre ei ne-a 

denunţat la ministrul, contele “Thun, care a emis un îul- 

minatoriu cu aceea, ca să'mă tragă guvernul la răspun- 

dere, cum am. cutezat eu să cumpăr această realitate 

fără învoirea regimului, — şi cumpărarea o nimiceşte, căci 

a fost scumpă! La;care toate am răspuns, şi am rămas 

în posesiunea.. casei cumpărate. — ear ultramontanii încă 

au rămas în ruşine! — (Vezi Nr.. C. 1075..și 1077 a. a.) 

Maiestatea Sa s'a îndurat a-mi da complacenţa prea 

înaltă pentru - puitarea .mea în sinodul carloviţan 'din 

toamna anului 1852, — vezi Nr. Cons. 1001 ;. ear patri- 

arhului Raiacici a i se.vesti.- neplăcerea preaînaltă, dim- 

preună cu episcopilor sârbi, “şi în fine a denumi de epi- 

scopi pe cei aleși în “acel sinod, -și “adecă pe. arhiman- 

dritul: Bezdinului  Masirovici la. Timişoara, pe : arhiman- 

dritul Cruşedolulii Procopiu Ivacicovici la Arad, şi “pe 

arhimandritul - Hodoşului Emilian Chendelaţ la Vârșăţ, 

şi atunci fostul administrator â! eparhiei Aradului, Patriciu 

_Popescul;-a fost strămutat de arhimanarit la mănăstirea - 

Gergeteg în Sirmiu, care: numai din aceea cauză a căzut 

în” disgratia regimului, căci a primit: în "biserica noastră 

„pe un.preot unit. după” tipic, precum i-a poruncit pa-. 

„triarhul sârbesc, care apoi a 'fost aşa:fără suflet, incât 

-în loc să: fi apărat pe' Popescul pentru ortodoxie, a 
sprijinit .pe regimul ultrămontan, cu vătămarea: bisericii 
“noastre! - 

In decurgerea - acestui an-am mai zidit. nişte, încă- 
peri în casele clerului din: Strada Cisnădiei ȘI a lernei 
cu banii de colectă: mai cu: seamă "dela oerii noştri, — 
(Vezi Nr." C. 108) ce a costisit 3500: florini buni 1. 

1 Florin bun, = 100, florin. rau = = 40 bani; se: mai, ai zicea: mai bun 
. A , Li ” şi zlot rău. Ed,
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Ministerul de culte, prin hârtia sa din 30 Nov. 
1853, Nr. 4935, mă provoacă să-i dau părerea pentru 
organisarea Consistorului cu privire la indigitaţiile din 
decretul aulic din 24 lulie 1841 Nr. 1699 şi la indigi- 

„taţiile din alte decrete până la anul 1784. — Această 
hârtie pe deplin m'a convins pe mine despre aceea, că acest 
minister pe cât de absolutistic, pe atât de ultramontan, 
va să pună în nouă câtuşi biserica noastră; de aceea 
mam grăbit cu răspunsul meu, ci l-am lăsat până la 
anu! viitor, despre care acolo la a. 1854 voi aminii. 

In acest an am început tipărirea Mineelor, şi am 
tipărit Mineele pe luna lui lanuar, Februar și Martie, 
apoi am tipărit Evchologionul bogat, și Cartea de con- 
versațiune şi Vocabularul român și nemțesc de Sava 
Popovici, paroh la Rășinar. 

Anul 1854 

(La începutul anului apare lucrarea lui Șaguna: Elementele drep- 
tului canonic al bisericii noastre. — Se continuă tratamentul 
absolutistic al regimului: probe, sub 13 puncte.-— Căsătoria 
impăratului. — Uneltirile Carlovițului pentru acapararea mănă- 
stirii Hodoș Bodrogului. — Tipărituri. — Protopopul din Sebeş, Î. Tipeiu, la Blaj, pentru ținerea examenului cu elevii ortodocși dela gimnaziu, — Contele Thun, — Ce obiecte a înaintat Consistorul spre tezolvire guvernului începând din 1850 până acum în 1854, fără a i se da răspuns: se arată în 11 puncte. — Moartea protosincelului şi profesorului de teologie Dr. Gri. gorie Pantazi). 

La începutul acestui an am compus şi edat: 
1. Cunoştinţe folositoare despre trebile de căsă- torie şi scaunele protopopeşti ; 
2. Elementele Dreptului Canonic al bisericii noa- stre. Un exemplar am trimis din acest op şi ministrului de culte contelui Thun, ca.să aibă bunătate a-l prezentă
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Maiestăţii Sale, dar — nu l-a prezentat Maiestăţii Sale, din 
pisma ce a avut cătră mine şi cătră religiunea noastră! 

Tratamentul absolutistic :al regimului față de trebile 
noastre se dovedeşte cu următoarele: 

1. Guvernul demandă ca acele familii din Ticuşul 
românesc,1 care au trecut fără observarea prescriselor 
guvernamentale la religia noastră, -au să rămână şi pe 
viitor în religia greco- catolică. Nr. Cons. 35; 

2. Guvernul, în urma hârtiei ministrului Thun, răs- 

punde: negativ la representaţiunile | mele pentru înfiin- 
țarea unui fond, eparhial prin colecte şi pentru dota-. - 
iunea dascălilor, pentru ridicarea unor gimnazii de re- - - 
ligia noastră şi a unei academii române paritetice, Nr. 
„C. 257; 
3. Ministrul Thun € cere” raţiociniul despre. colecta 

pe seama cumpărării unei case eparhiale, apoi contractul 
pentru casa cumpărată; i-am dat aceste date, — dar. 

apoi ma urmat în privința lor nimic, Nr. C. 275; 

4, Guvernul, la representațiunea mea, . răspunde - 

că școala noastră din Orăștie nu poate aveă dreptul 
de-a participă, cu şcoalele de celelalte confesiuni, la ve- 
niturile vamei de lemne, Nr. C. 372; 

5. Guvernul pretinde pedepsirea protopopului nostri 

Mihai Maximilian,2 pentrucă ar fi făcut acolo' turburări 

religionare; care, din contră dovedindur- se, “nu sa pe 

depsit, Nr. C. 308; 

:-6, “Guvernul pretinde pedepsirea: preotului nostru 

din Vaskapu* pentru turburări religionare; aflându-se 

nevinovat, a rămas curat, Nr. C. 383; 
7. Guvernul, convingându-se însuşi: "despre abuzu. 

rile care preoţii greco- -catolici le fac la cununile feţelor 

: in jud. Târnava-Mare. Ed. 
: Protopop al Hațegului. Ed. 

3 Vaşcapău, în jud. Sălaj. Ed.
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mestecate, demandă aspru a nu se face acelea fără-carte 
de botez şi fără cele trei vestiri făcânde prin: preoţii 

“ amânduror părţi, Nr. C. 425; 

8. Guvernul 'recuiră (cere dela) Consistorul nostru 
a indreptă pe ai noștri din Petrilac,! la răbdare, până la 
ieșirea prea înaltei hotărâri pentru (învinuirea 'de) preva- 
ricațiune a preotului greco:- “catolic în funcțiunile. sale 

- preoțeşti, Nr. C. 432; 

"9. Guvernul nu eartă aşezarea unui preot la Șercaia, 
căci noi acolo avem numai 66 familii, deşi la greco- 
catolici cartă a se pune preot și “la 10—15 familii, Nr. 
C. 550; 
_*10. Guvernul anulează trecerea | cea legală. a a. unor 
greco- -catolici din Castenholţ la „religia noastră, Nr. 
C. 702; | 
“11. Guvernul desființează trecerea cea legală a. 
Petrilacenilor la, biserica noastră, dar trecerile dela noi 

„le încuviințează “dacă s'au făcut şi ilegalminte, Nr. C. 
714 şi 780; 

12. Guvernul face cunoscut, că ministrul de culte 
Thun nu recede dela. „ordinaţiunea sa, că adecă eu să 
fac un plan de organizare a Consistorului şi a scau- . 
nelor protopopeșşti potrivit indigitaţiunilor din decretul 
aulic din 17 April şi 24 Iulie 1841, pentrucă elaboratul | 
meu. din anul 1850 nu se poate privi de punct de mâne- 
care în organisaţiunea ministerului. (Vezi Nr, ,401/2); 

13. Ministrul contele Thun demandă a întrebuință” 
numai numirea greco-neunit î în toate afacerile bisericești, 

| Vezi Nr. 401/). — | 

„1 Petrila în jud, Hunedoara, Ed, | 
* In jud, Făgăraş, Ed. RE 
2 Caşolţ, jud. Sibiu. Ed,
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Pe lângă aceste asupritoare ordinatiuni .guverna- 
mentale, trebue să amintesc şi despre o dreaptă ordi- 
naţiune a guvernului, prin care încuviințează reprezen- 
tațiunea mea de a se predă școalele 'noastre poporale 
din desființata graniță sub jurisdicțiunea supremului 
nostru inspector şcolar; Nr. Cons. 182. — | 

“În anul acesta s'a căsătorit Maiestatea Sa cu prin- 
țesa bavareză Elisabeta, în 24: April 1854; la solemni-- 
tatea aceasta am fost şi.eu, şi după aceea am așternut 
Maiestăţii sale o rugare :pentru scutința preoțimii şi a 
poporului nostru pentru contribuirea la despăgubirea 
zeciuelii preoţilor săseşti;. dar ministrul Bach și această 
a mea rugare, ca şi alte multe, o a îngropat. Nr. Cons. 294, 

In anul acesta Carloviţul a început a presupune 
că nu este de tot cu neputinţă ca noi românii ortodocși . 
vom căpăta Mitropolie română; de aceea a lucrat la 

„ministerul vienez ca Mănăstirea unică <Hodoș» să o - 
scoată din complexul. eparhiei române a Aradului. şi . 
să o transpună la eparhia pretensive sărbească a Timi- 
şoarei. 

In acest obiect au fost mai multe pertratări, până 
când în anul acesta au urmat finale hotărâri favoritoare 
pentru eparhia Aradului din partea ministerului de culte, 
prin care se hotărește rămârierea mânăstirii Hodoșului 
sub jurisdicţiunea eparhiei aradane. (Vezi Nr. 41). 

