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?Dară

scriei după

cred

asta în

tot-odată și aceia,

acâstă

materie,

11 bună seamă a-l mai îndeplini, după
ce le vor sta 'la:disposiţiune.

se

Prefaţiune la Vechia Metropolie

“B.C.U. Bucuresţi

NA

e

i

i

că cei ce vor mai

vor

adopera

de

'mesura isudrelor,
de Nicolau

Popea.

Precuventare.
|

Ţinem

de tiebuință,

a arăta, în. precuvântare

îndemnul

mai

de

aprâpe la compurierea, opului de faţă. În anul 1895 împlinindu-se 25
de ani dela întroducerea constituțiunii n6stre bisericesci, cuprinse în
„Statutul organic“, secretariul Consistoriului metropolitan, dl Leontin

Simonescu,

presentând

în ședința

consistoriului metropolitan dela

6.

Maiu proiectul de raport cătră Congres despre periodul ultim de trei
ani, — făcu în acel proiect de raport un reasumat scurt despre unele

momente mai însemnate din viaţa n6stră 'coBstituțională, bisericâscă,
în timpul: de 25 de ani dela, întrarea, în viaţă, a 'constituţiunii n6stre
„ bisericesci. Asesorul consistorial, dl Vicenţiu Babeșiu, relevând din acest
incident,

cât de folositoriu este a, ne da, seama din când în când

despre

mersul afacerilor n6stre bisericesci, pentru a cunâsce factorii favoritori
și împedecători la nisuinţa. n6stră, spre progres în desvoltarea, religi6să,

morală, şi culturală, —

și trăgând totdeodată, atențiunea, Consistoriului

metropolitan la aceea, împrejurare,

că o parte însemnată, din actele pri-

vitâre la, reînființarea, metropoliei n6stre nici astădi nu sunt publicate,
ră câte sunt publicate, sunt ici-colea, risipite în cărți și broșuri, dintre
cari

multe

nu

se mai află, —

a propus,

ca „din incidentul aniver-

săzii de 25 ani dela organisarea bisericei nostre pe basa Statutului organic să se publice un memoriu despre viața nostră constituțională biseric&scă, în. legătură cu publicarea documentelor

istorice

despre. înființarea

metropoliei“,

“Consistoriul

metropolitan

primind propunerea, a încredințat acestă, lucrare unei comisiuni de trei,
în pers6nele membrilor consistoriului metropolitan: dd. Vicenţiu Babeșiu,

Leontin Simonescu și subscrisului, cari să compună, memoriul, să com=

pleteze datele istorice despre înființarea, metropoliei și să raporteze Con-

sistoriului metropolitan.

Congresul nostru naţional-bisericesc, întrunit
*

IV

în acel an în ședința sa, a, III. dela, 9/21 Maiu 1895, sub Nr. protoc. 42,
a aprobat acest conclus al Consistoriului metropolitan.
Comisiunea

acâsta

neputând

îns& presenta

lucrarea

sa,

până

la,

anul 1897, Congresul, întrunit și în acest an, în ședința sa a IV. dela,
4/18 Octobre sub Nr. protoc. 40, trecând preste o propunere făcută,
ca să se publice concurs prelângă un premiu pentru acâstă lucrare,
la. asigurarea dată de președintele Congresului, metropolitul Miron

Romanul,

despre încrederea, sa în bărbaţii esmiși din partea, Consisto-

riului metropolitan, —
politan,

sS6 pună

memoriului

a decis a

în

lucrare

istoric

despre

se

îndruma

faptică

cât

Consistoriul metro-

mai

restaurarea

curând

elaborarea

metropoliei

și

despre

viața nostră bisericescă în primii 25 de ani dela întroducerea
constituțiunii bisericesci, și a raporta despre resultat la Congresul
ordinariu

următoriu,.

În urma, acestei repeţite însărcinări din partea, Congresului, după
conţelegere: între membrii comisiunei și după statorirea unui program
de lucrare, cădând asupra subsemnatului sarcina, a lucra partea, istorică,
a memoriului despre restaurarea, metropoliei, și în legătură cu acâsta

a face colecțiunea

actelor

despărțirea, ierarchică

„de

faţă,

care

cu

privitâre

a Românilor

aprobarea

la restaurarea
de cătră

Sârbi,

metropoliei
am

și la,

compus

Consistoriului metropolitan

sa și

opul

dat

în tipariu.
|
Eiminenţia, Sa, Înalt Preasânţitul Domn archiepiscop și metropolit,
Ioan Metianu, după ocuparea scaunului metropolitan, întemplată cu

începutul anului 1899 a binevoit a ţin și cestiunea. acâsta în deaprope evidență, făcând posibilele înlesniri pentru resolvirea mulţămit6re a, ei.
Caztea acesta are două părţi, Și adecă, partea primă, care cuprinde

“omâne din Ungaria şiTransilvania, și pentru despărţirea, ierarchică
a Românilor greco-orientali de cătră Sârbi, pe basa actelor esistente.
În acestă

parte

se arată, pas

de pas, cum

sa, lucrat

în

timp de

16

ani și câte greutăţi a; întimpinat causa sântă, și drâptă a Românilor,
până

ce a. fost încoronată

de

succesul

metropoliei şi a autonomiei bisericesci.
actelor

privitâre

la

acele

lucrări,

cel

strălucit

prin

câștigarea,

Partea, a, doua, este colecțiunea,

făcută

în

ordine

chronologică,

cu

-

vV.

abatere dela acâsta numai întratâta, încât acte omogene, pentru mai
buna cuprindere a, lor, sau grupat la olaltă, fără stricta observare a
ordinei chronologice.
Cele mai multe acte se reproduc în limba originală, în care au fost concipiate. Unele sunt în traducere românsâscă,
precum sau aflat în archivele archiepiscopiei și metropoliei din Sibiiu.
Colecţiunea, cuprinde tot, ce e de 6re-care interes; şi credem, că,

este atât de completă, încât cetitoriul și numai din cetirea actelor
să-și potă forma, o idee clară, despre stăruitârea, lucrare a vrednicului
archiepiscop și metropolit Andreiu Baron de Şaguna și a altor fruntași
distinși și zeloși ai neamului nostru pentru emanciparea, bisericei nostre

din starea ei umilită. de mai 'nainte. |
“ Colecţiunea, actelor, ce o presentăm aici, ni-a servit de
studiul istoric, cuprins în partea primă a cărţii nostre; ea va
însă deschisă și pentru viitoriu, ca un isvor istoric prețios,
"şi neîndoelnic pentru posteritate, și cu deosebire pentru istoricii

basă la,
rămână
obiectiv
români,

cari se vor ocupa cu scrierea istoriei n6stre . bisericesci și naţionale
în cele din urmă cinci decenii. Din ea, vor învăţa, generaţiunile viitore,
tinerimea română, și mai ales cei chiemaţi ca, conducători, fie în biserică,
fie pe terenul național, ce pte produce încrederea în adevăr și dreptate,
cât bine și folos aduce energia, tăria, caracterului și devotamentul :

pentru binele obștesc. Fie, ca, aceste vîrtuţi să împodobâscă pre toți
fii bisericii și naţionalităţii nostre, cari vor fi chiemaţi de conducători.
Sibiiu,

Schimbarea

la Faţă, 1900.

Dr. Ilarion Pușeariu.
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REPRIVIRE

ÎN ISTORIA BISERICEI ORTODOXE
SI SERBESCI DIN AUSTRO-UNGARIA.
A.

Biserica

ROMÂNE

română.

1; Sub regii Ungariei.. Biserica românescă şi-a luat începutul _
_deodată, cu colonisarea poporului român în Dacia. Urme invederate
.
despre continuitatea, esistenței ei în părțile Ungariei se află în
abundanţă sub regii Ungariei.
Poporul magiar, după aşedarea,
sa în eră,

se făcu

mai

întâiu

cunoscut cu religiunea creştină dela,

poporul' român, care se ţinea de ritul oriental. Prinţul magiar
regent preste Ardeal, Gyula cel bătrân, a mers pela anul 948 la
Constantinopole şi a primit botezul dela patriarehul 'Teofilact;:
apoi la întârcerea sa acasă a adus cu sine de acolo pre ieromonachul Ieroteiu de episcop al Ardealului; de unde lămurit se vede
că dinastia

sa cu

fica sa Şarolta,

mama

Sântului

Stefan,

primul

rege al Ungariei, ca şi locuitorii ţării se ţineau de biserica orientală.
Ducele Ungariei

Voicu, fiiul Şaroltei, căsătorindu-se

cu Gizela,

principesa de Bavaria și sora împăratului german Henrich, carea
ca catolică adusese cu sine și episcopi catolici la curtea Ungariei,
prin influinţa, acestora, trecu la biserica latină, sub numele de Stefan, primi dela papa Silvestru II. corâna regală și titlul de rege
apostolic cu îndatorirea: a converti pre toţi supușii sei la catolicism.
Stefan, care pentru zelul desvoltat în favorul bisericii apusene, fu
declarat de sânt, primind deobligământul: a aduce la ascultare de
papa pe cumnatul seu Gyula cel tinăr, porni resbel în contra
acestuia răpindu-i domnia preste Ardeal și ducându-l prisoneriu
în Ungaria, dimpreună cu doi fii ai lui (anul 1003); de aci încolo
Ardealul se administră ca provincie ungară.
1

| //
+

—

2

—

Geiza I, precând era duce al Ardealului primi dela împăratul
bizantin Michail Ducas corâna de rege ortodox al Ardealului, însă
la anul 1095 ajungând rege al Ungariei, împreună corâna latină
dela papa Silvestru II. dată regelui Stefan, cu corâna primită dela,
Michail

Ducas,

pe

care

sunt ilustraţi

sânţi

de ai bisericii orientale

cu inscripțiuni grecesci și portretele lui Ducas și a lui Geiza. Cu
acesta corână se încoronâză astădi regii Ungariei.
Raportul intim, între Ungaria şi statele ortodoxe, susţinut prin
desele căsătorii între dinastia ungară și dinastiile domnitâre orto-

doxe 1), aduse

“nu
„însă

cu

sine,

că sub

dinastia Arpadiană

se puti consolida în Transilvania. Un
ei prin

biserica apusână

avânt mai mare se dădu

colonisarea, Sasilor în Ardeal, și alte părţi din Ungaria,

ceea-ce stă în legătură cu espediţiunile cruciate. Aceste espediţiuni
cruciate trăgând cu sine o mulţime nenumărată de 6meni lipsiţi
de pământuri, mai cu s6mă din şesurile renane prea des împoporate,
au lăsat în călătoria lor spre orient un şir de colonişti netnţi prin
Scepuşul și Satmarul Ungariei superidre, precum şi nai departe
prin

Selagiu,

Deeş, Bistriţa, Rodna, Reghin, Mureș- Vâsarhely, Cluș,

"Turda, Aiud, Alba-Iulia, apoi prin părţile meridionale ale Ardealului,
pe Mureș,

Târnave,

Olt,

începând

dela, Orăștiă

pănă

la Baraoltul

săcuesc. Papii încuragiaţi de aceste succese trimiseră, apoi cavaleri
„teutoni, se ocupe ţera Bârsei, pe carea Andreiu II. li-o conferi cu
privilegiile dela anul 1211 și anul 1922 și fundară mănăstirile dela
: Kerts în ţera Blachilor de Făgăraş ş. a.
Între astfel de împregiurări Radu Negru Vodă, ducele Făgărașului

și al Amnaşului

ridicându-se

dela

Făgăraş. a_ trecut. preste

Carpaţi la Câmpulung și Argeș, și adnexându-și părţile oltene ale
Basarabescilor a fundat principatul Vlachia, reservându-și totodată

și titlul

de

duce

al

Făgărașului

şi

succesorii sei pănă în seclul XVI.
moșiile

boerinale.

1) Bela Il. (1131—1141)

Amnâșului,

(1512) cu

ce

dreptul

lau

purtat

şi

a

conferi

şi

a luat de soţie pe Elena

din Serbia, Bela III. (1173—1196) pe Ana

“Comnena din Bizanţ; sora lui Andreiu II. (1205—1235), Margareta după Isac Angelos;
Bela IV,
cu Maria Lascaris (1244); fata lui Bela IV. după Asan din Bulgaria-Vlachia; feciorul lui Stefan
V. Ladislau IV. a, luat pe fata cumanului Cutean (1212—1290)
ş. a.

—

3

—
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"Tot asemenea împregiurări şi anumit: persecuţiunile proselitistice sub Ludovic I. au contribuit la emigrarea Marmaroşenilor, sub
Dragoș preste Carpaţi, fundând acolo principatul Moldaviei, (1350).
Cumeă,
Marmaţia,

atât Radu
au

avut

Negru

la Făgăraș,

cât

şi Bogdănescii

în

la curţile lor preoţişi archierei de ritul oriental

afară de natura lucrului se vede apriat de acolo, că Radu Negru
îndată după trecerea sa la Câmpulung a ridicat o mănăstire cu
biserică imposantă demnă de biserică catedrală.
Cu organisarea
politică

a

noului

stat

se

desvoltară

și

instituţiunile

ierarchice,

precum: transmutarea episcopiei din Severin la Rimnic (1304), sub
nume de Noul-Severin, înfiinţarea episcopiei de Argeşşi numirea
cea veche a metropoliţilor din Târgovişte de metropoliţi ai UngroVlachiei, adecă a Vlachilor din Vlachiaşi părţile ungare. De altă parte,

după trecerea Bogdanescilor

în Moldova

sta-

bilindu-se Suceava de reşedinţă a principilor domnitori, tot aci se
înfiinţă şi metropolia, eră dintre boerii remași acasă în Marmaţia,
Baliţă Vodă și Dragu Meșterul fundară la anul 1391 mănăstirea

Sântului Michail în diecesa Muncaciului subordinată metropolitului
de Alba-lulia, întărită și prin decretele regelui Mathia, la anul
1479 şi a regelui Vladislau din anul 1491 și 1498.
Deşi,

după

episcopul

ortodox

al Ardealului

Ieroteiu

adus din

"Constantinopole de principele Gyula cel bătrân, din causa întunecimei evului mediu, nu se pâte arăta un conspect neîntrerupt al
archiereilor din timpurile mai vechi, cari i-a avut biserica română
ortodoxă din Ungaria și Ardeal, totuși din alte date, precum sa
vădut, resultă cu deplină siguritate, că acea biserică a avut ierarchia
sa organisată.

Cipariu după Clein — aduce pe basa unor diptichâne aflate
prin archiva, metropoliei de. Alba-Iulia, acum parte arsă, parte pră- pădită prin revoluţiunea din 1848, parte şi înstrăinată, o listă de
metropoliți

ai Albei-lulie,

după

cum

urmsză:

„Ioan I. anul 1348, Nicefor 1366, Theofan 1376, Nicefor IL. 1402,
1404, Nicolau I. 1426, Arsenie 1428, Euthimiu 1436, Ba|
-

Dionisiu

—

4

—

siliu 1458, Nicolau II. 1459, Theodosiu 1470,:) Ioan II. 1506, Theoctist
1519,

|

_

Sufragane. metropoliei de Alba-Iulia
fost următârele episcopii: 2)
a) Beiuşiu în Ungaria; 5)
b) Bistra în Ardeal;4)

Gerasim

1521.

după

|

a

urmele

istorice

au

c) Făgăraşiu în titlul metrop. Varlaam ; 5)
d) Feleac

lângă

6) Galaţi

lângă

/) Gegiu

de

Cluș; $)

Olt; 7)
sus; 5.

9) Marmaroșiu ?);
|
h) Mureşiana (la Cinade), unde S. Stefan bătând pe Aptum
botezat; la Vidin, pune în mănăstirea grecescă de episcop pe-S.
“Gerard pela anul 1035; 15)
2) Oradea mare; 1!)
Ik) Satmar;
I) Silvaș , 12)

m) Vadu; 15)

|

n) Episcopia

Timișorei şi Lipovei;

0) Episcopia

Caransebeșului

p) Jenopolea, ce se numia
q) Cumania,;14)

|

şi Vârșeţului ;

şi -metropolie ;

1) Pe Ioanichiu pomenit în diploma lui Matbia, regele Ungariei,
dela a. 1479 nu-l numesce.
*) Vegi Cipariu: acte și fragmente 1855 şi Şaguna: Istoria,
bis. 1860,
*) Amintit în cartea lui Inocenţiu III. din anul 1205, P.
Il. pag. 40.

4) În diploma metropolitului Stefan din an. 1651,

%) În Euchol. a. 1689 şi în diploma dată lui Daniil vedi
Documente
“de Dr. Ilarion Pușcariu. Tom [, pag. 202. |
€) Poimation pag. 98.
?) Vedi Clein Diction. 1469.
”
2) Diploma

Isabelei din a. 1557, Benk5

Milcov

II, pag. 145,

pentru limbă şi istorie

% În Euchologion an. 1689 şi în diploma, citată
de Pray p..409.
19) Vedi şi Istoria lui Velia Tincu, Pray |. pag.
290.
|
,
1) Cazania din Braşov din 1591, Dalteria
lui Genadiu din a, 1628, Velia Tinu.
" 12) Euchologion de un. 1689,
!
1%) Diploma, lui Simeon Stefan la Pray,
p. 409.
14) Din diploma lui Ioan Hunyadi din an. 1456
(4. Die Abst, der Romiinen, pag, 220) se
"constată esistenţa vlădicei Ioan de Kapha,
episcop al Valachilor în părţile Solymus,
Deva, Hu„nyad. Cipariu (în Acte p. XVI.) amintesce
de un episcop Mateiu al Sebeșului, pe carele
Ioan de
“Hunyad cârcă a-l uni cu biserica catolic
ă.
-

—

Afară de mănăstirile
amintesc,

în

istoria

de

5

—

pela

bisericâscă a

susnumitele

episcopii, se mai

lui

mănăstirea

Șaguna,

Deda

lângă Sasreghin, Prislopul lângă Haţeg, -Plosca lângă Hunedâra,
Samoșfalău lângă Cluş, mănăstirile din ţera. Oltului la Berivoiimari,

Sebeș,

Şercăiţa,

Șinca,

Perșani,

Veneţia,

Comana,

mai

de-

parte pe Olt în jos: mănăstirea Sâmbetei, Porumbac, Scorei şi
alte multe asemenea, pe sub polele Carpaţilor dela 'Purnul-roșu
pănă la Vulcan şi prin Banat pănă la Orșova; următârele mănăstiri
de prin Banat:
metea, Lipova,

Grediște, Varadia, Morava, Partoșiu, Ciclova, ReHodoș, Clitura, Carasiu, Plaviceviţa, Monostor,

Midici, S. Georgiu etc.1)
Sub regii apostolici ai Ungariei până la căderea dela Mohaci
se vede a fi predomnit intenţiunea de a catolisa, 6ră nu de a
sterge
cu totul aceste mănăstiri multe românesci,
cărora numai.

după unire li s'a dat lovitura de mârte.

Restul

Dâcă

stinsă în ramul masculin

regii Ungariei, din

casa Arpadiană,

lau

luat Sârbii.

cu Andreiu III la anul 1301, s'a mărginit a-și împlini misiunea
lor apostolică mai cu-semă între marginile regatului său, apoi
regii, cari au urmat pe linia feminină mai întâiu din casa catolică,
Anjou din Sicilia, Carol I (1307—1842) și Ludovie I numit cel

„Mare (1342—1382),

au fost mai

cu sâmă aceia, cari mai puţin

dedaţi cu „populaţiunea şismatică“, în zelul lor de mari catolici aduși
din Italia, nu s'au mulţumit cu convertirile de-acasă, ci sau vădut

îndemnați de a atăca și pe locuitorii din principatele române,
bulgare și sârbe, ce se aflau în prima creare a independenţei lor.
“După ce Michaiu Basaraba refusă provocarea papei Ioan XXII =
din 1327 de a primi pe călugării Dominicani pentru propagarea,
catolicismului

şi estirparea

gariei,

la instigarea

putere

armată

(1330),

papei

şismaticilor,

întră

carea însă

pe

Carol Robert,

neasceptate

strîmtorată

regele

în Valachia

între munţi

Un-

cu

fi nimi-

cită de Români, încât regele Carol de abia scăpă cu fuga în haine
schimbate. Papa revoltat de acest desastru, provocă (1334) pre
credincioșii sei din Ungaria, de a se scula cu toţii asupra șisma:) Velia 'Tincu, Istoria biser., Sibiiu, 1865.

—

6

ticilor, promițându-le iertare de
morţi s6u vulneraţi în bătaie, şi
terţialitate din dișmele preoţesci
Tot în sensul acesta urmă
următoriul

lui

Carol

Robert,

—

păcate tuturor celor -ce ar căd6
puse la disposițiunea regelui o
spre scopul acela.
şi papa Clemente VI (1351) cu

regele

Ludovic

I, “trimițându-i

pe

călugării minoriţi, ca să-i introducă cu puterea în ţerile române,
spre a-i converti (pe Olachi-români), restaurând şi episcopia Milcovului, &r la anul 1370 Urban V provocă pe Vlad al. Valachiei

şi

pe Latzcu:

al

Moldaviei D) la unire

cu Roma,

însă

fără succes,

pentru-că apropiindu-se tot mai tare invasiunea turcescă, acum şi
regii Ungariei aveau mai mult lipsă de alianța
cu principii români,
decât de propagarea unirei cu Roma.
După căderea alianţei creştine faţă de 'Turci la Nicopole (1396)
principii români din Valachia şi Moldavia preferau de. a întra
în
legătură cu Turcii, decât a căde sub hegemonia pericul6să
a regilor
“apostolici.
|
Papismul catolic în urma estorsiunilor de bani pentru .purtarea,
expediţiunilor

cruciate

şi pentru torțările

proselitistice

din

Orient,

ajungând pănă, la, odi6sa vângare de indulgenţe,
într'atâta devalvase acum, încât sîmburele obstrucţiunei interne începi
a germina,

chiar în inima

sa, provocând

înfricoșata reacțiune a reformaţiunei.

Decadenţa, bisericei catolice, avi influenţă mare
şi asupra, corupțiunei aristocrației, carea apăsa acum pe servienţii
sei pănă la,
sudore de sânge şi cu tote, că mai multe decrete
regale opresc
pe catolici de a lua disme dela, șismatici, episcopul
catolic din
„Ardeal, Georgiu Lepeș, în legătura, cu fratele
seu Lorand Lepes,
vice-voivodul Ardealului, — cum se dice —
în urma autorisării
regelui Sigismund din a. 1436 silese pe țărani,
a relua dismele
în bani grei, pentru cari acestia, resculându-se
au provocat uniunea,
celor trei naţiuni

ale Ardealului

a nobililor,

Săcuilor

contra țăranilor, 6r' apăsările aristocratice
provocară

și Sașilor în

revoluțiunea

1) Latzeu în speranță, că papa va admit
e divorţiul de dâmna sa, promite trecer
ea la catolicism şi concede înfiinţarea unei episco
pii catolice în Seret și rumperea de
episcopul grecese
din Haliz de care se ţinea, dar nesuccedân
du-i divorţiul, se întârce âră la ritul
oriental, de aceea
şi episcopia Seretului apune după restab
ilirea episcopiei de Milcov în anul
1371.
*

țăranilor

din

Ungaria

sub

conducerea

săcuiului Dozsa,

carea slăbi

puterea Ungariei într'atâta, încât acâsta trebui să cadă la Mohaci
(1526) un seclu și jumătate sub domnia turcescă.

2.. Sub principii calvini. Reformaţiunea. Aspiraţiunile pontificilor romani ca pretinşi locoţiitori ai lui Christos, de a supune stăpânirii lor tâtă lumea,

dea suprematisa,

chiar și capetele

de a terorisa, popârele prin incuisiţiuni, prin anateme,
la morte,

de

a-şi aduna

cele sfinte, paralel
numai

în curie,

cu

dar

comori

0 vi6ță

lumesci

chiar

necorectă

ce

și

se

şi în nenumăratele mănăstiri,

la, decădinţă, la o' rupere
ralităţei, față de care

de

incoronate,

prin osândiri

cu vinderea

de

înrădăcinase

nu

au adus biserica

disciplină şi la o stricăciune a mo-

a trebuit să se ridice reacţiunea Și resistenţa,

cea mai înverşunată prin pornirile reformatorice.
Din doctrinele reformatorice au resultat confesiunile Lutheranilor prin ţerile germane din nord, ale Calvinilor prin ţerile
latine, ale Anglicanilor prin Britania, cele sociniane prin ţerile de
| jos,-prin Polonia, pănă și prin Ardeal,

și alte multe secte ale acelora.

Așa ierarchia, latină în loc să se lățescă preste lumea întregă,
perdu mai jumătate din Europa occidentală, şi prin persistinţa sa
în direcțiunea apucată provocă resbelul cel înfiicoșat de 30 de
ani, ce după sacrificarea, vieților a sute de mii luptători se termină,
prin pacea vestfalică din anul 1648, în carea îndreptăţirea de
esistență

a bisericilor protestante

fu și formal

Mișcările reformatorice se lăţiră
Transilvania.

curând

recunoscută.

și preste Ungaria și

Neguţătorii sași din Scepus și din Ardeal, cari cercetau

t6rgurile din Lipsca şi studenţii lor de pe la universităţile germane,
curând au adus cu sine acasă nu numai ideile, ci și scriptele lui
Luther. Sașii ardeleni în lupta seculară cu episcopatul catolice
pentru decime și alte imposite necruţătâre, şi adăpaţi în progresul
civilisaţiunei produs mai cu semă în urma invențiunii tipografiei,
adoptară cu toţii ideile reformatorice, goniră pre călugării și.pre
preoţii catolici, reţinură

secularisară
bisericesci,

decimele
acum

pre

cei ce

și averile

căsătoriţi,

se alăturară

călugăresci,

amăsurat

lupte cu persecuţiunile venite mai cu

nouălor

dotară

trebuinţelor

pre

reforme,

păstorii

și după multe

s6mă din partea primatelui

—

din

Strigon,

în fine. la
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an. 1545 adunându-se în sinodul din Mediaș,

aci se constituiră în biserică autonomă şi se organisară amăsurat
învățăturilor lutherane. Ei aduseră cu sine din Germania recuisite
tipografice, mai ântâiu Honterus (1533) la Braşov, apoi Pempflinger
la Sibiiu, la Orăștie ete. unde pentru propagarea doctrinei lor se
tipăriră mai întâiu cărţile testamentului nou și vechiu,

atât în limba

germână, cât și în cea română!) ceea-ce a şi dat , primul impuls
pentru desvoltarea bisericilor naţionale.
Tot între asemenea împrejurări se lăţiră doctrinele lui Luther
și între Saşii din Scepus și în Ungaria superidră, la cari alăturându-se și unii dinasti malcontenţi cu partida catolică a Ferdinandiștilor precum 'Thurzo, Petrovici, Pereny, Dragfy ș. a. secta lui
Luther se lăţi şi între Slovacii din Ungaria superidră.
De

aci. încolo

doctrinele

reformatorice

se

strecurară

și

în

Ardeal şi în părţile ungare adneose, cari sub principii indigeni
tindeau la emanciparea și independența, ţărei rupte de dominaţiunea
habsburgică chiar şi cu jertfa de a fi supuse suveranităţii turcesci,
unde elementele reformaţiunii
din Ungaria persecutate de catolicism aflând refugiu, înmulţiră populaţiunea reformată a Ardealului.
Aici întracea, prevalând mai cu semă între magiari doctrinele
lui Calvin, acestia, la, anul (1564-se separară de Lutherani, constituind biserica calvină, €r după-ce socianistului Blandrata, medie
în curtea lui Zapolya, îi succese a câștiga partisani, aceştia în anul 1570 se desbinară de Calvini, și se constituiră în biserica lor in-

dependentă, numită unitară.
Așa

cele trei națiuni recepte

Ă
din Ardeal

prin articlii de lege

din anii 15672—3 şi alte multe, ce au mai urmat înarticulară în
| legile ţerii şi religiunile lor cele patru, adecă: calvină, lutherană,

catolică și unitară, (Aprob. C. 1. 1—3), cari după multe lupte se
asigurară și prin păcile internaţionale din Viena 1606, Nikolsburg
1621, Lintz 1645 şi în fine în pacea dela Satmar din anul 1711.

1) Învățătura crestinescă în Sibiiu 1546, Psaltiria 1562, Evangelia şi Pravila ete. 1580 în
Brașov ete. cărţile lui Moise în Orăştie 1581 ete. (Veqi Cipariu analecte pag. XIX).
Senatul din
Braşov 1559 a pus să se traducă în limba română catichismul lui Luther,
calindare ete. (Bariţiu- i
în eatichismul
cal. pag. 96).

—
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„Dar cu tâte principiile cele liberali, cu cari se mândria reformațiunea

și voia

a cuceri tâtă lumea

creștină

pentru

sine

şi “cu

t6tă înarticularea în legile patriei a celor patru confesiuni recepte,
moralitatea reformaţiunei cuceritâre îndată la început se compromită
prin persecuţiunea mai întâiu a bisericii catolice, a cărei episcopat
din Alba-Iulia în anul 1556 se cassă numai pentru-că episcopul
de atunci Bornemissa n'a vrut să trecă în partea Isabelei, confiscându-se bunurile episcopale în favârea fiscului, precând de altă
parte principii reformaţi dotară institutele lor bisericesci şi şcolare
cu

moșii

şi alte

Decă

averi în abundanţă.

catolicii

și burgesie

în Ardeal,

puternică

cari se bucurau încă de o aristocrație

au fost călcaţi

de șovinismul reformaţiunei,

apoi ce să mai dicem noi de Români, cari prin liga celor trei naţiuni
recepte erau suferiţi numai usque ad beneplacitum regnicolarum ?
mele

Doctrinele reformaţiunei, stând în directă oposiţiune cu dogatât ale catolicilor cât și ale ortodoxilor orientali, nu aveau

loc laolaltă, după cum nu au loc apa cu focul; de aceea după cum
voiau mai înainte. papii a estermina pe toţi şismatiocii şi necredincioşii, așa

reformaţii

vuiau

acum

a se ridica

ecumenice atât apusene cât şi orientale.
Pela începutul reformaţiunei principii

preste

indigeni

bisericile

ai Ardealului

ocupați fiind cu, luptele de independenţă faţă de aspiraţiunile
habsburgice şi cu invasiunile turcesci, ce cuprindeau tot mai mult
teren,

apoi

bitele

secte

să

persiste

chiar

şi cu aplanarea

ale reformaţiunii,
în

starea,

lor

diferințelor

au lăsat și mai

interne

între

încolo

deose-

pe Români,

și în condiţiunile politice în cari s'au aflat.

Totuşi acești domnitori având
Românilor au suferit esistența

trebuință de braţele
metropoliei române,

luptătâre ale
așa că numai

pu 5

după, rumperea Ardealului de Ungaria avem o listă mai completă,
de. metropoliți români, pe când din timpurile mai vechi numele
metropoliţilor nostri apar numai sporadic.
Sub Zapolya-esci anume sub Ioan Zapolya mai înainte voevod
al Ardealului (1511) apoi şi ca rege încoronat al Ungariei (1526—40),
sub văduva sa Isabela, fica regelui Sigismund din Polonia (1540—59)
și în fine sub fiiul acestora, Ioan Sigismund Zapolya (1559—1571)
|
2

—

stăpânirea Ardealului
multe

cu.dinastia
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la cari au incurs cu influinţă esen-

Habsburgilor,

ţială, între alţi factori şi unii bărbaţi
fost:

între luptele cele

cu părţile ungare adnexe,

Mailat, Balassa, Petroviciu,

de origine

Dobo,

au

română,

cum

Geczi,

Bekes

Kendi,

și

alţii, trecuţi mai întâiu la catolicism, apoi la lutherani și calvini,
pănă și la unitari, dabia s'au regulat discordiile între nouăle secte
de

reformaţiune,

cari

din

în dieta

1563

anul

recunoscute

fură

și

de stat. De biserica ortodoxă română din acest period n'avem
"alte urme positive, decât diploma Isabelei din anul 1557, prin
care se confirmă Cristofor episcopul în mănăstirea Fel-Diod, cu
îndreptăţirea

de

a folosi tâte

venitele

şi

beneficiile,

ce

le-a

avut

„acel episcopat din vechime, și cu îndatorirea de a mărturisi legea
grecâscă, în carea să înveţe pe credincioșii sei, 6r pe acestia să-i
ţină în ascultare

și disciplinare

cuviinciosă.

|

|

După Zapolya-esci au urmat în stăpânirea Ardealului dinastia
Bathoriescilor de Somlyo.
În urma morţii debilului [loan Sigismund Zapolya (1571) fă
ales de principe al Ardealului: Stefan Bathori în contra lui Beles
(chinez român din Caransebeș) protegiat de Maximilian. — Stefan .
Bathori, însă având de socie pe Ana, fica regelui Sigismund din
Polonia fu -ales
de rege al Poloniei (1583) lăsând de locţiitoriu în
voivodatul Ardealului pe fratele seu Cristofor Bathori.
După
mârtea, acestuia (1581) fiiul seu'Sigismund Bathori urmă, ca principe
al Ardealului, carele resignând la anul 1599 substitui pe vărul seu
cardinalul Andreiu Bathori; acesta având cu Michaiu Voda Vitâzul

bătaia la Șelimbăr lângă Sibiiu, fugind fu omorît în munţii secuesci
și Ardealul. deveni în stăpânirea .lui Michaiu Vitezul, pănă ce fa :
și el omorit de Basta generalul
lui Rudoif la Turda (1601) după
care reîntorcându-se Sigismund Bathori a treia 6ră reocupă Ardealul
(1615);

dar

ardelenii

clătinând

aci. spre

Austria,

aci

spre

Turci,

între aceste lupte aleseră de principe mai întâi pe Moise Szekelyi
(1603),

apoi

pe

Stefan Boeskai

(1605)

și în fine pe

Sigismund

Ra-”

koezy (1607), după care interval domnia Ardealului deveni pe Gabriel .Bathori (1608) carele însă pentru tirănia sa fă ucis la Oradea-mare
(1613), ca ultimul din familia Bathori de Somlyo.

|

—

Reformaţiunea,
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a cărei sămânță

se puse sub era Zapolya-escilor,

prinse rădăcini afunde în periodul Bathoriescilor catolici, încât
acum referinţele ei se putură regula definitiv și prin legile patriei.
Naţiunile domnitâre ale Ardealului, între cari se lăţise reformațiunea, adecă nobilii (la cari numerau şi nobilii români), Secuii
şi Saşii (la cari trebuiau a fi numeraţi și Românii liberi între ei),

unite prin contractele lor încă din anii 1437, 1459 ete. în contra!
poporului supus (între cari prelângă Români sunt numeraţi şi Un„gurii, Secuii şi Saşii jobăgiţi) susținând acesta stare politică mai
departe şi sub reformaţiune prin pactele lor din anii 1613, 1630,
1649 etc. (reasumate în Aprob. Constit. III) pe basa acelora regulară

şi afacerile

lor religionare,

anume

prin mai mulţi articli de

lege din anii 1572—1630 ete. recunoscând ca religiuni recepte pe
lângă cea veche catolică și pe cea reformată calvină, lutherană
și unitară.
|
Precând așadar staturile ardelene regulară referinţele lor interne în privinţa religiunilor lor, nu putură ignora esistenţa Românilor din patrie şi îndeosebia religiunei lor ortodoxe, ci au fost
constrinse a face 6re-cari disposiţiuni legale şi în privința lor.
Încă

dela începutul

reformaţiunii

mulţi nobili

şi optimaţi

ro-

mâni trecură la acesta sectă, dar pretindeau ca cultul divin să se
țină în limba

lor maternă

română,

şi bisericile

ortodoxe,

la

cari

figurau ei ca patroni, să li-se predea lor pentru cultul reformat,
și chiar vlădica Românilor să trecă la disposițiunea lor. De aci
negreșit au trebuit să se nască confliete între ei și: poporul remas *
în vechia

credinţă.

De aceea încă sub debilul Sigismund. Zapolya în dieta din
“anul 1566 se hotări, ca cuvântul lui Dumnedeu să se predice liber
şi să se caute a se elimina obiceiurile superstiţi6se mai cu s6mă,
la popor, unde preoții necunoscători trag poporul necult în prăpastie. Dieta din anul 1568 dă libertate predicătorilor reformaţi
de a propaga evangeliul ori și unde, și dâcă primesce poporul—
bine, de

unde

În dieta

nu,

să nu

din anul

fie silit.

1577

sub

Cristofor

Bathori,

se

hotăresce,

ca dedre-ce mulţi dintre Români au părăsit legea grecâscă, şi acum

—

cuvântul

ascultă
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limba

în

lui Dumnedeu

lor

română,

să-şi

pâtă

alege superintendent din mijlocul lor, la din contră în dieta din
1579 se statoresce și aceea ca preoţii români remași încă în ritul
grecesc, încă să-și pâtă alege pe vlădieca lor liber. Acest drept electoral se întăresce şi sub Sigismund Bathori în dieta din anul 1588,
însă cu restricţiune, ca visitațiunile lor canonice pe moşiile boerilor
să le facă cu consensul acestora şi cu știrea autorităţilor politice.

La a. 1600 (sub
de

Michaiu

serviciile jobăgești

Vitezul) preoţii

și li se interdice

români

căsătoria

se

scutese

a doua.

Deși după căderea lui Michaiu Vitezul, staturile aţițate de
unui valach ca Michaiu Vitâzul, luară 6re-cari măsuri
domnia
restrictive în contra invasiunilor de preoți, și călugări din România, totuşi Gabriel Bathori la a. 1609 demanăă, ca preoţi valachi

să fie şi mai departe scutiţi de ori-ce robote feudali
“sensul vlădicilor să aibă și dreptul de liberă migrare.
cret se: confirmă

şi în dietele

din.a.

1614

și 1615

sub

și cu conAcest deBethlen.

In periodul Bathoriescilor aflăm urma următorilor metropoliţi,
după Cipariu: Genadiu (1580), loan de Prislop (1595 și 1599) și
Theoctist (1605—9), sră după diptic: Genadie I. (1562— 1585), Ioan
III. (4 1602) Iosif IL. (+ 1613).
După ultimul Bathori (Gabriel) la a. 1613 a urmat ca principe
al Ardealului Gabriel Bethlen pănă la a. 4 1629, apoi soţia sa
|
Catarina de Brandenburg (1630) şi Ştefan Bethlen (1631).
|
Gabriel Bethlen de Iktar, un bărbat precât de harnic pe atât
și drept și uman, pe lângă apărarea bisericii sale reformate chiar
și. în

resbelul

religionariu

de: 30

ani,

și pe lângă

fundarea

cole-

giului reformat de sciinţe în Alba-Iulia (astădi în Aiud) s'a îngrijit
și pentru luminarea poporului prin traducerea bibliei și în limba
română,

şi a confirmat

diploma

antecesorului

seu în privinţa

eli-

berării preoţilor români de impositele feudali prin art. dietelor din
a. 1614 şi 1615, eră la a. 1694 înfrână lăcomia feudalilor dea
pretinde dela, preoţi decima chiar şi dela cei-ce trecuseră la reă
formaţiune.
| Pe timpul Bethlenescilor (1613—1631) întimpinăm urma următorilor mitropoliți români, după Cipariu: Dositeiu (1627) şi Genadiu

-

—
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II. Georgiu Bradi, (1628—1640), 6r după diptie: Daniil (4618), Sava
S
LI. (1618—1625), Genadiu II. (1627—1639).
|
Dela Dositeiu avem o instrucţiune cătră preoți, prin care
tinde de a întroduce o disciplină şi delăturarea, abusurilor în privinţa înmulţirei sărbătorilor.
După, Bethlenesci urmeză

|
Rakoezyescilor,

domnia

anume:

Georgiu Rakoczy 1. (1631—1648), Georgiu Rakoczy II, după a
cărui resignare în a. 1657 urmară iute după olaltă Francisc Redei
(1658), Acaciu Barcesai şi 1661 Ioan Kemenyi, cărele însă încă în
acest an trebui să lase locul lui M. Apafiy.
Georgiu Rakoczy [.
deși în afară ocupat cu resbelul religionar de 30 ani, și în cele
interne

influinţat

prin

șovinismul

bisericanilor

reformaţi

totuși

la

anul 1638 confirmă diploma lui Gabriel Bathori din anul 1609
despre scutirea preoţilor români de jobăgie, fundă tipografie ro„mână în Alba-lulia, pregătită încă de G. Bethlen, unde se tipăriră
în limba română Evangelia și Cazania, 1641,:) noul testament 1648
şi catechismul

calvinesc,

edit.

I. 1642

și edit. II. 1656.

El după:

delăturarea metropolitului Ioreste (1641—1643) și instituirea prin
alegere liberă a metropolitului Stefan Pop al lui Simion (Simionovici 1643—1651) în instrucţiunea dată, acestuia între altele pretinde, ca delăturând limba slavă neînțelesă, să întroducă în biserică
limba română, cea-ce acesta şi îndeplini, tipărind între altele te-

stamentul nou în limba română, 1648.
Râkoczy I. a legat de confirmarea
a: 1843

o instrucțiune

de

15 puncte,

metropolitului. Stefan în

între

cari unele şi favoritâre

pentru Români, precum de a întroduce limba română în .biserică,
de a ţine în tot anul sinod, de a, institui protopopi prin alegere,
de a face visitațiuni canonice ; altele mai multe disciplinare, precum
de a se face

trei vestiri

la căsătoriă,

alte confesiuni și de a nu

opri

de anu

trecerile la

funcţiona

la cei de

calvini, de a se mul-

1) Actsta Cazanie să mai află astădi în două esemplare cunoscute până acum: unul la
Blajiu în biblioteca remasă după fericitul Cipariu şi altul în biblioteca archiepiscopiei din Sibiiu.
- Precum se vede din prefața cărţii pregătirea pentru tipărirea ei s'a făcut de „Archimetropolitul

Genadie, care cu spesele sale au angajat pe „dascălul popa Dobre, care „au venit din ţâra românescă de au făcut tipariu aicea în Ardeal“, - Murind însă Genadie următoriul seu Archimitro“politul Iorist au terminat tipărirea ei la a. 1641.
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cu tacsa, de
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1 A. dela fiecare preot, de a contribui la cămara

obicinuitele

30

de

piei

de

șder,

şi

să

fie

credincioşi

domnitoriului, însă între aceste 15 puncte s'au intercalat și astfeliu
de disposiţiuni, cari taie în credinţa și în autonomia bisericei orientale, precum impunerea, catechismului calvinese, restrîngeri rituale
la, botez,

la cuminecătură

și la îngropăciuni,

la cultul

crucei

și a

icânelor, şi în fine punerea metropolitului, a sinodului și consistoriului sub suprainspecţiunea superintendentului calvin. Cu tâte
aceste presiuni biserica română prin înţelepciunea metropoliţilor
. Stefan, Sava și celor-ce au mai urmat, păstrând cele
s'a susţinut și mai departe.
ferindu-se de cele dăunâse,

bune

și

In diploma lui G. Rakoezy din a. 1643, prin care se confirmă
alegerea lui Stefan Simionovici în vlădică de ritul valach din
Ardeal, se scot de sub imediata jurisdicțiune a lui: bisericile din
Alămor, Orăştiă, Haţeg, Hunyad, Ilieni, Criș și cele trei protopopiate
ale ţării Făgărașului. Ins5 acesta, escepţiune se vede a se fi făcut
“după o informaţiune falsă, ca și când toţi boerii și nobilii de pe

acolo ar fi trecutla reformaţiune. Din causa resistenţei poporului
neputându-se pune în pracsă, curând sa și abrogat, cea-ce se
vede din denumirea lui Daniil de episcop ortodocs al ţării Oltului
la a. 1662 pe timpul metropolitului Sava (1656—1680) carele în
confirmaţionalele sale din a. 1656, n'a mai
lui Stefan, şi nici nu i-se mai escepţionâză

primit instrucțiunea,
de sub jurisdicţiunea,

sa numitele localităţi. In diploma confirmărei lui Iosif Budai (1680)
se escepţioneză numai districtul Făgărașului, celelalte nu (vedi
Cipariu: Acte p. 62).
|
|
Sub Georgiu Rakoczy II. (1648—1657) avem de a însemua
confirmarea dela a. 1658 a diplomei din 1609 alui Gabriel Bathori
despre scutirea preoţilor români de jobăgie, apoi codificarea legilor
„ăprobatele“ dela a. 1640 până 1653. In codicile acesta cu privire la Români aflăm între altele în partea 1. tit. 8 art. 1--6
următorea lege principală: .
|
Deși (noha) națiunea română în patria, acesta nu s'a numărat
Dici între staturi, și nici religiunea lor nu e dintre cele recepte,
totuși (mindazonâltal) pentru binele ţărei (propter emolumentum

—
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„regni) pănă vor fi suferiţi (miglen patialtatnal) au să se țină de
următorele :
Pe episcopul să și-l alâgă prin preoții lor şi să-l confirme
domnitoriul ;
să-și administreze bisericile după usul lor, dar să nu se amestece în trebile altor confesiuni ;
preoții veniţi din alte eri să-'și justifice cualificaţiunea,;
să se reguleze beneficiile şi indatoririle preoţilor;
copiii preoţilor, dcă nu sunt preoţi, să se reducă la starea
condiţiunei lor — nobil seu jobagi;
preoţii cari calcă disposiţiunile legale să se pedepsască;
să -nu împedece pe cei de alte confesiuni, dela muncă în
sărbătorile românesei etc.
Legea amintită purcede dela o premisă nefavoritore (noha),
ca. totuși: (mindazonâltal) să vină la conelusiuni mai blânde. Ea
constată că națiunea și religiunea română, n'a fost încă receptă,
dar cu tâte acestea i-se recunâsce 6re-cari drepturi, și anume dreptul

de a-și alege liber capul bisericesc şi de a-şi administra biserica,
dupa usul vechiu, după canânele sale în presuposiţiune, că nu va
abusa de acest drept. Asta în tot casul e un progres mai spre
bine față cu conspirațiunea dela a. 1437, pe carea
făcut'o reformaţiunea, ci pe care ea o a eredit dela

nici n'a fost
catolicism.

Rakoczy IL. confirmă de metropolit al Românilor de legea
grecescă pe Sava!:) Brancovici (1656—1680), carele esoperă dela
9) In privinţa metropoliţilor cu numele Sava, istoria încă nu e limpedită. Dipticul pune ':
pe Sava I. la a. 1618—1625 cea-ce amintesce şi Hintz, carele pune pe Sava I. inainte de Genadie
(1623); mai încolo aipticul pune pe Sava II la a. 1660—1675, pe carele însă Cipariu şi cei ce-l
urmeză îl numese
Sava IL. Brancovici, er despre Sava [I. Vestemian dipticul tace. N. Tincu

Velea (ist. bis. pag.
Jenopolea, de

51-—54) scrie că Sava

Brancovici

frica Turcilor ar fi fugit la metropolitul

metropolit va fi fost titular dela Sârbi la
Daniil la Alba-lulia,

după a cărui morte

la a. 1618 a remas în scaun sub nume de Sava I. După mortea acestuia consângenul seu Simion
Brancovici protopop în Ienopolea fi ales de metropolit în Alba-lulia sub numele de Sava II
Brancovici (1656—1676).
După tâte acestea Sava Vestemiunul ar deveni Sava III; mai vine în
combinare şi Sava episcopul Bistrei (1651) carele încă a putut administra metropolia în vacanţă. _Dar.niei episcopia su metropolia (cum dice Velea Tincu) dela Ienopolea încă nu e limpedită pentru-că afară de lenopolea acum Borosjend, mai esistă o Ienopolea în ţinutul dintre

'Timişora şi Dunăre, preste care erau episcopi cei din Timişbra. — (vedi Schwicker).

”
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clerului

scutirea

român

decime,

lui: D-deu

hotărît, ca; „cuvântul
mânâscă,

de

care ne-am născut,

1674, 1676)

(1663 și 1673,

Acaţius Baresai- (1659) şi dela M. Apafty

și la a.

1657

ţinând

sobora

să se vestescă în limba n6stră ru-

şi popii cari nu se nevoesc cu românie

ci tot cu sârbie, unii ca aceia să se oprescă din popie“!).
Domnia principilor indigeni ai Ardealului se încheie cu Apafyescii.
Michail Apaffy-I. (1661—1690) cu diploma sa din anul 1669 reasumând decretele lui Sig. Rakoezy din anul 1608 și ale lui Georgiu
Rakoczy din anul 1643, în privința alegerei libere de metropolit
român, și de unele scutințe ale
de condițiuni mai adaugă și el

clerului, prelângă cele 15 puncte
patru, adecă: 1) de a se institui

șcâle românesci, 2) de a restaura tipografia română în Alba-lulia,
3) de a seste limba sârbescă din biserică şi a întroduce pe cea
românăși 4) de a se ţin6 sin6de anuale sub suprainspectiunea
superintendentului calvin. El continuă codificarea legilor patriei
dela, anul 1654 pănă la anul 1668, cari însă în privinţa Românilor
nu cuprind altceva, decât corolarie la aprobatele constituțiuni mai

sus indigitate (P. 1. tit. L art. 9 şi 10).

|

|

„Pe timpul domniei lui Apafty LI. a fost metropolit Sava Brancovici mai sus amintit confirmat încă de G. Rakoezy II. în 28 De„cembre 1656, carele și-a continuat funcțiunea și sub Apaffy I.
pănă la 2 Iuliu 1680 când fi destituit prin sinod, după aceea
maltratat și răpit de averi. După el urmă ca metropolit Iosif
Budai (1680—1682), Joasaf (1682), Sava II. Vestemianu (1686) și
Varlaam II. (1687—1690). Să
După mârtea lui Apaffy I. a urmat fiiul seu Apaffy II., carele
însă după ocuparea, Ardealului prin Leopold I. figură numai cu
numele, pănă ce în urma păcii dela Carloviţ 1699, resignă în
favârea casei habsburgice.

Sub Apafiy II. metropoliţiau fost: Teofil Seremi, (1692—1697),

sub care se începu,
unirea

cu biserica

1) Cipariu Acte pag,
2)

E And
i

apoi

Atanasiu

(1698)

sub

care

se

îndeplini

Ca 4 „

d de : uşcariu,

catolică. 2) |
148—150,
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!
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casa habsburgică.

Unirea.

Dupa venirea, Ardealului

sub do rania casei habsburgice, încetând regimul netolerantal principilor calvinesci, 'sârtea Românilor avea să se îmbunătățescă, decă

deodată cu schimbarea regimului ţării, nu s'ar fi pus din partea
propagandei papiste o cursă nouă pentru Români. 'Abia începi
biserica. romano-catolică, sub noul regim austriac, a se reculege
de lovitura aprope mortală, ce i-o dădu-se reformaţiunea în Transilvania şi Iesuiţii porniră machinaţiunile lor pentru a trage pe
Români la unire cu scaunul papal. Dorinţa spre acesta Românii
nici când nu o au simţit, căci ei dela începutul bisericei lor:
se ţinuseră totdeauna de patriarchia Constantinopolei şi de metropolia lor din Alba-Iulia; a avut însă trebuință biserica, romanocatolicilor de unirea Românilor cu Roma, pentru ca să se întărâscă
în Transilvania, scăpătată fiind pănă aprâpe de stingere prin reformaţiune; a avut; lipsă de unirea Românilor și regimul cel nou, cu
caracter religionar romano-catolic, pentru ca prin sporirea şi întărirea
bisericii romano-catolice să se întărescă totodată în Transilvania,
partida dinastiei nouă, carea, era, cea catolică.
Fiind convertirea. Românilor la .unire un lucru greu, din. causă
că acestia au avut totdeauna o aversiune cătră instituţiunile bisericii

apusene,

ambii

între Români.

factori,

Sciind

regimul

și Iesuiţii,

porniră

acești factori, că punctul

acţiunea

unirii

cel mai simţitoriu

pentru Români, era starea asuprită a bisericii şi mai ales posiţiunea
umilită şi scăpătată a preoțimei lor, promiseră în schimb Românilor,
dâcă se vor uni, drepturi bisericesci egale cu biserica apusână, și

în deosebi preoțimei îmbunătăţirea stărei ei materiale. Find-că,
interesul cel mai mare dela unire *] avea clerul, așa fu cu putință
a câștiga mai întâiu pentru unire pe metropolitul Teofil şi apoi
pe Atanasie, carele cu o parte -a protopopilor și a celeilalte preoțimi, în adunări

bisericesci mai

mult

silite, decretară unirea Româ-

nilor,„ —despre care poporul de altă parte nu voia să știe. Cu tâte
căCEonidiţiunite de unire în formă se presentară a fi numai patru
puncte de natură dogmatică, și adecă: Purcederea Duchului sânt
și dela Fiiul, focul

curăţitoriu,

necătură și primatul papal,

folosirea pânei nedospite în

cumi-

ba după descoperirile mai nouă în actul

GTS N
cu
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u
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nici aceste. puncte

unire,

de

18

nu

se cuprind ; totuși

unirea.

numai în parte și succesive prin multe feliuri de mijlâce și uneltiri
s'a întrodus în sînul poporului român, lăsând după sine urme triste
şi durer6se prin desbinarea poporului în două tabere opuse.
Biserica ortodoxă română din Transilvania și preste tot din
Ungaria, fără îndoială a, suferit mult sub regii Ungariei, din partea
bisericii apusene, care dispunând și de puterea lumâscă, stăruia,
la totala suprimare și nimicire a aceleia. Tot așa a pătimit biserica
ortodoxă română din acele părţi din partea propagandei . calvine
sub domnirea principilor calvinesei din Transilvania. Însă nici una
din suferințele indicate n'a avut așa grave şi păgubitâre urmări
pentru Români, și în special pentru biserica lor ortodoxă străbună,
precum a avut actul unirei unei părți a Românilor cu biserica
apusenă, întâmplată la încheerea seculului al XVII. Nu întră în
cadrul acestei scrieri numărarea tuturor relelor, ce au urmat pentru
Români

din

distrugătore

actul

unirei.

Unul

scop

aceste

cu:urmările

rele

sale

pentru popor și cultivarea lui a întrecut pe tâte cele-

lalte. Lipsirea Românilor
de

din

nu

mai

puţin,

de ierarchia lor vechiă și istorică avea

decât

stingerea

bisericii

ortodoxe,

numită,

de duşmanii ei biserică „șismatică*“ și absorbirea ei în biserica
„apusenă. Metropolitul Atanasie trecând la unire la anul 1700 cu
o parte a clerului și puţin popor, pentru câștigarea unor favoruri
materiale, a fost redus la posiţia unui simplu episcop, perdână şi
titlul unui metropolit al Românilor, 6r Românilor, cari pe lângă
tâte

silniciile: din

afară

de

a îmbrățișa

unirea,

au

rămas

totuși

statornici în religiunea, strămoșâscă, nu li s'a mai conces a ave
metropolit, fiind ei lipsiţi preste tot de archiereul lor, care să îngrijescă de biserici şi să sânțescă, preoţi. Ac6sta, stare tristă pentru
biserica ortodoxă română din Transilvania a durat, spre durerea
credincioşilor ei timp de 83 ani. Scopul, pentru care atâta.timp
s'a lăsat o turmă cuvântătâre fără păstorul ei sufletesc, este evident.
Organele statului, cari erau aservite intereselor proselitistice
ale

bisericii

apusene,

strămoșescă,

și-au

vădând

statornicia, Românilor

luat refugiul

la un

mijloc,

în religiunea,

care

lor

în privinţa ne-

toleranţei religionare a întrecut tote legile patriei de mai
'nainte
asupritore. pentru Români, lipsind biserica ortodoxă de archiereu.
x
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În timpul îndelungat de vacanţă al scaunului archierese, Românii. ortodocși pre lângă iâte presiunile şi persecuţiunile, ce aveau
să le întimpine, tot nu au cădut jertfă proselitismului, ci ei se
ajutorau în lipsele lor sufletesci, cu preoţi chirotoniţi în principatele
române. Muntenia

și Moldova,

și

mai

cu

semă

cu preoţi

daţi de

ierarchia s6rbescă, deși și acesti preoţi erau rău văduţi şi în multe
casuri.
puşi în închisâre s6u alungaţi preste graniţă. În acest timp
de vacanţă, multe biserici și averi au fost luate dela Românii ortodoxi și date Românilor uniţi, ori cât de mic să fi fost numărul
acestora, multe mănăstiri au fost dărimate și călugării alungaţi ca

nisce făcători de rele.

,

Când biserica ortodoxă română

era astfel ameninţată,

cu totală

nimicire, ierarchia sârbescă, carea deodată cu întroducerea unirii
la Români, se consolida-se sub metropolia ei națională, cu scaunul

în Carloviț, învestită cu anumite

drepturi şi privilegii, nu întârdiă

a întreveni

favorul

în repețite

rânduri

în

Românilor

ortodoxi,

ca

să-i scape de pericolul, de care erau ameninţaţi prin propaganda
romano-catolică și să înduplece casa domnitâre a restaura ierarchia
bisericii ortodoxe române din Transilvania. Cu deosebire metropolitul
sârbesc Nenadovici a: înbărbătat pe Românii ortodoxi a rămâne
statornici şi a cere episcop, cea-ce au și făcut în repeţite rânduri.
Aceste rugări,

spriginite

de numitul metropolit,

au şi avut 6re-care

resultat, căci eparchia ortodoxă română din Transilvania mai întâiu
a fost dată în administrarea episcopilor sârbesci din Buda. Episcopul
sârbesc din Buda Dionisiu Novacoviciu a fost cel dintâiu administrator al eparchiei ortodoxe române din Transilvania (1762), er
după el a urmat Sofroniu Chirilovici (1770). Acest episcop spriginit
de întrega ierarchiă sârbescă a lucrat apoi cu zel laudabil ca eparchia
ortodoxă din Transilvania să-şi capete episcopul său propriu, cea-ce
a și urmat la anul 1783 fiind instituit ca episcop ortodox în Tran'silvania archimandritul sârbese Gedeon Nichitici, care a păstorit
pănă la mortea sa întâmplată în anul 1788. Deodată cu denumirea,
acestui episcop, prin decretul împărătesc din 30 Septembre 1783
Nr. 1701 s'a pus eparchia 'Transilvaniei și tot în acel an și a
Bucovinei, în cele dogmatice şi spirituale sub metropolia sârbâscă
gt
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t
din Carloviţ. În anul următor după mârtea, lui Nichitici fi institui

episcop Gerasim Adamovici, arehimandritul sârbesc din mănăstirea

Bezdinului, care păstori pănă la mârtea sa, urmată în anul 1796.
După aceea urmă o vacanță de 14 ani în scaunul episcopiei ortodoxe române din Transilvania pănă la alegerea lui Vasile Moga, ca

|

primul episcop român în anul 1810.

Este mai pre sus de ori-ce îndoială că biserica ortodoxă română
din 'Transilvania în timpul ei de crisă, când era pusă sub întrebare
esistența ei, are mult de a mulţămi ierarchiei sârbesci, căci a luat-o în
scutul său. Lerarchiei sârbesci este a se mulțămi mult, că Românii orto-

doxi din Transilvania n'au cădut preste tot pradă proselitismului, căci

episcopatul sârbesc,

cu

metropolitul

în frunte,

a stăruit ca biserica

ortodoxă română din Transilvania să fie pusă sub administrarea
episcopilor sârbesci din Buda şi apoi să-'și capete episcop propriu,
eră pănă atunci îmbărbăta pe Români la statornicie în-religiunea
strămoșâscă, trimițându-le în mijlocul lor bărbaţi ca pre Visarion
şi Sofroniu. De însemnat este că deși la denumirea episcopilor
sârbesci, de administratori ai eparebhiei din Transilvania s'au căutat
astfel de individi, cari să nu pună pedeci la: propagarea unirei,:)
totuşi ierarchia sârbescă a sciut să paraliseze influinţele stricăci6se
pentru biserica ortodoxă română. Astfel când administratorul eparchiei ortodoxe române din Transilvania, episcopul din Buda Dionisiu
Novacovici prin: purtarea sa nehotărită, față cu propagarea unirei
între Români,

deșteptă neîncredere

în credincioșii

români,

metro-

politul sârbesc întreveni la curte pentru delăturarea lui din postul
de administrator al eparchiei transilvane. Episcopii Gedeon Nichitici
şi Gerasim Adamovici, în timpul scurt al păstoririi lor, în eparchia
transilvană, prin zelul lor apostolic, aduseră multă mângăere creştinilor ortodoxi, la stăruinţele episcopului Adamovici s'a, adus în dieta,
țării art. 60 din a. 1791, prin care se concede eserciţiul liber religionar

pentru biserica ortodoxă. Urmarea; acestei îngrijiri din partea ierarchiei serbesci a fost, că sub episcopii sârbesci, unirea nu numai n'a,
sporit, ci din contră, mulţi dintre cei trecuţi la, unire s'au întors la re1) Vedi

Manualul

de Istoriă bisericescă de

Dr.

II. Puşcariu

p. II. pag. 58.

—
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“ligiunea părinţilor lor. Acesta observând stăpânirea s'a întors 6ră la
mijlocul probat întru propagarea unirii și acesta era: a lăsa în vacanţă episcopia transilvană. Patruspredece ani a rămas ră văduvită,
episcopia transilvană după mârtea episcopului Gerasim. Adamovici.
Fiind-că Românii nu încetau cu cererile lor, a li se da episcop şi
încă, din. sinul lor, după un plan bine chibsuit li-s'a conces acâsta,
dându-li-se episcop Vasile Moga, preot român, necăsătorit din SasSebeş. Dâcă se iau în privire mai deaprâpe condiţiunile umilitâre.
„pre lângă carii s'a instituit acest episcop, şi anuinit decă dintre
cele

19 puncte,

ce i s'au impus,

se consideră

şi numai

acela,

de

a nu. împedeca propășirea unirii între Români, resultă de sine un
regres pe terenul bisericesc.:) Prin delăturarea infiuinţei ierarchii
sârbesci

eparchia
înainte

la

alegerea

transilvană
de vreme

de episcop

a

de ierarchia

și de scutul

lui Vasile Moga,

sârbâscă,. s'a

ierarchiei

isolându:se

lipsit

totdeodată,

s6rbesci.

Un sprigin însemnat a avut în episcopii sârbesci şi biserica,
ortodoxă română din ţinutul Bihariei în timpul, când aceea biserică
era tot așa de asuprită de unire, ca și cea din Transilvania. După
suprimarea episcopiei ortodoxe române din Oradea-mare (1695) Românii ortodoxi, din părțile Bihariei, au ajuns sub păstorirea sufletescă,
a episcopiei sârbesci nou înființate în Arad. Ierarchia sârbescă,
din posiţiunea sa privilegiată, apără cu mult succes pre Românii
contra pornirilor şi volniciilor, ce se aplicau pentru propagarea,
unirei; când se făceau la împăratul raperte false, că toţi Românii
1) “Timpul de 35 ani al pistorirei episcopului

bisericâscăîn care unirea

Vasile

Moga însemneză

a aflat cel mai favorabil teren de înaintare.

timpul de decadinţă .

Bătrânii de astădi sciu să

povestescă, după tradiţia prâspătă dela părinţii lor că uniţii vidnd că nu este mod a mai put
zădărnici îndeplinirea scaunului episcopese din Transilvania, se îngrijiră, ca pe. acel scaun să
ajungă o persână necapabilă a împedeca Lăţirea unirei. Aceea o aflară în persGna unui preot simplu,
carea m'avea alte merite decât că era necăsătorit. Dela acestă persână ceri episcopul unit Bob

promisiuni şi reversalii, că ajungând episcop nu se va.împotrivi propagării unirii între Români,
Acelea revezsalii primiră apoi forma unei capitulaţiuni stătătâre din 19 puncte, cari i se impuse
la denumirea de episeop a lui Vasile Moga.

Abia se pâte ulteum. cugeta că între 40 protopresbiteri

eparchiali să nu se fi aflat altul mai apt și mai vrednic de trepta episcopiei. Acâsta nu e posibil,
mai ales când se scie câ de clerul ortodox se ţinea pe acel timp şi un bărbat învtțat ca George
Lazar. Episcopul Vasile Moga în timpul îndelungat al păstorirei sale a justificat în măsură deplină
legământul său faţă de uniţi, căci sub el sa duplicat numărul uniţilor crescând dela 1/, la mai
mult de ?/, De'sub el dateză în cele mai multe comune românesci divizarea în ortodoxi și uniţi.

.
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din părțile Bihariei -ar fi îmbrățișat unirea, episcopii s6rbesci din
Arad sau întrepus pentru scâterea adevărului la lumină, prin
comisiunile, ce sau esmis. Episcopul Inocenţiu Ioanovici visitând
la anul 1728 bisericile din părţile Bihariei, pentru a îmbărbăta pre
Români la statornicie în religiunea strămoșâscă, a suferit insulte
dela dușmanii bisericii ortodoxe, împuşcându-i-se un cal dela trăsură.

Episcopul Isaia Antonovici a stăruit pentru esmiterea comisiunilor
împărătesci din anul 1735 şi 1737 şi Sinesie loanovici, visitând comunele bisericesci, a combătut cu succes unirea, mijlocind esmiterea

comisiunei
că numărul

aulice

din

1754,

carea

Românilor

uniţi

este

a ajuns la resultatul adevărat,
de

tot neînsemnat.

Istoria imparțială nu pâte ignora deci meritele ierarchiei sârbesci pentru salvarea ortodoxiei și în părțile Bihariei.

B. . Biserica, sârbescă.
Biserica, sârbâscă din Ungaria, este o fică a archiepiscopiei sâr..
besci de odini6ră a Ipek-ului în Sârbia; jupanul Sârbilor Stefan
Nemanja I și fiul său Sava (Sântul) se privesc ca fundatorii și
organisatorii unui stat sârbesc și a unei ierarchii independente
naţionale prin ridicarea episcopiei lor la rangul de archiepiscopie
recunoscută de patriarchul Constantinopolei (anul 1220). La anul
1846 proclamându-se Dușan, cel puternic, de rege al Sârbilor în
dieta, dela Skopie, la care au participat episcopii sârbesci din
Ipek şi cel bulgăresc din Ochrida, a ridicat și archiepiscopia
sârbescă la rangul de patriarchie, la ce însă patriarchii ecumenici
ai răsăritului nu-și dădură consimţământul, enunțând

anatemă

asupra

patriarchiei celei nouă anticanonice.
|
|
|
În urma luptei nenorocâse de pe câmpul Mirlei (anul 1889)
cădend Sârbia sub jugul turcesc, ierarchia sârbescă rămase
pe un
timp intactă, ba încă i se încredinţă, din partea stăpânirei
turcesci,
un fel de jurisdicţiune civilă, şi îngrijire a intereselor
poporului
sârbesc,

&r în privinţa

bisericescă

i se dete jarisdicţiune și asupra,

bisericilor latine. din Bosnia. Cu tâte acestea
posiţiunea patriarchului din Ipek era dintre cele mai dificile;
poporul sârbesc, fiind

tare

apăsat, de

regimul

turcesc,

căuta

scutinţă

la

ierarchia sa și

mai ales la patriarchul. Acesta, neafiând altă scăpare, întră în
pertractare cu regimul austriac pentru refugiarea, şi primirea Sârbilor pe teritoriul Ungariei, și în urma diplomei împăratului Leopold
I din 6 Aprilie 1690, la 36 mii familii sârbesci veniră preste Drava
în ţinuturile împă&rătesci austriace, dimpreună cu patriarchul din
Ipek, Arsenie Cernovic aședându-se dela Sava și Drava, spre Dunăre

în sus şi dela Comarom în jos aprâpe pănă la gura Tisei, întemeind
totodată o nouă metropoliă s6rbescă, pe teritoriul austriac. O nouă
emigrare a Sârbilor în Ungaria se întâmplă la anul 1737 sub conducerea patriarchului din Ipek Arsenie Şacabent, care și-a continuat
funcțiunea

sa în Carloviţ,

ca al șeptelea

metropolit:

De

însemnat

este, că cete mai mici de Sârbi, din causa apăsărilor turcesci,
începură încă în seculul al XV-lea a părăsi patria lor și a căuta
scăpare pe teritoriul Ungariei. Astfel se întâmplă o emigrare la
anul 1427 sub conducerea despotului sârbesc Georgiu Brancovici,
alta sub regele Ungariei Mateiu Corvin, care aduse în Ungaria la
50

mii

coloniști

sârbi,

apoi

alte

sub

domnirea

lui Ferdinand

I,

Maximilian II şi Rudolf [L. Aceşti coloniști se alipiră la episcopiile românesci din Ungaria şi în deosebi la cea din lenopolea, cari se
țineau mai nainte de metropolia românescă din Alba-lulia.
|
După emigrarea în Ungaria a patriarchului Arseniu Cernovic,
în Ipek a mai esistat încă cât-va timp o umbră de patriarchiă
sârbescă, pănă ce în urmă patriarchul din Constantinopole își revindecă; pentru sine de nou dreptul de patriareh asupra bisericii
din Sârbia,.
|
erarchia nouă sârbescă, creată în Austria, basându-se pe o
ficţiune de drept, că adecă patriarchia de Ipek deodată cu emigrarea

patriarchilor ei au trecut la metropolia din Carloviţ, pretinse pentru
sine titlul de patriarchiă, uitând că nici patriarchia Ipek-ului n'a
fost nici când recunoscută de canonică din partea celor patru
patriarchi ecumenici ai răsăritului.
Poporul sârbesc emigrat în Ungaria în anul 1690 şi ierarchia
sârbeșcă

din

Carloviţ întrând în legătura statului austriac,

și luând

asupră-și îndatorirea a lupta contra, Turcilor, a regulat referinţele
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'sale civile şi bisericesci prin acte de stat, numite
s6rbesci.

Dreptul:de autonomiă

drepturi politice,

20 August

bisericescă,

s'a garantat naţiei

privilegiile naţiei

împreunată,

cu anumite

sârbesci prin privilegiul din

1691, apoi prin alt; privilegiu din- 5 Martiu 1695. Voind

regimul austriac se restringă încât-va drepturile asigurate naţiei
s6rbesci şi să asigure sie-și mai mare ingerință în administraţiunea
din afară a bisericii, mai ales la, instituirea, episcopilor,a publicat
în anul 1777 un „Regulament naţional privitoriu la privilegii, la veligiune
şi personalul clerului“, în contra căruia metropolitul cu clerul şi poporul întreg a ridicat protest, care a avut de urmare revisiunea,
„regulamentului. Din revisiunea acâsta a urmat „Benignum Rescriptum
Declaratorium lilyricae Nationis“ din 16 Iuliu 1779, care în a. 1782
s'a. completat cu „Sistema consistorialăt.
Prin: „deelaratorium illyricum“ se delătură, puterea civilă a
metropolitului din Carloviţ, se limitâză venitele lui, se reguleză
dreptul de caducitate a averii clerului faţă de episcopat, precum
şi dreptul asupra rămasului după metropolit; și episcopi, administrarea fondului religionar și a reședinței metropolitului în timp
de

vacanţă,

dă norme

în privinţa

testamentelor

metropoliţilor,

și

pentru casurile, când după acestia ar rămân6 datorii, regimul îşi
reservă dreptul de denumire al administratorilor metropoliei și a
episcopiilor pe timpul vacanței; prescrie cualificaţiunea pentru candidaţii la episcopie, condiţionâză consensul împăratului la ţinerea
sin6delor episcopesci și esmiterea unui comisariu 0. r.; defige cercul
de activitate și reguleză modalitatea, de alegere a episcopilor, hotărăsce numărul episcopilor sufragani, al membrilor congresului;
reguleză taxele pentru sânţirea episcopilor şi a preoţilor, preciseză
posiţiunea şi venitele protopresbiterilor, numărul și raportul
diaconilor, preoţilor, economia mănăstirilor, opresce episcopilor
a dicta,
pedepse canonice fără încuviințarea, din partea puterii statului.
Metropolia serbescă din Carloviţ, care după teritoriu
se estinde
preste

Slavonia,

Croaţia,

Ungaria

proprie

şepte episcopii și anumit a Neoplantei,
a Budei,

anul

a Aradului,

1814 se mai

a Verșețului

şi Banat,

a Pacraţului,

și a, Timişorei,

adause şi a Dalmației pănă

avea

sub sine

a Carlstatului,
lângă

la anul

cari dela

1870,

când

—

95 —
7

acesta destăcându-se în două episcopii (Zara şi Cattaro) fi incor:
porată ceva mai târdiu (1873) la metropolia nou creată a Bucovinei.
Biserica română din Ungaria și mai ales cea din 'Transilvania
suferind

urmare

prin

„unire“ -o

suprimarea

- acela-și timp

lovitură

metropoliei

când

și

sguduitură

române

mare,

ce avi

din Alba-Iulia,

se înființă metropolia

de

tocmai în

sârbâscă în Carloviţ, nu-

mărul creștinilor ortodoxi ai acesteia se spori în mod considerabil
priri incorporarea Românilor la episcopiile sârbesci.. După restauvarea, ierarchiei în eparchia transilvană prin emisul de curte din
30 Sept. 1783 Nr. 1701 fi supusă în cele spirituale şi dogmatice
şi acestă eparchie metropoliei din Carloviţ, apoi în acelaşi an cu
datul 8 Decembre fu incorporată la metropolia sârbâscă şi eparchia,
Bucovinei sub acelea-și condițiuni ca eparchia Transilvaniei.
Sub Carol VI ca rege al Ungariei al III în urma luptelor glorise ale armatelor austriace contra Turcilor și în urma, păcii dela
„Passaroviţ (21 Iuliu 1718) nu numai se eliberă întreg Banatul de
sub jugul

turcesc,

care

durase

178

ei Belgradul,

cât

ani,

dară

ajunse

pe

un timp

de Austria, atât Sârbia cu capitala,

sub stăpânirea casei domnitâre

chiar şi o parte

adecă Oltenia seu

din Muntenia,

Valachia, mică. Schimbările politice în numitele ţări au tras după
sine şi schimbarea referinţelor bisericesci. Episcopia românsscă dela
Rimnicul-Vâlcei, care cade pe pământul Olteniei, pe timpul stăpânirei austriace fu pusă sub metropolia sârbâscă de curând înființată.
La episcopia Rimnicului sau adaugat în acest timp şi Românii
din Brașov, ţera Bârsei, din țera Făgărașului şi dela Sibiiu, carii
în contra,

au resistat cu succes unirii. În deosebi Românii brașoveni,

scutirilor împărătesci strimtoraţi fiind-de episcopii uniţi Atanasie,
apoi loan Pataki şi Inocentie ISlein, a primi unirea cu biserica de
apus, plăteau anumite competinţe la acești episcopi uniţi, dară nu
- se terorisară nici de amenințările lui Pataki, nici de ale lui Klein,
cari au călătorit la Brașov pentru întroducerea unirii; în lipsele,

ce aveau de preoţi ei nisuiau
le chirotonea
pre

preoţi.

la metropolitul

|

|

Regimul

împărătesc lucrând pre mâna

Românii

din 'Ţera-Bârsei

a mai

care

din Bucureșci,

primi

episcopilor
preoți

opri

uniţi,

sânţiţi de metro-

4
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politul Ungro-Vlachiei și pre preoți de a mai pomeni pre acel
metropolit la serviciul divin, în același timp, când episcopul unit
Pataki susţinu cu puterea în ţera Bârsei pre un anumit Jipa din
Brașov ca protopop unit al ţării Bârsei, cu scop de a propaga
acolo unirea; dară regimul întimpinând mare resistinţă la acesta,
din partea Românilor braşoveni, tari în credința strămoșescă, luă

învoirea acestora ca pe viitoriu să nu se mai ţină de metropolia
din Bucuresci, ci de episcopia dela Rimnic, ceea-ce și din punct
de vedere politie îi convenea. Generalul Baronul Tis pertractând
acestă causă cu Românii din Brașov le dise între alte:... „6ră de
nu veţi face aşa, VB vom rândui să fiți €ră sub ascultarea vlădicăi

lui Ioan cel unit al Ardealului“; deci (Românii) neavând, ce mai
răspunde, am făgăduit să fie așa, numai să avem pace de vlădica,
celor uniţi.“ 1) Cu datul 20 Ianuariu 1728 și cu datul 12 Maiu 1730 2)
:sau dispus de cătră comanda militară din Sibiiu, ca Românii braşoveni să se ţină de episcopia Rimnicului.
|
Astfel Românii braşoveni au întrat în legătură cu episcopii
dela Rimnic, mai întâiu cu Damaschin căruia avea, să urmeze Stefan,
“mort însă inainte “de a fi sânţit episcop; apoi cu Inocentie, pe care
lau şi întimpinat cu ocasiunea, venirei sale la, Sibiiu (29 Ian. 1729).
Pastorala lui Inocentie n'au fost spre mulţămirea Românilor bra-

'șoveni din causă, că de oparte el se ținea acuma de metropolitul
sârbesc din Austria, cu reședința în Belgradul sârbesc și metro-

politul Ungro-Vlachiei desmânta pre braşoveni dela acesta nouă
legătură, ierarchică, 6ră de altă parte numitul episcop a produs
“mari nemulțămiri și dese turburări între braşoveni prin delăturarea,
“protopopului Florea și înlocuirea lui cu preotul Statie. Afară
de
„aceea, episcopul Inocentie din causă că purta inel în
deget și
prescria la preoţi a se rade puţin pe creștetul capului era
bănuit
pentru înţelegere cu papistașii. Bănuiala, acâsta se
estindea și asupra

metropolitului

mătorele:

sârbesc

Moise

Petrovici,

de

care

se însemnată,

„1732 Moise metropolitul Belgradului sârbesc

1) Istoria bisericei Seheilor Brasovului
“Stinghe, Brasov,
1899 pag. 51),
Ș

2) Ibidem p. 85 si 86.

(Manuscript
p dela Radu
adu

'T empea

ur- .

au eşit din

ieatiă de Steriei
publicat

—

Beci

cu nisce

puteri

şi cu
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cărți

împărătesci,

în

care

poftea

pa-

pistașie să primescă Sârbii, să ţie .calendarul cu ei și să pomenescă.
pre papa în tote bisericile sârbesci ş. e. 1.“1)
Că au putut fi şi basate temerile Românilor braşoveni resultă
şi de acolo,

că după

mârtea

episcopului

Inocentie

al Rimnicului,

precum și a metropolitului Moise al Sârbilor, următorul metropolit .
s6rbese Vichentie Ioanovici în serisârea sa din 27 August 1735
adresată cătră Românii ortodoxi din ţera (eparchia) Bârsei la un
loc astfel se esprimă:

„Drept

aceea,

episcop în eparchia Rimnicului,

de

și

prin

legătura,

sa,

care

i se va da

care se va pune

va

vrea

de isn6vă,

să calce jurământul

Sfinţenie şi nu o ar ţin,

şi

prin vre-o osebită a sa voie sar.uni cu biserica catolicescă a Rimului, s'ar supune şi pre voi.pravoslavnicii ar vrea să vă despartă
dela, biserica și legea grecâscă fără de voia vâstră, noi cu puterea
milostivirii a privilegiului cu obște după pofta vâstră, archiepiscopiei şi mobropoliei Belgradului, care este în Sârbia, vă împreunăm
.
și vă primim ş. c. 1.2)
Din acest pasagiu se mai vede şi tendința metropolitului sârbesc de a aduce pre Românii ardeleni în directă legătură cu ie|
rarchia s6rbâscă.
„La anul 1735 metropolitul sârbesc Vichentie Ioanovici a trimis
la Brașov pre un-episcop sârbese numit Nicanor al Oruședolului
cu încuviinţare
Românii

ca să colecteze

dela împăratul,

sârbesc.

țarea unui. regiment
braşoveni

Acest

și colectând

episcop

numai

bani

fiind

din Brașov

pentru

înfiin-

bine primit de
100 galbini

—

sa zăbovit mai mult timp în Brașov, au sânţit acolo de preotpre
Petcu loan; dară îngerându-se mai tare prin delăturarea protopopului Florea și înlocuirea lui prin preotul Radu, au provocat
mare

turburare

în

biserica

de

acolo,

căci

la reclamarea

protopo-

pului Florea și a fiiului său, preotul Teodor, magistratul Braşovului
făcând cercetare despre amestecul mai sus numitului episcop sârbesc, au anulat instituirea de protopop a preotului Radu — punând
pre acesta în închisâre şi a restituit de protopop pre Florea, dându-i
1) Ibidem pag. 110.
2) Ibidem pag. 129—130,

qi

—

de

ajutoriu

pre

Teodor,
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fiiul lui.

În favârea

protopopului

Radu

a

intervenit (1736) episcopul Climent dela Rimnic fără folos, pănă
ce ajungând causa la patriarchul sârbesc, acesta cu sinodul archiereilor a intrevenit la magistratul Brașovului pentru eliberarea
protopopului Radu, a pus sub anatemă pre preotul 'Teodor, care
rugându-se de iertare, a fost iertat și pacea restabilită prin susţinerea.de protopop a lui Radu.1)
“De. aci încolo se vede, că legătura ierarchică a Românilor
ortodoxi

din

ţera Bârsei

sârbâscă

din

Carloviţ

şi preste

a devenit

tot

din

Ardeal

tot mai tare,

cu

metropolia

ceea-ce

se

vede

și

de acolo, că la anul 1742 protopopul Eustatie Gridovici din Brașov
a fost

sânţit la Carloviţ și nu

la Rimnic.

După

20

ani,

adecă

la

anul 1762 eparchia română ortodoxă a Ardealului se dă în administrare episcopului sârbesc din Buda. La anul 1783 punându-se
eparchia ortodoxă română din Ardeal sub metropolia sârbescă i
se dă episcop al său de nație sârbescă, &ră la anul 1810 i se dă
“primul episcop de naţia română.

Seria metropoliţilor sârbesci din Austro-Ungaria. Istoria bisericii ortodoxe a Românilor din Ungaria şi Transilvania fiind dela
unire încâce în legătură de aprope cu biserica ortodoxă sârbescă
din Austro-Ungaria, nu va fi fără interes cunâscerea seriei chro-

nologice

a

metropoliţilor

sârbesci

scurt în următârele:
Cel dintâiu
patriarchul
Leopold

1.

archiepiscop
a .trăit

Carloviţ,

|

mai

ce

se

espune

pe

i
şi respective

Arseniu Cernovici,
El

din

de

atare

vârtosîn

metropolit

recunoscut
Viena,

apoi

a fost însuși

prin
în

împăratul
Buda

și St.