In anuil acesta am: continuat tipărirea Mineelor ale 
lunilor: Aprile,: Mai, lunie, lulie şi August, apoi Teologia 

dogmatică, Tâlcul Evangheliilor, Ceaslovul bogat, încă 

şi Elementele Dreptului Canonuic compuse de mine, pre 
cum am'amintit mai sus. 
"Im vara anului. acestuia am trimis pe Tipeiu, proto- 

popul nostru din Sas-Sebeş, la Blaj spre a ţineă cate- 

hizaţia cu gimnaziștii de religia noastră, „căci ordinaţiunile
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regimului erau că nime nu se poate înaintă în clasele 

superioare care din doctrina religiunii sale nu va depune 

examen bun. Protopopul Tiveiu sosind la Blaj, precum 

arată documentul sub Nr. 41:/, a recuirat (învitat) pe 

comisarul subcercual din loc, ca să-i fie de ajutor, 

dacă din vre-o parte sar împedecă în misiunea sa, .la 
care comisarul subcercual i-a promis ajutorul cerut; 

-de aici s'a dus protopopul: Tipeiu la directorul gimna- 
ziului, cerând dela el o şcoală, unde să ţină examenul 
cu tinerii de religiunea noastră; directorul răspunse pro- 
topopului nostru, că: pe cât ar fi aplecata împlini ce- 
rerea, pe atât este împedecat printr'o hârtie a arhiepi- 
scopului său. Apoi s'a dus Tipeiu la Excelenţa Sa di 
Arhiepiscop Șuluţiu, şi când a vrut să-l roage, Excelența 

„Sa i-a prevenit lui cu aceea că eu (Şaguna) nici în Blaj, 
-nu voiu să recunosc, că acolo Excelenţa Sa (Șuluţiu) 
dispune, — etc. adecă că eu în toate aș dispreţui pe 
Excelenţa Sa. De aici Tipeiu earăși s'a întors la sub- 
comisariat, de a cere voie ca să poată ţineă examen 
într'o casă privată. Subcomisarul la început i-a denegat 
cererea, căci Excelenţa Sa Șuluţiu scrisese subcomisaria- 

tului în acest înţeles; dar apoi la repeţitele remonstrări 
ale protopopului și ale lui Nicolae Găitanu, care atunci 
fusese la Blaj jude cercual: s'a iertat lui Tipeiu ca într'o 
casă privată să poată ţineă- examen. 

- Ministrul de culte, contele Thun, văzând că eu nu-i 
răspund la hârtia sa din anul trecut şi nu-i aştern planul 
de organizaţiune a Consistorului şi. a scaunelor proto- 
popeşti, a emis în luna lui lunie a. c. cătră mine un 
ursoriu, în urma căruia apoi i-am răspuns în 23 Oct. a, c. 
Nr. 762, zicându-i că până când Excelenţa Sa nu va 
pertrată obiectele care le-am așternut spre încuviinţare 

1 Mai târziu advocat în Aiud. Ed. -
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dela a. 1850 până în ziua de. astăzi, până, atunci eu 
sânt împedecat a -satisface provocării sale. 

: Obiectele în privinţa cărora am aşteptat pertratarea 
ministerială, au fost: pa. 

1. Elaboratul meu ce am aşternut comisarului 
extraordinar, Eduard Bach, la provocarea acestuia .din 
10 Nov. 1849 pentru organizarea trebilor- noastre bise- 
ricești și îmbunătăţirea [stării] preoţimii. Acest elaborat 
l-am aşternut din.1 lanuar 1850, Nr. C. 2; 
2. Mai multe! recurse pentru reînființarea Mitropoliei 
noastre naţionale; 

3. “Recursul Sinodului nostru din a. 1850; 
4. Un al doilea plan de organizaţie a Consistorului 

nostru compus și aşternut în urma programei ministeriale 
din 'a. 1850, comunicate cu sinodul ţinut la Viena al 

episcopilor, noștri; acest elaborat are “data din 16 Nov. 
1850; - 

5, In recursul, asternut Maiestăţii Sale pe timpul 
petrecerii sale la Sibiu în'a. 1852, cu. „data din 24 Iulie 
1852; - 

6. Petiţiile mele pentru extradarea lefei profesorilor 
institutului nostru pedagogic- -teologic din fondul nostru 
seminarial; 

7. Recursele mele de-a-se înceta abuzurile guver- 
namentale, în urma căror bisericile noastre din Alvinţ, 

Vurmloch şi Saschizd 'sau cedat şi uniţilor spre între- 
buinţarea reciprocă; 

8. Incuviințarea ajutorului anual pe seama preoţilor 
săraci din fondul clerului nostru de 30 de mii; 

9. Gravamenile noastre în contra abuzurilor  [fă- 
cute] de cătră preoțimea şi jurisdicțiunea greco- -catolică 
"la căsătorii mestecate;
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10. Representaţiunile mele pentru încetărea unui 

- director şcolar şi numirea de directori şcolari tractuali, 

precum sinodul nostru eparhial din a. 1850 a decis; 

11. Rugarea mea cătră prezidiul ministerial de a 

binevoi a prezentă Maiestăţii Sale opul r meu: «Elemen- 

tele Dreptului Canonic». - 

„— Vezi însăși scrisoarea mea, sub Nr. 42, în! finea 

căreia zic ministrului, că să binevoiască a vedea din 

cele sus amintite posițiunea mea fatală, când eu recur- 

sele noastre le privesc de foarte. loiale, ear ministrul le 

priveşte acelea în contra; «ich bitte Euere Excellenz 

im Interesse der Kirche Christi -und. des allerhâchsten 

Dienstes... meine Antrăge einer persGnlichen: Priitung 

unterziehen zu wollen, und ich hoffe zu Gott... dass 

hochdieselben sich meiner biederen Bestrebungen sowohl 
riicksichtlich der Kirche, als auch des Staates iiberzeugen, 

und dadurch sich die M&glichkeit verschaffen werden 
meine Antrăge baldigst zu erledigen und den Bedirf- 
nissen der Kirche Gottes... wozu Euere Excelienz vom 
Gott und dem Kaiser berufen sind, zu erweisen».! .... 

Mai vine a aminti aici bolnăvirea - protosincelului 
meu și profesor de teologie Dr. Grigorie Pantazi, care 
Sa finit cu moartea lui în 28 Noemvrie c.. vechi, și 
săvârşirea rugăciunilor de. înmormântare în 30 Nov. 
C. V., când apoi. noaptea tatăl şi fratele lui au dus pe 
mortul la Braşov şi acolo în 4 Decemvrie c. v „l-au 
îngropat. 

1 Rog pe Excelenţa Voastră, în interesul bisericii lui Hristos şi al 

prea inaltei funcțiuni să binevoiţi a luă în cercetare personală propu- 
nerile mele, şi am speranță întemeiată, că vă veți încredință. despre nă- 
zainţele mele: leale atât privitor la biserică, cât şi la stat;-şi astfel veţ 
putea resolvă cât mai curând propunerile mele, luând în apărare necesi- 
tățile bisericii, conform chemării ce vi s'a dat dela Du 

păratul. Ed. mnezeu şi dela Im-
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Moartea acestui bărbat a fost pentru mine o prea 
dureroasă întâmplare, căci dânsul a fost “pentru clerul 
nostru o achisiţiune de tot excelentă, atât cu privire la 
calităţile ştiinţifice, cât şi morale, el a fost mâna mea 
dreaptă; el pătrundeă cu agerimea priceperii sale în 
fondul ideilor mele şi ştia să le pună pe hârtie întocmai 
pe cum mi le gândeam mie acelea. Pentru această mare. 
și ireparabilă pagubă am fost.și sânt întristat până 'la 
moarte; de aceea am şi înființat un monument pe nu- 
mele lui prin o fundaţiune 'de 2000 florini, ca una'sută 
de ani să îructifice, şi apoi să: servească. spre ajutorul 
clerului. nostru din Ardeal. | 

. „Anul 1855 

(Intra pomenirea protosinicelului Dr. Gr. Pantazi: Fundaţiunea 
Pantaziană. — Tralative cu guvernul. — Prozelitism și remtort- 
strațiune. ia guvern. — Răspunsul lui Schwarzenberg. — Defăi- 
mări din partea unor. preoți greco-catolici. —, Arătare. împotriva * 
lor. — Resultatul procesului. — Șaguna și ministrul . cultelor 
Thun. — «Gazeta de Transilvania» și calendarele lui G. Barițiu. — 

Circulara din 5 „Decemurie). pr 

Istoria celor întâmplate . cu mine în anul 1855. o 

încep cu cele ce am încheiat în anul trecut 1854, adecă: 

moartea protosincelului meu Dr. "Grigorie . Pantazi na 
săgetat pe mine până la. inimă, „şi vrând să eternisez 

pomenirea lui i-am ridicat lui monument în o funda- 

țiune de 2000 ilorini, şi aceasta am publicat-o clerului 

nostru prin un circular din 25 lanuar a. c. la ziua nu- 

melui lui; a sfântului Grigoriu Teologul, Cu aceea ca preo- . 

- țimea să păstreze bine acest circular, care să-l: “privească 

ca o donaţiune pentru toţi -timpii viitori. spre folosul 
ei etc. (Vezi Nr. 43). PE
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Cele nenumărate tratări guverniale vitrege, . care 
am fost noi siliți a le experiă în anii trecuţi, din cauză 
că ici colea greco-catolicii treceau la religiunea noastră, 
au avut pentru noi şi o urmare mângăietoare, căci gu- 
vernul a recunoscut trecerea mai multor greco-catolici 
din Saschizd de bună la religia noastră, că cei rămași 
uniți dimpreună cu preotul-lor s'au scos din biserica 
noastră, și altele. (Vezi Nr. 44.). | o 

Guvernul mă înştiințează (vezi Nr. 45), cumcă mi: 
nistrul de învățământ :a. primit relaţiunea mea din 30 
Decemvrie 1854, Nr. 226, în privința ridicândei şcoale 
capitale şi reale din Abrud spre plăcuta-i știință şi îi 
pare rău, că cele de mine propuse pentru încuviințarea 

- ajutorului de 5000 florini din fondul pișetal (al minelor), 
nule poate aprobă, căci'tocmai acum este în pertra- 
tare regularea acestui fond pisetal, dar promite că nu 
va încetă a aveă în atențiunea. sa . zidirea acelor. școale 
la Abrud. pe : Sa 

Gazeta de Transilvania, în Nr. 34 al acestui. an, pu: 
blică circularul “nou denumitului Mitropolit greco:catolic 
al Albei-luliei din 9/21 April 1855 cu subscrierea «Pă- 
rinte Alexandru», (vezi Nr. 46). In acest circular se pre- 

„_zentează noul mitropolit clerului său şi poporului, pro- 
vocând între altele pe clerul său ca la. Rusale să facă 
rugăciuni de mulțumită: pentru Papa şi Impărat şi pentru 
toată națiunea română, ca' spiritul sânt să o lumineze 
pe ea, că să se unească sub am 'cap bisericesc etc. 

| Eu, în contra acestui prea. îndrăzneţ prozelitism, 
din acum amintitul circular al mitropolitului greco-catolic, 

. am făcut remonstraţiune la prezidiul guvernial, cerând: 
| L Ca să se ia măsuri pentru susținerea păcii şi tole- 
ranţei între creştinii de felurite religii, față cu acest 
circular ; SI i cae
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+ 2. Ca să mi se dea desluşire despre titulatura mitro: 
politului greco-catolic, care se scrie «Mitropolit al Albei: 

„ Zuliei», când din foile publice se știe, că acest mitro- 
" polit a căpătat titulatura de «Mitropolit al Făgărașului» ; : 

3. Că protestul. meu, — ca şi cum prin mitropolia 
aceasta s'ar fi restaurat mitropolia noastră veche orien- 
tală, al cărei mitropolit reşedeă la :Alba: lulia, — să se 
aștearnă Maâiestăţii Sale. (Vezi Nr. .46 7 ADD II i 

La această remonstraţiune am primit dela prezidiul 
guvernului, din 19 lunie 1855 Nr. Pres, 4451, urmă- 

„torul răspuns, ceteris exmissis: i 
| <Was den ersten Punkt: 'betrifit, habe ich mich bestimmt 
gefunden dem Herrn Erzbischofe. das unstathaite und verle- 
tzende Vorgehen beziiglich des Rundschreibens in der ernstesten 
Weise nachdriicklich zu verheben, und .ist 'derselbe . ersucht 
wordeni kiinitig hin, wenn zu oder von den Glăubigen einer 
Kirche oder Diăcese gesprochen wird, Ausdriicke und Bezeich- 

- nungen 2umal auf die verschiedenen Confessionen angehărigen 
Nationalităten, und das - Volk -iiberhaupt, so wie alle : Aufrufe 
und Anspielungen -zu vermeiden, welche. die Rechte anderer 
gesetzlich anerkannten Confessionen. verletzend beriihren, und 
daher von. Seiten der, die: Confessionen gleichmăssig, beschii- 
izenden Staatsgewalt, nicht geduldet werden kânnen.. 

Die beiden anderen Punkte belangend, werde ich mit” 
unter Einem, mit einem, der - Wichtigkeit der Sache entspre- | | 
chenden Vortrage an: den Herrn 'Minister fiir Cultus und Un- 
terricht, damit die begriindete . Bitte Euerer 'Excellenz Sr. k. k; 

- Apostolischen Majestăt unterbreitet und behufs der Beruhigung 
und . Beschiitzung der. gr.. orient, Kirche in Siebenbiirgen zur 
allerhâchsten Beriicksichtigung anempfohlen werde. 

In dem ich Euere „Excellenz hievon vorlăufig i in, Kenntniss 
setze, kann' ich' nicht umhin meine' Befriedigung dariiber. aus- 
zusprechen, dass : Euere. Excellenz mit massvollen Takte &s 
vorgezogen haben -sich lieber vertraungsvoll um Schutz an die 
Regierung zu: wenden, statt durch - Gegenerwiederung dem 
Feuer der Leidenscaault i in den Gemiithern' des leicht erregbaren,
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Volkes neue Nahrung. zu geben etc. Schwarzenberg m. p. 

(Vezi întregul cuprins la Nr. 47).1 | - 

Insă nu numai noul arhiepiscop greco- catolic eră 

stăpânit de un duh batjocuritor cătră religia . noastră : 

greco-orientală, ci duhul acesta batjocuritor s'a „rmani- 

festat cătră biserica . noastră şi.din partea unor fanatisaţi 

preoți greco-catolici; căci bravul nostru protopop dela 

Haţeg, Mihai Maximilian, precum arată protocolul Con- 

sistorului de sub Nr. 37 din 1855, a așternut Consisto- 

rului - nostru două scrisori :ale preotului greco-catolic 

Ştefan Suciu din Galaţi adresate cătră preotul nostru 

Mihai Plotoga din Ruşor, în .care scrisori (după cum 
se vede din. Nr. 48 şi 49) se batjocoreşte și se defaimă 

” biserica noastră mai pe jos. de ori şi ce. In cea dintâi 
scrisoare '-dini '20 Dec. 1854 scrie acel preot gr. cat. 
cătră amintitul nostru preot între'altele: că dacă vrea să 

aibă pace cu el, să-i restitue pe cei trecuţi la noi dela 

religia gr. cat., cari sânt de. mult:timp înstrăinați, şi în 

„loc de păstor adevărat,: „care. să-i pască în munţii: sfin- 

pd În traducere: Privitor la punctul” prim, mam Simaţit indemnat a 
scoate la iveală Domnului Arhiepiscop (Şuluţ) în modul cel mai serios şi 

apăsat, procedarea' inadmisibilă și ofensătoare a circularei, şi l-am învitat, 

"ca în viitor, când se va vorbi cătră sau despre credincioşii . unei. biserici 

sau dieceze, şă se ferească de expresiuni şi apostrofări, mai cu seamă la 
adresa naționalităților: aparținătoare deosebitelor confesiuni şi în general a 
poporului, precum şi .de orce . “provocări şi aluziuni, care ating drepturile 
altor confesiuni recunoscute prin Isge; deoarece: puterea, „statului, de-o po- 

_trivă ocrotitor al contesiunilor, nu va putea toleră: asemenea atitudini, 
Relativ. la celelalte două piincte, mă voi adresă, conforin importanţei 

lucrului, cătră di -ministru a! cultelor şi instrucţiunii; pentruca cererea înte- 
meiată a Excelenței Noastre să se înainteze M. Sale apostolice şi, pentru. 
liniştirea şi ocrotirea” bisericii gr." orientale” din' Transilvânia, să ie Teco- 
mandată spre luare în considerare la locul prea înalt, - ci 

Aducându-vă aceasta prealabil la: : cunoştinţă, trebue să vă exprim 
totodată :mulțumirea mea, că Excelenţa. Voastră, cu desăvârşit tact, aţi 
preferat să vă îndreptaţi plin, de încredere cătră scutul. guvernului, în loc: 
ca prin replică să alimentaţi focul patimilor î în spiritele i [ agitat, șcl. Schivarzenberg m. p. Ed, Pe Poporului usor de,
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“ţeniei sfintei uniri, — s'a păstorit de năimiţi pe fundul 
văilor şi păraelor, unde nu-i alta decât tăuri (lacuri) 
împuțite, pline de şerpi şi scorpii şi gălbează, care e 

"boală de moarte, și în loc de „păşune grasă a sfiutelor 
scripturi, s'au păscut cu ească aprinsă, în loc. de apă 
adăpaţi cu venin aducător. de moarte; în loc de semnul 
mielului, care e Hristos, ei. sânt însemnați cu acel semn 
care e numai la porci, și la câni, adecă: Nă! sau Niă!, 
şi că tot cel ce se va băgă în mormânt cu acest semn 
urât şi scârnav va dobândi matca focului nestâns; unul 
ca acela e. asemenea unui porc, că-şi lasă mâncarea 
în vălăul lui şi apucă după scârnăvii şi -spurcăciuni de 
după grajduri; şi să nu te superi, căci ţi-am scris aşa, 
fiindcă adevărul lucrului m'a îndemnat, ca să-ţi scriu 

aşă. Eară dă te apuci a le'mai sluji, pată. -te de arme, 
dar din cărţile legii care Ziceţi, că este legea nouă ne- 
unită, — pentrucă din cărțile care le aveţi în biserică, de 
acolo. le-am luat eu toate armele mele, și frăției Tale 
nu ţi-a rămas acolo nici una etc. | 

„ Acelaş preot gr.-cat., în scrisoarea sa din 24 Dec. 
| 1854 scrie preotului nostru susnumit, între. altele, ur- 
mătoarele : «De vreme ce el a cetit toată sfânta. scriptură 

- şi. toate cărţile bisericești și în ele tocmâi din adins a 
căutat după aceea, ca să găsească barem numai un cuvânt 
despre neunire, şi n'am putut găsi nici un cuvânt, care să 
întărească această urâtă şi scârnavă titulă de neunit; Și, 
fiindcă toate legile care sânt sub soare, au fiecare cărti,. 
ear urâta şi scârnava neunire, — care nu-i de aiurea iz- 
vodită, fără .de însuşi. dr.. ., care e duh împuţit și de 

„C..ie, aceasta m'are nici o , carte, pentrucă toate cărțile 

care le aveţi în biserica dvoastră, tot sfânta unire o 
„ întăresc, și așă dară dvoastră. din câte cărți aveţi în bi- 

serică, acelea-s toate ale noastre; şi, de vreme ce marele . 
: 6
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Apostol Pavel mireasa lui Hristos. numeşte pe biserica 
cea câştigată din păgâni, și precum dar mireasa împă- 
ratului Hristos e împodobită cu tot felul de podoabe 
și de pietri scumpe, și precum mirele ei. Hristos este 
lumina luminilor şi: pacea a toate, aşa este și dr...., 
precum este el tot întunerec şi împuţit şi gol de toate, 
numai bogat de minciuni și de toate răutățile, aşa este 

şi: mireasa: lui cea câștigată din creştinii ceice și-au lăsat 
credința lor cea adevărată care: au adus-o străbunii lor 
din Roma, pe care cu mare laudă o laudă -Apostolul 
Pavel în epistola lui Cătră Romani, cap. 1, vers 8, aşa: 
<O, voi, romanilor, dar și mulțumită dau lui Dumnezeu, 
căci credinţa voastră, care este şi a mea, se vestește în 
toată lumea». Și fiindcă mirele miresei acesteia este gol, 
nici pe mireasa lui.ma împodobit-o cu alta, decât cu 
minciuni și cu urâte hule asupra miresei lui Hristos, 
care este sânta unire... Şi pe lângă toate câte le-am nu- 
mărat aici, se mai dă încă și această titulă de c.... 
Ja toți cei ce poartă urâtul și scârnavul nume de ne- 
uniţi, care-i însemnat cu acest pecet: Nă sau Niă!» etc. 