Andreiu, unde avea, mulţi credincioșide valâre, cari
îl sprigineau
în luptele sale continue — în sus cu cei dela putere,
pentru respec4)

Magistratul Braşovului avea încă din

sericesei preste Românii

politul Sava Brancoviei

din ţâra Bârsei, ceea

delăturând

magistratul întru atâta s'a opus

timpul de mai nainte mare îngerinţă în trebi bi-

ce se vede

și de acolo,

că pe la anul 1675 metro-

pre protopopul Vasile şi punând în locu-i pre preotul
Vilcu,

la acesta, încât au pus în închisâre pe Vileu
şi n'a cedat zmetropolitului nici atunci când acesta au venit anume
la Braşov ca să susţină de protopop pre Vasile
din care causă metropolitul Sava s'a dus scârbit
din Braşov. Ibidem pag. 15 și 151—157,

—
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tarea privilegiilor, în jos cu 'mulţimea, din causa. nemuaţămiei
generale; El a r&posat la 1706 în Viena:
La anul 1707, adunându-se Congres național în mănăstirea,
Cruședol,

în Sirmiu, din jos de

Carloviţ,

a ales:

Al doilea archiepiscop și metropolit, pe episcopul Aradului
și nominal al Timișorii, Isaia Diacovici, care pentru a fi scutit de
răsbunarea partidei lui Rakoczy a mutat scaunul episcopiei dela,
„Ienopolea la Arad. El pe lângă dupla episcopie, mai ţinea bogata
„ mănăstire a Cruședolului, sub cuvânt că acestă episcopie ar fi fost
Greș-cum familiară a Brancovicescilor. Tot asemenea ţinea și mă-

năstirea învecinată. asemenea bine dotată a Ghergetegului sub
cuvânt că și la acesta ar fi fost Brancovicescii titori întemeietori ;
&ră lui Diacovici, ca succesor al acelei ilustre familii, prin împăratul

Leopold

I, cu

diploma

din 1691,

ca n6uă dotaţiune,

i s'a dat

drept de proprietate, pentru el și următorii lui, în diecesa Ienopolei
acestă mănăstire; el făcându-se metropolit, cu scaunul în, mănăstirea sa Cruședol, a donat venitul mănăstirei Ghergeteg metropoliei, adecă —

sie-şi şi următorilor săi în scaun,

pănă la al IX-lea metropolit Pavel
venit

mănăstirei,

fiind

ea

rău

ceea-ce s'a observat;

Nenadovici,

decădută,

o

care cedând acel

reînoi şi

înfrumseţă,

punându-o în bunăstare materială.
Metropolitul Diacovici reposă după o stăpânire de abia un an;
și după o vacanţă de aprope doi ani, la 1710 adunându-se Congres
_—

tot în mănăstirea

Cruşedol,

unde

se stabilise scaunul

sub Gia

covici, a fost ales:
|
Al treilea archiepiscop şi metropolit Sofroniu Podgoriesan,
„episcopul Pacrajului, carele și el a trăit numai un an reposând
la 1711.
La anul 1713 s'a adunat Congres electoral în Cruședol, care .
a ales pe:
|
Al patrulea metropolit sârbesc în pers6na episcopului de Buda,
Vicenţiu Popovici, carele a trăit pănă la 1725; acestuia i-a fost
dat avisul dela Împărăţie, ca să-'şi mute scaunul, nu la Belgrad,
cum dic unii, ci la Carloviţ, dar aci neaflându-se localitate potrivită de reședință, el s'a mutat la, domeniul Dalea, primitde curând

-

ca dotaţiune

dela Împărăţiă.

Înt'aceea

1718 Austria: devenind stăpână
"Morava și Timoc,

(precum

&r metropolitul

urma

în

prin

alegere,

căci

cu Turcia, dela

preste Belgrad și Sârbia

și preste România
unui

mut, cum se dă cu socotâla
administrator, anume pentru
nu

prin pacea

morb

mică,

perdându-şi

pănă la

pănă la Olt),

graiul,

devenind

încă dela 1718 i s'a substituit un
părţile învecinate cu Belgradul, și

Congresul,

care

la 1718

s'a adunat în Dalea,

n'a fost electoral, ci numai gravaminal, ci prin denumire împără- .
tâscă, în pers6na episcopului Moise Petrovici. Acest episcop sub„stituit,

și

la 1794,

s'a mutat

acolo la

cum

se

vede,

la Belgrad,

1796,

a fost

a fost numit

unde

prin

metropolit

Congresul

al Sârbiei

naţional,

adunat

ales:

Al cincilea archiepiscop şi metropolit, pentru întrega biserică
ortodoxă de sub stăpânirea Austriei, căruia deveni episcop sufragan
şi episcopul Rimnicului Inocentie, dela care avem cartea tipărită
la 1780 sub titlul. „Evhologion adecă Molitvelniet, închinată, „Prea
sfințitului şi prepravoslavnicului archiepiscopului al Belgradului,
și metropolitului a tot creștinescul norod de sub stăpânirea
Prea
sfințitului Împărat al Romii, în Servia, în Slavonia,
în Hungaria,
în Horvaţia, în Sirmia, în Ungro-Vlachia chesaricâscă,
în Banatul
Timişoruluişi al Prea înălțatei chesariceşti măriri
Sfetnic, Chiriu
Chir

Moisei

Petrovici,

cu

smerită

plecăciune.“ D)

o

1) In precuvântarea acestui molitvelnie, ce-l avem la mână
se află și următorele: „Şi te-a
încoronat, pentru care toţi, cei ce s'au îndulcit de
darurile tale mărturisesc buniitatea ta; precum și en cest mai smerit ucenie al archipăstoriei tale,
curele de prea sfintele mâni ale vrednicici tale, fiind rânduit la acestă stăpână a Archieriei,
la acesta de Dumnezeu păgită eparehie, a
episcopi
ei Râmnicului

în cesarieâsca, Valachie,

a fi păstori și cercetiit

ori,
Am socotit dară şi eu cu ce mijlocire aş pute înmulţi
talantul stăpânului micu cel dat mie.
Şi întâiu am pus în cuget grija sfintelor biserici
din eparchia smereniei mele, şi vădându-le
prea,
lipsite de trebuinciosele cărți în limba nâstră
cea de moșie, măcar că acum de o vreme încâce
„ceva s'au mai luminat cu tălmăcituri în limba
nâstră românescă cea de moşie în patria nostră:
ca mai înainte cu limba elinescă şi cu slovenâ
scă se îndestulea. Am socotit a înbogăţi
sfintele
biserici, cu înmulțirea sfintelor cărți în limba
patriei nâstre româneşei, şi socotind ce ar
fi mai de
folos şi mai de trebuință mai întâiu am aflat
mai multă lipsă de Euchologion adecă de
Molitvelnic şi nu numai în eparehia nâstră : ci şi
întralte osebite locuri ce s'au obicinuit cu
acâstaş limbă
a se îndestuli, măcar că s'au și mai
tipărit

,

acestea

în eauipsă

întâiu mai diorftosinduse

şi acum

de acest fel de cărţi. Dară sunt puţine
şi nu-s de ajuns
mai bine întocmindu-se. Cevaș s'au
mai adaus ce au

socotind ÎN poată preatrebuinci6să carte,
se povăţuesce omul la calea mântuinței,
că
şirea a șepte taine, că acestea sunt cele
7 făclii între care se află
Dumnedeu cel ce luminâză, tâte
i
!
Sin

—
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„_
Acest al 5-lea metropolita fost bărbat forte însemnat şi de
merite neperitâre pentru Sârbi. El.a regulat, clerul, a întemeiat;
şc6le pentru

popor,

trodus în locul
biserici

ete.

aducând

psaltichiilor

El

a

residat

cărţi

şi institutori

grecescio

cari

au

contribuit

mai

doi ani și în Timiș6ra,

mult la Viena şi a r&posat în Belgrad
Congres electoral tot acolo în acela-şi
Al şeselea metropolit, pe episcopul
tot cu scaunul în Belgradul Serbiei,
grele,

din Rusia,

cântare

a-i

amări

a în-

potrivită

în

a petrecut mai

la 1731. Deci -adunându-se
an, a ales:
Aradului Vicenţiu Ioanovici,
dar între împrejurări fârte

şi chiar scurta

viaţa.

A

fost

bărbat zelos pentru sciinţe,a întrodus clase latine și a sporit șc6lele poporale la Sârbi.
La anul 1784 s'a ţinut Congres gravaminal în Belgrad, forte
sgomotos mai cu s&mă din partea representanţilor militari din
causa nerespectărei privilegiilor s6rbesci și a încercărilor a uni
pre Sârbi cu biserica apusână, dar fără de vre-un remediu. Astfel
apoi a prorupt conspiraţiunea militarilor cu colonelul Pera Segedinaţ,

în cetatea Aradului,

în care urmare numitul

a fost esecutat

și tăiat în patru la Buda 1735, €r consoţii lui decapitaţi. Metropolitul cu Congresul, pentru de a paralisa, acel nefericit complot, a
votat pe spesele bisericii, un regiment de husari. „Regimentul illiric
ortodox“, al cărui proprietar şi colonel era chiar metropolitul.
Acest metropolit a reposat chiar la începutul răsboiului cu Turcii
dela

1737;

€r scaunul

nistraţiune patriarchului
După precuvântare

vacant

ceva

mai

târdiu

sa

Arseniu IV chiemat anume

înainte de începutul teestului din Euchologion

dat

în

admi-

din Ipek.

ca un fel de „motto“

se

află tipărit următârele: „Corifteani: Glay 14. stich 6.
Eră acum fraţilor de voiu veni cătră voi cu limbi griind, ce voiu folosi vouă, de nu voiu
grăi vouă, au întru descoperire, au întru înţelegere, au întru prorocie, au întru învățătură? stich. 19,

In biserică voese

einci cuvinte a grăi cu înţeles ca şi pre alţii sti învățu,

decât dece mii

„de cuvinte în limbă streină.
,
|
Mărturie cumeă nu, este oprit a sluji Liturgie fiesce ce pravoslavnie în limba sa.
„_
Intrebăciune canonicâseă a sfântului patriareh cuv. Marco al Alexandriei -şi răspuns

spre

acestea al sfintului patriareh al Antiochiei, cuv. Teodor Balsamon întrebăciunea 5.
Este cu putinţă a sluji sfânta liturgie Sirienii şi Armenii şi alte lin:bi pravoslavnice pre
limba lor au să se nevobseă să slujască (tot) pre limba elincscă? răspuns:
,
E
Marele apostol Pavel scriind cătră Romani

la cap. 3. stich 29. Dice au numai

al Jidovilor

este D-qeu Şi nu şi al limbilor? ba şi al limbilor. Deci cari sunt pravoslavnici în tâte de nu vor
şei limba elinâscă, să slujescă în limba lor, având tălmăcite sfintele rugăciuni asemenea celor elinesci.

.

“EI încă la 1737 plecând dela Ipek cu câţi-va episcopi, cu cler
numeros și mulţime de popor, armat și nearmat, în trecerea sa
prin Sârbia a fost prins de Turci, .și era pe — aci să fie ars de viu,
decă muierii pașii comandante nu. i se făcea milă de bietul bătrân,
ca să-i ajute a scăpa în tabăra împărătâscă — dimpreună cu puţini
de ai săi; căci persecutat şi ajuns fiind de Turci, acestia i-au tăiat și
parte mare robit mulţimea, ce-l însoţia, al cărei număr unii scriitori
i-l pun pănă la 80 de mii! A fost deci primit de cei împărătesci
ca

martir

causa

pentru

împărăției

austriace,

dar

cu

consciința

tot deprimată, credându-se el vina morţii şi nefericirei atâtor
Între astfel de împrejurări de adunarea unui Congres
electoral nu putea fi nici vorbă. Dar mai târdiu şi anume
deputaţiunea fruntașilor Sârbi, carea veni la Pojon s8
tinerei
făcând

Împărătese
și rugare,

omagiile bisericii şi națiunei,
ca patriarchul Arseniu IV

de metropolit al lor,
ei din Pojon

în 381

Maria
Octobre

Teresia,

de

creştini!
naţional
la 1741,
presente

în numele acestora
să fie recunoscut

cu decretul

dat din

1741 a încuviințat cererea,

castelul

numind pe:

Patriarchul Ipekului, Arseniu Ioanovici Şacabent al şeptelea
archiepiscop şi metropolit în Carloviţ, — după ce prin tractatul
dto 18 Sept. 1739 Sârbia cu Belgradul (şi cu Oltenia) deveniseră
&r în potestatea, Turcului. Acest archiepiscop şi metropolit deci .
este

cel dintâiu

cu

scaunul în Carloviţ,

unde

zidindu-se

reședință

s'a stabilit metropolia ortodoxă.
Prin acestă procedere Împărăţia, și-a ajuns două scopuri politice; întâiu: a format încă un precedent, mai eclatant decât cel
dela 1691, pentru denumirea, în loc de alegere a metropolitului,
între împregiurări estraordinare; a doua: a curmat definitiv legăturile metropoliei de dinedci cu Esarchatul Patriarchiei din Ipek;
— ambele scopuri mai de mulţi ani avute în vedere. Timpul era
tocmai oportun; căci de o parte fruntașii Sârbilor cereau numirea,
„pe când de altă parte guvernul cunoscea sârtea fatală a Patriarchiei din Ipek; adecă cumcă după părăsirea la 1737 a acelei măreţe
mănăstiri de aprâpe 400 de ani scaun al patriarchilor sârbesci,
Turciii năvălind asupra ei, au deprădat-o și dărîmat-o pănă la
pământ — între lacrămile creștinilor de jur-împrejur.

—

„Despre
locurile

Arsenie

mai

înalte,

33 —

al IV ca al 7-lea metropolit se presupunea la
că ca om

mult

păţit,

are să fie blând

şi con:

cesiv întru tote, dar curând acâsta presupunere a trebuit să dispară.
Mai întâiu dânsul a venit.în conflict:
cu episcopii săi sufragani,
pre

cari de loc nu-i considera,

se deprinsese
taşii civili

tractându-iîn mod absolutistic, cum

sub Turci în Ipek. Tot asemenea tracta şi pe frun-

și militari

ai naţiunei

şi întru acestă purtare trufașă era

spriginit din partea potestăţii politice.

Ca, de exemplu servâscă un incident, ce pe mulţi va inte- |
resa. Pe timpul păstoriei sale, întâmplându-se ca Împărăţia, deja
consolidată. în stăpânirea Transilvaniei, și forte zelos activă pentru
convertirea Românilor

la catolicism,

să găsâscă de bine şi potrivit,

de a separa episcopia Severinului din Caransebeş, respective pe
Românii aceleia de Ardealul, ce se svârcolea în luptă contra
unirei, episcopul de atunci al Aradului Isaia, Antonovici adresându-se

direct

la Viena,

a

cerut

incorporarea

acelei

diecese

române

la

Arad, ceea-ce s'a și încuviinţat la 1741 prin resoluțiune împărătescă,

fără, de ascultarea patriarehului metropolit; dar acesta aflând acestă,
măsură, şi-a ridicat vocea, aspru critisătore și protestătâre, astfel încât
„a costat timp şi umiliri și ameninţări, pănă să-l facă, ca să recunâscă,

„măcar şi numai pentru timpul vieţii episcopului aradan — aceea
măsură. Deci după. mortea acelui episcop, s6u încă după alegerea
sa de metropolit, eparchia Caransebeşului a fost împreunată cu a Verșeţului, ca desdaunare pentru perdute-le trei protopopiate în Sârbia.
Dar apoi acestaș patriareh-metropolit, vădând nemulțămirea
generală

a turmei

sale,

cu asemenea

energie a stăruita se solicita,

la Împărăţiă vindecarea relelor, şi spre acest scop: Întărirea de
nou a privilegiilor. rasciane cu luarea sub protecţiunea împărătescă
mai seri6săa naţiunei ortodoxe. Deci Impărătesa, în situaţiunea,
împresurată de pericole, neavând încătrău, a dat urmare justelor
cereri, prin

diploma

ei cu datul din Praga 18 Maiu 1743,

remânând

acestă diplomă cea din urmă întărire a privilegiilor rasciane. Curând
după acâsta de asemenea s'a concesun
. Congres naţional atât pentru
instalarea patriarchului de metropolit, cât și pentru publicarea nouei
diplome, în fine și pentru pertractarea gravaminelor omnilaterale.
5
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Patriarchul-metropolit,
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deşi. dispus

absolutistic,

era

destul

de

precaut de a se sci acomoda împregiurărilor, el deci în. Congres
a. făcut causă comună cu totalitatea malcontenţilor, care printr'un
memorand în 25 de puncte, a înșirat — multele neajunsuri, cu
amare plânsori, pentru, neobservarea, privilegiilor și cu esențiale
postulate cătră Maiestate, spre asecurarea drepturilor privilegiale,
şi ca aceste drepturi să fie înarticulate prin dieta Ungariei. Dar

t6te fără resultat.

|

|

Înt'aceea patriarchul-metropolit la începutul anului 1748 reposând, a fost pus la vecinică odichnă în mănăstirea Cruședol, &r
în tomna aceluia-și an adunându-se Congres electoral în Carloviţ,
a ales mai vârtos prin votul militarilor:
|
Al optălea metropolit pe episcopul Aradului Isaia. Antonovici,
carele însă abia întărit în scaun, a r&posat în Viena la începutul
anului 1749; deci adunându-se Congresul de nou în tomna acelui

an a ales:

|

Al nouălea
-dovici,

care

|

E

metropolit,

când

s'a, ales

pe
la

episcopul din Carlstadt Pavel Nena1749, era

deja în etatea bătrâneţelor,

altmintrelea, bărbat fârte prudent și venerabil. “Împărătesa Maria
Teresia, avea o deosebită graţiă pentru venerabilul bătrân şi multe

îi ierta, chiar şi când îl dojenea, nu se supăra, şi-i acorda,
pururea
întrarea liberă. În acestă privință multe anecdote s'au
păstrat la,

S6rbi.

El a zidit și împodobit

a fost aședat în cripta,

biserica,

ei, răposând

catedrală

și el cel dintâiu

la 1769 în etate

de

90 de ani.

El era omul culturii şi moralisării creștinesci a poporului.
A dat tot indemnul pentru înființarea de șe6le poporale

şi

Chiar a întemeiat în Carloviţ o. ședlă, superidră
cu 5 clase, anume
pentru învăţarea, limbilor slaveană, și latină,
clase preparatâre pentru
un cler cult, dar a interdis preoţilor predicarea
în biserică, cu

motivul,

că prin nesciinţă, pot să provâce

eresuri. -

Pe când la anul 1748 se afla adunat
în Carloviţ Congresul
național electoral, o: deputaţiune de
2 fruntași ai Românilor din

Brașov,

în

calea

ei

spre

pentru cumplitele abusuri,

Viena,

cu

plânsori

ce. se comiteau

cătră, Împărătesa

—

întru propagarea, forțată,

—
a „Unirei“,

abătându-se
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o.

pe la Carloviţ,

|

a fost acolo

.

bine primită,

în Congres întrodusă și ascultată, apoi încuragiată şi recomandată,
agentului metropoliei din Viena. În returnarea ei, după aprâpe
un an, aceeași deputaţiune română €ră s'a abătut pe la Carloviţ,
găsind 6răşi întrunit Congresul naţional-electoral, ce alesese me:
tropolit pe Nenadovici, în locul răposatului în Viena Antonovici
Şi 6răşia fost bine primită şi ascultată.

Împărătâsa printr'o resoluţiune dela 1762 dede metropolitului
cea mai aspră dojană, pentru neincetatele agitaţiuni,
Nenadovici
pentru

şi proteste

plânsori

drepturile

şi imunităţile

acordate

Sâr-

- şi: pentru energi6sa păşire în
bilor dela venirea lor în Ungaria
contra „Unirei“, ce se propaga cu forţa la Românii din Transilvania,
er espresiunile direct invinuitâre a politicei Curţii din reclame le
a Maiestăţii, —

dechiară.de vătămare

pentru

care numai blândeţa,

ei („Meine Milde“) îl scutescede pedâpsă; apoi încât pentru neinarticularea „Privilegiilor“ — dechiară pe faţă— că națiunea rasciană
este

cum

se

numai

—

scie,

toleratăîn Ungaria!

(„Die

raicische

Nation mache bekanntlich keine derer in meinem K6nigreiche Ungarn
recipirten, sondern nur eine derer tolerirten aus... Die Privilegia
und Freiheiten hatte dieselbe von der Kânigs-Gnade und Oberstengewalt erhalten; ). Într'una metropolitului și episcopilor săi le fu
strict inteidis

La, 1761

ori-ce

sa

amestec

combinat

în

causa

misiunea.

unirei.

generalului

Bukow

în Tran-

silvania, carele provădut cu multă cavaleriă și artileriă, avea instrucţiunea, ca prin terdre să facă a înceta mișcarea Românilor ortodoxi
și a amuţi protestele lor contra unirei. Și atunci ca de ajutoriu,

bisericesc moral, episcopulde Buda, Dionisie Novacovici sa pus
la disposiţiunea crudului general, pentru care purtare necorespunqătâre posiţiunei sale de administrator al eparchiei române din
Transilvania, metropolitul Nenadoviei a lucrat pentru delăturarea,
lui din acestă posiţiune.y
Bătrânul de 90 ani

archiepiscop

și metropolit Pavel Nenadovici,

cel dintâiu sub a cărui. supremă autoritate bisericâscă, s'a agitat
puternic și cestiunea, bisericâscă a Românilor, a răposat în Carloviţ
la anul

1768

şi a fost înmormântat

cu pompă

ne mai

vădută.
5
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La anul 1769 adunându-se Congresul naţional-electoral a ales
pe Iovan Georgievici, episcopul Verșeţului şi al Caransebeșului al
decele archiepiscop și metropolit, care Congres a încercat a regula
şi cestiunea dotaţiunei episcopilor și a clerului, ceea-ce n'a succes.
Sub stăpânirea bisericescă a acestui metropolit, care a ţinut abia,
4 ani,

nu

Reposând

sa întâmplat

nici

o schimbare

în situaţiunea

ierarchiei.

acest metropolit la anul 1774 s'a adunat 6răși Congresul

naţional-electoral

și a ales:

|

i

Al unspredecelea archiepiscop şi metropolit, pe episcopul Timișorei Vicenţiu Jovanovic Vida. Acest Congres, după alegere s'a
ocupat serios de regularea— de mulți ani fără resultat încercată,
a afacerilor bisericesci, pe basa drepturilor privilegiale, în care
urmare după ascultarea sin6delor: episcopale din 1774 şi 1776 a
emanat la 1777 Ianuariu în 2. Regulamentul Mariei Teresiei, prin
care simplu și pe faţă Națiunea ilirică se identifică cu Biserica
" greco-neunită și credincioșii ei; €r afacerile politice naţionali se
eschid, absolut din ea, care Regulament însă găsindu-l clerul și
fruntașii poporului fârte restrictiv şi radical în contra închipuitelor
lor drepturi ab antiquo, s'au opus întroducerii și prin representațiuni amare, au înduplecat pe Împărăţesa a-l revoca, şi a publica
altul la 1779 sub titlul „Declaratorium illyricum“ mult mai
vag
și mai redus, ce este în valdre pănă în diua de astădi.:
Dela acest metropolit, ca episcop al Timişorei, ni-a rămas

„ frumâsa şi interesanta carte, în limbă duplă slaveno-sârbescă
și
românescă: „Îndreptarea, p&cătosului“, tipărită în
Iaşi la 1763, cu

binecuvântarea metropolitului din Carloviţ și al Moldaviei,
carte
rară, şi de importanţă pentru noi.
|
|
„Trecând acest metropolit la cele eterne, prin Congresul
dela,
1781 a fost ales: .
a
| Al doispredecelea, archiepiscop și metropolit
Moise Putnic,
episcopul Timiș6rei,. carele a, trăit pănă la
1790, după care nu a
rămas operă demnă de amintire decât dela
1782, Regularea administraţiunei şi procedurii prin consistre,
așa numita „Sistemă,
„ consistorială“. 'Potuş
. din
i .aceea, epocă merită a fi amintite
aici
încă
următârele:

.

.

|

Sa

|

-

„Reposând la 1780 Împărătesa Maria Teresia, următorul ei pe
tron, fiiul ei Iosif II se apucase a plănui și întroduce reforme mai
raţionale,

precum

în' monarcbhia

întregă,

astfel şi în Biserica

orto-.

doxă. La 1785, immediat după potolirea răscâlei Românilor sub
Horia și Cloșca, printr'un decret cătră guvernul unguresc a dispus
a se crea pe spesele sale un seminariu în Timișora, pentru cultura,
clerului și poporului român și celui din 'Transilvania, guvernul
unguresc însă -— a transpus acest sublim plan la Carloviţ — spre
opinare, uride apoi s'a îngropat fără urmă. De asemenea s'a apucat
Iosif a regula mănăstirile. Materialul Ja stăruirea lui a fost adunat,
câte-va, mănăstiri, anume în Bănat au fost secularisate.
A

urmat

apoi

în August

1790

pentru

noi şi biserică epocalul

- congres în Timișdra.
La, 1790 în 20 Februariu reposă împăratul Iosif II, urmându-i
la tron fratele său Leupold II. La începutul lui Iuniu 1790 o deputaţiune s6rbescă numărâsă, cu metropolitul Putnic și cu episcopul
Timișorei Petrovici în frunte presentându- se înaintea noului domnitoriu cu gravamine și cu rugarea unui congres pentru discutarea
şi formularea acelora, a fost— între împrejurările ameninţatâre —
torte: bine primită şi prin bilet de mână, cu datul din 27 luniu,
congresul încuviințat, care — s' a întrunit în August al aceluiași
an — în Timișora. Causa, că sa întrunit aci, €r nu în Carloviţ este,
căci reședința din Carloviţ, cu un an mai nainte a fost pradă

focului,

deci localitățile necesari lipseau.

Într'aceea metropolitul Putnie reposând în Viena, congresului
i-a fost dat, să alegă la urmă și metropolit în scaunul vacant.
Ca al treispredecelea,
fost

ales

Stefan

episcopatul sârbesc,
păratului Iosif II din
„in spiritualibus“ de
Ardeal şi Bucovina,
copii

de

acolo,

în persona

Stratimirovici

cu

celui

din Buda.

mai tinăr episcop,
Şi cu

acestă

a

ocasiune

pe basa privilegiilor și a unui decret al îm1783, a cerut ca, fiind recunoscută dependența
metropolia din Carloviţ; și a ortodoxilor din,
să fie chiemaţi la congresul electoral şi epis-

câţi-va representanţi;

ceea-ce nu s'a încuviințat

dedre-ce privilegiile nu se pot estinde asupra acelora.

—
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Congresul întrunit în August, a fost deschis abia la 1 Sept.
şi a lucrat pănă în Decembre, aprope patru luni de dile, er resul_tatul i-a fost: Un: memorand colosal, cu gravamine și postulate.
- Memoriul, cătră împăratul, votat de acel congres, cuprinde,
în “trei secţiuni, sub titlu de „postulate și gravamine“, întâiu: Cereri

“de

natură

bisericescă și politică-naţională,

precum

d. e. Banatul

să fie Qat Sârbilor ca teritoriu su 'provinţă a.lor, independinte de
Ungaria;ca asupra mănăstirilor să li-se dea, „litere donaţionale“,
dedre-ce mai preste tot nu posed documente despre întemeierea
acelora; ca celor de legea grecâscă-neunită să li se “facă loc prin
oficiile publice și printre oficerii din armată, precum și în magistratele urbane; ca să nu se mai încurageze proselitismul uniţilor
prin favoruri de sus etc.; a doua: mai vârtos relativă la instrucţiunea

inferidră -şi superidră și fondurile recerute,

unde e de marcat

că şi episcopiile și mănăstirile fuseră luate în contribuțiune; a
„treia secțiune: privesce postulatele de natură paaticulară a eparchiilor,

comunităţilor

etc.

Dară mai nainte de a fi discutat și votat Şi predat comisariului acest memoriu, pentru subșternere la Tron, s'a întâmplat în
congres o luptă înfocată între cele două partide gravitante una
la Viena, er cealaltă la dieta Ungariei, cea dintâiu condusă de
generalul locotenent mareşal Papilla, €r cea din urmă prin eruditul
și bogatul sârb Sava Tokălyi. Din cea dintâiu, carea forma marea
maioritate, se apostrofau domnii aristocrați maghiari ca „barbari“,
sălbatici“, numai de curând eșiţi din „întunerecul Asiei“, cu carii
trebue rupt odată pentru totdeauna, — şi deci votul acesteia era:
să se ţină strict de Austria; să se ceră întărirea de nou și esecu-.
tarea în tote privinţele a drepturilor și imunităţilor privilegiale, şi

prin consecință — să se postuleze Banatul ca teritoriu al naţiunei
ca pers6nă politică, independentă de Ungaria. Tăkolyi de altă parte
cu minoritatea pleda fârte energic pentru stricta, alipire şi acomodare
la legislaţiunea ungară.
: În acâstă memorabilă luptă și diverginţă a partidelor, comisariul congresual, generalul- -locotenent-mareșal, Baron Schmidfelă,
ținea pe faţă cu maioritatea, după al cărei vot, deci — prealabil

:

—
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s'a făcut cerere cătră împăratul Leopold II,. care a fost bine pri-

mită, punându-i-se

„crediricidsei

şi scumpei

națiuni“

în sigur pros-

pect acordarea tuturor postulatelor sale, într'una dispunându-se
crearea, unui dicasteriu special al ei la curte, care să o represente,
să-i apere drepturile, privilegiile şi libertăţile religionare etc.
Dicasteriul

central

inmediat

sa

înfiinţat sub

titlul de

„Can-

celaria, illirică-aulică“, însă numai prin biletul de mână din 20 Febr.
1791, după încoronarea lui Leopold de rege al Ungariei, carea
avuse loc în 16 Novembre 1790.
Congresul

naţional

din Timișdra

în două

cause

și-a mai

adus

aminte de Români, odată prin decretarea înfiinţării Consistoriului
din Orade, pus sub jurisdicţiunea episcopului din Arad; apoi Qecretarea, unei tipografii naţionale, pentru tipărirea de cărţi slavenosGrbesci și românesci, care din urmă decretare a rămas literă mârtă.

|

Archiepiscopul și metropolitul
serica ortodoxă ani 36, punându-și
Românilor. Din a lui.epocă dateză
„ slavisate la Români, ales la cei din
se 'demandase,

ca tuturor

un „vici“ la numele

Stratimirovici, a guvernat bitote silințele pentru slavisarea,
cele mâi multe nume familiare
Bănat. Chiar și prin cerculare

şcolarilor români

familiar.

Cu

să li se adaugă

tâte însă n'au putut

câte:

împedeca,

ca un lorgovici, un Georgevici, un Teodorovici, Manuilovici, Chirilovici, Doctorovici, Diaconovici, Martinovici, Vasiei etc. să fie şi

să rămână Români, unii chiar mari — Români — pănă la morte,
pănă și martiri, pentru românism și cultura acestuia, căror —-sciind,
ei să profite cu prudență de împrejurări, li-a succes a provoca, a
forța chiar deschiderea de șcâle românesci pentru popor și pentru
prepararea de buni învăţători şi preoți pe sema acestui popor.
Metropolitul Stratimirovici a răposat la anul 1836, &r la 1837
adunându-se în Carloviţ congres electoral, prin acesta ales a fost:
“Al patruspredecelea archiepiscop şi metropolit Stefan Stancovici, episcopul de Baci-Neoplanta, despre carele fârte puţin este
- de dis, nu numai căci a trăit scurt timp, abia ani 4 în fruntea
bisericii, ci mai vârtos căci fiind om vanitos, de viitoriu și de opi-

niunea s6u causa, publică nu-i prea
însă nu se pote trece cu vederea. .

păsa.. O întâmplare şi faptă

—
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În congresul electoral amintit — pentru prima 6ră un deputat
a, păşit ca român, adecă ca representant al Românilor. Metropolitul
ales, în bucuria sa pentru alegere a promis solenel, că va face

20 de stipendii,

ca

ajutoriu

la studii

pentru studenţii

săraci

ai

naţiunei sale.: Atunci s'a sculat proprietarul din Belinţ Doctorovici,
deputat; al diecesei timișane, macedo-român

de origine, și a reflectat

pe nou alesul metropolit, că este întocmai metropolitul și părintele
sufletesc și al Românilor, pe ai cărora studenţi săraci deci nu se
cuvine să-i trecă cu vederea! La care Stancovici la moment a răspuns cu mulțămire pentru reflectare, promițând că de-opotrivă va
împărți stipendiile între Sârbi şi Români, a și acordat stipenâii
la 3—4

Români

După

dintre

mortea

20.

|

acestui metropolit,

prin congresul naţional dela

1842 a fost ales:

|

Al cincispredecelea
episcopul
din Maiu

archiepiscop

și

metropolit

Iosif Raiacici,

Verșeţului și Caransebeșului, pre care adunarea cea mare
1848 a Sârbilor, adunare mai mult politică, l'a proclamat

de patriareh al lor în şirul celor din Ipek, întrerupt înainte cu
100 de ani prin mârtea lui Arseniu IV. Împăratul Ferdinand Y şi
ca rege apostolic al Ungariei, a încuviinţat votul naţiunei sârbesci,
Şi de

atunci

toți

obțin deodată
Sârbilor.

cu

următorii

în

aprobarea,

Patriarehul-metropolit

scaunul

prea

Raiacici,

metropolitan

înaltă

din

Carloviţ,

și titlul de .patriareh

bărbat

de

mare

vadă

al

şi plin

de merite pentru împărăţiă şi dinastiă pănă la: mârtea sa, în Decembre 1861 a sciut paralisa străduinţele Românilor pentru despărțirea bisericii și ierarchiei lor de cea sârbescă din Carloviţ.
Congresul din August 1864, la care cei 13 deputaţi şi 2 episcopi
"români n'au participat, nevoind a recunâsce pe alegându-l metropolit și de

al Românilor,

cu

a ales pre:

maioritatea

voturilor,

numai

sârbesci,

| Al șesespredecelea metropolit Samuil Mașirevici,
episcopul TiDIȘOrII, care alegere a şi fost aprobată de cătră, Maies
tate, dar

espres numai pentru Sârbi.

—
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A urmat apoi, după lungile şi anevoi6sele consultări sinodale
comune din Septembre şi Octobre 1864, la, cari afară de episcopii
români,

Andreiu

al

Ardealului,

Procopiu

al Aradului și Hacman

al Bucovinei, au representat partea română ca, bărbaţi de încredere,
chiemaţi de Maiestatea Sa.D. D. Andreiu Mocsonyi şi Vicenţiu
Babeş; prin Bilet de mână al Împăratului- -Rege apostolic Francisc
Iosif I, cu datul 19/24. Decembre al aceluiași an, a fost încuviinţată şi proclamată — înființarea, respective restaurarea metropoliei

n6stre

pentru

toţi Românii

ortodoxi din Ungaria și Transilvania,

care metropoliă, după tractamentele cu partea sârbâscă în Carloviţ,
în Februarie și Martie 1865 în faptă întrodusă prin legislațiunea,
Ungariei, cu art. de lege IX. din 1868, înarticulată și pe basa
„Statutului organic“, votat în primul congres naţional-bisericese
din tâmna aceluiaș an, bine organisată, a mântuit neamul românese
de credinţa creştină ortodoxă din robia de 175 ani a bisericii sale

naţionale. 1)
1) Statorirea seriei metropoliţilor

bărbat Vicenţiu Babeş,

sârbesci,

presentată aci,

se datoresce

meritatului

nostru

care a publicat în fâia din Arad „Biserica şi şcola” N-rii 81—42 u. 1898

un studiu interesant; în acestă materiă,

II.

PRIVIRE GENERALĂ ASUPRA LUCRĂRILOR PENTRU REÎNFIINȚAREA METROPOLIEI ROMÂNILOR ORTODOXI DIN
UNGARIA ȘI TRANSILVANIA ȘI PENTRU DESPĂRȚIREA
IERARCHICĂ A ROMÂNILOR DE SERBI.
Românii

ortodosi din Austro-Ungaria, îndată ce inspirară aerul aduse de anii de crisă ai resbelului civil din
mare dorință și stăruință au început acţiunea

învietor al libertăţii
anii 1848—1849, cu

puternică pentru emanciparea bisericii lor de sub ierarchia sârbescă,
şi pentru restaurarea ierarchiei lor vechi istorice naţionale. Causele
_şi motivele acestui dor de emancipare sunt canonice, istorice și
actuale, reclamate de necesităţile culturale ale poporului român.
Spiritul liberal, de care dela început a fost condusă biserica
orientală, a adus cu sine, ca, bisericile la deosebitele popâre să
-pârte caracterul naţional, adecă fie-care să folos&scă limba sa proprie

în biserică. Acesta se baseză pe drept divin, dedre-ce Apostolii după
pogorirea Duchului Sânt a vorbit cu fie-care popor în limba lui
națională

şi

e

de

tot

gând serviciul divin,
cari sunt crescerea
Christos.

natural,

pentru-că

creştinii

numai

înţele-

pot trage din religiune fol6sele adevărate,
religiosă- morală în spiritul evangeliei lui

Din acest punct de vedere purcedând

sânţii

părinţi întru-

niţi în sin6de ecumenice și locale, au orânduit, ca episcopii fiecărei naţiuni s5 aibă metropolitul lor (ean. 34 apost.) Desvoltarea
istorică în biserica orientală în conformitate cu canbnele a adus
cu sine, ca tâte poporele, ce aparţin la biserica ortodoxă orientală pre lângă păstrarea intactă a dogmelor credinței, cari fac
unitatea internă şi adevărată a bisericilor între sine, au biserica
lor cu caracter naţional, și cu limba propriă bisericâscă. Astfel
biserica

grecâscă,

rusâscă,

sârbescă, “românescă

etc.

are

fie-care

caracterul său naţional, ce-l dau limba și tradiţiile naţionale. Abateri
dela acest principiu s'a întâmplat la un popor scu altul numai în
timpuri anormale şi de forță maioră, ce au adus cu sin evenimen-

—
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tele și schimbările politice. Anomaliile acestea au fost împreunate
de regulă cu asuprire şi persecuţiuni în biserică. Esemple eclatante
„ pentru astfel de asupriri se află mai ales şi toemai la poporul român
atât în România din partea Grecilor, cât şi în Austro-Ungaria din
part
- Sârbilor.
ea
:
|
e
|
După multe și îndelungate suferinţe sosind timpul deşteptării
naţionale,

stările

anormale

s'au delăturat

şi biserica

din România

s'a emancipat de sub tutoratul Grecilor, €ră biserica din AustroUngaria. de asemenea s'a smuls de sub tutoratul Sârbilor.
„- Românii ortodoxi din Ungaria au avut din timpurile cele mai
vechi ierarchia
lor naţională cu metropolia în Alba-Iulia şi cu mai
„multe. episcopii. Acesta, este astădi un adevăr istoric, care nu se
mai pote trage la îndoială. Cu începutul unirei, metropolia ortodoxă română fu suprimată, și Românii ortodosxi lipsiţi de ierarchia
bisericâscă pe timp de 83 de ani. S'a atins la alt loc că Românii
ortodoxi au fost ajutoraţi de ierarchia sârbescă: din Ungaria în
timpul acela de crisă pentru biserica ortodoxă română, și dâcă ne am
opri aci, Românii ortodoxi ar trebui să fie pururea, recunoscători față,
de ierarchia sârbescă, pentru ocrotirea, bisericii lor în contra. machinaţiunilor proselitistice papiste. Decă luăm însă în considerare, că
ierarchia s6rbescă începând cu congresul naţional-sârbese ţinut.-în
Timişâra

la

devenind

netolerantă din

considerând

anul

1790

că numita

şi-a

schimbat

punct

ierarchiă

ţinuta

sa faţă

de vedere 'naţional
nici

când

n'a

lucrat

de Români,

și mai

ales

într'acolo,

ca biserica :românâscă să-și recâștige ierarchia
sa istorică, (metropolia) ci mai mult a nisuit, ca pe Români să-i aducă și să-i ţină
pe vecie în supunere de ierarchia sârbâscă, atunci titlul la recunoscinţa Românilor ortodoxi se perde cu totul. Sârbii s'au arătat
egoiști și setoși după putere preste Români, nebăgând în s6emă,
că desconsideră canânele bisericii orientale, cari impun de datoriă,
unei metropolii a stărui a se întregi altă metropoliă învecinată,
când din ori-ce cause s'ar ţin scaunul ei neocupat. Ierarchia sârbescă,

îndulcindu-se: de

domnire în timp de preste 1!/, secul asupra

bisericii ortodoxe române din Ungaria, când sosi ocasiunea ca
“Românii să-şi capete ierarchia lor națională, se împotrivi din res-

—
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puteri realisării drepturilor Românilor. Ba, precum se va vede mai
jos, a îngreuiat și împedecat, dar: n'a fost în stare să zădărnicescă
restaurarea metropoliei istorice ortodoxe române, care era cu multe
sute de ani mai veche decât cea sârbescă, înființată numai la finea
seculului al 17-lea, deodată cu primirea în Ungaria a Sârbilor fugari,
emigraţi de persecuţiunile 'Turcilor.
Netolerânţa ierarchiei sârbesci din punct de vedere naţional a
adus cu sine ca timpul, în care biserica ortodoxă română din Ungaria
a fost pusă sub aceea ierarchiă, s8 înregistreze pentru Români un
șir întreg de suferințe în viața bisericescă și naţională. Românii
nu numaică au fost împedecaţi în desvoltarea lor culturală, dară
erau ameninţaţi în esistința lor naţională prin slavisare. Limba
sârbescă parte pe furiş, parte cu forța s'a întrodus în bisericile și
scâlele românesci; în biserică s'au întrodus cărți slavice, şi în școlă
„se impuneau cărți didactice sârbesci şi în acele comune, unde Românii erau în preponderanță față de numărul disparent al Sârbilor.
Clerul se recruta dintre Sârbi, &r dintre Români numai decă își
renegau originea și se daude Sârbi. La treptele mai înalte preoţesci precum de episcopi, archimanăriţi, egumeni de mănăstiri,
protopresbiteri se promovau dintre Români numai cei-ce se declarau

6ră

Sârbi,

ca preoţi ajungeau Românii

în parochiile

numai

mai

rău dotate,

afară, decă prin conexiuni familiare în urma .căsătoriilor

cu

își câștigau

sârbâice

recomandaţie

și protecţiunea.

era slavisarea numelor,

în diua, de astădi

în nume

familiare

necesară.

Cea

mai

bună

a căror urme se cunosc pănă
ca Popovici,

Stoicoviei,

Mar-

covici, Iliovici, Adamovici, Andrievici, Ioanovici, Nicolaevici, Petrovici ş. a. ce se găsesc nu numai în părțile bănăţene, dar și în
părţile transilvane. Din aceste stări au răsărit pentru Români multă
amărăciune și întristare, care-i făcea, să dorâscă o stare mai bună
şi mai tignită. „Românii nemulțămiţi cu tractarea mașteră din partea

lerarchiei sârbesci,
gătore

cădu

la

o

Durer6să

şi

a reclama

contra

nedreptăţilor

stri-

dejositâre

fi sârtea

Românilor,

care

asupră-le fără nici o vină a lor, totuși şi în acestă, posiţiune

amărită,
cu

cer.

începură

ei

își

statomicie

ținură

frumosul

nepilduită,

și

lor

caracter,

credință

care

neclătită

îi înfrumseţeză
cătră

împăratul

—
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lor, chiar şi în cele mai furiose vijelii

ale răsboiului cetăţenese o păziră. Expuși nefericitelor prigoniri, şi
sărăciţi prin multe răsbâie cu Turcii, nu avură atâtă, putere morală
spre a cere reîntregirea bisericii sale... Pre lângă, tâte acestea, de
vre-o câţi-va, deci de ani, nu încetară a aşterne la Înaltul loc. deosebite rugăminţi, pentru suplinirea episcopiilor Aradului în Ungaria,
a Timișrei

și a Verșeţului

în

Bănat

cu

episcopi

naţionali,

cari

avură îmbucurătorul resultat, că, prin prea înalta împărătâscă orânduială a Maiestăţii Sale Împăratului Francisc, afară de episcopiile
Ardealului şi Aradului, cari au dreptul hotărit de a aplica numai

Români, în cele dela 'Timişora, şi Verșeţ numai așa episcopi să se
așede, cari cunosc bine limba românescă. Tâte acestea întărese

"actele, ce se află în archivul Înaltei stăpâniri din anul 1828, 1836
şi 1842/3 despre denumirea episcopilor: Aradului, Timişdrei și Verşețului. Românilor și pentr aceea le zăcea aceste trei episcopii
la inimă, fiiind-că

episcopul

Aradului

Nestor Ioanovici era român,

precum şi următorul aceluia Gerasim Raţiu este asemenea, român,
ră episcopul 'Timișdrei, de pe aceea vreme, Iosif Putnic și al Verșeţului

Macsim

Manuilovici,

avea

o

deplină cunoscinţă

a limbei

românesci. Acesta se întâmplă și cu de curând reposatul episcop
al Verșeţului Stefan Popovici, carele prin archiepiseopul Carlovițului de atunci, 1842/3, numai din aceea, privinţă se propuse Înaltei
stăpâniri spre a trece dela Pacraţ la Verşeţ în calitate de episcop
diecesan, fiind-că acela era născut din Banat și scia românescet. 1)
„Aceste resultate dobândite nu însemnă vre-un câștig mare
din causă, că, remânând același sistem ierarchic, numiții episcopi
deși Români sciind românesce, totuşi nu cutezau a face ceva mai
însemnat în favârea Românilor, fără ca să fie luaţi la ochi din

partea metropolitului din Carloviţ. Acestă apriat se vede din o
scris6re din 5 Maiu 1850 a bravului preot Nicolau 'Tincu Velea,
profesor de teologiă la episcopia din Verșeţ și după aceea mai
mulţi ani paroch în Secașiu. Fiind vorba de sinodul diecesan ţinut;
în Sibiiu, el dice: „și noi bănățenii ţineam sinod, decă căpătam
5) A se vedea „Pro memoria“ despre dreptul istorie al autonomiei bisericesci naţionale a
Românilor de relegea răskritână în provinciile monarchiei austriace de Andreiu Saguna, 1849,

—
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pănă acum episcop, ori pre Popescu, carele
ghiarele Sârbilor în mănăstirea Hopova ca
diecesa e în mânile patriarchului,

și acum se află în
administrator. Însă

€r cea. timișană în ale lui Zsivko-

„vici, apoi ce poţi aștepta dela aceștia? Consistoriul de aici e acum
mai sârbesc, ca cum a fost mai nainte cu 50 ani. Preoţii mai
deștepţi și mai naționaliști, români, sunt persecutați ca și martirii
în timpurile păgânătăţii gonitore de creștini etc.“ 1)
Sârbii obiecteză Românilor: Promovat-au mai bine episcopii
români

Putnic,

Moga,

Manuilovici,

Raţiu,

naționalitatea,

limba, şi

cultura română decât antecessorii lor sârbi? Făcut-au ei pâte fundaţiuni pentru cultura poporului și a preoţimei române? Ridicat-âu
biserici, mănăstiri și şcâle? Tipărit-au cărți bune de religiune și
pentru şcdle, și împărţitu-le-au la poporul român? Îngrijit-au mai
bine decât Sârbii pentru conservarea și întregitatea bisericei lor?7!2)
Din aceste întrebări emfatice se vede, cât de puțin ofensivi
pentru interesele specifice sârbesci erau acei episcopi români, fiind-că
ei erau instituiți de Sârbi şi nu puteau mult face pentru poporul
românesc,
Sârbii ridicând meritele episcopului Gedeon Nichitici și Gerasim
Adamovici pentru eparchia ortodoxă a Transilvaniei,
dic astfel
despre episcopul român ales de protopresbiterii eparchiali
în orașul Turda: „Alegerea a cădut pe un capelan sătesc
cu numele

Vasile Moga,

și

nu

care n'avea nici ideă

funcționase

„triumf însemnat,
catolice orientale;

cel

ce

puţin

într'o

l'a avut

pentru-că

de conducerea
parochiă.

partida

de

administraţia

unei episcopii

Acâsta

unire

asupra

acestui

a

fost

un

bisericii

episcop în timp

de 85 ani a arătat în mod" eclatant atât guvernului
cât şi bisericii

orientale, că omul n'a fost destoinie pentru acest post înalt. Cum
dispunea de

banii publici, cum conducea educaţiunea,
clerului tânăr,
cum a, instalat la reședința sa în Sibiiu
o cârciumă, cum făcea
simoniă, ca să-și îmbogăţescă nepoţii, este
prea bine cunoscut atât
—

|

1) Vedi „Părţi alese din Istoria Travsilvanieii
de G. Barițiu. Sibiiu 1891. Tom. HI. pag. 136.
lindi
3) „Antwort
die und
Angriffe
einiger Romanen gegen die Einheit der'Hierarchie der morgeniindisehen
orthod. auf
Kirche
die serbische
Nation in' den E. k, ăsterr, Staaten
pag. 18—19.
3) Tot acolo
pag. 13—14,

a
guvernului

cât şi Românilor

din Transilvania,

precum și aceea,

că

sub acest episcop mai mult de 100,000 Români şi-au părăsit religiunea părintâscă și au trecut la, unire cu biserica romano-catolică. 2)
În împregiurările asupritore pentru Românii ortodoxi preste
tot, pentru bărbaţii luminaţi români pătrunşi de datorințele lor
faţă de biserica strămoșâscă și faţă de promovarea intereselor cul-

turale ale neamului românesc, visul de aur nu putea fi altul, decât
emanciparea de sub ierarchia sârbâscă și restaurarea propriei ierarchii
naţionale şi a metropoliei istorice. Vis numai se pâte numi cugetul

“acesta, pentru-că atâtea, pedeci și greutăţi la realisarea lui se prevedeau, încât numai puterea şi darul lui D-deu mai erau în stare

s8 înspire speranţă într'un viitor mai fericit.

|

Starea anticanonică şi umilitâre, în care s'a aflat biserica română

din Ungaria și Transilvania în cursul unui secul și jumătate, prin
lipsirea de ierarchia naţională istorică, năpăstuirile din partea unei
ierarchii străine, sub care ajunse biserica românâscă, împedecarea
în desvoltarea

culturei

naţionale

și

chiar periculul

de a fi supri-

mată viața națională prin însași biserica, care mai nainte, mulți
seculi, în împregiurări nu mai puţin apăsătore, fusese conservatrea,

limbei, culturei şi a tradiţiunilor naţionale, au deșteptat la Românii
'ortodoxi simţul și dorul după o stare mai bună şi nisuința de a

se emancipa de sub ierarchia sârbâscă şi a restaura ierarchia națională cu metropolit român în frunte. Dorinţa acesta a eşit la
ivelă la începutul seculului present. Nisuinţa, spre zealisarea ei s'a
manifestat

cu deosebire,

când mai întâiu Românii din Transilvania,

apoi şi cei din Ungaria și părţile bănăţene, au, cerut episcopi români. Cu realisarea parțială a unor dorinţe, precum era aşedarea
de episcopi români la Arad și Sibiiu, nici pe departe nu s'a ajuns
sublimul

scop.

Cuprinderea,

situaţiunei

în t6tă estinderea ei,

idea

de emancipare bisericâscă a Românilor a o concepe în t6tă mărimea,
ei,

a

fost reservat

unui

bărbat providenţial,

lui Andreiu

Şaguna,

1) După un studiu statistice amănunţit pe basa şematismelor edate de ordinariatele gr.-eat.
s'a constatat, că sub episcopul Vasile Moga au trecut la unire 124 comune bisericesci românesci
şi adecă 92 sub episcopul unit Bob, €ră 32 sub episcopul Lemenyi, ceea-ce corespunde aproximativ
- numărului de una sută mii suflete. (Ist. bis. manuscris de I. cav. de Pușcariu).

—
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cu cunoscinţele -sale,- talentul

și energia

sa,

a îndrăsnit

a-și

lua asupră-și- lucrarea, care judecată după greutăţile cele multe,
ce avea 'să întimpine, păreau a întrece puterile omenesci.
: Numai
provedinței dumnedeesci, care în înțelepciunea sa necuprinsă de
mintea omenâscă și cu dreptatea sa nemărginită a hotărit să curme
şirul de

suferințe ale Românilor

ortodoxi, —

se atribue,

că Andreiu

Şaguna a venit în anul.1846 ca, conducător al eparchiei transilvane,
mai întâiu ca, vicariu, apoi dela: 1848 ca episcop, dela 1864 ca
archiepiscop și metropolit pănă la mârtea sa întâmplată în anul
1873. Acest mare archiereu al bisericii ortodoxe române 'şi-a câştigat cualificațiunea, sa preoţâscă în seminariul sârbesc din Verșeţ.
Înainte de venirea sa în Transilvania fusese secretar al metropolitului sârbesc, profesor de teologie în Verșeţ, și archimandrit în *

mănăstirea Hopova și Covil.1)

|

EI fiind crescut la părinţi și între neamurile
gios

şi românesc — nu

numai

că

a avut

e

sale în spirit reli-

ocasiune a cundsce starea

bisericâscă anormală la Românii ortodoxi din Austro-Ungaria şi
nemulțămirea, şi suferinţele lor, precum şi mijlcele de aplicat
pentru sanarea acelei stări nefericite, dară era și pătruns în adâncul
sufletului
său de însemnătatea, causei. Tote acestea, lau îndemnat
și îmbărbătat la o acţiune gigantică și au contribuit ca
pe lângă
tâte obstaculele puse în cale din multă părţi, energia
lui să nu
slăbescă pănă la, ajungerea măreţului scop. Restaurarea,
sau înfiin,
1) Intrun ceaslov slavean, aflat în masa de scris
a fericitului metropolit Andreiu, sunt
scrise în limba slaveană cu mâna proprie următâr
ele date biografice, cari le dăm în traducere:
nEu

robul lui Dumnedeu Anastasiu Şaguna la îndurat
a demandare a Escelenţiei Sale
domnului archiepiscop şi metrepolit Stefan Stratim
iroviei de Kulpin am întrat la novițiat în
venerabila mănăstire Hopova la 15 Aprile 1833.
Aici la 12 Oetobre al aceluiași an am îmbrăcat
Vestmântul rasei și am primit numele Andreiu,
al Sântului apostol a lui Christos întâiu chematul.
In diua de 2 Februariu

1834 fui înaintat diacon prin Excelenţia
Sa în biserica catedrală din
Cu diua 29 Septembre 1834 m'a numit pe
mine Acelaşi Preaîndurat domn archiepiscop
şi metropolit profesor la şedla clericală:
Carloviţ.

din Carloviţ. In diua de (spaţiu gol) Aprilie
1835 m'a
făcut tot Excelenţia Sa în prima qi a Pascilo
r protodiacon al său.
„Mai estragem de acolo şi următorele date:.
1835, 23 Novembre fi denumit notariu consistorial; la 2 Novembre 1835 fa promovat
arehidiacon; la 29 Iuniu 183% presbiter;
Ja 6 Martiu
1838 protosineel; la 11 Oetobre 1838 asesor
consistorial; la 21 Octobre 1839 administrator
in stirea Iazak, întrodus acolo 29 Octobre
în
; la 30 Ianuariu 1840 administrator
Îa Besienova; la
1 octobre 1842 archimandrit la Hopova;
la 27 Aprile 1845 archimandrit în Covil;
la 15/27 Iuliu
vicariu în Ardeal ; la 23 Tanuariu 1848
numit episcop şi la 18/30 Aprile 1848 chiroton
it episcop.

—
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țarea, metropoliei române din Ungaria și Transilvania, un scop așa
de grandios și de folositor pentru desvoltarea culturală a poporului
românesc, încât decă Andreiu Şaguna n'ar fi ajuns alt-ceva în
viaţa sa decât numai. restaurarea metropoliei și organisarea ei prin

Statutul. Organic,
nemurirea

acestă

lucrare

ar fi fost

de ajuns să-i asigure

a Românilor.

şi eterna recunoscință

Glorificând după merit pre archiereul Şaguna, ca representantul
ideei cei mari a emancipării bisericesci a Românilor, nu voiu de
„loc s5 afirm, că aceea lucrare o a realisat el singur, fără concursul
unei pleiade de bărbaţi învăţaţi şi plini de însufleţire religissă şi
înzestrați cu virtuţi naţionale. - Cei mai mulţi dintre ei au trecut:
din viaţă la -cele eterne; numele lor însă vor fi amintite totdeauna

cu adâncă pietate de ttă suflarea românescă. Între cei, cari pe
lângă Şaguna mai mult au conlucrat cu cuvântul şi cu fapta și
cu influinţa lor personală la opera grea a reînființării metropoliei
și a despărțirei ierarchiei de cătră Sârbi, numărăm bărbaţii, cari
figureză în numersele deputaţiuni la curte şi sunt subscriși în
tot atât de numerâsele petiţiuni și memorande așternute Maiestăţii

Sale Prea Înălţatului Împărat și Rege şi regimului de stat. Nici
că era cu putință, ca causa acesta însemnată, care ori-cât de justă.
era, totuși o mulțime de factori o contrariau— să-'și afle resolvire”
favorabilă, fără concursul valoros, sistematic și.armonic al frunta-

şilor

neamului românesc, cari aparțineau la religiunea. ortodoxă.
Ideea, reînființărei metropoliei române a fost înfiltrată poporului românese de Andreiu Șaguna.
Pănă la adunarea națională din Blaș dela 3/15 Maiu 1848, când prin punctul 2 al
programului naţional, reînființarea metropoliei române
sa pus.
între postulatele “naţionale, aspirațiunile Românilor ortodoxi se

___mărgineau
pe lângă a câștiga archierei românila episcopiile cu
populaţiune română, precum la cele din Sibiiu, Arad, 'Timișora
şi Verşeţ,; a susțin6 seminariile şi alte categorii de şedle în spirit;
naţional,

cu

limbă

românescă,

&r

în

bisericile

lora

folosi cărţi

românesci; despre o concepţiune a unei metropolii 'ca organism,
care să întrunescă tote episcopiile ortodoxe române din Austro,
Ungaria, nu este urmă.

—
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Încă în anul 1849 episcopul Şagună a publicat o broșură de
15 pagini întitulată: „Pro memoria despre dreptul istoric al autobisericesci

nomiei

naţionale

a Românilor

de

religia

răsăritenă în

ces. reg. provincii ale monarchiei austriace“, în care
vedesce cu date istorice, că biserica românescă din
vechi au avut ierarchia sa naţională cu mai multe
metropolit în frunte, al cărui scaun era în Alba-Iulia,
Transilvania; că metropoliţii-arehiepiscopi se alegeau
şi

se

sfinţeau

de

patriarchul

din

Constantinopole,

arată şi dotimpuri mai
episcopii și
(Bălgrad) în
de preoţime
târdiu

mai

de

esarchul patriarchesc, metropolitul Ungro-Vlachiei, care a residat
în Târgovişte şi mai pe urmă în Bucuresci; tot în acea „Pro memoriat se indica pe scurt causele, pentru cari Românii au perdut
autonomia lor bisericâscă și cum scaunul metropolitan pe timp
îndelungat a, fost lipsit de archiereul său, deasemenea cum episcopiile supuse metropoliei românesci rămaseră văduvite pănă sub
împăratul Iosif II, când în anul 1783, Românii ortodoxi din Transilvania dobândiră episcop în persâna lui Gedeon Nichitici, în vreme
ce Românii

Ungaria

din

şi Bănat,

ca

oi risipite

și fără păstor,

se

traseră la episcopiile Aradului, Caransebeşului, Verşeţului şi Timiș6rei, ce se înfiinţară în periodul de prigonire; espune mai departe
causele, pentru cari Românii ortodoxi nu avură puterea morală a
cere reîntregirea autonomiei bisericei lor, mărginindu-se a cere
numai, ca episcopiile românesci să fie ocupate cu episcopi de naționalitate română. Promemoria încheiă astfel: „Acum după ce
vupseră lanţurile absolutismului (stăpânirii silnice), Românii sub
împărăţia, Austriei își ridică dreptul său. glas cu rugăminte cătră
monarchul său, ca Acel Înalt să binevoiescă a primi părintesce
reîntregirea dreptului lor istoric întemeiat pe canânele bisericesci
și pe legile fundamentale publice în $. 2 din 4: Martie a. ce. spre
a căror făptuire să se îndure a făptui un.sindd pentru toţi Românii
din

episcopiile

Aradului,

şețului“. Acâstă broșură,

Bucovinei,

căreia urmă

intitulată „Adaus la Promemoria“
vechimea

Timiș6rei,

Ardealului

în anul 1850

cu o espunere

și Ver-

alta de 23 pag.

istorică despre

și suferinţele bisericii ortodoxe române din Austro-Ungaria,

precum și despre

metropoliţii ei din Alba-Iulia,

avea

de

A

scop

a

—
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informa, cercurile mai înalte despre drepturile istorice și canonice
ale bisericii române și totodată a deștepta la Românii ortodozi
interes pentru s6rtea; bisericei lor, şi a le arăta, că a sosit timpul
- să pâșâscă cu totă energia pentru restaurarea autonomiei bisericesci
şi a metropoliei lor istorice. Prin publicârea acestor broşuri s'a,
dat signalul pentru 6 acţiune seri6să, condusă cu sistem și înțe-

lepciune din partea Românilor ortodoxi din Austro-Ungaria pentru
emanciparea lor bisericâscă.
După acest precursor au urmat în anul. 1850 sin6dele eparchiale, din Sibiiu pentru diecesa Transilvaniei și cel din Arad pentru
eparchia Aradului. Decă se consideră împregiurările cele grele aletimpului, concesiunea stăpânirei politice, de a ține Românii sin6de,
în sine şi pentru sine, se pâte privi ca un succes însemnat pentru
Românii ortodoxi.
Șaguna încă din anul 1849 începuse lucrarea pentru emanciparea, ierarchică a Românilor. „Episcopul Şaguna, dice G. Barițiu?)

în : timp de aprâpe patru luni, cât a stat la Viena sa folusit de
t6te ocasiunile posibile spre a pregăti la curte calea pentru despărțirea Românilor gr.-or. de Sârbii gr.-ort. și concentrarea lor întru-o
metropoliă naţională, cu totul independentă de 6re-care alta, pentru
ca așa alăturea cu eserciţiul religios să-și potă desrobi șcâla și cu
ea limba și consciința naţională de sub jugul slav, sub care cădquse
forte

greu

din

atât mai

nainte,

cât şi mai vârtos,

în cei 150

de

ani din urmă“. Şaguna voia să dea acum acțiunei sale pondul
cuvenit prin angagiarea în acţiune a sin6delor eparchiale din 'Transilvania și Arad, voind să arete, că cererile sale înaintate deja la
regimul împărătesc și la patriarchul sârbesc, nu : emaneză numai
dela

sine,

dară

sunt

efluxul

celor

mai

juste dorințe

ale tuturor

Românilor ortodoxi din întrega monarchiă.
În cadrul metropolii autonome ortodoxe române după concep" ţiunea lui Şaguna avea să între și eparchia bucovin6nă și spre:
realisarea acestui scop înalt şi de cea mai mare însemnătate pentru
- naţională română, Şaguna se adresă încă în anul 1849
biserica
cătră, episcopul Bucovinei Eugeniu Hacman, pentru cooperare la
1) Istoria 'Transilvaniei

Tom.

III. pag. 75.

-

7:

—
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realisarea acestei idei. Arătându-se și Românii bucovineni aplicaţi înființării unei metropolii pentru toţi Românii, sau angagiat
și ei în luptă și în conțelegere frăţâscă cu episcopul din Transilvania se adresară la locurile hotăritâre pentru realisarea acestui
scop. Mai ales insă episcopul Andreiu Șaguna nu lăsa nici o ocasiune nefolosită de a nu bate ca să i-se deschidă calea spre realisarea idealului său. La conferințele din anul 1850 ale episcopilor
ortodosi din Austro-Ungaria, ţinute în Viena sub presidiul metropolitului sârbesc. Iosif Raiacici, preocupaţiunea, cea. mai mare a
episcopului Șaguna a fost, emanciparea, bisericescăși restaurarea,
metropoliei române.
Nici în timpul absolutismului de' fer, între
anii 1850 și 1860, nu a încetat el cu planurile și rugările sale. In
timpul acesta, de 10 ani, stagnând cu desăvârșire causa, metropoliei române, Şaguna făcu multe esperiențe. triste și avu multe decepțiuni; dară pedecile, ce se arătau de toate părţile, n'au putut
să-i slăbescă energia și să-i nimicâscă speranța la ajungerea scopului. Astădi, când ne bucurăm de bunătăţile metropoliei, acele
greutăţi

par

a fi avut

destinaţiunea

providenţială,

ca

prin

învin-

gerea lor să cunâscă posteritatea, şi mai ales tinerimea română
să înveţe, că drepturile unui popor se pot zădărnici, suprima, chiar
pe un timp, însă ele se pot recâştiga, dâcă cei interesaţi au o
bună,

energi6să

și înțelâptă

conducere.

„ Corăbierul iscusit, când departe de uscat, pe luciul mărei, întimpină vânturi nefavorabile, cari împedecă navigaţiunea, se mănginesce prin dirigerea pâuzelor a ţină corabia nevătămată de valurile mărei şi la cas de pericol este mulţumit a da preste un
adăpost, unde să aștepte un vânt mai favoritor, care să facă să
alunece corabia spre limanul dorit. Intocmai ca şi corăbierul a
trebuit.să aştepte Şaguna 10 ani ai absolutismului steril, până
când

în anul

1860,

adiind

aerul

el putu începe cu puteri înnoite

metropolii române.

mai blând

al libertăţii

popârelor,

acţiunea pentru restaurarea vechei

|

o

Nu va fi fără folos a cunâsce. mai de aprâpe factorii, cari au
îngreunat realisarea dorinţei Românilor ortodoxi privitore la reînfiinţarea metropoliei lor; pentru-că, prin cunâscerea acelora multe
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lucruri din istoria restaurătei metropoliei “vor apăr. într'o
lumină

mai clară și vor fi mai bine înţelese. Prin acestă arăta
rea factorilor contrari 'va eşi la: iv6lă nu numai causele, cari
au -recla-

mat o muncă
pului,

poliei
Acei
telor
duce

uriașă de șesespredece

dară și însemnătatea

ani,

până la

ajungerea. sco-

cea mare, ce o are restaurarea, metro-

pentru înaintarea. morală și culturală
- a "poporului român.
factori, cari din deosebite motive lucrau la zădărnicirea juscereri ale Românilor ortodoxi din Austro-Ungaria se pot rela patru de căpeteniă şi adecă: ierarchia sârbâscă; regimul

şi naţionalităţile

din

patrie;

mână-unită ; pedeci interne.

biserica

romano-catolică

și

cea

ro-

-

1. lerarchia sârbescă. În același timp, când Românii din
Ungaria și Transilvania, erau daţi pradă proselitismului religionar și
biserica, lor ortodoxă era ameninţată să cadă în prăpastia nimicirei,
poporul sârbesc cu patriarchul Arsenie Cernovici din Ipek în frunte,
emigrând în Ungaria, primiră dela împăratul Leopold I și apoi dela
următorii regenţi, privilegii naţionale și bisericesci, cu o 'metropolie

a lor autonomăîn Carloviţ, de care se ţineau mai multe episcopii.

Românii ortodosxi, lipsiţi de ierarchia, lor, ajunseră sub'scutul ierarchiei sârbesci și sub episcopii sârbesci. Ceea-ce însă la început a fost
scut pentru Români contra persecuţiunilor proselitistice, ajunse cu
timpul a fi pentru ei un jug nesuferit. Timp de 150 ani, cât a stat
Românii sub ierarchia sârbâscă, Sârbii au stors dela ei tâte fol6sele
spre întărirea lor proprie națională, prin desnaţionalisărea Românilor,

prin întărirea, elementului sârbesc, prin imposite și contribuiri, prin
tragerea în stăpânirea lor a mănăstirilor bogate ș. a. Era lucru
natural, ca Românii 's8 se trezâscă odată din amorţslă şi să caute
a scutura jugul străin, care apăsa greu și împedeca ori-ce progres
moral și cultural naţional. Cererile Românilor pentru despărțirea

ierarchiei de Sârbi şi înfiinţarea metropoliei lor proprii, erau prea
drepte, potrivite cu canânele şi cu spiritul timpului, care îndrepta

popârele
ţinând
vâscă,

bisericii

spre

libertate.

Era

de

așteptat,

ca ierarchia

s6rbescă,

cont de postulatele dreptăţii,
dară să dea tot ajutorul, ca

nu numai s8 nu se împotribiserica română, ' ca soră a

sârbesci, să fie emancipată

și să-şi capete zestrea sa cu-

=
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venită din averea

comună,la care Românii

însemnată. Nimic

de

tâte acestea!

Deși

au contribuit o parte

elementul

miren

sârbesc

- se ârăta în parte aplecat a recunâsce autonomia, bisericei române,
ierarchia şi în deosebi patriarehul Iosif Raiacici, nici decum nu a
voita se îndupleca, ci în tote pertractările cu Românii, în calea
„_corespondențţii și în conferințele episcopesci comune, ţinute în Viena,
în anii 18560 și 1860 s'a arătat forte dificil și neaccessibil pentru
o înţelegere frăţescă. Atitudinea acesta neamică a patriarchului
faţă

de Români,

era cu

atât

mai

neașteptată,

cu

cât însuși acest .

patriarch, în timpul critic al anilor 1848/9 se adresă cătră poporul
românesc îmbărbătându-l a se declara de naţiune liberă, cu drepturi egale în stat. Împotrivirea patriarchului la cererile Românilor
pentru emancipare bisericescă era acum cu atât mai nefavorabilă
causei române, cu cât el se bucura la curtea împărătescă de mare
vază. De însemnat este, că după-ce patriarchul Raiacici, prin decretul de 2 August 1848 Nr. 8542/85 g. al locotenenţei ungare,
representate prin palatinul Stefan, . la propunerea ministrului de
culte Baron Edtvos Jozsef fi destituit din postul de archiepiscop
și metropolit al Sârbilor pentru nesupunerea sa şi ţinuta, vevoluționară, cualificată 'astfel de regimul revoluţionar, fiind în locul
lui substituit Plato

Atanaţeoviei,

episcopul

Sa Împăratul. și Regele Francisc
15 Decembre 1848, cu datul din

de

Bacica,

Maiestatea

Iosif I în manifestul său
Olmiitz, ridică metropolia

din
din

Carloviţ la rangul de patriarchiă și dă patriarchului titlul de voevod

al Sârbilor,

după
“datul

bescă,

cu drept a se organisa

trebuințele sale.
Patriarchul
1 Ianuariu 1849 la cunoscinţa
cu îndrumare

tâte ramurile

a se

organisa

de : administraţiune,

națiunea sârbâscă independent
aducând acest manifest, cu
locuitorilor din Voivodina sârşi întroduce

limba

sârbâscă

în

se subscrie în ordinaţiunea sa:

Patriarch și Regent al Voivodinei s6rbesci, Josif m. p.

| Faţă de 0 atare autoritate a, fost de lipsă să stea o altă autoritate bisericescă, representată în persâna lui Şaguna, care era nu
mai- puțin bine vădut la curtea, împărătescă şi care înzestrat cu

€ euciținne profundă în sclința, dreptului canonic şi orientat pe
deplin în referințele Românilor față de Sârbi, a avut bărbăţia să

ia lupta pentru emanciparea bisericii .sale.
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Pe când armele Românilor erau loiale, arme ale dreptăţii și
ale rândului celui bun bisericesc, care avea să redea la un milion
și jumătate liniscea și mulţămirea sufletescă, pe atunci Sârbii des-

armaţi prin puterea argumentelor validitate de Români, recurseră
la contra-argumente, ce stau în diametrală împotrivire cu can6nele
bisericesci,
de

sub

și cu istoria bisericei

ierarchia

sârbescă

române.

Ei susțineau, că Românii

au fost totdeauna

bine tractaţi,

au

avut

tâte condiţiunile de desvoltare cultuială și că pornirea Românilor,
de a se desface. de ierarchia sârbâscă, fiind lipsită de ori-ce motiv
plausibil,

'şi-ar avea

episcopului Şaguna,

isvorul

numai

în

ambiţiunea

nemărginită

care tinde a ajunge la rangul de

a,

metropolit.

Ierarchii sârbesci, restălmăcind canânele, afirmau, că pentru ceredincioşii dintr'un stat, ţinători de una biserică, pâte exista numai
o singură ierarchie autonomă, şi ei, .cari au fost din punct de vedere naţional cei mai netoleranţi, invocau ca argument caracterul
primitiv al bisericii, care a fost cosmopolit, dicând, că Christos și

apostolii nu au întemeiat o biserică jidovescă,

una, grecâscă și alta

română, alta, sârbescă ş. a. cu un cuvânt nu a întemeiat biserici
naţionale, ci una, sfântă, sobornicescă şi apostolâscă biserică. Nici

nu a demandat

ca Jidovilor numai un Jidov să predice evanghelia,

Elinilor

un

numai

Elin

ș. a.

m.,

ci

au

dis

apostolilor,

cari

toţi

erau jidovi, să înveţe tâte popârele. Au d6ră, diceau ei, îngrijirea
de limbă şi naţionalitate este treba, episcopilor? Afirmau mai departe, că numirea unei biserici după una s6u altă naţionalitate ar
fi un lucru

anti-creştinesc

şi o invenţiune

Dreptul istorie al Românilor
ignorarea,

documentelor

o metropolie
nu însă şi în
tropoliţii Qin
causă, că nu
română, decă
copiilor

asupra

a seculilor de mai târdiu.

metropoliei

istorice, îl denegară

Sârbii

pretinse,..cu
susținând,

că

autonomă românescă în Alba-lulia numai după nume,
faptă ar fi existat, ceea-ce ar urma de acolo, că meAlba-Iulia se sfințeau de esarchul României, din
ar fi avut episcopi sufragani sub sineși. O metropolie
sar înfiinţa, nu ar av6 nici un drept; asupra epis-

din Arad,

Vârșeț, și Timişora,

asupra

cărora are drept me-

tropolia, sârbescă, cu atât mai puţin ar ave “dreptul a încorpora,
eparchia. bucovinână, căci atunci după acestă analogie ar pute

“e
-

a

—
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în timpul cel mai scurt o împărăție daco-română.

În acest argument şovinist culmineză spiritul neamic sârbesc. Tâte
aceste argumente le împlâră Sârbii apelând la buna înţelegere,
armonie şi iubire creștinescă, mai provocându-se.în special faţă
de Şaguna și la jurământul depus la sânţirea lui de episcop. În
ce privesce nemulțămirea Românilor față cu ierarchia sârbescă din
punct

de vedere

causat vre-o
decat

chiar

naţional,

nu

recunosc,

scădere,
ar fi oprimat
desvoltarea

culturală

că episcopii

limba română,

a

poporului

s6rbesci

ar fi

seu ar fi împe-

român.

Pus-au

ei şi

episcopi români, cari nu au făcut mai mult pentru poporul român,
decât cei sârbesci. Că nu au pus mai mulți episcopi români, die
ei, causa a fost,: că nu au esistat oameni pregătiți pentru trâpta
episcopescă, neavând Românii aplecare spre statul monachal, din
care se recruteză episcopii. Tot așa negară ei, că ar fi aședat în
parochiile cele mai bune numai preoţi şi învăţători sârbi; citând
mai departe unele prea puține nume de protopopi români şi și

mai puţine de archimandriţi români

preste mănăstiri, voiau să do-

cumenteze cât de drepţi au fost ei faţă de Români.
T6te aceste obiecţiuni din partea Sârbilor se pot ceti în o
broșură :) edată în limba germână, despre care episcopul Şaguna
în memoriul său înnedit, la anul 1851 dice următerele:
„Aici

trebue

să mai

amintese

s6rbesc Raiacici a compus-o

despre o broșură,

și tipărit-o în Viena

ce patriarchul

în limba

nem-

ţescă pe timpul petrecerii episcopilor la sinod, în care broșură,
seu mai bine să die pamflet, mă deserie pe mine de un om fudul

şi deșert, ca, să încap cât. mai curând de metropolit al Românilor

etc. Ministrul Bach, înțelegând despre acest pamflet, că adecă
„Raiacici a dat la tipar acest pamflet, prin Trifunaţ, consili
er la
ministeriul de finanţe, l'a confișeat şi pe mine
m'a chiemat la
sine, întrebându-mă: decă cunose acel pamfl
et tipărit? Eu pănă
atunci nu am: avut nici o cunoscință despr
e acel pamflet. El mi-a
dat un esemplar spre cetire și spre a-i spune
, ce pas voiu să fac
„.
4) Antwort auf die Angrifie einig er Romanen
in der Presse gegen die Finheit der Hierarchie der morgenliindischen ka thol, oxtodosen
Kirche und die serbische Nation în den k. E. &sterr.
Staaten. VVien 1851.

pentru vătămările din acel pamflet? După- ce am cetit pamfletul,
m'am dus 6ră la ministrul Bach și franc îi-am spus, că patriarchul
sârbesc este autorul lui și că alţi „pași nu voiu face, fără mă voiu
duce la Raiacici și 'mi voiu lua însumi satisfacţiunea. pentru vătămarea cinstei. Acâsta am și făcut înfruntând pe Raiacici, ca pe
un om nevrednic de posiţiunea, ce ocupă în biserica nâstră ete.
Puţina

bunăvoință,a

ierarchiei

sârbesci

faţă de

causa

dreptă,

a Românilor se mai pote vede din greutăţile, ce le a creat la
regularea, pretensiunilor de avere, formulate de Români, după recundscerea autonomiei și reînfiinţarea metropoliei române, urmate
“la finea anului 1864. Din mai multe milione de floreni ai averei, în .
parte mare comune cu Românii, aceștia sau ales cu vre-o 300 mii fl.
Procesul de desfacere, în comune amestecate, în loc să se fi desvoltat și finalisat pe basa de drept și ecuitate, a devenit un isvor

infinit de amărăciune pentru Românii mestecaţi cu Sârbii, și lipsa,
de bunăvoință din partea Sârbilor a adus cu sine, ca procesul de
desfacere, s8 causeze Românilor multă muncă și ostenelă pe lângă
mari spese, şi cu tâte acestea, nici astădi după treideci și ş6se
de ani, să nu fie terminat.

2.

Regimul

!

și naționalitățile din patrie.

Mulţi şi-au

pus în-

trebarea: pentru-ce poporul român din patrie, care este un popor
inteligent, bun de fire, iubitoriu de ordine, cu un cuvânt înzestrat
dela Dumnedeu cu cele mai frumose însușiri morale și fisice, a
fost în tâte timpurile rău vădut, rău tractat și nedreptăţit nu numai din partea celorlalte naţionalităţi conlocuitâre, dară chiar și

din partea organelor administrative? Ori-cât de paradoesă se pare
acâstă, întrebare, ea își află deslegarea într'un moment psichologice
al vieţii popârelor. Poporul român, fiind cel mai vechiu în patrie
şi prin urmare având cele mai multe tradiţiuni istorice legate de
pământul ce-l locuesce, a stârnit în celelalte popore setose după
domnirea,

ţării, un

fel

de ură,

din

care

au isvorit apoi

lungat de persecuţiuni în contra Românilor.
Luptele Românilor după anii revoluţiunei

şirul înde-

|
1848—1849

pentru

emanciparea lor naţională și bisericâscă, sunt o zală în şirul luptei lor pentru existența naţională și o ilustrațiune a celor
ia afirmate.
a

—
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tesei din cestiune, lăsând la o parte momenPentru simplificarea
tul naţional, vom lua în vedere mai de aprâpe numai
religionar. Românii ortodoxi din Austro-Ungaria, după
mai

mult

ca

şi când,

ori

au

dorit

și stăruiţ

a se

momentul
anul 1848

desface de ierar-

chia sârbescă, a forma o ierarchie proprie naţională, independentă,
sub un cap mai înalt bisericesc cu titlul de metropolit, conform
canânelor și dreptului istoric. Era supărăcios lucru pentru Români,
că S&rbii, ca cei mai de aprâpe interesaţi în:causă, se împotrivese
la acesta, era însă chiar revoltător, că celelalte naţionalităţi din
patrie se împotriviră și ele la realisarea unei dorințe atât de
mari a Românilor ortodoxi. Acele naţionalităţi, precum în trecut
politicesce au apăsat pe Români și i-au ţinut în stare umilită, așa
voiau

şi pe viitor

a-i ține

în aceeași

stare,

ca

să

tragă numai

ei

fol6sele dominaţiunei în stat și să-și asigure influinţa esclusivă asupra trebilor statului. Ei bine sciau, că întrunirea Românilor într'un
organism bisericesc în sine este o putere, şi că înființarea metropoliei dă Românilor un mijloc de desvoltare culturală și naţională,
ceea-ce nu convenea vederilor lor mărginite şi egoistice. De aceea
îndată ce Românii,. conform programului naţional al adunării dela
Blaj din anul 1848, cerură drepturi naţionale și îndeosebi întru-.
nirea tuturor Românilor din Austro-Ungaria într'un corp naţional,
eră. episcopul Şaguna, cu Românii ortodoxi cerură reînfiinţarea
metropoliei române autonome, Saşii fură cei dintâi, cari pe calea
jurnalisticei 1) se încercară a slabi și a perhoresea cererile Românilor susținând „că consolidându-se în Austria o Românie nouă,
se oblescși cărările între ea și între ţerile române
de sub Turci
și astfel se va ridica un imperiu puternic daco-român dela Dnistru

pănă la Dunărea
gră“,

şi alte

de

de jos și dela Tisa pănă
felul acesta.

la Prut

şi

Marea-Nea-

Apoi venind la autonomia

biseric&scă,

cerută de Români, atacară pe episcopul Şaguna, referindu-se la
broșura publicată de el „Pro memoria“, în causa dreptului istoric
al Românilor la metropolie, susţinând, fără, temeiu, că nici-când
n'a esistat o metropolie pentru Români în Transilvania, şi cu rea
tendinţă de a suspiciona pe Șaguna: din punct de vedere politic,
%) Lloyd din anul 1850, Nrii 280, 285, 287, 288, 320,

—
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afirmau că acesta şi-a luat argumentele sale istorice în favârea
metropoliei din isvâre bucurescene. Susţineau mai departe, că nici
urmă nu esistă despre o 'ierarchie orientală în Transilvania seu
de vre-un episcop român, care să fi purtat titlul de metropolit şi,
adresând episcopului Șaguna cuvintele: „Oleum et operam perdidisti“,

conclud

că înființarea unei

îndreptăţită, nici lucru
tropolia românescă să
principatele Dunărene,
la Pind; Metropolitul
se pună sub patriarchul

metropolii

române

nu

este

nici

politic, fiind pericul pentru Austria, ca mese estindă nu numai în Austria, dar şi peste
ba chiar peste Macedonia și Tesalia pănă
s'ar put declara chiar de patriareh, seu să
din Constantinopol s6u sub cel din Petropole!