Tot sub Nr. 27 raportează protopopul Pipoş: de- 
spre trecerea. Paraschivei Dotoleanu din Săcărâmb de 
la religia greco-catolică la a noastră, cea urmat în în- 

„țelesul circularului Consistorului - nostru Nr. 1141 din 
anul 1853; apoi raportează despre hulirea bisericii noa- 
stre din partea parohului şi protopopului greco-catolic 
Iosif Nyulaş, care a dojenit “pe Paraschiva. Doroleanu 
cu prilejul insinuării (anunțării) zicâudu-i <Tu ești o. 
C..+., mai Întâi te-ai dat dr...lui cu trupul, acum te-ai 
dat dr... lui cu sufletul; c..... ai fost, — şi religia la. care treci încă e din c...ie făcută. e e e 

A fost întrebat şi un: martor, loan Buda, cantoi, 
care -a fost cu : Paraschiva Doroleanu la: protopopul
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greco-catolic Nyulaș şi a mărturisit că protopopul acesta 
a spus cătră Paraschiva 'Doroleanu:.: «Nu te cunosc, 
dr.... te cunoaşte, c....'ai fost până acuma, şi religia 
la care treci-tu încă-i din. c...ie făcută; mai întâi te-ai 
dat dr.;.lui cu trupul, acum te dai dr. +. lui cu sufletul, 
a dr....lui să fii'cu suflet cu: totl>. 
În legătură cu' aceasta raportează protopopul nostru 

Mihai Maximilian din Haţeg, [despre] acei doi martori, loan 
Bratu și Vasile David, din. Hurez, Gura Văii Fizeșşti, 
cari au fost la 28 Oct. şi la 25 Nov. 1854 de faţă, când 
s'a înștiințat Ştefan German la parohul' său greco-catolic 
Ștefan “Suciu din Galaţi, :că voiește a trece dela religia 
greco-catolică la a. noastră, că adecă la întâia înştiinţare 
Ştefan Suciu,:paroh greco-catolic, nici întrun chip nu 
da lui Ştefan German atestat: de la:mână, «Căci. popii 
cei noi toţi slujesc dr...lui, și câtă parte de lume este 
neunită, toată” este slujitoare: dr...lui>; ear. la a doua 
înştiinţare: <Cum va: putea. dânsul să dea slobozenie la 
un om, care vine cu lumina stânsă, şi la dânsul e aprinsă», 

" şi «că nu sânt oamenii de vină, ci măgarul de protopop 
din Haţeg şi cu calul şi anticristul cel mare. din Sibiu, 
căci ăla face pe ceilalţi cai», (vezi 49'/.); 

Aceste hule, ridicate fără nici o ruşine .asupra re- 
ligiei noastre, m'au îndemnat pe mine a face: o remon- 
strațiune privitoare la ordinaţiunea ministerială, prin care 
s'a demandat ca numirea <neinită» a religiei noastre are 
a rămâneă şi pe viitor, şi a arătă că ce consecinţe trage 

| preoțimea unită de la această numire” negativă a reli- 
giunii: noastre (precum arată. aclusul alăturat aici sub 

Nr. 50 şi 51).. - 
Aici am a mărturisi, că: pe aceşti Dreoţi. greco- 

catolici i-am incusat, pentru conturbare religioasă..și 
pentru vătămarea cinstei mele, la judecătoria dela Orăștie, ce
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care a declarat de nevinovaţi pe aceşti preoți greco- 
catolici, motivând :sentința cu aceea, că acele hule s'au 
făcut prin niște: scrisori private, — deși, precum. s'a 
văzut, calomniile acelea s'au făcut și în prezenţa unor 
martori. Așa dar și membrii acelei judecătorii — sași, 

şi catolici venetici din Galiţia şi Boemia, — au. fost ru- 
giniți ultramontani. “Actele acestea procesuale se află 
sub: Nr. consistorial 152 din anul 1855. SE 
„1. Pe cât. eram eu de . întristat: pentru aceste năpă- 
stuiri ridicate asupra bisericii noastre: din îndemnul mi- 
nistrului Thun și al arhiepiscopului greco-catolic din 
Blaj, pe atâta principele: Schwarzenberg, ca guvernator. 
al Ardealului, a văzut cumcă purtarea ticăloasă a mini- 
strului “Thun este de tot contrară intenţiunii Maiestăţii 
Sale şi a'ordinațiunilor lui. Guvernatorul, în vara anului 

acestuia vrând să călătorească la moșiile sale în Boemia, 
mva .cercetat: și vorbind despre :funcționarea  volnică a 
lui Thun îmi ziceă să-l pârăsc Impăratului. Eu iam 
răspuns că și însumi m'am gândit să fac asemenea pas, 
dar 'prea cu greu îmi vine a ridică la Maiestate peana - : 
asupra unui ministru în acest timp extraordinar, şi altele. 
Schwarzenberg .a ''încuviințat nedumerirea mea zicând, - 
că dânsul sperează,:la audiența privată, când Maiestatea 
după obiceiul său va întrebă de mine; i se va da anză 
(prilej) spre: a se exprimă cătră Maiestate “despre goa- 
nele cu care ministrul. Thun tratează trebile noastre 
bisericeşti și şcolare. Prilejul acesta, după care Schwarzen- 
berg pândeă, i s'a dat lui la un vânat, la care Maiestatea | 
l-a chemat în Ischl, unde Maiestatea ostenit fiind a şezut 
pe: un trunchi, chemând la sine pe Schwarzenberg și 
intrebându-l de mine. Acum Schwarzenberg a împărtășit 
M. Sale tratamentul cel plin de ură cătră biserica nnsctră 
ȘI persoana mea, adăogând 'că eu nu mai ştiu ce sa fac
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şi că aș vrea să-l pârăsc Maiestăţii, pe Thun, dar nu mă 

_încumet. La acestea Maiestatea răspunse lui Schwarzen- 
berg, -că tot ce-mi zâce la: inimă să pun pe hârtie în 
formă de recurs, apoi să-l dau guvernatorului spre opi- 
niune, şi acesta să-l aştern Maiestăţii Sale... | 

Schwarzenberg întorcându-se la Sibiu dela concediu- 
Urlaub — mi-a împărtășit acestea, și eu n'am întârziat a 
compune recursul (aici sub Nr. 52) care guvernatorul, 
pe lângă opiniunea.sa favorabilă, l-a înaintat la Maie- 

state, — Inalt carele dupăce a văzut cuprinsul recursului 
meu, a dojenit pe ministrul Thun, şi de atunci 'se purtă 
faţă cu lucrurile noastre bisericeşti şi şcolare ceva mai 
delicat, dar tot cu cugănie, — precum mai jos se va 

vedeă pe larg. i 

- Pe când. mă luptam eu în contra. atăcurilor altra- 

montane ale lui Thun şi ale Blajului, va să zică ale ar- 

hiepiscopului greco-catolic: Șuluţiu; pe atunci răsuflau şi 

unii articoli ai Gazerei de Transilvania, precum. şi . unele 

date în Călindarul: lui G. Bariţiu.:: Dupăce mai mulți ar- 

_ticoli a: publicat redactorul Gazetei, Iacob Moroşianu | 

(Murăşanu) ca unealta ultramontanilor, prin care ţinteă 

a sămână vrajbă şi neîncredere între mine și preoțimea 

şi poporul nostru, a: slăbi uniunea : duhului întru legă- 

tura păcii, a ne numi: <şismatici», a ne provocă la pără- 

sirea religiunii noastre -străbune, -a descrie pe clerul 

nostru de o plasă 'de' oameni înşelători și învrăjbitori, 

a schimonosi ordinaţiunile mele şi faptele mele oficioase, 

Şi celelalte; ear Barițiu scriind în călindarele sale Cronica 

Ardealului, zice în' Călindarul său pe anul 1856 despre 

Sinodul nostru eparhial din anul 1850, că acest sinod 

avi numai aceea însemnătate mare, că acolo fiu representat 

nu numai clerul, ci şi poporul, — prin care: “expoziţiune 

(expunere) Barițiu a: documentat o: 'răinţă,- „nevrând,, în
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public să dea sinodului nostru eparhial din anul 1850 
aceea însemnătate ce-i compete pe drept, pentrucă și 
dlui, ca și redactorul lacob Moroşianu, lucră în inte. - 
resul ultramontanilor. După ce așadar mam convins. 

- că ultramontanii's'au sculat asupra noastră şi în Gazeta 
de Transilvania, şi în Călindarul lui Barițiu, m'am plâns, 
oralminte cătră guvernatorul Schwarzenberg, zicând că 
dacă Serenitatea Sa nu poate sau nu va să-mi dea sa- 
tisfacțiune că pe viitor nu vor. ieși asemenea  articoli, 
care să vateme pacea bisericii noastre, eu atunci îmi 

voiu: luă satisfacțiune printrun circular. La aceasta 
Schwarzenberg: mi-a răspuns cu toată francheţa, cumcă 
şi el este de aceea părere ca să dau. clerului și popo- 
rului nostru credincios un circular, prin: care să:i fac 
atenţi la articolii Gazetei și la afirmaţiunea lui Barițiu 
din Călindar. . Eu m'am. și hotărât la aceasta și am emis, 
din 5 Decemvrie 1855, Nr.: 1090, aici alăturatul Circular 
Gub Nr. 53). 

: Tot în acest an 1855, Nr. Consis. 36, din'25 lanuar, 
am întemeiat fundaţiunea, Dr. Grigorie Pantaziană cu 
două mii floreni v. conv., ca un monument în memoria 
lui, în favoarea clerului ardelean, ca o :sută de ani să 
îructitice Şi apoi să se pună: în lucrare, 1, a 

"Anul 1856. 

(Earaș ministrul cultelor Thun. — Atacuri împotriva ortodoxiei, — „Neagoe Popea este călugărit şi diaconit, luând numele de Nicolae. — | Un nunțiu papal în: Ardeal). 

Cât de. mult, din zi în zi, a crescut turbarea mi. nistrului Thun în contra ortodoxiei noastre, se vede lă- 
1 Averea acestei funda iuni re rezintă î 1 

milioane de lei. Ed. Ă P în 1923 o Valoare: de peste şase 
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murit din o hârtie a lui cătră guvernul ardelean, în care 
„numeşte biserica noastră «verrottetes Schisma» (schismă 

putrezită ; în text: schismă cruginită». Ed.) 
Guvernatorul, principele Carol Schwarzenberg, a 

răspuns ministrului, sau mai bine zicând, i-a trimis-lui un 
răspuns“ înfruntător. (Vezi acl.:sub Nr. 54.) . | 

„Sar părea, că ministrul Thun. a fost.în legătură cu 
cei mai mari fanatici uniți din Transilvania, căci pe 
când el «schismă ruginită» cheamă biserica noastră, pe 
atunci sosi la Consistorul nostru o relaţiune dela pro: 
topopul nostru al Hațegului, Mihai Maximilian, care 
arăta că preotul greco-catolic din Galaţi, Ştefan . Suciu, 
trimite preoţimii noastre cele mai infernale injurii asupra 
ortodoxiei noastre, precum acelea se văd din scrisoarea 
lui trimisă parohului nostru. loan din Petrila. Consis- 
torul nostru a aflat, în lucrarea preotului acestuia greco- 
catolic, o vătămare a bisericii noastre şi prin advocatul 

Dr. Roth l-a pârât la tribunalul judecătoresc din Orăștie, 
unde mai nimic m'am câștigat, căci amploiații nemți erau 
ultramontani. (Vezi actele Consistorului din 1856 Nr. 
Cons. 578.) 

__ Goana asupra ortodoxiei - bisericii noastre "ră 

universală, căci şi Siebenbiirger Bote dela Sibiu din 

17 Mai 1856. aduce după Oesterr. Volksfreund din 

__ Cernăuţ știrea, «dass von der moldauischen Gemeinde 

Poiana 180 Familien den Uebertritt von Schisma. zur 

Union bei der Bezirksbehărde zu Sadagura officiel an- 

gezeigt haben. etc.2 In acest obiect am scris „la. pre- 

zidiul guvernului (vezi Nr. 55). 

' Vezi la Dr. 1]. Puşcariu, Metropolia ortod. Acte, pag. 155. Ed. 

* „+ că 180 de familii din comuna moldovenească Poiana și-au anunţat 

oficial, la “autorităţile de plasă din Sadagura, trecerea lor dela schismă la 

unire şcl. Ed, ,
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„In anul acesta, la Bunavestire, am călugărit şi dia- 
conit pe Neagoe Popea, dându-i numele de Nicolae, 
care a fost cleric la Viena şi apoi actuar de pretură 
cercuală la Șomcuta-mare. ! | a 

„> Mai departe, în acest an venise nunțiul papal dela 
Viena, Viala: Prela, la Blaj spre instalarea mitropolitului 
greco-catolic, :căruia i-au premers tot felul de veşti, că 
adecă aduce cu sine bani mulţi: spre împărţire între ro- 
mâni, şi de aceea la Blaj s'a adunat mulţime de săraci, — 
aparturiunt montes, nascitur ridiculus mus».... - 

i ANUL 1857. | 

(Zerminarea tipăririi celor 12 Minea. — Colecta pentru zidirea unei 
catedrale în Sibiu, — Convorbirea cu ministrul cultelor Thun.) 

- În acest an 1857 finind eu tipărirea celor 12 Minee 
și legându-le frumos, le-am dus la: Maiestate, rugându-o 
să le primească -în biblioteca imperială, alăturându-i şi 

„o scurtă: dedicaţiune despre cuprinsul: acestor minee, 
(Nr. :56). ie aa 
„- Maiestatea sa îndurat a le: primi: prea grațios şi, 

fiindcă. cu acel prilej l-am -rugat a ne da facultate” (în- 
voire) de-a culege. — colectă — în: monarhia întreagă 
pentru. zidirea: unei biserici catedrale, pentru. aceea sa | 
îndurat a ne da -licență spre acest Scop şi 'a-ne dărui 
una mie de galbini.. i iii E 
„i Fiind la Viena,'am cercetat şi pe ministrul de culte, 
contele Thun, care numai: decât a început a duce o 
convorbire despre măreţia bisericii catolice şi despre lipsa. unui centru al bisericii, noastre, și despre volniciile „mele în diregătoria .mea, .căci „consistorul'. nostru; a .de- gradat pentru doveditul furtişag pe parohul nostru “din .
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Apahida, Prodan, care «unindu-se»: s'a reaşezat de cătră 
Şuluţiu de preot regulat, şi m'a incusat pe mine la mi- 
nistru ca pe un om fără de suflet, și ministrul a nimicit 
actul de degradare, dar Consistorul nostru i-a făcut re- 
monstraţie și n'a recunoscut valoarea decretului său. 
Şi așa convorbirea noastră fiind interesantă, am făcut 
despre aceea aici (sub Nr. 57) ziar. | 

Anul 1858 
(Când se clatină absolutismul austriac. — Călătoria lui Șaguna 

pentru a adună contribuiri pe seama viitoarei catedrale.) 

„In acest an 1858 începuse a se elătina absolutismul 
și pusăciunea (poziţia) ministrului Bach, pentru multele 

„păcate, -care le-au făcut organele lui, şi pentru politica 
dușmană a lui Napoleon (III) care intenționa a face 
alianță cu Italia și-a răpi dela monarhia noastră, dacă 
nu mai -mult, cel puţin provincia Lombardia. 
„In locul lui Bach venise dl ministru intern, contele 
Goluhovsky. i 

Eu, în anul acesta, am întreprins o. călătorie prin 
Ungaria, Viena și Triest, spre a: aduna colectey (con- 
tribuiri) pe seama unei biserici catedrale, cu care prilej 

„prea: puţin m'am folosit, precum se vede din raţiociniul 
meu. Eu am călătorit cu spesele mele, care au întrecut 
colecta. o | | 

In anul acesta s'a născut Rudolf, principele de co- 
roană, noaptea de 22 spre 23 August, şi am fost la bo- 
tezul lui în Laxenburg. a 

“ Apărut în: Dr. Il. Puşcariu, Documente tru tii Si istori , pentru limbă. şi istorie 1889 |. 314 sq. Vezi acest ziar, al lui Saguna la sfârşit ii 
1 

ul 
faţă, în Adaos, p. 105—110, Ed. Ș e ; Memoriilor se
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„ Anul.1859 îă 

(Răsboiul cu Franța şi cu Italia. — Altă politică). - 

În anul acesta 1859 a şi erupt resbelul. italian, 
sprijinit de Napoleon. (III) —: şi-am perdut: Lombardia, 
și atunci Napoleon a arătat disprețul său. cătră serviciile 
cele bune, care cabinetul austriac la anul; 1855, în res- 

belul dela. Crim, a făcut lui Napoleon. ...  -:: 
„___ Nenorocirea “aceasta a dat: anză (motiv) acelora 

[pentru] inaugurarea ' unei a/fe politice .cu “ popoarele 

austriace, căci absolutismul nu se - mai poate;.susținea. 

“Anul 1860 
(Senatul imperial înmulțit. — Diploma împărătească din 1 Oc 

tomurie. — Nou guvern, la Cluj. — Raiacici). 

Spre luna lui Mai 1860 s'a conchiemat senatul im- 

" perial înmulţit, spre a se-vedeă opiniunile senatorilor 
pentru făcândele reforme... i. 

Aici, întraltele, s'a întâmplat că senatorul Gheorghe 
Majlâth din Ungaria a cuvântat, că : naţionalităţile din 

Ungaria în bună conţelegere între sine trăesc; la care 
eu am răspuns lui Majlâth negativ.  Cuvântarea meâ, 
cum Sa auzit: în ţară, numai. decât începură din partea 

românimii noastre şi a celorlalte: naţii, — slave — să-mi 

vină adrese de mulțăniire. (Vezi, despre adrese române, 

scrierile mele apologetice.) .. 3 
| După încheerea senatului imperial înmulţit, din Sep- 
temvrie al anului acestuia, a şi urmat în 1 Octomvrie . 

1 Despre” desbaterile senatului vezi: Dr. 1. Lupaș, Mitropolitul A. 
Şaguna, 1911, p. 187 sq. Ed.
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a. c. diploma împărătească care restitue fiecărei ţări de 
coroană independența sa individuală, și constituțiune, — | 

care împrejurare pe noi românii transilvăneni prea mult 
ne-a îndestulit. De aceea cancelaria aulică s'a restituit 
Ardealului, precum și guvernul la Cluj, denumindu-se 
baronul 'Chemeny (Kemeny) : Ferencz de - cancelar și 
contele Mik6 de guvernator, și disolvându-se stăpânirea 
absolutistică dimpreună cu amploiaţii ei. . : Si 

Pe timpul decurgerii  ședinţelor senatului înmulţit 
imperial venise: patriarhul sârbesc, losif Raiacici la Viena, 
în luna lui lunie, şi a mijlocit dela Impăratul . ţinerea 
unei conferințe cu senatorii imperiali ortodocşi despre 
formularea unei petiţiuni aşternânde împăratului pentru 
obiecte. bisericeşti - și ierarhice. (Celelalte vezi ziarul 
meu, 1 sub 57:/,.) 

„Anul 1881 
(Adunarea națională din Sibiu. — Conferenţă la Alba-Iulia. — 
Funcţionarii absolutismului părăsesc Ardealul. — Dorinţele cle- 

„_rului bucovinean și răspunsul lui Șaguna), ._. - 

Anul acesta eră de mare însemnătate pentru 'na- 
țiunea noastră română. In 1.:lanuar S'a ținut adunarea 
naţională la Sibiu, — şi deși naţionalii se temeau, că 
între arhiereii ei va fi disarmonie, căci -Blajul s'a purtat : 
de tot ca un ultramontan,: totuș Sibiul ma vrut să ştie 
de vătămările blăjene, şi aşa s'a început şi s'a finit 
adunarea naţională în armonia cea mai frumoasă. Şi 
fiindcă lucrurile ei s'au tipărit, pentru aceea. aici nu se 

„ pomeneşte despre ele nimic, ci se adaogă numai pie- 
sele originale, care se referă la ea, (sub 1). - .-.. 

-4 Apărut în: Dr, Ii. Puşcariu, Documente, 1889, 1. 321. Eq.-.. -
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S'a constituit apoi şi comitetul naţional permanent, 
(vezi actele Nr..2) precum şi o colectă, (vezi actele 
Nr. 3), toate în cea mai bună ordine și armonie. 

Apoi s'a ţinut din partea regimului nou așezat, pe 
baza .diplomei din luna lui Octomvrie 1860, o confe- 
rință la Bălgrad sub presidiul cancelarului aulic 'tran- 
silvan, baron Chemeny (Kemeny) Ferencz cu represen- 
tanții tuturor “naţiunilor din “Ardeal, prin urmare și cu 
bărbaţii de încredere ai naţiunii române, cu ' amândoi 

arhiereii şi opt bărbaţi, — și noi românii am dat votul 
nostru pentru aceea lege electorală nouă. 

In 'decurgerea primăverii anului acestuia s'a deşertat 
-_ ara noastră de amploiații străini, cari. veniseră pe timpul 

absolutismului din toate unghiurile lumii, și S'au:: pus 
amploiaţi patriotici - din partea guvernului provisoriu 
ardelean. | 

- In anul acesta s' au publicat înte o broşură: Dorinţele - 
drepteredinciosului. cler din Bucovina în privinţa orga- 
nizării. canonice a diecezei şi a ierarhicei .sale referințe 
în organismul bisericii ortodoxe din staturile . Austriei, 

Cernăuţi, 1861. | i. 