Ore putea, scrie cine-va mai mari absurdităţi, decât acestea,
dâcă nu ar fi fost ascunsă în dosul lor viclenia și răutatea de a
suspiciona pe Români şi a le strica, calculând la ignoranţa altora?!

" Autorul acestor neadevăruri a fost în mod
și combătut de un. brav român, în același an.!)
De atari escursiuni jurnalistice neamicale a
metropoliei române în tot cursul desvoltărei ei.
tarea regimului absolutistic
“ele se continuară
maghiară, şi conducătorii români trebuiau să
atenţiune a combate tot pe calea jurnalistică
tot tâte insinuaţiunile contrare causei lor. 2)
2) A se vedea

energios desarmat
fost însoţită causa
Chiar după înceşi în jurnalistica
fie deștepţi și cu
și a presei preste
|

broşura : Die -Rechte der romanischen Nation gegen die Aneriffe der Sachsen,

" vertheidigt von einem Romiănen. YWVien 1830.
2) Sarcina cea mai mare cade și aici pe episcopul Andrein bar. de Şaguna:
fi fără interes a înregistra aici după conceptul original o epistolă a lui adresată
Peşta (Gozsdu) de următorul cuprins: Mult Stimate Domnule şi Frate! Gazetele
Pesta și anume Nrul 66 a lui „Pesti Naplo“ şi Nrul 61 a lui „Pesti Hirnok* aduce

'Ținem a nu
unui amic în
unguresei din
articoli, cari

schimonosese causa nâstră cea. sfântă bisericâscă şi se nevoiese a-i da și coldre politică. Eu sum
convins că Frăția Ta împreună cu mine ştii, că noi în causa nostră suntem conduşi numai din
punctul de vedere a încetării

abnormităţii bisericesci, în care ne-a pus pe noi vitregitatea timpu- .

rilor; prin urmare, dorim să venim în starea normală cu trebile nostre bisericeșei şi şcolare; şi
dâcă vom ajunge la starea acesta normală atuncia nu numai vom fi în dragoste şi bună înţelegere cu coreligionarii Sârbi şi vom pute fi şi pentru patrie membri folositori ete.
ce
" De aceea te rog să compui şi st resfrângi articolii suspomeniţi şi cei viitori,

contra causei nâstre bisericeşci. a

ar

eşi în

.

Materie spre deluciderea obiectului nostru şi spre resfrângerea artielilor duşmani vei găsi în

petiția, nâstră și în istoria mea bisericescă și în broșurile mele Promemoria şi adausul și fiind-că eu
ţiu „Siirgâny“ şi „Pesti Naplo“ pentru aceea bine ai face, când ţi-ai lua unul din aceste jurnale unguresci
spre publiearea articolilor D-Tale. Pe lângă care cu deosebită cinstire rămân al tău sincer amic.
Viena i Martie 1862. P. S. Mâne ori poimâne va eși în Ost-Vest petiția nostră, ge

,

—
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Ar duce prea departe a enumera aci tâte acele scrieri duşmăndse causei române; ca un nou specimen pste servi următoriul
pasagiu cuprins în un tractat întitulat „Austria și destinațiunea sa.!)

„Biserica greco-neunită este așa ruginită, așa stricată, așa,
profanată și așa, feliurit legată cu Rusia, încât a o declara de liberă
ar însemna, a face înti'6nsa anarchie și despotismul de stăpânitor
şi unelta cea mai puternică a nisuelii de cucerire nouă bisantină,
și a o pune în activitate deplină; grija și inspecția, care statul
eserciază aşupră-i zace în constituţia ei, precum acâsta s'a făcut
un ce istoric; de aceea nu trebue nimeni.a clătina la aceea ce
există.
E
“Regimele din Austro-Ungaria aflară în denunţările şi suspicio-

nările Românilor pe calea presei,
a'l lua

ca motiv

un

la neîncuviinţarea,

-diţional aceste regime
ultramontanismului,

material

bine

cererilor acelora.

învălite mai mult seu mai

vedeau

în

ori-ce

mișcare

venit pentru
În mod

tra-

puţin în pânzele

spre

progres

a Ro-

mânilor o fantomă a daco-românismului, €r din punct de vedere
„confesional pe Românii îi socoteau ca un material pentru sporirea
:proseliţilor în sinul' bisericii apusene. Credincios acestor tradițiuni
"regimul absolutistic de sub Bach s'a arătat de totstrăin şi neîn-

-duplecat dorințelor și cererilor Românilor ortodoxi pentru câștigarea autonoiniei
“ţină biserica,

bisericesci. Acest regim

ar fi voit cu tot prețul să

ortodoxă din Transilvania
sub aceleași condițiuni umi-

ditore, sub cari s'au aflat pe timpul episcopului Vasile Moga. Încă
„în anul 1850 guvernatorul civil şi militar Wohlgemuth prin ordinul
:său din 21 Februariu Nr. 2654 trage la răspundere pe episcopul
-Andreiu Şaguna pentru ce pârtă titlul: Episcop diecesan român
-al bisericii orienţale din Transilvania, pe când antecesorul său a
:avut titlul: „Episcop diecesan neunit“, la ce Şaguna cu multă
"demnitate îi-a, răspuns în serisârea sa din 3 Martiu 1850.
Șaguna fu silit în mai multe rânduri să recurgă de-a-dreptul
la Maiestate și să se plângă în contra ministrului de culte austriac
Leo Thun pentru neconsiderarea cererilor sale adresate în causele
bisericesci.

In

deosebi

se plânge

el,

că ministrul tracteză

1) În scrierea, trimestrală germână din Ianuariu pănă în Martiu
1860, pag, 192,

biserica

—

ortodoxă

română
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din Transilvania,

ca biserică

numai

tolerată,

&r

răspund

la

pe episcop îl privesce legat și acum de umilitorea, instrucţiune de
19 puncte dată Episcopului Vasile Moga, că acelaşi ministru nu_mesce biserica orientală română cu epitetul „neunităe..
Despre anul 1854 scrie Şaguna în memoriul său următorele:
„Ministrul de

culte Conte Thun vădână

că eu nui

hârtia sa, din anul trecut şi nu-i aştern un plan de organisaţie a
consistoriului și a scaunelor protopopesci, au emis în luna lui Iuniu
cătră mine un adursoriu, în urma căruia i-am răspuns în:23 Oetobre 1854 Nr. 762 dicând că pănă când Exelenţia Sa nu va pertracta obiectele, cari i le-am ascernut spre încuviinţare dela anul

1850 pănă în diua de astăzi, pănă atunci. eu sunt împedecat a satisface provocării sale. Obiectele, în privinţa cărora am asceptat
pertractarea ministerială, au fost:
1. Elaboratul meu, ce am așternut comisariului estraordinariu

„ Eduard Bach la provocarea acestuia din 10 Novembre
tra organisarea

trebilor nâstre

bisericesci

1849

şi îmbunătăţirea

pen-

preoţi

mei. Acest elaborat l-am ascernut din 1 Ianuarie 1850.
2. Mai. multe tecurse „pentru înfiinţarea -metropoliei n6stre
o
naţionale.
3. Recursul sinodului nostru din anul 1850.
4. Un al doilea plan de organisaţie a consistoriului nostru
din anul 1850
compus și ascernut în urma programei ministeriale
comunicat cu sinodul ţinut la Viena al. episcopilor nostri. Acest
elaborat are datul de 16 Novembre 1850.
5. Un recurs ascernut Maiestăţii Sale pe timpul petrecerii
la Sibiiu în anul

Sale

1852,

de 24 Iuliu 1852.

cu datul

6. Petiţiile mele pentru estradarea, lefei profesorilor institutului nostru teologic-pedagogic din fondul nostru seminarial.
7. Recursele mele de a se curma abusurile guvernamentale,
în urma cărora bisericile n6stre din Alvin, Wurmloch și Saschiz
cedat

se-au

8.

şi uniților spre întrebuințarea reciprocă.

Încuviinţarea

din fonâul

clerului

ajutorului
nostru

anual

de 30 de

spre” s6ma preoţilor săraci,

mii.

—
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9. Gravaminele nostre în contra abusurilor patrate de cătră
preoțimea și iurisdicţiunea gr.-catholicilor la căsătoriile mestecate,
10. Representațiunile mele pentru încetarea unui director şcolariu și denumirea de directori şcolari tractuali, precum : sinodul
nostru eparchial din anul 1850 au decis.
11. Rugarea mea cătră presidiul ministerial de a binevoi a
presenta Maiestăţii Sale opul meu „Elementele dreptului canonic“.
Vedi însuşi scris6rea mea în finea căreia die ministrului,
ca, să
binevoiască

a

ved6

când eu recursele

din

cele

sus amintite,

n6stre le privesc

le privesce acelea -din contră“. -

posițiunea

mea

fatală

de foarte loiale, €ră ministrul

Representaţiunea lui Şaguna cătră puternicul ministru din
Viena pârtă în cuprinsul ei caracterul energiei şi aprope al unei
îndrăzneţe pășiri, care după împregiurările timpului absolutistie
face autorului ei tâtă onrea. Nu e puţin lucru a da ministrului
după repețită amânare drept răspuns 'un ursoriu cumulat la 1
hârtii ascernute din anul 1849 pănă la 1854 şi a face imputare
ministrului, ca, cerând a se conforma la organisarea, diecesei unor
ordinaţiuni și decrete. învechite, comite un anachronism. „Nu mai

pot ave nici o îndoială că Exelenţia

ministru

„când

cereți

cesei mele dela anul

acâsta

1841

dela

Vâstră“,

mine

dice

identificați

cu cea dela anul

pot să nu o spun, că acesta îmi vine lucru
că, eu cred că biserica din Transilvania, de

Șaguna cătră
posiţiunea

1848—1854;

die-

deci nu

de tot strein, mai ales
care mă ţin eu și care

este creştin6scă, prin voinţa prea înaltă şi legislaţiunea augustului
monareh Francisc Iosif I. s'au eliberat de cătușile antimarţiale“.
Același

caracter

de

păşire

îndrăzn6ţă

î-l

pârtă

suplica

cea

hârtii

îna-

mare așternută Maiestăţii Sale de cătră Şaguna din 1 Decembre
1855, prin care autorul ei acusă pre ministrul de-adreptul
la împ&ratul pentru-că tractâză biserica sa încă tot ca pe
o biserică
numai „tolerată voind să-i impună restricţiunile
din anul 1810
date episcopului Vasiliu Moga şi impunându-i
numirea negativă

de

biserică neunită

şi afară

de

aceea

că la mai

multe

intate ministrului nu i-a dat respuns ș. a. De
aceea Şaguna cere
în acestă petițiune: 1. A -se regula posițiunea
bisericei gr.-ort. ro-

—

mâne

în Transilvania
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faţă de stat și celelalte

biserici

din ţtră pe

basa, principiului egalei îndreptăţiri. 2. A se folosi pentru biserica
gr.ort. în tâte actele publice numirea cea, corectă și drâptă. 3. A
se regula procedura la, căsătorii mieste după principiul egalității
de drept. 4. De asemenea a se urma cu regularea trecerilor dela
o biserică la alta. 5. A se organisa consistoriul diecesan cu iurisdicțiune

canonică,și istorică.

6. De

asemenea

a se organisa

nariul după recerințele culturale şi starea materială
român.

7. A

se regula

parochiile.

8. A

Şi folosirea fondurilor greco-orientale.
Românilor

semi-

a poporului

se regula administraţiunea,

9. A se reinființa metropolia

ortodoxi.

|

În capitlul prim din acâstă petiţiune după un preambul istorie
se dice: „Înaltul ministeriu de culte şi instrucţiune precum arată
„unele emisuri se pare, că pornesce tot dela aceea părere, ca și
când ar fi cădut numai deosebirea între naţiuni mai mult seu mai

puţin îndreptăţite, nu însă şi deosebirea între religiunile recepte
şi tolerate și ca și când biserica n6stră gr.-orientală sar ţine și
astădi încă

de

o societate numai din graţie suferită,

turi mai puţine ca
fi altcum

anumit:
mereu

cu putinţă

Înaltul

celelalte

confesiuni din Transilvania.

că Înăltul

decret

din

care are drep-

Cum

ar

ministeriu în mai multe ordinaţiuni

12

Iuniu

1854

la instrucțiunea din anul 1810,

Nr.

1046,

revine tot

la un act ce episcopul actual

nici nu-l cunâsce, ce de fel nu-l deobligă și a cărui origine dateză,
dintr'un timp basat pe sistemul vechiu al unei constituţiuni a țării,
care astădi nu mai

esistă?

,

Aceea că Înaltul ministeriu tractâză biserica nâstră, după cum.
se pare, numai ca tolerată trebue mai dureros să ne atingă. Aici
"trebue

căutat

şi isvorul principal,

tote celelalte, ce ne apasă. De
nu

pâte

omul

ușor

afla,

din care în nex

natural pornese

acolo provine, cel puțin alt motiv

că la rugările,

așternerile și propunerile

cele multe, ce în decurs de 6 ani s'au îndreptat mijlocit seu ne-.
mijlocit la înaltul ministeriu s6u că nu au urmat nici o resolvire,
su

fârte târdiu

şi aceea

mai

de multe-ori

nefavorabilă.

Chiar

şi

"-în afaceri .de tot simple nu și-a luat ostenelă a învrednici pe episcopul de un răspuns ori-cât de scurt. Astfel nici pănă în diua de

—
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__adi nu sciu, ce s'a întâmplat cu
meu

despre

dreptul

canonic

—

esemplariul de lucs al manualului

al bisericii

orientale,

ce încă în luna

lui Maiu 1854 lam trimis Excelenţiei Sale Domnului Ministru cu
rugarea a-l presenta Prea Înalt Maiestăţii Vostre. O altă rugare
adresată confidenţial la 23 Octobre 1854 Nr. 762 la persâna d-lui
ministru,

în care

sau

atins

unul

câte

unul

acele

puncte,

după

a

căror resolvire de mult, așteptăm şi cari puncte şi acum formeză
obiectul acestei prea umilite petiţiuni maiestatice, s'a resolvit negativ în câte-va rânduri în calea oficială de rând după șepte luni
cu decretul.
din 31 Maiu a. c. Nr. 16640. Deci ne rugăm: Prea
Înalt, Maiestatea

Vostră

să

Vă

înduraţi

prea

grațios

a enunţa,

că

biserica, gr.-ort. în Transilvania, ca legalminte recunoscută de stat
în privinţa posiţiunei ei față de stat şi față de celelalte confesiuni
din ţ6ră

să fie. părtașe la aceleaşi

drepturi

şi libertăţi,

în a căror

folosinţă asigurată, se află celelalte confesiuni și biserici“.
Punctul 9 din acestă petiţiune privitor la metropolie îl spriginesce Șaguna de astădată prin un argument, luat dela înjuria
și atacul recent îndreptat contra, bisericii ortodoxe prin cerculariul
archiepiscopului de Făgăraș din luna lui Maiu aceluiași an,
care,
fiind îndreptat cătră toţi Românii fără deosebire de
confesiune, .
susține, că prin înființarea metropoliei greco-catolice s'au
răstaurat

vechia, metropolie de Alba-Iulia, voind prin acesta, să taie ori-ce
.
speranţă a Românilor ortodoxi la restaurarea metropoliei
lor adevărat istorice, — şi care mai departe provâcă pe faţă pe toţi
Românii

la, unire cu biserica apusână sub metropolia înființată aducând
în
joe chiar persâna Maiestăţii Sale, a cărui voință
și dorinţă ar fi
ca Românii să trecă la unire.
__B de însemnat că Șaguna, făcuse încă de
mai nainte remon_straţiune la guvern contra cuprinsului acelui
cerculariu al noului
metropolit din Blaj, prin care ceruse ca
să se ia măsuri pentru
susținerea păcei și toleranţei între creştinii
de feliuritele religiuni;

ca să i-se dea desluşire despre titulatura,
metropolitului gr.-catolic,
care

se scrie metropolit al Albei-Iuliei, când

scie, că acest metropolit

au căpătat

din foile publice se

titulatura

de

metropolit

al
Făgărașului, ca protestul dai la aceea, ca și
cum prin metropolia

—

acesta sar fi restaurat
metropolit

resida
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metropolia n6stră veche orientală, al cărei

la Albâ-lulia,

să

se

aşternă

Maiestăţii

Sale.

La

acâstă remonstrațiune s'a dat la 19 Iuniu 1855 Nr. 1555 Nr. pres. 4951
din partea guvernului răspuns în următârele: Ce privesce punctul

prim guvernul s'a, aflat îndemnat a pune cu tot pondul în vedere
domnului archiepiscop (dela Blaj) greşala, sa neertată şi vătămătore referitor la. cerculariul lui și că a şi recercat pe acela a încungiura pe viitoriu, când se adreseză cătră şi despre credincioșii
unei biserici su diecese, folosirea de expresiuni și raporturi, când
e vorba

mai ales

despre

fesiuni şi despre

naţionalităţi,

ce aparţin la deosebite con-

popor preste tot; de asemenea să încungiure ori

ce provocare şi ori-ce alusiune ce ating în mod vătămătoriu drepturile

altor confesiuni recunoscute prin lege şi cari prin urmăre nu se pot suferi de puterea de stat chiemată a scuti de-o-potrivă confesiunile.
În privinţa celorlalte două puncte asigură guvernul pe Şaguna,
că le va recomanda ministrului pe lângă propuneri corespundătâre
importanţei obiectelor, ca rugarea lui motivată s8 se ascârnă Maiestăţii Sale şi în interesul liniscirei şi scutirii bisericii gr.-orientale
din 'Transilvania să fie recomandată considerării Prea înalte. În

fine guvernatorul

esprimă îndestularea

sa episcopului Şaguna pen-

tru moderaţia și tactul lui, căci s'a adresat cu tâtă încrederea la
"zegim și nu a causat însuși, ca asemenea procedere necorectă să dea,

nutremânt nou focului patimilor în inimile poporului lesne agitabil.
- Ca, esplicare istorică a pășirii atât de îndrăzneţe a episcopului
Şaguna

faţă

de

ministrul

de culte

și instrucţiune austriac

Leo Thun servesce următoriul pasagiu.din
despre anul 1855:
„Pe

cât eram

eu

de întristat pentru

memoriul

lui

aceste năpăstuiri

contele

Şaguna
asupra

bisericii n6stre din îndemnul ministrului Thun și al episcopului
greco-catolic din Blaj, pre atât principele Schwarzenberg, guvernatorul Ardealului au vădut cum-că purtarea ticălosă a ministrului 'Thun este de tot contrară intenţiunii Maiestăţii Sale și a. ordinaţiunilor lui.
Guvernatorul în vara anului acestuia, vrând să

călătorâscă la moșiile sale în Boemia m'au cercetat și vorbind
despre funcţionarea volnică a lui Thun îmi dicea, ca să-l pârăse
9

—

împăratului.

asemena

Eu

pas,

i-am

dar

răspuns,

prea

cu
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că

greu

și însu-mi

pâră asupra unui ministru în acest timp
Schwarzenberg

au încuviinţat

m'am

îmi vine a

gândit ca să fac

ridica la Maiestate

estraordinariu

nedumerirea

mea

și altele.

dicând,

că dânsul

spereză la audienţă, privată, când Maiestatea după obiceiul seu va,
întreba de mine, i se va da ansă a se esprima cătră Maiestate
despre gânele, cu care ministrul Thun tracteză trebile nâstre bi" sericesci şi: şcolare. -Prilegiul acesta, după care Schwarzenberg
pândea, i-s'a dat la'o vânătoare, la care Maiestatea l-au chiemat
„în Ischl,:unde Maiestatea

ostenit;

fiind

au

şedut

pe

un

trunchiu,

chiemând la sine pe Schwarzenberg și întrebându-l de mine. Acum
Schwarzenberg au împărtășit Maiestăţii Sale, tractamentul cel plin
de ură contra bisericii nâstre și persona mea, adăugând că eu nu
mai sciu, ce s8 fac şi că ași vrea să-l pârăse Maiestăţii Sale pe
Thun, dară nu mă încumet.
La acesta respunse Maiestatea, lui
Schwarzenberg, că tot ce-mi jace la inimă să pun pe hârtie în
formăde recurs, apoi să-l dau guvernatorului spre -ordinare și
acesta să-l ascârnă Maiestăţii Sale. Schwarzenberg intoreându-se

la Sibiiu dela
eu

nu

lângă

am

întârdiat

opiniunea,

rele,: după

concediu — Urlaub

ce

a

compune

sa, favorabilă
au

vădut

bisericesci

şi școlare,

ceva

mi-a

recursul,

împărtăşit
care

acestea și

guvernatorul

pe

l-au înaintat la, Maiestate, Înalt Ca-

cuprinsul

ministrul Thun şi de atunci

—

el se
mai

recursului

purta

delicat

față
dar tot

meu,

au

dojenit pe

de

lucrările

cu

dușmănie.

nâstre

Cât de mult au crescut din di în di turbarea ministrului Thun
în contra Grtodoxiei nâstre se vede lămurit din o
hârtie a lui cătră guvernul ardelean, în care numesce biserica nâstră
„ Verrottetes

Schisma“. . Guvernatorul

principe

Schwarzenberg 1)

i-au

respuns

,
1) Despre persOna lui Schwarzenberg se esprimă Şaguna în următorul mod: În locul lui
Wohlgemuth sau denumit principele Carol Schwarzenberg
- marschal-locotenent de guvernator
militar şi civil al Ardealului, carele au documentat cătră toţi,
mari şi mici un tractament uman
şi nobil. Ad latus lângă guvernator s'a denumit Bordolo,
un bărbat cu inima cea mai bună și
cea mai dreptă pentru naţionalităţile apăsate şi cu inima
cea mai milâsă de.a ajutora şi mân-

gâia pre viduvele sărace, şi pre orfanii fără. deosebire de naţiune și confesiune“, (Memoriul înedit
despre anul 1854). Din recunoseinţă pentru spriginul dat în causele bisericii ortodoxe române
în
timpurile de atunci atât
de critice, Şaguna

i-a ridicat lui Schwarzenberg

pescă un monument de bronz simplu
dară frumos,

în

grădina

archiepisco-

—

ministrului, seu mai bine
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dicând,

fruntătoriut. D

i-au

trimis

lui un

răspuns

în-

|

Caracteristic pentru regim rămâne și faptul, că după anul 1860,
vădând el că cestiunea

iestatea, Sa își dădu

înfiinţării metropoliei

române,

după-ce

Ma-:

odată cuvântul său favoritoriu, se pote numai

amâna, dar nu. și zădărnici,— căuta

a micşora efectul

și însemnă-

tatea. culturală a unei metropolii, prin aceea, că făci întrebarea
Românilor, nu cumva ar fi mai bine şi corăspundătoriu împregiurărilor ca în loc de o metropolie românescă să se înființeze mai multe
"d.

e. una

în TPransilvania,

una

în Bănat,

alta în Bucovina,

voind

prin acesta, să împedece întrunirea tuturor Românilor ortodoxi sub
o ierarchie autonomă. Românii din părţile Transilvane-Ungarice
şi ale Banatului,. privind cestiunea unei metropolii române din
punctul ei mai înalt de vedere, 6ră nu numai ca un mijloc de a,
satisface. ambiţiunei personale, a unui s6u altui archiereu, se declarară pentru o metropolie comună a tuturor Românilor ortodoxi
din Austro- Ungaria.

Numai

fraţii. bucovineni

naţiunilor și intrigelor streine, precum
3.

Biserica

romano-catolică

cădură jertfă

machi-

se va vedă mai jos.

și cea română-unită.

Între cele

16 puncte ale cererilor Românilor formulate în şedinţa a II-a a
adunării naţionale din Blaj dela. 15, 16, 17 Maiu 1848 punctul 2:
e de următorul cuprins: „Națiunea română pretinde, ca, biserica română, fără deosebire de confesiune, să fie și să rămână liberă, independentă de ori şi care altă biserică, egală în drepturi și fol6se cu ce-

lelalte biserici ale Transilvaniei. Ba cere restabilirea metropoliei ro“mâne și a sinodului general anual, după vechiul drept, în care sinod
„să fie deputaţi bisericesci și mirenesci. În același sinod să se al6gă și
episcopii românesci liberi prin maioritatea voturilor, fără condiţiune“.
Acest punct de cerere s'a așternut Împăratului dinpreună cu celelalte
puncte prin o deputaţiune al6să de însași adunarea naţională. Cetind
cine-va acest punct de program, ar put crede, fiind vorba în tot
locul de „biserica română!“ şi de restabilirea .„metropoliei române“,
că Românii erau înțeleși, ca de aici încolo toţi, uniţi şi ortodozi
1) A se vede în colecţiunea actelor pag. 155. Nr. 60.

9

—
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să formeze o biserică cu o ierarchie şi-o metropolie.

Cum

au pri:

ceput însă o parte și cealaltă, lucrul acesta rămâne îndoios Și
aprope neînțeles. Credinţa n6stră în privinţa acâsta este, că formularea, neprecisă a punctului acestuia este productul entusiasmului
„național, care făcea să dispară pentru un moment susceptibilităţile
confesionale, necutezând nimenea nici a le atinge pentrua nu
turbura, inimile.
|
Se pâte presupune însă, că fie-care parte îşi avea, reservele
„sale tăinuite. Cum-că Românii gr.-ort. şi-au cugetat sub o metropolie română numai metropolia ortodoxă resultă de acolo, că
episcopul Andreiu Şaguna îndată sa pus pe lucru a esopera metropolia istorică a Românilor ortodoszi în legătură cu emanciparea
de sub ierarchia sârbescă. Numai când ajunse cestiunea metropoliei
a se pune în lucrare se deșteptară mulţi din somnul dulce, ce-l
produse visul de aur al unei metropolii pentru toţi Românii
ort.
şi uniţi. Probă despre acesta aflăm în o epistolă, ce o-a, scris
Gavriil
Muntean cătră A. Tr. Laurian, din Sibiiu cu datul 28
Martiu

„1850.')
polia

Că

Românii

română

uniţi

au căutat să afle un mijloc

unire,

se

vacanței

pâte

ved6. din

episcopiei

ei în anul

nu

numai

o metropolie-a uniţilor,

1850

unite

a trage

şi-au

cugetat

dară, prin

pe

următorele

acea

toţi Românii

fapte

din

Blaj

cu

Septembre30

unul

dintre

puţin

sub

istorice.

metro-

metropolie

ortodoxi la

În

timpul

înainte

de întregirea

candidaţii

la episcopie

1) Frate Laurian. Noi am încheiat aseră pe la 9:/,
6re sinodul deschis la 12 (21). Karabeţ,
împuternicitul împărătese comisariu pentru
organisăciunea tribunalelor din Ardeal, a figurat
de
Mutus regius în Sinod. Din conclusele Sinodul
ui mai însemnate sunt: Mitropolitul şi garanţia
.naţionalităţii române în general şi privind
la împrejurările trecute ale Transilvaniei
în specie. Pe
basa

petiţiunilor eşite din diversele adunări române şi
subșternute la deosebite date ministeriului,
am cerut un metropolit romîn. După cum stăm astădi,
după paşii fraţilor Blăjeni şi a tendenţei
unora,
din fraţii uniţi (aduţi aminte de cuvântul eanonic
ului Sălăgea

nul rostit cu oeasiunea instalaţiei
archiepiscopului de Strigon, în care acela îl
numesce metropoiitul nostru) pricepi, că cererea
Sinodului nu e în înţelesul petiţiunei adunării
cei dela Blaj din Mai 1848, spre a dobindi un
metropolit preste toţi Românii; împrejurările
sunt așa acum ca se năzuim.a, fi o naţiune
despărțiți
în don religiuni, şi să ne silim și unii și
cert ȘI ei metropolit, care după dreptul alţii a ne emancipa și de Sârbi şi de catolici. Uniţii să
istorie cel canonic, după actul Uniunii
nu li se pâte
denega.
Dar dâcă ei în

se

vede

din

paşii

anul XXXIIL Nr. 7,

unei

contra actului Uniunii, tot vor să
se bage în ce... Papistaşilor, cum
partide,
2
, €atunci ce să
& lele faci:
faci: volenti i non fit injuria.
injuri
li
Convorbiriiri literare

y

:
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Alexandru Sterca Șuluţ, vicar al Selagiului, carele prin alegere și
numire şi ajunse episcop şi mai târdiu metropolit,. făci episcopului
Șaguna propunerea, să primâscă a fi metropolit unit, făcând să
trâcă la unire şi Românii

gr.-or.,

ceea-ce Şaguna hotărit i-a refusat,

— documentând, că el nu din ambiţiune personală, ci din adâncă
convingere și pentru binele poporului român a lucrat cu atâta însufleţire.

Considerând alte lucruri, ce se petreceau pe delaturi în causa,
metropoliei române, abia pâte crede cine-va, că vicariul Ales. St.
„Șuluţ, care mai umbla și pe la Viena, ar fi făcut acâstă -propunere lui Şaguna fără inspiraţie de sus, adecă dela ierarchia apusână
care ţinea, biserica unită ca şi o mamă copilul pe braţe, îngrijind
s8 crâscă

măricel,

şi fără inspiraţie chiar dela regim,

mai

ales,

că

acest episod se potrivesce de minune cu altul, întâmplat la 7/19 Septembre

1857,

când

Şaguna,

presentându-se

la

ministrul

de culte,

contele Thun, acesta intr'un discurs mai lung dise între altele lui
Șaguna, că greșesce când pretinde pentru biserica gr.-ort. aceleași
drepturi, cari le are biserica apusână, pentru-că neavând papă şi
un centru al bisericii, nu pâte da aceea garanţiă stăpânirei împărătesci, care:o dă biserica apusenă ş. c. . apoi dice mai departe:
mă mir, că nu recundsceţi pe papa, ceea-ce mult ar înlesni lucrul
şi propriaminte totul ar fi o cestiune de ondre, cu tote acestea,
eu sunt tolerant s. a. s.a...
Autorul

tion gegen
1850

broșurei

die

întitulate:

Angriffe

de un român

der

învăţat,

„Die

Rechte

Sachsen“,

precum

der romanischen Na-

redactate

se vede

în Viena

greco-catolic,

anul

simțind

vânturile, ce bat în sferele guvernamentale, unde era aplicat ca,
amploiat, după- -ce apără cu bravură causa naţională și cea bisericâscă a unei metropolii române, cerute de Șaguna pentru Românii
ortodoxi, — dă pe faţă și unele simţeminte particulare ale sale,
susţinând, că atât Românii gr.-ort. cât şi cei uniți au dreptul la
metropolie, că aceea ar pută fi separată pentru fie-care parte,
dară, și comună pentru Românii gr.-ort. și uniţi, fiind neînsemnată,
1) A se vedea, „diarul lui Şaguna“:
318 de Dr. [l. Puşcariu.

în „Documente

pentru limbă şi istoriă“, Tom. -]. pag:

—

0

—

deosebirea între ambe biserici, cari mărturisesc un simbol al credinţei, au acelea-și taine şi instituţiuni bisericesci; t6tă deosebirea,
stând numai în înterpretarea unor dogme; ambokbiserici au acelaşi rit, disciplină bisericescă şi drept canonic; ambecrecunose
acelea-şi sin6de ecumenice ; acelea-și patriarchii ecumenice; ambele

recunosc primatul papei cu mică distinoțiune
tatis“.

Cine

nu

ar mulțămi

unifica?“
Adevărul
nu-l pâte

provedinţei,

Ma

ambe

vel dignibiserici

|

cuvintelor din urmă

contesta.

decă

„honoris

Durere

însă,

nici un Român

că nu

că deosebirea între ambevbiserici

s'ar

|
stă şi

ar fi atât

cu inima la loc

adevărul

premiselor,

de neînsemnată,

de

„aceea, eșind aceste enunciaţiuni din pna unui bărbat erudit, nu
se pâte crede alta, decât că ele sunt stu eflucsul unui entusiasm
naţional,

care

se ridică preste

subtilităţile

teologice,

stu

că

sunt

glasul sirenic cunoscut la adresa poporului român mai nepriceput
ca să-l confunde, ademenâscă și predispună pentru unire.
În anul 1850 când Şaguna lucra cu înteţire pentru reînfiin„țarea

metropoliei

române, . ră

scaunul

episcopiei

unite

din

Blaj,

prin abdicerea silită a episcopului Ioan Lemenyi, era vacant, episcopatul catolic întrunit la Strigoniu a aflat periclitată unirea, decă

s'ar realisa o metropolie ortodoxă pentru Români; de aceea luând

refugiul la cele mai cutezătâre calumnii asupra lui Șaguna şi asupra bisericii ortodoxe române din Transilvunia, primatele din Ungaria prin un emis pastoral din 15 Iuliu 1850 Nr. 1308, îndreptat
cătră episcopia română unită a Făgărașului, deplânge sârtea acestei episcopii, în care 300 de preoţi uniţi au fost omoriţi prin Ro-

mânii

gr.-ort.

și multe pagube

s'au

causat prin furia acestora,

cari

au devastat bisericile unite, au prădat averile și șcâlele le-au dărâmat. Decă la sinodul episcopilor din Strigoniu nu ar fi participat și episcopul român Szilagyi ar pute cine-va să atribue acâstă
„minciună piramidală“ cum o numescs Georgiu Barițiu :), unei ignoranțe fără semăn
; așa însă, ori-cine trebue să consimtă cu Judecata, numitului istoric, tot la acel loc aplicată asupra acestui
1) Istoria Transilvaniei Tom.

II. pag. 655.

—

fapt nedemn

pentru

Gmenilor,

cun6sce

nu

1

—

un sinod episcopesc, că „răutatea
margini

şi nu

scie

și perfidia,

de nici o rușine“.

De altă partese mai scie, că biserica unită, mai ales fiind-că
episcopia era văduvită, afară de petiţiunile generale făcute de toţi
Românii gr.-ort. şi uniţi pe basa conecluselor adunării din Blaj, nu
făcuse nici un pas pentru o metropolie a sa pănă în ajunul ale:
gerei de episcop.
Atunci aflându-se la Viena în deputaţiune în
causa alegerei de episcop, patru bărbaţi de frunte anume: Timoteiu

Cipariu,

A.

T. Laurianu,

loan

Maiorescu

și

Simion

Bărnuţiu

"au întreţesut în cererea lor un pasagiu privitor la o metropolie
pentru Românii uniţi!). Acâstă cerere convenea atât influentului
episcopat catolic, cât și regimului ultramontan, pentru-ea prin resolvirea

unei

metropolii

pentru

uniți

s8

închidă

calea

înfiinţărei

metropoliei pentru Românii gr.-ort. Suplica s'a dat în 5 Septembre
1850

„trei
mite

şi cu

luni —

datul

de

urmă

de Alba-Iulia,

12 Decembre

nu

aceluiași

an,

numai activarea unei

dar și înființarea

—

așa

metropolii

episcopiilor

unite

dară

unite,
nouă

după

nudela

“Gherla şi Lugoj. „Acesta“, dice istoricul Georgiu Barițiu „cădu de
astă dată bieţilor uniți mură în gură, fără multă osten€lă, căci
cine era să alerge în interesul bisericii lor, pănă în Decembre
185022) apoi, ca și când ar fi picat o bombă în mijlocul unei adunări

de

6meni,

așa

efect

avu

între

Români

aceea

decisiune

prea,

înaltă! Pentru-ce nu și nou? putea să întrebe pe ministru episcopul Andreiu s&u ori care alt Român ortodoxt.5)
Cu adevărat
„pentru-ce nu și nduă“? va răsuna în tote vecurile în istoria bisericii ortodoxe române echo din glasul
episcopului Andreiu, care împreună cu

setos după dreptate. al
cei mai distinși bărbaţi

Români de confesiunea gr.-ort. avu încă 14 ani de luptă pănă la
realisarea metropoliei și pentru Românii ortodoxi.
Etă cum caracteris6ză Eugen de Friedenfels +) faptul acesta:
„Ca o semnătură a timpului e că încă în decretul prea înalt din
1) A se vedea, magasinul

ist. pentru Dacia 'Pom. III. făscidra

|. pag. 85 —83 şi Die Romii-

nen der ăsterreichischen Monarehie, drittes Heft pag. 98—102..
__3) Istoria Transilvaniei 'Tom. II. pag. 736.
3) 'Tot acolo pag. 735.
,
4) Joseph Bedeus von Scharberg: Beitriige zur Zeit-Geschichte Siebenbiirgens,
von Friedenfels. II. Theil pag. 193—194.

von Eugen

—
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12 Decembre 1850. s'a încuviințat înfiinţarea unei
greco-catolice la Alba-lulia și a d6uă episcopii
subordinate aceleia, la Gherla în 'Transilvania și
Bănatul 'Timișan, care din partea guvernamentului

plu la cunoscință

prin

nota

din

22

Februariu,

nu

archiepiscopii
greco-catolice
la Lugoj in
sa adus sim-

tocmai 'spre

mulţumirea generală.
|
Cu câtva timp mai nainte deja începuse episcopul gr.-ort,
Andreiu Şaguna în deosebite recurse, a documenta, existenţa istorică a unei metropolii române gr.-ortodoxe în Transilvania și dreptul ortodozilor asupra ei, cerând restaurarea ei.
|
Însă în timpul acela al curentului hiperultramontan, o astfel
de dorință nu putea ave prospecte de vre-un resultat din causă,
că era, îndreptată tocmai în contra unirii bisericii grecesci cu cea
romano-catolică susținută de iesuitismul Romei şi în chipul acesta
în adevăr prin iidicarea și organisarea mai solidă a bisericii grecesci ortodoxe, putea să păgubâscă uniunea, carea în inimile și
simţul poporului mai puţin era înrădăcinată.
Acel curent hiperultramontan s'a întrodus dela aducerea concluselor pentru restaurarea libertăţii bisericii romano-catolice şi a tot crescut pănă la
încheerea concordatului mult discutat cu curia romană. Din
con-

tră, același mijloc, care zelosul representant, al ortodoxiei
îl puse
în mișcare pentru consolidarea, acesteia, cu vicleniă
fă apucat, ca

prin organisare severă, estindere şi prin pretinderea tradițiunilor
istorice în favorul metropoliei unite, să ridice şi să
întărâscă elementul chiar contra ortodoxiei grecesei. Acesta a
fost o disposițiune de tot greşită, pentru-că de-oparte fără nici
un scop s'a im-:
pus statului spese mari, de altă parte au scădut
tare simpatiile
pentru

Austria,

la

maioritatea Românilor din patrie,

cari

tot se

ţin încă de credinţa strămoșescă şi și în principatele
române vecine a trebuit prin acestasă se strice şi mai
mult disposițiunea,
simțeminteloi pentru regimul nostrut.,
|
„Apoi

„Șaguna,

ca notă .sub liniă serie Bugen de Friedenfels următerele;:
care, natural, prin resultatele bisericii greco-catolice
fă

provocat la înnoită activitate, a continuat
fără încetare a realisa dorințele sale, pănă când în sfârșit după ani,
sub ministrul Schmerling

.

.

18 =:

i-a succes să realiseze înfiinţarea unei metropolii ortodoxe“.
Barițiu

voind

să netezâscă

încât-va

machinaţiunile

George

ultra-montane,

prin cari sau dat o nouă lovitură bisericii române ort. din Transilvania şi Ungaria și s'au produs multă amărăciune între Românii
ortodoxi și o justificată indignaţiune pentru Șaguna, care sămănase
pentru

ca, alţii să

secere,

înfruntă

aspru

aceste

observări

istorice

ale lui Friedenfels.?)
Destul că cu înfiinţarea metropoliei române unite, Causa, metropoliei Românilor gr.-orientali a întrat într'o stagnațiune de 10
ani pănă în anul 1860, deși episcopul Andreiu nu a încetat a înnoi rugările sale la Împăratul și ministrul.
“Înfiinţarea metropoliei unite ar fi avut pentru biserica ortodoxă română urmări păgubitâre nu numai pentru denegarea înființărei a unei metropolii şi pentru Românii ortodoxi sub cuvânt,
că cererile Românilor ar fi atat îndestulire, — dară şi prin agresiuni

aperte din partea ierarchiei unite, îndreptate contra liniscei sufletesci religi6se a Românilor gr..ort., decă energiei episcopului Şaguna
nu i-ar fi succes a înfrâna acele porniri agresive.
Îndată după înființarea metropoliei unite, dară. mai ales după
numirea de metropolit unit de Alba-Iulia a lui Alexandru Sterca
Şuluţ urmată abia în anul 1855, esmite acesta cu datul 9/21 Aprile
Nr. 299 un cerculariu, în care aducând la cunoscința clerului şi

poporului numirea sa de metropolit dice că „Maiestatea Sa doresce înflorirea şi lăţirea, unirii cu apostolicul scaun al Romei“, apoi
adresându-se

cătră națiunea

română

și cătră clerul român chiamă

pe toți la unire, folosind cuvântul acesta în mod ecuivoc, când
dice: . „Mântuitoriul nostru Iisus Christos încă sa rugat pentru
unirea tuturor dicânăd la Ioan XVII „Părinte sânte păzesce-i pe
ei, ca să fie una

precum și noi suntem,

apoi

„lisus Chri-

mai jos:

stos a, trimis pre sântul său Spirit preste apostoli și învăţăceii săi,
pre cari pre toți i-a chiemat într'o unire“. Dispune mai departe
a se ruga

în

biserici

sânt să o lumineze

„pentru

t6tă

națiunea

ca

română,

pre ea, ca să se unescă sub un cap bisericese“.

Vol. Il. pag. 131—138,
1) A se vede: „Părţi alese din Istoria Transilvaniei“,.
i

spiritul

-

o
1

—
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Pentru caracterisarea stărilor grele, sub cari a gemut biserica,
ortodoxă în timpul absolutismului austriac servescă următârele
casuri:
|
- „În vara anului 1850, dice Şaguna în memoriul seu inedit,
primatele Scitovsky conchiemă la Strigon pre episcopii catolici de
ritul latin

şi grecesc,

unde

s'au tractat între altele și despre lăţirea

uniunei confesionale cu Roma și despre riidicarea încă a două
eparchii greco-catolice române. Primatele Ungariei a adus treba
ierarchiei greco-catolice pănă acolo, încât în 18 Novembre 1850
- s'au ţinut cu întrevenirea lui şi a lui Erdelyi, episcopului gr.-catolic, la ministeriul trebilor interne Bach și ministrul de culte contele Thun o conferință, în care s'a decis înființarea nouelor episcopate dela Lugoj şi Gherla şi înființarea metropoliei din AlbaJulia pe partea greco-catolicilor. . Înţelegând eu aceste curse, cari
„au fost îndreptate cu deosebire spre stricarea, bisericii n6stre în
Bănat,

căci

acolo

confrații

nostri

naţionali

coreligionari

și

erau

forte nemulțămiți cu episcopii lor sârbi, am împărtășit sinodului
nostru episcopesc lucrarea și resultatul acestei conferinţe ministeriale şi am atras atenţiunea chorului nostru episcopesc asupra primejdiei, ce ameninţă biserica, din partea nou creândei episcopii
gr.-cat. dela Lugoj; însă fraţii de o religiune, dară nu şi de una
naţionalitate, nu au vrut să pricâpă ceea-ce le dicea lor vocea bisericii, ci au rămas înpetriţi faţă cu interesele lor materiale.
„Durerile inimei mele, ce mi-au cășunat machinaţiunile ultramontanilor și egoismul episcopilor sârbi, tot mai mult erau pentru
mine săgetătore, pentru-că înțelesesem, că ultramontaniscii au în
Ardeal și Bănat organele lor, cari clerul și poporul nostru îl amăgesc

cu minciuni

și seduceri

acești 6meni slabi, că nu mă
căpăta altă eparchiă“.
-„Pănă

cu biserica

la

ce

estremitate

preste.

Despre

voiu.mai

întârce

mine

au

lățit vestea

la Ardeal,

ci voiu
|

au mers tendința ultramontanilor

n6stră se documenteză,. din

scrisârea

vicariului

față

Sela-

giului Alexandru Sterea Șuluţ, din 14 Iuliu 1850, în care îmi vestesce

că are să-mi împărtășescă lucruri mari, cari de. ocamdată trebue
să remână în secret și numai după aceea au s8'vie și la arătare.

.

—

Eu nu puteam

15 —

crede ochilor pentru

cu cât o ceteam

cu

mai

mare

cuprinsul acestei epistole, căci

atenţiune,

cu atât mă

convingeam

mai mult, că ultramontanii 'şi-au pus în cap să mă câștige pentru
scopurile lor. Atenţiunea mea era neadormită cătră aceste machinaţiuni,

dară

și cătră purtarea regimului vienes, sciind,

că ministrii

Bach și Thun sunt uneltele 6rbe ale ultramontanilor. Alexandru
Sterea Șuluţ, petrecând în Viena ca candidat de episcop greco» catolic din Blaj și cercetându-mă într'o seră m'au întrebat, că primit-am eu epistola lui din 14 Iuliu? la care i-am răspuns, că o am
primit, dară nu o am priceput. După aceea a început ela comenta.
epistola sa și a-mi dice: că fericirea naţiunei nâstre se pâte ajunge
numai

atunci,

decă

tâtă națiunea

se va uni cu Roma

şi că astfel

i-au vorbit lui toți ministrii și fiind-că .scie că eu sunt naţionalist,
bun și bărbat capace de o acțiune mare, pentru aceea mă râgă,
ca să trec la uniune

Iuliei etc. Eu am
i-am

răspuns,

cu Roma și atunci voiu fi metropolit al Albei-

ascultat pănă la finea logicei sale şi cu dispreţ

că eu

nu-mi

schimb

religiunea

strămoșâscă

pentru

un tăer de linte, de altă parte am început a mă convinge, că ministrii vienesi nu cunosc problema lor, dâcă se ocupă cu machinaţiuni ultramontane și proselitice și că vai poporelor din monarchia austriacă pe lângă astfel de ministri“.
Episcopul, mai târdiu metropolitul din Blaj, Alexandru Sterea
Șuluţ sub conducerea regimului vienes și a primatelui Ungariei
au fost în anii dintâiu ai pastoriei sale agressiv față de biserica,
ortodoxă provocând, prin cercularele sale la denumirea sa de episcop şi apoi de metropolit îndreptate cătră toți Românii la unire
cu Roma și reclamând cu tâtă ocasiunea prerogativele bisericii
unite față de cea, ortodoxă română, precum a fost în timpul de
asuprire al acesteia, dreptul a eda cărţi bisericesci pentru bisericile
greco-orientale române, protestând în contra înfiinţării tipografiei
la episcopia din Sibiiu, care avea să tipărâscă cărţile bisericesci
necesare pentru diecesă. Purtarea acâsta netolerantă a episcopului
din Blaj, care episcopul Şaguna din Sibiiu pe lângă tâte împregiurările nefavorabile ale bisericii sale, sciu cu mult succes să le
|
10%

7”TG

—

—

înfrâneze prin multe “plângeri de-adreptul la Maiestate,
frecări și desbinări păgubitâre între Români. 1)

4,

Greutățile interne.

garia în faţa atâtor

au produs

Metropolia Românilor ortodoxi.
din Un:

factori contrari ei, nici când nu star fi înfiinţat,

decă bărbaţii conducători nu ar fi priceput să folosescă momentele
favorabile

în situaţiunile politice, ce s'au format.

Causa metropoliei

a trebuit presentată la tron și la regim ca o causă şi dorință a
tuturor Românilor ortodoxi din Austro-Ungaria și ca o condiţiune
neapărată pentru desvoltarea culturală a poporului român. Aici
„zace un merit principal al episcopului, mai târdia metropolitului
Andreiu, că tâte lucrările și petiţiunile, îndreptate la locurile mai
înalte, le basa, pe decisiunile sin6delor eparchiale, pre consensul
celorlalte episcopii române'şi pre aderenţa întregei inteliginţe române de confesiunea gr.-orientală. Prin procederea acâsta înţelâptă
nu numai s'a dat causei gravitatea cuvenită, dar episcopul Şaguna
s'a sciut îngrădi în contra insinuărilor banale din partea contrarilor, cari, ca să slăbescă argumentele

metropoliei, se încercau a presenta
cestiune de ambiţie a, lui.
|
Nu

episcopii,

era lucru

ușor

a întra

în

cari stând sub ierarchia

obiective, susținute în favorea

înființarea

pertractări

metropoliei ca o

cu episcopiile

sârbâscă nu aveau

limpedit din punctul
de vedere naţional,

și cu

simțământul

nici aceea credinţă classică

în sânta causă a bisericii, carea face şi munţii a-'și schimba locul
lor. Acesta nu se referă numai la eparchia bucovinenă şi la episcopul ei de atunci,' Eugenie Hacman, ci chiar şi la episcopii din
eparchia Aradului, care era un punct principal de operaţiune pentru
ajungerea scopului. Despre episcopul Aradului Gerasim Raţiu, care
Bind bolnăvicios, tocmai când se lucra mai intețitor pentru me,
1) Cu referinţă la spiritul ce domnea în Blaj încă înainte de instituirea
lui Şuluţ de episcop,
serie loan Maiorescu din Viena în anul 1850 cătră Şaguna următorele: „de altă
- V'aşi mai ruga
pentru diferinţele, ce auqim din tste părţile, că se nasc între uniţi
şi neuniţi pentru orbia Blăjenilor; V'aşi ruga să Vă puneţi totă înţelepciunea în lucrare, ca
să nu se facă răul mai mare,
mulțămindu-V& deocamdată cu aceea, că toţi Românii cei buni,
uniţi și neuniţi, cunosc, că pstra
scandelei vine dela Blaj şi nu dela Sibiiu. Pe domnul Şuluţ
îl tot aşteptăm să vină, nu scim
unde e. „Numai pănă la eșirea statutului Ardealului de sar putâ susțină
înfrăţirea între Români,
căci apoi-nu ne mai temem de nimica; atunci blăjenii nu vor
mai pută machina după placul lor“.

1
tropolie, reposă: curând

—

după sinodul eparchial din Arad,

ţinut în

anul 1850, se spune, că în starea debilă a lui visa.de o metropolie:
în Arad și altă metropolie în Sibiiu, de unde se vede, că el privea

metropolia, de o distincțiune personală a episcopilor, de care ar
fi dorit şi el să se iîmpărtăşescă. Șaguna la astfel de 6meni nu le
putea răspunde altcum, decât cu cuvintele lui Christos: „Nu sciți
ce cereţii. Cu Procopiu Ivacicovici, următoriul lui Gerasim Raţiu,
- în scaunul episcopesc sta lucrul şi mai rău. El, deși era după five
un bărbat bun. și blând, însușiri, cari l-au ridicat mai în urmă,

pănă. la scaunul

de

patriarch

sârbesc în Carloviţ,

totuși pentru

causa română era de tot dificil. Român de nascere,
cu Sârbii şi între Sârbi, nu se scia 'nici când înspira,

dar crescut
cu atât mai

* puţin entusiasma pentru causa, metropoliei române. El vorbia, scria,
se ruga la altar mai bucuros în limba sârbâscă. Se afla mai bine
între

Sârbi

şi conerescut

cu ei,

nu

putea

cuprinde,

că e posibil,

ca Românii să se pâtă vre-odată emancipa de Sârbi. Numai fiind-că,
era în fruntea unei eparchii române, încungiurat de inteligință
română, fi adus și el la conluerare.
. Şaguna trebui să tracteze cu el cu multă prevenire,
tige pentru

ca după
mai

conlucrare.

desfacerea

mari,

cari erau

ca să-l câş-

Mai întâiu i-a promis, apoi i-a și încuviinţat

de Sârbi, patru
destinate

protopresbiterate,

să formeze

o eparchie

dintre cele
nouă

cu

re-

ședința, în Timişora, să se încorporeze la eparchia Aradului. După
mârtea metropolitului Andreiu, ajungând Ivacicovici metropolit al
Românilor, numai %/, an a rămas în acestă calitate şi apoi trecu
în anul 1874 la Sârbi ca patriarch; astfel se adeveri și la el acsi-

„naturam expellas furca, tamen usque recurreti:
Faţă cu astfel de elemente nesigure, a aflat Șaguna în inteliginţa inirenescă un radim puternic. Fraţii Moesonyi, apoi Gozsdu,
oma:

Babeş

ș. a. sunt

a se

numi între

cari au binemeritat
Metropolia română după
să cuprindă pre toţi Românii
se estindă și preste eparchia.

"Ungaria,

cei

dintâi

fruntași

români

din

pentru metropolia restaurată.
planul contemplat de Şaguna avea,
din Austro-Ungaria, avea adecă să
Bucovinei.

—

Episcopul Bucovinei

18

—,

Eugenie

Hacman

fiind provocat

1849 de patriarchul sârbesc Iosif Raiacici
înființării
datul

6/18

unei metropolii
Iuliu

al

române

aceluiași

an

cerute

a-și da

părerea asupra

de episcopul

'şi-ă dat părerea

în anul

în

Şaguna
favârea

cu
ace-

leia. După părerea lui fiecare biserică recunoscută după lege are
dreptul să-și reguleze, administreze independent afacerile sale după
prescrisele şi observanţele bisericii nâstre. T'âte comunităţile creştine, dimpreună cu: preoții lor stau sub un episcop al lor; episcopii sub metropolit și toți metropoliţii sub patriarchul lor. Ierarchia bisericâscă astfel grupată, e compatibilă cu respectarea de

lipsă

a 'deosebitelor

naţionalităţi,

fără

a atinge

unitatea

esenţială

în. cele dogmatice și fără pericol de desbinare în biserică. Metropoliții au fost din timpul mai vechiu împărţiţi după deosebitele
popbre și naţionalităţi. Sub ei steteau episcopii lor naționali aleși,
de 6re-ce instituţiunile, cari ţintesc la cultura comunităţilor bise-

ricesci

și a clerului,

numai

atunci

sunt respectate

după

cuviinţă,

decă sunt încredințate conducerei episcopilor şi metropoliţilor
naționali. De aceea şi organisarea ierarchiei Românilor din
Austria
reclamă un metropolit naţional al ei cu episcopii ei
sufragani ro-

mâni, din eparchiile unde Românii sunt în preponderanţă.
Pe când

pănă .aci episcopul Bucovinei e corect în răspunsul
seu și conglăsuitoriu cu vederile episcopului Șaguna, care făcuse
pașii cei dintâi
la, patriarchul sârbesc în causă despărţirei ierarchice,
pe. atunci

se abate dela adevărul istorie, când

susținând

în principiu nece-

sitatea unui patriarch 'comun pentru Români
și Sârbi, revindică
metropolitului sârbesc acest drept ca, și unui
locoţiitor al patriar-

chului din Constantinopole.
Trecând preste

Ungaria ținute

conferințele

episcopatului

în Viena la anul 1850,

|
gr.-or.

din

Austro-

în care episcopul Hacman

puţin a spriginit pe Șaguna în causa emancipărei
bisericii române
de sub ierarchia sârbescă, în anul 1860,
când de nou se reluă
firul lucrărei
pentru

o metropolie român6scă,

fiind poftit

episcopul
Hacman de episcopul Şaguna. la conlucrare
şi spriginire, acela se
arătă de tot schimbat în păreri față
de vederile sale din 1849.
Episcopul Bucovinei o singură dată se
arătă solidar cu ceilalți

—

19

—

Români în cestiunea regulării referinţelor bisericesci, față, de ierarAcesta sa întâmplat în conferințele comune ale
chia sârbâscă.
Românilor cu Sârbii la 28 Iuniu 1860, unde Sârbii cu patriarchul
în frunte

ţineau morţiş la centralisarea trebilor bisericesci,

pe basa

privilegiilor naţiei s6rbesci, față de care Românii: Şaguna, Hacman, Mocesonyi, Petrino (la propunerea lui Mocesonyi) pretinseră,
coordinațiune în cele bisericesci cu Sârbii și ţinerea unei „adunări
bisericesci obstesci“ cu deputaţi, preoţi și mireni din tote eparchiile ortodoxe .din Austro-Ungaria în proporţie cu numărul populaţiunei. :) Nepotându-se înţelege Românii şi Sârbii, patriarehul
sârbese aşternu la împăratul o petiţiune, prin care cere între altele
subordinarea episcopilor românesci metropoliei Carloviţiene: eră
Şaguna, Moesonyi și Petrino înțelegând despre acesta au dat şi ei la

11/93

August Maiestăţii Sale în audiență

privată,

o petițiune

de cuprins contrar celei sârbesci și despre acâsta episcopul Şaguna
pe lângă scrisrea sa din 12/24 August?) încunosciințeză și pe
episcopul Bucovinei, care se depărtase, poftindu-l a-şi da consimțemântul. Cu datul 26 Septembre 1860 st. v. se adresă episcopul
Şaguna de nou cu o scris6re cătră episcopul Bucovinei poftindu-l
la o bună înţelegere în privința celor de lipsă în urma resoluțiunei
împărătesci favorabile din 27 Septembre 1860 față de lucrările
unui

în Carloviţ. 3)

comun

sinod

Episcopul Hacman în răspunsul său dela 14/26 Sept. 1860
datat, așa dar cu o di înainte de ce Maiestatea Sa la petiţiunea,
Românilor resolveză, că nu este neaplicat înființării unei metropolii, — deși descopere că s'a bucurat și ar consimţi cu pașii făcuţi,
totuși suleveză unele cestiuni neoportune, cu tendinţă vădită de
a complica
române.

și împedeca

Astfel

de

în altă formă

cestiune

era,

ca

causa înființării metropoliei
pre

patriarchul

sârbesc,

și

ortodoxe
i române ar trebui să-l
după înființarea unei metropoli
recunâscă ca cap pentru unitatea bisericescă ; apoi că s'ar intenţiona,
1) A se ved6 diarul lui Şaguna din anul 1860 în
Dr. Puşeariu, Tomul ] pag. 331—9333

” 2) Tot acolo pag. 339—340.
5) A se vede epistola în. actele sobărelor
1850 şi 1860 pag. 95—99. -

„Documente

bisericesei

pentru limbă şi

greco-orientali

din

istorie“

Ardeal

de

din anii

—

ca din

80 —

fondul religionar al episcopiei bucovinene

să se ajutore

și

celelalte episcopii 'sârbesci şi românesci, la cea-ce el este cu totul
în contră. Şaguna

disgustat

de acest răspuns şovăitoriu,

descopere

părerile sale cu datul 6 Octobre 1860 episcopului Hacman, basate
pe . dreptul canonic în privința unui cap bisericesc reclamat de
acela pentru ambe bisericile, care cap este însuși Domnul Iisus
Christos;.de unde urmeză că Românii nu au trebuință să mai
aibă; de -cap bisericesc pe patriarchul sârbesc. 1).
Tendinţele separatistice ale episcopului Hacman din Bucovina

eșiră la ivelă -tot

mai

mult

cu

cât

causa

înființării

metropoliei

române progresa spre deslegare. Sub titlul „Dorinţele drepteredinciosului cler din Bucovina în privinţa organisării canonice a
diecesei și a ierarchicei sale referinţi în organismul bisericii ortodoxe
din Austria“ a apărut la începutul anului 1861, o broșură, în care
se cere ridicarea eparchiei bucovinene la rangul unei metropolii
pe motivul, că acestă episcopie dispune de mijlâce materiale şi
nu trebue să facă colecte 2) seu datorii, nici a însărcina statul s6u
pre alt-cineva spre a înzestra metropolia și a o păstra în vaza
cuvenită, că au biserică catedrală măreţă
o reședință archierescă corespundătâre, că

organisat,

un

archimandriţi,

cler cult şi bine înzestrat,
protosinceli,

archidiaconi,

şi în scurt vor avă şi
au un seminariu bine

au trei mănăstiri pentru
au

o nobilime

alâsă

și

titlu istoric pentru metropoliă în vechia Suceava ș. a. Clerul bu„covinen cere metropolia lor: proprie, "pentru că nu vor ca ori
Carloviţul,

ori Alba-Iulia,

decă

s'ar restaura aici vechia metropoliă,

să le impună jugul -dependenţii ierarchice, pe care pănă atunci
nu lau avut.
|
a
În legătură cu înființarea metropoliei bucovinene, și în lipsa
de mai multe episcopii, cari să se ţină de ea, cer instituirea a doi
episcopi titulari, unul care să presideze în consistoriu, şi altul ca
1) A se vede: „Documente pentru limbă şi istorie“. Tom. L. pag. 840—345. |
*) Episcopul Hacman din eparchia Bucovinei, care dăruise statului din fondul
relisionar
un milion floreni şi 50 mii fl. m. e. pentru spitalul catolic din Ierusalim, când s'a adresat
episcopul
Şaguna la aceea eparchiă după un ajutor pentru zidirea bisericii catedrale, care
nici astădi nu
e ridicată spre marea umilire a metropoliei' nâstre, a trimis pe
calea. guvernului drept ajutor
suma de 3 floreni, carea Şaguna refusându-o, a trimis banii înapoi
cră prin guvern.

—

81

—

coadjutor întru cele pontificale pentru diecesă. Pe basa acâsta proiecteză clerul bucovin6n organisaţia independentă a unui așa dis
„sinod provincial“, dela care să pâtă merge apelaţie la sinodul
general,

al tuturor. eparchiilor

ortodoxe

din

Austria,

ca

instanţa

cea mai înaltă. „Fiind-că despre un patriareh comun în Austria,
nu pâte fi vorba din causa binelui şi al credincioşilor de deosebite
naţionalităţi

şi ale

statului,

așa dară,

este

bucovinen,

dice clerul

de pretins un sinod general, pe carele ori să-l conchieme Maiestatea,
Sa din timp în timp la Viena după modul celui din imperiul roman, ori să fie compus din puţini membri ai ambelor biserici naţionale

şi aşezat

permanent

în Viena

după

modul celui din Petro-

pole şi Atena.
Pe basa dorințelor clerului bucovinen, ridicarea episcopiei
din Bucovina la rangul de metropolie cu doi archierei titulari s'a
şi decretat în sinodul

eparchial

din Bucovina dela 17/29 Februariu

1861, la care a luat parte numai representanţi ai clerului. Clerul
bucovinân este așa de generos a recunâsce și episcopiei din Transilvania dreptul a se ridica la rangul unei metropolii, de cum-va
nu ar afla de bine a veni ca diecesă sufragană, la metropolia, Bu5

|

covinei.

:

Aceste păreri particulare susținute de clerul bucovinân și
mai ales motivarea lor anticanonică a dat episcopului Andreiu
baron de Şaguna material la o critică ageră și sdrobitâre în scri„erea

sa edată în

anul

1861

sub

titlul

„Anthorismos“,

la

adresa,

clerului bucovin6n şi mai ales a episcopului, care părăsind basa,
canonică a ajuns în contradicere chiar cu sine şi cu părerile sale
descoperite în anul. 1849.
Direcţiunea ac6sta n6uă, care ignora cu desăvârșire interesele
mai înalte naționale, ce aveau să se realiseze prin întrunirea tuturor Românilor ortodoxi din Austro-Ungaria sub o metropolie,
nu era eflucsul spontan al clerului bucovinen, ci tonul era dat
de sus din cercurile guvernamentale, cari erau mai dispuse a da
la tâte episcopiile române dreptul de metropolie, numai ca să nu
se întrunâscă toţi Românii sub o metropolie. : Episcopul Hacman
ca, păstor sufletesc nu a căutat după adevăratele interese ale epar-

1

—

chiei sale,

ci numai

după

82—

modalitatea

a îndestula

ambiţiunea

sa.

Încurajeat şi sprijinit apoi de unii 6nieni din jurul seu, precum
era secretariul seu Sehânbach, de neam şi lege streină, au sciut
să-și

susțină

adepţii

și creaturile sale,

cari

falsificau

și

înăbuşiau

adevărata opiniune publică și adevăratele dorinţe ale clerului, 6ră
pe elementul miren, atât de valoros în Bucovina, să-l eschidă
dela ori-ce influinţă în trebile bisericesci. Episcopul Şaguna fiind
pe deplin orientat în privinţa influinței, ce: se eserci6ză de sus
asupra afacerilor bisericesci din Bucovina, şi sciind că clerul mai
înalt din Bucovina cu episcopul în frunte sunt numai nesce instrumente în mâna, regimului din Viena, €tă ce dice în privinţa metropoliei din Bucovina:
„Din partea unui fost amploiat mare de
stat ni sau dat şi în anul trecut la Viena acel sfat, ca metropolia
xomână să se înființeze la Bucovina, de care să se ţină şi Ardealul şi aşa

să

ne

mântuim

de

supremaţia

s6rbescă.

Vădând

noi

acuma, părerile fraţilor bucovineni, ne vine a.presupune, că d6ră
şi lor li s'a sfătuit acesta.
Ce am respuns noi acelui amploiat
mare ? se pote sci lesne: din cele-ce am însemnat în broșura, acesta.
Li fraţii bucovineni, dâcă au căpătat dela Viena vre-o indigitaţiă,
pentru un ce asemenea, nu ar fi trebuit să presupună despre fii
cei credincioși ai vechei n6stre metropolii adevărate, că ei vor părăsi maica lor cea dulce — vechia lor metropolie — în urma unui
sfat, ce este spre vătămarea, ortodoxiei nâstre generale, ci ar fi
trebuit să gândâscă și să lucre după acel proverb „timeo danaos
et dona ferentes“ şi să caute cum cartea cârmei bisericesci — Pi- *
dalionul — ne povăţuesce pe noi toţi, ca să vadă acel domn mare
dela Viena și toţi, cari sunt cu el unius farinae, că noi precum
o credinţă şi un botez și un cap al bisericii n6stre pre Domnul
şi Mântuitoriul şi Intemeietoriul bisericii nâstre avem, pe Christos,
aşa și o convingere religionară avem în tâte, şi, că nu din obi-

ceiu și fără folos, ci din adevăr şi folos iubim unii pe alţii și că

întrun

gând

mărturisim

bisericii n6stre“. 1)

tâte,

câte

ne

spune

n
1) A se vedea Anthorismos de Şaguna pag.
114—115.

nouă

cartea

cărmei:

—

Pe

lângă

Șaguna

covina
şi pe
ce o
sarea
Acâsta

nu

tâte

a
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declaraţiunile

încetat

a lucra

clerului

într'acolo,

bucovinân,
ca

şi

episcopul

eparchia

din Bu-

să se aducă în legătură cu metropolia din Transilvania
cât de tare era convins de folosul şi de dreptatea causei,
representa, pre atâta nu 'şi-a perdut speranța în realiacestui plan pănă la finalisarea causei, urmată în anul 1864.
'se pâte vede de acolo, că în petiţiunile sale ulteridre că-

tră Maiestate

și ministeriu,

a susținut întru tâte petiţiunile de mai

nainte așternute în causa metropoliei.
În deosebi în petiţiunea,
dela, 15 Martiu 1862, aşternută -impăratului prin o deputaţiune
imposantă, compusă din cei mai de frunte. bărbaţi din tâte eparchiile române de pe teritoriul Austro-Ungariei, se află subsoriși
şi au luat parte în deputaţiune: Teofl Bendela, archimanărit şi
vicar general,

Hudocsiu

Hurmuzachi,

Nicolau Cav. de Buchental

şi

Nicolau baron de Vasileo, toţi patru din eparchia Bucovinei.
La petițiunea acâsta urmă autograful împărătesc din 25 Iuniu
1863,

prin care

se

descopere

înființa pentru Românii
dinată

cu cea

intenţiunea,

Maiestăţii

gr.-ort. o metropolie

sârbescă.

Însă înainte

de

Sale

de

a se

independentă,

a decide

coor-

Maiestatea

Sa,

decă acea metropolie e a se întinde deocam-dată numai asupra
marelui principat Transilvania, seu îndată acum și asupra Românilor gr.-ort. din Ungaria, presidiul cancelariei cu dtul 29 Iuniu
1863 -Nr. 563 în urma prea înaltului mandat, provocă pe episcopul
Şaguna

a-şi da părerea

în ambele

direcţiuni;

în

privinţa

locului

de reședință a metropoliei; în privinţa episcopilor sufragani;
şedinţelor

acestora;

a teritoriului lor

precum

și

a re-

a. dotaţiunii

lor.

În fine și asupra modului de instituire al metropolitului și episcopilor.
Episcopul Şaguna nu a întârdiat cu răspunsul la aceste întrebări presentându-l în. luna lui Iuliu a acelui an. Acest răspuns
l-a comunicat și sinodului eparchial ţinut în Sibiiu în luna lui
Maiu

1864.

rința

maiorităţii Românilor

opiniune

Din

el apriat

a boerimei

se vede,

române

că Şaguna,

basându-se

pe do-

din Bucovina și mai ales pe valorâsa
din aceea

provinciă,

insistă

cu

tărie,

ca eparchia Bucovinei să se anecseze la metropolia, istorică a Transilvaniei, cerute de repeţite ori în curs de 14 ani. Etă un pasagiu
11%
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din acel răspuns privitoriu la. episcopia Bucovinei: „Românii gr.
ort. din întrega monarchie,. ca fii ai uneia și aceleiași biserici şi
naţiuni, dorese o metropolie comună pentru toţi, căci în casul
contrariu ar lucra, în contra instituţiunilor bisericii lor și în deosebi
în contra nu numai a prescrierilor canonice enumerate în recursul
dela, 15 Martiu 1862, dară și în can. 17 al Sinodului IV ecumenic,
care astfel demândă: „Eră decă vre-o cetate, prin puterea împărătescă sa înnoit seu pe viitor se reînnoesce, atunci ordinea bisericescă să se acomodeze ordinei civile și politicesci“.
„Acestui canon este datorită a se supune și aceea fracțiune
mică din Bucovina, care fanatiseză pentru o metropolie locală
separată şi a făcut paşi la înaltul regim pentru câștigarea ei, fără
să observe canonul 12 al aceluiași conciliiu ecumenic IV, care
prescrie următorele: „Au venit la cunoscința n6stră că unii, în

contra aședămintelor bisericesci, alergând la stăpâniri au tăiat prin
decrete

împărătesci

una, şi aceeași

metropolie

în

două,

se

va

aşa încât

prin aceea s'au făcut doi metropoliți în aceeași metropolie; deci
au
hotărit sfântul sinod, ca de aci înainte nici un episcop să nu cuteze
așa

ceva,

trepta sa“.
la Austria,

pentru-că

.cel-ce

va

face

așa

ceva

depune

din

În urma încorporării Bucovinei ca provincie politică
eşind episcopia de odiniră a Rădăuţului, care este

cea de astădi a Bucovinei

din legătura, cu metropolia, de odinicră

legală a Moldovei, trebue acum după cele două
canâne incorporată la aceea metropolie aflătâre în statul
Maiestăţii Sale, care
corespunde naţionalităţii creștinilor din Bucovina, Metropolia
acâsta

însă nu pâte fi alta decât chiar metropolia,

ce este a se reînfiinţa,

pentru Români şi are îndreptăţire istorică neprescrisă,
precum
din destul sa arătat în recursul dela
15 Martie 1862-.
„S'ar pute obiecta din partea puţinilor oponenți
că episcopia
bucovin6nă ar. trebui să aibă o metropolie separ
ată şi din consideraţiune că o parte a credincioșilor de acolo
sunt de naţionalitatea rutenă. Acestă obiecţiune perde din
puterea sa prin aceea,
că, partea rutână a credincioşilor ort, din Bucovina
faţă de creştinii
de naționalitatea română abia, face a
patra parte; de aceea acâstă

împregiurare pâte fi obiect de regulare mai mult pentr
u ierarchia

—

locală

decât

pentru

metropolie,
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fiind aceea chiemată

a satisface

justelor pretensiuni ale tuturor creștinilor, prin urmare
vința, instituirei preoților și învăţătorilor pentru creştinii
nalitate rutenă. De sine înţeles lucru este, că creștinii

și în pride naţiode naţio-

nalitatea, rutână ar afla sprigin și la scaunul metropolitan, fiind
a se pune pondul la îinstituiri nu pre naţionalităţi, ci pre cualificaţiunea recurenţilor. Cumcă Românii de religiunea ortodoxă orientală din Austria doresc o metropolie comună, ce are basa sa
canonică,

și istorică

și care

dela

anul

1700 în urma, disposițiunilor

politice a fost împedecată a mai esista, și cumcă ei cu -datul de
15 Martiu 1861 au petiţionat la Maiestatea Sa pentru reînfiinţarea
ei, este afară de ori-ce îndoială; deci părerea mea informativă numai

în aceea direcțiune mi-o pot da, ca metropolia, ce este a se înființa,
să cuprindă pe toţi Românii ortodoxi din Austria“,
Trecând apoi episcopul Şaguna în răspunsul său la celelalte
-al cancelariei aulice la cestiunea
puncte din rescriptul presidial
arondării metropoliei şi a episcopiilor, o res6lvă astfel: Metropolia
cu reședința în Sibiiu, are să cuprindă 6 eparchii, adecă afară de
cele cari esistă: a Transilvaniei, Aradului și Bucovinei, încă trei,
ce sunt a se înființa, anumit, două în Banat, — la Caransebeș şi

Timiș6ra — și una pe teritoriul archidiecesei cu reședința în Cluş.
Cestiunea incorporării ierarchiei bucovinene la metropolia
transilvănenă era. ca sigură pănă în ultimele momente, când deodată luă altă direcţiune. Episcopul Bucovinei Hugenie Hacman,
nu a încetat a lucra, ca eparchia Bucovinei să nu se încorporeze
şi ea metropoliei Transilvaniei. Presentându-se şi el cu secretariul
seu Schânbach și profesorul Popovici la sinodul episcopesc din
Carloviţ, ţinut în luna lui August 1864 după-ce episcopii cu pasârbesc

triavchul

Samuil

Mașirevici

în

frunte,

în

considerarea

intenţiunii Maiestăţii Sale pronunţate în manifestul din 13 August
1864 se declarase învoit a se înființa pentru Români o metro-.
polie autonomă, coordinată cu cea sârbâscă, într'un elaborat vast
propuse sinodului înfiinţarea a trei metropolii: una în Bucovina
cu doi episcopi titulari, unul român și altul ruten; alta în Transilvania

și

a

treia

a

Carloviţului,

sulevând

totodată

cestiunea,

—

decă episcopul

Şaguna
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a fost îndreptăţit după canâne

a. ţină si-

n6de, la cari au fost chiemațţi şi representanți mireni.:)
Episcopul Hacman mai ales în motivarea sa pe larg se pro:
vâcă la conclusul adunării clerului bucovinen din anul 1861 de
următoriul cuprins: „Noi bucovinenii nu suntem nici Slavi nici
Români numai, ci de amând6uă feliuri de jumătate. Dâcă am av
să alegem între, Carloviţ și Alba-Iulia, nu ne-am uni. Unular trage
„_ îne6ce,

altul

încolo,

așa,

că

ce

ar fi pentru

unul drept,

pentru ce-

“lalalt ar fi nearept. Însă noi trăim atât de intim și frăţesce unul
cu și lângă altul și de bună s&mă și în viitor voim așa să trăim.
De aceea cu toţii să ne străduim a depărta tote, ce ar pute să
conturbe armonia internă, vină acele din Carloviţ, Alba-Iulia seu
Jerusalim “.
Lamura inteliginții bucovinene, constând din preoţi, funcționari, proprietari, indignătă pănă la sufiet de purtarea acesta a
episcopului Jor, contrară intereselor adevărate ale bisericii lor şi-au
arătat nemulțămirea, și displăcerea, adresându-i pe lângă alte o
hârtie, prin carea desavueză lucrările și purtarea episcopului și

așa, disele „dorințe ale clerului“, cari stau în contradicere cu canonele și cu adevăratele dorinţe ale Românilor - din eparchia Bu:
covinei. Adresa acâsta întrun mod ager arată neconsecinţele episcopului cu însăși părerile lui descoperite în proiectul de organisaţiune bisericâscă

din

18 Iuliu

1849

presentat

patriarchului

sâr-

"besc, arată lipsa de logică și nepracticabilitatea proiectului episcopului Hacman pentru trei metropolii în Austria, presentat sinodului din Carloviţ; în' deosebi arată netemeinicia actelor sinodului
eparchial din Bucovina dela 19 Februariu 1861, pe care se basâză
acel proiect.
,
sa

1) Cât de tare era Hacman
constatat şi prin următorul

preocupat în contra participării mirenilor în sinddele eparchiale

episod:

E
,
După-ce ardelenii întraseră în -Reiehsrath, deputaţii de acolo,
Aldulean şi Puşcariu făcură
lui Haeman, carele era în Viena, o visită de Foliteţă, Ja care
Hacman îndată s'a adresat cătră
Aldulean şi Pușcariu cu următoriul reproş: Ce vrea Șaguna
al vostru să bage mireni în sindde?
Asta e o instituţiune calvină! La ce Aldulean îi răspunse,
că a nu primi pe mireni în sindde e
o

instituţiune papistașă-ultramontană.

Hacman

cariu luându-și pălăriile l-au părăsit şi
ei.

se sculă şi îi părăsi, cră numiții Aldulean
și Puș-

|
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de

Cât de agitată era opiniunea publică în Bucovina pentru modul
procedere arbitrariu al episcopului Eugenie Hacman, se vede :

din

o broșură

cu argumente

românâscă!)

din

sânta

eșită în tipariu la anul 1864,

scriptură se

documentâză

sipâdelor întocmite din preoţi și mireni și susține,

pot scăpa eparchia Bucovinei din
este

cădută

prin care

îndreptăţirea -

că numai acestia

„starea de putredioiune

în carea

în diua de astădi“.

_Tâte aceste manifestaţiuni şi proteste îndreptate din partea
Românilor din eparchia Bucovinei la adresa episcopului diecesan,
nu au fost în stare să abată pe acesta din calea lui contrară dorințelor fiilor lui sufletesci. Steua lui conducătâre era în afară de
orisonul intereselor bisericesci naţionale.
Mai trecură patru luni de dile dela sinodul din Carloviţ, Şi

"cu diua de 19/94 Decembre 1864 se res6lvă metropolia Românilor
ortodozi din Transilvania și Ungaria, fără a fi fost incorporată
la acestă metropolie şi eparchia Bucovinei. Astfel bucuria, de altfel
destul de mare, n'a putut fi deplină pentru Românii ortodoxi. din
Transilvania și Ungaria, cu atât mai puțin pentru cei din Bucovina.
o
După 8 ani fu ridicată și aparohia Bucovinei la rangul de archiepiscopie şi metropolie, nu însă cu episcopi titulari, cum era
luat în proiect, ci -pe lângă încorporarea la 'ea a două episcopii
slavice din Dalmația. Cel dintâiu metropolit al Bucovinei avea să
fie Eugenie

Hacman,

dară provedinţa

nu i-a acordat

întironisarea

ca metropolit, căci curând după înființarea metropoliei (23 Ianua" riu 1873) repausă (31 Marţiu 1873). Astfel cel dintâiu metropolit,
sub care metropolia Bucovinei fă inactivată, a fost Teofil Bendela,
care în Ianuariu 1874 primi sfințirea sa de archiepiscop la metropolia Transilvaniei în Sibiiu.
Ridicarea episcopiei bucovinene la rangul de archiepiscopie și
metropolie independentă, nu are pentru Români însemnătate din
punct de vedere cultural; din contră incorporarea la metropolia,
Bucovinei. nou înființată a episcopiilor dalmatine din Zara și
9 Sfânta scriptură lămurind singură în destul regularea referinţelor nâstre bisericesci din
Bucovinat. Cernăuţi 1864.

—

Cattaro

pentru Români

din
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punct

de

vedere

naţional pâte ave

numai urmări păgubitore, fiind Românii din Bucovina bisericesce
aruncaţi în marea Slavilor. Aducerea la metropolia Bucovinei a

două episcopii, cari nici după trecutul istoric, nici după posiţiunea
geografică, nici după elementele naţionale,

are îndreptățire

canonică, —

din cari se compun,

nu

este în formă un act al puterii sta-

tului, prin care s'a satisfăcut ambiţiunilor şi s'au rupt Românii
bucovineni de ori-ce legături de fraţii lor din celelalte provincii
ale monarchiei. — Fraţii bucovineni nu s'au ales din metropolia
lor, decât cu un titlu de ondre pentru archiereul lor, câte-va
stavroforii și mitroforii desgropate pe bani grei ai fondului reli-

gionar din archivele patriarchiilor de un profesor strein ca daruri
pentru. a îndestuli ambiţiunea, omenâscă şi cu un „timeo Danaos
et dona ferentes“ profeţit de episcopul Șaguna.
|

TI.
ESPUNEREA IN SPECIAL A LUCRĂRILOR PENTRU REÎNFIINȚAREA METROPOLIEI ROMÂNILOR ORTODOXI DIN
UNGARIA ȘI TRANSILVANIA ȘI PENTRU DESPĂRȚIREA
IERARCHICĂ

A ROMÂNILOR

DE SERBI.

e) Anii 1848-1860.
Pașii primi pentru reînfiinţarea metropoliei ortodoxe române.

1.

B. Din' partea Românilor din Ungaria şi părțile bănăţene.
Jugul ierarchiei s6rbesci a fos mai simţitoriu pentru Românii din
Ungaria

şi în deosebi

în părţile bănăţene;

de aceea

reacţiunea, și

dorul de emancipare bisericâscă s'a arătat mai întâiu între ei. Lucrul cel mai stricăcios pentru Români era, că în biserică și șcâlă
li se impunea limba sârbâscă, și tote mergeau spre slavisare, prin
urinare naționalitatea

română

era amenințată

în esistența

sa

din

partea, unui popor, care nici numerice, nici în-privinţa tradiţiunilor
istorice legate de locurile patriei nu se puteau asemăna cu Românii.
Răul pentr Români mai ales se începea de acolo, că la episcopiile
Aradului,

Timişbrei

Români,

se aședau

şi Verşeţului,

cari

episcopi de naţionalitate

noscând limba românescă,

susțineau

din

stau în preponderanţă

sârbâscă,

cari necu-

la curţile lor, în biserici şi în

şele- limba sârbâscă. Episcopii s6rbesci instituiau în mănăstiri archimandriți şi egumeni sârbi, apoi protopresbiteri și preoţi sârbi
preste parochii, eră Românii puţini ajungeau numai la posturi mai
neînsemnate, şi dâcă aspirau la ceva mai mare, trebuiau să se
porte

așa,

ca să nu

se simtă

o

că sunt Români.