Eu, dorinţele acestea le- -am: aflat de ânticanonice 
şi am compus un răspuns sub titlul: -<Anthorismos» sau 

deslușire comparativă asupra. acelei. broşuri, — şi l-am " 

tipărit. La care a compus oarecine din clerul bucovinean 

o replică, care însă poartă icoana mâniei, dar din partea 

inteligenţei a secerat indignaţiune şi reprobare, ce se 

vede din - mai: mulți articoli ai. i Telegratului de pe. acel 

timp 2. | | 

——————_—— 

1 Vezi şi Dr, 1. Lupaş, Mitropolitul A. Şaguna, 1911, p. 265 sa. Ed.
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„o Anul1862, 
(Al doilea provisoriu. — Inlocuiri). 

  

„ Din provisoriul acesta, care m'a durat nici doi ani, 
s'a făcut în anul 1862 al doilea provisoriu; căci, în locul 
cancelarului aulic transilvan baronul Kemeny Ferencz s'a 
denumit contele Nâdasdy de cancelar, ear în locul gu- 
vernatorului contele Mik6 s'a denumit de guvernator 

„contele Creneville, Feldmarșal-lieutenant, 

Anul 1868 
(Nouă adunare națională în Sibiu. — Deputațiunea la Viena, — a „Dieta din Ardeal). | 

Văzându-se şi cunoscându-se marea însemnătate a 
împrejurărilor, .a fost obștească convingere de-a se țineă 
adunare naţională. La iniţiativa. mea s'a învoit Blajul 
a cere voie dela::guvern pentru ținerea - unei adunări 
naţionale cu 120 bărbaţi aleși. ' Voia aceasta s'a încu- 
viințat, şi noi amândoii arhiereii am escris (publicat) 
alegerile, şi sorocul adunării l-am: prefipt (fixat) pe Du- 
mineca Tomii, — unde în trei zile au decurs lucrurile. în 
cea mai bună armonie. In specialități, care s'au arătat 
din partea: unuia sau altuia, nu mă las; căci nu merită. 
Actele le: aclud aici, Nr. 4, dar sânt și tipărite, 

Adunarea aceasta națională .a denumit o deputa- 
țiune care să ducă la :Maiestate . concluzele: sale, spre care sfârşit m'au denumit pe mine de conducător, -- 

| Sosind deputațiunea la Viena, numai decâţ erau . pline jurnalele vieneze. de laudă despre "loialitatea na- țiunii noastre române. Insăși comuna.vieneză sa simţit
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îndemnată a da un prânz strălucit la Calul Alb (« Weisser 
Ross>) în onoarea deputaţiunii naţionale române, la 
care toți miniştrii, mai mulţi dintre “cei mai străluciți 
aristocrați şi generali au luat parte, — împrejurare unică, 
care a arătat națiunea română în .. strălucirea, în care 
nici când n'a fost! 

Rezultatul adunării noastre naţionale, căci națiunea 
română a primit diploma din 1860 şi rescriptul din.1861, 
a dat regimului prilej, de a conchemă dieta în Ardeal 

| pe baza unei legi electorale liberale. Dieta aceasta s'a 
şi conchemat, sașii și românii s'au înfățişat, dar ungurii - 
și săcuii nu; dieta s'a ţinut-în anul 1863 şi.1864. Ce 
proposiţii: regești au fost, şi ce la acele a hotărât dieta, 
se ştie din ziarele Și „protocoalele ei tipărite. ă 

„Anul 1864. 

(Mângăere şi mare “bucurie pentru biserica ortodoxă: Reânfiin» | 
țarea mitropoliei ardelene). .. 

Acest an . 1864, „al mângăerii şi bucuriei supreme, 
este pentru ' noi. toţi românii de religia greco- răsăriteană 
în Transilvania și Ungaâria de cea mai mare. însemnătate, 

şi epocală; căci, dupăce în luna lui Iulie s'a ales de mi- 
tropolit sârbesc Samuil Masirevici în locul lui! Losif 
Raiacici, şi Maiestatea ; Sa a. rânduit ţinerea unui 'sinod 

episcopesc, în care să! ia parte şi episcopul nostru. din 

Ardeal, — şi acest, sinod eră menit a da corul episcopesc 
părerea sa pentru, înfiinţarea Mitropoliei române, în ce 
s'a și învoit unanim corul episcopesc, sârbesc, — a urmat 
în 12/24 Decemvrie rezolvirea prea înaltă a “Mitropoliei 

noastre şi denumirea. mea de Arhiepiscop al. Ardealului
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şi de Mitropolit al tuturor românilor greco-răsăriteni 

din Ungaria şi Ardeal. Toate acestea se pot vedeă mai 

pe larg îri cartea: Mitropolia veche a lui Nicolae Popea +. 

„Anul 1865 . 

(Deputațiune la Viena. — Plecarea la Carlovif. — Jon Popasu 

este sfințit întru arhiereu în biserica din Rășinari. — Încercări 
din partea guvernului austriac de a împăcâ'pe unguri. — Con- 

vocarea dietei ardelene la Cluj. — Audiența lui Șaguna la im- 
păratul în 22 August. — Principele Montenuovo, comandantul. 

"militar din Sibiu, la Șaguna. — Atacuri). - 

| Numai decât în luna lui lanuar 18605 s'a dus o de: 

putaţiune naţională la Viena, —. care am condus-o eu, — 

de-a mulțumi împăratului pentru această mare îndurare, 

“căci ni-a dat Mitropolia; de aici, -adecă dela Viena, cu 

episcopul Aradului, Procopiu Ivacicovici, și cu alți băr- 

baţi de încredere din eparhiile Arad şi Caransebeş, m'am 
dus la Carloviţ spre a efectui împărţirea comunelor me- 

stecate. şi 'a fondurilor comune, — dar fără rezultat. De 
aceea apoi în $ 8. al legii LX din anul 1868 sa dispus 
ca judecătoria delegațională să trateze şi să decidă 

chestiunile acestea, în care lege s'a inarticulat şi Mitro- 
polia noastră egal îndreptăţită cu cea sârbească, — şi, 
în organizarea ei, independentă. — Da 

In 23 April 1865 am primit dela Ilie: Măcelariu, 
jude regesc, înfruntare, — la care an! . răspuns în 24 

April 1865 cu răbdare. (Vezi Nr. ad 865.) — 
„In anul 1865, la sfânta Maria mare, la Răşinar am 
săvârşit, cu conlucrarea episcopului ' nostru  aradan, 
Procopiu Ivacicovici, sfinţirea de episcop din Caransebeș 
a arhimandritului şi protopopului din Braşov, loan Popazu, 

"AV, şi Dr, |. Lupaş, a. e. p..269 sq. Ed.
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cel dintai episcop român în mitropolia noastră ales 
de șinodul nostru și. denumit de cătră Maiestate, 

_— Anul acesta și în privința; politică are mare în- 
semnătate; căci, în toamna acestui an, Sa Văzut că cabi- 

netul Maiestăţii Sale va 'să. facă; „împăcare cu. ungurii 
și a lăsă constituțiunea octroată, şi, a primi constituțiunea 
ungurească din anul 1848. ; : 

„.... In toamna anului acestuia 1865, s'a conchemat pe 
- baza' legii. ardelene din anul 1848 .la Cluj. dieta “ arde- - 
leană, ca să se enunţe despre uniunea, cu Ungaria. "Un: 

românii nu. A urmat apoi esoljiunea împărătească 
în favoarea uniunii, 

Spre completare. trebue să amintesc, că Maiestatea 
Sa m'a chemat pe mine la Viena, unde sosind în 22 
August c. v. am avut audienţă,: cu care prilej Impăratul 
mi-a comunicat schimbările radicale de stat, ce erau să 
se întâmple. Lumea noastră eră curioasă să afle dela 
mine” cauza, pentru care am fost” chemat! la” impăratul. 

Nu mult după aceea! se luă în nume de rău tăcerea 
mea, — și Barițiu cu Dr. Raţiu . veniseră la Sibiu “şi 'se 
consultară cu Conrad Schmidt, comitele săsesc, şi cu' co- 
mandantele militar, principele Montenuovo; aceştia amân- : 
"doi îmbărbătaseră pe 'cei doi români cătră oposiţie. La 
mine mau fost; dar venind la mine priricipele” “Monte- 

"nuovo îmi. povesti conversarea, lor dela “el Și * Conrad 
Schmidt, cu 'acesa că aceşti doi bărbaţi i români i'se plân- 
seră asupră- mi că sânt în contra politicei naţionale, Prin- 
cipele se nevoia a-mi arătă, că Impăratul este înșelat şi 
altele acestor asemenea, Văzând eu că timpul, nopții este 
tare înaintat, — căci eră după miezul nopţii, — am re- 

“flectat principelui că în -zadar ne luptăm eu pro, el contra, 
ci să ne ducem la Viena, acolo dela Maiestate să cerem 

. 7 -
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audienţă colegială şi de: faţă fiind impăratul Să desco- 

perim ' părerile “noastre, - ca apoi . Maiestatea să judece 
despre ele. - Principele nu s'a învoit Ja' această a mea - 
propunere. In fine am rugat pe principele ca să se con- 
formeze. poruncilor Maiestăţii Sale, căci și 'aşa este mi- 
litar și:să nu aţâţe pe: bărbaţii români, — şi așa 1 ne-am 
desfăcut. 1 ă 

“Pentru mine a "fost, între altele, acest. an  toarte 
fatal; căci” unii inteligenți români, în fruntea lor: Şuluţiu, 
nau atacat în jurnalele noastre. Celelatte le voi spune 
în „cele din, anul 1866, 

„Anul 1866 

(Atacuri fa presă - — _ Răspunsurile li Șaguna. — «Asociate 
„-; —, Convocarea dietei la Pesta). . 

Co „i 

e 

Pa ” Acest an Sa “început cu continuarea mai multor 
articoli din jurnalele noastre” și cu scrisori dela Şuluţiu, 
episcopul. greco: -catolic, toate atăcătoare, dehonestătoare 
Şi depopulătoare (compromiţătoare î în fața poporului); — 

„la care m'am simţit [dator], a răspunde Blajului, şi răspun- 
surile mele a le tipări în o broșură, (ceeace se ală- 
tură aici sub 5). Mai pe. larg nu mă las aici, — căci 
îmi sânt odioase. i 
_. Apoi adunarea generală, | a  Asociaţiuni Transilvane 
pentru literatura română şi cultura poporului româti, 

din acest an, a ales în locul meu, care fusesem preşe- 
dintele ei în _decurgere - de şase ani, pe alt preşedinte, 
și încă într un mod cum n am meritat, De odiosi 
aut niki, 5 Pere 

pă cat: Dr. 1 Lupaș, o: e. pag. 229 sq. - Ed. a
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In acest an s'a conchemat dieta ungurească cu Âr- 
dealul la olaltă, (la Budapesta. Ed.), unde s au început per- 
tratările pentru împăcăciune, 

| Anul 1867 . 