Legătura ierarchică a Românilor cu biserica sârbescă pănă la
anul 1790 at_fost mai puţin pericul6să pentru Români din punct
de vedere naţional, fiind-că pănă atunci ierarchia s6rbâscă era
preocupată mai tare de interesele ortodoxiei, de unde urma, că

|

|
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şi pre Români îi lua în apărare contra atacurilor proselitistice,
La anul 1790 s'a ţinut însă un congres naţional sârbesc în Timișora, la care a funcţionat ca comisariu regese generalul Schmiedfeld, și în care membrii congresului în număr de 100 afară de
„episcopi s'au ocupat în trei luni, cât a durat congresul, mai mult
cu

întărirea

naţionalităţii

sârbesci,

decât

cu

afaceri

bisericesci,

„cerând adecă acest congres dela împăratul Leopold recunâscerea
naţiunii s6rbesci ca atare cu teritoriu şi guvern separat. Unul dintre
cei mai

însemnați

corifei

şi apărători ai acestei direcţiuni naţionale

în congres a fost sârbul Tăkdlyi. Dela datul acesta ţinuta ierarchiei
sârbesci faţă de Români se schimbă, devenind acesta netolerantă
faţă de Români din punct de vedere naţional. Acest fapt a produs

la Români reacțiune mai ales
Arad

la anul

"Între cei
jertfit pentru

după

înfiinţarea

1812.

preparandiei

dela

”

dintâiu Români, cari s'au espus şi așa dicând s'au
emanciparea, bisericâscă a Românilor de sub Sârbi

a fost Moise Nicâră, născut în Giula,
ori la împăratul Francisc | parte ca

care a mers de
conducător de

nenumărate
deputaţiuni,

parte singur pentru a presenta drâpta cerere a Românilor şi a
esopera desfacerea bisericescă a Românilor de cătră Sârbi. Acest
bărbat energic și plin de sentimente nobile pentru neamul şi biserica
sa, dimpreună cu alți bărbaţi de frunte și învăţaţi precum: Paul
Iorgovici,

Constantin Loga,

Ioan Mihuţiu,

Dimitrie Cichindeal,

cari

au fost cei dintâi profesori ai preparandiei române de curând
înființate în Arad, puseră mai întâiu în mișcare ideea independenț
ei
ierarchice a bisericii naţionale românesci, formând un
comitet,
pentru a cere dela guvern eliberarea, bisericii române din
usurpațiunile metropoliei s6rbesci. Moise Nicoră provădut
cu plenipotenţii
dela clerul și poporul român din diecesa Aradului, după
un studiu

informativ

despre

starea asuprită a Românilor aflători sub ierarchia

sGrbescă, a. călătorit de mai multe-ori la Viena, cerând
dela împăratul Francisc I, ca după mârtea episcopului
dela Arad Pavel
Avacumoviei, care bătrân fiind se apropia de capătul
vieţii, să se

institue pe viitor un episcop

cerere a Românilor

român

a fost încuviințată

în' diecesa Aradului.
de împăratul,

măcar

Acestă
că me-

—
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tropolitul sârbesc sa împotrivit la acesta susținând. că Românii
nu au bărbaţi cualificaţi! pentru episcopie. Cu tâte acestea ajungând
episcopia Aradului în vacanţă s'a denumit administrator al ei Iosif
Putnic, episcopul Pacraţului, care deşi era născut din mamă română
totuş era, sârb. De aceea Moise Nicâră a protestat energic contra
acestei administraţiuni a episcopiei Aradului, ce se împotrivea resoluţiunei împărătesci. Din acâstă causă Moise Nicâră şi-a atras
mănia Sârbilor, cari lau persecutat pănă la temniţă. Administratorul Iosif Putnic a stăruit cu influința sa, ca clerul să revâce
plenipotenţa dată lui Nicră, dând faţă lucrului, ca şi când Românii
ar fi mulțămiţi cu noul administrator episcopesc, &r dela cancelaria,

- aulică a urmat decret, ca pe Nicoră să nu-l mai considere nimenea
ca pre representantul clerului şi poporului român din diecesa Aradului. Preste .tâts. Moise Nicoră mai fu prins în ospătăria la „Trei
Regi“ în Arad de organele. comitatului și pus în închis6re, de unde
scăpând s'a refugiat în mănăstirea „Neamţ“ în Moldova, unde a
repausat.

Pe lângă ostenelă, muncă, noplăceri Și închisori, „Moise Nicoră.
a jertfit pentru emanciparea bisericâscă a Românilor și considerabila
sa avere prin multele călătorii și petrecere la Viena singur și cu
alţi deputaţi,

pentru care neamurile

dânsului

după anii 1848

susţi-

nură pănă de curând pretensiune de desdaunare față de eparchia
Aradului.
Acestei păşiri energice din partea Românilor este a se mulţămi,
că prin resoluţiuni împărătesci s'a orânduit mai întâiu, ca în scaunul
episcopiei dela Arad să se institue în viitor de episcop numai un
născut

român

(1828)

eră la Verșeţ

şi

Timișora

să

se

așeqe

de

episcopi numai candidaţi, cari cunosc limba român6scă.
După o vacanţă de 14 ani (1815—1829) s'a instituit la Arad
de episcop. român archimandritul mănăstirei Bezdinului Nestor
Ioanoviciu,

român

din Brașov.!)

Acestă pornire

a Românilor,

după

mortea episcopului Ioanoviciu, urmată după un an al funcțiunii
sale ca episcop, Sârbii o au paralisat prin o vacanţă de 5 ani a
episcopiei Aradului, și anume pănă la anul 1835, în care timp se
2) Frate cu mama

fostului

protopresbiter al Braşovului,

Iosif Barae.

12%
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întâmplară, mișcări de unire în comitatul Aradului. De aci încolo
episcopia Aradului a. devenit o episcopie românâscă. Este a se

privi ca un semn al provedinței dumnedeesci, că după reînființarea
metropoliei române, la episcopia Aradului vau ridicat sub înţel&pta
păstorire a fostului episcop, 6ră de present metropolit Ioan Metianu,
seminariul gr.-or. român, chiar pe pământul din Arad fost odinidră
proprietatea lui Tokolyi, care în congresul sârbesc din Timișora

dela anul 1790 stăruise atât de mult pentru

elementului

sârbesc,

chiar

întărirea naţională a

şi cu scurtarea intereselor

naţionale

ale

Românilor, și tot în palatul lui din strada Păunului în Arad sunt
astădi adăpostiţi elevii institutului preparandial al diecesei Aradului.
Eutimie Murgu, român învăţat din Bănat, întorcându-se din
Moldova, unde între anii 1840—1849 fusese jurisconsult, începu la

anul 1843 o agitaţie între Românii

ierarchică de cătră Sârbi,
sârbesci fi întemnițat de

anul 1848,

din Bănat

deputat de cătră Românii bă-

cu încuviințarea şi chiar sprijin maghiar

își ţinu o adunare generală cu Românii

în contra Sârbilor și a cere separarea
La 3 Maiu 1848 se ţin o adunare
porului, clerului şi învăţătorilor de tote
din comitatul Crașovei, pentru a audi

ce

se

După

publicară

în

trei

despărţirea

din care causă în urma machinaţiunilor
guvernul unguresc și deţinut pănă la

când fi eliberat şi ales

năţeni la dieta ungurâscă

pentru

limbi:

bănățeni pentru a demonstra

ierarchică de ei.1)
mare de representanţi ai ponaționalităţile şi confesiunile
sub cerul liber nouăle legi,

maghiară,

germână

și română.

actul publicării representanţii români cu clerul dimpreună

prin 0 deputațiune
consulta

despre

cerură

voie dela

trebile naţionale,

vice-comitele

de

religionare şi despre

a se pute
trimiterea

ablegaţilor la congresul naţional convocat pe diua de 13
Maiu
1848 în Carloviţ. Cu încuviințarea vice-comitelui întrunindu-se
Ro-

mânii în număr considerabil în sala, casei comitatense sub presidiul

lui Vasile de Fogarași, după o vorbire înflăcărată
a tin&rului Bojînca,

care de curând venise
lui

Pascu

—

:) A se vede

directorul
epistola

dela Pesta, și după alte vorbiri din partea
şc6lelor

Domnului

române

Iosif Roman

și din -partea

lui Stefan

cu datul Oradea 4 Nov. 1897 cuprinsă

în
biografia lui Ioan Dragoș, de Iosif Sterea Şuluţiu de Cărpiniş. Transilvania
anul 1898 Nr. II-III
pag. 28—29,

—

Ioanovici,

— deciseră

a nu trimite
aleseră

nici

întrun

decum

o deputaţiune

de
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glas

deputaţi

și cu

cea mai

la congresul

16 persâne,

între

mare

însufleţire

din Carloviţ:) și

cari se afla şi Emanuil

Gozsdu,

pentru

cu alte
şi Arad

deputaţiuni din partea Românilor dela Lipova, Timișora,
spre a descoperi acolo starea religionară a Românilor faţă

a merge la noul

de Sârbi. și a mijloci
românesc,

în care

în

ministeriu

puterea

întrega

naţiune

unguresc,

dimpreună

nouălor

legi

un congres

română

prin

delegaţii

curat

săi să se

consulte pentru alegerea unui metropolit român și despre trebile
bisericesci şi şcolastice.?)
.
|
ă
|
La 21 Maiu 1848 se întruniră la Pesta 40 deputaţi din deosebitele localităţi, şi după o consultare 5) deciseră a da - ministeriului maghiar o declaraţiune pe scurt, că Românii voiesc despărţirea, ierarchică de cătră poporul sârbesc, prin urmare pe metropolitul dela Carloviţ nu-l mai recunosc de cap şi cârmuitor al
bisericii române,

ci doresc:

|

|

|

|

a) un guvern bisericesc despărţit și cu totul neatârnat de
metropolitul dela Carloviţ, ales de cătră Români, care pănă când
un congres naţional român instituit prin o lege, ar pute lua cu-.
“venitele măsuri să conducă metropolia română în mod. provisoriu
sub titlul de metropolit-locoţiitor luând lângă sine doi români ca
secretari, pre unul din partea bisericescă și pre altul din cea
mirenescă ;
o
1) În congresul din Carloviţ,

ce se ini la 13 Maiu 1848 Sârbii îşi aleseră voivod sârbese

în persâna colonelului austriac Stefan Suplicat şi proclamară pe metropolitul losif Raiacici de
patriarh. In aceea adunare un deputat român ceri în puterea frăţietăţii, ca Sârbii să nu împedece
pe Români a-şi alege un metropolit român și eparchiile Verşeţ şi Timişora să fie eparchii românesci. La acesta patriarehul Raiacici a răspuns, că atât el cât și întrega naţiune sârbâscă doresce
înaintarea şi emanciparea Românilor de sub ori şi care jug, prin urmare în voie le stă a'și alege
metropolit din sângele lor, &r pe un oficer harnie dela major în sus a-l denumi ban românesc,
cum mai fusese în timpurile vechi în Bănat, pe care Maiestatea Sa îl va întări, despre ce patriarehul dedu deputatului român asigurare şi în scris (a se vedea „Gazeta Transilvaniei“ 1818
Nr. 41). În conformitate cu acestea patriarehul a adresat poporului român din Austria în numele

naţiunei sârbesci un apel la frăţietate și pretiniă învitând pe Români a se constitui într'un corp
naţional independent, aşi alege un cap naţional ca și Sârbii și promiţându-le în numele libertăţii,
egalităţii şi frățietăţii a nu-i mai împedeca, ca să-şi aibi independenţa lor bisericescă şi metropolitul lor naţional.

2) A se vede „Gazeta de Transilvania 1848 Nr. 40.
3) 'Ținută, după

mărturia

contimporanilor,

în locuinţa lui Emanuil

Gozsdu.

—

b) Românii
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pretind ca să se trimită o comisie egală stătătore

din atâţi membri

sârbi cât și români

sub președinţa

unui comisariu

guvernial, care cercetând starea de astădi a fundațiilor bisericesei
și şcolastice şi aflând raporturile mănăstirilor, ce există astădi pe
basa diplomelor și chris6velor, conform intenţiunilor fundatorilor
și după .starea, în care se află astădi, să mijlocâscă o despărţire
drâptă, în urma căreia fie-care parte să capete, ce este al său;
c) Românii cer sinod bisericesc de sine stătător, guvern bisericesc.și școlastic,

ai cărui

membrii

să fie numai

Români

și să nu

atârne în nici o privinţă de ierarchia sârbescă;
d) în ministeriul de culte și instrucţiune publică să se ridice

o secţie deosebită, care să se ocupe cu trebile bisericesci şi şcolare
ale Românilor și în care să se aplice numai patrioţi români de
religia neunită.1)
În urma representațiunei așternute ministeriului unguresc din
partea deputaţilor români întruniţi în Pesta, a urmat concesiunea,

ca Românii

1)
biserică,
cătoresei
A

din

diecesa Aradului

să pâtă

ţină

un

congres

bise-

Afară de aceste 4 puncte privitâre la biserica română mai cer folosirea limbei române în
geolă și preste tot în trebile lor interne, aplicarea Românilor în oficiile politice și judeşi în fine ca în regimentele de graniţă să se aplice numai oficeri români.
se ved6 „Gazeta de Transilvania“ anul 1848 Nr, 42, unde se află sub liniă observarea

„unui român“

de următoriul

»Mult.ne-am

cuprins:

fi bucurat

când

fraţii români

|
din Ungaria

urmând

exemplul

nostru dela Blaj,

ar fi dat mâna,

uniţii cu neuniţii la olaltă,

cereuesce sânge
cădute. Ori că

de român, apoi unirea şi neunirea a fost numai machiavelistică armă « politicei
D-Vâstră a-ţi uitat cuvintele lui Christos la Ioan cap. 4 vers, 21—23:
„Muere

căci

toţi sunt fiii unei

mame;

prin vinele tuturor

crede mie că va veni timpul, când nici în muntele acesta nici in Ierusalim vă veţi închina Tatălui;.
ci închinătorii cei adevăraţi se vor închina lui cu spiritul şi cu adevărul.
O nație, o religie şi
aceea romfâinâscă ră nu unită şi neunită grecâscăt.
,
Frumose cuvinte şi dâcă considerăm entusiasmul, de care erau pătrunşi Românii îni acel
timp de ideea naţională, nu avem a ne îndoi de sinceritatea lor. Dâcă vom considera
însă adevărul

istoric, că Românii

„uniţi“

au profitat în acel timp

de nefericita legătură

ierarchică a Românilor

în aceste părți şi a întemeia o episcopie în.Lugoş, fără
din Băânat cu Serbii, de a face proseliţi
a ave credincioși cu scop însă a trage pe banăţeni la unire, — nu trebue să ne mirăm că Ro-:

mânii ortodosi se fereau de aluatul uniţilor. Eră astădi
se pote
scriere a nostră resultă, “că frăţietatea din 3/15 Maiu între Românii

e

piseriecsei și în deosebi metropolia

Românilor ortodoxi,

dice, precum din însași acâstă
„uniţi şi neuniţi“, în ce privesce

pentru acestia nu au fost de nici

, pen ru că
Românii uniţi favorisaţi de factori streini după doi ani su
câştigat metropolia
pentru sine, cră Românii ortodoxi împedecaţi şi de fraţii
lor uniţi, abia după 16 ani cu multă
ostendlă au recâștigat şi ei metropolia lor veche
istoricii.
Aa
ăi

—
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ricesc în sensul cererii lor. Cu tâtă grăbirea s'a pus la cale alegerea,
deputaţilor români pentru
anul 1848 la Timiş6ra;
Prin o „proclamaţie“

congres,
subserisă

care

era să se ţină în 15 Iuniu
ca preșe-

Gozsdu

de Emanuil

dinte al adunării și loan Dragoș ca actuar se încunosciinţeză, despre
acestea „Românii de legea răsăritenă neunită și anumit că trimișii
Românilor din comitatele Arad, Bihor, Torontal şi Caraș cu Peștanii
gătoriu

1848

s'au

trebile

ce este şi ce ar fi dea face

şi neamului românesc;

să

naţionale

dile,

câte-va

sfătuit

pentru bunul poporului
în

anul cur-

adecă stringându-se la 3/15 Maiu

convenind,

dimpreună

dea

o

adecă

petiție

deci se învoiră, ca,
la

rugare

Sfetnicii

Înălţatului Împărat al Ungariei Ferdinand V adecă la, ministeriul
patriei“. Petiţia însaşi tipărită în limba magiară și română s'a trimis
alăturată la proclamaţie.
jugul străin“ s'au înţeles

cal. v. unde
comunitate

Pentru a „smulge starea creșterii de-sub
a se aduna în orașul Timiș6ra la 15 luniu

au să ia parte câte un representante

ales din fie-care

|

ș. c. 1.

Întrunirea, congresului a fost amânată apoi zădărnicită prin
Sârbi; Românii protestară contra amânării dară fără resultat.
Întraceea episcopul Aradului Gerasim Raţiu slăbit de bătrâneţe.
şi altcum motivat de împregiurările cele grele ale timpului, prin
o rugare a sa așternută guvernului: cere pensionarea sa şi instituirea, unui vicariu episcopese provisoriu. Ac6stă împregiurare a
fost ocasiune binevenită pentru Ioan Dragoș, deputat dietal și
om

de

încredere

al

lui

Kossuth

că

să

causa

resusciteze

unui

sinod al Românilor din diecesa Aradului și să mijlocescă ţinerea, sinodului epar chiei Aradului în Chișineu (Kis-Jen5) la 17/29 Martiu

|

1849.

Următorul „estrask din. protocolul presidial al episcopului diecesan gr. n. u. din Arad în anul 1849 arată în mod autentice cum
s'a pus la cale acel sinod.
„loan Dragoş deputat dietal ca coimisariu pentru conducerea
afacerilor diecesei greco-neunite aradane în urma abdicerii provisorie înaintată guvernului, a domnului episcop diecesan şi la
cererea, consistoriului

greco-neunit

dela

Oradea-mare,

și în urma

—

deplinei
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puteri primite -în privinţa acâsta dela presidiul comitetului

"pentru apărarea ţării, dorind a ţin sinod diecesan pentru alegerea
unui vicariu episcopese și resolvirea altor afaceri bisericesci şi șco-

lare ca loc pentru adunare a designat opidul Ineul-mic incorporat
la comitatul Aradului, er ca termin diua de 17/29 Martiu a. c.
recercând prin epistola sa ofici6să datată: din Cuvin la 15 Martiu
a. c. sub Nr. 8 pe Ilustritatea Sa episcopul, ca să convâce la acestă
consultare sinodală pe aleșii la congresul, ce a trebuit să se
ţină anul trecut la Timiș6ra, mai departe pre protopopi personal,
din partea institutului clerical aradan pe unul, din partea, institutului preparandial și din partea mănăstirii dela Hodoș 6ră-și pe
câte un membru, de asemenea pe directorul districtual al ședlelor
districtuale, în fine din fie-care protopopiat pre câte. un mirean,
ce se va alege, 6r ]lustritatea, Sa să binevoâscă a se presenta în
__pers6nă.
”

În urma

acestei recercări Ilustritatea Sa episcopul a convocat

pentru a lua parte la consultarea sinodală diecesană ţinută la diua
de 17/29 Martie a. c. în opidul Ineul-mic situat în comitatul Ara-.
dului ; din -partea districtului aradan din diecesa Aradului pre aleşii
deputaţi la congresul, ce a; trebuit să se ţină în anul trecut 1848
la Timișora, anume pre asesorii consistoriali: Ioan Raţiu şi Ioan
Chirilescu, aleși deputaţi clericali, pre Mihail Cuciuba procurorul
suprem al comitatului Aradului; pre Dr. în medicină Atanasiu

„Șandor profesor preparandial, pre Ioan Arkosy,

Gregoriu Popovici,

Ioan. Pap Popoviciu, Georgiu Popa advocat, şi David Nicoră cetăţen
din Giula, ca deputaţi aleși; pre toți protopopii personal (cu escep:
țlunea

protopopului . dela

Halmagiu,

care

locuesce

pe

teritoriul

ocupat de operaţiunile militare, și căruia ordinul n'a putut fi trimis
încă) mai departe pe câte un membru din fie-care protopopiat ales
din Gre-care comună după chibzuința protopopului; din partea

institutului

clerical

aradan

pre

Genadie

Popescu,

„protodiacon

şi

profesor; .dintre membrii institutului preparandial pre Alexandru
Gavra, profesor și pe Damian Constantiny, directorul districtual al
ședlelor; lângă cari din inteligință încă pe Petru Csernovits conte
din Timișora şi comite-suprem, Demetriu Hajka primarul orașului

—

liber regesc Arad;

pe
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Paul Petrilla consilier al aceluiaşi

oraș;

pre

Moise Suciu, comisariu de proviantură al comitatulu
i Bichiş; pre
Sigismund Popovici vice-notar al comitatului Aradu
lui; Avram
Nicolici

advocat,

jurat

din Arad şi Michail Chirilovici advocat jurat

şi notar poporal din Szekudvar. Er consistoriului dela, Oradea
, tot,
sub acest număr i-a ordonat de asemenea, să purceadă, în
diecesa.
“Oradiei-mari, provocând pre cei convocândi a se presenta
la terminul ficsat, și încă în rele de diminâţa, însciințându-i
pre acum
Onoraţii Domni, că Ilustritatea Sa, intenţioneză a desch
ide con-

sultarea și după împregiurări a o conduce în pers6nă, mijlo
cind
dela guvern pănă acum deja stimatul domn deputat dietal încredinţat

pentru

cu ţinerea, sinodului,

chelţueli

6 Martiu 1849“.

ca rebonificare

și îngrijindu-se

şi de

celor convocați

încuartirarea

|

-

lor.

diurne

Cuvin,

Prin cerculariul episcopese de datul Cuvin, 6 Martiu 1849 a
urmat apoi convocarea, sinodului diecesan la Chișineu pe diua de
17 Martiu 1849.

La

acestă

di întrunindu-se

deputaţii

sinodali,

si-

nodul se deschide prin episcopul diecesan Gerasim Raţiu, care
între problemele sinodului numără: alegerea unui vicariu episcopese
provisoriu, — după-ce dânsul din causa stării sale bolnăvici6se a
abdis — organisarea consistoriului şi a institutului teologic şi pedagogic, precum şi a şedlelor inferidre. După aceea se învită prin
o deputaţiune la şedinţă, comisariul guvernului loan Dragoș, care
se presenteză în sinod. Prin votare secretă se aleg doi președinți

ai sinodului, unul preot și altul miren în pers6nele protopresbiterului dela Pestes Iosif Popovici și Dumitru Hajka vice-consul
în Arad și de notari se aleg Ioan Pap, administrator protopresbiteral şi Georgiu Popa advocat.

Sinodul face adresă de mulțămită,

cătră guvernul ţării. Episcopul diecesan depărtându-se din sinod
descopere dorinţa sa de a i-se. considera părerea sa la instituirea,
vicariului, care era pentru protopresbiterul Teodor Popoviciu dela
Șiria. În

şedinţa

primă

s'a mai

esmis

comisiuni

pentru

elaborarea

regulamentelor relativ la organisarea consistoriului şi a institutelor
teologic și pedagogic şi a celorlalte șcâle. În ședința a doua s'a
ales. vicariu episcopese cu vot secret abia după a treia votare
.

13
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ilovici) paroch
restrânsă între protopresbiterii Ioan Chirilescu '(Chir
voturi) proclaîn 'Talpos (25 voturi) și Teodor Popoviciu (24
mându-se

de

ales

vicariu

Chirilescu,

loan

care

şi presentat

sa

guvernului spre întărire.

relativ
"În şedinţa a treia comisiunea sinodală presintă proiectul
ă prin sinod.
la; organisarea, sinodului și a consistoriului, ce se votez
r, diseiÎn acest proiect, se cuprinde și modul îndeplinirii parochiilo
n fics
plina clerului şi chiar disciplinarea episcopului, care în termi
contră
trebue să chirotonâscă pre cei. propuşi de consistoriu şi din
nu pâte chirotoni decât pre cel recomandat de sinod respective

de consistoriu, &r.cei chirotoniţi fără propunere nu capătă parochii

— putând consistoriul să secuestreze episcopului
acesta, nu şi-ar face su şi-ar călca datorinţa.

salariul, d6că

|

În şedinţa a patra se aleg membrii consistoriilor dela, Arad și
“ Oradea-mare, în număr de câte 6 ordinari, dintre cari patru preoți
şi doi mireni și pre lângă cei 6 și alţi membri onorari fără număr

determinat. După-ce se alege o comisiune pentru elaborarea „sistemei

consistoriăle“
şedinţelor

cu

şi: a celei literari (scolastice) se decide întreruperea

diua

de

totdeodată'se compune

24 Martiu

din

causa

sărbătorilor

din partea

și se trimite

Paștilor şi

sinodului

o cu-

vântare cătză, cler și popor despre scopul și activitatea acestui sinod.

După Paşti conchemându:se sinodul cu începere dela 11 Aprile,
„s'a mai ţinut încă patru ședințe, în cari vicariul episcopese depune
jurământul după formula aprobată de guvern; se face o representaţiune cătră guvem ca conform cererii deputaţilor români

adunaţi în Peșta la 21 Maiu

în ministeriul de

1848 să se creeze

culte o. secţiune românâscă şi acolo să se aplice Români, esprimându-'şi sinodul dorința pentru aplicarea comisariului și deputatului dietal. loan Dragoş parte din considerare că și pănă acum
şi-a. atras încrederea şi alipirea poporului, care a consolidat-o prin
lucrările sale îndeplinite în timpuri grele, parte că Qecă sar concrede resortul cultelor și al instrucţiunei unui bun patriot însuflețit
și cu cunoscințe

Se primesce

spereză

regulamentul

grabnică

luminare

de „sistema

a

poporului

consistorială“

român.

și de organi-

sarea instrucţiunei la institute și șc6le, precum și împărțirea studiilor

—
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teologice. Se alege preşedintele consistoriului din Oradea-mare în
persona lui loan Popp după-ce președintele de mai nainte At.
Boczko abdisese. Se alege de archimanărit în mănăstirea HodoșBodrog protodiaconul Ghenadie Popescu cu îndatorire ca episcopul
să-l promoveze de archimandrit. Comisariul Ioan Dragoş comunică
sinodului resoluțiunea ministrului de culte şi instrucţiune din 20 Ayprile

1849 Nr. 482 M. după care pentru preoțimea diecesanăa resolvit
pe anul 1849 suma de 117,600 fl. a cărei primire s'a dispus dela,
perceptorate, ră lista de împărţire să o câră comisariul dela ministru. Se presenteză resoluţiunea ministruludin
i 19 Martie 1849
Nr. 290 relativ la dotarea și alegerea profesorilor de teologie. Prin
acesta se dispune, ca la teologie să se primescă numai tineri, cari
au absolvat studiile filosofice. Se prescriu studiile teologiei distribuite în trei cursuri anuale, între cari figurăză și limba maghiară;
cualificaţiunea

şi salarisarea

profesorilor;

instituirea

lor

prin

de-

numire la propunerea consistoriului; 20 elevi seminariali la propunerea, consistoriului se primesc în teologie prin ministeriu pe
lângă asemnate de 100 fl. dela stat; pentru fie-care, fiind iertat ca
Și alţii să mai fie înscriși la teologie, fiind îndatorat episcopul pe
stipendiaţi a-i sfinţi după absolvare fără nici o tacsă; pănă la întoemirea unui edificiu de teologie în Arad să închirieze: spre acel
scop o casă în Oradea-mare. Se face apoi din sinod o representaţiune la guvern pentru ameliorarea salariilor învățătoresci; cererea

funcţionarilor consistoriali pentru salarisare se concrede comisariului pentru spriginire. Tot asemenea se urmâză și cu cererea,
protopresbiterilor pentru dotaţiune. Comisariul declară pe vicariul
Ioan Chirilescu de întărit. Prin colectă între deputaţii sinodali se
|
crează un fond pentru sciinţă.
Cu acestea comisariul declară cu şedinţa a opta de încheiat
sinodul pentru astădată, avisându-se comisiunile a preda comisa-

riului elaboratele
la pertractare.:)
1) Espunerea acâsta

lor

în

privința altor obiecte,

cari nu au ajuns

despre lucrările sinodului din Chişineu din anul 1849 este făcută pe

basa actelor acelui sinod păstrate în archivul episcopiei din Arad, care cu încuviințarea Prea
Sânţiei Sale domnului episcop diecesun loan Metianu şi prin ostencla d-lui protopresbiter şi asesor
consistorial Igmaţiu Papp mi s'au pus la disposiţiune în copie şi estrase autentice spre folosire,
13%

—

Asupra
1849

celor

se impun

timpul

cel.mai

expuse
dela

100
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aici despre

sine

unele

sinodul din Chișineu din anul

reflecsiuni.

critic,al revoluţiunei

inerea

liberă a bisericii din iniţiativă proprie a ei,

pusă la cale

de a'atrage
presentă

din afară, ca un mijloc

şi ţin

pe Români

ca actorul principal

în

ci se pare a fi fost

al noului

pe partea,

regim revoluționar,

lui.

la acest sinod,

concluselor deputaţilor români

sinodului

nu se pâte privi ca o lucrare

loan Dragoș, se

căci el în cunoscința

întruniţi la Peşta în 21 Maiu 1848,

a mijlocit la guvernul lui Kossuth ţinerea lui, făcându-se promisiune pentru diurnele deputaţilor sinodali din vistieria statului și
îngrijindu-se însuşi Dragoș peptru cuartirele deputaţilor. EL avoit
pe calea acestui. sinod pe deoparte să îndulcâscă pe Români cu
bunătăţile regimului celui nou, sră pe de altă parte pre sine
să
se presinte înaintea regimului de omul cel mai popular și bărbat
de influință între Români. Lucrările sinodului sunt designate
de

Toan Dragoş şi pârtă timbrul spiritului timpului liberal revoluţionar.

De aceea, cu încetarea, regimului revoluționar a, încetat
şi valârea
şi puterea lor. Un lucru este mai bătător la, ochi,
că în acest sinod

nicăiri nu se face amintire de despărţirea ierarchică, de
Sârbi și despre
înființarea unei metropolii

ortodoxe române,

cipalul obiect al conferinţei celor 40 deputaţi

ceea-ce forma-se prin-

români

intruniţi în

Peşta la 21 Maiu 1848. Cestiunea acesta precum
au arătat timpurile următâre,. nici nu era una dintre cele mai
ușor de resolvat.
Ea a fost reservată, pentru o tractare sistematică
din partea, com-

petentă,

pe alte baseși sub

După mârtea

în luna lui August

episcopului

alt curent

al politicei

de stat.

dela Arad Gerasim Raţiu întâmplată

1850 patriarehul

sârbese Raiacici luă în admi-

nistrarea sa acestă, eparchie vacantă și îndreptă
dela Viena cu
datul 1 Decembre 1850 cătră acestă eparchie
română un cerculariu,
pun care constatând că trebile
eparchiei sub episcopul Gerasim
Raţiu

în timpul din urmă au suferit unele

credinciosul

cler şi popor „dart

precum

scăderi,

dice Şaguna

mângăie pre
în memoriul

ssu „fără efect, căci eparchia Aradului au rămas credincid
să lângă
cele-ce au hotărît în
sinodul

„parchia
precum

său

română, “va reînființarea

eparchial

din

acel an că adecă

metropoliei române ortodoxe,

este ating în protocolul sinodului
E, -

|

—

La, 19

prin

Februariu

plenipotenţii

Udrea

și loan

1851

lor

Wl —

Românii

Maxim

Popoviciu

din comitatele Crașov şi Timiș

Pascu, Atanasiu Misici, Constantin

au așternut

la Viena

Maiestăţii

Sale

o

petiţiune pentru realisarea, drepturilor naţionale promise prin constituțiune şi pentru restaurarea metropoliei române, în care petițiune sub punct 4 se cuprind următârele: (Prea, înalta, voinţă a
Maiestăţii Sale pâte să se împlinescă numai în modul acesta) „dâcă
Maiestatea Ta vei binevoi grațios a recunâsce independența bisericii
române,

care

se vede

luminat din drepturile

ei istorice

cele inre-

fragabile şi Te vei îndura după eseginţa împrejurărilor de faţă a
denumi un archiepiscop preste biserica română cea. independentă,
pentru care demnitate înaltă, noi însemnăm cu tâtă umilinţa pre
probatul şi pentru stat mult meritatul episcop Andreiu Şaguna,
fiind convinși că prin acesta se esprimă dorinţele Românilor nu
numai

din

Banatul

'Timișan

ci

biserica ortodoxă.

și

ale tuturor

celor

ce:'se ţin de

|

|

B. Românii din Transilvania. Pe când Românii din Ungaria
şi părţile bănăţene căutau a se folosi și-ei pe terenul naţional şi
bisericesc de libertăţile promise de regimul revoluţionar unguresc,
"pe atunci Românii din Ardeal se aflau în curentul contrăr politic,
căutând

prin

apărarea

tronului

şi a dinastiei

să-şi

câştige

și asi-

gureze libertatea naţională şi autonomia bisericescă.
Pe când Românii din Ungaria căutau emanciparea lor bisericescă, şi asigurarea unor drepturi naţionale dela regimul unguresc,
pe. atunci Românii din Ardeal ţinură adunarea naţională din Blaj
la 3/15 Maiu 1848 și numerâsele lor deputaţiuni cu episcopul Șaguna în frunte, căutau drepturile lor la Viena. Causa reînființării
metropoliei ortodoxe române din Ardeal şi despărţirea, ierarchică,
de Sârbi nu a lipsit din nici una din cererile Românilor.
Cererile Românilor pentru restaurarea metropoliei române
cuprinse și atinse în petiţiunile generale ale Românilor așternute
tronului împărătesc și anumit a adunării naţionale din Blaj dela
:la 30 Maiu 1848,
3/15 Maiu 1848 aşternute prin'o deputaţiune

apoi cele dela 25 Februariu şi 5 Martiu 1849 au un caracter obscur

şi nehotărit,

pentru-că

Românii

gr.-or.

și uniții cer pe o

cale de-

—

1902

—

odată restaurarea unei şi aceleaşi metropolii. Acâstă cerere putea
să. aibă rațiune numai așa, dâcă ar fi premers o înţelegere între
ambele părţi, ca Românii uniţi să se.întorcă la religia ortodoxă,
ceea-ce nu numai că nu s'a întâmplat, dară din contră esistă,
indicii că Românii uniţi au speculat, ca.metropolia restaurată, să
tragă la unire pe toţi Românii. Fără a zăbovi mai mult la acestă
cestiune constatăm că episcopul : Andreiu Șaguna a înţeles mai
întâiu că cestiunea metropoliei astfel presentată este şi rămâne
un lucru efemer şi nerealisabil,de aceea el mai întâiu cualificând
cestiunea metropoliei de o causă proprie abisericii ortodoxe române,
abătându-se dela procederea anteridră comună cu Românii uniţi,
apucă calea sa, deosebită. Considerând referințele complicate ale
Românilor ortodoxi cu ierarchia sârbescă și emanciparea lor de
sub acesta, care în sine şi pentru sine forma o problemă destul
de mare și gravă nici că se putea închipui alt mod de procedere.
Lucrările şi pertractările: în privinţa restaurării metropoliei
mergeau în trei direcţiuni principale şi anumit: cu regimul, cu
ierarchia sârbâscă şi în privinţa bunei înțelegeri şi a susţinerii
concordiei între Românii ortodoxi din Austro-Ungaria. In timpul
cel mai critic al anului 1849, când se afla episcopul Şaguna la:
Viena şi Olmiitz în deputaţiune cu petițiunile naţionale dela 25 Februariu, 5, 12, 25 Martiu, 15 Apriliu şi când regimul maghiar revoluţionar privea pe Şaguna. ca delăturat din scaunul episcopesc!)
cea mai mare preocupaţiune a lui era cestiunea restaurării metro-

poliei.

El ca bărbat

politie scia, că timpurile de crisă şi de revo-

luţiune dau nascere nouelor formaţiuni în statși în societate
având
de esemplu metropolia sârbâscă, care numai cu câte-va luni
înainte

fuse prin emis împărătesc ridicată la rangul de
patriarchie.
E Dă Comisariul

ministerial

consistorial de atunci Ioan

steriul de cult va dispune

Berde Mozes sub Nr. 509

Hania,

încredinţâză

pe

acesta

din 18 Maiu
cu conducerea

1849

adresat notariului

eparchici pănă-ce mini-

ocuparea scaunului vacant, despre ce numitul notariu
prin actul din
13 Maiu Nr. 1 îndată a făcut notificare oficiilor
protopresbiterale, îndemnând la pace, dragoste
şi ascultarea „legilor stăpânirei nâstre

cei părintesei“,
S
o
E
Şaguna întorcându-se acasă după pacificare prin
cerculariul din şedinţa, consistorială ţinută
în 10/22 Septembre: același an adresat oficiilor
protopresbiterale desvaliditâză tâte lucrările
„vicapu

pelegiuit
iu,
-.

pus din partea

republicei
maghiare“.
|
,

A

se vedă

actele în archivul

consistoriului

—

Cu

scerisdrea

de

datul

103

Viena

—

16/28

Martiu

1849

se

adresâză

Șaguna cătră patriarchul sârbesc Iosif Raiacici în causa despărțirii
ierarchiei de cătră, S6rbi.. „Acum a sosit-timpul cel mai de pe urmă,
scrie Şaguna, în cure Fericirea Ta să Te enunţi categorice pentru
independenţa neamului românesc, atât bisericâscă cât şi politică. Te

încredințez pe Fericirea Ta şi despre aceea că numai independenţa
ierarchiei române dela, cea sârbâscă e unica mijlocire, care în locul
urei cei vechi și în locul sfedii cei reciproce între aceste două naţiuni,

pâte să producă, iubirea cea, creștinâscă și înțelegerea cea frățescă.. .
„„. Pentru aceea încă odată Te rog să binevoesci a mângăia,
ierarchia românăcu o rânduială grabnică, carea să răspundă spiritului timpului și lipsei bisericesci şi a precunbsce independenţa.
bisericei nâstre române și a sădi prin acesta pâtra cea din capul
unghiului, pâtra frățietăţii creștine, cele neputincidse în biserica
a le întări și cele necovârșite

nâstră

a le covârși.

„Așa şi nu altmintrelea pote să capete fericită stare biserica,
nâstră din Austria ca nou născută, pe carea nu o vor put6 sfărima
nici insidiile inimice, căci aceea va fi petra pe carea ziditorii cei
nu o au băgat în semă, dară cei de acuma o au
de mai nainte.
cinstit şi pâtra acesta va fi în capul unghiului, dela Domnule
dânsa; şi va fi minunată în ochii posterităţii nostre, care va binecuvânta pe antecesorii săi. Înalţ încă odată glasul meu și strig: Al

unspredecelea ceas este stăpâne sfinte, ca tâte acestea, s8 se înființeze! La aceea întâmplare când se va asculta glasul meu, voiu fi
mângăiat, 6ră la contrara întâmplare va fi năcăjită inima mea pănă
la mârte. Am dis și prin acâsta mi-am curăţit cugetul meu“.!) |

3) In privinţa disposiţiunii ierarchiei sârbesci faţă de dorinţele Românilor pentru despărţire
Hurmuzachi anul
„Bucovina“ Gazeta românâscă edată în Cernăuţi de fraţii. George şi Alesandru
următârele:
serie
fond
de
-1849 Nr. 9 în artielul
Ungaria,
Neapărată nevoie era ca şi căpeteniile naţiei române mai cu osebire în Banat şi în
nu numai

” străină.
acesteia.

să manifeste dorinţa dar să se şi silescă u depărta

Cursul

evenimentelor

din

biserica lor naţională influența.

uu dovedit în de-ajuns necesitatea şi utilitatea, dorinţei și silinței

Căci chiar în ţările împreunate

cu Ungaria

Românii

au cunoscut şi au simţit în de-ajuns

au fost ocupate
-necuviinţele unei autorităţi religi6se nu naţionale. In Ungaria diecesele românesci
ce ei da
preferința,
prin
arâta
se
lor
naţia
de
de episcopi sârbesci, a' căror origine şi dragoste
românescă.
odată
nici
și
sârbescă
totdeauna
origine
de
persânelor
biserică
în
atât în scâlă cât şi
Averile

fundațiilor

le întrebuința

în

întemeierea

de

şcoli serbesei și nu românesti,

cu. dotaţiile

părţile mai apropiate de centrul
„preoţesci se plătea. preoţii sârbesci &r nu cei românesci. Chiar în

—

Acâstă

scrisore la

care
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patriarchul

pres. 256 a răspuns că va supune

cu

obiectul

datul

de 2 Maiu Nr.

consultării

episcopilor

în un sinod, a fost comunicată de Şaguna cu adresa dto Olmiitz
18 Aprilieşi episcopului Bucovinei Eugenie Hacman şpre a-'şi da
sârbesc, acolo unde preponderă autoritate archiepiscopală, ce şi-au însuşit-o Carloviţul ca prin
monopol, desbinările şi certele dintre amândouă naţionalităţile se producea cu mai multă violență
decât ori și unde airea şi care totdeauna se sfârşia în nefavorul Românilor,
După

acestea împrejurări

era

de prea mic

folos ca naţin sârbâscă în Ungaria coreligionară

cu cea română să tracteze împreună “pănă la luna lui Martiu 1815 interesele lor naționale și
» eclesiastice, dedrece Românii nu erau representaţi deopotrivă în biserică şi în slujbă și elementul
slavic predomina

în Carloviţ atât

în. persâna

metropolitului

cât

şi

în

mnioritatea

episcopilor

și

altor dignitari eclesiastici, înzestrați cu depline voturi. Prin acestea tâtă partida sârbescă
îşi
asigurase victoria, care se dovedesce mai mult din împrejurarea că nici unul din episcopii
români
n'au

fost aşedaţi pe scaunul archiepiscopese din Carloviţ,

fiind-că acest scaun

era privit totdeauna

ea o proprietate naţională a Sârbilor. În acest chip asemănarea în religie a fost
eausii de neegalitate în tractarea clericilor şi au instituit privilegii naţionale,
.
Naţia sârbâscă într'o pornire de entusiasm ridicându-se în contra supremaţiei
Maghiarilor
era

destul

de resonahbilă,

ca să recunâscă

şi se declare

că ceea-ce ea singură

cere,

nu voesce

şi
nu pote refusa naţiei române. La congresul naţional-sârbese ţinut la
Carloviţ dela 1—3 Maiu 1818
unde s'au pişit şi la alegere de patriarh şi voevod, “după un propriu
instinct s'au decretat ca
naţia română are a se constitui de sine stătătâre; un decret
care face punctul G-lea din protocolul, ce a fost înfățișat la înaltele locuri spre întărire
şi care cuprinde

în sine

cuvintele de mai
sus. Deosebit de acestea venerabilul patriareh I. Raiacici,
ales de naţia sa şi întărit de Ma:
iestatea Sa (vei Nr. 16 a Gazetei sârbesci nVestnic“ din
anul 1848 eșit la Carloviţ) uu promulgat
decretul naţici sârbesci cuprindător: că şi eparchia română
are drept a se constitui neatârnată și
autonomă. In urma acestui decret patriarchul
în numele naţiei sârbesci, au dat alăturata proclamație tipărită şi adresată cătră Romfini, în care
recunâsce o îndreptăţire cu totul egală cu a
Sârbilor cât privesce limba, sc6la, biserica, administrația
ş. ce. |. La sfârşitul acestei proclamaţii
patriarehul încredințeză: „că Sârbii nu voese şi
nu vor ave măcar un fir de păr mai mult decât

Românii“,

-

Declaraţia unei naţii libere, ce respectâză libertatea
şi altor naţii, cuvântul solemnel al unui
venerabil patriarch, sunt prea puternice
. premise pentru ca să deducem din ele un resonament
strâmb şi o cercare de a asigura pe o asemenea,
bas o esistenţă naţională bisericii române, trebue
primită ca o siguranţă upodietică, ce ne promite
un fericit succes. Şaguna, acel neobosit episcop.
al Transilvaniei prin o scrisore din 16/28 a
anului acestuia cătră patriarchul Raiacici a
întreprins

acestă lucrare, Pomenita scrisgre cuprinde
simţăminte atât de căldurâse şi zel atât
de înfocat pentru
causa, ce Spriginesce, precum și un drept
tact, care se cuvine la o asemenea tractație,
numai
puţin şi o delicată cruțare

a intereselor opuse,
sultatul dorit. În adevăr tâte puterile bisericesci încât dâcă semnele nu ne înşclă, ea va av6 restu lumesei persistă în cercul drepturilor
demult dobândite și numai cu multă greut
lor de
ate sacrifică măcar o iotă din vechia lor
stăpânire. Inst
onorei angajate a naţiei întregi şi a
venerabilului ei cap, care ondre scapă
numai prin împlinirea
făgiiduințelor, ce au fost făcute în
chipul acel mai solemnel. Acâsta este
cu atât mai mult de
aşteptat, cu cât după împrejurările de
față lipsesce trâpta de mijloc între patri
archat şi episcopat,
ce pâte fi ocupată cu folos numai
de un metropolit romin. Metropolit
ul trebue să fie cu totul
independent şi să recunâscă autor
itâtea patriarchului ca un punct
de unire şi ca cea, de pe urmă
instanţă a confesiei greco-orient
ale
'în Austria numai încât privesce
decretele sinodale.

—

şi dânsul

părerea

105—

sa și a-i descoperi,

cugetă

cum

preoțimea

şi po-

:

porul eparchial din Bucovina în privinţa regulării trebilor bisericesci.
Patriarchul sârbesc cu dtul 11 Aprilie 1849 Nr. 256 a comunicat
cuprinsul hârtiei episcopului Șaguna cu „episcopul de atunci al
Aradului, Gerasim Raţiu şi cu episcopul din Bucovina spre opinare.
Episcopul Aradului a dat răspunsul său cu dtul 5 Novembre 1849
Nr.

162 Pres.

şi al Bucovinei

cu

datul

6

Iuliu

1849..

Ambe

r&s-

punsurile se pronunţă în favorul unei metropolii autonome pentru
Români.
Marcant este răspunsul dat dela Arad, care pe lângă o motivare temeinică adereză întru tâte la vederile lui Şaguna, cu o
abatere dela părerea episcopului Bucovinei, care doresce, ca patriarchul

sârbesc

să fie recunoscut pentru ambele metropolii

ca un

locoţiitor (patriareh-esarch) al patriarehului din Constantinopole,
sin6de
de care istorice s'au ţinut ambe metropoliile și ca atare în
reprecomune a episcopilor din metropolia română şi sGrbescă, să
Episcopul
sente unitatea dogmatică spirituală între ambele biserici.
i
Aradului vede în recunbscerea unei atari posiţiuni a patriarchulu
mela
sârbesc o subordinaţiune în altă formă a metropoliei române
de Români.!)
tropolia sârbâscă, care nu este nici necesară, nici dorită
răspunsul, ce avea să-l dea episcopul Bu1) Referitoriu la ţinuta patriarchului sârbese și la
ele: După încunosciințările cele mai
următor
serie
18
Nr.
1849
anul
covinei, „Bucovina“ Qiar rom.
cerere. & naţici române priviunanima
nțâză
nouă dela Viena se vede efec. r. ministeriu încuvii
petiția deputaţiei din luna
în
şi
tată
manifes
fii
ce
cerere
o
sale,
târe la emancipaţia bisericii
ce cere cntegorie, ca dâcă
,
dreptate
de
un act
Februariu; o asemenea hotărire o am salnta-o ca
că precum Sârbii-nu ar
şi
it
metropol
unui
formu.
în
lă
naţiona
Sârbii își dobândiră biserica lor
, ce pe lângă tote
Romfnii
şi
a
asemene
român,
voi.să supună biserica lor „unui . cap bisexicese
'bisericescă înaintea
privinţa
în
închina
pot
se
nu
Serbii,
celelalte sunt în număr întreit decât
împărătescă, care
casa
şi
stat
utată cătră întregul
unei căpetenii sârbesci. În credinţa, nestrăm
că Sârbii nu

ri nu se puti clătina, de sigur
credință chiar prin nenumărate şi feliurite nenoroci
l se luptă necontenit în Transilvania |
Românu
deci
și
,
nostri
onalii
stau mai înalt decât connaţi
maghiare, el este inspirat de convini
enienţe
pentru dreptul împăratului stu în contra precump
pentru
şi al lui însuşi şi că monarhul n'ar pretinde
gerea că în dreptul împăratului este cuprins
propus
fi
şi-ar
nu
singur
el
decă
sale,
or
şi averea popârel
apărarea înăscutelor sale drepturi sângele
în
m. dar tâte indrelele; căci pănă când va sta
să apere şi să prot6gă drepturile lor. S& depărtă
nostri

încredere ochii
şi drepturile nostre; noi îndreptăm cu
picidre Austria, se Vor susţin cu ea
seaflă chemaţi de ocârŞaguna
episcop
pectul
cireums
şi
cătră Viena unde impreună cu activul
mai învățați
Moesonyi, unul din magnații cei mai avuţi şi
muire bărbaţi de încredere,. precum Petru
de curte Dobran,
agentul
acolo,
de
or
Românil
a
pod6bă
din Bănat şi fără îndoială cea mai frumosă
ministeriului lăimuririle cele de mult

politic, . carii au dat
bărbat iscusit, esperimentat și înţelept

14

—
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Murind într'aceea episcopul Verșeţului Stefan Popovici
cu dtul
20 Iuliu 1849 au adresat episcopul Şaguna cu Ioan și Petru Mocson
yi,
Ioan Popasu, Petru Cermena şi Di. Ioan Dobran 'o suplic
ă cătră

ministrul

de

culte,

prin

care

arătând

că

episcopia

vă&duvită a

Verșețului stă în maioritate preponderantă din Român
i, cer denumirea de administrator al numitei eparchii pe
archimandritul
Patriciu Popescu, care ca român născut în dieces
a Verșeţului va,

fi

spre

departe

mulţămirea

a opri

dorite şi așteptate.

pe

privitâre

şi

mângăerea

patriarchul
la interesele

Românilor

sârbesc

române,

şi unde

din

Bănat,

de a se mai
în

cer mai

amesteca pe

A

sfârşit bărbaţi ca un Laurian, Maioreseu şi Popasu representă ca deputaţi ai Români
lor din Trunsilvania cu călduros zel interesele
ţărei și naţiei lor. Inaintea unor asemenea puteri
chiar politica și nefavorabilă a sacso-maghiarilor

nu

pâte lipsi să-și perdă ghimpele

ei şi să se înjosâsci lu o mârșavă practic
ă de denunțianţi,
Onorabilul patriareh-Raiaciei respunse în următâ
rele cuvinte la serisârea episcopului Şaguna
(ee sa tipărit în Nr. 9 a foii nâstre):
„că el încât privesce pe persâna sa
se învoesce în totul
„eu neatârnata posiţie a bisericii xomâne,
însă în o încunjurare atât de însemnată
nu pote hotări
singur, ci voesce să propue acest obiect
la consultarea şi deliberarea unui sinod,
ce după natura
împrejurărilor se va adună cât mai în enrând
“. Acest răspuns ni-se pare prea diplomatie
și cuprinde
câm prea multe portiţe de scăpare
ca să-l putem socoti sincer şi fără
reservă, mai ales decă vom
lua în privire că maioritatea, episcopilor
sunt de origine sârbâscă stu cel puţin cu
cugetări sârbesei,
prin urmare chiar dela început nu
vor pute încuviinţa micşorarea înriuri
rei sârbo-bisericesci, care
mai cu seamă se doresce. De aceca neobos
itul şi Întreprindătorul episcop Şaguna
spre mijlocirea
unei înțelegeri între ierarchii români
, socoti de cuviință a se adresa
de-adreptul cătră episcopul
Bucovinei, cerându-i în un chip binevo
itoriu şi binegândit a sa împreună
lucrare, pe care adresă
întovărăsită de răspunsul-ce-i urmă
sâu de: acum înainte îi va urma vom
împărtăşi cu alt număr
onoraţilor nostri cetitori. Pre cât
am aflat episcopatul nostru în loc
de a. lucru singur cu activitate şi în spiritul dorințelor generale
a poporului, au căleat crăşi pe bătutu
l drum a întârdierii și
a nehotăririi cele provenite din necara
cterisare trimițând socotinţa, lui
Şaguna la consistoriu, a căruia
opiniă au fost că trebue mai nainte
să se câră dela patriarchul Raiacic
i lămuriri despre relaţia,
în care stau episcopii români din
Ungaria cătră seaunul episcopal
din Carloviţ. Acâsta vrea să
dică a Pipăra.. piperul cu piper.
Răposata confederație din confed
erativul oraş Franefurt nu
putut urma mai 'confederatiy o:
va fi
cestiune confederativă şi marele
interes confederativ nu-l va fi
putut tracta mai ticăloşesce în
numele confederației, adecă să
o asvârle pe bancul cel lung, unde--:
obicinuit se evapora scu putreze
a, Inalt onoratului şi mult
venerabilului consistoriu totuşi
Spânzură coda din-napoi şi după
îi mai
exemplul lui căpătând şi noi gust
de întrebări ne permitem în :
interesul causei naţionale modesta,
întrebare: în ce relație stă consist
oriul cătră episcopul Bucovinei,
în relaţie de pre — scu sub
— s6u coordinaţie? Răspunsul
asupra acestui punct ne este
ma Serie, maia în toţi ceilalţi
cu atât
învăpăiați români ne interesăm să
scim, cui ar trebui să firm
tu? Avem
re
a
prepusa împlinire a dorinţei naţion
ale, episcopului au consistoriului
ia Lina erederea 2 poporu
l roma în deobsce că el
precum în anul trecut în Transi
jurare de faţă e va icpoeiui
lvania
în ie
repres

„

intă cu firmitate, asemenea
în însemnata impremijlâce pacinice renitențelor potentaţi piseri
dicea
marele O'Connel, oraul Nereaati,
oeei
î
cu
aetiv
itate
dar
p
ra
calea legală și p an
biseric esci şi niei odinidră nu va
uita, ceea-ce
necontenit
,
salităţii, partisanilor şi compat
rioţilor lui:

—

viitoriu în lucrările

bisericii
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române

și a da voie Românilor

de a

ține un congres pentru constituirea lor eclesiastică şi alegerea,
“ episcopilor şi a unui metropolit. Pe de altă parte episcopul Şaguna
pentru.a presenta ca îndreptăţită cererea Românilor pentru metropolie,

publică

în

același

an

la Viena

despre dreptul istoric al autonomiei

broşura

„Pro

memoria“

bisericesci naţionale a Româ-

nilor de religia răsăritenă“ și în anul următor publică „Adaus la
Pro memoria“, care cu datul 13 Iulie 1850 le-a așternut în limba
germână tuturor ministrilor în Viena. Broşurile acestea, cari cu

provocare

la

canâne, la

dreptul

istoric şi la $. 2 al legii funda-

O sclavi moşteniţi
Au d6r voi nu ştiţi
Că cel-ee voesce a se elibera
Trebue însu-'și lovitură a da,

&ră despre răspunsul dat de episcopul

Aradului

acelaşi

diar (anul

1849

Nr. 45 suplement

sub

titlul Arad) serie următorele:
„După cum puteam aştepta, Prea Sânţia Sa episcopul nostru român au trimis cătră patriarehul
Raiacici bine întemeiata şi decisiva dechiaraţiune că ierarchia românâscă trebue să fie despărțită
de cea sârbâscă, că biserica romfintscă trebue să aibă capul (metropolitul) său propriu cu totul
neatârnat de ierarchia sârbescă. Atât dogmele bisericei nâstre cât şi drepturile garantate prin
constituţiunea împirătâscă oprese subordinarea bisericii -unei naţiuni sub supremaţia unei alteia

şi poftese ca bisericile diferitelor naţiuni să fie coordinate una cu alta, însă nu subordinate una
alteia şi subordinate guvernului împirătese. In privința dogmatică sunt cele şepte sin6de, după
cari se hotărese, încheeturile credinţei, dela cari sin6de nimeni nu se pâte abate fâră de a căde
în eresie. Aşadară nu e de trebuinţă ca Sârbul să apeleze la Român stu Românul la Sârb. In
dela
privința administrativă este de prisos ba chiar nedrept ca capul bisericii române să atârne

bisericii
al bisericii sârbesci, ci mai vârtos fie-care neatârnat unul de altul st pârte grija de trebile
dechiaraţiune
acestă
împărtăși
pute
a-ţi
curând
mai
cât
stare
în
fi
voiu
că
sperez
Eu
sale proprie.
a Prea Sânţiei Sale
atât de cumpănitâre şi interesantă. Pe totă întâmplarea, aceea argumentaţiune

vrednicului nostru

episcop

este după

logica minţii sănătose

şi neresturnabilă;

şi pentru aceea

mult dorese așa ferbinte
sunt convins că o vor îmbrăţoşa toţi Romînii din Austria, cari acum de
cari sunt cu mult mai
Austria,
din
Românii
pentru
Au
despărțirea bisericii lor de cea sârbesci.

- numeroşi

decât Sârbii,

nu ar fi cea mai simțită batjocura,

dâcă ei și de aci înainte nu şi-ar administra

antinaţional? „Au de altă
ei înşişi trebile bisericesci și sar lăsa sub un tutorat (epitropie) strein
ar fi silit să apeleze,
. parte mar fi acâsta cea mai înjositâre degradare a clerului român decă
sale? însă de ar
bisericei
dogmele
cundsce
ar
nu
la capul bisericei sârbesei ca şi cum el însuși

nu i-ar trage şi pe acestia cu sine
căd& Sârbii în un eres atunci de ar sta Românii sub ei ore
bisericii de cea sorbiseă nu
despărțirea
că
în eres? După aceste tâte cine.ar mai pute susțin€
cine ar mai av6 puntea a
nostre?
bisericei
a
viaţă
de
întrebare
o
este o trebuință neapărabilă,
şi o nemăsurat po tă de
orbit
„naţional
necunâsce dreptatea, cererii nâstre. Numai un fanatism
sperăr, că. erareiin sir
aceea
pentru
şi
nostru
dreptul
necunâsce
put6
domnie asupra altuia ar

şi al dreptăţii predicată în s ânta evange ie
bâscă este creştină şi pătrunsă de spiritul umilinţei
și necreştinesei, nici ne va împe eca
nedrepte
domniri
de
şi prin urmare nu va mai nutri dorinţe
La
întru eliberarea sfintei nostre biserici“.

.

—
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mentale din 4 Martiu 1849. încheiă cu rugăminte cătră monareh
pentru autonomia bisericescă şi pentru încuviințarea unui sinod
pentru: toţi Românii din eparchiile Aradului, Bucovinei, Timiș6rei,
Ardealului și Verșeţului, au făcut mare sensaţiune la ierarchia sârbâscă și au devenit obiect de critică în alte broșuri şi în jurnalistică.
La 12/24 Octobre 1849 o deputaţiune stătătâre din fruntașii
bănăţeni, Petru Moesonyi, Dr. loan Dobran, Petru Cermena, Dr.
Constantin Pomuţ, 'Teodor Sârb sub conducerea lui Ioan Popasu
au-dat la Viena ministrului o nouă suplică, prin care arătând su-

ferințele

Românilor

din

punct

de

vedere

național,

precum

și scă-

derile multe și mari, ce au resultat pentru Români din punct de .
vedere intelectual, moral și material în urma suprematisării ierarchice

a lor de

cătră

Sârbi,

cer

înființarea unei metropolii române
- sinodul sârbesc,

despărţirea

ce era convocat,

ierarchică

independente
să

nu-'și

de aceștia,

și la nici un cas,

estindă

activitatea, sa și

asupra lucrurilor bisericii române, cu atât mai puţin să ia în competinţa sa cestiunea despărţirei ierarchice, neputând Românii aștepta
„ceva bine dela acel sinod compus în număr preponderant din
episcopi
de

naţia

decreteze

sârbâscă,

ci cestiunea

emancipării

bisericii române

prin rescript împărătesc la propunerea

să se

ministrului,

„2.

Sinddele eparchiale din Sibiiu și Arad ţinute în anul
1850.
Archiepiseopul şi metropolitul Andreiu baron de
Șaguna
memoriul său despre anii 1849—1850 însemnâză
următorele:
„Guvernatorul

cu

prilejul

unei

convorbiri

private

în

mi-s'au des-

coperit cu neplăcere în contra universităţii
săsesci pentru ţinerea
ei îndelungată. Ac6stă espectoraţiune a guver
natorului Wohlgemuth
mi-a dat mie ansă de a-i reflecta, că
este indigitat a se face o

demonstraţiune

frumâsă,

în

contra

Guvernatorul mă întrebă pe mine,

conflucsului

naţiunei

săsesci.

că ce demonstraţiune frumâsă

sar put face? la care i-am răspuns:
„Escelenţia Ta să-mi dai
voe a conchiema un sinod bisericesc
spre consultare asupra obiectelor n6stre bisericesei și şcolare;
Guvernatoriul numai decât s'a
invoit în propunerea mea și eu am
conchiemat pe 12 Martiu sinodul
eparchial ș. e, 1.

—

109 —

Era de lipsă a se folosi Şaguna de asemenea ocasiuni și a
pregăti realisarea problemelor, ce-l preocupa, pentru-că era începutul
anului 1850, când ţ6ra se afla în stare escepţională de asediu și
când ţinerea de adunări, precum era și sinodul eparchial, era lucru

dificil și împreunat
cu multă respundere, mai ales decă consideră,
cine-va că în biserica nâstră, ţinerea de sin6de chiar şi în timpuri
normale de mult încetase. Şaguna avea grabă a se ţin acest sinod
şi ţinerea lui o motivă. față de guvern cu aceea, că are lipsă ase
pregăti lucrările din partea eparchiei sale la adunarea generală a
episcopilor în Viena, ceea-ce fiind archivul consistoriului
în anii
clerul
cu
consfătuire
prin
numai
devastat
revoluţiunei cu desăvârşire
şi representanţa poporului era posibil. De sinodul episcopilor, ce
“a ţinut în: Viena 1850 din luna lui Octobre pănă în Iuliu 1851
erau legate mari speranţe în ceea-ce privesce organisațiunea bisericii
emanciparea

române,

ei de sub'ierarchia

sârbescă

şi reînființarea

|
metropoliei române.
Patriarchul sârbesc Raiacici cu hârtia sa de dto Viena 21 Decembre 1849 însciinţeză pe episcopul Şaguna, că ministrul de interne
a aprobat propunerea lui pentru ţinerea unui sinod archieresc la
Viena pe Dumineca dintâiu a lunei lui Aprile anul următoriu,
promițând că întrunindu-se archiereii va da un program de puncte
şi obiecte, care să formeze materia de consultare; acestea le notifică

patriarchul pentru orientare și pentru a aduna
episcop datele și materialul trebuincios.
În

urmarea

acesteia

Şaguna

adresă

cu

şi pregăti fie-care

datul

12/24

Ianuariu

1850 o hârtie cătră guvernatorul civil și militar Baronul Ludwig
“de Wohlgemuth, prin care cu provocare la emisul ministerial din
încu18 Novembre 1849 Nr. 8013 comunicat de patriarchul, cere
protoviințarea a putâ ţine la 12 Martiu sinod diecesan din 40
presbiteri

ai

diecesei

şi

tot

atâţi

representanți

mireni

din

tote

pregătirea,
ținuturile diecesei, afară de profesori seminariali, pentru
conepiscopesc
materialului necesar din partea sa pentru sinodul
cu răspunsul
vocat la Viena. Acestă cerere o încuviinţeză guvernul
că pentru
său din 10 Februariu 1850 Nr. 1282 pe lângă observarea,
este de ajuns și un
cruţarea speselor din locuri mai îndepărtate

—
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număr mai mic al membrilor și că la sinod numai protopresbiterii
actuali să participe.
a
Si
Mulţămit de acest resultat și plin de însufleţire episcopul Şaguna
adreseză sub Nr. 110 din 10 Februariu 1850 un cerculariu cătră,
cler şi popor pentru convocarea sinodului diecesan pe diua de
10 Martiu.

Etă

cuvinte

eşite

din inima

caldă

a

unui

archiereu:

„Mulţămese Tatălui ceresc, mulțămesc înaltului nostru împărat și
înalt aceleia-și stăpâniri, prin a căror milă mă afu în aceea norocosă stare, ca să vă pot vesti ţinerea soborului, după care așa
mult și prea mult au umblat părinţii, moșii şi strămoșii nostri,
însă ajungerea lui ne-a fost menită n6uă din vechime. O! eu de

trei ori norocosul,

care

a lui

Christos,

care

a mă

sfătui

dânșii

cu

m'am

mă am
despre

învrednicit

a aduna,

învrednicit a mă
starea

biserica

vede

bisericii lui

cea vie

încungiurat

Christos,

şi

despre

starea episcopiei n6stre și despre ale ei trebi, despre
înzestrarea
preoțimei, despre starea şedlelor şi despre crescerea
cea bună a
tinerimei, ca păstorirea mea să fie spre mărirea
lui D-deu, spre
pod6ba bisericii, spre întărirea, credinţei, spre
mângăierea, celor-ce
mi sau încredințat duhovnicesce,
folositor și mântuitoriut.

cu

un

cuvânt

spre

tot

lucrul

„Numărul membrilor sinodului s'au redus
la 25 protopresbiteri,
doi profesori
de teologie și treideci de mireni.

Despre convocarea sinodului sau încu
nosciințat cu dtul 4Februariu episcopii Aradului şi al Bucovine
i „spre plăcută cunoscință,
și după stările împregiur spre urma
re“.
Unele dureri de nascere ale. aces
tui sinod pârtă caracterul
timpului escepţional. Astfel la
întrevenirea episcopului diecesan
pentru concediu de 20—25 de dile
a se da unor amploiaţi chiemaţi
la sinod guvernatorul cu hârtia
sa din 27 Februariu 1850 Nr. 2463
denâgă concediul cerut şi mirâ
ndu-se că așa lung are să ţină
sinodul, nai lung ca cum îi
spusese Șaguna verbal, face
atent pe
acesta, a se mărgini la obiectel
e bisericesei şi şcolare anun
ţate.
pentru “Sinod recercându-l a-i com
unica resultatul lucrărilor sinoca e. Cetind guvernatorul Woh
lgemuth în Nr. 11 al Gaze
tei din
ernăuți „Bucovina, u cercular .
iul pentru convocarea
.
sinodului,

cu

—
1

—

datul 13 Martiu 1850 Nr. 3884. recârcă pe Șaguna să-i: comunice
și lui un esemplar al acelui cerculariu, ceea-ce Şaguna cu datul
de 17 Martiu a satisfăcut,
Cu datul 15 Martiu: 1850 Nr. 151 pres. întrebă Woblgemuth
pe Şaguna, că după-ce i s'a arătat că la sinod vor participa afară
de protopresbiteri ca, representanţi mireni numai astfel de pers6ne;
cari vor fi desemnate de episcopul şi că la sinod se vor pertractă,
numai obiecte bisericesci și școlare, cum se întâmplă ca după
rapârtele, ce le are, se ţin adunări pentru alegerea de representanți
la, sinod şi că în acele adunări se iau concluse, ce nu se potrivesc
cu stările escepţionale politice și totodată interdice astfel de adu-

nări însărcinând pe Șaguna să alegă și convâce însuși pre repre- sentanţii la sinod, despre ce să-i facă arătare în soris.
La acâstă provocare Şaguna respunde în diua următore, că
numai cu parochiile din Brașov, ca unele comune mai de frunte .
și cu unele

ţinuturi

din munţii apuseni,

unde

nu-i

erau

cunoscute

persânele apte a veni ca representanţi la sinod, a făcut escepţiune,
însărcinând pe protopresbiteri a desemna pe acei representanţi;
despre aceea că în adunări de acestea să se fi ocupat cu alte lucruri afară de

biserică

şi școlă,

nu

are cunoscinţă,

căci la nimenea

nu a dat acâstă împuternicire, dară va cerceta cu t6tă rigârea și
despre resultat îl va încunosciinţa.
|
Acest; răspuns a lui Şaguna luându-l Wohlgemuth la cunoscință
într'una încunosciinţeză sub Nr. 177 că orânduesce un comisariu
guvermial în persâna, consilieriului ţării, loan de Carabetz, care să

participe la tâte ședințele și observând cea mai mică abatere dela,
obiectele anunţate pentru sinod s6u vre-o transgresiune neiertată
îndată să suspendeze ședința și să-i facă raport.
prin un nou emis al său din 11: Martiu
După ce guvernatorul,
Nr.. 177

luând

la

cunoscinţă

lista

deputaţilor

sinodali,

înnoesce

provocarea sa anu se pertracta în sinod alte obiecte decât cele
insinuate şi a nu participa în sinod alţii, afară de deputaţii insinuaţi
şi comisariul

prin comisariu

său

esmis,

sub

urmări

şedinţele, — Şaguna

de a se sista la cas contrariu

cu datul 23 Martiu

ceri încu-

—

12

—.

viinţarea, a put€ asista la ședințele sinodale doi protopresbiteri dela
Arad, Ioan și Terentie Raţiu, cari erau trimişi de episcopul Gerasim
Raţiu,

ca să asiste

ca auditori,

ceea-ce guvernatorul

cu respunsul

său din 24 Mastiu denegă pe motivul, că adunarea acesta este a
se privi ca închisă pentru public şi numiții protopresbiteri se pot
informa

seu prin

din protocolul

sinodului

informaţiuni private,

despre

decă

de bine.

resultatul

episcopul

pertractărilor

Şaguna

află acesta,

ă

Greutățile și neplăcerile împreunate cu acest sinod se văd mai
bine din o epistolă :) cu datul Sibiiu 17 Martiu anul 1850 adresată
la Viena lui loan Maiorescu din partea însuși a episcopului Şaguna,
în care se scriu următârele:...
|
„.... „Voind însă și eu a te încunosciința despre cele la noi
întâmplate, îți fac de ştire, că cu ajutoriul lui Dumnedeu am ţinut
soborul întocmai după cerculariul meu, și în a patra di s6ra la
10 6re lam și săvârșit și totdeodată protocolul lam şi subscris.

Nu am cuvinte destule ca să-ţi vestesc greutăţile, cari am iscusit
eu din partea guvernului pentru sobor. Eram mai pe urmă în frică,
că tocmai atunci ni se va opri, când va trebui să-l deschidem.
De acestă rușine ne-au ferit Dumnedeu, însă ne-au ajuns alta, căci
în 10/92 Martiu primii o hârtie dela guvern, prin care se dice, că
domnul Landrath Karabetz este denumit la sobor de RegierungsKommissăr. Vreai să știi pricina, pentru ce ni-sau dat comisar?
Etă acesta era: înainte cu câte-va, dile primii dela guvern o înfruntare, că în ţeră se fac adunări pregătitâre pentru sobor, unde
feliurite lucruri se desbat, care adunări eu numai decât să le

desființez“.

|

-

După ce am căpătat hârtia ac6sta, numai decât m'am dus la
domnii dela guvern și am vrut a cundsce locurile acele, unde astfel
de adunări s'au ţinut; însă în loc să fiu căpătat vre-o deslușire,
am căpătat înfruntare strașnică, În sfârșit am dis eu, că dâră la
Braşov s'au făcut ceva, şi apoi dâră Schenker crăși au raportat
așa, cum au raportat despre Sylvester-Abend. Nici prin acesta nu
'3) Vedi Convorbiri Literare anul 'XAXIII
Nr. 7.
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putut scâte ceva dela ei. Aşa fără mângăere m'am întors acasă,

și numai

decât

am

scris

lui

Petric

cele întâmplate la, ei, dela carele am
care procetindu-l și într'6nsul aflând,

ca

să

mă: înștiințeze

despre.

și căpătat; răspuns în 24 6re,
că au fost ceva acolo, dar

cu învoirea blestematului de Schenker, fără întârdiere am împărtășit

actele lui Petric la guvern,
căpătat nici un răspuns;

de unde pănă în diua de astădi n'am

ci Vineri înaintea soborului în 10/22 Martiu

mi-se scrie, că în urma celor ce mi s'au scris despre adunările
acele din ţeră, se află silit guvernul a hotări pe dl Karabetz de
Regierungs-Commissăr la sobor. Eu aşa eram în îndoială pentru
ținerea soborului, cât 'numai acuma pot să cred că sau ţinut, după
ce s'au săvârşit; căci duchurile domnilor'erau așa de iritate asupră-ne,

cât am desperat

cu totul pentru

soborul acesta,

pentru

care așa

mult m'am fost ostenit, și așa mă luptam cu idea, că re nu ar
fi mai bine ca eu să-l contramandez, decât să ni-l oprâscă alţii,
și așa în frică și sub controlă a ţinut bietul acest sobor. Și totuşi,

deşi preste el atârna mâna cea de fer a stării de asediu, n'am
lipsit a face în hotăririle soborului pomenire și despre treburile
naționale

şi anume

a dechiăra,

cum-că petițiunea din 25 Februariu

„1849 cuprinde âreptele dorinţe ale îaţiunei române. Am făcut un
Ş. osebit despre metropolia română, arătând necesitatea, cererii
n6stre atât din can6nele bisericeșci, cât și din dreptul istorie. Am
lucrat cele de lipsă pentru basa bisericei, pentru jurisdicţiunea
bisericescă, pentru dotarea clerului, . înființarea şcâlelor triviale,
normale, gimnasiale, reale, academice, economice ş. a., am ales'o
epitropie, care s8 sodtă fondurile diecesei dela guvern și să le

administre dânsa; am încheiat o rugare cătră Împăratul, ca să
primâscă pe tinerii noștri în ședlele militare, pe alții săraci să-i
facă părtași la ştipendiile împărătești; am hotărit pentru redobândirea moșiilor nostre bisericești răpite de reformaţi; în un alt $.
ne rugăm, ca guvernul să oprescă pe dregătorii subalterni,
ca să
nu mai maltrateze preoții noștri; am făcut disposițiune, ca să se recundscă catichizarea în dumineci şi sărbători; am rugat pe guvern
ca biserica n6stră de aci înainte să nu se mai numescă „biserică,
neunită“, ci „biserica răsăritână“; am pus încă în un $. ca Maie.,
-

.
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statea Sa să. se îndure a hotări o secţie la ministeriul. de cult și
“ la guvernul ardelean pentru trebile bisericești. „„ Archiereu Andreiu“.
Protocolul sinodului s'a trimis în traducere germână . guvernatorului W ohlgemuth, precum ceruse.
Pe basa concluselor cuprinse în protocol s'a compus o petiţiune, ce s'a aşternut la Înaltul Tron pe calea guvernului, care a,
fost rugat a o sprijini şi din partea sa; despre așternerea și spri„Îmirea ei încunoșciinţeză guvernatorul pe episcopul diecesan prin
"hârtia, din 15 Maiu 1850 Nro. 7051.
După

modelul

sinodului

diecesei

transilvane

s'a ţinut la 23

și

următorele dile ale lunei lui Juliu sinod și în diecesa Aradului sub
presidiul episcopului diecesan, Gerasim Raţiu și pre lângă asistenţa lui
Ioan de Atzel ca comisariu din.partea regimului. Membrii ai sinodului au fost,

afară de episcopul,

26, între cari 19 preoţi şi 7 mireni.

Problema și conclusele sinodului din Arad au fost aceleaşi ca şi
ale celui din Sibiiu. Petiţiunea îndreptată din partea sinodului că"tă monarch stă din 11. puncte, între cari în punct 7 în interesul
progresului cultural al Românilor ortodoxi din monarchia austriacă
se cere cu mare dorință restaurarea metropoliei
torice. În pot. 11 se mai cere a se concede în

române vechi is- :
tot anul ţinerea

sinodului eparchial, spre care scop sinodul a elaborat şi un regulament de organisare a sinodului. Conclusele sinodului sau declarat tot odată ca puncte de program pentru conferințele episcopesci, ce aveau .să se ţină la Viena în acelaș an.
Din asemănarea lucrărilor sinodului din Arad și a celui din
Sibiiu resultă evident, că ambe eparehiile lucrau în înțelegere una cu
alta, urmărind acelasi scop, care culmina în: despărţirea ierarchică
a Românilor de cătră Sârbi și în reînființarea metropoliei române.

3.

Conferinjele episcopesci în Viena, 1850—1851.

In urma numerâselor petiţiuni, la cari se mai adaugă rugările
episcopului Şaguna în audienţele private la Maiestatea Sa şi în contactul personal cu ministrii în timpul petrecerii sale îndelungate
la- Viena

şi Olmiitz

cale, ca dorinţele

în primăvara

anului

și cererile Românilor

1849, ministrul a aflat cu

să se pertracteze în o adu-
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nare a tuturor episcopilor gr.-ort. din Austro-Ungaria, ce era pusă.
în perspectivă în primăvara: anului 1850. Deşi dorinţa Românilor
mergea într'acolo, ca episcopii români s8 se întrunâscă separat în
un sinod, pentru regularea afacerilor lor bisericesci, totuși episcopul Şaguna

în stadiul complicat

și nelimpedit, în care

se afla

ce-

stiunea despărțirei ierarchice, lega, mari speranţe de conferințele
episcopilor ortodoxi la Viena. De aceea el în adresa din 27 Iuliu
1850 cătră patriarehul Raiacici, face acestuia grave imputări pentru amânarea de trei ori a întrunirei episcopilor în Viena.
„Eu,
dice episcopul. Șaguna în adresa sa cătră -patriarehul, ași fi dorit
„ce după cannele bisericei -ași fi așteptat, ca Fericirea Ta încă în
anul trecut, când în urma unui decret împărătesc ai fost chemat
la Viena pentru sfătuire despre trebile bisericesci, numai decât să
fi fost lucrat într'acolo ca spre acest sfârșit și ceialalţi episcopi să
se chieme. Ac6sta nu s'au făcut de unde s'au început răul cel mare,
care nu se pote descrie. Mă dâre inima și sufletul când gândesc
deschilinirea,

aceea,

care

este între

starea bisericei nâstre,.în care

dânsa a devenit prin amânarea sinodului și între aceea, în care ar
fi putut fi astădi,

de sar fi ţinut sinod

ş. e. |.%.

Scrisârea

se în-

cheie cu rugarea, ca încă în luna lui August să
: chieme pre toţi
episcopii la Viena.
În fine ministrul de interne prin emisul din 5: Septembre 1850
Nr. 4860 şi tot deodată și guvernul din Sibiiu cu rescriptul din
12 Sept. 1850 Nr. 20627 încunosciințând pre episcopul Şaguna, că
Maiestatea Sa a încuviinţat a se convoca la Viena, toţi episcopii
gr. or. pentru conlucrare asupra afacerilor bisericii gr.-orientale,
pune

teimin

nou

de

întrunire

pe

diua

de

3/15

Octobre

1850

şi'l

învită a se-presenta în Viena la acel termin având a lua dela ministru informaţiunile mai de aprâpe.
Înainte de a mergela Viena episcopul Şaguna având în vedere, că, era să se hotărască

viitorea,
22 Iuliu
naţiunei
copie şi

în scurt timp prin legi de organisaţie,

sârte a Transilvaniei, a
1850, un memorand, în
române şi ale bisericii
guvernatorului civil și

așternut la ministeriu cu datul de
care descopere dorinţele și lipsele
resăritene şi care s'a înpărtășit în
militar Baronul YWobhlgemuth. ' Cu
15%

=
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provocare la $.2 al legii fundamentale dela 4 Martiu 1849 cere
„ca libertatea religionară aplicându-se în tâte consecinţele ei și la
biserica orientală, să se reînființeze metropolia greco-orientală română de Alba-Iulia, care și în timpurile cele mai vechi a esistaţ
pănă, la finea seculului al 17-lea. Dorinţa Românilor greco-orientali
din țările de cornă ale Austriei pentru restaurarea vechei lor
metropolii de Alba-Iulia nu este, precum die contrarii Românilor
și ai bisericii orientale române, o fantomă eşită din capetele unor
corifei români, ci este un drept nedisputabil, eserciat în timp
de 15 seculi. După restaurarea acestui drept nisueșce fie-care
Român ortodox din Austria, precum se pote ved6 atât din peti"țiunile deputaţiunilor române, precum şi din protocolul sinodal
al eparchiei ortodoxe române aşternut pe calea înaltului guvernament la înalţul ministeriu şi din petiţiunea dela 10 Aprilie 1850
compusă pe basa acestui protocol și așternută tot pe acel canal
la Prea înaltul Tron.

In urma acestora Şaguna merse la: Viena la așa disele conferințe episcopesci şi participă la ele din 15 Octobre 1850 pănă
la 8 Iuliu 1851. Despre aceste şedinţe episcopul Şaguna a purtat
un diuar, în care qi de dia însemnat decursul consultărilor, 1)
„despre cari atâta se pote dice că au fost sterile şi seci, că episcopatul întrunit în loc să reguleze organisaţiunea bisericii după
„referinţele ei din afară, ce le reclama, diferinţa de naţionalitate,
au consumat timp de 9 luni cu discuţiuni. puţin folositore despre
cestiuni secundare, precum despre rehabilitarea, lui Platon Atanaţ-

chievici în scaunul episcopesc de Bacska,

organisarea, consistoriului,

dotaţiunea clerului, organisarea, seminarielor şi a învăţământului
preste tot, — cestiuni şi acestea de mare trebuință, cari însă nefiind pregătite de ajuns încă înainte, au îngreunat și au lungit
firul desbaterilor rămase fără resultatul dorit, Episcopul Şaguna
mult

s'a silit a aduce

aceste

ales a pune în discusiune
II
tomul

consultări 'la un

"4) A se vede acest diuar în: Documentele
1. pag. 269—313.

curs normal

și mai

cestiunea despărțirii ierarchice a Româpentru

limbi şi istoriă de Dr. Ilarion Pușcariu
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nilor de cătră Sârbi şi reînființarea metropoliei române
cu cea sârbâscă, însă fără succes.
„ Patriarchul Raiacici

a căutat

coordinate

a, zădărnici dorinţele Românilor,

mai întâiu prin repeţitele amânări a întrunirii episcopilor în Viena,
&r dupăce

întrunirea

a, fost decretată

şi impusă

prin

un emis îm-

părătesc, patriarchul a căutat prin protragerea. discusiunilor a
face imposibilă pertractarea cestiunei despre o' metropolie română
autonomă. De câte-ori acestă cestiune a fost atinsă și provocată,
de episcopul Şaguna în mod incidental în cursul desbaterilor referitore la alte obiecte, totdeauna patriarchul sârbesc ca. președinte
a sciut în o formă s6u alta să o abată dela, ordinea, pertractării.
Astfel la consultările dela 4 Novembre 1850 din incidentul
desbaterii asupra numirii bisericii gr.-or. din Austro-Ungaria a pro:
pus episcopul Şaguna a recura la regim, nu numai în privinţa numirii corecte a bisericii, ci şi în privința altor gravamine ale bisericii și făcând o consemnare a acelora în punctul 5 propune, a se
face o representaţiune la regim pentru încuviințarea unei metropolii și pentru Românii greco-orientali din Austro-Ungaria, care
să fie coordinată cu cea sârbescă.. Deși propunerea episcopului
Şaguna

pentru

a face

la regim representaţiune

și în privinţa altor

neajunsuri în biserică, în principiu a fost acceptată de conferința,
episcopilor și s'a decis, ca după resolvirea punctelor luate în programul conferințelor să se ocupe conferinţa și cu resolvirea altor
gravamine, totuși episcopul Şaguna, prevădând că acestea nu vor
ajunge la pertractare din causă că. patriarchul președinte nu voia,
'să se atingă cestiunea despărțirii ierarchice cerute de Români, declară în conferinţă că cu finea, lunei lui Novembre voiesce să se
întârcă acasă. Conform acestei declarațiuni dându-și la 16 Novem-

bre părerea

sa asupra

tul la ministrul

punctelor din program

de interne,

cerere pentru a fi dimis

la 17 Novembre

acasă.

Ministrul,

în scris de a drepa înaintat

bine

la- acesta

informat

despre

nemulțămirea lui Şaguna cu decursul conferințelor și mai ales
sciind ce-i zace lui mai tare la inimă, a poftit pe Şaguna a mai

rămâne, căci regimul va
ricii din "Transilvania.

conferi cu el

deadreptul în causa

bise-
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Adresa dela 16 Novembre 1850 a episcopului Șaguna cătră
ministrul de interne se estinde mai întâiu asupra gravaminelor bisericii gr.-or. din Austria şi mai ales ale bisericii ortodoxe române,

cuprinse în 9 puncte, între cari cel din urmă se refere la reînfiin-

țarea, metropoliei române, ce cu provocare la petițiunile de mai
nainte Şaguna o reclamă de nou în interesul prosperării culturale
a Românilor, după acâsta revenind asupra punctelor de program
al conferinţelor episcopesci își dă opinia sa pentru deslegarea noroc6să a problemelor cuprinse în program.
De aci încolo episcopul Şaguna sa mărginit în conferințe pe
lângă aceea ca, conclusele, ce s'au adus în diferitele obiecte să nu
preocupe în mod nefavorabil cestiunea reînființărei metropoliei române. Aşa d. e. făcând conferinţa, propuneri în privinţa. tipăririi
cărţilor bisericesci (liturgice) și pentru înființarea unei tipografii
la metropolia sârbâscă din Carloviţ, spre acest scop Șaguna a propus, ca acest punct din propuneri să se lase afară nefiind încă resolvită cestiunea ierarchică între Români şi Sârbi; tot din acest
motiv a propus în cestiunea, tipăririi cărţilor bisericesci, ca de pe
foia, ce cuprindea titlul cărţilor românesci să se lase afară cuvintele: „Patriarchatul din Carloviţ“, aducând și aceea înainte, că
patriarchul în cerculariul seu din 27 August; 1850 cătră diecesa
Aradului după mârtea, episcopului Gerasim Raţiu cu' nedrept se
„patriarchul întregei biserici din Austria“, o numire
numesce
- care vatămă simţemintele Românilor; în fine tot din titlul cărţilor
liturgice românesci a dorit Şaguna să se ștârgă cuvintele: „Cu
binecuvântarea Sfinţeniei Sale patriarchului sârbesc, arohiopiscoptilui și metropolitului Iosife.
Încă o încercare a mai făcut episcopul Șaguna a aduce în
curgere cestiunea despărțirii ierarchice de Sârbi și a: metropoliei
române. Incident la acâsta i-se dădu în consultările dela 17 Mar„tiu 1851, când se atinse cestiunea întregirei episcopiilor vacante
(Arad şi Verşeţ). Şaguna insista cu tot adinsul, ca să se pertracteze cu urgență obiectul acesta, din care causă ajunse cu patriarchul în conflict flagrant. Întâmplându-se la 22 Martiu 1851
m6rtea episcopului din Timiş6ra, Pantelemon 'Zsivkovici, care ca

—

119—

membru al conferinţelor se bolnăvi la Viena, Şaguna de.nou rugă,
pe. patriareh a se. lua; disposițiunile de lipsă pentru întregirea episcopiilor vacante, acum sporite încă cu una. Fiind-că tote acestea,
episcopii vacante stau în maioritate preponderantă din Români,
la. pertractarea întregirii lor nu se putea încungiura, cestiunea despărţirii ierarchice. Acesta sciindu-o bine patriarchul nu a dat loc
cestiunei acesteia nici de astădată.
|
O diferință între episcopul Şaguna și patriarchul se mai născu
și de acolo că la sedința din 23 Martiu, Şagunanu fi învitat a
participa, ceea-ce patriarchul motivă, cu aceea că Şaguna şi-a dat
răspunsul său la punctele din program la ministrul deadreptul.
În acâstă ședință a venit vorba şi despre metropolia română.
Episcopul Bucovinei a luat în apărare cererea Românilor declarându-o de o cerere dreptă. Patriarchul şi de astădată curmă, discuţia asupra acestui obiect punând la ordine continuarea operatului
despre organisarea consistoriului.
Episcopul Şaguna dimpreună cu episcopul Dalmației neparticipând

la ședința

din

10 Maiu făcură

patriarchului

declaraţiunea,

că după-ce patriarchul prin. modul său de procedere în conferințe
i-a redus pe amândoi la o posițiune pasivă, nu voesce să mai participe la conferinţe și la provocarea patriarchului dădură acestă
declaraţiune

şi în scris mai

adaugând

și aceea,

că nu

voiesc

să

recun6scă de ale sale propunerile ce se vor ascerne din conferințe
ministrului ca, obligatâre pentru întrega biserică gr.-orientală din
Austria,

pentru

că

acelea

nu

sunt

după

canbne

și

trebuinţele

bisericii. În urma, acestora Şaguna dându-și raportul său cerut;
de ministrul cultelor în privința, resultatelor conferințelor pănă la,
15 Maiu,

îşi ceru

voiă a se întârce

în eparchiă;

cu toate acestea,

la, recercarea ministrului, mai rămase încă până la 2 Iuliu. Pre-.
'. sentându-s6 la ministrul, acesta îi descoperi, că va însărcina pe
patriarchul să ţină la Viena sinod pentru alegerea episcopilor din
diecesele vacante. „Cu acestea“, dice Şaguna în diarul său „se
încheiară conferințele episcopilor şi fie-care episcop, cu cunoscință,
şi simţ de: rușine s'a întors acasă nemângăiat din causa celor
întâmplate“.
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Sub .ast-fel de impresiuni despre conferințele episcopesci ţinute
la Viena. a adresat episcopul Şaguna ministrului la 20 Aprilie 1851,
în acel timp când conferințele erau întrerupte din causa sărbătorilor

sfintelor Pașci,

poporului

român

de

„un

memorial,

legea

prin

răsăritenă

care

lămuresc
. cererea,
e

din monarchia

Austriacă,

pentru restaurarea metropoliei din privinţa „dreptului canonic şi a
pracsei bisericesci“. În acest memorial tipărit în o broșură în limba.
română și germănă deslâgă trei întrebări.
din punct de vedere
al dreptului

canonic

și adecă:

a)

Ce

die

canonele,

în deobsce

privire la metropoliţi. 5) Ce fel-de îndatorire are după

cu

can6ne

o

metropolie învecinată față cu altă metropolie asemenea, învecinată,
când acesta se află în prigonire şi c) Avem noi Românii de legea
răsărit6nă drept de a cere dela Maiestatea Sa Împăratul restauxarea, metropoliei n6stre apuse în urma prigonirilor. Prin citarea,
canonelor corespundătâre la deslegarea problemelor puse docume
nteză cu privire la întrebarea ântâiu, că episcopii -fie-cărei naţiuni
(neam) trebue să aibă metropolitul lor şi altu-i metropolit nu-i este
iertat a trece marginile metropoliei sale şi a se amesteca în
afacerile altei metropolii, chiar â6că ambe metropoliile s'ar afla
în
acelaș stat, după esemplul statorit în sinodul al 3-lea ecumenic,
față de metropolia Cyprului, care după supunerea în cele
politice
la stăpânitoriul Antiochiei voia, metropolitul din Antiochia să
şi-o
subordineze.

Sfinţii părinţi

dela numitul

sinod

prin

canonul

8: au

oprit acesta, făcând hotărîrea, sinodului normativă, pentru întrega,
biserică. Eră Q6că, cu privire la întrebarea a doua s'ar întâmpl
a,
ca o metropolie să fie sub gâne prigonită și lipsită, de metropolitul
său, metropolitul învecinat e îndatorat a îngriji de aceea în
cele
sufletesci, dar îndată-ce înceteză g&6nele, metropolitul, învecinat
nu

numai

că nu

mai

are

dreptul

a

îndeplini

trebuinţele

bisericeşci,

- dară a și conlucra și a ajuta ca metropolia învecinată să-și capete
metropolitul său. Făcând apoi aplicaţia preseriselor acestora,
cano-.
nice în referinţele bisericeșci ale Românilor din Austria față
de
ierarchia s6rbâscă, conelude, că înpotrivirea metropolitului sârbesc
,
ca Românii să-'și capete metropolitul lor este anticanonică şi con-.
turbă pacea și liniscea bisericii.
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În fine răspunsul la a treia întrebare resultă din espunerea
istorică despre metropolia Românilor, care mulţi seculi a esistat cu sediul în Alba-Iulia;

resultă din canâne,

polie suprimată prin prigoniri
rile sale;

resultă

și din pracsa

din

cari prescriu, că o metro-

afară să se readucă în dreptu-

bisericii,

ce

autorul

memorialului

o ilustreză cu mai multe ecsemple; acel respuns este, că cererea
Românilor de atâtea ori repeţită, pentru reînființarea metropoliei
lor nu numai este îndreptăţită și cuviinci6să, dară împlinirea, ei
însemneză pacea bisericii, carea va ave urmările binecuvântate
pentru cultura religi6să-morală și pentru bunăstarea materială a
Românilor de religiunea orientală,
|
4.

Sinodul electoral din Carloviţ, dela 10 Novembre 1852, .

Acest sinod însemneză un episod prea însemnat şi caracteristic
în fasele de desvoltare ale despărțirei ierarchice, de aceea merită
a forma un capitul separat. Episodul însuși se termină cu un desastru pentru patriarchul sârbesc, Iosif Raiacici, şi cu un triumf al
causei româneșci. Precum s'a putut vede din capitulul precedent,
episcopul Andreiu Şaguna a stăruit în conferințele episcopesci din
Viena de repeţite ori a aduce. în curgere alegerea de episcop la
episcopiile vacante a Aradului, a Verșeţului și a Timişorei.:
Creștinii din aceste trei episcopii fiind în preponderanță numerică de naționalitatea română, Şaguna află la, întregirea acestor
eparchii un teren nou de a solicita resolvirea cererilor Românilor
privitore

la despărţirea

ierarchică

de

Sârbi

şi la, reînființarea

me-

tropoliei române. Eparchia transilvană, în ce privesce pe episcopul
ei, ajunse încă în anul 1809 prin resoluţiune împărătâscă la atâta
independență de ierarchia s6rbâscă, ca episcopul ei să fie ales de
cătră

clerul

diecesan

dinţre

candidaţi

din

sînul

eparchiei,

adecă

Român.
Tot asemenea câștigase şi eparchia Aradului ceva mai
târdiu dela, împăratul Francisc I., dreptul de a av episcop numai pe un născut Român; eră în instrucțiunea, ce se dădă acuma
pentru întregirea scaunelor vacante dela Timişora și Vârșeț, s'a,
prescris anumit, ca candidaţii la, aceste episcopii să cunoscă perfect limba română, |
16
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Şaguna, voia în sinodul electoral să provâce o discuțiune mai
- profundă şi să împingă spre. deslegare cestiunea metropoliei române. Patriarchul sârbesc presimţind aceste intențiuni ale lui Şaguna cu tot preţul s'a ferit a da prilegiul dorit de Şaguna, și de
câte-ori Şaguna în conferințele episcopesci din Viena, a insistat
a se ţină sinod electoral, de atâtea-ori patriarchul sub un pretecst su altul.nu au dat ascultare cererei lui Şaguna. Când era
să părăsescă Şaguna din acestă causă conferințele, ministrul l-a
reținut cu promisiunea, că va dispune ţinerea sinodului electoral;
&ră la încheerea

conferințelor,

fără

să

fi urmat ceva

în privinţa

convocării sinodului electoral, ministrul a promis lui Şaguna cu
ocasiunea depărtărei acestuia din Viena, că va ruga pe împăratul
a demanda în timpul cel mai scurt, ca să se întrunâscă sinodul
episcopilor pentru alegerea episcopilor la Arad, Verșeţ, și Timișăran
ceea-ce abia după un an a urmat.
Guvernul ţărei cu datul de 21 Octobre 1852 Nr. 191 aduce
la cunoscinţa lui Şaguna hârtia ministrului de culte din 12 Octobre Nr. 4109, după care Maiestatea Sa cu datul Carlstadt 5 Octobre a dispus ţinerea sinodului episcopese electoral la Carloviţ
pe diua de 8 Novembre 1852, la care are să întrevină ca comisar
împerătese guvernatorul Voivodinei sârbesci, contele Coronini Cronberg şi la care este chiemat și Şaguna a participa. În urma acesteia, Şaguna face cunoscut guvernului din Sibiiu, că va merge pe
- diua, fiesată la Carloviţ, ca să participe.la alegerile de. episcopi în
scaunele vacante, observând că așteptă să-i sosâscă pănă la timpul de plecare. și o învitare specială la sinod din partea patriarchului, ceea-ce însă nu a urmat.
"Tot deodată fiind-că se lăţise
vorba în diecesa sa, că el ar intenţiona să mârgă episcop la altă
diecesă din cele vacante, a încunosciințat pe prosopresbiteri diecesani, că acele sciri nu sunt adevărate.
Despre cele întâmplate la acest -sinod serie Şaguna în memoriul său înedit următârele: „În tomna anului 1852 resolvind Maiestatea Sa ţinerea unui sinod la, Carloviţ pentru alegerea episcopilor
nostri din Timişora, Verşeţ și Arad,au demandat, ca la acel sinod
să ia parte și episcopii români din Ardeal şi Bucovina. Eu mă am

—

înfățișat la acel sinod,
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dară 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 sunt ales prin.sinod ci
prin

representanţii

preoţimei

nâstre

din Ardeal,

și în

sfârșit,

ei

numai aşa mă ar pute să mă primescă la sinod, când Maiestatea
Sa ar garanta, că și următorii. mei se vor alege pe viitoriu prin
sinod,. dară nu prin preoţime. Comisariul împărătesc la sinod -au
“fost locotenente-mareşal

Coronini,

conte

in a cărui

presenţă s'a în-

templat acestă oposițiune şi fiind-că el din causele lui, ca ultramontan, cunoscute, nu a stăruit a susţin6 porunca maiestatică, ci
indirecte vrea să producă în fraţii noştri bănăţeni nemulțămire
cătră episcopii sârbi şi prin aceia a-i îndemna la unaţie, am însinuat eu protest cătră Maiestate, desfăşurând sinodului tactica cea

păgubitâre, din care vor pute urma resultate triste pentru biserica
n6stră faţă de națiunea românăși am părăsit sinodul dimpreună,
cu Carloviţul şi am ascernut Maiestăţii cele: întâmplate cu mine
|

|

la sinod..

Aci nu pot retăcâ o episodă și adecă călătorind la Casrloviţ,
„am ajuns la Neoplanta și acolo o di am zăbovit la episcopul Platon.
Audind acesta; preoțimea locală au venit să-mi facă curtenire, cu
care prilegiu am observat, că mă surprinde atențiunea lor 'documentată

cătră

mine,

de 6re-ce

voiu

să cred

că domnialor

cunose

broșura vieneză din anul trecut 1851, unde patriarchul mă descrie
pe

mine

departe
aceea,

de

un

om

cu atât mai

fudul

şi

necredincios

mult presupun

dedre-ce în acest

an, la 1852,

bisericei

că domnialor

n6stre,

cunosc

mai

broşura

sa tipărit aceea la Neoplanta

"şi în limba, sârbescă etc. Preoţii aceștia, în fruntea lorși protopopul Stamatovici — un sârb ultraneu — rușinaţi fiind de caracterul
meu resolut, au mărturisit că cunosc acel pamflet. și că ei tocmai
de aceea au venit spre curtenire, ca în faptă s5 arate că dânșii
osândese .tot cuprinsul lui și că ei ca foștii mei clerici din Carloviţ,
mă cunosc de un bărbat credincios și zelos în cele ale bisericii ș. e. L.4

Incă aflându-se episcopul Şaguna în Neoplanta a adresat cu
datul 11 Novembre 1852 comisariului împărătesc la sinod, conte
Coronini, o hârtie, prin care provocându-se la dânsul ca martor al
|
162
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celor întâmplate, declară procederea patriarchului.şi a sinodului faţă,
de el: de ilegală și anticanonică și că recurge la Maiestatea Sa.
Patriarchul a insistat pe lângă părerile sale și după-ce la protestul
s&u contra participării lui Şaguna în sinod au urmat răspuns dela,
ministru de culte, prin care de nou se pronunță pentru participarea
lui Șaguna la sinod. Contele Coronini a voit s8 înduplece pe Șaguna să-și validiteze
în scris părerea sa afară de sinod în privința
candidaţilor apți pentru episcopii — dară Șaguna nu se învoi
“la acesta.
”
Intorcându-se apoi acasă Şaguna adresă cu datul 24 Novembre
acelaş an o plângere motivată cătră Maiestate contra patriarchului s6rbesc şi o representaţiune energică cătră ministrul de culte, contele Leo Thun, pentru purtarea vătămătâre, cu care a fost întâmpinat la sinodul din Carloviţ. Pornind Şaguna în ambe aceste acte
dela faptul, că, ministrul Maiestăţii Sale l'a invitat a participa la sinodul din Carloviţ și că dânsul a urmat ordinului Prea înalt al
Maiestăţii Sale, când s'a presentat în sinodul din Carloviţ, descopere
supărarea sa, căci patriarchul sârbesc, cu provocare la privilegiile
naţiunei sârbesci, l-a eschis dela sinod pe €l, pre episcopul Bucovinei și pre episcopul Dalmației. La acestă, eschidere s'a ţinut
patriarchul și sinodul din Carloviţ îndreptăţit, pe basa unei interpretări greșite a decretului cancelariei de curte unguresci Nr.

4428 din anul

1786,

după

care episcopul Bucovinei şi al Ardea-

lului participă
în acel an la sinodul episeopesc în Carloviţ în
tâte afacerile afară de acelea, ce cad în cadrul privilegiilor națiunii s6rbesci. Este evident că alegerea, episcopilor este o lucrare
generală a bisericii, dară nu obiect special al naţiunei s6rbesci;
eră în casul de față fiind în cestiune alegerea. episcopilor a trei

eparhii, ai căror credincioși sunt în preponderanţă români, cu atât
mai puţin pâte fi admisă altă interpretare a acelor privilegii. În
purtarea patriarchului se cuprinde
al Maiestăţii Sale, care, chiar dâcă
cum o face episcopatul sârbesc, are
decă pentru alţii sunt nedrepte -—
însuși privilegiul din 1695 se dice

și o vătămare a dreptului suveran
ar sta interpretarea privilegiilor,
dreptul a delătura acele drepturi,
cu atât mai vârtos cu cât în
espres: „... usque ad ulteriorem.

—
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benigna dispositionem ad ordinationem Nostram pro ratione
temporis instituendam clementer decrevimust. Nu mai puţin a
comis patriarchul şi sinodul vătămare de 'canâne, când a eschis
din sinod pe unii episcopi, cari se țin de aceeași provincie metropolitană. „Din întâmplarea acesta arătată: cu profundă supunere,
se dice în adresă cătră Maiestate, se vede că ierarchia sârbâscă
foloseşte iurisdicțiunea preste Români, la care de facto au ajuns
în înțelesul privilegiilor sârbesci, şi spre scopuri naționale şi nu după

preserisele canonice și în spiritul iubirei creştinesei. Acesta î-mi
dă îndemn a mă apropia de treptele tronului împărătesc şi cu tâtă,
supunerea a mă ruga: Maiestatea, Vostră prin a cărui prea înaltă
dreptate supușii Români au fost eliberaţi de jugul privilegiilor
politice, să Vă înduraţi a apreția cu inimă părintescă recursele
Românilor pentru înfiinţarea ierarchiei lor proprii și prin un enunţiat;
prea înalt să-o eliberaţi prea grațios de apăsarea bisericescă a,
privilegiilor sârbesci“.
În

adresa

cere Șaguna
Novembre,

cătră

ministru

în

acest

obiect

din

anularea sinodului ilegal ţinut în
aducând la, cunoscinţa ministrului,

aceleași

Carloviţ

motive,

la 8—10

aroganţa vătămătbre

a patriarchului, care făcut atent de comisariul împărătesc la urmări, au răspuns că Maiestatea Sa Împăratul este domn preste
voinţa lui, dară ni și preste consciinţa lui! Afară de aceea despre
cele-ce aveau să se întâmple în sinod la 10 Novembre s'a anunţat
cu 0 di înainte, adecă în 9 Novembre în f6ia sârbâscă din Belgrad,
probabil cu scop, ca triumful „patriarchului să fie cu atât mai mare
în ochii poporului sârbesc.
_
Decepţiunea nu a întârdiat însă pentru patriarchul, căci după
rescriptuul ministerial din 5 Septembre 1853 Nr. 170 comunicat
episcopului. Șaguna, prin guvernul ţării sub Nr. 261 din 17 Septembre acelaș an, Maiestatea Sa prin emisul din 9 Martiu 1853
a aflat purtarea patriarchului sârbesc, Iosif Raiacici, în contradicere
cu

ordinaţiunile,

esistente

și

cu

voința

pronunţată

a Maiestăţii

Sale și a demandat, ca patriarchului pe lângă arătarea, netemeiniciei obiecţiunilor lui, să i-se aducă la cunoscință displăcerea,
Preaînaltă,; tot odată a se lua disposiţiuni, ca pe viitoriu astfel de
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aroganțăsă se înfrâneze. Acestea, dispune ministrul a se aduce la
cunoscința episcopului Şaguna ca resolvire a plânsorilor sale așternute la înaltul loc cu datul 24 Novembre 1852 Nr. 320 pe lângă
comunicarea și a unei copii după emisul ministerial din 16 Martiu
1853 Nr. 1181 îndreptat cătră guvernul sârbo-banatic, prin care
se arată netemeinicia obiecţiunilor patriarchului la apărarea procedurei sale necorecte.
Cuprinsul acelei copii este următorul: „Din pertractările sinodale privitore la întregirea scaunelor episcopesci vacante a aflat
Maiestatea Sa, că patriarchul Raiacici a escepţionat în sinodul electoral dreptul de votare al episcopilor din Sibiiu, Cernăuţ, și Zara.
Purtarea, acâsta se împotrivesce orânduelilor esistente şi voinţei
Prea înalte esprimate la convocarea sinodului, pentru că episcopii
din Sibiiu și Rădăuţ, (mai târdiu Cernăuţ) prin decretul maiestatie
din 1783 s'au subordinat metropolitului din Carloviţ, și sinodului
archiepiscopesc în tâte afacerile dogmatice și bisericesci şi prin
decretul din 9 Octobre 1783 s'a şi ordinat acelora a se presenta
la sinod. Lărgirea, acâsta a iurisdicțiunei metropolitane s'a esprimat
cu privire la episcopul din Cernăuţ, de repeţite-ori în planul de
regulare al bisericii din Bucovina dela 26 Aprile 1786, capitulul :
III $. 54 şi prin decretul cancelariei aulice din 13 Decembre 1788
Nr. 418; deasemenea, și episcopul din Sebenice (mai târdiu Zara)
întocmai ca acel din Cernăuţ prin manifestul din 29 Decembre
1828 şi prin decretul împărătesc din 19 Martiu 1829 s'a subordinat iurisdicţiunei bisericesci a metropolitului. Deci fiind-că după
prescriptele canonice toţi episcopii unei provincii metropolitane
au să participe la sin6dele electorale, la întrevenirea metropolitului
sa și dispus cu decretul din 13 Martiu 1786 că numiții episcopi
au fost convocați la sinod cu vot în tâte obiectele bisericesci cu
escepţiunea acelora, cari se reduc la privilegiile naţiunei ilirice din
Ungaria. Între acestea însă nu se numără alegerea episcopilor, la
care sunt în drept a participa toți. episcopii provinciei metropolitane; din aceste motive s'a și dispus prin: decretele prea înalte
din 20 și 28 Iuliu 1790, ca toţi episcopii să ia parte și la alegerea
metropolitului, ce-şi după aceea sa urmat. Eră decă s'a întâmplat
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că care-va din episcopi nu a venit la sin6dele electorale, stu nu.
a fost în vre-un cas convocat, de aci nu se pâte trage consecințe,
pentru-că legile şi nu individii, și diregătoriile, cari stau sub lege,
au să servescă de cinosură.
|
a
|
Patriarchul se provâcă pentru legitimarea, procedurei sale la
ţinuta, episcopului Transilvaniei Nichitici în sinodul din anul 1786,
care a asistat numai la, acele ședințe, în cari sa desbătut despre
reducerea numărului sărbătorilor, dară s'a depărtat dela acele ședințe, în cari s'a tractat de alegerea episcopilor în scaunele, ce au
fost atunci vacante; pe nedrept însă, căci problema acestui sinod
din capul locului era alegerea episcopilor, şi spre acest scop s'a
convocat la acest sinod Nichitici chiar la întrevenirea metropolitului. În faptă el a participat la sinod și îndreptăţirea lui a participa la actul alegerii nu sa escepţionat. s6u tras la, îndoială de
„adunarea episcopilor. Episcopul Bucovinei din causa etăţii înaintate a fost dispensat a participa. Dâcă Nichitici s'a absţinut dela,
votare, a făcut acesta nu din causă, că ar fi recunoscut neîndreptățirea sa la acesta, ci din causă, că el se ruga-se pentru strămutare la una din episcopiile vacante din Ungaria și de aceea s'a
- reţinut dela, eserciarea dreptului de votare din propriul îndemn, în
interesul nepreocupaţiunei la darea votului, precum s'a întâmplat
și la sinodul din urmă, că episcopii din Carlstadt și din Pakratz
au repăşit din sinod, fiindcă se ruga-se pentru strămutare la una
din diecesele vacante“.
Ca episodla aceste întâmplări, cari denstă un triumf al oausei
române raportat prin dibăcia şi tactica episcopului Şaguna față de
patriarchul

sârbesc

urmâză

aici. şi însemnările

lui

Șaguna

din me-

moriul său înedit despre întâmplările anului 1853: „Maiestatea Sat,
scrie Șaguna, „s'a .îndurat a-mi da complăcenţa prea înaltă pentru
purtarea, mea în sinodul Carloviţean. din tomna anului 1852 (a se
-ved6 Nr. cons. 1001), €ră patriarchului Raiacici a i-se vesti neplăcerea prea înaltă dimpreună. cu episcopii sârbeșei și în fine a,
„denumi de episcopi .pre cei aleși în acel sinod: şi adecă pre archimandritul

Bezdinului,

Mașirevici, la. Timișra,

Cruședolului, Procopiu Ivacicovici, la-Arad

pre

archimanădritul

şi pre archimandritul

—

Hodoşului,
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Emilian Kengelatz,

trator al eparchiei

Aradului,

la Verșeţ şi atunci fostul
Patriciu

Popescul,

a

adminis-

fost strămutat

de archimanărit la mănăstirea Ghergeteg în Sirmiu, carele numai
din aceea causă au cădut în disgraţia regimului, căci au primit
în biserica nostră,-pre un preot unit după tipic, precum i-a poruncit patriarchul sârbesc, carele apoi a fost așa fără de suflet
încât în loc săl fi apreciat pre Popescul pentru ortodocsie, au
spriginit pre regimul ultramontan cu vătămarea, bisericei nostre“. :)
B)

1.

Anii

1860—1870.

Pașii înnoiți pentru reînființarea metropoliei.

Causa, metropoliei gr. or. române, pentru care 12 ani fără resultat; luptară Românii ortodocşi din Austro-Ungaria întră cu anul
1860 în fasă nouă, mai favorabilă, produsă de căderea regimului
absolutistie de stat. Cel mai de aprope impuls puternic pentru sc6terea, ei din stagnațiune și apropierea ei spre favorabilă deslegare
î-l dădură cei trei senatori imperiali de religiunea gr. or. denumiți .

de împăratul în 1860 în persânele

Şaguna, Andreiu Moesonyi
representanți ai Românilor
Episcopul

Şaguna,

denumit

episcopului

Andreiu Baron de

de Foen şi Nicolau Baron Petrino, ca
din Transilvania, Banat şi Bucovina.
fiind

prin biletul de mână împărătesc

ae

senator

imperial

estraordinar

din 29 Aprilie 1860, se presentă

“la Viena pe terminul pus de 29 Maiu pentru deschiderea consiliului împerial înmulţit și participând la ședințe pănă la mijlocul
lui Septembre 1860 apără cu multă bărbăţie egala îndreptăţire
națională, a Românilor din Austria. Pre lângă causa națională nu
mai puţin preocupa pre episcopul Șaguna cestiunea reînfiinţăriimetropoliei române și despărțirea ierarchică de cătră Sârbi. Spre
scopul acesta în conțelegere cu cei-lalți doi consilieri imperiali,
Andreiu Moesonyi de Foen și Nicolau Baron Petrino conferiră cu
1)
Patriciu
Aradului
şi zelos,

În însemnările sale despre anul 1850 despre sinodul din Arad Şaguna mai dice despre
Popescul următârele: Nu mult după acest sinod repausă episcopul -Gerasim Raţiu al
și de administrator eparchial s'a denumit archimandritul Patriciu Popescul, român bun '
dară serv necondiţionat patriarchului sârbesc Raiacici. Multe bune sfaturi i-am dat eu

lui, cari să'le fi uscultat, ar fi rămas de episcop la Arad,

—

199

—

patriarchul sârbesc, Iosif Raiacici şi alţi episcopi şi fruntași, cari
se mai aflau pe atunci în Viena din partea sârbescă. Despre aceste
consultări și conferinţe dă episcopul Şaguna în punctul 23 al diariului său 1) cea mai fidelă icână în următârele:
„Luni în 20 luniu căl. nostru sosi la Viena patriarchul Și imetropolitul Iosif Raiacici și s'au sălășluit la otelul „Maisel“. Marţi
în 21 luniu mi-a făcut curtenire și am înţeles dela el pricina ve-

nirei sale la Viena, că adecă va să se plângă împăratului pentru
nedreptăţile, cari le iscusesce ierarchia din partea unor ampluiaţi
de frunte, precum a „ministrului, conte 'Thun și fostul guvernator
al Croaţiei, contele Coronini. Patriarchul a avut audiență la Îm-

păratul Joi în 23 luniu şi între altele a cerut voie dela Maiestatea,
Sa de a pute aşterne o petiție cu episcopii și consilierii impe-!
riali, cari se află de față la Viena și adecă cu episcopii dela Bucovina Eugenie (carele în tr6ba noului lor gimnasiu din Sucâva,
şi a iconostasului pentru biserica, lor catedrală. din Cernăuţi se afla
la Viena), dela Timișdra, Samuil Maşirevici şi cu mine, apoi cu

domnii

Andreiu

covina,

ambii

Moesonyi

din

Bănat

şi Baronul Petrino din Bu- /

consilieri imperiali.

Patriarchul și-a compus o petiție şi a chiemat în 28 luniu la,
sine pre dișii trei episcopi' şi pre cei doi consilieri imperiali la
consultaţie. Aci s'a procetit conceptul compus de cătră patriarchul
sârbesc,

carele

numai

pe

episcopul

Timișbrei

l-a mulțămit,

6ră

pe cei-alalţi nici decum, pentrucă era întocmit întrun înţeles, care
după convingerea episcopilor şi consilierilor de naţia română este
spre

vătămarea

candnelor

şi

a

obiceiurilor,

ce

le-a

avut

naţia,

română din vechime în viaţa sa din afară bisericescă şi adecă
conceptul sus atins cuprindea în sine 1. o rugare pentru centralisaţia strânsă a, bisericii întregi, dela care să atârne iurisdicţia cea,
mai înaltă asupra tuturor eparehiilor și a fondurilor tuturor eparchiilor şi centrul

ei să fie Carloviţul

şi sinodul

de

acolo,

în

care

sinod să se alsgă toţi episcopii; 2. rugare pentru ţinerea sinodului cu toţi episcopii din Austria, care sinod să hotărască obiec1) A se ved6 diarul despre consiliul „imperial

înmulţit din anul 1860

de episcopul Andreiu

Bar. de Şaguna în documente p. 1. şi i. de Dr. Ilarion Pugeariu Tom. Î. pag. 320—339.
1

—

tele pentru

un
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congres naţional,

carele apoi

să-ar și ţine pe basa

privilegiilor naţiei sârbeșci și să-ar chiema și câţi-va deputaţi din
eparchiile Ardealului, Bucovinei și Dalmației. După ce s'a procetit,
conceptul întreg, carele încă și alte puncte afară de cele -pomenite cuprindea în sine,
fost mai

care

puţin însemnate,

eu

aci

le

trec

cu vederea,

— Episcopul Bucovinei,

căci au

Eugenie,

numai

decât s'a declarat a nu se pute mulțumi nici cu centralisarea,
nici cu sinodul din Carloviţ, căci clerul şi poporul eparchiei sale
doreşce o constituire a episcopiei lor după canneși cu privire
la. împregiurările

locale

și a administraţiei
Tot

„eparchiot
politicei,

în înţelesul

de

acolo,. precumși

ei în mâna
acesta

s'a

al diecesei Bucovinei,
ce

au

recâștigarea. averei

sa dela guvern.
descoperit

făcând

observat Carloviţul

până

și

Baronul

Petrino,

ca,

și nișce înfruntări asupra
acum

şi dicând, că buco-

vinenii nu au încredere în sinodul Carloviţului, căci acest -sinod,
deși a dat:lor până acum numai un episcop sârb, totuși eparchia
lor este așa săturată cu acest un episcop sârb, în cât numai doresc să mai aibă un episcop dela disul sinod, pentrucă episcopul
acesta sârb a predat bunurile și averile bisericeşci bucovinene
guvernului civil în administraţie. El, baronul Petrino, mai adause,
că el și astădi î-și aduce aminte, cum tatăl lui în casa propriă a
înfruntat pe episcopul sârb, anume Vlahovici, pentru aceea căci
a, subscris instrumentul 'predărei averii bisericeșci în mâna guvernului, carele încă și astădi ţine la sine averea eparchiei lor şi nu
vrea ca să o predea îndărăpt, deși eparchia a petiţionat. pentru
acesta. In urma acestora a dis lăudatul baron Petrino, că acei
episcopi ai lor au fost mai buni, pe cari dela guvern i-a căpătat,

decât episcopul acela sârb,

pe care l-a trimis lor Carloviţul.

De

aceea lucră acuma eparchia Bucovinei de a se organisa potrivit
posiției sale, ca ea să-și alegă episcopul său și să administreze
averea religionară, dară nu sinodul sârbesc dela Carloviţ. Dupăce
baronul Petrino tâte acestea și altele asemenea adevăruri le-a
vorbit, și-a descoperit cugetul său și dl Andreiu Mocsonyi, că
naţia română, nu se pote mulțămi cu cuprinsul disei. petiţii, căci
doreșce a

fi. coordinată,

€ră

nu

subordinată

naţiei

sârbesci

şi nu
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-ca să depindă dela, sinodul din Carloviţ în cele bisericesei, pentru
aceea a propus lăudatul domn Mocsonyi, ca deocamdată să se
ceră voie dela guvern de a se pută ţine adunarea obștâscă bisericâscă din tâte eparchiile și deputaţii din partea, bisericâscă și
mirenâscă să se al6gă după numărul populaţiei a fie-cărei eparchii.
Propunerea, acâstao a primit și episcopul Bucovinei, baron Petrino
şi ev, dar patriarchul și episcopul Maşirevici nu; patriarchului nu
i-a plăcut nici espresia acesta: „Kirchenversamnilung“ (conferinţa
mergea, în limba germână) şi dicea că o astfel de adunare nu se
pote ţine, decât „Naţional-Congres* căci aşa stă în privilegiile
naţiei sârbesci,

dela

care

el

(patriarchul)

nu

se pâte

abate

„căci.

naţia lar ucide cu petri.“
Mai departe. patriarchul. și episcopul Timiș6rei nu s'au învoit;
nici în aceea,

ca preoţii

și mirenii

să se alegă

după

numărul

im-

populaţiei din fie-care eparchie, ci să remână împărțirea cea de
pănă acum a deputaţilor chiemându-se câţi-va preoţi şi mireni şi
din partea Bucovinei și a Ardealului. Apoi au mai observat aceşti .
doi archierei sârbi, că trebue a se face alegerea episcopilor prin
sinod archieresc,

căci așa poruncese canânele,

dar nu

prin eparchii

singuratice, precum acâsta vru să facă eparchiile române; la care
Moesonyi și Petrino au răspuns, că decă se pâte face alegerea,
metropolitului sârbesc prin preoţime și popor, atuncide ce nu
sar put face şi alegerea de episcop român prin cler şi popor?
La care au răspuns archiereii sârbi, că aşa este în privilegiile
sârbesci. La care baronul Petrino au respuns, că dâcă este asupra,
canbnelor alegerea episcopilor prin mireni, atunci trebue să aibă
și Românii metropolit, pe care preoțimea şi poporul să-l alegă, 6r
episcopii români să se alegă prin sinodul acestui metropolit român.
Eu dupăce am tot tăcut, am luat vorba și am proiectat, că este
neapărată lipsă ţinerea unei adunări obstesci a tuturor eparchiilor
din: monarchie și alegerea membrilor acestei adunări după numărul
sufletelor din fie-care eparchie. Pe lângă tâte că noi românii am
motivat părerile nostre fârte bine și. după principiul egalei îndreptăţiri şi al frăţiei religionare, totuși au cădut acelea în pământ
sec, căci conferinţa o a disolvat.archiereii sârbi cu aceea, ca Joi
172

—

132—

în 80 luniu eră s8 ne adunăm şi ei vor chiema încă doi Sârbi la
aceea, conferinţă, căci acum au fost numai doi Sârbi, dar patru
Români la conferinţă. Joi în 30 luniu ne-am și adunat 6ră-și fiind

din partea Sârbilor poftiți d-nii Mnagenovici

din

Matici,

acesta

maior:

auditor

pensionat.

« Conferinţa

Sirmiu nobil
încă

a

și

ținut

trei :6re, dar fără folos, căci partida sârbescă apăra privilegiile
sale şi vrea ca aceste privilegii să servâscă de basă pentru organisarea bisericii întregi din Austria, er partea română pretindea,
o organisaţie pe basa canbnelor cu privire la viaţa bisericâscă
de mai nainte a naţiei române.
Aci €răşi multe înfruntări s'au
. tăcut ierarchiei sârbesci, pentru abusurile şi supremaţia, care Sârbii
se nisuiau a le refrânge, însă în zadar. In sfârşit am vorbit eu,
dicând,

că pentru binele obştesc

al ortodocsiei nostre

aflu de mare

folos o adunare obstescă bisericescă şi acâsta se pote face fără,
să vateme privilegiile Sârbilor, să se 'dică în rugarea, ce sar
compune, că adunarea acesta obstescă se cere acuma în chipul |
acesta cu acel adaus, ca. aceea să nu prejudicieze privilegiile
naţiei sârbesci, prin urmare adunarea cea, propusă de mine
a se considera ca o adunare estraordinară.
Românii s'au

ar ave
învoit,

dar Sârbii nu, ci au.remas la „National Congres“ al lor. Mai pe
urmă am propus eu, d6ră ar fi bine, ca din partea amânduror
naţii să se alâgă câţi-va bărbaţi de încredere pentru desbaterea
lucrurilor bisericeşci. Românii și în acesta s'au invoit, dar Sârbii nu

și aşa au

rămas

şi acâstă,

s6rbâscă s'au putut convinge,

conferință

fără

sporiu.

Insă partida

că nu va pută subjuga, şi pe viitoriu

pe Români bisericeșce, pentru:că purtarea, d-lor Petrino şi Mocsonyi,

au convins pre Sârbi, că Românii vrâu și sciu să apere dreptul lor
bisericesc şi.că numai coordinaţi vrâu să fie cu Sârbii, dar subordinaţi nici de cum nu se vor da lor“.
Neputându-se ajunge ast-fel în conferințele comune o :înţelegere între Români și Sârbi în privinţa regulării posiţiei lor ierarchice, - patriarchul sârbese Iosif Raiacici și episcopul Timișorei
Samuil Mașirevici așternură împăratului o petiţiune, prin care cer
subordinarea

episcopiilor

din

Transilvania,

patriarchiei s6rbesci din Carloviţ,

Bucovina

și Dalmația

cu o administraţiune centrală în

—

Viena.

Pentru

regularea,

trebilor
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bisericești

săs se ţină mai

întâiu

un sinod al tuturor episcopilor şi apoi congres național. Senatorii
imperiali români, Șaguna, Mocesonyi și Petrino înțelegând - despre
cuprinsul acelei petițiuni, nemulțămiţi că ierarchia's6rbescă preste

voia, Românilor voieșce să dispună și mai departe de sârtea bisericii
române și să o ţină în dependenţă de cea sârbâscă, așternură la,

21 August 1860 la înaltul tron altă petiţiune din partea, Românilor,
prin care protestând în contra petiţiunii. așternute împăratului de
patriarchul sârbesc, cu provocare la repeţitele petiţiuni de mai
nainte, cer restaurarea metropoliei pentru Românii gr.-orientali din.
„diecesele Ardealului, Timiş6rei,
pentru eparchia Bucovinei cer

Verșeţului și Aradului; 6r în cât
ţinerea unui sinod din preoți și

mireni pentru regularea afacerilor bisericesci.
La, aceste

petiţiuni

din partea Românilor. și Sârbilor urmă re-

soluțiunea, împărătescă
din 27 Septembre 1860, adusă la cunoscinţa
- episcopului Şaguna” din partea ministrului de -culte din 30 Septembre sub Nr. 14721/649, prin care se orândueșce ţinerea unui
sinod episcopesc pentru consultare asupra: afaceri
. comune
lor bisericesci

şi aşternerea

din sinod

a propunerilor

și dorințelor

bine- -

motivate pre can6ne; în deosebi acel sinod, la care au să ia parte
și episcopii din Ardeal, Bucovina şi Dalmația, are a propune, cum
ar fi a se

regula

referinţele

ierarchice,

pentru

ca și recerințele

şi

interesele bisericesci ale Românilor gr. or. să fie respectate după
cuviință. Eră cu privire la petiția Românilor ministrul descopere,
că Maiestatea Sa nu este neaplecat înființărei unei metropolii române gr. or., învită pe Şaguna a participa la sinodul episcopese
comun, unde în înțelegere cu episcopul Bucovinei să facă după
ascultarea, sinodului eparchiei sale propuneri în privinţa: regulării
referințelor ierarchice ale coreligionarilor din Ardeal și Bucovina.
Episcopul Şaguna, care cu epistola sa din 12/24 August 1860
încunoscințeză pre episcopul Bucovinei Eugeniu Hacman :). despre
petiția dată la Maiestate în audiența avută la 23 August dimpreună
cu Mocsonyi și Petrino îndată după primirea acestei resoluțiuni
3

339—340.

A se ved6 Documente

pentru

limbă şi istorie

de

Dr.

|

Ilarion Puşcariu, Tomul

D

I. pag.

.

-
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scrie cu datul 26 Septembre căl. v. 1860 de nou episcopului Rugeniu Hacman al Bucovinei consultându-l în privinţa paşilor pentru
emanciparea ierarchiei de. sub Sârbi și descoperindu-i totodată, că
încât pentru pârticiparea la sinodul comun al episcopilor orânduit
în Carloviţ s'a. descoperit ministrului, ba chiar și Maiestăţii Sale,
că nu pâte participa la acel sinod.:) |
Episcopul Hacman, precum se vede din respunsul său din
14/26 Septembre cătră episcopul Şaguna, așa dară înainte de a fi
primit încunoscințarea despre resoluţia împărătescă din 27 Sep"tembre, în loc să dea concursul său pentru înființarea metropoliei
române se înc6rcă a complica cestiunea, prin unele temeri ale sale
ce le are, că fondul religionar al Bucovinei se va, întrebuința spre
folosul altor eparchii, mai ales a celor serbesci şi cu bună s6mă
și a celor românesci

ar

ave

mețropolit

descoperind

totuși

unul

tot

(cel

odată,

că

sârbesc!)

și

decă

dintre

Românii

metropoliţi

trebue să fie cel mai mare preste toţi episcopii din Austria ș. a.
Episcopul Şaguna observând din respunsul şovăitor al lui
Haeman, că acesta nutresce idei separatistice, prin epistola din
16 Octobre îi descopere cu provocare la canâne părerile sale despre
posițiunea egală a metropoliilor între sine. 2)
|
Fiind-că prin resoluţiunea împărătescă din 27 Sept. 1860 s'a
dat voie a consulta în causa regulării referinţelor ierarchice faţă
de Sârbi sinodul eparchiei din Ardeal, episcopul Șaguna. prin
cerculariul esmis la 3 Oct. 1860 Nro. 858, convâcă sinodul pe

diua

de

24

Octobre,

mai

ales

că

afară

de

acesta

încă

din. luna

Marţiu proiectase şi făcuse pașii la, locoteninţa țărei pentru ţinerea
unui sinod eparchial pe 3/15 Iuliu acelaş an.
|
_»O di mare, o di însemnată, o di de mult dorită, o di de
sărbătore a bisericii nostre din Ardeal dar și a naţiei române

din t6tă Austria,

ortodocsia
1) Epistola

nâstră,

o di mare

a se vedă în: Actele

anul 1860 pag. 95—99,
Tom.

încât partea

așa

este,

soborului

bisericii

i

2) Ambe epistole a se ved& Documente

I. pag. 340—345,

ei cea mai

numărâsă,
mare

ortodocse

di

se ţine

serbăm

de

astădi,

resăritene din Ardeal din

pentru limbă și istorie de Dr. Ilarion Puşcariu
.
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căci ea ne prevesteșce reînvierea metropoliei nâstre ș. a.“ sunt
cuvinte, prin cari începe episcopul Şaguna 'cuvântarea sa de
deschidere a, sinodului eparchial amânat pe 24—26 Octobre 1860.
„Isvorul bucuriei esprimate în aceste cuvinte sunt cuvintele
Maiestaţii Sale, că nu este neaplecat înființării unei metropolii
gr. orientale. Resoluţiunea împărătescă din 27 Septembre 1860
este în causa metropoliei cea, dintâiu resoluțiune favorabilă, care
dă speranţă temeinică la realisarea aceleia. De aceea între primele
lucrări ale sihodului au fost a aduce Maiestăţii Sale Preainălţatului
împărat omagiul mulțumitei şi al fidelității, 6r episcopului diecesan
Andreiu Baron de Şaguna, lui Andreiu Mocsonyi de Foen şi lui Ni-

colau Baron Petrino mulțămită şi recunoscință pentru ostenelele
lor în causa, metropoliei încoronate de primul succes.
In meritul cestiunei metropoliei sinodul declarând, că acâsta
după drept esistă, decide a se așterne la Maiestate recurs pentru
faptica ei restaurare;

în deosebi

sinodul nemulțămit,

că prin reso-

luţiunea, împărătescă din 27 Septembre 1860, reînfiinţarea metropoliei se face pendentă dela, opiniunea sinodului episcopese comun
din Carloviţ, iregular și anticanonic, cere ca Maiestatea Sa din
plenitudinea puterii Sale, să8 ordineze reinființarea metropoliei
române fără a condiţiona împlinirea; dorinței Românilor ortodocși
dela un

decis

al sinodului

din. Carloviţ.

Tot

odată

din

acelea-și

motive se adresă sinodul din Sibiiu cătră sinodul metropolitan din
Carloviţ. cu rugarea a respecta, dorința Românilor ortodocşi din
Ardeal, Banat și Ungaria pentru despărţirea ierarchică de cătră

Sârbi şi constituirea bisericâscă sub metropolit naţional, care să
cuprindă episcopiile româneşci din Austria și a sprigini realisarea
acelora

—

aducându-și

aminte,

Români

dela 5 Maiu 1848 au asigurat pe aceştia despre simţămin-

tele lor frăţeşci şi că nu doresc
mult de cât naţia românâscă.

că naţia sârbescă

în adresa

cătră,

să aibă nici cât un fir de păr mai

Cât de mari speranţe legau Românii ortodocși de resoluţinnea
împărătescă din 27 Septembre 1860 în privința apropiatei reînființări a metropoliei lor, se vede de acolo, că sinodul diecesan

din 'a. 1860 cugeta şi la mijlâcele

pentru dotarea

corespundătdre

—
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a metropoliei;. de aceea prin o rugare separată se adresă la tronul
împărătesc pentru o dotare. corăspundătdre a metropoliei Românilor
ortodocși, 6r de altă parte pe calea ministeriului austriac înaintă
rugare cătră guvernul: principatelor române pentru reînoirea donaţiei moşiei: „Mărișeni“ din ţinutul Argeșului, ce o făcuse metro-

poliei române

ortodoese

la 13 Iuliu

1700 “principele

român Ioan

Constantin Basarabă, care donaţie însă din causa apostasiei metropolitului Atanasiu a rămas nerealisată.:)
- Sinodul însărcineză în fine pe episcopul diecesan pentru casul,
ca până în primăvara anului următoriu nu ar urma resolvirea

dorită a metropoliei, să convâce sinod nou

Mironoșiţelor,

€r în interesul

conţelegerii

diecesan la Dumineca

în privinţa

regulării

re-

ferințelor ierarchice, conform resoluţiunei împ&răteşci din 27 Sept.
1860, despre tâte lucrările 'și conclusele sinodului a încunoșcința,
pe episcopul Bucovinei, Eugenie Hacman, pentru a le comunica
şi sinodului eparchial al Bucovinei. 2)
E

Resolvirea

favorabilă

dela

locurile

preaînalte

a petiţiunei

sinodului diecesan din 1860 în privinţa reinfiinţării metropoliei
gr. ort. române din Alba-Iulia întârdiă mai mult, decât se credea;

cu tote acestea sinodul eparchial pus în perspectivă în primăvara

anului 1861 nu se convocă. Cu atât mai mult se lucra în acest
timp pe calea corespondenţelor și a întrevenirilor personale.
- La

inițiativaşi sub conducerea bravului luptătoriu pentru drep-

turile naţionale
mânii bănăţeni
“Timişâra

cari

se

la 21

și bisericesci, a lui Andreiu Moesonyi de Foen Rodinpreună cu cei din diecesa Aradului ţinură, la

Ianuariu

înţeleseră

despre

şi 10 Februariu

esmiterea

unei

"1862

două

deputaţiuni

conferinţe,

în

generale

a

1) Din o epistolă a episc. Şaguna cătră G. “Barițiu din 1861 (Suplement la volum III-lea
ist. Transil. de G. Barițiu p. 570) se vede că Şaguna particular s'a interesat de sârtea
acestei
petiţiuni, însă fără resultat favoritoriu, Etă ce serie el lui G. Barițiu: „Am primit ieri
serisârea
Dtale cu cea a dlui Maiorescu şi m'am bucurat din suflet că Dta dinpreună cu
dl Maiorescu așa
sincer spriginiţi trâba cererei nostre pentru ajutoriu din România. Noi nu avem altă
dovadă
decât istoria pentru moşia Mărişeni. Aș dori ca dlor celor ce li-s'a încredinţat acest obicet din
partea guvernului de preste Carpaţi, să li-se spună, că noi sub rugarea ndstră pentru restituirea
Mărișenilor înţelegem o causă binecuvântată de a ne ruga de fraţii nostri
pentru ori-ce ajutor,
Noi şcim prea bine că dâră moșia aceea nici că au trecut în proprietatea
metropoliei nâstre ș. c. ].
?) A se vede act, sob. bis. ort. rom. din Ardeal

din a. 1860.
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tuturor Românilor

ortodocşi

din monarchia

austriacă.

Andreiu

de

Moesonyi, care întreţinu o corespondenţă întinsă cu episcopul .Şaguna, în causa reînființării metropoliei şi a despărţirei ierarchice,
propune esmiterea la împăratul a unei deputaţiuni grandi6se sub
conducerea lui Șaguna, la care să ia parte și Hudoesiu Hurmuzachi,
Baronul Petrino şi Baronul Vasilco, ca representanţi din eparchia

Bucovinei. Episcopul Şaguna cu răspunsul seu din 12 Ianuariu
1862, accepteză propunerile lui Andreiu de Mocsonyi, făcând acestuia,
tot odată cunoscut, că din partea cancelariei aulice a fost provocat
să presenteze un proiect în privința regulării referinţelor n6stre
bisericesci, ce are de cuget a face în luna lui Martiu, când crede
a fi mai sănătos, ca să potă conduce și deputaţiunea Românilor în
causa metropoliei.
La o nouă încunoșeințare a lui Moesonyi din 22 Ianuariu
1862,

că Românii

din Banat și Ungaria

au

decis,

să

nu'ia parte la

congresul sârbesc pentru alegerea metropolitului-patriarch, Șaguna,
cu răspunsul său din 15/27 lanuariu aprobâză şi el acesta; opineză
însă

că ar fi consult,

ca nu

o singură

deputaţie,

ci mai

multe din

mai multe părți să mârgă cu petiţii la împăratul în causa metropoliei. Părerea acesta nu întâmpină consimţământ și de aceea
Şaguna se învoi a se conforma întru tâte dorințelor Românilor din
Ungaria și Banat.
Deputaţiunea compusă din un număr considerabil de cei mai
valoroși Români ortodocși din tâte eparchiile române din monarchie
sosi la Viena în 24 Februariu, când tocmai plecase împăratul la,
Veneţia; de aceea în absenţa împăratului se presentă în 3/15 Martiu
la, arehiducele Rainer, care era locoţiitoriul împăratului și îi înmanuă,

petițiunea Românilor pe lângă o vorbire din
Şaguna ca conducătoriul deputaţiunei.

partea

episcopului

„După ce se inmanuă petițiunea, maiestatică locoţiitorului împărătesc, deputaţiunea întregă se mai înfățişă încă și pe la ministrii

Schmerling și Lasser precum și la cancelarii aulici ai Transilvaniei
şi Ungariei, Nadasdy și Forgach, fiind pretutindenea bineprimită, și
dându-i-se cele mai bune promisiuni. Cancelariul aulic al Ungariei
primi deputaţiunea întrun mod sărbătoresc, adecă în presența
18
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tutulor consilierilor aulici ungari; de tot interesante au fost vorbirile, ce le ţinu la acestă ocasiune conducătoriul episcop baronul
Şaguna pe la fie-care din aceste dicasterii, și interesante au fost

Şi respunsurile ministrilor, cu deosebire a cancelariului unguresc,
carele între altele întâmpină deputaţiunea cu cuvintele scripturei:

„Ce vrei să-ți facă ţie alţii, fă şi tu lor asemenea, prin ce au
vrut să arăte, că cancelaria, aulică ungară va stărui pentru împlinirea

dorințelor

Românilor,

pentru-că

și

Ungurii

pe

atunci

î.și

așteptau asemenea, împlinirea dorințelor lor politice.
În fine deputaţiunea prea îndestulită -cu modalitatea și tactica,
observată de episcopul conducător, Şaguna în propunerea obiectului,
să duse la dânsul și prin Eudocsiu de Hurmuzachi îi descoperi a
sa mulţămire. Hurmuzachi fini cu cuvintele: „Excelenţia Ta ai
dis, că te ţii mândru cu noi în înţeles nobil, și noi dicem, că încă
ne ţinem mândri cu Excelenţia Ta €răși în
să ajute!“ și în adevăr el a și ajutat!

înțeles

nobil.

D-deu
|

După acsâsta deputaţii se depărtară la ale sale, &r episcopul
Șaguna și Ivacicovici împreună cu Moesonyi şi Hurmuzachii aşteptară, reîntorcerea, împăratului și numai după ce urmă acâsta preste
vre-o câte-va săptămâni şi după ce se înfăţișară împreună și propuseră causa și împăratului cu graiul cel viu şi după ce primiră
„Şi asigurările împărătesei despre împlinirea cererei lor, părăsiră și
ei Viena.“ :)
E
”
„Nu fără Gre-care interes este pentru o istoriă specială a reînfiinţărei metropoliei româneși corespondenţa decursă în acest
timp între loan: Dobran,
agent de curte, Emanuil Gozsdu și
Georgiu Hurmuzachi.
|

Ioan Dobran prin epistola, sa din 15 Decembre

1861, adresată

episcopului Şaguna, descoperind acestuia, că în cancelaria aulică
fiind în curgere denumirea, de administrator al metropoliei sârbesci,
„Sa născut îndoială, dâcă pâte fi denumit de: administrator un
episcop

roga pe

titular,

Șaguna

su trebue să fie acela episcopul unei

a-i deslega,

acestă

întrebare,

1) A se veds Vechia Metropolie de Nie. Popea pag. 226—227.

mai

diecese;

adaugând

deci

că

—
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dânsul a adus în discuţie şi cestiunea metropoliei române

amintind

despre numerâsele petiţiuni ale Românilor, începând cu'a. 1849.
Episcopul Şaguna observă în răspunsul său dela 20 Decembre
1861, că cererea Românilor pentru restaurarea metropoliei este
cea mai justă și cu provocare la canâne î-și dă părerea, că administrator metropoliei din Carloviţ pâte fi numai un episcop diecesan.
La 6 lanuariu 1862 încunosciințeză Dobran pe Şaguna, că a
cetit contelui Forgach scrisdrea lui Şaguna şi că Maiestatea Sa
la propunerea, ce i s'a făcut, a denumit de administrator -archiepiscopese în Carloviţ pre episcopul Samuil” Mașirevici; în. ce
privesce metropolia română, arată că disposiţiunea cercurilor mai
înalte este favorabilă, numai cât ar fi de lipsă s8 aștârnă un plan
de organisare a bisericii ortodoxe române, prin cea ce ar fi
posibil a îndupleca la conlucrare în favorul metropoliei şi pre
baronul Simion Sina; eră cu epistola din 30 Ianuariu 1862 încunosciințeză Dobran pe Şaguna, că contele Nadasdy, în acord cu alte
păreri din cercurile mai înalte, fiind convins despre îndreptăţirea
cererei Românilor,

a însărcinat pe

domnul

Pușcariu

1)

a-i face

un

estras din petițiunile şi broșurile publicate în causa restaurării
metropoliei române; de altă parte vorbind cu .nou numitul administrator al. archiepiscopiei din Carloviţ,. acesta s'a declarat în
favârea, restaurării metropoliei române; în fine și aceea descopere
episcopului Şaguna, că a propus ministrului de stat Schmerling a
denumi pre Şaguna, de metropolit al Românilor, remânânăd, ca planul
de organisare să-l facă după denumirea şi chiemarea lui la, Viena.
La ambe epistole răspunde episcopul Şaguna, că proiectul de
organisare are a se aduce pre cale constituţională prin representanța legală, care este sinodul metropoliei: prin urmare acesta,
nu se pâte face înainte de încuviințarea metropoliei; deci î-l rogă
să stăruiască, a se resolvi cererea sinodului diecesan din Sibiiu
*) Fost concipist

la cancelaria aulică

transilvană.

Acesta u şi lucrat un memoriu

din

punctele de vedere istoric statistice, canonic, din care apoi s'a compus propunerea lui Nadasdy la
împăratul, De 6re-ce însă la întrevenirea lui Reichenstein (vice-cancelar), şi a lui Pop (consilier

aulic unit) Nadasdy a propus înființarea

metropoliei numai

pentru

Ardeal,

Şaguna

a, rugat pre

Schmerling, să ia causa dela cancelaria ardeleană, adecă “din mâna lui Nadasdy, şi să o refereze
el, — propunând o metropolie pentru toţi Românii.
:
|
i
|

18*
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din an. 1860 și nu aceea a fi el denumit de metropolit, căci decă
acesta, i-ar fi fost ţinta și nu.restituirea bisericii ortodoxe române
în drepturile sale, din anul 1848 putea căpăta titlul de metropolit
|
dela ministrul Eotvăs.
Emanuil Gozsdu în respunsul său din 18 Ianuariu 1861 cătră
|
- episcopul Şaguna scrie următârele:
_.... Emamnoiparea. bisericii ortodoxe de supremaţia sârbâscă,
o sci bine lxcelenţia Ta, că a fost şi e cea mai ferbinte dorință
a sufletului meu; eu sunt convins, cum-că scăpătarea în cultură, în
ce se află Românul de astădi, mai mult e. de însușit supremaţiei,
ce o esersă .Sârbii asupra bisericii nâstre în contra a tot dreptului divin şi uman, decât ori-cărei alte împrejurări. Fi dar încredinţat, Ixcelenţie, că întru emanciparea de Sârbi și reînvierea
metropoliei române vei av6 în mine un spriginitor neostenit, întru
„acesta tâte puterile și mijlâcele mele "Ți stau spre disposițiune“.
„Emanuil Gozsdu a; făcut parte în deputaţiunea la împăratul în

3/15 Martiu 1862.

|

|

În ce privesce eparchia Bucovinei, s'a vădut la locul său, că
episcopul Șaguna a încunosciinţat pre episcopul Bucovinei Eugenie
Haeman despre hotăririle sinodului din Sibiiu, ţinut în Octobre 1860.
„Episcopul Bucovinei a, observat o adâncă tăcere, pănă ce cu adresa
sa din 10/22 Iuniu 1861 scrie lui Şaguria următârele: „În privința -

regulării

referinţelor ierarchice- ale

din Austria

m'am

sfătuit

cu

ce l-am înmulţit spre acel scop,
Din

alăturata

broșură,

veţi

eparchiilor

clerul meu,

clerului

av6 bunătatea

bucovinân.

credinciose

întâiu cu consistorul meu,

apoi într'o adunare

dorinţa clerului meu ş. e. |.«
Dorinţele

drept

eparchialnică.

a, înţelege socotinţa

|

culminau

în

ridicarea

înseși

și
a

eparchiei bucovinene la rangul unei metropolii cu episcopi titulari,
ceea-ce episcopul Şaguna combăti. ager. din punct de vedere ca-'
nonic în broşura publicată în limba română și germână sub titlul
„Anthorismos“. Episcopul Şaguna în răspunsul său din 17 Iuliu 1861
Nr. pres. 254 descopere episcopului Hacman, că încă din luna lui Maiu
primise pe altă cale un esemplariu al broșurei „dorinţele clerului
bucovinân“, din care făcându-şi un studiu serios asupra unor puncte.

—

cuprinse

în ea,

părerile

sale

MM

le-a

—

publicat în „Tel.

Român“

și le

va da, şi în. broșură separată, promiţându-i a-i trimite la timp un
esemplar. Și, în adevăr episcopul Şaguna fără preget se informase
încă de mai nainte despre cele ce se petrecuse în -Bucovina în
dilele . acelea. El încă la 21 Ianuariu 1861 scrie lui George Hurmuzachi între altele următârele:
„Mai departe trebue să-ţi fac acum cunoscut scopul scrierii mele,

ca mai aprâpe să lămurim trâba nâstră generală bisericâscă. La
acest pas al meu mi-a dat ansă petiția cea mai prâspătă, ce după
gazetele vieneze s'au dat împăratului din partea, Bucovinei, în carea
se cere între altele

şi o metropolie.

Eu mărturisesc

că aș dori, ca

cererea şi basa fraţilor bucovineni pentru o metropolie să o cunose
mai de aprâpe şi acesta o aş dori nu din alt motiv, fără numai:
pentru aceea, ca să lucrăm în bună conţelegere, va să dică acest
obiect să nu se dea oficiosităţii, pănă nu ne-am înțeles la olaltă,
căci obiectul
-se ţine de noi toţi și noi trebue să-l: hotărîm, &r gu-

vernul numai să-l precunâscă. "Mi vine a dice, că noi Românii din monarchia austriacă am dobândit în principiu metropolie în 27 Septembre 1860,

când împăratul

a dis,

că nu

este neaplecat înfiinţării

unei metropolii române; de legea ortodoxă“. Apoi descoperind lui
G. Hurmuzachi, cum a scris în causa metropoliei din 'sinodul din
Sibiiu şi mai înainte episcopului Hacman continuă astfel: „Nu
lăsaţi, mă rog, libertatea odată câștigată pentru susţinerea, sinodului, '
la care negreșit au de a luă parte atât representanţii preoţimei,
cât şi ai creştinilor; folosiți-Vă de acestă libertate, căci, să-mi cre-

deţi,

într'ânsa veţi

bisericesc. Vă

găsi

reînvierea,

încredinţez,

spiritului

că vrășmaşii

nostri,

amorţit

şi letargic"

ai căror număr este

leghion vor şti să se folosâscă de despotismul lor, decă D-Vâstră,
nu

veţi ști să vă

folosiţi de acestă

Cu inimă sângerândă,
la 9/21 Februariu 1861:

„Vă

libertate

scrie George
împărtășesc,

şș. c. 1.*

Hurmuzachi
cum

înţelege

lui: Şaguna
acum

epi-

scopia n6stră- causa, metropoliei române. Înainte de d6uă săptămâni
au adunat prea sfințitul episcop, Eugenie Hacman aicea pre con:
sistoriul s%u înmulţindu-l cu câţi-va profesori de. teologie și i-au
comunicat punctele, ce are 'a le propune unui sinod de preoţi.

-
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Un profesor al teologiei, Român zelos, lucâfărul și favoritul
clerului, un bărbat strălucit prin caracterul său consecuent și
nepătat, prin spiritul și erudiţiunea sa, anume Părintele Calinciue,
a arătat necesitatea a învita și creștini mireni la un sinod ca
acesta, unde are a se desbate o causă de așa mare însemnătate,
Acesta fu înzadar! .. Şi cari au fost punctele comunicate? Cele

nai însemnate au fost: întemeierea unei metropolii și a doi episcopi

numiţi chiar nemțesce „Weihbischife“ în Bucovina: Alegere
a
„_metropolitului prin un sinod provincial micst, — însă cu
aceea:
mărginire, ca să alegă el numai trei candidaţi și apoi ocârmui
rea
să numsscă pe unul din trânșii metropolit.
Un sinod anual ecumenice duchovnicese, — unde? la Viena!
Sub îndoită președinţă a unui archiereu şi unui procurator
al
statului!
Şi fiind-că le este ruşine de lume și mai ales de Prea
sființia Vostră apoi s'au adăugat totodată cu mare genero
sitate,
că învoesc și Ardealului ca și Bucovinei o metropolie deosebi
tă.
Aceste puncte profesorul ae teologie Popovici le-au preluc
rat
din poruncă, adecă numai le-a, motivat și le-a împodobit și
alaltăeri
Luni le-a cetit din poruncă şi în ființa episcopului Eugeni
e, nemțesce, — unui sinod de preoți, ce s'au fost conchiemat
anume
pentru acesta. Domnul episcop au recomandat puncte
le a se
primi. . Preoţii anume nepregătiți, ameţiţi de refera
tul cel lung
nemţesc, deprinși la o disciplină mai mult decât
militară și O
supunere Grbă și mută la tote celea, au plecat capetele
și lucrările
sinodului într'o clipă s'au sfirșit! A ua di, adecă
ieri diminâță
sau mai adunat preoțimea, numai ca să subscrie din porunc
ă în
ființa, dlui archimandrit- Teofil Bendela punctele, întocm
ai cum
i-sau cetit nemţesce.
Domnul
profesor Calinciue provocat de
domnul archimandrit spre a subscrie au refusat subscr
ierea su,
motivând refusarea acesta întrun mod respectuos
și modest.

Atunci dlui fă înfruntat pentru acesta de domnul archimandrit
în
faţa întregului

sinod, —

ce

îndignaţi

dar

consta

cam

din

vre-o

40 de preoţi —

într'un chip, cât se pote de furios, de atingătoriu și
de injositoriu.
Ceilalţi

preoţi

terorisaţi

au răspuns

la

chiemareu

domnului archimandrit și au pus iscăliturile domniilor
lor, unul
câte unul pe hârtie, și sinodul episcopiei Bucov
inei era gata!

—
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Eşind din adunare. sărinanii. preoți î-şi făcură cruce 'dicând,
că D-deu să-și facă milă cu dânșii și să le ţină în semă posițiunea,

lor, cea, dependentă, ertându-le păcatul
din poruncă, şi așa, sunt înzădar, că o
va, puts înființa... Noi credem, că în
a sinodului dela Sibiiu cătră, baronul
metropoliei române ar trebui neapărat
€răși domnul

Petrino,

ca

să se

pentru programul dela Viena,

ţină

ca

acesta, punctele subserise
asemenea nelegiuire nu se
urma adresei de mulțămire
Petrino pentru sprijinireu
a se provoca dela Sibiiu
de

cuvânt,

episcopia

să

lucreze

aici

nâstră să se înțelesă

- în: causa metropoliei cu Excelenţia Vâstră.
Şi de doresce d-lui
cu sinceritate binele bisericii n6stre, apoi nu mă îndoiesc, că vu

apăra și aici şi acum causa dreptă. Și domnul episcop al nostru,
care în minutul acesta nu are alt amic în tâtă Bucovina decât
pre

Eu,

va asculta....

că-l

pâte

d-lui,

amicii

fraţii şi

sciu

mei

atâta, că altă speranţă și altă mântuire pentru biserica Bucovinei,
nu

este,

de supunerea

afară

care după

română ortodoxă,

fi, ....

pâte

Ardeal

nâstre

—

acesta

și

Acâsta

pururea

o metropolie

sub

nâstre

episcopiei

socotinţa nâstră numai

și numai în

a

convicţiunei

este

alfa şi

rămâne

va

omega

cea mai -

nâstră

dorința

înfocată ș. e. L.“
În urma acestei serisori a lui George Hurmuzachi, episcopul
Șaguna prin respunsul său din 18 Februariu, qă sfatul a se înainta
protest motivat, atât la adresa episcopului, cât şi a guvernului
contra lucrărilor și procedurei anticanonice a episcopului Eugenie
Hacman.
Decă pre lângă acestea se va considera, că în deputaţiunea
condusă la împăratul de episcopul Şaguna la 3/15 Martiu 1862
în causa metropoliei au participat cei mai de frunte bărbaţi români
din Bucovina, precum EHudocsiu Hurmuzachi, Nicolau baron Vasilco,
Nicolau cav. de Buchenthal, ba chiar și archimandritul Bendela,
nu

nici o îndoială,

mai încape

și mireni, doreau
„

că

din

Românii

Bucovina,

preoţi

ca, episcopia lor să se încorporeze la metropolia,

Ardealului;

şi acâsta

spre acesta

al

nisce lucrări

și

decă concursul

de sigur avea, să se întâmple,

bărbaţilor

bucovineni

manifestaţiuni

nu

se

ocasionale, ci

mărginea
ar

fi

numai

constat

la

din o
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conlucrare constantăşi sistematică, cu care să fie în stare. a paralisa, lucrările contrare ale episcopului lor diecesan spriginite de

guvern cu scop a împedeca întrunirea tuturor Românilor ortodoxi
din Austro-Ungaria înti'un organism bisericesc al unei metropolii.
„De .o importanță cumpănitâre-în causa înfiinţării metropoliei
Românilor

ortodoxi
au

fost

reseriptul

de

mână

împărătesc

dela

25 Iuniu 1863 comunicat episcopului Şaguna din partea presidiului

cancelariei
pres. prin
“române

dela

aulice transilvane cu datul de 29 Iuniu
care Maiestatea
Sa resolvind
cererea
15 Martiu

1862, a declarat

1863 Nr. 563
deputaţiunei

de nou, că are intenţiunea,

a înfiinţa pentru Românii gr. ort. o metropolie independentă coordinată celei sârbesci; spre acest scop însă poftesce ministrul pre episcopul Șaguna, ca eventual consultând și pre alţi bărbaţi de încredere ai bisericii sale, să opineze, dâcă metropolia română să se
estindă deocamdată numai asupra Transilvaniei, sâu ca să se
„estindă și asupra tuturor Românilor ortodoxi din Ungaria, cerând
totodată să-i respundă și la alte întrebări speciale în privința
locului. de reședință al metropoliei, în privinţa episcopiilor sufragane,

a arondării

deosebi,
estindă,

lor,

dâcă părerea
şi asupra

a locurilor

ar

de reşedinţă

merge

Românilor

într'acolo

ortodoxi

din

al episcopilor

ca

metropolia

Ungaria,

în

și în

să

acest

se
cas

să indice și mijlâcele și căile desfacerii Românilor ortodoxi din
"Ungaria de cătră metropolia s6rbâscă din Carloviţ — fără vătămarea drepturilor câştigate.
La comunicatul ministerial, care din interesantul lui cuprins
și ton tradeză multă încredere și prevenire faţă de episcopul Șaguna,
acesta cu provocare la petiţiunea, Românilor așternută împăratului la
15 Martiu 1862 se declară pe motive istorice, canonice și practico

numai

pentru

o metropolie,

ce

are

a

se

estinde

asupra

tuturor

Românilor ortodoxi din Austria, va, se dică nu numai asupra
Românilor 'ortodoszi din Transilvania și Ungaria, dară și asupra celor

din Bucovina.

|

|

„_Exă la întrebările speciale respunde astfel : Metropolia română
cu reședința în Sibiiu să aibă sub sine afară, de eparchia transilvană
ca archidiecesă, încă episcopiile esistentea Aradului și Bucovinei

—

cu

locurile de

reşedinţă
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ce le au, lângă

cari să se mai

înfiinţeze

alte trei episcopii nouă: I, la Timișora (protopresbiteratele
miș6ra,

2. Hasiaș,

3. Szt.-Miklos, 4. Ciacova,

5. Becskerek,

1. Ti6. Pan-

ciova). II, la Caransebeș (protopresbiteratele 1. Caransebeș, 2.:
Mehadia, 3. Lugoș, 4. Făget, 5. Verșeţ,6. Oraviţa şi 7. BisericaAlbă. Protopresbiteratul Lipovei de pănă atunci al Timișorei să
se incorporeze la Arad). III, Episcopia cu reședința în Cluș, pe
teritoriul Ardealului, din care să se ia pănă la 3 sute de mii suflete
mai remânând pănă la 4 sute de mii de suflete pentru archidiecesă,
În periferia episcopiilor române au să cadă mănăstirile: Hodoş,
Bezdin, Szt.- -Gyorgy şi Misics,
filia Boziak şi Voilovitza.
În privința

acâsta

nu

însă şi mănăstirea

cât și în privinţa,

împărțirii

Zlatieza

aşa,

cu

numitului

fond inalienabil din Carloviţ ar fi a se pertracta, şi decide finalminte
numai prin un congres bisericesc. Nici un drept al Sârbilor nu s'ar
'vătăma prin reînființarea metropoliei Românilor, căci în sine punerea.
metropoliei Românilor sub metropolia sârbescă; dela început nu a.
fost canonică, ci un act al puterii de stat, 6r acum desfăcându-se
Românii de cătră Sârbi, aceştia nu ar suferi nici o nedreptate din
partea Românilor, pentru-că întrega naţiune sârbescă, ce se află
în Bănat, în puterea privilegiilor date din partea locurilor mai
înalte ar remâne sub metropolia sa naţională și respective sub;
"episcopia sa naţională din Verșeţi.
Privitor la mijl6cele
române și a episcopiilor

materiale pentru restaurareă metropoliei
ei î-'şi dă părerea întracolo, că acesta,

ar fi problema sinodului metropolitan,a crea mijlâcele proprii, de
cari dispun, după ce î-și vor căpăta partea cuvenită din averea
comună cu Sârbii, și numai întru cât mijlâcele proprii nu vor fi
suficiente, se va.-cere ajutor dela stat. În fine la întrebarea, în ce
mod ar fi a se face propuneri la împăratul în privința denumirii
atâta noului metropolit, cât şi a noilor episcopi, respunde că.
metropolitul să fie ales prin congresul bisericesc stătătoriu din
preoţi și mireni, €r episcopii prin sinodul. episcopesc; alegerea,
metropolitului și a episcopilor să se așternă apoi Maiestăţii, Sale
spre întărire și denumire.
19

—
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„_ Cuprinsul representaţiunei episcopului Şaguna se vede, că nu
a fost după așceptarea cancelariei aulice, în ceea-ce privesce teri-

toriul, asupra căruia avea să se estindă metropolia cerută de Românii

ortodozi, pentru-că numita cancelarie cu datul de 28 Martiu 1864
Nro. 137 au ordinat a se asculta sinodul eparchiei transilvane în
privința aceea, 6re nu s'ar pută ţărmuri o metropolie independentă
pentru Românii de religiunea gr. ort. numai asupra, Transilvaniei?
Episcopul Șaguna, în conformitate cu decisul sinodului eparchial

din

a.

1860,

convocase încă cu

datul 20 Februariu 1864 sinod

eparchial pe diua de 22 Martiu pentru a face raport. despre pașii
făcuţi şi despre resultat în causa înființărei metropoliei şi pentru
. organisarea trebilor bisericesci, scolare şi fandaţionale. Acest sinod
a fost de mare însemnătate pentru desvoltarea organisaţiunei
bisericesci nu numai în eparchia transilvană, dară în întrega
metropolie ortodoxă română, ce s'au înființat; pentru-că nu numai
a decis

a adera

lao

metropolie

pentru

Românii ortodoxi

din tote

provinciile monarchiei, în conformitate cu petiţiunile de mai nainte
și cu respunsul dat de episcopul diecesan, şi pe acâstă basă a
ascerne o rugare nduă la împăratul pentru restaurarea metropoliei!:)
dară în scurtul timp cât au ținut sinodul au elaborat pe basa
unui proiect lucrat de. episcopul Șaguna un regulament de organisare a, afacerilor eparchiali de 174 paragrafi, cari cu deosebire,
în ce privesce parochiile, s'au pus îndată în pracsă. Acest regulament
şi mai ales proiectul presentat sinodului de episcopul Şaguna a
servit de material în anul 1868 la elaborarea statutului organic

al metropoliei ortodoxe române.

|

|

În ce privesce ţinuta ierarchiei s6rbesci față, de stăruinţele
„Românilor pentru o metropolie propriă a lor eoordinată cu cea
s6rbescă, episcopul Șaguna ca preşedinte mai descopere sinodului
și aceea, că la adresa sinodului din 1860 cătră consistoriul metropoliei sârbesci nu a urmat nici un răspuns.
Punctul de întâlnire mai de aprâpe al Românilor cu S6rbii
în cause bisericesci era 1 August 1864, pe când era convocat
1) A se vede Actele sinodului bisericii

gr. răsăritene

din Ardeal din a. 1864 p. 216—288.

—

MI

—

congresul, pentru alegerea metropolitului sârbesc din Carloviţ, şi
totodată, sinodul episcopese.
Faţă de congresul sârbesc inteliginţa română din diecesele
Aradului, Timişdrei
și Verşeţului
întrunindu-se la Timişâra în
d6u5 conferinţe încă la 21 Ianuariu şi 10 Februariu 1862 luară

hotărirea ca Românii să nu alegă deputaţi la, congresul sârbesc,
nici să participe la acel congres; să alegă totuși în cercurile românesci câţi-va representanţi generali cu însărcinarea ca neintrerupt
să lucre după încrederea pusă în ei.
Conform acestor hotăriri sosind timpul ţinerii congresului
electoral pus pe diua de 1 August 1864, representanţii generali ai
Românilor bănăţeni şi ungureni în frunte cu episcopul Aradului
Procopiu Ivacicovici se presentară și ei la Carloviţ nu pentru a
participa la congres, ci pentru a face declaraţiuni în numele Românilor, pentru ce nu pot participa la acel congres. Presentându-se
representanții Românilor la comisariul împărătesc pentru congres,
generalul Iosif baron Philippovici de Philippsberg îi dădură. părerea
lor în seris și totodată un memorial cătră împăratul, prin care
arătând că biserica sârbescă are caracterul ei naţional specifice
sârbesc, -6ră biserica română are de asemenea caracterul ei naţional

românesc, fie-care cu îndreptăţire la folosirea limbei proprii în
biserica sa, declară că Românii nu pot după „can6ne să considere
de arhiepiscopul işi năetropolitul, care. era de a se alege atunci
în Carloviţ, prin urmare nici a participa la alegerea lui, nu se ţin _
în drept

și chemaţi, ci mai vârtos asceptă, ca și Românilor conform

repeţitelor cereri să li se dea
dentă

de cea

voie a av6 metropolia lor indepen-

sârbescă, și biserica

Românilor

ortodoxi

din Austria

să se organiseze ca biserică naţională cu congres: naţional, stătător
din representanţi preoţesci şi mireni. În ' deosebi representanţii
români în petiţiunea cătră împăratul, cer ca în. cas că ar deveni
vacantă, vre-o episcopie din Bănat, unde Românii sunt în preponderanță, aceea să nu se întregâscă prin sinodul episcopese până
la organisarea, metropoliei române, pentru a nu se complica şi
îngreuna, şi nai mult desfacerea, ierarchică a Românilor. de Sârbi,
şi în fine representanţii români în conformitate cu rugările lor de
192

—
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mai nainte se mai descoperiră intr'acolo, că nu sinodul episcopese
din Carloviţ ar fi competent a desbate și pertracta cestiunea
metropoliei române, precum s'a ordinat prin resoluţiunea împărătâscă

din 27 Septembre

1860; din contră Românii

ar fi dorit, ca eman-

ciparea lor bisericâscă să o pâtă mulțămi unui act direct al
domnitorului; întomai precum s'a urmat şi cu supunerea, bisericii
române sub ierarchia s6rbâscă.
|

În diua alegerei de metropolit (5 August) se presentară Ro-

mânii în congresul sârbesc, unde deputatul Vicenţiu Babeş făci
în numele Românilor de nou aceleași declaraţiuni cuprinse în memoriul cătră împăratul şi cătră comisarul împărătesc apelând cu
multă elocinţă la simţul de dreptate și frăţietate al deputaţilor
congresuali,

ca

să contribue

fie-care

din tâte

puterile

sale, ca cât

mai curând să se pâtă desface și regula de ambe părţile referințele ierarchice; căci numai așa vor. pute înceta neîncrederea și
amărăciunile

din

trecut

şi în

locul

frăţescă în interesul prosperărei
şi Sârbilor,

aflători

sub

scutul

acesta, a fost primit bine
împărătesc

pentru

Congresul

congres

lor a domni

morale
bisericii

ortodoxe.

din partea, congresului,
nu a dat loc

naţional-sârbese

alese

pacea

şi culturale

unei

de

a
Deşi

şi iubirea

Românilor
discursul

totuşi comisariul

discuţiuni

metropolit

asupra

lui.

pe episcopul

'Timişsrei, administratorul de pănă atunci al archiepiscopiei din
Carloviţ, Samuil Mașirevici. După ce alesul fi întărit de împăratul,
şi ţinu îndată sinod episcopese sub presidiul comisariului împărătesc

Philippovici. În acest sinod, conform serisorii de mână împărătesei
din 13 August 1864 adresate noului metropolit, sârbesc, avea, să se
pertracteze şi decidă causa metropoliei Românilor ortodosi şi a
despărţirei ierarchice a acestora de cătră Sârbi. De aceea episcopul
Șaguna sciind, că reînființarea, metropoliei'române, pentru care de
mulţi -ani se luptase, era acum deja pronunţată din nou din partea
împăratului „prin biletul de mână din 13 August 1864 și că în sinod
are a se îndeplini mai mult numai. o formalitate, participă la pertractarea acestui obiect în sinod,. în care se şi decise cu unanimitate
înființarea, unei metropolii pentru Românii ortodoxi din Ardeal,
Bănat și Ungaria şi despărţirea .ierarchică a Românilor de cătră

—

Sârbi.