(Impăcare între Austria și Ungaria. — Desființarea legilor d dietei 
dela Sibiu). 

In acest an sa continuat dieta şi pertratările îm- 

păcăciunii, şi s'au finit cu coronaţia (încoronarea) regelui 

şi cu rescriptul regesc prin care legile aduse în dieta 

Ardealului din anii 1803 şi 1864 s'au pus afară de valoare. 

Anul 1868 

(Inartiealarea în ge a Mitropoliei. ardelene. — Statutul Organic) 

In acest an s'a inarticulat. [in lege] Mitropolia noa- 

stră, şi în toamnă s'a ţinut congres naţional bisericesc 1 

și s'a stabilit Statutul Organic spre sancționare. 

| In acest an am edat opul meu, « Compendiu de 

dreptul canonic» etc. 

(Saneţionarea Statutului Organic) 

Statutul "Organic sa sancţionat în: Mai 1869, şi 

numai decât l-am publicat, provocând consistoriile epar- 

hiale a-l pune în lucrare. 

1V, Protocolul Congresului; şi la Dr. l. Lupaș, 0.€.p. „284. „SQ. Ea. 
Ţ*
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„Anul 1870... 
(Primul congres. — Primul sinod eparhial): - 

Conpresul naţional-bisericesc, cel dintâi convocat” 

în urma Statutului Organic, pe 1 Octomvrie 1870, — 
„care în rândul cel mai frumos a decurs. e 

' "In anul acesta, la Dumineca Tomii, am ţinut Sinod 
eparhial, cel dintâi î în n. înţelesul $ Statutului Organic. | 

RI 7 sie - 

i 

“Anul 1874. 

(mbolnăvirea lui Șaguna. - — Testamentul său. — Un  jabilezi. — 
Presa noastră. — Conferință politică în Sibin). 

In acest an, înainte de Rusale, m'am bolnăvit, 
și fiindu-mi, mai bine am făcut diata (testament) în | 
August 1871 şi am predat-o Consistorului * plenar î în 12 

August 1871: spre, păstrare în cassa verthaimiană. 1 

4... IN anul acesta au Sărbat, în 22. August, calendarul 
nostru, clerul. și poporul. credincios din...  arhidieceză, 
jubileul. de 25 ani. ai funcționării mele în. biserica Ar-. 
dealului, şi eu în ziua aceea am dedicat! „clerului ȘI po- 
porului nostru din Mitropolie opul: <Enchitidion», adecă 
carte manual de canoane etc.2 - 

Continuare: De abiă s'a săvârşit sărbătoarea jubi- 
„leului: meu, cu care ocaziune am ținut Consistorul cel 

dintâi mitropolitân şi apoi şi-sinod anual episcopesc, — 
Şi eată :s'a și impugnat î în. Albina validitatea lucrării ace- 
luiaș sinod episcopesc, unde de arhimandriți. s'au fost 
ales protosincelii Nicolae Popea. ȘI. Miron, Romanu, „ȘI. 

1V.N. Popea, Biografie, 179 sq. Ed. 
3 Vezi şi Dr.1. Lupaș, o. c. p. 314 sq. Ed.
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a dat anză la multă polemică; dar apoi a ieșit în | 

Federațiunea un articol din Alba-lulia în contra Tele- 

grafului Român, batjocorindu-mă în tot felul, ceeace a 

produs în partea dreptcugetătorilor cea mai mare indig- 

naţiune; deși eu am căutat a stâmpără focul, dar am 

fost necesitat a nu împedecă libertatea: nimărui prin 

Oprire, ca redacțiunea 7elegrafului Român să nu pri- 

mească contra articoli față cu A/bina şi Federațiunea. 

(Vezi acești articoli aici adunați.) . . 

In toamna anului acestuia, adecă la jubileul meu, s'a 

ținut la iniţiativa protopopului loan Meţianu în Sibiu o 

conferinţă de inteligenţi asupra conduitei (atitudinii) băr- 

baţilor noștri în privința viitorimii lor la alegeri de de- 
putaţi pentru dieta ţării, unde s'a hotărât a se provocă 

în scris inteligenţii la descoperirea părerii lor. (Fascicolul |.) 
Mai mulţi inteligenţi, particulari și colegiali, au 

răspuns la această întrebare; cei mai mulţi erau de pă- 
„rere ca comitetul permanent așezat de cătră congresele 

naţionale din anii 1861 şi 1863 să pășească la mijloc; 
:dar comitetul adhoc, constând din pasivişti, a decis a 

„rămâneă pe lângă comitetul denumit de cătră: adunarea 
„inteligenței din Miercurea la anul 1868; de unde dis- 
„pută Sa născut în jurnale. (Vezi jurnalele de pe timpul 
„toamnei a anului acestuia).
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ziarul Episcopului Andrei Șaguna din anul 1857: _ 

Intâlnirea: mea: “cu Excelenţa Sa d ministru . 
de: culte. la Viena ÎN 1/19 Septemnrie 1857 

Dupăce. mam „ întajigat şi am. zis, că sânt. mare. păcătos 
față cu Excelenţa Sa, mi sa răspuns că şi Excelenţa Sa recu- 
noaște, că este mare păcătos "faţă, de mine: i 

Zicându-mi. mai departe, că! eu greşesc, când pretind a ace- | 
leaşi drepturi pentru biserica noastră, care .le' are. biserica: cato- 
lică, — pentrucă noi, neavând, papă şi centrumul bisericii noastre, 
nu putem să dăm acea. garanţă: stăpânirii împărăteşti, care o 

„dă biserica catolică, şi că nu. este nici:o.apelaţie : mai: departe-“ 
dela forul. consistorului: nostru, — şi că preoțimea noastră este 

necultă, neluminată cu ştiinţele cele trebuincioase,: ear preoțimea 

__ catolică este cultă în partea cea mai mare; — şi la Roma sânt felu- 

rite .congregaţii, care priveghează asupra. dogmelor așa,. încât 

un episcop catolic.nu poate face nici.o volnicie, căci dela el 

merge. apelația lă arhiepiscop şi de acolo la Roma; — şi că un 

episcop catolic, are lângă sine pe.canonicii, . cari încă sânt băr- 

baţi învăţaţi; — și stăpânirea împărătească află şi în aceşti cano. - 

nici O. garanţă asupra volniciei, ce ar vrea. s'o facă episcopul. 

Din care pricină vede ministrul o lipsă. mare, ca în şedinţele 

consistoriale totdeauna, să. fie de . „faţă «un comisar împărătesc, 

“4 Dr. Îl , Puşcariu, Documeate 1. p. atazaal.
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ca o controlă: din partea: stăpânirii pentru a nu se face nimărui 
vre-o. nedreptate, re cre ee e ee 

La acestea am răspuns, că: eu nu mă pot împrieteni cu 
aceste gânduri, căci nu sânt luate - din viaţa - bisericii noastre, 
şi că silit sânt a reflecta, că dacă este după părerea dlui mini- 

stru vreo iregularitate în ocârmuirea bisericii mele, acea iregu- 
laritate nu purcede dela instituţia bisericii noastre, nici provine . 

- dela volnicia mea, ci dela împrejurări din afară, adecă de acolo, 
că stăpânirea antimarţială şi cea de sub principii ardeleni au | 
supus biserica noastră sub măsuri mirenești, ca să o nimicească etc, 

Am răspuns mai departe, că stăpânirea împărătească să se . 
“mulţumească cu garanţa. aceea, ce .i-o dă biserica .noastră prin 
aşezămintele 'şi canoanele “sale, în înţelesul cărora episcopul 
ocârmueşte eparhia sa, şi fiindcă noi după ele ocârmuim bise- 
rica şi: pe creştinii noştri îi povăţuim cătră câştigarea vieţii veş- 
nice. după aceleaşi aşezăminte şi canoane, şi. fiindcă noi ca su- 

„puşii: împăratului sântem- în .patria noastră, şi nici o apelaţie 
nu avem afară de patrie, pentru aceea tare sânt convins, că 
aceste împrejurări. dau destulă garanţă,' ba 'mai. mare: garanță . 
pentru odihna stăpânirii ' împărăteşti despre faptele . noastre ca 
unor episcopi, decât este acea * garanţă, care o poate. da stă- 
pânirii noastre. Roma pentru faptele episcopilor: catolici. -: 
Mai departe am observat, că pe' nedrept ni .se. zice, că . 

„biserica noastră:mar aveă centrum..: . : ci 
“Centrumul bisericii. noastre. este. învățătura cea uniformă, 

care se păstrează de cătră 'toţi. cari: se țin de biserica “noastră.: 
Nici că este biserica de vină, dacă nu e uniformă pretutindenea 
în cele din afară ale ei, pentrucă''stăpânirile politice, sub. care 
trăesc' creştinii noștri şi în care: biserică: se :află, sânt de” felu- 
rite principii, unele -mai liberale, şi altele mai puţin liberale. 
„_„Mai departe am reflectat, 'că biserica noastră este altmin- 

trelea organizată, decât cea latină; în biserica noastră nu sânt 
„canonici, dar sânt alţi dignitari, cu” cari se sfătueşte episcopul 
în trebile diecezane, care sfat 'episcopese se poate chemă după 
cuvântul cel nou <Consistoriu» însă sfaturile acelea, pentru 
care provoacă: episcopul' pe dignitarii: bisericeşti din eparhia sa, 
pot servi episcopului numai 'spre îndreptare și spre: deslușirea lucrului, dar nici decum spre hotărâre, căci numai un judecător |
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"este într'o eparhie, şi acela este episcopul locului, pentrucă el. 
„are în sine deplin taina preoţiei, el este diacon sfinţit, el este 
„preot sfinţit, el este şi episcop sfinţit, şi taina preoţiei. constă 

din aceste trei ' sfinţiri care nu se află în nici un alt dignitar 
bisericesc. Episcopul, după canoanele noastre, are a da răspuns 
lui Dumnezeu pentru toate câte le îace ca episcop;. prin ur- 
mare, lucrarea și hotărârea unui episcop care s'a adus în treabă 

bisericească, nu se poate supune nici unei stăpâniri politice 

spre revizie; stând aceasta, de sine urmează, că ființa de: faţă 

a unui comisar împărătesc în şedinţele : consistoriale este de 

prisos şi. incompatibilă cu natura . lucrurilor,. ce. tratează epi- 

scopul; apoi asemenea' măsură nu Sar potrivi nici cu duhul 

cel luminat al stăpânirii noastre. austriace, şi ar fi.un: ce, prin 

care sar -robi: biserica şi stăpânirea bisericească, Apoi am re- 

flectat .că factice nu se apelează dela mine, pentrucă preoțimea 

şi- poporul meu ştie, :că scaunul acela care îl ocup eu, este ar- 

hiepiscopesc, de aceea nu apelează nime nicăiri dela mine.:.. 