Precum

se

pâte ved6
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din protocolul

acestui. sinod

însuși

metropolitul patriarech Samuil Mașirevici cu provocare la biletul de
mână al împăratului, pre lângă o motivare mai pre larg, se declară
învoit ca Românii să pâtă ieși din legătura ierarchică cu Sârbii,
să-și câștige metropolia lor autonomă pre lângă susţinerea, legăturii generale bisericesci în cele dogmatice şi rituale și provocă, și
pre ceilalți episcopi a se declara, decă consimt și ei la acâsta.
După ce episcopul Şaguna, espuse în sinod motivele, pentru
cari Românii au cerut desfacerea, lor ierarchică de cătră Sârbi şi
înființarea unei metropolii române autonome și după ce ceti dorinţa,

Românilor în privința acâsta, formulată în sinodul eparchiei Ardealului

în anul

1864

din

care

reese,

Românii

că

din

și în

necesitate

„interesul prosperării bisericesci şi al progresului religios şi cultural
cer acesta,

membrii

toți

sinodului

la acesta învoiţi,

se declarară

atât din punct de vedere canonic, cât și politic bisericesc şi practic în interesul egalităţii de drept şi a păcii între ortodoxii Români
- şi Sârbi; îndeosebi se declară învoit episcopul Aradului, pre care
patriarehul

din

consideraţiune,

că credincioşii

acestei eparchii sunt

Români, îl dispensâză de legătura ierarchică
Sârbii, dându-i voie a se pune sub metropolia
să se înființeze;

de pănă acum cu
Românilor, ce are

mai departe,

Sinodul învoindu-se

ca poporaţiunea

română locuitâre în .episcopiile bănăţene după premergerea împărţirei ei şi după; condiţiunea, asigurării esistinței episcopilor sârbesci
din Bănat (Timişora și Verşeţ), să se subordineze unei metropolii
române, aduce conclusul de următorul cuprins: „Posibilitatea înființării unei metropolii române coordinate cu cea sârbâscă în c.
r. staturi

austriace sub condiţiunea

esenţiale legătură

de

a se păstra

prin sinodul general, —

În privința sinodului episcopese

între ele în cele

se pronunţă“.

|

comun, care să susțină legătura

ierarchică pe viitoriu între Români și Sârbi, făcu
sub p. 4 al protocolului, următârele propuneri:
neral să se ţină de regulă tot la 6 ani, și decă ar
şi mai adese-ori, 2. ca acela să se adune odată

episcopul Șaguna
1. ca sinodul gecere împrejurările
la metropolia Car-

loviţiană, &r altădată la metropolia. română, 3. ca în acel sinod să
"ducă presidiul ambii metropoliţi ședând după seniu, unul de-a

—
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drepta, celalalt de-a stânga. Aceste propuneri se. primiră pre lângă
modificări în punct 2, ca adecă locul ţinerii sinodului să se decidă după împrejurări din cas în cas; și în p. 3. ca șederea în presidiu

de-a drepta să o aibă totdeauna metropolitul sârbese, din conside-

rațiunea

vechimei

scaunului

metropoliei

celui din Carloviţ,

Comisariul împărătesc Baronul Philippovici pe basa rescriptelor
împă&rătesci- concretiseză și supune sinodului în ședința dela 15
Septembre 1864 spre pertractare mai multe cestiuni referitâre la
înființarea, metropoliei române și anumit 1. ca eparchia Bucovinei
în pertractările sinodale privitâre la înființarea metropoliei române .
nu a fost şi nu pâte fi obiect de discuţiune; 2. că, după-ce sinodul
episcopese s'a pronunțat, că la episcopia, cea nouă română au să
vină întrega diecesă a Aradului, la care se mai adaugă, protopresbiteratele:

apoi din
goșului,

Făget,

Hasiaş,

diecesa Verșeţului
Caransebeșului,

nele românesci

Lipova

și Jebel

patru

din

diecesa

Timiș6rei,

protopresbiterate întregi: al Lu-

Mehadiei,

Varadiei

și în

din celelalte protopresbiterate,

fine

tâte

comu-

cari au să rămână

la, diecesele sârbesci — e ae lipsă a se face o consemnare a tuturor comunelor curate românesci, amestecate și curate sârbesci
din diecesele Arad, Timişora și Verşeţ pentru aplicarea principiilor
statorite în sinod cu privire la încorporarea lor la o eparchie s6u

alta;

3. Episcopiile

sârbesci

din

Timișâra

pe viitor, €r pentru metropolia română

adecă pe teritorul transilvan

doue,

și Verşeţ

au să esiste şi

să se înfiinţeze 5 episcopii,

a Aradului

una,

una

în Ca:

ransebeș şi una în Boros-Jend s6u „Oradea-mare;
la propunerea
episcopului dela Arad Procopiu Ivacicovici s'a, lăsat fiitoriului
metropolit românesc a face propuneri în privinţa locurilor episcopiilor
„românesci şi tot la propunerea episcopului din Arad s'a reservat
chestiunea dotaţiunei episcopiilor nouă românesci metropolitului

românesc, care va av6 să facă propuneri în privinţa, acâsta. 4. În

cât pentru denumirea primului metropolit român, sinodul
are a
propune, ca împăratul să-l denumescă, &r în privința instituiri
i metropoliţilor următori, sinodul metropolitan să facă propunere la

locurile mai înalte, pentru instituirea episcopilor la, episcopii
le cele

nouă,

metropolitul

în

conțelegere

cu

2

episcopul

său

sufragan

de

—

51

—

atunci al Aradului să propună împăratului pe candidaţi, spre denumire, având pe viitoriu a fi aleşi de sinodul episcopilor din metropolia română.
_Pe timpul şedinţelor sinodale
vocaţi

la

Carloviţ

ca

bărbaţi

din Septembre

români

de

1864

încredere

fură

con-

Andreiu

de

Moesonyi și Vicenţiu Babeș, pentru a întra cu sinodul episcopese
în pertractări pentru realisarea practică a despărţirei ierarchice a
Românilor de cătră Sârbi. Acestă representanță, în care făcea
parte şi episcopul Aradului, Procopiu Ivacicovici a propus representanţei sinodale sârbesci un elaborat bine studiat şi. motivat .
cu. datele de 'lipsă în privinţa modalităţii și cheii de împărţire a
averii comune bisericesci şi a
representanţei române. de a
mulțămitor și pentru Români şi
din causă că representanţii s6rbi

mănăstirilor; însă tâte încercările
la un mod de împărţire
ajunge
pentru Sârbi au rămas fără resultat,
susțineau morţiș, ca la un principiu,

că fondurile bisericesci sunt de caracter naţional specific sârbesc,
pe când Românii, din contră cu tot dreptul susțineau, că acele
fonduri sunt confesionale atât pentru Sârbi cât și pentru Români,
În astfel de
cari s'au ţinut până atunci de metropolia sârbâscă.
împrejurări representanţele de ambe părţile se desființară, fărăa,
ajunge la o înţelegere, dând fie-care parte vot separat sinodului,,.

de unde încă nu au urmat nici o decisiune.
Era în firea poporului sârbesc, care dela început consecuent
se impotrivise despărțirii ierarchice a Românilor şi care.numai
sub presiunea, dela prea înaltele locuri se învoiră la înființarea
unei metropolii

române

autonome,

—

ca şi acum

încă să facă

în

punctul împărţirii averei comune bisericesci tâte posibilele greutăţi.
Şi dâcă dela bunăvoința sârbescă și dela o despărţire dreptă a
averii comune

multă vreme

s'ar

fi

condiționat

ar fi trebuit Românii

înființarea

metropoliei

ortodoxi să ascepte.

române,

Procesul

de despărţire ierarchică a Românilor de Sârbiîn ce privesce comunele mestecate, averea şi mănăstirile se continuă încă și astădi,

după 34 ani dela înființarea metropoliei române şi nimenea nu
pâte preved6, când se va termina aceea despărţire întru tte. -
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2.
Acum

tiunei

Reînființarea Japtică a metropoliei. .

tâte erau pregătite

despărţirei

ierarchice

pentru

deslegarea favorabilă a ces-

a Românilor

de

cătră

Sârbi

și a

înființării metropoliei Românilor ortodoxi.
Împăratul în repețite
rânduri descoperise intenţiunile Sale bune față de causa dreptă a
Românilor și acum însărcină sinodul general din Carloviţ, a per-

tracta, din tâte
Românilor

punctele : de vedere causa

şi a înființării unei

dinate cu cea

sârbâscă.

13, 14 și 17 August

metropolii române

Sinodul

1864 în mod

înființarea, metropoliei române

despărțirii

autonome

episcopese ţinut
unanim

şi a așternut

sale privitâre dorinţei Românilor.
Causa era, matură spre decidere

sa

ierarchice a
în Carloviţ la

pronunțat,

regimului,

favorabilă;

coor-

de

pentru

propunerile

aceea toți

Românii ortodozi așteptau cu încordare a se împlini dorinţa lor
atât de veche. Cu tâte acestea realisarea metropoliei se mai amână,
încă, preste patru luni de dile. Timpul acesta de aşteptare a fost
o probă grea pentru Românii ortodoxi şi în deosebi pentru episcopul Şaguna, care făcuse cu privire la, ac6stă causă multe esperiinţe triste în decurs de 116 ani de muncă. El care mai bine scia
ca alţii, că dușmanii bisericii ortodoxe Române sunt „legion“

cum se esprimă el la un anumit loc, se temea, că
şi machinaţiunile acelora, causa metropoliei de nou

prin intrigele
să fie zădăr-

copul

a

nicită, mai ales că ministeriul lui Schmerling, care au fost părtinitor causei, începuse a se clătina. O influință contrară ortodoxiei
se esercia din cercurile ultramontane, cari nu bucuros vedeau întărirea bisericii ortodoxe prin înființarea metropoliei române. EpisŞaguna

nemulțămit;

pentru

atâta

trăgănare

causei

me-

tropoliei şi cam bolnăvicios fiind, nu voi să mârgă în tâmna anului
1864 la Viena, pentru a participa la senatul imperial, o împrejurare,
ce contrarii bisericii ortodoxe române o folosiră cu rea voință
spre a împedeca resolvarea “-metropoliei, dicând că Şaguna are

să moră și nimenea nu va, mai stărui pentru înfiinţarea metropoliei

Românilor ortodoxi; Episcopul Șaguna nu încetă însă şi de acasă
pe calea corespondenţei a întreveni cu tâtă autoritatea sa, la bărbaţii
de influinţă ai guvernului.

—
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În fine sosi și momentul hotăritor. pentru înființarea metropoliei ortodocse române.
„ Maiestatea Sa îndreptă cătră episcopul Șaguna următoriul autograf
„lubite Baron de Şaguna! „Ascultână ragările Românilor gr. or.
din 'Transilvania, și Ungaria,

în consonanţă

cu intenţiunea,

manife-

stată, prin resoluţiunile mele din 27 Septembre 1860 şi din 25 Iuniu
1863, am încuviinţat, ca pentru dânșii să se înființeze o metropolie
independentă, coordinată cu cea sârbescă și ca biserica, episcopâscă,
din Transilvania să se ridice la demnitatea metropolitană.
Tot deodată aflu a Te denumi pe Domnia Ta de Archiepiscop
și Metropolit al Românilor gr. orientali din Transilvania și Ungaria.
Viena în 24: Decembre 1864.
- Francisc Josif m. p.“*
Scirea despre restaurarea metropoliei ortodoese române; a făcut să tresară de bucurie inimile tuturor Românilor ortodoxi, pentru-că

mulți: ani

Ungaria
„tate mai

au

oftat

Românii

ortodoxi

după vechia lor metropolie
nainte,

pentru-că

multă

din

apusă cu
stăruință

și

un

Transilvania,

şi

secul și jumă-

ostenelă

s'a cerut

până la ajungerea acestui resultat, pentru-că Românilor ortodocși
„s'a Gat prin reînfiinţarea metropoliei lor o basă mai largă și mai
puternică

de

țară în tâte
mare

desvoltare culturală

și națională.

bisericile

de

de sfintele

rugăciuni

sărbători

De

mulțămită

ale Nașcerei

Domnului

aceea

pentru

se înăl-

darul

cel

Christos în anul

1864. Românii. ortodoxi din tâte părţile, ca particulari și corporative, trimiteau adrese de felicitare nou denumitului archiepiscop
și metropolit în pers6na episcopului de pănă atunci al Transilvaniei
Andreiu Baron de Șaguna. Deputaţiuni numerdse de cler și. de
popor din tâte eparchiile şi protopresbiteratele se presentară în.
Sibiiu la reşedinţa -noului metropolit. "Nici patriarchul sârbesc,
Samuil Mașirevici, nu lipsi dintre gratulanţi. Una dintre cele mai
frumâse. adrese de felicitare trimiseră metropolitului Şaguna fruntașii români din Bucovina. Un simțământ de duioșie trebue să
cuprindă încă şi astădi pre fie-care Român cu inima la loc, când în'

aceea, adresă cetesce următoriul pasagiu : „Mare este bucuria nâstră
Presfinţite Părinte, pentrucă în denumirea, Presfinţiei Tale de Me.

-
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tropolit; vedem

începutul realisării dorințelor nâstre, cari nu ţîntese

la alta, decât ca să putem
covina

dintr'o
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stare

scăpa

odată

de tot anormală

şi biserica nâstră

și plină de

abusuri,

din Bucare

de

va dura încă mult, ne ameninţă biserica cuo ruină morală şi materială; căci aici la noi nu domnesc învăţăturile cele sfinte ale
Mântuitorului, ci numai capriciul și interesele omeneşci. Bucuria,
n6stră ar fi tost deplină, fără durere de inimă, dâcă am fi vădut
figurând în actul denumirii Excelenţiei Tale de metropolit şi biserica nâstră din Bucovina! Atunci. numai am fi fost linişciţi deplin despre viitorul ferice şi al bisericii nostre de aici! De acâștă
mulțumire şi bucurie sufletâscă însă nu ne făcurăm părtași și de
aceea neodihna nâstră pentru viitorul bisericii nâstre din Bucovina
este cu atât mai mare, cu cât proistoşii bisericii nostre, purtaţi de
fapta mărirei și a strălucirei proprii, se opun din resputeri la subordinarea bisericii nostre sub vechia, metropolie a Ardealului, restaurată prin prea înaltul bilet. de mână, împărătesc. Bi nu vreau să
bage în semă dorințele respicate de repeţite ori ale drept credincioşilor din diecesa Bucovinei; şi clerul se teme, nu cutâză de
a'şi
ridica în faţa: lumii glasul său pentru-că este terorisat ete.
În diua Nașcerei Domnului anul 1864 se adresă Andreiu Bar.
Șaguna pentru prima dră în calitatea, sa de metropolit gr.
or. cătră
Românii gr. ort. de tagma preoţescă, şi lamâscă din Ardeal şi Ungaria
,
aducând la cunoscință, înființarea metropoliei Românilor ortodoc
și,
denumirea sa de metropolit, teritoriul de estindere al
metropoliei

nou înfiinţate, cu o episcopie nouă în Caransebeș pre lângă
cea dela,

Arad,

sporită acum -cu 4 protopresbiterate din eparchia 'Timișorei.
In hârtia acesta archiepiscopescă, care se începe cu
cuvintele
* Psalmistului: „Bine este a se mărturisi Domnului
şi a cânta numelui tău preaînalte, a vesti dimin€ţa mila ta și adevăr
ul tău în
totă nâptea“; după, cuvinte de laudă și mulțămită
cătră Dumnedeu
și împăratul, eşite din simțămintele religi6se ale inimii
sale pline -

| de recunoscință, adaugă marele archipăstoriu următo
rele :. „Lrebue
iubiţilor, să sciți, că mai sunt a se face
unele pregătiri, ca metao-

polia, nâstră să se pâtă pune în lucrare; de aceea
acum Vă vestesc,
cu deosebire celor din eparchiile de acum
a Timișorei și Verșeţului

=5
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numai atâta, că Maiestatea Sa sa îndurat-a resolvi metropolia,
pentru noi Românii de religiunea gr. resăritenă din Ardeal şi
Ungaria şi pe mine a mă denumi de archiepiscop şi metropolit,
şi că noi până la altă rânduială, ce va urma în curând şi adecă
până ce se vor conscrie
române din acele d6uă

comunele bisericesci curat și mestecat
eparchii (Timișbra și Verşeţ) şi se vor

determina protopopiatele și se vor. alege şi denumi de cătră împăratul încă un episcop cu locuinţa în Caransebeș, — să fiţi ascultători de episcopii,
: protopopii şi preoţii vostri de până acum și
„+6tă cinstirea şi simbriile să le daţi lor ca şi până acum, pentru-că,
însu-şi împăratul vi demândă vouă acâsta. Porunca acesta împ&rătescă sfânt să o pădiţi, ca eu să pot:lucra odihnit pentru cea
mai curând punere în lucrare a ierarchiei nâstre și să-'mi ușuraţi
ostenelele

mele,

le fac pentru

cari

vostru

binele

ș. c. 1.“

La '25 lanuariu 1865 o deputaţiune numărbsă de fruntași
Români de religiunea gr. ort. din Ardeal și Ungaria cu metropolitul
Șaguna în frunte se presentă în Viena, înaintea împăratului pentru
a-i mulțămi în numele tuturor Românilor ortodoxi pentru graţia
prea înaltă arătată prin înființarea, metropoliei române.
“Da cuvântul călduros de mulțămită adresat de metropolitul
Şaguna,

dorinţele
Poporul

au

Împăratul

Românilor
român

răspuns:

gr.

totdeauna

acesta i-am dat un semn
el va fi asemenea

de

orientali

„M8

bucur,

prin

am

putut

nou de graţia mea.

'şi

loial

împlini

metropoliei.

încuviințarea

a fost credincios

credincios

că

și

prin

actul

Sper că şi în viitor

și loial.“

Deputaţia au mers spre a mulțămi încă și la Archiducele Rainer,
la ministrii şi la preşedinţii cancelariilor de curte a Transilvaniei
frumos.
și a Ungariei, fiind primiţi în tot locul în modul cel mai
pregă_ „Trebue iubiţilor să sciți, că mai sunt a se face, unele

tiri, ca metropolia nâstră să se potă pune în lucrare”,

dice noul

1864.
metropolit Şaguna în cerculariul seu din 25 Decembre
n6uă a
De aceste pregătiri se ţinea arondarea diecesei celei
mănăa
și
Caransebeşului și împărţirea. averei comune bisericesci
a Caransebeşului
episcopiei celei n6uă
s
stirilor, Precând” arondarea
.
.__..
.
v
*.
enunțiate,, pe
era, o cestiune de esecutivă pe basa.unor principii
20

—

156—

atunci cestiunea împărţirei averei era mai dificilă; de aceea prima
încercare de înţelegere și complanare, în: luna lui Septembre 1864,
remase. fără resultat.
o
„Deodată cu autograful împărătesc pentru reînființarea metropoliei române eși un alt autograf împărătesc îndreptat patriarchului
sârbesc,

prin care

se ordonsză

ţinerea congresului naţional sârbesc,

pentru mijlocirea unei învoieli asupra acelei părţi a averei comune
a metropoliei carloviţene din Ungaria, Croaţia și Slavonia, împreună

cu

confiniile

militare,

care

se

desfăcute de cătră dânsa.

cuvine

cercurilor

'

românesci

|

: Despre cuprinsul acestui autograf ministrul prin rescriptul său
din 29 Decembre 1864 Nr. 8642 încunosciinţâză pe metropolitul
Șaguna cu adausul, că procedura complanării în privinţa averei
comune

bisericesci

și a mănăstirilor

aflătâre în diecesele

bănăţene

în mijlocul unei populaţiuni române este normată. prin o instrucțiune împărătescă dată comisariului împărătesc pentru congres,
Bar. Philippovici, care în esenţă se cuprinde în aceea: că congresul
se desparte spre acest scop în d6u5 corporaţiuni representative,
din care una, se-va compune din patriarchul, episcopii şi deputaţii
sârbi, 6r cealaltă din metropolitul român, din episcopul Aradului
şi deputaţii români și că aceste corporaţiuni representative, vor
ave a conlucra pentru a se mijloci o complanare.
|
În urma, acestora metropolitul Şaguna, după ce conduse deputaţiunea română la împăratul pentru aducerea omagiilor de
fidelitate și mulțămită, din Viena veni deadreptul la Carloviţ,
dimpreună cu alţi membrii din deputațiune, cari făceau parte şi
în representanța Românilor ortodoxi la, congresul național sârbesc.
Representanţa română convocată din partea comisariului împărătesc pentru congres pe 5 Februariu 1865, abia în 8 Februariu
putu începe la Carloviţ; şedinţele conferențiale sub presidiul metropolitului Şaguna.
|
|
La pertractarea obiectului de împărţire a averii comune și a
mănăstirilor representanţa română ia de basă a) proiectul de
„Program al bărbaţilor de încredere români convocați în a. 1864
la sinodul episcopese din Carloviţ, spre scopul unei grabnice,
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practice şi drepte realisări a despărțirii ierarehice a Românilor de
cătră Sârbi“; b) opiniunea membrilor români ai acelei comisiuni,
care s'a esmis de cătră sinodul din Carloviţ în a. 1864 spre cercetarea fondurilor comune bisericesci din Carloviţ și eruarea părților naţiunei

sârbe

şi române

din

acele

fonduri;

c)

un

elaborat

nou al metropolitului Şaguna, presentat representanţei române în
cestiunea fondurilor şi mănăstirilor cu propuneri din punct de
vedere bisericesc.
Corpul representativ român primesce în unanimitate de ale sale vederile şi părerile cuprinse în aceste elaborate.
Din „Opiniuneai

membrilor comisiunei române,

general ţinut în Carloviţ în Septembre 1864,

aleşi în sinodul

care conţine un studiu

amănunţit despre istoricul, proveniența şi meniţiunea, fondurilor
comune. bisericesci pe .basa actelor şi raţiociniilor se vede, 'că fondurile, la cari sunt îndreptăţiţi Românii, sunt cu deosebire două
şi anumit a) fondul clerical, care la finea anului 1863 numera
1.256,447 f|., b) fondul neatingibil, care tot atunci avea 749,447 îl.

Cel
ţilor,

dintâi,

întemeiat

episcopilor,

la

anul

mănăstirilor,

din

contribuirile

metropoli-

preoţilor,

particularilor

creştini şi

1749

mai târdiu alimentat prin colecte dela discul al doilea întrodus
în tote eparchiile, era destinat a da mijlocele necesare pentru
înființarea și susţinerea institutelor clericale în diecese; sră al
doilea era fundat la anul 1769 din rămasurile episcopilor și din
veniturile interealare ale episcopiilor pe timpul vacanței lor, și
avea destinaţiunea. generală pentru „binele public“ al bisericii. Comisiunea

numită pornind dela acel

comune bisericesci, adecă
opineză că după dreptate
se împartă în părți egale
sciind, că partea sârbescă,
cipiu al “dreptăţii, voind a

amicabilă,

după

că ambele fonduri sunt

adevăr,

atât pentru Sârbi cât şi pentru Români,
şi ecuitate -ambe fondurile ar trebui să
între Sârbi şi Români; cu tote acestea
departe este de a adera la acest prinfi cu totă prevenirea la o împăciuire

întenţiunile

descoperite la ambele

locuri,

luând -

la același
de cinosură trei căi de raţiocinare, ce duc aprocsimativ
cifre:
resultat, formulsză pretensiunea Românilor în următ6rele
clerical

.

a)

din fondul

b)

Gin fondul inalienabil
la olaltă

.

.

556,500

fl.

318,600,

. .
.

875,100

fl.

—
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Pre lângă acestă basă rămase și corpul representativ român
la congresul din Carloviţ în anul 1865, ceea-ce enunţă în şedinţa,
conferinței dela 8 Februariu, mai luând încă următorele concluse:
1. dintre mănăstiri pretind Românii, conform propunerii făcute de
metropolitul Șaguna, patru: Hodoș, Bezdin, Sânt-Georgiu şi Misici;
2. din fundaţiunea Putnic şi din.alte fundaţiuni de stipendii se
pretinde,a fi consideraţişi tineri români, cari vor studia în Carloviț; suma de 7303 A. pentru fondul instruct al reşedinței episcopesci din Arad să se dea în administrația episcopiei dela Arad,
de 'asemenea să se estradea și fondul de 1484 fl. întemeiat de episcopul Verșeţului, Iosif Raiacici, în anul 1841 pentru un seminariu
român; 3. în fine se pretinde jumătate din venitul intercalar după
mortea metropolitului Iosif Raiacici, apoi jumătate din preţul
reşedinţelor şi realităţilor episcopiilor din Verșeţ şi Timișra
și se
mai cere un ajutoriu corespundătoriu în bani pentru procurarea
celor de lipsă la episcopia nouă română a Caransebeșului.
Aceste fiind pretensiunile formulate, ca punct de mânecare
la

împăciuirea amicabilă cu Sârbii, representanța română în
unanimi-

tate

decide,

la

cas, că

ar întimpina

și Gin

partea

representanței

s6rbesci o aplecare și prevenire, a se lăsa și mai
departe în negociațiuni de pace.
Representanţa română, în conferințele sale a luat
sub pertractare și un proiect de regulament pentru primirea,
părții de avere,
ce aveasă se dea Românilor din fondurile comun
e şi despre administrarea, ei hotărind, ca aceea avere să
se administreze deocamdată în Arad prin o epitropie special alesă, stătăto
re 'din 6
membri, 2 preoţi și patru mireni — și
tot atâţi suplenți, sub

presidiul episcopului dela Arad, — după anumite direct
ive statorite

prin representanţa română.
„Corpul representativ român la congresul din
,Carloviţ resolvindu-şi problema, ce i s'a încredințat încheiă
la 16 Februariu 1865
ședințele sale şi protocolul şedinţelor î-l transp
use comisariului
împărătesc pentru congres.
Intr'aceea, trecură încă dâuă săptămâni
de așteptare din partea,

representanţei

române,

—

fără

ca, să se dea

cel mai

mic semn de

—
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activitate fructiferă din partea representanţei sârbesci din congres,
în privinţa unei înţelegeri despre împărţirea averei comune.
Din
contră, observând representanţa română o iritațiune neobicinuită
și espresiuni pătimașe în contra sa şi a membrilor sei chiar şi în
congres, de câte-ori s'a adus în discuţiune causa împărțirii averii,
—

apoi şi aceea,

că

diarele sârbesci în

discusiunea

obiectului

sub-

versant folosese un limbagiu pătimaș și chiar vătămător față de
corpul representativ. român, seducând publicul prin schimonosirea
stărei cestiunei, — în şedinţa sa dela 2 Martiu 1865 în prevedere,
că sub ast-fel de împrejurări cu greu se pâte ajunge o înţelegere
şi o împăciuire drâptă și frăţescă în causa împărţirii averei, a
decis în mod unanim a consulta pre comisariul împărătesc al
congresului, decă mai e de lipsă să remână şi mai departe representanţii români în Carloviţ și decă remânerea lor se potrivesce
cu demnitatea

împărătesc,

causei.

lor și cu interesul

La

ca corpul representativ român

încă, o săptămână

în Carloviţ,

şi conformându-se

dorinţei

Carloviţ încă

o săptămână,

acelaș

corp

învitarea

comisariului .

să mai fie

cu răbdare

întrunindu-se

din

nou

comisariului,a luat decis să remână în
€r dscă

nici

după acest termin,

adecă

pănă în 7 Martiu, nu va urma resultat, a părăsi numai de cât
Carloviţul, despre ce au încunoscințat și pe comisariul împărătesc
al congresului sârbesc.
în
În urma acestora metropolitul Andreiu baron de Şaguna
descopere
5/17 Marţiu convocând vepresentanţa română la şedinţă,
sârbesc l-a
acesteia, că pe aceeaşi di la 4 ore p.m. patriarchul
învitat la sine pentru

consfătuire

în causa

împărțirii

averei

şi că,

de patriarde-6rece din partea sârbescă la aceea consfătuire afară
membri din comichul şi episcopii au să ia parte încă și alți 5
partea, Românilor
siunea, congresului, e de lipsă, ca şi dânsul din
încă de cinci
să fie însoţit acolo, afară de episcopul Aradului
: protopresbiterul
membri, cari se şi aleg în pers6nele membrilor
Dr. Dimitrie
Gruici, Georgiu de -Fogaraşi, Sigismuna Popoviciu,
|
|
Haţegan şi Dr. Aureliu Maniu.
în şedinţa
În diua următâre raporteză metropolitul Şaguna

representanţei române

despre resultatul consfătuirei cu patriarchul,

—
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episcopii și ceilalţi cinci representanţi de ambe părţile, următorele:
Invitat de patriarehul, ca 'cu abstracţie dela calculi şi argumente,
se formuleze minimul pretensiunilor române în cifre, metropolitul

Șaguna

a formulat

pretensiunea

Românilorîn suma minimală de

500,090 Al. După o negociere de o parte și alta, patriarchul cu
ai săi a oferit Românilor 200,000 A., 6r 'metropolitul Şaguna în
interesul complanarei amicale reduce pretensiunea Românilor la
400,000 A. remânând, ca pertractările să se continue a d6ua di,
Representanţa română, luând la cunoscință acest raport cu

aprobare, aşteptă resultatul pertraetărilor

următâre,

despre

cari

fonduri

de

metropolitul Şaguna și raporteză în diua următâre, că nu au dus
la nici un' resultat mulțămitoriu din causă, că representanţii sârbi
din fondurile comune nu s'au învoit a oferi nimic mai mult preste

200,000A. &r din

"reşedinţe,
tote

sunt

mănăstiri

nici una

fond instruct Ş. a. asemenea
avere

sârbescă, națională.

și din
nimic,

celelalte

susținând că aceste

În fața acestei

purtări puţin

prevenitâre din partea, patriarchului sârbesc, metropolitul Şaguna
a declarat, că remâne pre lângă pretensiunea de 400,000 fl. susţinând și dreptul Românilor la cele patru mănăstiri, cari se
află în
mijlocul poporaţiunei române şi la celelalte fonduri și desdaunări.

Representanţa

română

înțelegând

se portă archiereii și deputaţii

Românilor,

din

care

imposibilă, — conelude

causă ori-ce
a remân€

din

acest raport,

cât de mașteri

sârbi față de justele pretensiuni
ale

complanare

amicală a devenit

întru tte pre lângă pretensiunile

sale formulate în şedinţele dela 8—16 Februariu 1865 sub
p. 4al

protocolului.

=

„_„. În fine metropolitul Şaguna,

.

|

ca președinte şi împreună cu

el
corpul representanţei române la congresul din
Carloviţ dând espresiune părerii sale de rău, că prin procedura
nedrâptă şi purtarea
neloială din partea, sârbâscă, pre lângă tâtă preve
nirea, din partea
românescă, s'a zădărnicit ajungerea unei complană
ri frăţesci în
causa împărțirei averii, încheiă, la 8 Martiu . 1865
ședințele sale, a
căror protocdle le-a predat comisariului împărătesc
congresual pentru
așternere la Prea înaltul 'Pron.
|

—

Astfel
părțirei

neputându-se

fondurilor
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înțelege Românii

bisericesci

cu Sârbii în causa, îm-

şi a mănăstirilor, precum

era și inten-

ţiunea împăratului, din causă că Sârbii susțineau, că numai ei au
avut drepturi bisericesci garantate prin privilegiile naţionale, er
Românii numai ca particulari au fost sub scutul bisericii lor, representanţii

români

Carloviţul

părăsiră

remânând,

ca

regimul

să

decidă între ei. Schimbându-se însă împregiurările politice și întrând
în viaţă sistemul regimului de stat dualistic, causa se derivă mai
târdiu la dieta Ungariei, carea. o a dat apoi prin $. 8 al articulului
IX de lege din anul 1868 în competinţa tribunalelor judecătoresci:
Înfiinţarea

metropoliei

Românilor

ortodoxi

din

Transilvania, era enunțată prin manifestul impărătese
Cu tote acestea metropolia română
cembre 1864.
constitui

cu episcopiile

ei, din

causă

Ungaria

şi

din 24 Denu se putu

că, teritoriul acestora,

limitat

numai în principiu după naţionalitate, avea să se determine apriat
după protopresbiteratele şi comunele românesci prin o consemnare
specifică. Acestă, lucrare se făcu din partea Românilor încă în

Andreiu
6 Octobre 1864 prin elaboratul bărbaţilor de încredere,
al
de Mocsonyi și Vicenţiu Babeș, întitulat: „Proiect de programă

representanților
sinodul general

(bărbaţilor de încredere) Românilor convocați la
episcopese în 1864 spre scopul unâi pertractări
şi

grabnice,

practice

pe calea

comisariului

drepte,

despre

despărţirea

ierarchică a Ro-

al

congresului

naţional

episcopesc cât
mânilor de cătră Sârbi“, care fu dat atât sinodului
şi comisariului împărătesc pentru sinod.
asupra tuturor
Acest proiect de program, care se estinde
dieceselor, a
obiectelor despărțirii ierarchice, precum a arondărei
fondurilor comune, se
“ mănăstirilor, ce se află între Români şi a
român la, congresul
ia de basă şi din partea corpului representativ
primind
împărătesc
din Carloviţ la 8—16 Februariu 1865. Regimul
conclusele

împărătesc

representanţei

sârbesc

Românilor, în privința cărora nu putea,

fiind ele în con
să subverseze escepţiuni nici din partea Sârbilor,
generale enunțate deja, în privinţa formărei

formitate cu principiile
o pedecă a propune causa,
dieceselor române, nu mai află nici
puterii sale; astiel prin
împăratului spre decidere din plenitudinea

—
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resoluţiunea împărătescă din 6 luliu 1865 se enunță constituirea,
eparchiilor române, Arad și Caransebeș, cu începerea dela 15 Iuliu

1865 pe basele cele nus,

țţiunei episcopesci,

cât

atât

cu

şi la folosirea

privire

la

eserciarea

emolumentelor

.şi

iurisdic-

desfacerea,

lor din legătura cu metropolia sârbescă din Carloviţ și totodată
se denumi archimandritul. loan Popasu de episcop al episcopiei
nou înființate a Caransebeşului, după ce premerse alegerea lui de
atare în sinodul episcopese al metropoliei române stătătoriu pe
atuncia din metropolitul și episcopul Aradului.
Prin o diplomă împărătescă din 8 luliu 1865 se statoresce teritoriul episcopiei din Arad, pentru care cu esimarea parocbhiilor
s6rbesci despre mâdă-nâpte dela Auviul Murăș din teritoriul de
pănă atunci al numitei eparchii, se mai adaug unele părți nouă
spre m6qă-di a aceluiaș fluviu și anumit tâte parochiile române
din protopresbiteratele: Hasiaș, Lipova, Timișâra, Cianad, Ohichinda-mare și Becskerek ; 6ră prin a doua diplomă, ce portă același
dat opidul Caransebeş se orneză cu scaun şi ondre de episcop, a
cărui eparchie are să cuprindă tote parochiile române din protopresbiteratele: Caransebeș, Mehadia, Lugoș, Făget, Oraviţa,.Jebel,

Verseţ,

Palanca,

Panciova

și Ciacova.

După resoluţiunea împărătescă din 6 Iuliu 1865 fina pusă
diua de 15 Iuliu 1865 ca termin pentru faptica activare a celor
d6uă eparchii române din Ungaria, şi Bănat şi pentru încetarea
legăturei lor ierarehice cu metropolia sârbâscă din Carloviţ,
cu
acestă di nefiind încă hirotonit şi întrodus de episcop Ioan Popasu
pentru diecesa nou înfiinţată a Caransebeșului, luă însuși metro_politul român în administrațiune acâstă, eparchie.
Chirotonirea,
primului episcop în nou înfiinţata, metropolie română, în persona
archimandritului Ioan Popasu, ca primul episcop al Caransebeşului,
după restaurarea acestui scaun, s'a îndeplinit cu mare solemnitate
în Răşinari, lângă Sibiiu, la diua Sfântei Marii (15 August
1865)
prin metropolitul Andreiu baron de Șagunu și episcopul Aradului
Procopiu Ivacicovici, pre lângă asistenţa numerâsă de cler
și
popor din apropiere şi depărtare; €ră întroducerea în scaun
s'a
îndeplinit la 31 Octobre 1865 prin episcopul Aradului
Procopiu

—
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Ivacicovici, ca mandatar metropolitan în presența comisariului
împărătesc, baron Benco de Bonik, general-maior.
Pre când episcopia Aradului ca episcopie veche, acum sporită
cu unele părți n6uă, ce sau anecsat la ea, avea întoemirile cele
mai necesare, cuvenite unei episcopii, cu seminariu teologic pentru
crescerea clerului şi cu un institut vechiu pedagogic pentru cua-lificarea

învăţătorilor,

pe

atunci

cea

episcopia

nou

înființată

a

Caransebeşului, pănă ce a ajuns la partea ei, ce i se cuvenea din
fondurile comune cu Sârbii, era; lipsită de tâte cele necessarii unei
episcopii, și în lipsa de mijl6ce adunate, a trebuit să recurgă la
cari, însufleţiţi pentru

dărnicia credincioșilor din întrega metropolie,

îndeplinita despărţire ierarchică de cătră Sârbi, nu a întârdiat, la
apelul făcut, a contribui din tâte părţile cu sume considerabile.
Astfel a fost posibil, ca şi lângă acestă eparchie n6uă, prin zelul
neobosit al episcopului diecesan Ioan Popasi, să se potă înfiinţa
în scurt timp institut teologic și pedagogic și alte instituţiuni
culturale ca şi la celelalte episcopii române din metropolie. ”

Inarticularea și constituirea metropoliei române.
TranInfiinţarea metropoliei ortodoxe române din Ungaria şi
bre
silvania enunţiată prin autograful împărătesc din 924 Decem
tului, care
1864 era un act de graţie, emanat din potestatea împăra
tente, putea
act deși basat pe can6ne şi pre hotărtîri sinodale compe
De aceea „Românii
să fie în calea legislaţiunei scos din valore.
ului de stat
ortodoxi din metropolie, schimbându-se sistemul regim
3,

în anii 1866/7,:pe

cât aveau motiv

a, se bucura,

că metropolia

lor

de stat de mai nainte,
“a resolvat înainte de schimbarea regimului
oxă română nu â fost
şi acâsta causă vitală pentru biserica ortod
nesigur, pe atâta, erau
de nou espusă eventualităților unui viitor
ă şi acestă, acuisițiune
de îngrijiţi, ca să nu spulbere dieta ungar
a a stăruit cu tot dinadinsul,
dreptă a Românilor. Metropolitul Șagun
asigurată prin un
ca esistenţa

metropoliei

ortodoxe

să fie

române

constituţională 2) Ungariei.
“articul special:de lege adus în dieta,
acesta timpul, pănă când
Ca bărbat politic, Şaguna a folosit spre
iau.se aibă cel
dualismul nefiind

încă consolidat,

Maghiarii
.

trebu

.

9

+

—
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puţin din respect cătră. corână, anumite consideraţiuni față de
Români. Ministrul de resortul cultelor al Ungariei, Baronul Iosif
Eotvăs, cu care a întreținut metropolitul Șaguna anumite relaţiuui
amicale, de foști odini6ră conșcolari universitari, a supus încă la
24 Aprile 1868 dietei ungare
un proiect de lege despre regularea
reterinţelor bisericii gr. orientale din Ungaria, la a cărui pertractare,
ce a ţinut trei dile, au luat parte deputaţi Români gr. orientali,
Maghiari și Sârbi, apărând fie-care cu multă înfocare părerile sale,
din

punct

de

vedere

politic

naţional.

Românii,

cari

la desbateri în casa ablegaţilor și au apărat; cu viu
votament

laudabil

causa

sfântă

au luat

parte

interes și de-

a bisericii lor naţionale,

au fost:

Vicenţiu Babeș, Georgiu Iounovici, Ioan cav. de Pușcariu, Dr.
Alexandru Mocsonyi, Dr. Aurel Maniu, Sigismund Borlea, Alois
Vlad, Sigismund V. Pop; &r în casa magnaţilor, unde ajunse la
pertractare proiectul de lege la 4/16 Maiu, vorbi în causa metro-

tropoliei

ortodoxe

române

metropolitul

Andreiu

Bar.

de

Șaguna,

recomandând cu căldură primirea proiectului de lege.!)
Proiectul acesta de lege trecu norocos şi prin casa magnaţilor
şi fi sancţionat ca lege la 24 Iuniu 1868 sub art. IX întitulat:
mln causa celor de confesiunea gr. orientală“, s'a promulgat în
casa representanţilor la 27 Iuniu și în casa magnaţilor la, 30 luniu
1868 și tot în acâstă di a apărut în archivul legilor ţării. .
Art. IX de lege din anul 1868 în causa celor de confesiunea
gr. orientală este de următoriul cuprins:
Ş. 1. Congresul naţional-sârbese conchiemat în anul 1864 şi
continuat

în anul

1865

la Carloviţ,

întru

cât acela. s'a compus

cu

abatere dela, Ş-ul S al art. XX din 1847—1848, se legalisâză ulterior.
Ş. 2.

înființată

Metropolia

pentru

de sine stătătore

Românii

de

de drept egal cu a Sârbilor

confesiunea

gr.

orientală,

precum

confesiune

gr. orien-

și

ridicarea episcopiei gr. orientale din Transilvania la
archiepiscopie
se înarticuleză şi disposiţiunea art. de lege X din 1792 se estinde
asupra, ei.
S. 3.

După

ce dară, despărţirea,

celor de

tală, în duuă provincii bisericesei independente una,
de alta, aduce
1) A se ved& cuvântarea lui în Vechia

Metropolie

de Nicolau Popea

pag. 382—936.

.

—

cu sine necesitatea

de

a-și
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esercita

fie-care separat

de autonomie garantat în Ş-ul 8 art. XX

dreptul

său.

din anul 1848, susţinându-se

dreptul de supremă inspecţiune al. Maiestăţii Sale, care are a se
esercita conform
constituțiunei, credincioșii susnumitelor două
metropolii, sunt îndreptăţiţi între marginile legilor ţărei de a decide şi regula fie-care de sine și separat în adunările (congresele)
lor bisericesci, ce se vor conchiema din timp în timp prin metropoliţii concernenţi, pre lângă însciințarea prealabilă a Maiestăţii
Sale, —

causele

lor

bisericesci,

şi fundaţionale,

scolare

referitore

la aceste, şi de ale manipula şi administra de sine prin organele
proprii, în conformitate cu prescrisele stabilinde în aceste congrese
și încuviințânde

$. 4.

de Maiestatea

a

.

Sa.

Credincioşii ambelor metropolii au dreptul, tot pre lângă
dreptului

reservarea

de

prea

înalta încuviinţare,

de

a-'şi

organisa,

|
adunările (congresele) bisericesci.
$. 5. Spre acest scop ministeriul se autoriseză a mijloci prin
metropolitul dela Carloviţ şi patriarchul sârbesc conchiemarea. cât
mai curând a congresului sârbesc naţional, de confesiune gr. orientală, constătătoriu după usul de mult observat, afară de archiereii
concernenţi,

din 25

și 50 laici (mireni),

deputaţi bisericesci

și între

Sa
aceștia 25 a se alege din confiniul militar.
$. 6. Tot ministeriul va mijloci, conform propunerei sinodului
episcopese român de confesiunea gr. orientală, conchiemarea cât
mai curând a congresului bisericesc român naţional de confesiunea

gr. orientală, constătătoriu afară de archiereii concernenți, din 30
deputaţi bisericesci și 60 laici (mireni), şi între acestia 10 au.a se

,
a
alege din confiniul militar.
bisericesei
(congrese)
adunări
$. 7. Prima problemă a ambelor
ast mod

conchiemate,

va fi a stabili

organisaţiunea

ricesci pre lângă încuviințarea Maiestăţii Sale.
Ş. 8.

Ori-ce

pretensiune

provenită

din

bise-

adunării

|
despărţirea

ambelor

calea
metropolii, în cât acele nu sar pute complana (împăca) pe
cât
întregă,
învoelei împrumutate, atât cele ce privesc metropolia
şi cele ce privesc diecesele episcopesci, s€u comunele bisericesci
stu şi pre

unii individi singuratici,

—

vor

ave a se validita, scutite

.-

— 166 —

de timbru și tacse, înaintea cutărei judecătorii ordinare, ce se va
delega de Maiestatea. Sa, pre lângă contrasemnarea ministrului
concerninte

și

în acestă

procedură

—

delăturându-se

ori-ce

alte

remedii iuridice — se va susțin6 singur numai apelaţiunea de
două graduri şi astfel de procese apelate se vor resolva prin fo-

rurile de -apelaţiune

afară de serie.

|

$. 9. Credincioșii de confesiunea gr. orientală, cari nu-s nici
de limba sârbescă, nici de cea română remân, și pe viitoriu în tote
acele drepturi ale lor, cari le-au esereitat până acum în administrarea de sine (autonomă) a afacerilor comunali bisericesci Și
școlare,

întru

manipularea
Ş.

întrebuinţarea

liberă

a

limbei

rituali,

averei şi fundaţiunilor lor comunali

10. Disposiţiunile

$-ului

8 al art. XX.

precum

și în

bisericesci.

din

anu]

1848,

cari

sunt contrare cu legea de față, se abrâgă“.
Legea acesta este de mare îrisemnătate pentru biserica ortodoxă română, căci prin ea se asigură, esistenţa metropoliei
române,
se enunță egal îndreptăţirea, independențade ierarchia
sârbâscă
şi autonomia, bisericescă a, Românilor, adecă dreptu
l de a-şi regula, conduce şi decide independent în congresele
sale bisericesci,
obiectele eclesiastice, şcolari și fundaţionali și a le
administra prin
propriele sale organe. Prin acestă lege sau dat
şi asigurat Românilor ortodoxi condițiunile de desvoltare și prospe
rare culturală în
biserică constituţională pe basă naţională.:).
1)

În anul

despre schimbările

1865,

22 August „fiind metropolitul

radicale:în stat, ce aveau

» impun de împregiurările grave ale timpului,
conformându-se sistemului regimului

Şaguna

să se întâmple.

crequ

în audiență

la împăratul a aflat

Şaguna, sciind că acele schimbări se

de bine şi salutar pentru Români, ca aceştia

nou de stat, ce avea a se inaugura prin primire
a constituțiunei

unguresci, să elupte și asigure pentru sine între
marginile acestei constituțiuni anumite drepturi
şi libertăţi naţionale. Alţi conducători politiei
naționali, la cari se alătură maioritatea Românil
or
sperând
a, put

împedecu

curentul nou politic se opuseră acestui
curent, aducând poporul român
la politica de „passivitatet, În fața acestora Şaguna,
desgustat şi amărât prin atacurile jurnalistice
din partea. contrarilor sti politici, s'a retras în
unii din urmă ai vieţii sale dela politică, lăsând
contrarilor sei terenul deschis

a lucra, cum află de bine. Românii pasivist
i cu tâte aceste, în nelor a împedeca, sistemul politie de stat dualisti
e, aruncară vina pe Şaguna susținând,
că
el decă sar fi împotrivit ar fi putut împedeea
schimbările politice de stat. Ei dau prin acesta
lui Şaguna o însemnătate, care nu-o
a putut ave.
putinţa

Ă

mâne

Şaguna, retras dela politică de una

din Ungaria

şi Transilvania

a mai

şi autonomia

îngrigit,

ca esistenţa

metropolei

ortodoxe

ro-

ei bisericâscă să se asigureze prin articulare
între

—
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După $. 6 al asticolului de lege IX. din anul 1868 ministru,
era îndatorat a mijloci convocarea cât mai curând a congresului
bisericesc român naţional qe confesiune gr. ort. stătător, conform
propunerei sinodului episcopesc român, — afară de archiereii concernenţi,

din 30. deputaţi

elericali,

60 lumesci, avână dintre acestia

a se alege 10 din confiniul militar.
Pe basa: cuprinsului acestui $ și în conformitate cu canânele
bisericesci, metropolitul Şaguna în conţelegere cu ceilalţi episcopi,
adecă, din sinodul episcopese al metropoliei a rugat pe ministrul,
ca să mijlocâscă la prea înaltul loc încuviințarea dilei de 16 Septembre 1868 ca termin pentru întrunirea congresului naţional bisericese al Românilor ortodosi din Ungaria:şi Transilvania, ceea-ce
sa şi făcut, urmând cu resoluțiunea regâscă din 12 August 1868
încuviințarea ţinerii congresului la terminul arătat.
Punându-se apoi la cale alegerea deputaţilor congresuali în
fie-care eparchie câte 30, adecă 10 preoţi şi 20 mireni, congresul
fu convocat pe diua de 16 Septembre 1868.
Era un moment sublim, când deputaţii din tote trei eparchiile
române a Transilvaniei, Aradului şi Caransebeşului, se vădură în

cel dintâiu congres naţional bisericesc; nu mai puţin uș6ră era,
însă problema, ce avea să o deslege acest congres prin organisarea,
se
întregii metropolii şi a părţilor ei. Acestă grea problemă
impunea și mai mult membrilor congresului, când metropolitul

|
:
Şaguna în cuvântarea sa de deschidere rosti următorele
6răși lumina și
„Astădi când ţi-a venit ţie, Noule lerusalime,
depun cu desăvârșită
mărirea Domnului preste tine au răsărit,
din anul 1863, se ridicară voci atunci
legile patriei. Actsta făcându-se prin articolul IX.de lege
care nici când nu a
istica română, mai ales din aceea parte,
şi repeţite acum de curând în jurnal
ortodoxe române,
xidut cu ochi buni înfiinţarea metropoliei

că Şaguna

în

schimb

pentru

metro-

a.
rul este însă că autonomia Transilvaniei nu
polie au jertfit autonomia Transilvaniei. “Adevă
t.
compeţi
i-a
nu
mii
autono
acelei
a
jertfire
ta,
insinua
atârnat dela Şaguna, prin urmare preţ pentru
ani Mp a e
lucrase Șaguna
ortodosă, pentru ea
În deosebi în ceea-ce privesce metropolia
ui, ȘaSchmerling, €răi după întroducerea dualismu
lui
riul
ministe
sub
1864
anul
din
încă
solvit
a î
„Bazat
hu
a
acesta
l

prin o lege specială. Succesu
- guna. a stăruit să-i asigure esistenta ei,
dela
pote fi cel mult un argumen că di Romi
ungar,
stat
de
nouă
celei
calea. legislaţiunei
Şi
,
uţ
constit
solidar în cadrul
uţionale politice unguresei ar îi pășit
începutul erei constit
multe drepturi politice naţionale

ar fi putut câștiga.

—
odihnă

sufletescă

tâtă
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competința

legislativă. și

bisericei n6stre naţionale

în mânile

viitâre,

representanţele

cari

singure

sunt

congresului

administrativă

a,

present și a celor

legali

și canonice

a în-

tregii nostre provincii metropolitane, prin “urmare competente a
„aduce și conduce trebile administrative economice bisericesci, școlari şi fundaţionali.
-De astădi încolo depun şi rosponsabilitatea pentru ulteriora
sârte a bisericii în mânile
mângăiu, că cutez să dic,
m'am ostenit ş. c. 1.%

acestui congres și celor viitore și mă
că nu îndeșert am alergat, nici îndeșert

Congresul, care a durat 22 de dile, a desvoltat o activitate
estraordinară, pregătind în comisiuni şi pertractând în 12 ședințe
ale sale, mai multe obiecte de însemnătate vitală pentru biserică,
între cari mai urgent a fost aducerea unui statut de organisare
a bisericii din întrega provincie metropolitană cu privire la tote
elementele,

părțile

constitutive

și

organele

ei.

ÎInlesnire

mare

a

făcut la acâsta materialul de organisare presentat congresului de
metropolitul Șaguna sub titlul: „Proiect de regulument pentru organisarea trebilor bisericesci și școlare și fundaţionale române de
religiunea

greco-orientală“

care

era

cu

atât. mai

prețuit,

archidiecesa transilvană, în ce privesce parochiile

cu cât în

şi protopresbite-

ratele încă din anul 1864 cu aprobarea sinodului diecesan
de

cinosură

la organisarea

şi administrarea

servea

numitelor corporaţiuni

bisericesci. O comisiune a congresului, stătătore din 27 valoroși
membrii, a pregătit statutul de organisare al metropoliei ortodoxe
române și după, pertractare în general și în special în cinci ședinţe ale congresului s'au primit ca lege organică pentru biserica
întregă a metropoliei ortodoxe române sub titlul: „Statut organic
al bisericii ortodoxe române din Ungaria şi Transilvania“, cu:
„aceea, ca părţile din statut privitore la parochii şi protopres* biterate, cu escepțiunea scaunelor protopresbiterale, să se pună
numai

decât în lucrare

în

tâte

eparchiile,

la

ce

episcopii

epar-

chiilor Arad și Caransebeș se declarară gata a face acâsta, pre"cum în archidiecesă aceeași organisaţie era introdusă încă din
anul 1864.

—

Afară de statutul

19 —

organic

s'au

lucrat şi presentat: de-o sub-

comisiune esmisă, din comisiunea congresuală de 27, un imaterial,
despre economia bisericescă, şcolară şi fundaţională, care din lipsa

de timp a r&mas .nepertractat,
sa ocupat,cu regularea causei
Congresul acesta, care și-a
regulament de casă provisoriu,
au

elaborat

şi statorit

un

6ră alta subcomisiune congresuale
instrucţiunei în întrega metropolie.
început lucrările sale pe basa unui
presentatde metropolitul Şaguna,

regulament

au

interne,

sale

al afacerilor

esmis o comisiune pentru lucrarea unei proceduri în cause matrimoniale şi disciplinare; în privinţa cererilor pentru înființarea de
episcopii nouă

şi Timișora,

la Oradea-mare

ca metropo-

s'au decis,

litul preşedinte să adune materialul trebuincios pentru înmulțirea
episcopiilor şi pentru arondarea nouă a eparchiilor şi să pregătescă
în privinţa. acâsta un proiect, care să-l presenteze la, procsima,
|
sesiune congresuală.
Un obiect de deosebită îngrijire a congresului a fost şi causa
despărțirii ierarchice de Sârbi. Prin $. 8. al art. IX. de lege din
1868 era dispus, ca „pretensiunile de tot feliul, escate din despărţirea ambelor metropolii, pre “cât ele nu s'ar put6 împăca prin
învoială reciprocă, atât cele ce ating metropolia întregă, cât. și
cele

ce

ating

diecesele

seu

comunele

bisericesci,

s6u

dâră

pre

unii individi singuratici, vor av6 a fi validitate, cu scutinţă de
timbru și tacse, înaintea acelui judeţ tribunal, ce se va delega,
pre lângă contrasignatura ministrului concerninte, de cătră. Maiestatea Sa,:) și acâstă; procedură, delăturându-se tâte alte remedii
iuridice, va ţin6 numai apelata ordinară de două foruri superidre,

şi astfel de procese
afară de serie“.

apelate

se

vor decide

prin

forurile apelative
i

Comisiunea congresuală de 9 membri în causa complanărei
Sârbi,
diferinţelor resultate din despărțirea ierarchică de cătră

Imând ca punct de mânecare $. Sal art. de lege IX din anul 1868,
a pregătit şi presentat congresului în acestă causă,
pentru alegerea unei comisiuni de 8 membri, care

propunerea
în numele

lul reg. din Buda Posta despre
1) Maiestatea Sa a delegat spre acest scop tribuna
24 Iuliu 1814. Nr. 20,
din
tul
ministrul a făcut cunoscut celor interesaţi prin rescrip

ce

.

—
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congresului român întrând în pertractare cu congresul sârbesc, ce
în curând avea să se întrunâscă, eventual cu o comisiune delegată
din

sinul

amicală

congresului

în privinţa

sârbesc,

să încerce

și-mijlocescă

împărțirii fondurilor

comune,

o

învoială,

a mănăstirilor,

a

comunelor mestecate încă nedespărţite și a pretensiunilor asupra
reședinţelor şi altor averi comune în diecesele Timișdrei și Verșeului, cu aceea, ca, remânând acele încercări fără resultat preste
tot s6u în parte, comisiunea, să facă pașii necesari pentru pregă„tirea proceselor judecătoresci.
Acâstă propunere, care conține și
o insţrucțiune mai detăiată pentru comisiunea congresuală de 8
membri, congresul o ridică la val6re de conelus. pre lângă, adausul,
ca despre acâsta să fie încunoscințat atât ministeriul, cât şi patriarchul s6rbese, —

alegându-se totodată și membrii comisiunei

sub

presidiul metropolitului şi în cas de împedecare a episcopului aradan:
Delegaţiunea acesta congresuală, care după timp şi împregiurări s'a întregit prin alegere de membri noi în locul celor decedați,
-s6u

eșiți din' alte motive,

încă și astădi.
naţionale

neterminându-'și încă problema

Ea şi-a făcut aprâpe

și la sinddele

din

Arad

la tâte congresele
și

Caransebeş

parte în scris, parte verbal. . Pre lângă
tote

spesele

considerabile,

lucrările

sa, sustă

bisericesci

rapârtele

sale,

tstă silința ei și pre lângă

ei din

causa

renitenţii

mani-

festate de ierarchia s6rbescă nici pe departe nu se pot numi
mulțămitâre,
|
Opul principal, ce stă preste tote lucrările congresului naţional
bisericesc din anul 1868 este „Statutul organic al bisericii ortodoxe

române

din Ungaria

și Transilvania,

care,

conform

conclu-

sului congresului, s'a trimis ministeriului regesc-ungurese pentru
mijlocirea sancţionărei prea înalte.
Conform conclusului de sub
Nr. 100 al protocolului: congresual din anul 186$, prin care se.

îndatorâză

organele

corespondinţele

publice,

bisericesci

ofici6se cu

a :folosi

guvernul

Statutul organic s'a așternut

ţărei

limba

şi cu

numai

română

târe

în

tâte

autorităţile

în tecst român,

de

unde s'a arătat necesitatea, ca în ministeriu să se facă o traducere
esactă a Statutului organic în limba maghiară, pentru a pute fi
luat în pertractare și propus sancționării regesci.
Spre norocire |.

—

se aflau în acel timp

ITU—

în ministeriul reg. ungar de culte şi instruc-

ţiune doi bărbaţi literați români de religiunea gr. ort., anumit
Georgiu Ioanoviciu ca secretar de stat şi Ioan: cav. de Puşcariu
ca consilier ministerial de secțiune, cari la însărcinarea ministrului

au făcut traducerea de lipsă a Statutului organic în limba maghiară,
după care s'au și referat ministrului de culte, baron Iosif Eătvos
”
|
din paragraf în paragraf.
Cu tâte lucrările traducerei în limba maghiară a Statutului
organic şi cu tâte că ministrul Baron Edtvăs în pers6nă s'a ocupat şi a pertractat acest obiect, totuși sancţionarea lui din partea .

Maiestăţii Sale

a urmat

încă

la 28 Maiu

și publicarea lui ofici6să în „Budapesti
în „Telegraful

ca

Român“,

Statutul organic

organ

la propunerea

narea în tecstul statorit

de

congres,

— făcându-se îndată,

1869,

Kozlsny“ 1) şi mai târdiu

al metropoliei. 2) |

ministrului
cu

unele

a primit

modificări

și

sancţioadause,.

și anumit se reserveză dreptul prea înalt de supraveghiare ; învoirea,
împrumutată pentru ţinerea sinodului cu Sârbii să se facă în congresul sârbesc; membrii sinodului parochial pre lângă celelalte recerințe să fie maioreni; disposițiunile Statutului organic în privinţa
instrucțiunei (învățământului) confesionale autonome să se aducă
în consonanță cu art. de lege 38 din anul 1868; episcopii aleşi şi
denumiți să depună și jurământ de fidelitate; membrii senatelor
şcolare şi epitropesci ai consistârielor eparchiali şi metropolitan se
aleg numai pe durata unui period de trei ani; despre ţinerea congreselor naţionale bisericesci să se facă prealabilă, încunosciințare

Maiestăţii Sale, şi în fine folosirea limbei române în tote afacerile
bisericesei în lăuntru şi în afară să se aducă în concordanță cu
$ 9 al art. IX. de lege din a. 1868 și cu art. XLIV. din a. 1848.
Publicarea ofici6să a Statutului organic, la deosebitele organe .
bisericesci s'a început cu sinodul episcopesc. Metropolitul, Şaguna

a presentat mai întâiu sinodului episcopesc în ședința dela 14 Iuliu

1869 Statutul organic sancționat, eră sinodul episcopese a luat hotărârea, a se da consistorielor eparchiale inviațiune, ca sancţionarea

1) Nrii 156, 158, 160, 161 din anul 1869.
2) Nrii 52 şi 53 din anul 1869.
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Statutului organic să o publice în eparchii
ca parochiile
după

și după

statut;

acest

numai

şi protopresbiteratele
aceea

să

se

aceea,

cu

însărcinare,

decât să se. organiseze

facă

alegeri

de

deputaţi

pentru sin6de eparchiale, spre întrunirea și organisarea acestora;
de asemenea să se facă alegerea de deputaţi pentru ţinerea congresului bisericesc naţional român, și astfel tote părţile constitutive
ale provinciei metropolitane să se organiseze și reguleze după
firea posiţiunei, ce ocupă fiecare în metropolie, conform celor-ce
Se dispune în fine a se tipări Statutul
prescrie Statutul organic.
organic în broșură și trimite gratuit la tâte parochiile din metropolie.
Eparchiile, conformându-se înviaţiunei sinodului episcopese,
au făcut disposiţiunile: de lipsă pentru constituirea și organisarea,
parochiilor și a protopresbiteratelor cu începerea, anului 1870, au
ţinut sin6de eparchiale la Dumineca 'Tomii 1870, făcând alegerea
“cea

dintâiu

a membrilor

consistârielor

;- eră representanța.. întregei

metropolii a Românilor -gr.-orientali din Ungaria și Transilvania s'a
întrunit la 1/13 Octobre acelaș an în primul congres naţional-bisericesc convocat pe basa Statutului organic, care fu presentat în acest
congres ca lege obligătâre pentru întrega provincie metropolitană.
În momentul sublim al bucuriei îndreptăţite, ce fiecare Român
ortodox trebuia, să simtă, pentru câștigarea acestei legi organice,
mult

promițătâre

pentru

promovarea

intereselor

bisericesci

naţio-

nale și culturale, — o c6rdă disonantă se simţi în acest congres:
pentru modificările făcute în Statutul organic sancţionat, cari modificări președintele 'Archiepiscop și Metropolit cu ocasiunea presentărei Statutului organic în congres, le numi „neesenţiale“. Și în
adevăr, considerând împregiurările politice schimbăci6se şi greutățile timpului, după ce în celelalte Statutul organic în întregul lui
„sa sancţionat întocmai, precum a fost compus de congres, cu
dreptul se pot numi neesenţiale. Cu tâte acestea din acest incident
se formă

în congres

un

curent

puternic,

care

punând

pond

mai

ales pe vătămarea, formei constituţionale prin modificările făcute
unilateral în Statutul organic, în contra părerilor metropolitului
Șaguna, spriginite de o minoritate a membrilor congresului, a stăruit a se face o remonstraţiune la Maiestate pentru acele modi-
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ficări,

al

cărei

tecst

sa

compus

de

comisiune

remonstraţiune,

țional,

a rămas fără nici un resultat,

congresuală!).

neurmând

nici un

împregiurările

dintre. cari cunosceau

constitu-

ministeriului

pe. calea

aşternută

Acestă

la ea, ceea-ce mulţi

o

răspuns
politice,

țin de o norocire; căci dâcă se da însemnătatea, pretinsă la aceea,
ar fi trebuit

remonstrare,
pertractări,

şi astfel

a

esperiase

şi multe

avuse mare grabă
şi cu unele

sancţionat

păţise,

la nouă

ar fi devenit 6ră

care

unul,

chiar în causa metropoliei române,

organic

să vadă Statutul

modificări

organic

Şaguna,.ca

Metropolitul

Statut organic nesancţionat.
multe

Statutul

supune

se

din Statut organic

neesenţiale,

pentru-că

odată

sancţionat,

.

fie

scia că numai un cap

luminat, un spirit liberal ca al ministrului de atunci: Baron Iosif
Edtvâs, este capabil a concede și Românilor o operă scumpă,
- precum era acest Statut organic; €ră un următoriu al lui Rotvâs
prea lesn6 ar fi putut face metropolitului Șaguna din Statutul orBaronul Estvâs a și murit în anul
ganic o operă a lui Sisifus.
1870, și următorii lui pănă astădi se miră de el, cum a putut da
el Românilor

atât

o autonomie

de

liberală,

numindu-l

idealist vi-

|
sătoriu, căci a propus sancţionarea Statutului organic.
Statutul organic, acâstă Charta, Magna libertatum a bisericii
ortodoxe române din Ungaria şi Transilvania, cuprinde disposiţiu-.
nile pentru organisarea bisericii ortodoxe române din întrega provincie metropolitană, cu privire la elementele ei, cari sunt clerul
şi poporul, şi cu privire la părţile constitutive ale ei, cari sunt:
parochiile, protopresbiteratele, mănăstirile, eparchiile și metropolia..
Biserica

ortodoxă

română

din Ungaria

și Transilvania,

ca bi-

serică autonomă are dreptul în puterea acestui Statut organic, pre
lângă susţinerea dreptului de supraveghiare al Maiestăţii Sale, a
regula, admininistra şi conduce afacerile sale bisericesci, şcolare
și fundaţionale în tâte părţile şi factorii ei constitutivi, independent,

după forma, representativă.
poliei

are

independent

deasemenea,

Fie-care

Greptul

parte

a regula,

de altă parte constitutivă,

constitutivă, a metro-

administra

și conduce

sie-și egală, afacerile sale

bisericesci, şcolare și fundaţionale prin participarea personală
cesc din anul 1810 pag. 143—152.
1) A: se vede protocolul congresului naţional biseri

seu

—

xepresentativă

VI4

—

a clerului și poporului

la tâte acţiunile

bisericesci,

pre lângă îndatorirea a se supune şi la anumite sarcini, dela cari
este condiţionată bunăstarea bisericii.
_
|
Forma representativă la lucrările fie-cărei părţi constitutive
î-şi află espresiunea sa în sin6de, cari după deosebirea acelor părţi
constitutive sunt: parochiale, protopresbiterale, eparchiale şi metropolitane, cele din urmă numite congrese naționale-bisericesci, ca
cea, mai înaltă representanţă din întrega provincie metropolitană.
Administraţia în parochie o pârtă comitetul parochial, în protopresbiterat: comitetul protopresbiteral, în eparchie: consistoriul
eparchial, şi în metropolie: consistoriul metropolitan.
Iurisdieţiunea, bisericescă, o eserciază scaunul protopresbiteral
ca I instanţă,

consistoriul

eparchial

ca instanţa a II şi consistoriul

metropolitan ca instanţa a III. Esecutarea decisiunilor bisericesci
se face cu mijlâce bisericesei morale, şi numai în casuri de gravă
necesitate se recuiră organele statului. Mijlâcele materiale pentru
susținerea organismelor bisericesei și pentru trebuințele culturale
se acoper prin contribuiri dela, credincioși și colecte în şi afară de

_metropolie,

şi în cas

de

lipsă

se cere

ajutor și dela

stat.

Statutul organice mai prevede și un sinod comun al archiereilor
din

metropolia română

şi cea

sârbâscă

pentru

susținerea

unităţii

dogmatice și canonice și pentru apărarea, intereselor comune ale
religiunei ortodoxe răsăritene.
Intregul material din Statutul organic este împărțit în 5 capituli,
după părţile constitutive de jos dela parocbhie, pănă sus la metropolie cu subimpărțirile în articulişi 176 paragrafi preste tot.
I. Parochia. Afacerile parochiei se îndeplinesc prin sinodul
parochial,

care

constă

din toţi

parochienii

maioreni,

de sine

stă-

tători, nepătaţi; apoi prin comitetul parochial şi epitropia parochială. Agendele principale ale sinodului parocbhial sunt: alegerea
comitetului şi epitropiei parochiale; esaminarea raţiociniului bisericesc, alegerea, parochilor, capelanilor și a învăţătorilor, îngrijirea
de mijlâcele materiale pentru parochie ş. a.
Comitetul parochial ales de sinod pe câte un period de trei
ani,

pârtă

administraţiunea

în parochie;

după hotăririle și sub con-

—

trola sinodului parochial,

alege

175—

pre

cantori,
|

bisericesci.

elopotari
|

|

şi

servitori
a

Epitropia parochială: primesce sub îngrijirea sa: averea bisericescă, pre lângă inventare, manipuleză cu ea după decisiunile sinodului parochial, esecută bugetul parochiai făcând încassările: și .
ă
|
solvirile de lipsă.
II. Protopresbiteratul, care stă din întrunirea mai multor parochii, 'şi îndeplinesce afacerile sale prin sinodul protopresbiteral,
comitetul protopresbiteral, epitropia protopresbiterală și scaunul
protopresbiteral. Sinodul protopresbiteral este representanţa clerului și a poporului din un protopresbiterat după numărul sufletelor; în protopresbiterate sub 20 mii suflete participă la sinodul
protopresbiteral

8 preoţi,

aleși de preoțimea, tractuală, și 16 mireni,

aleși în sin6dele parochiale după împărţirea parochiilor în cercuri
electorale ; &r în protopresbiteratele, în cari numărul sufletelor trece
preste 20 de mii suflete, participă 12 preoţi și 24 mireni,. aleși după
aceeași modalitate. Sin6dele -protopresbiterale la alegerea protopresbiterului au numărul duplu de membri aleși
porţiune și modalitate, dintre preoţi şi mireni.

după

aceeași pro-

Sinodul protopresbiteral alege pe peri6de de câte trei ani,
comitetul: protopresbiteral şi epitropia protopresbiterală, cari în
sfera protopresbiteratului au a îndeplini aceleași lucrări, ce comi|
tetul parochial şi epitropia parochială le are în parochie.
proscaun
are
Afară de aceste organe, protopresbiteratul mai
se

aleg pe

viaţă prin sinodul protopresbiteral din preoțimea tracetuală.

Scaunul

topresbiteral

ai

cărui

membrii

din

tagma

preoţâscă

protopresbiteral este for judecătoresc. de IL instanță în causele spidisciplinare și de diverse diferinţe între
rituale, matrimoniale,
.
preoțime.
III. Mănăstirile sunt puse într'o linie cu protopresbiteratele,
au prepositul lor, egumen seu archimandritul, ales „sub presidiul

episcopului diecesei, de care se ţin, prin sinodul mănăstiresc, ce
In mănăstiri pre lângă observarea,
stă din toţi fraţii mănăstirei.
din partea monachilor a regulelor canonice privitore la ducerea,

unei vieţi corecte și pline

de sânţenie,

să portă și economie

re-

|
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„gulată și să dă și raţiociniu despre averea mănăstirii, Qin care au
şă se susțină membrii ei cu cele necesari.
IV. Eparchia, în fruntea căreia stă episcopul, îndeplinesce
afacerile sale prin' sinodul eparchial şi consistoriul eparchial.
|
În metropolia Românilor ortodoxi din Ungaria și Transilvania
sunt astădi trei eparchii, și adecă a Transilvaniei cu titlul de
archidiecesă, a Aradului şi a Caransebeşului. Representanţa, epar-

chiei este sinodul eparchial, care constă din 60 deputaţi, dintre
cari 20 sunt din cler și 40 mireni, aleși pe câte un period de trei
ani.
Sinodul eparchial se întrunesâe regulat în fie-care an la
Dumineca Tomei. Agendele sinodului eparchial sunt: regularea,
_administraţiunei bisericesci, școlare şi fundaţionale, îngrijirea pentru
ridicarea culturală a poporului prin înființarea și susţinerea de
sedle de totă categoria, alegerea consistoriului eparchial și a
episcopului în cas de vacanţă, afară de archidiecesă, pentru
care archiepiscopul tot deodată și ca metropolit se alege prin
congres.
”
Consistoriul eparchial este organul administrativ şi judecătorese
în diecesă.

El stă din trei senate

şi adecă:

bisericesc,

scolar şi

„epitropesc.
Senatul bisericesc stă numai din membrii preoţesci
aleși pe viață şi întăriţi de episcopul diecesan. Cel scolar şi epitropese stă din o terţialitate preoţi și două terţialităţi mireni aleși
pe peridde de câte trei ani. Senatul bisericesc judecă trebile pur
bisericesci, despre sacramente, rit bisericesc, moralitate, disciplină,
îngrijirea pentru purtarea matriculelor, zidirea, şi înzestrarea bisericilor “cu odârele și cărţile necesari;
senatul scolar îngrijesce
pentru sc6lele confesionale și catechisarea, tinerimei; asemenea ŞI

institue pre învățători și profesori şi este for disciplinar preste
„aceștia. Senatul epitropese conduce și manipuleză averea episcopiei
şi pârtă controla pentru corecta administrare a averilor bisericesei
„ în parochii și protopresbiterate.
Consistoriul eparchial afară de
ședințele

sale regulate

în numitele

trei senate,

mai ţine și şedinţe

plenare, la cari participă asessorii din tâte trei senatele. Aci se
pregătesc și se îndeplinesc lucruri de organisaţie generală bisericescă, precum luarea, disposițiunilor pentru alegerea deputaţilor

—

10 —

la sinodul eparchial și la - congresul național bisericesc, alegerea
oficialilor consistoriali, precum a secretarului, fiscalului ş. a.
V. Metropolia cuprinde în sine eparchiile, ale căror interese generale le representă. 'Ea își împlinesce afacerile -sale. prin: sinodul

metropolitan,

care

se numesce

consistoriul metropolitan

congres

şi prin sinodul

naţional bisericesc,

prin

episcopesc.

Congresul naţional bisericesc este representanţa întregei provincii metropolitane și stă din 90 representanţi, pe cari îi esmite
prin alegere fie-care eparchie în număr de câte 30, în proporţiunea
'/, preoți şi ?/, mireni, pe câte un period de trei ani. Metropolitul,
- care e și președinte, şi episcopii diecesani sunt ca; atari membrii
ai congresului. Agendele congresului, care se întrunesce regulat tot .
la 3 ani în 1 Octobre, sunt: - îngrijirea pentru susţinerea libertăţii
religionare și a autonomiei bisericii române ortodoxe, regularea
afacerilor

și conducerea,

bisericesci,

şcolare

şi fundaţionale

pentru

întrega metropolie şi alegerea metropolituluiși a asesorilor - consistoriali. Consistoriul metropolitan este organisat după feliul consistârielor eparchiale, cu anal6gă sferă de activitate pentru afacerile
întregei provincii metropolitane, formând instanţa din urmă în
cause administrative și judecătoresci apelate.
Alegerea metropolitului se face în congresul naţional bisericesc
înmulțit la numărul de 120 deputaţi, la cari archidiecesa, ca parte
mai mult interesată prin alegerea totodată a archiepiscopului în

|

pers6na metropolitului, concură cu 60 deputaţi.

Sinodul episcopese stă din metropolitul, ca președinte, şi ceilalți
episcopi eparchiali, şi are în competința sa obiectele bisericesci

spirituale, dogmatice şi simbolice,
pers6nelor alese de episcopi ș. a.
Precum

se vede

din cuprinsul

precum

esaminarea canonică a

schiţat aci în liniamente

gene-

rale, Statutul organic conţine constituțiunea, cea mai liberală bise-

ricâscă, prin care se deschide și elementului mirâny calea a participa la, regularea şi administrarea afacerilor bisericeșci, „şcolare

şi fundaţionale.
neescepţionat

După acest statut fie-care preot și fie-care mmiren,

din alte

consideraţiuni,

calea representativă, dreptul

esercită,

ca individ

seu în

său bine precisat în tâte corporaţii:

-

—

18

—

nile și organismele -bisericeșci de jos pănă sus, având tot odată;
anumite îndatoriri față de biserica sa. Prin Statutul organic, compus
în spiritul cel mai liberal, conform. can6nelor și tradiţiunilor bisericii”
ortodocse române din Ungaria și Transilvania, biserica a întrat de:

nou în drepturile sale istorice, cari îi asigură şi garantâză legislaţiunea
proprie în sfera competinţei sale. .Statutul. organic dă Românilor
ortodocşi

din Ungaria

și: Transilvania

condiţiunile

religi6să-moralăși culturală pe : basă naţională. - Din
de

vedere mari

au fost speranţele,

ce dela, începutul

de

desvoltare

acest

punct

întroducerii

lui în tot cuprinsul: metropoliei au fost legate .de el. “De aceea
remâne a. cerceta, încât aceste speranţe s'au realisat.s6u sânt în
cale a se realisa şi a cunâsce fructele și părţile bune și rele, ce le:
a produs constituțiunea liberală bisericâscă în metropolia ortodoesă română 'din Ungaria şi Transilvania în timpul de 30 de
ani al esistinţei ei.
a

n

EI

Erate.

. 10 în rândul

1 a se ceti

„în stăpânirea

Ardealului“

în

loc de

„stapanirea

Ardealului!,

„ 16 rândul 10 a se ceti

. 49 rândul

„despre unele sentințe“

în loc de „de unele sentințe“.

1 a se ceti „era un scop“ în loc de „un scop“.

„TO rândul 4 a se ceti „FErdelyi“

E

în loc de „Szilagyi“.

„92 rândul 19 a se ceti „şi finit“ în loc de „își ţinu“.
„100 rândul 11 a se ceti „pentru“ în loc de „peptru“.
: 152 rândul

11 a se

ceti

„privitore la dorințele Românilor“

în

loc

de

vitâre dorinţei Românilor.

98%

„pri-

COLECȚIUNEA ACTELOR.
2 AAA

pe-o

[.

Acte mai vechi.
1.

Decretul împărătesc din 80 Septembre 17883 Nr. 1701, privitoriu la incorporarea eparchiei ortodocse române din Transilvania la metropolia sârbescă
din Carloviţ.
Bonis ex rationibus a Resolutione Mea, ut Episcopus non unitus transilvaniensis Jurisdictioni Metropolitae Carloviciensis penitus subjiciatur, recedere neutiquam possum: Ex hoc autem non sequitur, privilegia non unitae natio-

nis transilvanicae iis illiricae nationis in hangaria penitus

uniformanda esse, sed

intentio Mea unica est, ut Episcopus in omnibus spiritualia concernentibus objectis a Metropolita, et Synodo archiepiscopali dependeat. Propositum ergo a
Metropolita Putnik, primo loco Gedeonem Nikities in Episcopum non unitum
pro Transilvania denomino, quod a Cancellaria tam Metropolitae, quam Gubernio,

ut in sequelam hujus ordinationis necessaria disponat, illico insinuandum est —
uti una etiam Consilio Belli aulico injunzi, ut pari modo etiam Episcopus Radaucensis in Buccovina

Jurisdictioni, et dependentiae Metropolitae subjiciatur.
Josephus m. p.

2.

FEstras din Instrucţiunea dată pre lângă decretul împtrătesc din 9 Octobre
1(53_ Nr..2253, privitoriu la subordinarea eparchiei Transilvaniei și a Bucovinei în cele dogmatice și spirituale la metropolia sârbâscă din Carloviţ.
Tertio.

Si quando in momentis fidei praecise dogmata orientalis Ecclesiae

concernentibus

Metropolitam

aliquo recurrendum

Carloviciensem

et

foret, recursum

Synodum

per

nunquam

eundem

ad alium,

Carlovicii

quam

celebrari

solitam instituet, ab sodemque Metropolita et Synodo ejusdem Archiepiscopali
in dogmaticis et pure spiritualibus dependebit, et Synodis quoque per eundem
celebrari solitis interveniet, ab omnibus tamen, quibus Natio in Hungaria

Ilyrica fruitur Privilegiis exclusus erit.
3.

Resoluţiune împerătescă din 8 Decembre 1156, prin” care eparchiile din
Transilvania şi Bucovina se pun cu cele disciplinare sub metropolia sârbescă
Da
din Carloviţ.
|
NHaben

tropoliten

die Bischife

von

Karlowitz

von

Siebenbiirgen

und

auf die _năimliche Art,

der

Bul:osvina

unter

dem

Me-

wie alle iibrigen nicht wire

—

9

—

Bischăfe zu stehen, nur jene Gegenstănde ausgenommen, die bloss fiir die illyrische
Nation, im Gemiissheit der denselben ertheilten Privilegien geeignet sind, es
folget also. daraus, dass die Appellation, wenn sie einen Gegenstand betrifft,
der auf die disciplinam internam sofort auf ein vera spirituale eine Beziehung
hat, von diesen beiden Bischăfen an den JMetropoliten in Karlowitz zu gehen habe.

4.

Locotenenţa ungară dispune a se întruni sinodul sârbesc pentru alegerea de
episcop din Verșej şi 'Timișra, la care sunt chemaţi și episcopii din 'Transilvania și din Bucovina.
Nr. 14189,

Hochwobhlgeborener, Hochwiirdigster Metropolit!
Nachdem das gr. n. unirte Bisthum zu Werschetz durch den Todfall des
Vincentius Popovits, jenes zu 'Temesvâr aber durch den Hintritt des Sophronius
Cyrillovits, welcher zugleich Administrator des Ofner Bisthums war, erledigt
xorden sind, so haben Seine Majestiit allergnidigst beschlossen, sowohl die
Bisthiimer von Werschetz und Temesvâr, als auch jenes von Ofen mit neuen

Vorstehern ehestens wieder zu besetzen, und zu diesem Ende einen Synodum

der gr. n. u. Nation unter dem Vorsitze des Freiherrn Joseph von Orczy als
zu diesen Acten delegirten kânigl. Commissăr am 92, May d. J. nach dem neuen
Kalender zu Karlowitz abhalten zu lassen.

Zu diesem Synodum sind auch die gr. n. u. Bischife von Siebenbiirgen
und von Radautz aus der Bukowina berufen, jedoch denselben zugleich ge-

stattet, xvorden, dass Sie nach Umstinden einen Archimandriten und respective
Archidiaconen oder Vicarium statt ihnen dahin absenden kânnen,

Was

aber die Stimme

dieser

zweien

Bischăfe anbelangt,

so

soll selbe

lediglich auf die dogmatica et pure spiritualia sich erstrecken, keineswegs aber
in jenen Angelegenheiten statt haben, die sich auf Privilegien, an welchen sie
keinen Antheil haben, beziehen.

Gegeben aus der kânigl. ung. Statthalterei,

1.
în
2.»
3.

n

1) Sinode s'au ținut:
anul 1774 Com. imp. Gen.-Major Bar. Mathesai
Conte Jankovits.
»
Lii6 j
m
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6.

n
„

7.

8.

»

„,

Ofen den 28. Miirz 1786. 9)

„n

1780

»

n

n

n
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,
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n

186
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18317/8
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Conte

„1842

n
n
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i Aceste două s'au ţinut în Timișora.

Bar. Orezy.
OPML. Bar, Siegenthal.
»

Szâtstn,

Csolies.

—
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5.
Instanţa clerului și poporului românesc din diecesa Aradului, dată la
împtvatul Francisc ]. a. 1814, pentru instituirea unui episcop român în
eparchia - Aradului.
Neamul şi preoțimea românescă, din diecesa Aradului, de legea grecâscă
neunită, cu cea mai aplecată şi credinciosă supunere îngenunchind, îndrăsnesce
a se ruga, ca după mrtea acestui Episcop, Pavel Avacumoviciu, după milostiva

sa îndurare, Maiestatea Vâstră să binevosscă a le da lor Episcop de neam
român, cu sângele şi cu inima român.
|
În tote dilele privesce şi cu negrăită simţire a inimei uimindu-se, vede
purtarea de grije şi înaltele orânduieli ale Maiestăţii Vostre, care ca un adevărat părinte le întocmesci pentru fericirea poporelor supuse augustului sceptru,

precum şi șcâlele preparande

din

Aradul vechiu,

care

pentru deșteptarea şi

luminarea neamului românesc s'au ridicat din părintesca milă a Maiestăţii Vostre,
neamul românesc şi clerul plin de mângăiere, le-au primit și încă cu atât mai

mare mângăiere, întru cât în mare

nădejde

zariadia de a goni

negura, carea

la cea mai mare parte a preoţimei şi a neamului, aşa le cuprinse minţile, cât
nu puteau să-şi cunâscă datorinţele sale cătră Dumnedeu, nici cătră Monarchul

seu, nici cătră patrie, nici cătră cel de aprope al seu, nici cătră sine însuși.
Ci ca nădejdea acâsta, carea acum numai ce a înflorit, să potă aduce
fructele sale şi cât de curând să-i ajungem secerişul, ca Maiestăţii Vostre să
aducă credincioşi supuşi, patriei cetăţeni vrednici şi bune mădulare neamului
românesc, de lipsă este o căpetenie păstorâscă de neamul seu, care să porte
grija și să privegheze la luminarea neamului, ca nu încredințându-l şi remânând
trăși în grija aceloraşi, cari pănă acum -la atâta număr de om au împedecat

şi au întârdiat
trebuințându-se
potă apoi veni
Nici odată
mau putut cere

luminarea, s6u nu cumva mijlociri protivnice prin acestia îndin tâte părţile în patul seu oprindu-o să slăbescă şi să nu
la fructele cele copte.
,
,
dela Maiestatea Vostră, nici dela cei înainte reposați împărați
acea îndurare, ca pre neamul românesc, carele cu limba, cu

nascerea, cu obiceiurile şi cu portul forte se deschilinesce
supuse a ţerii, să-i aducă la asemenea treptă a culturii

celelalte neamuri.

|

,

de celelalte neamuri
şi a învățăturilor cu

.

_

Ne spun tabulele legilor, pline sunt şi istoriile de mărturii, cumcă, insași

,

mama țeră ungurâsca, pre neamul acesta româneso mal vechiu decât sine, Va
şi a legii.
ținut şi Pa crescut ca pre un fiu al seu, necăutând la deschilinirea limbei
Cu dreptul putem întreba de aici: de ce dar pre lângă atâtea sI nu a

cea
urmat nici o nădejde? De ce neamul românesc de abia a ajuns la trâpta
cummal
cei
austriacă
monarchia
totă
în
ce
mai de jos a învățăturilor? De
pliţi făcători de rău sunt românii?

De

ce. neamul

acesta

mai totdeauna

este

—

gata la tulburări

din lăuntru?

pot păstra lucrurile sale?
împărate

ce la

De

—

români,

vecinii

Rar este să fie românul

şi norocos.*)

Augustule

4

E
şi apostolice

unul

lucrătoriu,

de

altul

nu-și

rar aşişderea

|
craiu!

Dă-ne

îndrăsnâlă,

ca causele

cele adevărate a tuturor întâmplărilor s6u răutăţilor acestora, de cari omenirea

se înfioreză, cu fiască credinţă să le înșirăm.
Depărtată să fie tâtă urăciunea şi totă
clerului, cătră neamul

pizma

neamului

românesc şi a

sârbesc, fiind tot de o lege cu sine şi având

asemenea

dreptate a ţerii.: Ci tot de am trebui să spunem, ce e drept, causa mai sus
spuselor urmări rele nu este tocmai neamul sârbesc, ci cu adevărat privilegiile
acelei părţi a neamului acestuia, cu milostivire dăruite, care sub împărăția
răposatului împărat Leopold I., cu patriarchul şi metropolitul lor Arsenie
Cernovici, au venit la anul 1690 în părţile cele supuse sântei corâne a ţării
unguresci sub acea augustă îngăduință, ca prin birnitrele cesaro-crăiesci arme
cu ajutoriul lui Dumnedeu, de nou să se ducă în ţinuturile și lăcașurile ce
le-a avut mai de nainte, şi vrăşmașii mai curând să se isgonâscă de acolo.
Nu

dâră ne înșelăm,

scu mai vârtos

fiindcă tote privilegiile,

cari ar îm-

pedeca dreptul altuia, rămân fără de nici o putere, — tote relele mai sus
pomenite nu înaltelor îngăduințe su cuprinderilor datelor privilegii şi cesarocrăiescilor înalte privilegii, ci cu totul clerului celui mare sârbesc le ascriem,
carele cu vicl6nă măiestrie sub forma privilegiilor făcând întrebuinţarea a căutat
şi lucrat.ca nesimţit să înşele şi să prindă pe români în lanţul seu, cari români
dimpreună cu clerul seu, pentru prostia şi nesciinţa sa, fiind-că de o lege sunt,
mau priceput înșelăciunea sârbilor, și de abia în diua de astădi s'a deşteptat
din somnul cel păgubitoriu. Drept aceea mai marii clerului sârbesc vădând
bunătatea românilor cea prostă şi făcând întrebuințare de dânsa, au lucrat
fără români pentra români, cum au vrut ei, că nu a fost nimenea pănă acum
care să le stee împotrivă, și să-'i împedece de a căuta cu scăderea altuia ridicarea sa, precum

au lucrat mai marii clerului sârbesc cu românii.

*) Cuvinte grave sunt acestea, cari abia se pâte cugeta,că au putut fi scrise de un român.
Mai aspră caracterisare faţă de poporul român nu s'a scris nici de scriitori de alt neam, cari urăsc
pre români. Ori în cât de asupritore împregiurări politice şi sociale au putut trăi cândva românii
din Ungaria scu alte părţi, ei conduşi de firea blândă şi simţul cel bun inăscut în ei, nici-când
nu şi-au perdut cumpătul ca cetățeni loiali ai statului şi ca binevoitori ai deaprâpelui, de aceea

autenticitatea, acestui act nu pâte se nu fie trasă la îndoâlă, cu atât mai tare, cu cât apariţiunea
lui pentru ântâia-dră în „Biserica și Şc6la“ anul 1878 Nrii 27 şi 28, dupii nota redacțiunii se mulţă-

mesce unui isvor privat, nesciindu-se nici uceea, dâcă au fost ascernută acestă instanță la locurile
înalte. Dâcă însă în adevăr s'a, promovat împăratului acestă rugare, atunci nu pâte fi alteum,
decât, că o mână neromânâscă a meșterit după pofta inimii sale la insultele cuprinse în ea la
adresa poporului român, s€u, că autorul român, preocupat de scopul, ce urmăria, voind se misce

păcheronta“

au comis aceste esageraţiuni.

—

Inăscut-a

dreptatea

Maiestăţii

5
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Vâstre,

cunoscându-o

neamul

şi

clerul

xomânesc de legea grecescă neunită cu aplecate genunche, le pune acestea
preaînaltei priviri, ca să binevosscă a aduce drâpta, judecată.
Români cu locuinţa în părţile Ungariei cele dincolo de Tisa şi în tot
Ardelul, care de demult se chiăma Dacia, mai nainte de a lua ungurii stăpânirea
în părţile acestea, cu mulţi ani sunt mai vechi.
.

Nici nu este îndoslă, ca românii, cari şi astădi în limba lor se numesc
români, d6ră nu ar trage începutul lor dela colniele romanilor aduse în Dacia,
care în dilele alerpării neamurilor cei universale, cu venirea atâtea neamuri
varvare, precum numele şi stăpânirea şi-a perdut, aşa şi limba şi portul, prin
jalnica tulburare că acesta a desrădăcinat, însă mai puţin naţia românescă

întru fiinţa sa nu a încetat. Ca rămăşiţile coloniilor vechilor romani, cari de
alte neamuri se chiămau Vlachi, venind ungurii cu vîrtutea sa “i-au tras cătră
sine, şi cum pre alte neamuri care le-au aflat aici, aşa şi pre români lăsându-i
în lăcaşurile lor, "i-au primit în societatea şi sortea lor cu sine.

Cum-că legea cea creștinscă mai nainte de a ajunge alergarea cea universală a neamurilor cătră sfârşitul veacului al 4-lea în părţile de medă-nopte
ale împărăției Romanilor,

precum

și tocmai

în cetăţile

cele de scaun, în Roma

şi la Constantinopol, a fost înfipt rădăcina sa în Dacia, nici o îndodlă nu este.

Pentru ca cu priveghierile marelui Constantin împăratul şi a următorilor lui,
gonit fiind întunerecul păgânătăţii, pretutindenea poporele, încât ţine împărăția
Romanilor, se luminase cu strălucirea învăţăturei lui Christos.
Cunoscând românii de mai nainte adevărul cel aducătoriu de fericire prin
tirăniile muncei varvarilor, nici cum nu se retraseră la retăcirea păgânătăţii.
Apoi, deşi pănă a ţinut împărătia varvaricâscă nimica după legea grecescă,
de faţă nu se slugia, nici putea să fie, dară tot nimenea nu le putea tăgădui
cumcă prin slujbe private creştinesci, ce le făceau romanii şi alte popore supuse,

pre

ascuns,

nu

domolit

ar fi

şi ocasie de au trecut şi ei

obiceiurile

în legea

varvarilor

fi dat

şi w'ar

care se pote

creştinâscă,

cause

mărturisi

din

istorie și monumenturi.

cât le place.
Întrebe-se întru sine ispititorii ispititorilor vechi de acesta
i, ori bilatinesc
seu
i
apusulu
ei
biseric
ungurii
Adecă mai nainte s'au plecat

Când acesta puţin se atinge de scopul nostru
sericei răsăritului s6u grecesci?
aici, cumcă mai nainte de Sf,
despre supuşi, socotim a A destul alăturând

de carea mai
Stefan I. craiu al ungurilor, slujba legei creştinesci cea privată,
sus s'a dis, în părţile unguresci celea
obiceiul răsăritului având şi episcopi,

instrucției patriarchilor dela Bisantiu,
pote mărturisi, dela împărțirea
în

împărăţia

răsăritului

până la sfârşitul vecului

dincolo de Tisa şi în Ardeal, era după,
cari în cele duhovnicesci erau supuşi

precum

acesta

numai -cu 0 dovadă

se

împărăției romanilor.între fii marelui Constantin

şi a apusului.

De

vreme

Îl. între curtea Romei

ce neiîncetata

şi între

curtea

certare

mai

Constantino-

—

polului de stăpânirea

duhovnicescă,
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şi cu totul încă nesăvârşită,-ce se atinge

despre dogmele credinţei în biserica latin6scă şi grecescă, care între biserici
a pricinuit despărţire și despicare, ce se dice schismă, acestă deunire în veacul
al 16-lea prin soborul

dela Trident

cu totul

sfârșindu-se, s'a întărit, ca curtea,

dela, Roma se aibă jurisdicție adecă stăpânirea sa preste provinciile apusului
ră Curtea Constantinopolei (Bisantiului) preste provinciile resăritului a împ6răției Romanilor.
|
Dar însaşi deunirea pentru stăpânirea duhovnicescă, carea mai vârtos în
curtea Romei și a Bisantiului a străbătut, ce se atinge de clerul cel mic și
de poporul creştinesc, nu a făcut atâta deschilinire câtă se vede astădi. Rândul
prelaţilor a preoţimei cei înalte, numai ce se atinge de clerul cel mai mare
a religiei latinesci dela scaunul -stăpânirei Romei. s'a întrodus cu mult mai
în urmă, 6ră mai vârtos din temeiurile legei creştinesci, alegerea episcopilor
este aședată prin însaşi comunitatea, apoi după aceea dela căpetenie lumesci,
care se face pănă în diua de astădi în acestă apostolicescă crăime.

Adevărat este cumcă locuitorilor ţerii unguresci legea bisericei răsăritului
mai nainte

de timpurile

acele în care

neamului

sârbesc

s'au dat privilegiile,

li-s'au pus episcopi prin craii apostolicesci, și că acesti episcopi asemenea
privilegii au avut cu clerul cel mai mare catolicesc, legile ţării mărturisesc,
fiindcă precum arată articolul al 4-lea anul 1574, rutenii şi românii de aceea
nu au dat episcopilor catolicesci deciuela, pentru-că aceea o dau episcopilor
şi preoţilor,

de Jegea sa.

Și cumcă

acâsta, românii

din districturile Bereteu,

Bistriţa şi Lacsiag, încă la începutul veacului al 18-lea așa au lucrat, ne arată
articolul 85 din 1723, că ei episcopului dela Orade nu au vrut să-i dea deciudla.
Deci ticăloselor timpuri, în care după bătaia dela Mohaciu cu Turcii, cea
mai mare parte unguresci adecă tâte părţile cele dincolo de Tisa și Bănatul
au gemut mai 200 de ani sub jugul 'Turcilor, s6u rupte fiind dela trupul ţerii
unguresci, a fost supuse stăpânirei principilor Ardealului, acestor împregiurări
are de
neamul

ascrie
seu.

neamul

și

clerul

românesc,

de

ce

nu

au

avut

episcopi

din

Și acesta este urgia aceea, dela care s'a tras mojicia şi neînvăţătura clerului
și a neamului acestuia, că au fost numai pe sine însuşi lipsiţi şi ca nisce
părăsiți dela tâtă mestecarea cu fii cei mai luminaţi ai patriei, şi dela învă-

ţăturile cele înalte opriţi fiina, de abia au putut păstra, prin povestire cu gura
şi prin întrebuinţarea cărților bisericesci, ba și de aceste puţine sunt, nisce

schintee a caracterului românesc şi a legii creștinesci, cu care se deschilinesc
de dobitocele necuvântătore.
|
| Când clerul mai mare al sârbilor, cu virtutea privilegiilor dela reposaţii
înainte mergătorii Maiestăţii Vâstre împărați, s'au întrarmat la anul 1690, mai
nainte

de ce Turcii la Zenta, în comitatul

Pestelui

cumplit. fiind bătuţi sub

aripile. pajerei, tâtă 'Țera-Ungurâscă afară de Bănat și regimentul Ciaichiştilor

—
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au trebuit să o lase neamului şi clerului românesc, — atunci spre
bucurie a
putut fi, că religia cea 200 de ani nebăgată în s6mă, prin grija şi orânduielile
acestor mai mari, de nou trebuia să se întocmâscă, cultivarea şi moralita
tea
să se ridice ca şi din cenuşe,

De vreme ce clerul cel mai mare al sârbilor, rugându-se în comitiile
(diete)
crăimei ţinute la anul 1792, să i-se dea dreptul de a av votum (cuvântul)
şi scaun în dietă, apoi între celelalte aceste sau adus: Cumcă statornica norocire a societăţii cetățenesci

se

cuprinde

în norocirea

tuturor

soților,

deci

toţi aceia lucreză înprotiva statornicei fericiri a patriei, carii miliâne de locuitori
de legea acâsta, prin vre-o câteva mădulare ale sale ar vr6 să-i subtragă dela
darurile și facerile de bine ale constituţiei; aşadară înprotiva statornicei fericiri
« patriei lucreză clerul cel mare

sârbesc,

închidând

calea neamului

-românesc,

care cu trei părţi este mai mare la număr decât neamul sârbesc, ca să nu
potă ave ocasie de a străbate nici la o trâptă a vre-unei diregătorii.
Etă că românilor și rutenilor de legea bisericei răsăritului, cari locuese
în părțile 'Țerii-Unguresci, dela meqă-nâpte cătră răsărit, augusta mâşa Maiestăţii Vostre,

reposata

Maria

'Teresia,

prin unirea

credinţei şi prin

de neam și de seminţia lor mult ajutoria le-a adus.
acel timp
căpeteniile
de românii
dreptul nu
TOtă

şi preste bisericile diecesei Aradului, Timiştrei şi a Verşeţului,
legii să fi fost de român, au d6ră prea milostiva voe ce se atinge
Cu
acestor diecese nu ar fi avut cu mult mai fericite urmări?
ne îndoim.
diecesa Aradului, care după declatoriul dat în anu! 1777 cu multă

cu 480 de locuri mame

îndurare, cuprinde în sine 14 protopresbiterate
filiale, parochi atâtea şi biserici,
trei locuri amestecate cu sârbi.

Diecesa
locuri

episcopi

De ar fi fost, ca dintru

mume,

Timişdrei,
numai

10

unul,

toţi

români

numai

al

Chichindei

care sau arătat; a fi 287 de

în

protopresbiterate,
cu

şi 126

sunt, şi de abia se află

parochii,

17

se

află,

în

care

sunt numai sârbi, €ră a Cianadului şi a Becicherecului-mare cu 40 de parochii
o
amestecate cu sârbi, celelalte locuri sunt tâte românesci.
Eră în diecesa Verșeţului, din 6 protopresbiterate cu 239 parochii şi
19 filiale, atâtea şi biserici, numai protopresbiteratul Verşeţului este cu sârbi
amestecat, căci în celelalte în tâte sunt numai români de legea grecâscă neunită.

Aşadară, prin conscripția locuitorilor făcută la anul 1769 de Clari Graful
şi Presidentul Bănatului, se spune chiar că din 450,000 nu sunt nici 80,000

sârbi, însă altă parte, români

san aflat 300,000.

Cum de înaltă luare de sâmă

la atâta număr de supuşi

credincioşi nu le-a dăruit căpetenie

nici că se vede din altă

parte

duhovnicâscă de

neamul şi seminţia lor, care se pârte chilina grije de îndreptarea lor?
a veni,

fără

numai

că, socotesc uni,

Acesta

că pote

fi acea asemănare şi deschilinire între români şi sârbi, care este între şvabi
de viţa nemţescă, fiind aceste mai cultivate, “au dialect
şi între alte neamuri
mai limpede, 6r aceea, mai prostă.

—
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marginile
Acestă socotință se adevereză cu sârbii, cari s'au sălășluit pre
, când
Turcilor
a
înprotiv
dela Arad pre lângă Murăş şi Tisa, făcându-se miliţie

ţineau Bănatul.
şi în comitatele
puterea turcâscă,
fiind cu românii
Cumcă

Aşa fiind dimpreună sub jugul 'Turcilor când ţineau Bănatul,
Aradului, Zarandului şi Biharului, pănă unde s'a fost întins
sârbii au învăţat; limba, locuitorilor vechi, adecă românescă,
amestecați şi de o lege.

prin străduirea mai marilor

clerului

sârbesc, întunerecul

care sub

jugul turcesc a fost prins inimile neamului şi a clerului românesc, încă nu
este gonit de noi, nici se va goni, acesta numai de acolo se pâte arăta, fiind
că clerul acesta sârbesc cu poporul şi cu clerul românesc nici-odată, nu vorbesce
în limba şi dialecta lui, adecă românesce, așa nici temeiurile moralității creştinesci, s6u învățăturile religiei cele mântuitâre nu sciu a turna, nici cercetări
pre
canonicesci-

fac,

nu

la biserici

cu

a căror

bisericile şi şcolele,

care se luptă credincioșii,

ocasie

să

cunoscă

scăderile

apoi să aducă vindecare

cu

tuturor

acestora sântele slujbe pentru întărirea credincioşilor să le facă și temeiurile
moralității creştinesci şi înaltele crăiesci îndreptări şi bunevoinţe întru inimile
lor, cu cea mai mare

evlavie să le întărâscă,

vină, şi cumcă acest

de

acolo

pănă

astădi

sântele slujbe, în unele locuri nu în născuta

ca tote cum

putem
limbă

încheia,

se cade în rând să

fiind-că şi însaşi

românescă,

ci în cea sâr-

bâscă, ba tocmai muscăl&scă poruncese a se face, care limbă muscălscă nici

însuși sârbul nu o înţelege.

Acesta

interesul seu, ca nu cumva mergând

se vede

că clerul cel mai mare o face din

la sântele slujbe, şi aşa din cărţile biseri-

cesci, poporul cel încredinţat grijei lor cei duhovnicesci, prin învățăturile legii şi

a moralității să se mântuiescă, ci încă să vină în mai mare întunerec și urgie.
În ce mod dară s'ar putea cere dela clerul cel mai mic să ajungă la aceea

trâptă a învățăturei şi a moralității, care se cere dela un păstoriu sufletesc,
când mai tâtă viţa sa o petrece în cetirea cărţilor bisericesei, scrise în limba

muscălâscă, de vrea să-și capete stu să-'şi ţină parochia?
|
e
le
diecese
numitel
sus
riului
mai
în
consisto
e
trebile
şi
Tâte lucruril
pârtă în limba sârbâscă, apoi însuși episcopul. cu cea mai mare parte a asesorilor născuţi sârbi nu sciu românesce, şi puţini asesorii de român, unde se
află, nu sciu sârbesce. De unde sentințele şi hotărîrile consistoriului nici
asesorii românesci, nici românul cel cu causa nu le înțelege, nici îl întrebă, .
nici îl ascultă să grăiâscă vre-un cuvânt pentru sine în judecata episcopescă.
Încă nici preaînaltele orânduieli împărătesei, care se poruncesc, ca preoții

să le facă, cunoscute 6menilor în limba cea născută, în cancelariile episcopesci
așa de rău se fac românesce,

cât de maulte-ori nici de cum nu se pot înţelege.

"Dâte acestea arată ca şi cu degetul, cumcă sub episcopii s6rbesci clerul
şi poporul românesc, carele prin articolul 27 din 1790 s'a dăruit cu dreptul
cetățenesc,
ce s'a dat şi tuturor locuitorilor de legea grecâscă neunită din
Țera-Ungurâscă”!şi din părţile ei iîmpreunate, şi precum clerul_ cel mare &

—
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sârbilor în provocata instanță sub a) a arătat că fac milioane, — de nu sunt
la trei părţi de patru, dară două părţi de trei cu adevărat sunt în veac fiind
la întunerec osândiţi, nici-când nu vor put ajunge la acea trâptă a omenirei,
în care s'ar cuveni acâsta nu ca, nisce fii desrădăcinați ai ţerei, ci ca nisce
credincioși ai Maiestăţii Vâstre trebnici supuşi, “după înaltele îndemnări şi
voințe a Maiestăţii Vostre, şi după însnfleţirea legilor țerii, precum şi după
însuşi cererile aduse sub aplecata credință în dieta 'Țerii-Unguresci din!1790
înaintea augustului crăiesc tron, şi despre acesta îngăduită milostivă resoluţie
crăjscă, alta mijlocire mai bună, după timpurile de acum nu se pote întrebuința
fără cât că după pilda românilor de legea grecâscă neunită din 'Târa-Ungurescă,
să li-se dea episcop de neam român sub a cărui priveghere institutul de învățământ, întemeiat prin mila Maiestăţii Vostre în Aradul-vechiu, cum se cade
fiind scutit, să pâtă înflori şi să ia crescământ şi putere aducătore de nădejde
augustului tron crăiesc, al ţării şi al omenirei; apoi clerul şi neamul românesc
eşind odată din întunerecul nesciinţei şi îmbrăcat fiind cu temeiurile moralității
creştinesci, să înveţe şi să împlinâscă datorinţele sale ca un om creștin, cetățân
bun, şi credincios şi neîndepărtat supus tronului Maiestăţii Vâstre. De nu va
întrebuința milostiva vindecare la bun timp, clerul românese dimpreună cu
învățătorii şeolelor, în care limba sârbâscă se predă în mai multe diecese, ca
ca întru asemenea chip însuși poporul românesc să se
o învățătură de căpetenie,

schimbe și să se transforme,

Încât este întinsă acâstă silință a lor din envântul

sus adus, când s'a ţinut sinodul naţional în Timișora la anul 1790, se înțelege
şi din representanţa din dieta crăimei, ţinută la anul 1792, pentru de a derădăcina
cancelaria iliricâscă, la Maiestatea Vâstră sub c) cu aplecăciune ni-se vede.
Pentru acesta, clerul şi neamul românesc cu prea aplecate genunche
supunându-se 6răşi se r6gă ca, după mârtea lui Pavel Avacumoviciu episcopul
diecesei Aradului, în locul lui să li-se dea episcop de neam român, şi ca
Escelenţiei sale metropolitului Carloviţului, să binevo6scă timpuriu a-i porunci

ca nu după întrodusul obiceiu, în sinodul seu cel sârbesc, să alegă episcop
pentru diecesa românâscă, aşișderea să se milostivescă a îngădui clerului diecesan, ca după norma

şi orândudla

clerului neunit din Ardeal, să se alegă trei

candidaţi români pentru episcopatul diecesei acesteia, și pe acestia să-i propună
|
prin dicasterii Maiestăţii Vâstre pentru milostiva anumire.

Acestă negrăită milă şi îndurare a Maiestăţii Vostre cesaro-crăiâscă, pentru

de a întemeia şi a ridica fericirea sa şi a următorilor sei, nu atât cea, vremelnică
cât cea vecinică,
pururea vecuitâre

neamul şi clerul românesc
credinţă înalt o va cinsti.

cu nemuritore

mulțămire

şi cu

Pre lângă care cu supusă aplecăciune rămânem a Maiestăţii Vâstre umiliţi

“şi pururea

credincioşi

supuşi:

1) „Biserica şi Şeâlat Nrii 27 şi 28 anul 18178.

Tot

clerul şi poporul românesc,!)

[1. Acte din anii 1848-—1860.
1.

Punctul 2 dintre cele 16 puncte ale cererilor Românilor întruniţila Blaș
în 8/15 Maiu

1948:

„Națiunea română pretinde, ca biserica română fără distinoțiune de con„ fesiune să fie, şi să rămână liberă independentă dela ori-care altă
biserică,
egală în drepturi şi folâse cu celelalte biserici ale Transilvaniei.
Ea cere
restabilirea

Metropoliei

române

și

a Sinodului

general

anual

după

vechiul

drept, în care Sinod să fie deputaţi bisericesei şi și mirenesci. În
acelaş Sinod
să se al6gă și episcopii românesci liber prin majoritatea voturilor,
fără candidaţiune.
„La aducerea aminte despre vechiul drept al Românilor, de'a
avs pe
viitoriu scaun în dietă ca representanţii ai bisericilor lor; dscă
capitulele lor

vor fi representate,
şi capitulele lor“.

națiunea română

cere

aceleași

drepturi

pentru

episcopii

2.
Petiţiunea generală a Naţiunei române.

Olmiitz 18/25 Febr. 1843.

Maiestate!

Națiunea română din marele Principat al Transilvanie
i, din Banatul Temeşian, din părţile vecine ale Ungariei, și din Bucov
ina, care e cea mai veche

între celelalte naţiuni și cea mai numerâsă

în ținutul locuit

de

dân—sa
fiind
că numără la, trei mili6ne şi jumătate — au fost purure
a cu cea mai nescuturată
credin
ță

şi aderinţă cătră augusta casă austriacă, de când
ţerile

acestea au avut
fericita sârte a veni sub blândul guvern ul Austri
ei, n'au lăsat să trâcă nici o
ocasiu

ne, fără de a da documente prin faptă despre
acestă credință, şi n'au
cruțat nici un sacrificiu pentru interesele statul
ui şi ale dinastiei, cu tâte că
au fost

apăsată de celelalte connațiuni şi scâsă prin legile
feudale de cente
de ani din tâte drepturile cuvenite unei naţiuni,
ba în anul trecut fu ameninţată chiar și
cu

ratistice.

sterpire

de

cătră

magiarii

ce

umblă

cu

cugete

sepa-

—
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Când fanaticii acestia cutedară a apuca armele spre a răsturna statul
austriac, națiunea română fu cea, dintâiu din părţile de cătră răsăritul monarchiei, care păşi cu tâtă energia în contra lor, căci 1. se dechiarară românii
din Transilvania în adunarea dela Blaş din 3/15 Maiu anul trecut, în 'contra
scopurilor magiare; 2. se dechiară.regimentul român din Bănat încă în luna
lui Iuliu în contra măsurilor ministeriului unguresc şi pentru interesele statului
Austriei întregi şi ale dinastiei; 3. după o adunare de mult dorită se dechiară
regimentul I. român din Transilvania în 11 Septembre, că voiesce să stea
numai sub imediatul guvern al Maiestăţii Sale; 4. în 14 Septembre se dechiară
regimentul II român din Transilvania că nu voiesce să mai fie sub ascultarea
ministeriului unguresc, şi se puse sub Ministeriul de resbel austriac, îmbiindu-se cu tote puterile sale spre a apăra integritatea monarchiei; 5. se dechiară
totă națiunea în 25 Septembre, într'o adunare naţională grandi6să, în contra
ministeriului

unguresc,

prochiămă

constituția

imperială-austriacă

şi

se puse

“sub ministeriul imperial-austriac; 6. când se adunară în luna lui Octobre magiarii şi secuii din Transilvania în massă spre a se scula asupra Impăratului,
națiunea română ridică 195,000 de 6meni, îi puse sub.comandul general-militar,
întregi regimentele de linie din Transilvania în timp de o lană de dile cu
4000 de tironi români; 7. asemenea făcură românii din Banatul timişan, unde
se îmbiară de sine spre formarea batalionului al 3, 4, bşi 6, și ridicară dintre
provinciali atâtea glote de apărători, câte cugetară comandanții militari a fi

de lipsă, și-i deteră în disposiţiunea acestora.
În acest resbel au dat națiunea română documente nenumărate de valența
sa, de matura sa naţionalitate, de nemișcata sa credință cătră legitimul şi mai
pre sus de tote amatul seu monarch: cu tâte că de altă parte au fost constrînsă a face atâtea sacrificii, încât pre ori-care altă naţiune ar fi adus la

desperațiune,

mai

ales

când

inimicul o impeția

neîncetat

tot cu puteri mai

mari şi mai tari, preda cente de sate şi le pretăcea în cenuşe, ucidând preste
10,000 de meni fără destingere de bătrâni și de copii, de bărbaţi şi de femei.
Lipsa de arme (căci poporul se bătea numai cu lănci şi cu falci) fu o pedecă
pentru care resbelul nu se termină încă pănă astădi în acea parte a monarchiei;
cu tâte acestea, națiunea, nu flăccesce în curagiu, și totă încercarea, inimicului
îi măresce credința și aderenţa; ea pune speranţa în Dumnedeu şi în cel mai
drept dintre monarehi, și despreţieză mortea pentru integritatea unui stat și
pentru susţinerea tronului unei dinastii, al cărei principiu e Drepturi de o mtsură pentru

toți cetățenii şi pentru

tote naţiunile.

Ba

bate cu o mână pre inimicul

acestui principiu, &ră cu cealaltă subşterne” Maiestăţii tale rugămîntul pentru
întinderea aceluiaşi principiu şi spre fii sei. Ea cere cu totă plecăciunea și cu
t6tă încrederea dela dreptatea Maiestăţii Tale:
1. Unirea tuturor românilor din statul austriac într'o singură națiune de
sine

stătătâre

sub

sceptrul

Austriei,

ca parte

întregitore

a monarchiei ;

2

—

2.

Administrațiune naţională

19

de

—

sine

stătătore

în respectul

politic

şi

eclesiastic;

3,
spre

Deschiderea cât mai curând a unui congres universal a tâtă națiunea

constituirea sa, şi în parte:

a) spre alegerea unui cap naţional, care se va întări de Maiestatea Ta, și al
cărui titlu asemenea Maiestatea Ta vei binevoi al determina;
b) spre alegerea unui consiliu administrativ național sub numele de Senat
român ;

c) spre alegerea unui cap eclesiastic de sine stătătoriu, care se va, întări de
Maiestatea Ta, şi sub

care vor sta ceilalți episcopi naţionali;

d) spre organisarea administraţiuni în comunităţile și cercurile române;
e) spre organisarea sc6lelor şi ridicaren institutelor necesare de învățătură,

4.

5.

Întroducerea limbei române în tâte lucrurile ce ating pre români;
O adunare de tâtă națiunea pe fie-care an spre a se consulta despre

interesele naţionale

6.

ce le va cere timpul;

Representarea naţiunii române după numărul sufletelor la dieta uni-

versală a imperiului

austriac;

7. Un organ al naţiunii la înaltul ministeriu imperial spre representarea
și pertractarea intereselor naţionali;
8. Maiestatea Ta să binevoiesci a purta de aici înainte titlul de mare
Duce al Românilor.
Maiestate!

Națiunea

care a

trecut prin atâtea

probe

în

cursul

seclilor,

au ajuns la maturitate politică prin lungile suferințe, şi în evenimentele mai
din urmă au dat documente atât de strălucite de „nemișcata sa credinţă, —
crede că are drept de a cere lucruri cari nu numai că s'au conces fie-cărei

națiuni în statul austriac,

ci s'au şi predicat

de

pre

înălțimea

tronului

Ma-

iestăţii “Tale. Ea nu pâte şi nu “i este ertat să mai rămână subordinată nici
unei alte naţiuni în statul Maiestăţii Tale cel întemeiat pe drepturi de o măsură
pentru fie-care. Ea se râgă pentru unirea ei într'un corp de sine stătător şi
membru al monarchiei în puterea principiului de drepturi de o măsură pentru

t6te naţiunile. Numai în modul acesta va put6 fi mulțămită națiunea, şi se va
put6 pune în stare de a fi la aceea la ce o destină numărul său, începutul
său, nobilile sale proprietăţi, cari n'au perit prin apăsarea seclilor, limba sa

cea unică în casă, eclesie şi literatură, posiţiunea sa geografică și alte circum-

stanțe,

adecă
— un membru neapărat necesar

Tale şi a monarchiei întregi austriace.

spre susţinerea corânei Maiestăţii

:

—
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Cu asecurarea de nescuturată credință şi aderință

se subscriu

plecăciunea împuteriţii naţiunei.

Olmiitz,

13/25 Februariu

cu

tâtă

1849.

Ai Maiestăţii Tale

cei mai credincioşi supuşi
. Andrein Şaguna

m. p., episcop român

din Transilvania,

Joane Dlocioni de Foen m. p., proprietar din Bănat,
loane Stoica m. p., Consileriu de compt. din Transilvania.
Ioane Popasu m. p., protopop de Braşov din Transilvania.
A. Treb. Laurianu m. p., din Transilvania,
Josif Pop de JNacedonfi m. p., oficial de comptabilitate,.
Dr. loune Dobran m. p., agent de curte, din Bănat,

Dr. Eudosiu Hormuzachi m. p., proprietar din Bucovina.
Dr. Constantin Pomuţiu m. p., din Ungaria.
Basiliu Ciupe m. p., oficial imp. din Transilvania.
TLacian Ilocioni de Foen m. p., proprietar din Bănat,
Jucob Bologa m. p., din Transilvania.
Dichail Botnariu m. p., deputat de dietă din Bucovina.

3.
Răspunsul. Împăratului.
Acceptez cu bucurie asecurarea despre credința și aderenţa inimâsei națiuni
române, şi recunose cu mulțămită grelele sacrificii care le-au adus ea pentru

tronul meu şi monarchia întregă, în contra unei partide călcătâre de legi, care

au început resbelul civil, şi-l face încă să tot mai ţină prin cerbicia ei. Petiţiunea credincidsei naţiuni române o voiu da să se iee la desbatere acurată
şi o voiu deslega în cel mai scurt timp spre mulțămirea ei.

Olmiitz,

25 Februariu

|
Memorand

1849.

4,

cătră ministeriu.

Olmiilz,

Înalt Ministeriu imperial!

5 Martie 1849.
|

în mânile
. Petiţiunea naţiunei române din monarchia austriacă se află acum
puţin,
Preste
Monareh.
“Maiestăţii Sale preagraţiosului şi preaveneratului nostru
spre
riu
Ministe
i
înaltulu
Ge nu se va fi propus pănă acum, se va propune
desbatere.

—
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Cu nespusă dorinţă, dar tot deodată cu încredere și speranţă, aștâptă
națiunea română deciderea despre cererile ei cele drepte și amăsurate tim-

pului după a ei deplină convingere. Cu cât sârtea națiunei române e mai tare
"legată de acestă decidere, cu atât se simt mai îndatoraţi împuteriţii ei a lumina
mai

cu deamăruntul

punctele

cele mai momentâse

ale petiţiunei,

şi a desluşi

cu credință și după adevăr ideile fundamentali pre cari se raqimă tâtă petiţiunea.
Înainte de tote punctul dintâiu al petiţiunei: „Unirea tuturor românilor
din statul austriac într'o singură, națiune de sine stătătâre sub sceptrul Austriei,
ca. parte întregitore a monarchiei,“ se poate considera ca cel mai momentos,
Și așa şi e într'adevăr, însă spre a nu da ocasiune la înțelesuri sucite ne simţim
îndatorați a dechiara că noi înţelegem acestă statorință de sine numai în respectul administraţiunei interne,. şi faţă cu celelalte naţiuni.
Națiunea română locuitâre în cele mai depărtate margini răsăritene ale
monarchiei, şi încungiurată de alte viţe de popsre, ba şi apăsată sistematice

de aceleași cu cari trăiesce împreună, şi
mult decât, ori-care alta, cu tote că ea fu
o vitregă, cugetă serios, mai ales de vre-o
țiunei sale și asupra tâtă esistența sa, şi nu

pentru al căror bine au făcut mai
întimpinată de dânsele totdeuna ca
șasedeci de ani încâce, asupra posii-au fost greu a veni la convingerea,

cum că ea în totă întinderea ei are a fi considerată
popârelor cultivate ale Europei, şi ca un mediuloc de
apusene cu cea răsărit6nă. Mai vârtos națiunea română
au venit la consciința cum că ea, prin numărul său,

ca un trimis înainte al
legătură al civilisaţiunei
din monarchia austriacă,
prin posiţiunea sa geo-

grafică, prin identitatea originei, limbei, usanţelor şi a religiunei

cu locuitorii

principatelor dela Dunăre, e chemată spre a fi un mădular tare al monarehiei

austriace,

atât spre susținerea equilibrului necesar între diversele viţe de popâre

în internul monarchiei cât; şi spre întroducerea unei influinţe — Austriei neapărat necesare — în răsăritul Europei cel îngrecat de evenimente.
De mulţi ani nutresce națiunea în inima sa acestă convingere profundă,

şi se adoperă a face ca să se recunâscă însemnătatea elementului român în
răsăritul monarchiei; dară sub apăsarea sistemei trecute, nu i-au fost cu putință

ca să-şi câştige ascultare. De câte ori bărbaţii cu cugete şi purtări curate şi
pătrunşi din inimă de interesele naţiunei sale și ale monarchiei întregi, își
ridicară vorba, nu lipsiră inimicii națiunei române a arunca asupra lor tot
genul de prepusuri spre a împedeca emanciparea și ridicarea ei. Anume în
vara trecută, când după congresul dela Blaş deputaţiunea română din Transilvania se duse la curtea Maiestăţii Sale Ferdinand cel bun, la Innsbruck, gu-

vernul din Cluș prepară a raporta la Viena, și prin cancelaria de
curte a
Transilvaniei la Innsbruck,şi a răspândi prepusuri mincinâse,
cum că tâtă
națiunea are idei şi simțiri rusesei; acum când după cele mai din
urmă eveni-

mente din Turcia europeană, acestă monetă de atâtea ori adusată
asupra,
românilor — nu mai are nici o valre, acești inimici şi alţii din
tagma lor

—

5

—

întore fia, și ţes alte calumnie răutăciose după cunoscuta „calumniare audacler,

semper aliguid haerebit.“ Națiunea, în simţirea nemișcatei sale credinţe şi aderinţe cătră gloridsa
casă habsburgică și cătră întrega monarchie austriacă, au reimpins cu solem-

nitate şi cu drâptă mănie tote aceste înegriri răutăcidse în cel mai din urmă
congres ţinut în Sibiiu în luna lui Decembre anul trecut.—
și împuteriţii ei, și se provâcă cu mângpăiere la tâtă purtarea
atât din timpul trecut, precum și din cel din urmă.
Încă şi altă împregiurare nu mai puțin momentâsă are
siderare, adecă ferberea în Turcia europână de partea drâptă

crurile ce se prepară acolo în tăcere, pentru

viitoriul

Acesta faa astădi
naţiunei române
a se lua în cona Dunărei. Lu-

cel mai

de

aprâpe

şi

cari noi de abia le presimțiam mai înainte, ră în cele mai din urmă luni ni
s'au descoperit multe despre mişcarea şi lăţirea lor, —.nu sunt nici decum
mângăietore nici pentru națiunea română din marginile răsăritene ale monarchiei, nici pentru întrâga monarchie, — și noi, cari ne aflăm în cea mai deaprâpe
vecinătate şi am avut mai multe ocasiuni spre a ne câștiga unele informaţiuni
asupra fiinţei şi lăţirei acelei ferberi, ne simțim îndatorați ca români şi ca
supuşi credincioşi ai dinastiei şi ai monarchiei întregi, a recomanda 6ră și
eră acest punct luării a minte a înaltului Ministeriu.
De o parte dară stimurul conservării proprie, de altă parte consciinţa
diverselor împregiurări, în cari se află elementul român al monarchiei austriace,
au întipărit naţiunei române convingerea, cum că ea are să-şi caute mântuirea
în unirea sa într'un mădulariu de sine stătătoriu (în înțelesul de mai sus) şi
tot deodată întregitoriu şi nedeslegat al monarchiei, și într'ânsa să-și împlinâscă misiunea sa pentru Austria şi pentru sine însăşi.
Națiunea română își radimă speranța împlinirei acestei dorințe de mult
nutrite în peptul său, pe principiul drepturilor de o măsură pentru tâte națiunile, care s'au pronunţat de doi împărați și s'au garantat cu cuvântul lor
imperial, şi s'au pus de înaltul Ministeriu în programa sa, drept normă şi

basă la ndua prefacere a Austriei.
În acest
adecă: Că de
a unei naţiuni
fie subordinată

principiu se cuprinde an alt principiu chiar așa de momentos,
aci înainte nu se cuvine sE mai fie nici o supremație s'au predomnire
asupra alteia, sau cu alte cuvinte: Că nici o naţiune se nu mai
alteia,

Dacă aplicăm acum

acest principiu la diversele popore

ale

monarchiei,

şi în special la ale ţărilor, ce se ţineau odată de corna Ungariei și a marelui
principat al Transilvaniei, vedem că înființarea drepturilor de o măsură pentru

t6te

naţiunile,

abia se va pută pune în lucrare altmintrelea într'un mod, care

să mulțămescă pre toţi, decât numai dâcă se va lăsa fie-cărei naţiuni să se
unescă împregiurul unui centru propriu şi de sine stătătoriu în report cătră
celelalte naţiuni, fără respect la împărțirile provinciale de mai 'nainte, și preste

—
tot fără mare respect la teritoriu, —

6

—

cam

în forma

organisaţiunei eclesiastice

pentru mărturisitorii diverselor confesiuni, — şi apoi națiunile constituite în
modul acesta se vor uni ca membre ale unui “Tot mai mare prin legături nedeslegate cu centrul monarchiei întregi. În modul acesta, și precum suntem
noi convinşi, numai în modul acesta se va înfiinţa principiul drepturilor de o
măsură pentru tâte naţiunile, — se va nimici neîncrederea, pisma şi ura între
naţiuni, se va depărta ori-ce ocasiune de freciări, şi preste tot ori-ce sămânță
de desbinare, se va ridica tâtă temerea de predomnire a unei naţiuni preste
celelalte, cu o vorbă în modul acesta vor put6 diversele naţiuni ale Ungariei
şi Transilvaniei să stea una lângă alta în înţelegere frățescă, întinerite prin
instituţiuni libere de sine stătătâre, unite prin legăturile recunoscinţei, credinţei
şi aderenţei cătră amata casă domnitore şi cătră patria comună, precum locuiră
împreună în pace păn'acum pre lângă totă diversitatea religiunilor şi a despărţiturilor urmate dintrânsa, în respectul administraţiunei eclesiastice,.
Când noi ne spunem aci convingerea n6stră, cum că ndua prefacere a
ţărilor, ce se ţinură odată de corâna Ungariei şi a marelui principat al Transilvaniei, numai așa va mulțămi pre tâte naţiunile, dâcă la constituirea naţionalităţilor întrebarea teritorială se va lăsa cu totul afară din considerare, scu
încai nu se va respecta mult,.avem să însemnăm că noi nu facem acesta din
vre-o frică, ca şi când doră întrebarea teritorială ar pute sta în cale drept

pedecă dorințelor naţiunei române, pentru-că în tot

ţinutul

locuit de dânsa

din. cele mai depărtate margini răsăritene ale monarchiei până într'o mică
distanţă de Tisa, națiunea română face împoporaţiunea cea mai mare, aşa cât
cea mai mare parte a ținutului aci însemnat e locuită numai de români, altă
parte de români şi de alte popâre, însă cu maioritatea în partea românilor,
şi numai o parte a ținutului acestuia unde locuesc săcuii s'ar putea lua afară.
Pre lângă acâsta putem să mai însemnăm, că întrun timp părțile Ungariei, ce

se află între marginile aci însemnate, se țineau odată de Transilvania. Eră pre-

cum națiunea română nu voiesce să mai fie subordinată unei altei naţiuni,
nici în tot nici în parte, decât imediate guvernului central austriac, așa nu

cere ca altă naţiune să-i rămână ei subordinată în ţinutul locuit de dânsa, cu
|
tâte că dânsa face cea mai mare parte a impoporaţiunei.
Din contră ea cere ca drepturile de o măsură pentru tote naţiunile să
se înființeze într'o formă şi deplin și noi am spus convingerea nâstră, că acest
resultat fericitoriu cu greu se va put ajunge altmintrelea, afară de calea, mai
sus însemnată. Altă cale, după convingerea nâstră, duce neapărat la supremaţia
unei naţiuni preste cealaltă, şi acestă predomnire nu se unesce de o parte
cu principiul drepturilor de o măsură, de altă parte s'au făcut şi cu neputinţă
după

cele din urmă

evenimente

sângerâse

din Ungaria, Bănat şi Transilvania,

aşa, încât o atare încercare ar produce numai încurcări
proce, ba doră şi resbel.

nduă,

şi frecări reci-

—

Aşa-dară
a principiului

vorbesce
multe

1

—

unirea tuturor românilor monarchiei austriace e o urmare firescă,
drepturilor de o măsură pentru t6te naţiunile. Pentru dânsa

misiunea

poporului

alte împregiurări

român în interesul

ponderâse.

monarchiei

întregi,

şi mai

.

Esemplul naţiunei săsesoci, care pre lângă tâtă răspândirea ei, prin care
anumit saşii de miaqădi sunt tăiaţi de cei de medănpte prin o despărțitură

forte mare, și cu tote acestea e unită într'o universitate națională şi sub un
Comite
— vorbesce
prea destul pentru ușâra înfiinţare a unirei tuturor româ,
nilor, cari sunt mai strîns legaţi unii de alţii decât ori-care altă națiune în
ţinutul locuit de dânșii. În modul acesta pot să fie uniţi și germanii din Banat
.
|
cu saşii din Transilvania, |
Înalt Ministeriu! Națiunea preste tot e pătrunsă de acestă indigenţă.
Aceleaşi patimi, cari ea au avut să sufere dela celelalte națiuni privilegiate în
tote ţerile monarchiei, aceea-și sorte şi aceleaşi pericole de cari e încungiurată,
conseiința aceleia-și origini care fie-care român o pârtă în inima sa, aceea-și
religiune, și mai vârtos una şi aceea-şi limbă în casă, literatură şi biserică,
cu acelea-și datine eredite dela străbunii ei, cari secli întregi n'au putut să
le nimicescă, au produs de de mult simţul acestei indigențe. Astădi acest
simț e mai putinte decât ori-când altă dată. Neuitându-ne la alte împregiurări,
cari se aduc înainte în acestă scris6re, națiunea simte că crudul resbel civil,
care acum se pârtă numai în ţinutul locuit de dânsa, sau că nici odată nu
S'ar fi născut, sau că s'ar fi finit de de mult, dacă ea mai de mult ar fi fost
„unită și organisată într'o singură naţiune de sine stătătore.
Pre aceste temeiuri aci desvoltate se raqimă și celelalte puncte ale petițiunei. Ele n'au alt scop decât desvoltarea liberă a naţiunei, un drept care

Sau predicat poporelor statului austriac de pe înălțimea tronului imperial, şi
|
NI
care nici naţiunei române nu se mai pote denega.
Spre a pute pune în lucrare acest drept, națiunea cere „administrațiune
naţională de sine stătătâre sub un Cap ales de dânsa şi întărit de Maiestatea
Sa Împăratul,*) şi sub un Senat administrativ național, apoi usul limbei na-

ţionale pentru lucrurile sale, şi o adunare anuală din totă națiunea spre a se
_
|
LL
consulta despre interesele naţionale.

În tote aceste puncte subsorişii nu văd nimica ce n'ar urma 3 neapărat
din principiile recunoscute și de atâtea ori garantisate, după cari are să se
înființeze n6ua prefacere a imperiului.
Dacă națiunea cere tot acesta în respectul eclesiastic, nu e de trecut cu
vederea că ea nu cere nimica nou prin acâsta, pentru-că ea au avut totdeuna
aceste drepturi pre lângă tote persecuţiunile cărora au fost espusă religiunea

%
ta ori-ce rea interpretaţiune însemnăm că noioi nu NU înţelegem alta prin
Si vorba
) Spre a depărta
or
i
in
Banul,
sârbii
prin
Voivodul,
pri
saşii
prin Cocroații
înţeleg
ceea-ce
numai
decât
Cap naţional,

nitele lor, ete.

3

—
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ei, chiar şi un Cap eclesiastic sub care au stat ceilalți Episcopi,
mânii în timpurile de mai înainte, și anume în Apul (Alba-lulia,
Transilvania.
"Pâte acestea le cere națiunea

causă şi voiesce să fie
sufletelor. Într'adevăr
acestă dorinţă.
Înalt Ministeriu!
române şi temeiurile ei
a înaltului ministeriu,
mari cari le-au făcut

au avut roBelgrad) în

ca parte întregitore a monarchiei,

din care

representată la dieta imperiului austriac după numărul
zace numai în interesul statului întreg a se împlini
|
Subscrişii recomandând ră şi ră petițiunea
- naţiunei
desvoltate în acestă scrisore, binevoitorei luări aminte
îşi ia libertatea a observa cum-că după sacrificiile cele
națiunea română în cel mai crunt resbel civil pentru

ţinerea, tronului şi pentru întregitatea monarchiei, și după neauditele predaţiuni
prin foc şi prin

sabie

ce i-au causat ei inimicul,

nimica

n'ar fi mai

trist

şi

mai desperat pentru acestă națiune greu cercetată, decât reîmpingerea cererilor
ei celor mai ferbinţi cuprinse în petițiune, despre cari ea e convinsă că sunt
drepte și amăsurate timpului.
Înalt Ministeriu! Națiunea are lipsă de o încuragiare cât mai curândă,
ca să nu-şi perdă inima, şi noi sperăm cu încredere, că dorinţele ei se vor
preţia şi se vor împlini

spre mulțămirea

Cu asecurarea venerațiunei
națiunei

celei

ei.

mai

profunde

se subscriu

împuteriţii

române.

Olmitz,

5 Martiu

1849.
(Urmeză subscripţiunile),

5.
Plâns6rea cătră, Împăratul după eșirea constituțiunei. Olmiitz 12 Martie 1949.
Maiestate!

Însărcinaţi de o naţiune de secli de ani neconsiderată, într'adins înapoiată
şi acum în timpul cel mai prâspăt cercetată de sârte mai mult decât altele, și

cu tote acestea pururea credinci6să,
al Maiestăţii Tale

cugetele

spre a descoperi înaintea sacratului tron

și dorințele

ei,

şi

totdeodată

spre a-i apăra inte-

resele și drepturile, ne vedem noi împuteriții acestei naţiuni puși în cea mai
neplăcută

stare de a supăra printr'o

plângere

inima Maiestăţii Tale cea tinără

încântată de saltările de bucurie ale popârelor Austriei.
Maiestate! Națiunea română din îndelungatele ei încercări e convinsă, că
ea numai dela drepţii Împărați ai Austriei are de a aştepta drept și dreptate.
Însufieţită de acestă nemişcată convingere s'au apropiat de treptele gloriosului
tron al Maiestăţii Tale în 25 Febrauariu,
petițiunea ei, punându-și tâtă speranța
ţămirea, ei.
'

și cu profundă reverinţă ţi-au așternut
că acesta se va deslega spre mul-

—
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Cu tote acestea, după constituțiunea ce ai dat Maiestatea Ta cu scop şi
cuget părintesc de a ferici mili6ne de cetăţeni austriaci, i se pare că s'au îngreuiat unirea, ce este pentru dânsa singurul mediuloc de ridicare şi înaintare,
şi că ea va remân6 despărțită, ba încă supusă la naţiunile privilegiate mai înainte.

Acestă tâmă ne vine mai ales de acolo, pentru-că vede că locurile 'Transilvaniei, unde locuesc saşii risipiţi între români, s'au dechiarat de pământ
săsesc. Acesta nu va să dică alta decât a dechiara că ţinutul locuit deo ma-

ioritate mai veche a unui popor să fie proprietatea
diu venite.

unei

minorităţi

mai

târ-

Maiestate! Înainte de venirea ungurilor Transilvania cu tote învecinatele
părţi ale Ungariei au fost proprietate numai a românilor, între cari se află şi

unele cete mici de bulgari,

cari în decursul timpului au perit.

Și pe timpul

când regii Ungariei au chiemat în ţ6ră pe colonii germani, părţile Transilvaniei unde a. descălecat ei, n'au fost nici decum deșerte, dar' ceva mai puţin
locuite de români, cari au acceptat lângă și între sine cu caritate frăţâscă pe
noii venetici. Din timpurile cele mai vechi avem destule daturi statistice, deși
indirecte, cari adeverâză mai pre sus de totă îndoinţa că românii și atunci erau
mai mulţi la număr decât 6speţii teutonici — cum se chiamă în documente,—

şi făcea împoporaţiunea principală. Tot acesta se adevereză şi din numirea în

documente a locurilor principali de pre pământul acela, care nu e săs6scă, ci
aceeaşi care e şi astădi în us la români, adecă românescă. Mai multe documente, şi mai vârtos acelea, din cari 'şi deduc sașii drepturile lor, vorbesc
apriat despre teritoriile românilor în tot cuprinsul acestui pământ. După pernicidsa unire a celor trei naţiuni din Transilvania, a magiarilor, secuilor şi

saşilor, din anul 1438, (care era îndreptată în faptă în contra românilor),

ro-

mânii deşi despoiaţi de tote drepturile lor şi asupriţi de toţi în tot locul și
între saşi, dar' nu încetară nici odată a protesta în contra numirii de păroment săsesc, care şi o ar6gă saşii de un timp încoce. Acesta au făcut

mânii cu tâtă ocasiunea, şi au repeţit în mod solemnal protestul şi în congresul

anului trecut,
naţional mai din urmă ce s'au ţinut la Sibiiu în luna lui Decembre
imperial n'au recuDar' şi guvernul şi legile ţerii, precum şi înaltul guvern
care loonesc românii
noscut nici odată pănă acum acestă numire. Pământul pre
s'au numit totmare,
mai
mult
cu
număr
în
şi saşii împreună, însă românii
duna pământ regal (fundus regius).

Maiestate!
impoporaţiunei

Dechiararea
române

pământului

mai veche

regal

de

şi mai numărose,

pământ

săsesc cu damnul

va face să crescă şi mai

adus destul desastru preste
tare între aceste două naţiuni neîncrederea, care au
frecări şi rătăoiri şi în
ce
mai din urmă, şi va produ
Transilvania și în dilele
impresiune plăcută nici în regiviitoriu. Acâstă numire credem că nu va face
a
pe a cest p pământ.
i
românâ e, ce se află chiar
i
mentele marginare

—

Maiestate!

Subscrișii împuteriţi

920—

ai naţiunei române,

în respectul acestei

numiri stricăci6se pentru credincioşii români, nu află alt drum mântuitoriu şi
pacificătoriu, decât ca număroşii români locuitori pre pământul repal să se

scotă de aci încolo de sub jurisdicţiunea săsâscă în respectul politic şi judecătorese, și să se pună sub jurisdicţiune proprie despărțită de a sașilor.
Maiestate! Noi ne vedem îndatoraţi a spune, că la așternerea acestei
plângeri n'am fost împinși din vre-o patirmă de ură în contra sașilor, ci numai
din ambrea ce avem cătră dreptate şi adevăr. Noi dorim cu inimă curată ca
saşii să stea de sine, însă numai pre computul și cu spesele lor, dar” totdeodată, dorim ca și românii să stea de sine, ca români, nu sub Jurisdicţiune
săsescă, ci a lor proprie.
Repeţind în mod solemnal ţinerea de credinţă nescuturată şi de aderență
sinceră cătră Maiestatea 'Ta din partea naţiunei române, și rădimaţi pe amârea
de dreptate a Maiestăţii Tale, — noi subserișii împuteriți te rugăm cu cea mai
profundă reverinţă, ca să te înduri a lua în considerațiune părintescă acestă
adevărată şi drâptă plângere, şi a face ca atât la acâsta, cât, și la petiţiunea
din 25 Februariu să se-dea cât mai curând o fericitâriă deslegare.
Olmitz, în 192 Martiu 1849.
Ai Maiestăţii Tale
credincioşi supuși.
(Urmâză subseripţiunile).

6.
Deslușire câitră ministeriu. Viena 28 Martiu 1849.
Înalt Ministeriu!
Subscrişii împuteriţi, sperând că petițiunea națiunei române
preste puţin

va lua deslegare,

properăm

cu tâtă supunerea a aşterne

înaltului Ministeriu

o copie a plânsorii date în 12 Martiu a. e. Maiestăţii Sale
Prea graţiosului
nostru Împărat și Domn, cu acea umilită, rugare, ca să binevoi6scă
a o lua
în solita consideraţiune.
Spre întărirea temeiurilor în contra numirei de pământ săsesc
celor cuprinse în numita plânsâre credem subscrişii a fi necesar
ca să aducem înainte
cuvintele unui prea înalt rescript din 3 August; 1770, prin
care se mustră aspru
sașii pentru pretensiunile lor, Acestea sună: „Displicenter
observavimus, Nationem saxonicam proprietatem fundi regii, quem incolit,
ejusque jus proprium
sibi vindicare. Hoc itaque arrogatum cum peculiari
displicentiae nostrae significatione eidem Nationi exponetis, ete.“ (Cu neplăcere
am înțeles că națiunea
săsescă voiesce să-şi atribusscă proprietatea pământului
regal, în care locuesce
şi dreptul lui. Deci pentru acestă aroganță să înfruntaţi
pre acea naţiune şi

—
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să-i faceţi cunoscută neplăcerea n6stră). Într'un alt rescript eşit tot din acea
prea înaltă fântână din 20 Aprile 1820, între altele se dice: „Natura fundi
regii diversitatem jurium excludit“, (Natura pământului regal nu sufere diversitate

de

drepturi).

,

Ce se atinge de reporturile îinpoporaţiunei „pre pământul regal, şi. preste
tot în părţile Transilvaniei de medădi,

unde locuesc saşii împreună cu românii,

ne luăm voe subscrişii a descrie aci tabela cea mai
dregătorii săsesci:
Astădi locuese

-

în scaunul

Sibiiului

nduă

compusă

Români:

Sasi:

51,732

36,704

»

»

Sighişorei

T,15L

15,000

,
>
»

.
»
»

Medieşului
Cincului-mare
Cohalmului

15,900
9,000
11,000

19,000
13,200
19,500

»

»

Sebeşului

19,000

2,800

>
-

»
,

Nocrichiului
Mercurii

8,000
14,000

2,792
'8,000

Orăştiei
»
»
în districtul Braşovului
Făgăraşului
»
>

17,000
53,000
52,000

1,400
44.000
1,500

în comitatul Cetăţii

de

baltă
Suma

va să dică, români sunt mai
În părţile Transilvaniei

47,000

11,600

297,783

163,896

mulți decât saşi cu 133,887.
de medănopte, unde saşii au numai

raporturile împoporaţiunii sunt cu mult mai
scrişii credem de a nâstră datorie a trage
tului Ministeriu asupra acestor fapte.

favoritâre

pentru

în particular luarea

chiar

de

un district,

Sub-

români.

a înal-

aminte

.
Pre lângă asecurarea de profunda nostră reverinţă rămânem
Viena,

23 Martiu
Ai

1849.

înaltului

Ministeriu

plecaţi servi

7.

,
(Urmâză subseripţiunile).

mu

.

a
citri, Împăratul.
Representaţiunea bărbaţilor de încredere ai naţiunei române
Viena, 14/26 Luniu 1849.
.

Maiestate!
de generosul ei ban, care
Precum valintea naţiune a croaților provocată
ce-l dederă ei pre
magiarilor,
— prevădând încă de demult scopul lucrărilor
exemperseveranță
cu
urmă
—
faţă în 14 Aprile a. c. fără de nici o reţinere,

—

plară

pe calea începută
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odată în contra lor,

pre

lângă

tote

pedecile ce i se

puseră; precum: inimoșşii sârbi conduși de patriarchul lor cu credință supus
casei imperiale, şi încuragiaţi prin promisiunea că li se va recunosce voivodatul
sârbesc: așa şi românii, deși ei n'au avut în frunte un om mare din națiunea
lor, care să-i fiă inimat prin cuvântul seu, ci mişcați numai din credința inăscută cătră augusta dinastie, s'au sculat spre stingerea, flacării rebeliunei, încă
mai înainte de ce fură chiemate popbrele credinci6se prin manifestul din 3
Octobre 1848 spre a combate revolta magiară, şi în zelul lor cel aprins în
contra persecutorilor

dinastiei,

suferiră

dela acestia patimi şi nevoi înfiorătore,

cari fură cu atât mai durerse, cu cât opauitorii lucrărilor magiare înainte de
eşirea manifestului din 3 Octobre era consideraţi drept rebeli. Manifestul citat
aprobă în fine (deşi indirect)

cele ce făcuseră

aprobarea acesta fu un balsam vărsat
înarmată

pre

a magiarilor le înfipse naţiunei

ei pentru

multele plage,
române,

causa

cea dreptă,

și

cari stea cea tare

ce se aruncă fără de arme

în braţele morții pentru Împăratul ei, și o încurăgia spre sacrificie n6ue, spre luptă
n6uă. Însă ceea-ce împli de inimă şi de bucurie pre românii ce se aruncă
încă tot nearmaţi

în contra

baterielor

magiare,

după

ce mai

multe

cente de

sate ale lor se prefăcuseră în cenuşe prin magiari, — fu manifestul din 2 Decembre 1848, cel dictat de simţul de dreptate al Maiestăţii Tale, care dă drepturi
de o măsură la tote națiunile din întrega monarchie, în urma căruia românii
'şi arătară dorinţele prin deputaţiunea care se trimise pe căile ce era atunci
cu putinţă, spre a aduce omagiul naţiunei cu ocasiunea suirei pe tron a Ma-

iestății Tale, prin care se promitea binedicere tuturor poporelor din întregul
stat, austriac, — dorinţe fără a căror împlinire națiunea română nu credea că
va sta pe acelaşi grad de drepturi cu celelalte naţiuni din monarchie. Acelea
se subşternură Maiestăţii Tale în 25 Februariu a. e. prin numita deputaţiune

într'o petiţiune alăturată aici, cu deplina încredere, că i se va da în scurt
timp o resoluţiune favorabilă corespundătâre principiului drepturilor de o m&sură pentru tote națiunile, care se pronunţase în înaltul manifest din 2 Decembre 1848. — In locul acesteia urmă
Ta în 4 Martiu a. c., din care românii

le recunoscuse-și

meritele

în 25

constituţiunea octroiată de Maiestatea
văd cu durere, că deşi Maiestatea Ta

Februariu a. c., însă în acea constituțiune

octroiată nu li se atinge nici numele, şi că ei în urmarea acelei constituţiuni
rămânând şi de aci înainte subordinați magiarilor, nu numai că nu se pun
pre un asemenea grad de drepturi cu popârele cari după constituţiune formeză

țări de corână particulară, ci încă împărțindu-se între ţerile Ungaria, 'Transilvania, şi Bucovina, se lipsesc de folosul de a fi împreună, care li s'au dat
prin articlul 7 anul

1848,

Impărat,

şi așa se flaccesc încă şi mai tare,

Ferdinand,

din Dieta ungurâscă,

mnagiarilor, a căror ură şi-o au tras asupra
iestății Tale.

întărit de Maiestatea, Sa fostul
şi devin pradă răsbunării

sa prin lupta
-

pentru

tronul

Ma-

—
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Nimica n'ar fi fost mai firesce, decât ca românii, după ce au vădut cuprinsul constituţiei aceleia, să înceteze de la tot genul de ostilităţi în contra

acelora cari, ver-cum învingători sau învinşi, sunt destinaţi spre a le fi domni,
ca să nu le mai întărite resbunarea asupra sa. Însă românii în credinţa şi
aderenţa lor cea înăscută cătră Maiestatea Ta şi augusta casă domnitâre, de-

negară chiar şi natura, continuând

resbelul spre stricăciunea sa întru apărarea

tronului, şi cu tote că se vădură de nou înșelaţi în speranţa lor, caută mângăiere în chemarea nostră celor mai jos însemnați — cari prin sentimentele
ce am demonstrat cu nespuse sacrificii, am meritat încrederea guvernului, şi
suntem provocaţi de ministeriul Maiestăţii 'Tale spre a descoperi dorinţele şi

indigenţele naţiunei române, — ca noi să-i scăpăm de ignominia pusă pre ei
vădându-se că pre lângă tâtă credința cătră Maiestatea Ta, pre lângă tâte
suferinţele pentru ţinerea cea tare de causa tronului şi a monarchiei întregi,
pre lângă totă valența care au arătat întru apărarea tronului, ei sunt considerați mai puţin demni înaintea popârelor Europei de a se bucura de drepturile

de o măsură cari s'au dat

de

Maiestatea

Ta

tuturor

poporelor

din întregul

stat austriac prin manifestul din 2 Decembre 1848, dicem mai puţin demni
decât aceia cari s'au pus cu tâte puterile să restorne tronul Maiestăţii Tale.
Subsemnaţii ţinură de datoria lor, ca după ce au propus ministeriului

Maiestăţei

'Tale

"umilită rugăciune,

causa

românilor

să

ca să binevoesci

se

îndrepteze

a da resoluțiune

naţiuni române, pre cum 'Te ai îndurat a răspunde

cătră Maiestatea
la petiţiunea

Ta

cu

credincidsei

la deputaţii români în 23

Februariu a. c., că după ce o vei lua în desbatere acurată, o vei deslega în
cel mai scurt timp spre maulțămirea naţiunei, adecă în înțelesul drepturilor de
o măsură, în care s'au dat prin manifestul din 2 Decembre 1848..

Cei ce rămânem
Viena,

cu cea mai profundă plecăciune.

14/26 Iuniu

1849.

Ai Maiestăţei Tale
credincioşi

supuşi

Petru

Petru

Dlocioni

Cermena

de Foen

m.

p., proprietar.

m. p., capit. cetății Timişora.

Ioane Dobran m. p., agent de curte.
Omeni

de

încredere

ai națiunei

române.

8.
Răspunsul Împăratului.
asigurările de credinţă şi suAccept cu mulțămire dela Domnia vâstră
adus resbelul civil preste neau
Grelele cercetări cari le
punere cătră mine.

fericiţii vostri connaţionali

au meritat tot dreptul

de

compătimire

şi de mul-

—
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ţemită din partea, Împăratului vostru. Constituţiunea imperiului garantâză românilor drepturi de o măsură și valore ca și tuturor celorlalte popâre ale imperiului
meu. Guvernul meu se va adopera a înfiinţa acest principiu prin. instituţiuni
organice amăsurate indigențţiilor celor adevărate ale poporului acestuia și consunătâre cu unitatea monarchiei. Eu cuget că toţi românii adevărat patrioţi
vor conlucra la acesta cu înțelepciune şi cu cumpătare; în înțelesul acesta
am și dat la consilierii mei ordinile cuvenite. Rămân asigurându-vă despre
graţia mea.

9.
Suplica pentru instituirea unui episcop român în scaunul vacant din Versetz.
20 Iuliu 1849.

Viena,
Înalt Ministeriu

Înainte

cu

câte-va

al Cultului!

săptămâni

au

răposat

Stefan Popovici,

episcopul

diecesei Verșeţului din Bănat, care mai de de mult. se numia diecesa Caransebeşului, Acest Episcopat numără preste 300de parochii, între cari abia sunt,
30 sârbesci, însă tare amestecate cu români, ră celelalte tâte sunt comunități
locuite numai de români. — Din respectul că acestă diecesă a Verșeţului cu-

prinde în sine o impoporaţiune cu preponderanţă română, se cuvine ca românii

cari locuesc într'însa și formâză o societate religi6să — în înțelesul $. 2 al
drepturilor fundamentali date de Maiestatea Sa în 4 Martiu a. c. — să între
în usul tuturor drepturilor ce se cuvin fie-cărei biserici recunoscute prin lege,
prin care $. li se încrede și administrarea lucrurilor sale eclesiastice. Însă fiind
că resbelul civil, care curge acum în Bănat, nu îndulge ca mult cercetaţii

români să pună în lucrare
bisericei răsăritene,

dreptul

și precum

acesta

în modul

prescris

au cerut ei în punctul 3. sub

prin

canânele

c) din petiţiunea

aşternută Maiestăţei Sale în 25 Februariu a, c.: așadară subscrișii din motivul
ca în aceste împregiurări critice păstoria sufletâscă să nu pătimescă vre-o scă-

dere, se
cultului:

simt datori ca deputaţi ai naţiunei a ruga pre înaltul Ministeriu al
Să binevoiâscă, — făr' de vătămarea dreptului de alegere, care în

puterea canonilor bisericei răsăritene se cuvine clerului și poporului diecesan,
şi a decisiunilor

adunărilor

dela Blaș

şi dela Lugoş

cele

întemeiate

pre ca-

nonele memorate, cari decisiuni servesc de îndreptariu subscrișilor deputaţi,
și făr” de urmări pentru viitoriu, — în acest cas estraordinar, a denumi administratoriu provisor al diecesei Verşeţ- Caransebeşiane pe archimandritul
Patriciu Popescu, bărbat provădut cu cerutele calităţi canonice, spre a
cărui

mai

mare

recomandare

nu

putem

trece sub tăcere

împregiurarea,

că dinsul

pentru moralitatea şi multele sale cunoscinţe, ca român fu chiemat
la Carloviţ

Şi numit

asesor

consistorial

al archidiecesei, — dela care bărbat,

ca unul ce

—
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- este născut şi crescut în diecesa Verșeţului,

mai mult decât ori-care
cercetaţi de plagele
cătră măsurile nouei
Tot

de

altul

se pâte

de a mângăia pre

aştepta că va fi în stare

românii din Bănat cei mult

resbelului, şi de a-i ţine şi de aci înainte în aplicarea.
prefaceri a Austriei.

odată să binevoescă

înaltul Minister

al cultului,

a ordina

în în-

țelesul sus atinsului $. 2 .al drepturilor fundamentali, ca averea cea lăsată de
reposatul episcop Stefan Popovici să nu se transpună în
bâscă din Carloviţ, ci să remână lângă beneficiu, dimpreună
calare, şi să se administreze de dregătoria diecesană — şi a
sârbesc dela ori-ce amestec pe viitor în lucrurile bisericei

cassa naţională sârcu veniturile interopri pe patriarchul
române, căci atare

amestec contradice principiului drepturilor de o măsură,

și de multe ori me-

moratului $. 2 al drepturilor fundamentali basate pe acest principiu, — şi a,
da voie românilor de a ţins un congres pentru constituirea lor eclesiastică,
şi la alegerea Episcopilor şi a unui Metropolit, — 6ră pănă la definitiva aşedare de Episcop în scaunul diecesei Verșeţului, a face disposiţiune ca clericii
cei de chirotonit, după vecinătatea și comoditatea locului să se îndrepte la

Episcopul Transilvaniei sau la al Aradului, spre chirotonire.
Viena,
-

20 Iuliu 1849.
Cu distinsă stimă
plecaţi servi
|
Andreiu Șaguna m. p., Episcop român din Transilvania.
Ioane Iocioni de Foen m. p., proprietar din Bănat.
Petru ]locioni de Foen m. p., proprietar din Bănat.
Ioane Popasu m. p., protopop de Braşov din Transilvania.
Petru Cermena m. p., căpitan cetăţii Timişora.

Dr. loane Dobran m. p., agent de curte din Bănat.

|
10.
Suplica pentru despărţirea ierarchiei române de cea sârbâci și pentru ţi„ merea unui sinod român general. Viena 12/24 Qetobre 1849.
Înalt

Patriarchul

sinod în
numitul
şi-şi va
ment6să

Ministeriu!

sârbesc au câştigat voiă

de a aduna

pre toţi Episcopii într'un

care să se tracteze lucrurile bisericei răsăritene. În acest sinod speră
patriarch că va decide şi despre lucrurilor eclesiastice ale Românilor,
reserva și pe viitor supremaţia peste români. Acestă, causă prea mopentru viitorul bisericei şi naţiunei române face pre umilit subscrisa,

deputaţiune a națiunei române a substerne înaltului Ministeriu următ6rele
puncte spre dislucidarea raporturilor între biserica română și cea sorb eset.

—
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Biserica română din Austria, a cărei administraţiune era de sine stătătore, -

împărţită în mai multe Episcopate au avut pănă la anul 1699, capul său
propriu independent dela ori-ce altă biserică, care se chema, Metropolit național,
precum se vede din aici alăturata fascidră.
Dreptul bisericei române de a av6 un atare cap se radimă pe propria ei
constituţiune întemeiată pe ritul bisericei răsăritene, care constituțiune cere
ca biserica unei naţiuni în respectul administrativ să fie de sine stătătore și
independentă dela biserica ori-cărei alte naţiuni. Apoi biserica răsăritână este
naţională pentra-că cultul dumnedeesc şi administrațiunea ei se face în limba
naţională, şi cu tote că biserica răsăritenă are numai un drept canonic (cartea
legii), însă administraţiunea ei se întemesză şi pre indiginţele, usanțele şi da-

tinele proprii ale naţiunilor, în fine pentru-că preoţii, dela Metropolit pănă la
cel din urmă

diacon,

au trăit păn'acum și trăesc din dările cele de

bunăvoință

|

ale naţiunilor.

Unitatea Episcopilor, Metropoliţilor şi Patriarchilor diverselor naţiuni, ce
se ţin de una și aceeași credinţă, condiționată prin constituțiunea bisericei

răsăritene, nu se radimă pre puncte administrative, ci pre puncte curat dogma-

tice, adecă pre mărturisirea unor şi acelora-şi dogme, unei și aceleia-și tradițiuni,
şi pre observarea unor usanţe eclesiastice curat ceremoniali la cultul dumnedeesc, cari cer ca episcopul servind oficiul divin în rugăciunile solite să

memoreze

pre metropolitul, şi acesta pe patriarchul (fie acesta și străin).

Bi-

serica răsăritenă, după dogmele sale crede că capul ei este Christos, așa-dară
crede întrun cap nevisibil, şi se distinge de biserica apusană prin aceea că
ea în respectul administraţiunei sale are pentru fie-care naţiune un cap propriu
ales, care la diversele naţiuni de aceeași credinţă pote fi şi divers (mistic sau
colectiv, sau fisic sau singulariu). Așa, pentru exemplu, la greci şi la ruşi se

administră biserica prin un sinod, în România prin un metropolit divers de
metropolitul Moldaviei, etc.; însă biserica apusană formeză o unitate perfectă,
atât în respect dogmatic, cât şi în cel administrativ, şi ierarchia ei are de
temeiu o sistemă care nu se uită la naţionalităţi. — Cele păn'aici dise se pot
confirma, prin tâtă pagina dreptului canonic și a dogmaticei bisericei răsăritene.
Deci

cu tâte că ar sta în

natura

acestor

drepturi şi dogme

ca biserica

răsărit&nă-naţională să fie mântuită de călcări şi asupriri, însă biserica românilor cădu spre cea mai mare a lor nefericire sub apăsarea despotică a ierarchiei
sârbesci, care au avut cea mai stricăci6să incurgere asupra lor, atât în respectul
intelectual, cât şi în cel moral şi material. Episcopii sârbesci aplicară tote

mijl&cele spre a închide românilor drumul de a veni la cultură intelectuală
şi morală. Ei au făcut ca scâlele românilor să cadă așa de tare încât sau se
desfiinţară şi puţinele scâle cari le ridicaseră comunităţile române cu spesele
lor, sau puindu-li-se învățători sârbesci în loc de institute de cultură se prefăcură în institute de slavonisare. În acest mod de lucrare batjocoritoriu de

—
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tote drepturile omenităţii s'au distins mai ales între toți ceilalţi fostul metropolit. sârbesc Stratimirovich, persecutoriu notoriu al românilor, care dicea
adese-ori că nimica nu-i e mai urit decât; limba română.
Între atari împregiurări cultura naţiunei române firesce nu puti să se

desvolte, căci puterea care esercia sârbii preste români s'au manţinut cu atâta,
severitate încât toţi bărbaţii cari cuteda a apăra interesele naţiunei şi a deștepta

spiritul cel adormit, se punea în pericol de a cădea sub persecuţiunea lor, care
finea mai totdtuna cu esiliul. Nu e greu de a, pricepe pentru ce capetele bisericei sârbesci se purta cu așa de mare intoleranţă cătră români, dacă vom

observa că sârbii în a căror mână era supremaţia, numără abia la un milion,
sră subordinații români preste trei milisne de suflete, şi prin urmare că, acâstă,
disproporţiune de impoporaţiune spre susținerea predomnirei lor nu se putea

îndrepta altmintrea, decât numai print'o apăsare spirituală, şi prin depărtarea.
tuturor bărbaţilor luminaţi din sinul naţiunei române. În acestea zace causa,
principală pentru care au rămas îndărăt în cultură națiunea română şi preoţimea, ei,
Dar' nu mai puţin vătămătore pentru români au fost supremaţia bisericei
sârbesci şi în respectul moral, dedre-ce limba română s'au scos din cele mai
multe biserici române, și s'au pus episcopi, protopopi şi preoţi sârbesci, cari
sau nu scia sau uria limba poporului, şi cari prin urmare lipsiţi de capacitate,
de amrea cătră naţiune, dar” totdeodată şi de încrederea naţiunei, negrija
cultura ei morală sau o împedecă în înţelesul ierarchiei sârbesci, care totdeauna
avea înaintea ochilor predomnirea şi slavonisarea. națiunei române.

Dar şi în respectul material predomnirea bisericei sârbesci a fost pentru
națiunea română fârte stricăcidsă. Pentru-că t6te veniturile episcopatelor române în timpul vacanței lor, precum şi averea reposaţilor episcopi, şi veniturile mănăstirilor întra în așa numita casă naţională (sârbâscă), care se ad-

ministra de
vre-o

cătră

încurgere

sârbesc

metropolitul

a românilor.

Din

acâstă

sub

controlul a trei sârbi,

casă

de

bani

adevărat

însă fără,

se spindea

sume enorme pentru întemeierea și susţinerea diverselor institute, pentru fanda-

ţiuni la studenţi mai săraci, şi altele asemenea, dar aceste beneficii se da numai
la sârbi şi nici odată la români, cari conferia mai mult în acestă casă, și
românii pentru ai căror prunci şi preoțime nu s'au făcut nici odată nimica,

era datori să sufere ca

să-i

apese în respectul intelectual, moral şi material

ai țărei.
o naţiune străină, de abia de un seclu venită, pre ei locuitori originari
pre
ruga
a
În acestă tristă stare a bisericei române ne vedem constrinşi
prin
ei avut, şi
înaltul ministeriu în numele naţiunei, ca pre temeiul dreptului
a. c., prin
Martiu
4
din
constituţiunei
înțelesul
în
istorie demonstrat, precum și
desvoltare,
ei
libera
şi
naționalitatea
limba,
care la fie-care naţiune se garanteză
şi pe

temeiul

$. 2 din

ea
i
ză libertat
i
asigure

ei,j

drepturile

spre

fundamentali,

area
înlătur
î

prin

care

fie-cărei

înşiratelor
mai i sus îşi

biserici se

ni ore
rele le p provenit

—
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din supremaţia ierarchiei sârbesci şi vătămătâre atât statului cât și naţiunei şi
bisericei române, să se concâdă un metropolit cu totul independent dela supremaţia sârbâscă, şi să se dea voie ca acest metropolit să se alâgă într'un
congres

convocat

din națiunea

română

prin deputaţi

preoţi

şi seculari, care

apoi să se astârnă Maiestăţei Sale spre înaltă întărire.
Ce se atinge

de viitoriul sinod

al Episcopilor sârbesci, ne rugăm ca sfera

lucrării lui să se întindă numai asupra lucrărilor bisericei sârbesci, și întrebăciunea despărţirei: bisericei române de cea s6rbâscă să nu se pertracteze în
acest sinod, pentru-că noi cu modul

în acest sinod nu va

acesta avem

eşi la cale dorita

tot dreptul să ne temem,

şi neapărata despărţire,

că

căci la acest

sinod sârbii au prelângă preşedintele, Patriarchul sârbesc, încă şase episcopi
cu vot, de 6re-ce românii cari sunt de trei ori mai mulţi la număr decât sârbii,
se representeză numai prin doi episcopi, adecă prin cel din 'Transilvania și

cel dela

Arad,

e sârb).
Așa

dară

(diecesa

Verşeţului

credincioșii suplicanţi

e vacantă,
speră

că

6r. Episcopul
emanciparea

dela

Timișora

bisericei române

de apăsarea ierarchiei sârbesci se va determina printr'un preaînalt rescript de

cătră Maiestatea Sa preagraţiosul nostru monarch în urmarea
tivat. din

partea

înaltului

ministeriu

nostri români.