Insă, dacă ar.voi cineva să apeleze, eu îi dau voie la 

aceea, — de sine se înţelege, că numai la mitropolitul dela . Car- 

__ loviţ,“pentrucă stăpânirea politică nu poate primi apelaţie în 

_+rebile bisericeşti etc. - Da aa ae 

: Cumcă preoţii noștri:nu sânt aşa culți, cum ar trebui, am 

a observă, că aceasta.nu este vina bisericii, care. are de scop 

luminarea, ci este de vină vremea cea vitregă şi ' împrejurarea 

cea fatală, în care a devenit; biserica prin' măsurile cele vitrege - 

ale stăpânirii “antimarţiale, care le-au adus asupra sudiţilor săi 

de legea noastră. In privința aceasta încă numai atâta reflectez, 

"că lucru 'bun şi folositor este pentru creştini și în deobște pentru 

stat, dacă vre-o preoțime este cultă, — dar trebue să zic şi aceea, 

că lucru: şi mai bin și: mai folositor este aceea, dacă preoțimea. 

este morală, cu frica lui Dumnezeu şi cu evlavie. În clasa aceasta, 

a doua, pun eu preoțimea mea eparhială,: — şi spre dovedirea 

asertului meu-mă provoc la anii 1848 'şi'1849: — aceşti ani să 

dovedească, ce purtare a avut 'preoțimea mea, .despre-care 'se 

zice că. este -necultă,: deşi necultura :şi cultura este foarte .rela- 

tivă.: Preoțimea mea nu citeşte gazetele şi broşurile nenumărate, 

cară. aşa sânt:de multe, încât se poate -zice despre ele că'cresc . 

ca ciupercile din pământ; însă ea are alte cărţi care le citeşte, şi 

+
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aceste cărți: sânt mai “bune pentru. ea, decât gazetele şi broşu- 
“rile 'veacului: nostru: ea cițeşte. pe. Sfântul Vasile, pe Si. loan. : 
“Gură de aur, pe Si. Grigorie, pe. Sf. Efrem Siriacul, biblia şi - 
celelalte cărți, de care biserica noastră este foarte bogată; — pen-. 

„trucă nu urmează de acolo sărăcia bisericii “noastre în cărţi şi . 

-.. lipsa cărţilor bisericeşti, dacă la librarii din Viena nu se găsesc. 

cărţi de ale bisericii noastre etc... : Se e 
“ La aceasta a reflectat ministrul, că el nu poate aprobă de- - 

claraţia mea, căci el este. catolic,- şi declaraţia mea nu se po- 
triveşte: cu dogmele bisericii.catolice etc. .: Sa | 

_„. Aici i-am reflectat, că eu vorbesc de biserica noastră şi 
- despre instituţiile ei, şi nu voi să deschid:vorbe pentru pole- 
mică asupra -altei biserici. “Datorinţa mea este .a 'reprezentă şi 
susțineă biserica noastră, nevrând a .vătămă. nici o confesie. ŞI 
eu 'cinstesc în Excelenţa Sa aceea, ce zice că este catolic; dar . 
nu pot primi acele păreri ale Excelenței Sale, care le zice ca 
catolic. despre biserica. noastră, PI DI i: 

„Apoi, zice: «Ich verbleibe bei meinem Giauben, und es 
wundert mich,. dass man den Papst nicht anerkennen will; dies 
wiirde. die Sache sehr erleichtern, und eigentlich das ganze 
wăre nur eine Ehrensache. Ich bin bei a!P dem aber tolerant> etc. 
Aici am tăcut puţintel, apui am zis: tot insul bine face, :. 

care rămâne pe. lângă convingerea sa; dar apoi să păzească, 
ca cu convingerea sa mai cu seamă religionară să nu fie ni- 
:mărui spre stricare.- Eu şi eparhia mea întreagă rămânem în. 
legea - noastră, în care ne-am. pomenit, cu care-'nu facem ni- 
mărui. nici o dosadă, căci sântem sudiţi credincioşi ai împăra=. - 

„tului, cinstim şi omenim toate confesiile şi pe toţi creştinii,.. şi : 
dorim, ca şi cu noi în privința bisericii noastre, aşa să pășească 

stăpânirea, ca - şi cu alții de alte. religii; căci toţi, deşi. sântem 
„ împărțiți. cu numirea religiilor noastre, sântem de o potrivă . „înaintea creştinătăţii de a toată lumea, ..  . 

_<Das kann ich als Katholik nicht annehmen>, zise mai. de- 
parte: Aber, Verehrtester, am auzit. şi. sânt. sigur despre loiali... 
tatea, ce o;ai arătat totdeauna cătră interesele împăratului, şi așa despre Excelenţa Ta nu am nici o temere, că nu vei duce bine diregătoria-ţi,, dar cine va sta bun pentru următorul Exce- lenți Tale? ete o. |
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Am răspuns, că în episcopii: de mai înainte și în cei de . 
. „acum, cari au dovedit o credinţă nepătată. cătră monarhul ; şi în-. 

teresele lui, are. stăpânirea împărătească garanţă destulă, că, S 

"episcopii cei viitori vor îi sudiţi credincioşi. , SE | 
— Ja, Verehrtester, zise mai departe, aceasta e aşa, dar totuş Î 

-.un comisar, împărătesc. este de lipsă la consistor etc... 
„.-— Asertul acesta, pentru. comisar, nu-mi pricinueşte - nici. o 

- erijă, căci una ca aceasta. nu se poate întâmplă, 
— Dar vezi că şi în Rusia, şi în Grecia este. un comisar îm- 

“părătesc pe. lângă episcopii, cari nu pot face. nimic fără . voia 
şi învoirea comisarului împărătesc. Ce zici, Verehrtester, la aceasta? 

| — Imprejurarea aceasta nu mă confundă nici decum, pentrucă 
ştiu că biserica noastră din cele două împărăţii este în privința 
ființei sale celei din, afară, foarte, ţărmurită prin măsuri politice, 

„din care. privinţă stăpânirile acele cu totul altmintrelea iau Roma. 
- în centrumul bisericii catolice .din Roma, decum le ia acelea 
stăpânirea noastră austriacă. — Stăpânirea | noastră, precum sa 

milostivit impăratul . a se descoperi în patentul din 31 Decem- 

vrie 1851, este mai pe sus de gândul acela. ca să supună vre-o 

biserică creştină unor măsuri, care nu se-potrivesc. mit dem . 

erleuchteten Geiste unserer kaiserlichen Legislatur etc. Apoi nu 

"“ trebue luat pildă . dela o abnormitate şi silnicie ; căci Rusia şi 

Grecia cu totul. altmintrelea țin .şi biserica. catolică, decât o ține 

„stăpânirea noastră. La noi este deviza. împărătească: . «Mit, Ve- 

reinten Krăften, gleiches Recht fir Alle» ; așa dar aceste temeiuri 

sânt massgebend.. pentru noi, dar. nu măsura : stăpânirii ruseşti 

sau a celei greceşti, care ţin desvoltarea bisericească, „adecă 

luminarea şi propăşirea popoarelor sale, în cătuși etc. 

— Ich muss Ibnen autrichtig sagen, dass Klagen gegen Sie 

vorliegen! 
"— In velcher Beziehung? 
— In Beziehung Ihrer Amtirung. Sie degradirten i inen Geist- 

lichen, weil er zur Katholischen Kirche iibertreten wollte. 

— Ich habe nicht einen, sondern vielleicht zwei, drei Geist- 

liche degradirt, jedoch nicht einfach des Ubertrittes willen, 

“ welcher Umstand angesichts des Fides, den ein Priester ablegt, 

hinreichend ist, den Priester des Amtes zu entsetzen, sondern 

ich habe die Degradation wegen der Religionsumtriebe, deren
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- die gedachten Geistlichen îberwiesen. wurden, ' vorgenommen. 
Einer der degradirten Geistlichen ist dann allein zur katholischen 
Kirche graeci ritus iibergetreten, wo er, als rechtmăssiger Geist- - 
liche anerkannt, zur Kirchenfunction zugelassen wurde, was | 

" doch gegen jeden kanonischen Rechtsbegrifi ist.: 
— Sehen Sie, Verehrtester, auch hier muss ich Ihnen wider- N 

sprechen, denn die katholische Kirche. erkennt nur die Priester-: 
weihe der griechischen Kirche als giltig und als ein Sacramenit, 
aber die Degradation “nicht, darum hat man dem von: Ihnen 
degradirten Geistlichen erlaubt, geistliche Functionen in der 

- unirten Kirche' zu verrichten, denn die Priesterweihe ist ein” * 
- . Charakter indelebilis.”: 

Aici am răspuns, “că eu nu: înţeleg: ce va să zică: a pre- 
cunoaște sfinţirea noastră de preot de legală, dar degradaţia nu! 

_şi alte acestor asemenea am zis, adaogând, că precum aceasta, - - 
aşa şi pasiva asistenţă” la „Căsătorii mestecate nu e lucru bun şi, 
legal în biserica” creştinească, şi persoanele care Sau cununat 
cu pasiva asistenţă nu trăiesc în taina căsătoriei, ci în preacurvie, .. . 
şi aceasta nu se îace cu vina lor, ci cu vina ierarhiei. — Apoi. 
am spus: că eu totdeauna voi degradă pe acel preot al meu, 
care va face turburări religionare; ear dacă părăseşte legea îi 
noastră din convingere, că cu ea nu se poate mântui şi -tre- 

cerea o va face din convingere şi cu îrica lui Dumnezeu, atunci 

îl slobod cu pace, nevoind să-i fac vătămare cugetului lui etc. 
Apoi am trecut la treaba: dotaţiei. clerului nostru, şi am 

făgăduit, că pe 21/09 Septemvrie 1857 voi: predă o rugare din . 
nou despre dotaţia clerului.
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