în

conţelegere

cu

cei

unui
doi

consiliu moEpiscopi ai

Viena, 19/24 Octobre 1849.
Ai înaltului Ministeriu
plecaţi servi
Deputaţii naţiunei române:
Ioane Popasu m. p., protopop.
Petru Mocioni de Foen m. p., proprietar,
Dr. Ioane Dobranu m. p., agent de curte.
Petru Cermena m. p., căpitanul
Dr. Constantin Pomuţiu m. p.

cetăţii Timișra,

Teodor Serbu, m. p.

|
Adresa

11.
omagială şi rugarea Românilor din diecesa Aradului pentru, resol-

varea, petițiunei românilor dela 25 Februariu 1849.

Viena 15 Novembre 1849.

Maiestate!

Și pre românii, cei pururea credincioși augustei case imperiale, din diecesa
greco-neunită a Aradului au umplut de bucurie şi de speranță
înălțarea pe
tron cea promițătâre de binegicere a Împăratului lor celui
tină&r, precum au

—

umplut

pre toţi ceilalţi fraţi
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credincioşi ai lor,

cari

sentimente

doriră ei cu

atât mai tare a le desvăli în umilită supunere înaintea Maiestăţii
Tale, cu cât

desvălirea acelora era condamnată, pe atunci de despoţia magiară
, ce domnia
cu forte mare preputinţă în acâstă diecesă, şi era apăsată prin puterea
armelor,

şi cu cât ar fi fost mai bine acceptată desvălirea, aderenţei credinci6se pe timpul

când prodițiunea era întinsă şi lăţită în tote părţile. Însă deși îm pregiur
ările
contrare le răpiră meritul de a veni la timpul cuviincios, cu tâte acestea
românii din diecesa memorată, după-ce victoria armelor imperiali le deschise și
lor calea la prea înaltul tron al Maiestăţii Tale, împinși de sentimentele cele
de mult reţinute, nu se putură opri a face îndată o adunare de comunitatea
bisericei spre a alege deputaţi, cari să se trimită la, treptele tronului Maiestăţii
Tale cu însărcinarea onorabilă de a aduce, împreună cu omagiul acestei părţi
a poporului român, şi de a depune la picidrele Maiestăţii Tale cea mai profundă mulţămită pentru drepturile de o măsură cele promise tuturor naţiunilor

din monarchie prin prea înaltul manifest din 2 Decembre
supusă

asecurare

că şi ei — cari nu s'au temut

1848, cu acea prea

a apuca armele,

deşi cu puţin

succes fiind apăsaţi de preputinţa inimicilor, în contra celor dintâiu încercări

usurpătore ale dietei dela Pesta, — sunt paraţi în tot minutul a sacrifica vicţa
Şi averea spre a ţin în frâu pe inimicii tronului și ai monarcbhiei întregi. E
adevărat, că mai mulți membri ai acestei adunări, pre lângă totă legalitatea
scopului şi a cunoscutelor sentimente ale adunării şi a membrilor ei, s'au tras
la severă cercetare de cătră comisarii magiari ai districtului; însă după ce noi
prea umiliţii subsorişi fusem aleşi spre scopul mai sus atins, şi întăriţi în scris

de domnul episcop al Aradului Gerasim Raţiu — care fiind în stare pătimitore
nu putu a se arăta în persână — spre a împlini misiunea nouă încredințată în
numele seu şi al adunării, ţinurăm de a nâstră sântă datorie de a propera
cu atât mai tare spre a ne împlini onorabila nostră . însărcinare, cu cât ocasiunea, de a, face acâstă chiară datorie de supuşi credincioşi, ni se oferi mai târdiu.

Apropiindu-ne

așa dară cu

prea umilită

rugăciune

ca Maiestatea Ta să

te înduri a accepta grațios omagiul şi mulțămita numiţilor români, precum şi
asigurarea că ei sunt paraţi a aduce ori-ce sacrificiu care va cere siguritatea
preainaltului tron şi întregitatea monarchiei, cuteqăm în numele poporului
român

din

diecesa

române

petiţiunei

Aradului

din 25

a adauge

Februariu

rugământul

a. c. alăturând

de care petiţiune ne ţinem și noi românii
cu tâtă umilinţa ca să binevoesci

contrariu românii nu se

nostru

pentru

deslegarea

aici un esemplar

din diecesa Aradului,

tipărit,

Şi a suplica

a da o resoluţiune graţiosă, fiind-că în casul

pot mântui de temerea

că, credinciosa, lor națiune e

condamnată și pe viitor de a rămân pradă odi6sei supremaţii a altor naţiuni,
a rămâns o turmă fără voie liberă, destinată spre a escontenta interesele altor
de

seminţii

dânsa,

—

&meni;

ceea-ce,

cari

pentru

abia

se

D-deu,

pot

asemâna

în

credinţă,

număr

n'au meritat națiunea română

și menit

cu

nici odată, şi

—

ce acum
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după atâtea sacrificii nu putea

să aștepte nici într'un mod,

—

lucru

care nu pâte să fie folositoriu nici intereselor generali ale monarchiei,
nici
desvoltării naţionale; când de altă parte, împlinirea: dorințelor românilor. — .
singura, condițiune dela

care sperăm

cu încredere mântuirea

nâstră, scăparea,

nostră cu totul de predomnirea altor naţiuni ce ne apasă. astădi ca şi mai
înainte prelângă tâtă constituţiunea şi prelângă tâte manifestele imperiali,—
nu

pote

să aibă nici. cea mai mică

dificultate, fiind-că credincioşii români

de-

parte de a av6 tendinţe separatistice, doresc numai atari favori preaînalte,
cari s'au dat în cea mai mare parte şi altor națiuni din monarcehie sub părintescul guvern al Maiestăţei 'Tale, şi prin cari noi nu căutăm alta decât ca
monarchia

să se facă

mare,

unită şi tare,

şi adorata

dinastie

să crâscă în glorie și în putere nescuturată pentru totdeauna.
Cu cea mai profundă umilință
Viena,

15 Novembre

să înflorâscă şi

1849.

Ai Maiestăţii Tale

credincioși supuși
Deputaţii diecesei române dela Arad:
Teodor Serb m. p.
Vincențiu Babeş m. p.

Gregoriu Popovici m. p.

12.
Metropolitul sârbesc Iosif Raiacsics e delăturat din scaun prin ministrul un_
guresc și înlocuit prin Plato Athanaszkovics.
Nr. 3542/85 G.
Istvân Nâdor

Magyarorszâg,

€s a kapesolt reszel Kirâlyi Helytartoja:

A vallâs €s kizoktatăsi minister eldterjesztesâre rendelem, a mint kOvetkezil.
A mint a girig nem-egyesiiltelnek vallâsbeli, &s iskolai iigyeik irânti
intezkedâsi joga az 1848: 20 teziklk âltal biztosittatott, a târveny kihirdetâse
utân meg egy hânap sem mulek el, egyhăzi gyilekezetoknek egybehivâsât f.
&vi aprilis 26-ârol mâr is elrendeltem, €s rendelet
. vegrehajt
emne
ăsâval
k karloviezi 6rsek 6s metropolita Rajacsis Jozsefet megbiztam.
A nevezett 6rsek azonban a târvânyes rendnek kăvetâse helyett elsâben
is azon 6rtekezletet, melyen el6leges feljelentse szerint, az egyhăzi gyiileke-

zetet kell vala el6keszitnie,

pârtiită gyilekezette vâltozni,

kiviil Serbiâb6l âtjătt hitsorsaival is alakulni,
patriarchâvă vâlasztatni engedte, 6s segitette.
Es âmbâr

ezen

gyilekezetnek

's azt a helybelieken

s âltala magât

târvânytelensegst,

lăzad6

mâdon
|

6s a patriarcha-vâlasz-

tâsnak megsemmisitâsât az elăterjesztă minister £, 6vi junius 8-âr6l 1410 szâm

—
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alatt kiadott rendelete âltal nyilvân kimondotta; âmbâr O Fels6ge, apostoli
kirâlyunk az el6be jărult karlovitzi kiildăttsgnek ugyanazon 6rtelemben adta
kirâlyi vâlaszăt Innsbruckban Rajaozics Jozsef mindennek ellenâre a târvenyes
rend utjâra nemesak vissza nem târt, săt azon rendeletemnek, miszerint a kikindai vâszes mozgalmak kovetkeztsben az egyhăzi gyiilekezetnek Temesvârra
îttâtelevel megbiztam, nyilvân nem engedelmeskedett, 6s 6rseki 6s metropolitai
czimâinelk elhagyâsâval tărvânytelen czimet vevân fel, hiveit az âlladalom
ellen nyilvânos lizadâsra gyiijteni, Kârloviezot ezen kârhozatos lizadâs kizpontjâvă tenni, polgâri hâborira okot szolgâltatni, s ennek nem csak reszes6vă
lenni, de egâszen €lsre âllani, s a lăzad6 seregeket nevelui, gyarapitani vakmerăskădătt.
|
Ezekn6l fogva Rajacsics Jozsef, mint kit ennyi torvenytelen tettek terhelnek, s ki a tărvânyek, O Felsâgânek, s a kormânynak rendeletei ellen feltâmadott, O Felsâge nevsben 6rseki 6&s metropolitai hivatalâtâl ezennel felfiiggesztetik; s a gârâg nem egyesiilt eoyhâz lkormânyzăsâval Athanaczkovies
Plât6 bâesi piispăk ideiglenesen megbizatik, s egyszersmind a, gârăg nem
egyestilt egyhâz piispikeinek, papjainal, 6s minden hiveinek ezen rendelet âltal
megparancsolom, hogy Rajacsies Jozseffel mindennemii 6rintkezâst elkeriiljenek,

a milk6p att6l az el6terjeszt6 minister âltal mâr f. 6vi julius 9-r5l kiadott kârrendelet âltal

eltiltattal;

lkiilânben

szăvetsegeseinek

fognak

biintet igazsăgnak âltal adatni.

tekintetni,

6s a

.

Mâs reszrâl rendelem hogy tovâbbi rendeletig Athanaczkovics Plâtot az
egyhăzi kormâny vezetesâvel megbizottnak ismerjâk, 's rendeleteit azon engedelmesseggel fogadjik, mellyel az egyhăz fălkormânyzojânak minden tărvenyes
intezkedesei irânt viseltetni tartoznak.,

Budapest,

Augusztus

Istvdn Nădor, E. helytartd
Erdâlyi gărig

nem

2. 1848.
s. k.

|
B. Eotv6s Jozsef s. E.

egyesiilt piispălknek. Hivatalos.

Pesten.

13.
Metropolitul sârbesc Iosif Raiacsics învestit cu titlul de patriarcl sârbesc și
cu dignitate de voivod serbesc esmite ordinaţiune pentru întroducerea limbei
_sârbesci în administraţiunea diregătorielor mai înalte.
Nr, 2.—1849. 10/22 Januar.
1.
Seiner Majestit, unser gnădigster Kaiser und Kânig Franz Joseph der
Er, durch
anerkennend die Verdienste der Ihm und seinem Throne getreuen
huenden,
hervort
sich
Zeiten
allen
zu
Hause
chen
gebenheit zu seinem Kaiserli

—

und

durch tapfern Kampf gegen alle Feinde seines Thrones und seiner Staaten

sich heldenmiithig —
unterm

den
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15-ten

Dec.

serbischen Nation — geruhten
v. J.

k. E. Gsterreichischen

erlassenen

Manifeste,

die

Staaten

anerkennend,

mit

hohem

serbische

durch

aus Olimiitz

Nationalităt

în

die Wiedereinsetzung

des Patriarchats una der altgeschichtlichen YWiirde eines serbischen Wojvoden,
das politische Sein der serbischen Nation festzustellen, und ihr die Biirgschaft
einer nationalen, ihren Bediirfnissen entsprechenden innern Organisation
zu geben.
In

Folge

dieses

kaiserlichen

Manifestes

und

der der serbischen Nation

gnădigst verliehenen Rechte, ertheile ich den Auftrag, dass der Gleichheit und
des vollkommenen Einverstindnisses wegen, in der Geschăftsfiihrung bei allen
Civil- und Militărbehârden, în allen Zweigen der Administration und Leitung
der serbischen YVojvodschaft, von heute

lichen Geschăfte gefiihrt werden miissen;

an in serbischer Sprache

alle dffent-

aber auf Grundlage der erwihnten

Gleichheit aller in der serbischen Wojvodschaft lebenden Nationen: der serbischen g. u., der deutschen, slowakischen, walachischen, — sollen die Zuschriften
ihrer Gemeinden, und einzelner Glieder der Gemeinde, in ihrer Muttersprache
verfasst bei allen Orts- und hiheren Behărden, bei Gerichten und bei dieser
Central!-Regierung angenommen werden.
Diese Verordnung ist beim Haupt-Comitee, bei der National-Justitz, beim

Finanz- und Oelkonomischen Departement, beim Haupt-Kriegs-Commissariat,
bei jedem Kreis- und Orts-Comitee, bei Gerichten und Polizei-Aemtern des
Peterwardeiner Regiments, des Csajkisten-Bataillons, beim Pancowaer, Semliner,

„und Karlowitzer Magistrat,

in allen Lagern von Syrmien,

Banat,

und Batka,

bei allen Dreissigst-, Salz-, Mauth-, Kastellen-, Contumatz- und Postiimtern, bei
allen Kriegs- und Civil-Commissariaten, Cordons-Commanden, Pfarrern, Schuldirektoren, h5hern und niedern Lehranstalten, bei allen Fonden, und im Allgemeinen dem ganzen Volke zu verlautbaren, und die Behărden haben in ihren
Bezirken darauf zu sehen, dass diese Verordnung sowohl von Seiten der Behârde, als auch von Seiten des Volkes in allen dienstlichen 5ffentlichen Zu-

schriften genau befolgt werde.
Dem National-Secretariat trage ich auf: diese Verodnung in das Protokoll
der Anordnungen der Serbischen YWojvodschaft einzutragen, und im Archiv
aufzubewahren.
Semlin,

am

I-ten Jiinner,

1849,

Patriarch und Regeni der serbischen Wojvodschaft,
E

Joseph m. p.

—

.

33—

14.
Actul de convocare a Sinodului din Chișineu pe 11/29 Martie 1849.
Domnule
În stările

acâstea

de acum;

protopresbitere !
în

care se

află ţara,

statul

sănătăţii nostre

împedecându-ne de a purta diregătoria după-cum poftim a o duce, Noi de bine

am aflat ocârmuirea înaltă a țării a o ruga, pentru aceea, ca pre Noi, pre o
vreme de povăţuirea ocârmuirei Eparchiei a ne mântui şi în urmare pentru
ducerea trebilor diecesane, pănă la mai bună însănătoşare a Nâstre, un vicariu

vremelnic a ne rândui să binevoescă; a căruia vicariu alegere după ascultarea

şi pofta preoţimei şi a poporului diecesan, așa şi cu încurgerea n6stră trebuind
să fie, fiind-că lângă acesta lipsă, ocârmuirea ţării doresce şi îmbunătăţirea,
stării a preoţimei nostre, aducerea unui rând mai bun la consistoriu, organisarea institutelor teologici şi a preparandiei şi îndreptarea şodlelor și celor
mai mici și tote aceste cât mai curând întru lucrare a le lua ablegatului dietal
d-lui Ioan Dragoş, care este bărbat născut din sângele nostru, cu râvnă cătră

religie și ședle le-au și încredinţat trimițându-l în privinţa acesta de comisariu
cu deplină putere, — noi după consfătuirea cu numitul Domn ablegat pomenitele pofte a ocârmuirei ţărane cu folos bun a le săvârși mai uşor şi mai cu
cale am vădut a-se put6 prin un Sinod diecesan, la carea adunare a diecesei
n6stre afară de preoţi şi mirenii aceia, cari încă pentru congresul ce trebuia
să se ţină în anul trecut la 'Timişora, de deputaţi au fost aleşi să fie chemaţi
încă câţi-va bărbaţi din partea inteligentă şi din sinul poporului, aşa din
partea institutulai teologicese un individam, dela institutul preparandiei iară

unul,

directorul districtual

a şedlelor

și din

mănăstirea

nostră

a Hodoşului

încă unul.
După actstă consfătuire a n6stră dară cinstitul comisariu d-l Ion Dragoş
au şi orânduit ţinerea adunărei acesteia a se deschide în diua de 17/29 lunei
curg. Martie a. c. 1849, adecă Joi în săptămâna a cincia a postului în orașul
Chişineu, carele este întemeiat în comitatul acesta al Aradului, provocându-ne
pre noi din diregătorie a face conchemarea, după disele mai sus.
Drept aceea Domniei Tale şi în numele cinstitului domn comisariu, precum
şi cu autoritatea nâstră, cu acesta "ţi încredinţăm ca pre diua mai sus scrisă
în oraşul

Chişineu

în

ceasurile

carea din mila lui Dumnegeu

împrejur a o povăţui,

de

dimin6ţă

acesta

diecesalnică,

a 0 deschide

şi după stări

la adunarea

noi în pers6nă voim

de faţă să fii, la desbaterea Inerurilor întru acea parte

să iei, şi de acolo numai
te îndepărtezi.

cu scirea

presidiumului

şi cu încheerea
|

(Protopresbiterilor din Arad, Vilâgoș, Chișineu şi Buteni).
„districtul D-Tale

vei provoca

fii nostrii

dintr'una sau

adunării să

De odată din

altă comunitate,

ca la

—
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adunarea pomenită din sinul lor şi ei să trimită un bărbat creştin bun și cu
râvnă cătră şcoli, carele şi înaintea poporului cinste are, că acesta încă la
sfătuire de faţă fiind şi înțelegând pofta ocârmuirei şi desbaterea lucrurilor,
despre hotăririle ce se vor aduce, întorcându-se acasă pe fii nostrii ceialalți
_ adevărat să-i însciințeze, carii i-a trimis, precum şi celoralalți (Tot. vâr. BorosJeneu) cari la sfătuirea acâsta diecesană prin noi sunt chemaţi, cinstitul comisariu, pentru cheltuelile de lipsă, diurnum a li-se plăti, dela ocârmuirea ţării,

xândudlă au dobândit, iară despre cuartiruri cuviincidse, peste tâtă vremea
adunării şi pănă acum numitul domn comisariu înainte a-se îngriji nu au
întârdiat.

'

Dat în Cuvin,

D. loan Raț Arad.
în Buteni.

în 6 Martie

1849.

Teodor Popovici Vil.

George Dan Chişineu.

Gavriil Giulatni)

Joan Cefan Tot-Vâr protopopi și Îloise Gergar adm. prot. Boroş-Ineu.

15.
Cuvântarea Sinodului din Chișineu dela 1849 cătră preoțime şi popor.
Din mila lui Dumnedeu
nându-ne

țarăm

un

în

și buna-voinţa

oraşul Chișineu,

sinod

a înaltei ocârmuiri

ce este întemeiat

al eparchiei

Episcopale

rinţă își făcu a-se îngriji despre
şcolasticesci.

mai bună

în comitatul

al Aradului,
ocârmuire

ungare adu-

Aradului, înfiin-

carele

sinod de dato-

a trebilor bisericesci şi

După-ce Măria Sa Episcopul Gerasim Raţ pentru bolnăvirea trupului neputând diecesa nostră a ocârmui, bine-voi la înalta ocârmuire a ţărei nostre. ungare a se ruga,

vo6scă un

ca mântuindu-l

vicariu a alege,

pre dânsul dela greomântul

din carea pricină înalta

lucrul fratelui nostru Ioan Dragoș

ablegatului

ocârmuirei,

să bine-

ocârmuire bine-voind tot

dietal a] încredința,

carele este

din sângele şi naţia n6stră şi om credincios cătră biserică, patrie, lege, cu
deplină putere înzestrat, pentru povățuirea sinodului întru noi a'l trimite, —
Noi dară din mila lui Dumnedeu şi buna-voinţă a ocârmuirei ungare ne adunarăm în orașul Chișineu în comitatul Aradului, unde mai întâi înzestrarăm
un sinod eparchial, după acâsta al6sărăm vicariu episcopese pe drept oredinciosul

fiu al bisericei nostre,

ganisarăm

hotărînd,

acurat

se

să

că

presbiterul Ioan

de

administreze

şi

Chirilescu,

aici înainte

trebile

fiind-că

ocârmuirea

iar după

bisericesci şi
s'au

îngrijit

aceste or-

a yedlelor mai
ca

şi preoții

nostri pelângă socotăla veniturilor din pământ, bir şi stole, de cum-va tâte
aceste n'ar mântui pe preot de mişeletate, din cassa statului să dobândâscă
câtăva înzestrare după conscripția parochiilor, prin numitul comisariu Ioan

—

Dragoș, pusă în lucrare
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o au orânduit,

rochiile să se orândutscă

şi vrednicii

—

poruncinăd de odată
lor să se

măsure

şi aceea,

de aici

înainte,

ca pasă nu

fie parochii neorânduite şi fără de cale, aşa nici 6meni fără, trebuinţă înzădar
să nu fie dăruiţi, — deci noi pentru întemeiarea bunului, care se ţine de s.
biserică, lege şi neamul

nostru

despre

tâte aceste consfătuindu-ne

şi cele mai

de căpetenie lucruri aședându-le, pre sfintele sărbători a învierei D-lui dela
locul adunării nâstre ne indepărtăm după aceste sfinte sărbători. de nou voim
a ne aduna, ca aşa sfintele și cuviincidsele lucruri pentru care suntem trimişi
sfătuindu-ne

să statornicim

starea şi bunul

bisericei

şi a şeolelor,

—

deci şi

pănă atunci vă însciinţăm fraţilor în Chr. în lege, ca să fiţi credincioşi cătră

țeră şi înalta ocârmuire, care se grijesce de bunul bisericei şi a şedlelor,
se vă abateţi cu un cuget la rând, odichnă şi bunul de obsce, pentru carele
noi aici adunându-ne ne sfătuim şi cu sirguință lucrăm, cari darul și ajutoriul

lui Dumnedeu,

după credință vom

săl dobândim.

16.
|
|
Comisariul ministerial Berde încredințâză pre Ioan Hannia, notar consistorial cu conducerea

diecesei transilvane considerată, de vacantă.

309/1849 sz. KE. B

A gorâg nem

egyesiilt hittiek Consistoriuma
Hânnya

A gorâg nem

Jegyzoje

€s Levâltârnokânak

Jânos Urnak.

egyesiilt hitiielk megyâjsre nezve egy Fân5k hiânya nagyon

crezhetă, nem l&vân kizpont honnan az olâh n6p szivâre es lelkâre hatni lehessen; €n tehât addigis mig a megiiriilt piispâki szâkre nezve a kozoktatăsi
ministerium âltal intezledes tâtetnelk e megye bels6 Kormânyâval ânt, mint
a ki n6lem

j6 €rzelmii hazafi k6nt ajiltatott — ideiglenesen megbizom.
Ezt în e megye kebel6bân kozhirr fogja tenni, s a mint bizton remenylem

minden befolyăsât hazafiui buzgalommal arra fogja fâlhasznâlni, hogy a tev-utra
vezetett olâh n&pet erkălesisegre, a târvânyelk irânti engedelmessegre, joltevâi
irânti hălădatossâgra oktassa kiilândsen pedig vilăgositsa fel az olâh nepet
arrol, hogy a dtzma elengedestt, az urberi tartozâsol (robot) ingyen elengedest, birtokhozi jutâsât, *'s igy a szolgasâg porâbol szabad honpolgârră lett
felemeltetestt egyediil a magyar nemzet nagylelhiisegenek, Onmegadâsânak âs
âldozat lkâszsegânek lkâszânheti, €s hogy midân a magyar nemzet es annak

szabadsâga ellen fegyvert emelt, nemesak joltevâi szivebe vert târt, hanem Sppen
&nszabadsâga, letiprâsâra nyujtott kezet a haza kizellensegeinek, mert megplehet
az

olâh

nâp

gyizidve

a felil,

hogy ha

a magyar

ki jelenlegis

maggarhon

—

minden
ontja

n6piessege

drâga

veret
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fiiggetlensegesrt
meg

nem

6s

alkotmânyos

oltalmaznă,

bizonyâra

vissza, melyben szâzadokon ât nyăgott;
hetik

jOvă

eddigi

biineiket,

szoval

szabadsâgâert

egyarânt

azon rabigâba siilyedendene

megtanitandja,

Get

mikânt te-

's lehetnek ezutân a hazânak jobb 6s hiibb polgărai

s igy 6nben helyezett bizalmamat tettleg igazolni igyekezend; mert csak ugy
lehetiink mindnyâjan boldogok hazânk ujonnan f6lâllitand6 alkotmânyos spiilet6nek kâzâs hailekâban.
Nagy-Szeben, Mâjus

12-6n

1849.

|
Berde Jozsef. k.
k. b.

|
17.
Protodiaconul Ioan Hannia aduce la cunoscința oficiilor protopopesci denumirea sa de administrator al diecesei.
e

Prea Onorate D-le
Din

privinţa

aceea,

că

Diecezul

Protopâpe!

nostru,

şi tot

clerul

prin

depărtarea

tuturor D-lor asesori consistoriali de a casă şi încă neîntârcerea lor în scaunele sale, au rămas în timpurile acestea cele mai momentâse, lipsit de tâtă
povaţa,

—

care de au fost

Măritul Domn

vreo-dată,

comisariu al stăpânirei,

de el ţiitore, Iosif Berde,

acum

au

ajuns

pentru tractul

prin rânduiala

a fi cea mai de lipsă ;

Sibiiului și Iurisdicţiile

sa din 12 Maiu

ce. n. a. e. Nr.

509

sz. k. B. au binevoit, pănă la altă rânduială, — a încrede, şi respective a
îndatora pe subserisul cu ducerea și pertractaţia tuturor lucrarilor de administraţia clerului diecesan din lăuntru ţiitre. Din datorința acesta a mea
dară oficisă şi mai

cu sâmă

rinţa cea, nespusă cătră binele
purcedătore, nu întârdiu a Te

din dragostea

cătră patria nâstră

comună

și do-

şi fericirea neâmului nostru celui tare rătăcit
provoca, ca din tâte puterile să Te străduesci

prin preoţii subordinaţi, a lumina şi a povăţui pre popor, pe calea moralității
la cunoscinţa intereselor sale celor adevărate, la pace, dragoste împrumutată
cătră tote popârele conlocuitâre, și la ascultarea legilor stăpânirei nâstre cei
părintesci, care ca o maică bună nu mai face nici o deschilinire între fi săi,

pentru-că numai aşa ne
bunătăţilor şi drepturilor
bândite, adecă stergerea
cetățean liber al patriei
Sibiiu, 13/1 Maiu
|

vom putea folosi, și vom putea rămânea în stăpânirea
prin mărinimitatea, și heroismul naţiei maghiare doiobăgiei, a dijmelor și ridicarea tuturor la starea de
comune.
1849.
Ioan Hannia

m. ps

proto-diacon şi notar consistorial.

—
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18.
Cerculariu, prin care episcopul Andreia Șaguna declară
de nevalide lucrările vicariatului instituit de republica maghiară.
Preacinstiţilor D-ni protopopi!
Cu ajutorul Tatălui nostru carele este în ceruri vijeliile resboi
ului civil

scornit din partea rebelilor prin armele biruitâre ale oştirii
împărătesci sau
nimicit, puterea anarchiei s'au sfărimat şi ordinea legală s'au întrod
us și fiind-că
pe vremea stăpânirii republicei maghiare multe nelegiuri din partea
aceiași
mijlocit şi nemijlocit sau putut întâmpla, s'au aflat de lipsă spre punere
a în
lucrare a se încredința Preacinstiilor Vostre următârele:

1.

Preacinstia Vostră să încuiraţi în districtul protopopesc respectiv tâte

cele ce sau

poruncit,

sau aședat sau

dispensat

prin

vicariatul

cel nelegiuit;

pus din partea republicei maghiare şi aflându-le acelea să le raportați încoce.
2.

S8 încuiraţi cu deamăruntul,

de sau

mestecat şi încât s'au mestecat

vre-un mir6n sau preot în diregătoria Preacinstiei Vâstre ca a unor protopopi

legiuiţi şi cu a cui poruncă s'au făcut acâsta?
Să încuiraţi împreună şi în
tainele cele ce au primit astfel de nechemat protopop şi aflându-le să le cereţi
dela dânsul, căci la acelea aveţi drept Preacinstia Vâstră, despre care .aşișderea
să daţi încâce raport.
Me
3. 'Tâte dislocaţiunile preoţilor făcute cu nelegiuitul acest, vicariat să le
dechiarați de nimica şi pe preoţi să-i trimiteţi la staţiunile lor, care 'le-au fost
căpătat dela stăpânirea lor cea legiuită şi pre cei neascultători lipsindu-i de

„ epitrafir să-i trimiteţi încâce spre darea de s&mă.
4. Să întocmiţi şi să trimiteţi încâce fără întârdiere
topopiatului de acolo după formularul aci adăugat.

5.

Să priveghiaţi,

ca preoțimea

subordinată

conscripțiunea proN

să fie în totă privinţa cu

purtare bună și să se conformeze cerculariului nostru din a, 1847, să păzescă
adecă, diregătoria, să umble în îmbrăcământul cel cuviincios pentru trâpta
preoţescă, să umble spălaţi şi peptănaţi ori unde vor merge şi ori unde se
vor arătă. Să se ferâscă de încurgerea în lucruri politice, ca cu înţelepciune
purtându-se să înainteze vada şi cinstea bisericei și neamului nostru. Pre cei

ce nu vor păzi acestea,
încâce,

cari nu vor

scăpa

să-i
de

dojeniţi,

6ră pre

pedspsa

promeruită.

cei neascultători
Mai

pre

urmă

să-i trimiteţi
|

|

6. Vi se face cunoscut spre publicare mai departe, că cu ajutoriul lui
Dumnedeu cursul .clerical se va deschide cu începutul lui Novembre viitoriu
după stilul bisericei nâstre. Fiind cu archierâscă bunăvoință şi binecuvântare
Din şedinţa, consistorială în 10/22 Septembre 1849 în Sibiiu ţinută.

Al Preacinstiilor Vostre

de tot binele voitoriu

Andreiu Şaguna
episcop.

i

—
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19.
Adresa primă a episcopului Andreiu Șaguna cătră patriarchul sârbesc Iosif
Raiacics în causa independenței ierarchice a românilor de sârbi.
Între întunecoșşii nori ai posiţiei mele cei din tote părţile fatale zăresc o
lumină și în ea nădejdea ce îmi vine dela Înalta faţă a Fericirei Tale, ca dela
un

liman

lin şi mântuitoriu,

care

singur

îmi

pote

aduce

mângăiere

în acestea

triste 6re ale mele. Când nu aş ave de chizășie la acâstă întreprindere a
mea însuşirile Fericirii Tale cele măreţe, și după nobilu-vă caracter înființatele

fapte şi lucrări,

eu

aș

linguşesc că Fericirea

departe tăc6;

dar dedre-ce îmi

Ta îmi escuzi acesta a mea îndrăsn6lă,

sci într'adevăr şi mai

doresc nu ca serv

stăpânului său, ci ca fiu părintelui său a pune înaintea Fericirei Tale, spre
înalta prejudecare şi după circumstări doar și spre următorea primire, acestea
ale mele umilite păreri, care purced din însași convingerea mea, şi din inima-mi
curată, și a aduce prin acestea, acum, când eram cu toţii aprâpe de perirea

şi mortea nostră naţională, de care ne-au mântuit ochiul cel drept a tot v&dătorului Dumnedeu, cel mai credincios serviciu a tot neamului meu celui românesc, cât și neamului sârbesc, în a cărui mijloc aşa îndelung am trăit fericit
şi îndestulit, şi am gustat atâtea bunătăţi.

In

întreprinderea mea acesta scopul

principal al lucrărei mele este singura viitorea armonie între creştinii și Archiereii cei de limbi străine, dar ţiitori de una şi aceeași drept credincidsă
biserică răsăritenă,

Fericirea Ta!

care

se află în ţările austriace.

Eu cuget și sunt convins

că Fericirea Ta doresci a ved6

starea neamului sârbesc neprimejduită după principiul egalităţii tuturor naţiunilor şi naționalităților; dar deși acesta este așa, totuşi eșind eu din pri-

vința punctului de vedere mai sus |pomenit sunt silit a Te ruga, ca să binevoesci a promova independenţa națiunei române, pe care națiunea sârbâscă
o au descoperit prin Prochiămăciunea sa din 5 Maiu a. trecut. Națiunea română
după părerea sa întemeiată pe cuprinsul prochiămăciunei pomenite, e lipsită
de centrul bisericesc, precum după alte circumstări şi de cel politicesc, prin
care se hotăresce starea naţiunilor. Acum au sosit timpul cel mai

de pe urmă, în

care Fericirea Ta să te enunţii categoric pentru independenţa neamului românesc
atât bisericescă cât şi politică. S&8 nu cugeţi rogu-te, că prin așa o faptă
loială vei desbina biserica; nu, nu o vei desbina, ci prin acâsta, o vei lega -cu
mult mai tare decât îşi pâte cineva închipui. Eu sub autonomia românilor în

privinţa religiei nimica alta nu înțeleg, decât regimea sau guvernarea cea din
lăuntru a lerarchiei române .de tot independentă, dela cea sârbâscă, dar Ierarchiile acestea amândouă să fie o biserică după religie, după credință și

—
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după dogme așa, cât în privinţa acestora, care compun. fiinţa bisericii răsăritene, o lerarchie fără de cealaltă nimica să nu judece nici să nu decidă, şi
ca urmarea legăturei aceștia bisericesci și a armoniei să fie îm preunarea credinței și împărtăşirea St. Duch pentru care noi chemaţi și datori suntem a
lucra. În privinţa stării politice, doresc ca şi neamul meu cel românesc să
capete esistența sa în politică după principiul egalităţii.
Jur pre Dumnedeul cel viu, că îndemnul aceștii scrisori a mele nu e
6re-care deșertăciuns, ci singura strădanie care o am diua n6ptea, ca să folosese
bisericii şi creştinătăţii n6stre întregi fără, deosebire de limbă şi seminţie. 'Te
încredinţez mai departe pe Fericirea Ta și despre aceea că numai independenţa
ierarchiei române dela cea sârbâscă e unica mijlocire, care în locul urei cei
vechi şi-în locul sfedii cei reciproce între acestea două naţiuni pâte să producă
iubirea cea creştinâscă şi înțelegerea cea frăţăscă.

Îmi linguşese mai departe, că Fericirea Ta prea bine scii spiritul timpului

present; el e spiritul repejunei, spiritul pripirei, spirit râvnitoriu după drept
şi dreptate; îmi linguşese că seii, cum-că cu cât e patima spiritului acestuia
mai vrednică de osândă, cu atât e mai vrednică de laudă virtutea lui: pentru
aceea încă odată 'Te rog, să binevoesei a.mângăia lerarchia română cu o rânduială grabnică, care să respundă spiritului timpului și lipsei bisericii, şi a
precunosce independenţa bisericii nostre române, și a sădi prin acâsta piatra
cea din capul unghiului, piatra frăţietăţii creştine, cele neputincidse în biserica

nâstră a le întări şi cele necovîrșite ale covirşi.
Aşa

şi nu altmintrelea

pâte să capete nascerea

cea nouă a bisericii nâstre

fericită stare în Austria, pe care nu o vor put6 sfărîma nici insidiile inimice,
căci aceea va fi piatra, pe care ziditorii cei de mai înainte nu o au băgat în
s6mă, dar cei de acuma o au cinstit şi piatra acâsta va fiîn capul unghiului,
dela Domnul e dânsa, şi va fi minunată în ochii posterităţii nâstre, care va
binecuvântape antecesorii săi. Inalţ încă odată glasul meu şi strig: al unsprezecelea ceas este Stăpâne sfinte! Ca tote acestea să se înfiinţeze! . La
aceea, întâmplare, când se va asculta glasul meu voiu fi mângăiat, iar la con-

trara întâmplare va fi năcăjită inima.mea
acesta mi-am curăţit cugetul meu.
În așteptarea

etc.

ete.

Viena, în 16/28 Martie 1849.

pănă

la morte.

Am

dis şi prin

—
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20.
Adresa Episcopului Andreiu Șaguna cătră episcopul Bucovinei, Eugenie Hacman,
prin care cere părerea acestuia și a clerului din Bucovina asupra unor puncte

privitâre la independenţa îerarchică a Românilor.
Prea Sfinţiei Sale Domnului Fugenie Hacman,
Olmiitz,

Precum

în

18 Aprilie

dorește cerbul de isvorele apelor

Episcopului din Bucovina.
1849.

așa şi inima mea

au poftit a Te

saluta pe Prea Sfinţia 'Ta prin epistola acesta descoperindu-ţi greutăţile mele,
şi poftind prin aceea a-'mi câștiga ușurare,

Încă din scrisârea mea care i-o am trimis cu sfîrșitul lui Novembre, îţi |
este cunoscut Prea sfinţiei Tale începutul nenorocirilor ardelene, în urma cărora
am

fost silit a călători la Înălţatul

nostru

Împărat,

şi la Înalt

aceluiaşi

Mi-

nisteriu încă cu alţi doi deputaţi naţionali, pe la sfîrșitul lui Decembre, puindu-i
credincios înainte starea nâstră cea tristă, precum
stre române.

şi petițiune

a naţiunei n6-

În acestă ostenslă a nâstră nu puţin am şi sporit, precum se vede din
constituțiunea cea octroată în 4 Martie a. c. afară de punctul întrunirii tuturor
românilor din Monarchia austriacă sub un cap bisericesc şi politic.
După slaba mea părere, deși este mai lesne a câştiga întrunarea bisericescă decât cea politică, totuși punerea în lucrare şi organisaţiunea Ierarchiei
naţionale bisericesci este mai grea decât aceea a Administraţiunei politice.
„Fiind dară obiectul organisaţiei Ierarchiei naţionale bisericesci de sine
însuşi

însemnat

şi momentos

în privinţa

nâstră

a Episcopilor

de o parte, er

de alta nefiind bine ca noi Archiereii să lăsăm obiectul acesta numai pe preoțime şi popor, pentru-că şi noi suntem mădulari ai preoţimei și ai poporului;
după

aceea

fiind-că,

de

cumva

ne-am

purta noi passive în privinţa

lucrului

acestuia, lesne ne-ar pute urî poporul — am judecata-ţi de neapărată lipsă, ca

- să scriu Fericirei Sale D-lui Patriarch sârbesc în treba acesta. Adaug aicea
în copiă scrisorea mea pomenită, potrivit voiei poporului întocmită, şi mă rog

ca

Prea
De
înștiințez
1.

Sfinţia 'Ta,: prejudecându-o, să binevoiesci a-i da opiniunea la ea.
lipsă este însă ca să-ți dau despre cele premise o deslușire, şi să Te
despre următorele:
Națiunea română s'au aflat nedreptăţită de cea sârbescă, pentru-că

acesta şi-au ales sieşi de Patriarch național pe acela, pe care amândouă națiunile Vau fost ales mai înainte de Archiepiscâp și Metropolit, şi acesta se

numia pănă acuma Metropolitul Naţiunei sârbesci şi românesci;
2.

Pentru-că

cannele bisericesci,
blicat de acelaşi.

Metropolitul acesta comun,

|

fără pădirea celor prescrise prin

a primit titula de Patriarch, şi s'au instalat şi s'au pu-

—
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Nou alesul acesta Patriarch prin

prochiămăciunea Naţiunei

sârbesci

din: DB Maiu a. tr. care pote că s'au trimis şi Prea Sfinţiei Tale, publicână
înălțarea sa la scaunul patriarchal, îndemnă pe Națiunea română, ca să se arete

şi să se organiseze ca naţiune;
4.

:

Națiunea română nu vrea să precunâscă pentru sine puterea obligativă

a privilegiilor date națiunei sârbești;
5.
În urma aceștia nu vrea să atârne dela patriarchul sârbesc;
6. Acesta o întăreşte cu aceea, că biserica nâstră drept mărită mau dat
sârbilor nici o prerogativă asupra naţiunei române;
7. Nu se pâte supune la aceea, pentru-că capul bisericesc numai sârb pâte
să fie, şi numai prin sârbi, — precum şi astădată s'au făcut — pâte să se altgă;
8. Nu vrea să mârgă mai mult la soborul dela Carloviţ după reparti-

ţiunea trimişilor, care să observase

pănă

acuma

pentru-că după

sistema cea

vechie veneau mai mulţi sârbi decât români la sobor, deşi numărul creștinilor
o
nostri români este cu mult mai mare decât a celor sârbești.

9.

Nu vrea mai mult

să se ducă

şi pentru

aceea,

că se chiamă pănă

acum sârbesc; în privinţa acesta doreşte așișderea o reformă după dreptate; deci
10. Pofteşte organisaţiunea bisericei nâstre în chipul acela, ca biserica
lui D-qeu fiind una şi aceea românilor şi sârbilor, să fie mamă, care fără de
deschilinire de naţiune să îmbrăţoşeze pe fii săi, şi să fie comună, una, sfântă,
sobornicâscă și apostol&scă, dar nu privilegiată pentru națiunea sârbescă ; căci
de va pofti națiunea s6rbescă una ca acesta, va lucra în potriva canonelor .
bisericesci, şi va căd6 tocma în păcatul acela, pentru care au poftit a se
scăpa de lerarchia grecâscă, care numai greci punea de preoţi, Archierei, Me|
tropoliţi şi Archiepiscopi.
împăr'Ţi-am
credincios
eu
că
Ta,
Sânţia
Binevoieşte a-mi .crede Prea
şi Untăşit sentimentele preoțimei şi ala naţiunei române din Ardsl, Bănat
acestea
tote
că
îndoiesc,
mă
Nu
garia, care le are în epoca acâsta minunată.
aceea
le vei fi sciut Preasânţia Ta şi fără de acestă împărtăşire a mea; pentru
prin:
îndestulare
grabă
de
mai
am deplină nădejde, că rugărei mele vei face cât
despre
acestora,
împărtăşirea cugetului Preasânţiei Tale în privința tuturor
şi dispunerei
care "e am însciinţat, precum şi prin împărtăşirea însufiețirei
bisericesei.
preoţimei şi a poporului eparchial de acolo pentru trebile

Cuprinsul

principal

al

21.
răspunsului, ce

Preasfinţia Sa

Eugenie

FHacman,

Episcopul Bucovinei ba îndreptat ccitră Patriarchul. sârbilor.

neatârnare și egalisare
În general nu mai pote fi la îndoială, că ceruta
în apriatele asigurări, care
a naţiei române este! întemeiată în dreptul ei şi
,
s'au dat de repeţite ori prin cuvântul împărătesc.

—
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Cu tote că eu după sfera lucrării mele-și după restrânsa-mi pricepere în
lucrurile

politice

nu sunt în stare

de

a

put6

dejudeca

întrega

întindere

şi

speciala ducere întru împlinire a drepturilor politice, precum şi a instituţiilor
administrative în acestă privinţă: totuşi mi se „pare că promisa egala îndreptăţire nu va put deveni adevăr, pănă când dintre naţiile conlocuitore vor
av6 unele

drepturi mai mari (prerogative),

care altele nu le au; şi întru adevăr

egala îndreptăţire numai prin aceea se pâte înființa, dâcă românilor încă li se
vor da asemenea prerogative, sau mai bine dicând decă vor înceta tote prerogativele: dedre-ce o adevărată egalitate cu o administrare simplificată şi
răspundătore scopului numai întru acest chip este cu putinţă.
Întraceea şi spre acestă întrunire, care singură e drâptă, încă ni sau
deschis drumul în însaşi constituţia imperială și comisari împărătesei, cu încredere

aşteptaţi,

după

înalta lor pricepere

şi iubire de dreptate vor afla cu

bună s6mă mijlâcele de a duce în îndeplinire acest părintese propus imperial.
Din contră cu mult mai simplă, însă şi mai neapărabilă şi înființabilă ni
se înfățişază naționala întrunire bisericâscă

a tuturor

românilor

drepteredin-

cioşi, locuitori în împărăția Austriei, dedre-ce acestă întrunire nu este nici în
contra legilor statului nici în contra celor bisericesci, ci mai vârtos se învoesce
cu acelea de tot, pentru-că de acum fie-care biserică legal recunoscută are
dreptul de a-şi institui şi a-şi administra neatârnată tote trebile sale, După
legile şi observantele nâstre bisericesci stau comunele creștine cu păstorii săi
sufletesci sub episcopi, episcopii sub archiepiscop şi tote metropoliile sub
patriarchul lor.
lerarchia bisericii întru acest chip închegată, sufere respectarea diferitelor

naţionalităţi, fără de a vătăma ființiala unitate în credință, fără de a se teme
de vre-o desbinare a bisericii, dedre-ce patriarchul ca punctul suprem de unire,

cu sinodul său rămâne instanța ultimă în lucrurile credinţei. De o miie de
ani încâce se susține patriarchul din Constantinopole prin graţia, cerâscă între
tote turburările şi strămutările împărățiilor şi ale popârelor şi servesce tuturor
drepteredincioşilor răsăriteni drept luminos

îndreptariu în îndoeli şi clătinări.

Din contră din început steteau metropoliţii împărţiţi după diferitele popore şi naţii, sub carii steteau episcopii naționali aleși din sinul naţiei lor. Așa
avu anume

şi națiunea, română

în decurs

de secoli proprii săi metropoliţi sub

patriarchul dela Constantinopol până când românii din Ungaria și Transilvania
şi din țările învecinate și mai pe urmă și cei din partea Moldovei, Bucovina

numită, în anul 1775 devenind sub casa Austriei, din nisce privinţe guverniale
se smulseră din legătura cea din afară cu patriarchatul; totuşi în cele din

lăuntru (în lucrurile credinței) se cugetă necurmat; legaţi de acel patriarchat.
Deci nerespectându-se pe atunci naţionalităţile urmă pe cale guvernială întranirea românilor din Austria și a sârbilor sub acelaş metropolit.

—
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Insă după-ce acum neatârnarea naţionalităţii şi a limbei chiar şi în trebile
guvernului încă s'au asigurat, unde se lucră numai despre desvoltarea și propăşirea sufletescă, şi materială, atunci neatârnarea âcâsta trebue respectată cu
atâta, mai tare întru un lucru, care se ţine de desvoltarea morală şi de mântuirea sufletescă a omului, care se pâte înfiinţa prin o înrîurință convingătâre
asupra inimei, €r nu prin silă din afară, prin o împrumutată încredere din
lăuntru, prin amore și aplecare, însă nu prin autoritate din afară. Așadară

lucrarea. sfintei biserici numai astfel pote aduce fruct, dâcă convingătârea împărtăşire şi încrederea înăscută naţionalităţii nu se va împedeca prin elemente
străine. Fiind-că de altmintrea instituţiunile, care au de scop cultura comunei

creştine şi a clerului, numai atunci pot da loc speranţei că vor fi luate în
privire, când conducerea acelora va fi concredută episcopilor şi metropoliţilor
naţionali, în urmă şi organica regulăciune a ierarchiei române din Austria
încă cere un propriu metropolit cu atâta mai vârtos, că comunul metropolit
de pănă acuma dela Carloviţ se făcu locoţiitoriul patriarchului din Constantinopol şi aşa ar fi nu numai cuviincios ci şi de lipsă, ca şi naţia sârbică și .
cea română să-și aibă proprii săi metropoliţi şi prin aceea s'ar ajunge şi gra-

duarea întemeiată şi cerută totdeauna în biserica răsăritână, care ar pută servi

spre o mai mare strălucire a bisericii, şi atunci în eparchiile unde se află mai
mulţi sârbi s'ar pune un episcop sârb, ales din mijlocul lor, âr'unde ar fi mai
mulți români s'ar aședa un episcop român ales din sînul naţiei române. Episcopii români şi sârbi convocând un asemenea număr de credincioși laici şi-ar
alege pe metropolitul lor propriu, sr pe locoţiitoriul scaunului patriarchic din
Austria Par alege metropoliţii dimpreună cu asemenea număr de episcopi din
amândouă metropolii și cu asemenea număr de laici, și apoi tâte alegerile sar
subşterne împăratului spre graţi6să întărire.
Cea din urmă compunere sub preşedința locoţiitorului patriarchului ar
forma şi sinodul dreptoredincioșilor de legea răsăritână din Austria și prin
acesta egalele drepturi ale naţiilor s'ar respecta după cuviinţă, binele credin-

cioşilor sar ajuta după putinţă,

ierarchia şi-ar căpăta organica sa închegare,

prin care s'ar depărta temerea de o desbinare
Cernăuţi, 6 Iuliu 1849.*%)

a sfintei biserici.

22.
i
Respunsul episcopului dela Arad, Gerasim Raţiu cătră patriarchul serbesc,
în causa independenței, ierarchice a românilor.
Nr. 162 p.

Preafericite!

a

:

-..

S'au spus prin constituția

a tuturor naționalităților,

din

*) Bucovina anul 1849 Nr. 33.

imperiul

imperială egalitatea de drepturi

austriac,

şi egalitatea acesta în viaţă,
G+

—
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a se pune prin aceeași constituţie suntem asiguraţi. Egalitatea acesta de drepturi nu se pote realisa, pănă atunci, pănă-ce încă domnește o naţiune asupra

alteia în ori-ce privință. Eu ca fiu al naţiunei române cea mai vârtâsă credinţă
am,

că după pronunciata

egalitate

de drepturi,

poporul român

cu nimic nu va

fi mai puţin respectat, decât alte popâre de sub sceptrul Preabunului Împărat
al nostru; de aici deduc şi aceea, că dorinţa comună a românilor pe drept
firesc fundată ca în trebile sale cele bisericesci să nu atârne dela altă naţiune,

oi acelea singuri de sine să le îndrepte, la locurile mai înalte de vrednică se
va respecta. Din acestea la comunicata cu mine prin Preafericirea Ta din
11 Aprilie

a. c. sub Nr. P. 256 şi numai

cute Octobre primită
din Transilvania, în
mătârele am ondre a
Ce se atinge de

pe sfârşitul lunei mai

deuprâpe

tre-

scris6re a Preasfinţeniei Sale Andreiu Șaguna Episcopului
privinţa neatârnărei națiunei române părerea mea în uro subşterne.
starea politică a naţiunei române; în privința acâsta

deplin mă încred în garanția constituţiei imperiale, şi soul sperez dela zelosa
lucrare a deputaţilor, carii în treba naţiunei române la Preaînaltul Tron lucreză.

— Er în privinţa bisericii: fără lipsă aflu a arăta
te-mi causele, motivele şi argumentele, care aduc
din imperiul austriac, carele în cele sfinte supus
sub acestă stăpânire sufletescă din multe privințe

Preafericirei 'Tale din parcu sine ca poporul român
fiind Ierarchiei s6rbesci, și
neputându-se desvăli după-

cum D-qeu şi binele comun pofteşte, căută a se desbina între sine în cugete,
în lucrări şi în inimă — acest popor pănă acum cu totul opres, să se unescă
sub un cap bisericesc, carele să fie din sânge român; fără lipsă sunt a le înșira,

dedre-ce aceleaşi prin Preasfinţiţii Episcopi din Ardeal şi Bucovina în scrisorile
sale cătră Preafericirea Ta îndreptate, şi mie oficios împărtășite neresturnabil
se aduc înainte. Folosul sfintei nostre biserici, interesul Preabunului Domnitoriu

Împărat, dreptatea guvernării şi bunul moral și material al poporului român
din monarchia austriacă: pofteşce, ca românii din monarchia austriacă să aibă,
precum

au

avut

când-va

ierarchia română

descebhilinită de cea serbâscă, Me-

tropolit român în însași aceea pusăciune în privinţa românilor, precum au
fost, şi încă este Metropolitul acum Patriarchul sârbesc dela Carloviţ în privinţa
poporului sârbesc şi român; națiunea sârbâscă aibă Metropolitul său la Carloviţ,
şi să îmbucure de titlul Patriarchal a aceluia, fie sub acesta acele diecese, în

care maioritatea poporului e pe lângă sârbi; âră națiunea română fie dăruită
cu Metropolit din sânge de român, carele să tragă cătră sine diecesele române, precum şi acele, în care românii fac maioritatea credincioşilor bisericii
răsăritene,

Ce se atinge de corelaţiunile între sine a Patriarchului sârbesc şi Metropolitului român nu pot fi de părerea Episcopului din Bucovina Preasfinţiei
Sale Eugenie Hacman, 'ca adecă Metropolitul român să fie subordinat, în cele
dogmatice Patriarchului sârbesc, căci dacă Patriarchul sârbesc şi-ar susțin6

drept în cele dogmatice preste Metropolitul şi așa peste ierarchia română
aceea atât ar însemna cât, ierarchia română în contra dorinţei comune a
românilor, să fie subordinată ierarchiei sârbești, atunci poporul român în
cele dogmatice ar fi mai tare supus ierarchiei sârbesci, decât cum este încă
acum, fiind că ar deveni aceea: ca pe Patriarchul sârbesc, carele în ondrea
sa numai sârbilor e Patriarch, dar raza lui cea patriarchală preste români
nu se întinde, să-l cunoscă de Patriarch lIni-'și. Ca Patriarchul sârbesc să-și
susţină drept de a încure în așa chip în ierarchia română spre acâsta totă
lipsa, carea cine-va d6ră o ar aduce înainte, alta nu pot cugeta, decât susţinerea unităţii bisericii, — însă unitatea bisericii nostre nu stă întru aceea,
ca să avem Patriarch cu autoritatea sa în lucrurile dogmatice dispunătoriu,

precum

e în biserica apusului, unde forma guvernărei bisericii e monarchică,

ci stă în conţelegere, convoire şi convingere a tuturor credincioşilor la
convoire și convingere se pâte obţin în sin6de
olaltă, carea conțelegere,
precum universale așa, şi particulare, cărora și Patriarchii sunt supuşi, acum:
de s'ar pofti spre sfârşitul acesta a se ţin6 sinod din partea credincinşilor
bisericii răsăritene din imperiul austriac, acela sub a ori-cui președinţă sar
ţin, în tâtă întâmplarea ar fi numai particular, carele nu pâte obliga ttă biserica
resăritenă, de aci: decă pot sârbii şi cu românii acum laolaltă ţină sinod particular
ce ar opri, au ar împedeca aceea: ca după-ce ierarchia română se va despărţi
de cea s6rbâscă, acesta cu Patriarchul său, 6ră cealaltă cu Metropolitul său
„_ deosebi, pe lângă observarea datinelor bisericii nostre să potă ţină când lipsa
va aduce cu sine aşa fel de sin6de particulare, şi ca ierarchia română şi în

acâstă privință să fie despărțită şi neatărnată de ierarchia, sârbescă?. unitatea
bisericii nâstre prin acesta nici decât nu se vă turbura. Părerea mea dară
aceea e: ca Patriarchul sârbilor nici într'o privință să nu încură în îndreptarea
ierarchiei române cu autoritate. Eu neatârnarea, ierarchiei române numai așa

o pot închipui.
Acâsta părere a mea în privinţa împărtăşirii

român

poporului

în egale

drepturi, de care se bucură poporul sârbesc când a o subşterne am norocire
sperez dela loialitatea Fericirei Tale, că cu înalta pusăciune, în care din mila
lui D-deu ești, vei lucra Fericirea, Ma, spre a se împlini drâpta și de respectare
vrednica dorință comună a poporului român în privinţa stării sale politice,

precum şi în privinţa cerutei ierarchii române şi că atunci, când întru aceea

vei osteni, părerea acesta a mea în socotinţă
Cubin, 5 Novembre 1849.

a o lua te vei îndura.

Cu deosebită reverință fiind
Prea Fericirii Tale plecat serv

-

Gerasim Ruj m. p.
Episcop.

—
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23.
Memorand așternut de episcopul Andreiu Șaguna ministeriului și în copiă
guvernatorului civil și militar Baron de Wohigemuth despre dorinţele și
lipsele naţiunii române și a .bisericii resăritene cu ocasiunea organisării,
nouă a Ardelului.
|
Dem

Hohen

k. k. Ministerium.

In diesen hochwichtigen Augenblicken wo — nachdem die Meisten der
unter dem glorreichen Osterreichischen Scepter sich befindenden Kronlinder
ihre Neugestaltung auf Grundlage der Reichsverfassung vom 4-ten Mărz 1849
erhalten haben— auch das Kronland Siebenbiirgen nahe daran ist, eine Landes-

verfassung aus den segensreichen Hânden Seiner Majestiitunseres Allergniidigsten
Monarchen zu empfangen, erlaube ich geleitet von den Pflichten, welche mir
als einem Sohne der romanischen Nation und als Oberhirten eines grossen
Theiles derselben

obliegend

nach

den

Riithen

der

Krone

ehrfurehtsvoll

zu

năhern, und im Namen dieses mehr denn zwei Drittel der Gesammtbevălkerung
Siebenbiirgens bildenden Volksstammes, dessen kiinftiges Sein oder Nichtsein
einzig und allein von der kiinftigen Gestaltung der von ihm bewohnten (Glebietstheile bedingt ist, Sprache zu fiihren.
Ein neues Gebiude soll in Siebenbiirgen aufgefiihrt werden, denn das.
alte ist eingestiirzt. Dies

haben

Seine Majestit im $ 74 der Reichsverfassung

vom 4 Miărz 1849 durch die nachfolgenden YWorte Allergniidigst auszusprechen
geruht: „Die innere Gestaltung und Verfassung des Grossfiirstenthums Siebenbiirgen wird nach dem Grundsatze der vălligen Unabhiingigkeit von dem Kânigreiche Ungar und der Gleichberechtigung aller das Land bewohnenden Nationalititen, im Eiuklange mit dieser Reichsverfassung durch ein neues Landesstatut festgestellt werden“. Von der Wiedereinfiihrung also des alten Systems
in Siebenbiirgen kann

gefiihrten

nicht mehr

die Rede

sein; Seiner Majestiăt in den an-

Worten. Allerhâchst kundgegebener Wille ist dagegen. Ob aber bei

der Auffiihruug des neuen Gebiudes nicht auch Material aus dem eingestiirtzten

genommen werden lkânnte? Dieses ist die Frage, von deren gliicklichen Lăsung
das kiinttige Wohl Siebenbiirgens abhingt. Die vormirzliche Verfassung
Siebenbiirgens ruhte vorziiglich auf dem Systeme der recipirten drei Nationen

und vier Religionen, dann auf den Feudalsysteme.
der vorinărzlichen Zeit, welches nicht ein direkter

Es gibt kein Gesetz aus
oder indirekter Ausfluss

dieses Systems wiire. Der neuen Gestaltung Siebenbiirgens hingegen ist, durch
den obangefiihrten $ der Reichsverfassung die Gleichberechtigung aller das
Land bewohnenden Nationalitiiten, und der Einklang mit der Reichsverfassung,
also auch die Befreiung des Unterthanes von dem Unterthiinigkeitsverbande

zur Basis gelegt worden.

Nichts

also

von

den

Ruinen

des

alten Gebiindes

—

kann

bei Auffiihrung

des neuen
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verwendet werden,

wenn

nicht anders dieses

der Gefahr ausgesetzt werden soll durch die Aufnahme baufălliger Ruine in
sich — einem baldigen Verfalle preisgegeben zu werden. Alles muss also în
Siebenbiirgen neu geschaffen, oder wo măglich — das in dem kaiserlichen
Erblăndern schon seit langer Zeit, bestandene Gute, das bis jetzt wegen der
NWViderspenstigkeit des
magyarischen Adels auf Siebenbiirgen nicht; angewendet, xverden konnte, auch in diesem Lande eingefiihrt xerden.
Vor Allem thut in Siebenbiirgen eine neue die geographische Lage des
Landes und die Nationalitiiten beriicksichtigende, und zugleich auch fiir die
Verwaltung vortheilhafte Bintheilung des Landes noth. Die im Spătherbste
des vergangenen Jahres vorgenommene Eintheilung kann nichts weniger als
gelungen genannt werden, was aber nicht Wunder nehmen kann, denn sie
geschah unmittelbar nach der Bezwingung des Aufruhres, und ohne dass die
Stimme der zahlreichsten Nation im Lande vernommen worden wăre. Die
spăter eben aus dieser Eintheilung entstandenen Schwierigkeiten in der Administration, und die bedeutenden Verinderungen, welche beziiglich dieser Eintheilung spiiter vorgenommen werden mussten, haben das Obgesagte zur Geniige
bestiittiget, Der grâsste bei Gelegenheit dieser Eintheilung begangene Fehler
war die allzu sorgfilltige Beriicksichtigung, ja Bevorzugung des sichsichen
Elementes. Man ging bei der Bildung des Hermannstiidter Distriktes nicht von
dem Grundsatze aus, die Verwaltung dadurch zu erleichtern, sondern alle auch die
zerstreutesten Athome des siichsischen Stammes unter einen Oberdistrilkts-Kommissiir zu bringen, wodureh viele Enklaven aus anderen Distrikten dem Hermann-

stădter Distrikte zum grâssten Nachtheile der Verwaltung einverleibt wurden.
Auch

bei

Bildung

des

Udvarhelyer,

jetzt

Maros-Vâsârhelyer

Distrikts

schien es, dass die hohe Regierung Willens sei den aufriihrerischen Szeklern
den gegen den Monarchen begangenen Hochverrath mit Wohlthat zu vergelten;
denn sie wurden nicht nur alle în einen Distrikt kommassiert, sondern erhielten
auch nur magyarische Beamten, und die ungarische Sprache vurde bei ihnen
die Amtssprache, so dass sich în der Folge viele Stimmen verlauten liessen,

man wisse bei Bereisung des Szeklerlandes

wabrlich nicht,

ob man

sich-auf

ăsterreichischem Boden befinde. Wie ganz anders wurden die wegen îhrer
unerschiitterlichen Treue und Festhalten an den Thron von den Rebellen hartmitgenommenen Romanen behandelt. Obwohl sie in dem Hermannstădter Di'strikte die grăssere Hălfte, und in dem Marosch-Vâsârhelyer eine ansehnliche
Zahl der Bevălkerung ausmachen, so erhielten sie bis jetzt in jenem kaum
zwei Unterbezirks-Kommissiăre, in diesem aber nicht einen einzigen aus ihrem
Schosse, so dass sie sich hier noch immer der Willkiihr ihrer vormabhligen

Unterdriicker preisgegeben sehen. Wenn aber die Romănen auch hinreichenden

Grund haben mit der vorigen Jahres vorgenommenen Fintheilung Siebenbiirgens unzufrieden zu sein, so ist dennoch diese ihre Unzufriedenheit nicht

-
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das Prinzip der Theilung in Distrikte,

Bezirke und Unterbezirke, sondern

-

nur gegen die Art und Weise, wie dieses Prinzip angewendet wurde ; das Prinzip
selbst

erkennen

Ein

sie

als

sehr

niitzlich,

und

zollten

ihm

vollen. Beifall.

|

anderes Postulat .der rominischen Nation ist die im $ 102 der Reichs-

verfassung ausgesprochene Trennung der Rechtspflege von der Verwaltung.
Zwar ist in den meisten Landesdistrikten Siebenbiirgens diesen abgeholfen
worden, doch in Betreff des Hermannstădter Distriktes blieb dieser Paragraf
bis heutigen Tags unangewendet. Hier wird die Rechtspflege noch immer
von den Verwaltungsbehărden — den Magistraten, welche aus lauter Sachsen
zusammengesetzt sind, ausgeiibt. Wie kann aber der Romine — Angesichts der
mehrhundertjihrigen Erfahrung: Dass die săchsischen Bureaukraten stets nur
die Unterdriickung der Rominen angestrebt haben — zu einer solchen ausschlieslich von Sachsen ausgeiibten Rechtspiflege Vertrauen folgen? Wie kann
man erwarten, dass der an die Herrschaft iiber die Rominen gewâhnte săchsische
Bureaukrat einzig und allein aus Pietit gegen die $$ 5 und 74 der Reichsverfassung, welche den Rominen dem Sachsen gleichstellen, Jenem wird
Gerechtigkeit wiederfahren lassen, wenn ihm nicht gehărige Schranken gesetzt;
werden? Damit aber die Woblthaten der Trennung der Rechtspflege von der
Verwaltung iiber die Bevălkerung Siebenbiirgens sich in desto reicherem Masse
ergiesse, ist es unerlăsslich,
dass das sterreichische biirgerliche und Strafgesetzbuch auch in diesem Kronlande eingefihrt verde, denn nur so wiirde
der Wiederauftauchung der aus der ungrischen und săchsichen. Rechtspflege
geflossenen Willkiirlichkeiten von Grund aus vorgebeugt werden. — Auch
andere

Ursachen

gibt es, welche

in dem Romanen den: Wunsch

hervorgerufen

haben nach Einfiihrung des osterreichischen Kodex in Siebenbiirgen. Sie
» »wollen dadurch in einen engeren Verband mit dem Gesammtreiche treten, wollen,
duss

durch Einfiihrung

narchie

die Macht

biirgen,

welches

einer und

derselben

der Centralgewalt

friiher nur lockere

unauflăsslich an diesen gebunden
„ Der Vervwirklichung
ausgesprochenen, und in

Rechtspflege

befestiget;
Bande

an

in der ganzen Mo-

dass das Kronland Sieben-

dem

Gesammtstaat festhielten,

verde.

|

der in so vielen kaiserlichen Erlăssen feierlichst
der Reichsverfassung so wohl im Allgemeinen, als

auch mit besonderem Bezuge auf Siebenbiirgen sanktionirten — Gleichberechtigung aller Nationalităten auch auf dem kâniglichen Boden sieht. der Romane:
mit der gespanntesten Erwartung entgegen. — Ungeachtet die hochherzigen
Monarchen

Osterreichs

zu

wiederholten

Malen

hinsichtlich

des

lkniglichen

Bodens die von Ihrer Gerechtigkeitsliebe Ihnen eingeflăssten Worte: „Natura
fundi Regii diversitatem jurium non admittite aussprachen, unterfingen |sich
die Sachsen dennoch die mit ihnen denselben Boden in iiberwiegender Anzahl
bewohnenden Romiinen von allen politischen Rechten auszuschliessen, und
zu einer politischen Null herabzusetzen. Und damit diese den Romanen an-!
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gelegten Fesseln desto dauerhafter werden, nahmen sie denselben alle materiellen und moralischen Mittel, wodurch sie sich hiătten emporschwingen kânnen,
aus den Hinden weg; bis vor wenigen Jahren verschlossen sie ihnen die
Schulen, versagten denselben die Ausiibung jedes Gewerbes, nahmen den romanischen Gemeinden die Gemeindefelder, Wiesen, Waldungen, ete. unter
den verschiedenartigsten Vorwiinden weg, kurz die Sachsen liessen den Romanen
nur so viel Leben, als es nothwendig war, um miihselig fortvegetieren zu
kânnen.
YViirden daher die Sachsen in den bis zum Miirz 1848 îiber die
Romanen usurpatorisch ausgeiibten Vorrechten auch ferner belassen xverden,

wiirde die uralte klassische Benennung des ăstlichen 'Theiles von Siebenbiirgen
„Kânigsboden,

welcher

von

Sachsen

und

Romanen,

jedoch

von

letzteren

in

iiberwiegender Zahl bewobhnt ist, in jenes „Sachsenland“ verindert, oder diesen
Landesstrich gar in ein sichsisches Kronland verwandelt werden, so măchte
dadureh nicht nur der von Ihren Majestiiten dem Kaiser Ferdinand und dem
jetzt glorreich regierenden Monarchen Franz Josef in vielen Erlăssen feierliehst ausgesprochene Grundsatz der Gleichberechtigung aller Nationalitiiten
zu einem leeren Schalle herabgeviirdigt, sondern auch die Reichsverfassung
vom 4-ten Mirz, worin es $. 5 heisst: „Alle Volksstămme sind gleichberechtiget,
und jeder Volksstamm hat unverletzliches Recht auf Wahrung und Plege
seiner Nationalitit und Sprache“, und $. 74.: „Die neuere Gestaltung und
Verfassung des Grossfiirstenthumes Siebenbiirgen wird nach dem Grundsatze... ,
der Gleichberechtigung aller das Land bewohnenden Nationalititen .... festgestellt xwverden“ ein todter Buchstabe werden.
Ungeachtet aber die gegen die politische Existenz der romanischen Nation
gerichteten Bestrebungen der Sachsen ihr nicht geringe Besorgnisse einflăssen,
und der Gedanke, dass die Bemiihungen der Sachsen auf Nichts geringeres
ausgehen, denn auf die Zuriickfiihrung der den kâniglichen Boden bewohnenden
Romanen unter die alte Vormundschaft ausgehen, diese mit Angst und Schauder
erfillt, so geben diese die Hoffnung dennoch nicht auf, vielmehr — leben sie
der Uberzeugung, dass die hohe kaiserliche Regierung die auf die Bingaben
der treugehorsamsten romanischen Deputation Allerhăchst zugesicherte Erfiillung der billigen YWViinsche der getreuen romanischen Nation in allen von ihr
bewohnten 'Theilen verwirklichen verde.
Das Zunftwesen auf dem kâniglichen Boden verdient ein Gegenstand
der hohen Aufmerksamkeit der kaiserlichen Regierung zu sein. Die Lage des
kâniglichen Bodens ist ganz geeignet ein Herd fiir die Gewerbe zu sein, denn
einerseits bieten ihm die angrenzenden Donaufiirstenthiimer rohe Produkte
im Uberflusse dar, andererseits finden die Gewerbserzeugnisse in jenen -Lăndern einen reichen Absatz. Die Ziinfte haben wobhl aus dieser giinstigen
Lage fiir sich Nutzen zu ziehen gewusst, dem Staate aber, der dieses giinstige
Verhiltniss der Monarchie zu den Nachbarlăndern durch schwere Opfer erhălt,
”

7
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haben sie nur wenige Vortheile gebracht. Die Ziinfte auf dem kâniglichen
Boden haben Jedem, der nicht sichsischer Abstammung war, die Aufnahme
in

nur

oder

versagt,

dieselben

nach

vieler

Uberwindung

Schwierigkeiten

zugestanden. Die Romanen wurden zur Erlernung der Gewerbe gar nicht
zugelassen. Aus dieser Ursache hat sich die Zahl der Gewerbetreibenden
nicht vermehren kânnen und die Gewerbserzeugnisse konnten desshalb nicht
in jener Quantitiăt erzeugt werden, um den Mangel an solchen in den Donau-

Die Folge dessen war, dass die:
fiirstenthiimern ganz decken zu kânnen.
Donaufiirstenthiimer ihre Blicke nach England richteten, und die năthigen
Gewerbserzeugnisse von dorten zu beziehen anfingen, wodurch der osterden Donaulindern

mit

Handel

reichische

Nachtheile erlitt und

nicht geringe

dem zu Folge auch das Staatseinkommen sich bedeutend verringerte.
Aber auch das inliindische Publikum leidet an dem Drucke der Ziinfte
unermesslich, denn aus Mangel an Konkurenz miissen jetzt die Gewerbserzeugnisse im Vergleich gegen friiher um den doppelten Preis bezahlt werden,
und

auch um

Auch
Grundlage

diesen

sind

sie nicht zu bekommen.

die Regeluug

der Religionsangelegenheiten

der

der

im

$.

2

Grundrechte

in

gewăhrleisteten

Siebenbiirgen

auf

vollen Gewissens-

freiheit und der Gleichberechtigung aller christlichen Confessionen ist eine
fiir das Kronland Siebenbiirgen unabweisbare Nothwendigkeit. Bis zum Mirz
1848 erfreuten sich alle christlichen Religionen in Siebenbiirgen der vollsten
Freiheit; nur die orientalische Kirche war von derselben ausgeschlossen. Sie
hat zwar in den îilteren Zeiten

auch in diesem

Lande

ihre Bliithezeit gehabt,

und besass ihre Metropolie, mehrere Bisthiimer, Klâster und Buchdruckereien,
welche alle mit ansehnlichen Giitern ausgestattet waren. Als aber in der
ersten Hilfte des sechszehnten Jahrhunderts die Reformation auch nach Sie- benbiirgen

drang, fing sie

an —

nach

der

beinahe

giănzlichen Verdringung

des Katholicismus aus dem Lande — auch die orientalische Kirche zur
Zielscheibe ihrer Angriffe zu machen. Nicht genug, dass die magyarischen
Landesfiirsten die zur Reformation hastigst iibergetreten sind, alle Kirchengiiter der morgenlăndischen Kirche einzogen, und an reformirte Glaubensgenossenschaften verschenkten, sondern sie wwendeten auch alle Zrvangsmittel

an,

um

die Romanen

zur

Annahme

der

Reformation

zu

bewegen.

Unsere

IKarlsburger Metropoliten besonders hatten unerhărte Verfolgungen auszustehen,

wodureh

die

gelockert

xwurde,

Basis

der

dass

morgenliindischen
sie

das

Ende

des

Metropolie
siebenzehnten

in

Siebenbiirgen
Jahrhunderts

so

nicht

iiberleben konnte.
Seit dieser Zeit und bis unter der Regierung des Kaisers Josef II.,
glorreichen Andenkens war die Lage der orientalischen Kirche in Siebenbiirgen
der eines verwaisten Kindes gleich. Sie war kaum geduldet, und hatte keinen
Oberhirten, Seit den Zeiten aber dieses grossen Monarehen fing sie an freier zu

—

51—

athmen.
Denn Kaiser Josef II. beschenkte auch die orientalische
Kirche
mit dem Toleranzedikte, und gab ihr den beinahe dureh
ein Jahrhundert
betrauerten Oberhirten zuriick. Von nun an begann die Lage
der morgenlindischen Kirche sich giinstiger zu gestalten, bis endlich
das ereignissschwangere Jahr 1848 hereinbrach. Die morgenliindischen
Romanen waren
in Siebenbiirgen die ersten, die im Vereine mit ihren griechiseh-kat
holischen
Stammgenossen den hochverriitherischen Plinen der Umsturzparthei
entgegentraten, anfiinglich im Wege der Petitionirung, spăter aber, als
dies Nichts
fruchtete, und nachdem die Rebellen die Erde mit Romanenblute
befeuchtet
hatten, mit bewaffneter Hand, wozu sie sowobl das kaiserliche Manifes
t vom
3-ten

Oktober

1848,

wie

auch die Proklamation des Kommandirenden

Generals

Freiherrn von Puchner aufforderte. Was die Romanen im Verlaufe
des einjăbrigen Krieges fiir den Allerhăchsten 'Thron geleistet, ist aus den von
ihnen
gebrachten Opfern ersichtlich. Aus den sumarischen Ausweisen meiner
Erz-

priester geht hervor, dass bloss

aus

meiner

Diizese

3188

Miinner

und 440

Frauen den Tod der Treue fiir den Monarchen gestorben sind wozu noch
$
Geistliche zu rechnen sind. Ausserdem wurde eine Kirche der Erde gleichgemacht, 40 eingeischert und 319, darunter auch die bischăfliche Kapelle,
mehr oder weniger ausgepliindert, so dass der Schaden der Pfarrkirehen bloss
aus einigen Erzpriesterthiimern sich auf 195,148 A. C. M. belănft.
Und der
Schaden meiner Diicesan-Kinder? Der ist iiber alle Berechnung gross. Es
ist nicht eine Ortschaft im ganzen Lande, wo nicht die Romanen ihr Vermâgen
entweder giinzlich oder nur theilweise eingebisst hătten. Hunderte romanischer
Ortschaften sind ganz eingeiischert worden, und ihre Bewohner irren obdachlos
herum. Aus den im Didcesan-Amte vorliegenden glaubwiirdigen Daten geht
hervor, dass der Schaden der Diicesankinder aus der kleineren Hiilfte der
Didcese die Summe von 2,059,597 A. C. N. iibersteigt. Der Schaden, den der
Didcesan-Bischof an Privatvermăgen erlitten hat, betrigt 30,000 A. C.A.
Wenn also die morgenlindische Kirche unter den friiheren fir sie ungiinstigen
Verhiltnissen die Treue zum angestammten Monarchen în den Herzen ihrer
Kinder so zu befestigen wusste, dass diese in der Zeit wo der kaiserliche
Thron gefihrdet war, wie ein Mann sich erhoben und sammt ihrem Oberhirten
Leben und Gut fiir denselben opferten, xelche herrliche Friichte wiirde sie
dann tragen, wenn Seine Majestăt geruhen măâchte die in dem $. 2 der Grundrechte vom 4-ten Mirz 1849. gewihrleistete Glaubensfreiheit în allen ihren
Konsequenzen auch in Betreff der orientalischen Kirche durchfiihrend, .die
romanisch-morgenlăndische Metropolie von Karlsburg, welche, wie aus der beiliegenden Promemoria zu ersehen ist, seit der Verbreitung des Ohristenthumes
in diesen Gegenden bis Ende des siebenzehnten Jahrhunderts fortbestand,

herzustellen. Die Sehnsucht der morgenlindischen Romanen aus den ăsterreichischen Kronlăndern nach Herstellung ihrer uralten Karlsburger Metropolie
Ţă
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ist nicht, wie die Gegner der Romanen, und der romanisch morgenlăndischen
Kirche behaupten, ein den Kâpfen einiger romanischen Koriphăen entsprossenes
Phantom,

nein, es ist ein unwiderlegbares,

wăhrend

einer Dauer von 15 Jahr-

hunderten. ausgeiibtes und durch keine hochverrătherische Handlung verwirktes
Recht, nach dessen Wiederherstellung jeder dsterreichisch morgenlindische
Romane strebt, wie diess sowohl aus den Fingaben der treugehorsamsten
romanischen

Deputation,

als auch aus

dem

—

im Wege

des hohen

Gouver-

nements — dem hohen k. k. Ministerium unterlegten Synodal-Protokoll der
morgenlăndischen Glaubensgenossen in Siebenbiirgen, und aus der auf Gruna
dieses Protokolls verfassten, und

mittelst desselben Kanals dem Allerhăchsten

Throne ehrfurchtsvollst unterbreiteten Petition vom 10. April ]. J. zu ersehen ist.
Damit aber der Genuss aller biirgerlichen und politischen Rechte, und
die nationale Entwicklung,

welche

den Romanen

durch die Charte

vom 4-ten

Mărz garantirt wurde, ihnen in der Zulkunft nicht mehr verkiimmert werden
kânne, ist es unumgănglich nothwendig, dass materieller Woblstand und ihre
moralische und intelleltuele Bildung befărdert, und der durch die Reichsverfassung den isterreichischen Staatsbiirgern zugestandene Antheil an der
Gesetzgebung sowohl in Reichs- als auch in Landesangelegenheiten durch
Feststellung

werde.

eines billigen

Census

auch

der

romanischen

Nation

Eine Hauptquelle des politischen Druckes, unter welchem

ermăglicht

die Romanen

bis im Jahre 1848 geschmachtet, ist in deren Ausschliessung von der Legislative

und der alleinigen Ausiibung dieser von dem magyarischen Adel, und der
siichsischen Bureaukratie zu suchen, die Bedenken trugen die Gesetzgebung
als Mittel zur Unterdriickung der Romanen zu gebrauchen.
Wiirde daher das active und passive Wabhlrecht von einem hohen Census
abhăngig gemacht werden, so mâchte der den Romanen durch die Reichsverfassung gewihrleistete Antheil an der Gesetzgebung fiir sie von keinem
Nutzen sein und sie wiirden friiher oder spiter des Genusses politischer
Rechte wieder verlustig werden. Eine andere Bedingung, wodurch den Romanen der Genuss politischer Rechte fiir immer garantirt werden kânnte, |
ist die Emporhebung ihres materiellen Woblstandes, und die Befărderung
ihrer moralischen und geistigen Kultur. YWie die Geschichte lehrt, war das
Streben der privilegirten Nationen in Siebenbiirgen stets dahin gerichtet, die
Romanen în Armuth zu versetzen, um ihnen dadurch jede Muglichkeit zu
benehmen je wieder zu einer politischen Bedeutung gelangen zu kânnen, zu
welchem Ende sie nicht nur die vohlhabenderen Shne der romanischen Nation
durch Vorspiegelung grosser Vortheile ihrem Stamme abtriinnig zu machen
suchten, sondern auch das
schwersten Lasten ins Elend

romanische Landvolk
zu stiirzen trachteten.

durch Aufbiirdung der
- Als Beleg hiefiir dient

die unwiderlegbare Thatsache, dass ein grosser Theil des heutigen magyarischen
Adels Sprăsslinge des romanischen Stammes sind.. Die Sicherstellung des
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Besitzthums des Landmannes gegen die ungerechten Anspriiche seiner friiheren
Herrsohaft, Befreiung des Handels und der Gewerbe von den Fesseln, welche
ihnen der magyarische Adel und das sichsische Biirgerthum angelegt haben,
Entschădigung der im Verlaufe des Revolutions-Krieges wegen ihrer 'Treue
hart; miteenommenen Romanen sind Mittel, xvodurch der materielle Wohlstand
der Romanen befărdert werden hănnte.
Die intellektuele Kultur wird dureh Schulen, die religiăs-moralische
durch die Religion, und deren Diener verbreitet. Der Zustand der Schulen

meiner Dicese

konnte

wegen

des

politisch-religidsen Druckes,

der auf die

romanische Nation und meine Kirche lastete, nichts weniger als befriedigend
sein, wesshalb die Didcesan-Versammlung nicht ermangelt hat dieselben zum
Gegenstande ihrer besonderen Aufmerksamkeit zu machen, und die Resultate
ihrer dariiber gepfiogenen Berathungen in dem $. 17. des Synodal-Protokolls
auszudriicken um deren gniidige Beherzigung Seitens des hohen kaiserlichen
Ministeriums auch diessmal mir erlaube ergebenst zu bitten. Damit die Diener
Gottes ihrem hohen Berufe — der Beforderung religiis-moralischer Bildung
in dem Volke — sich desto eifriger widmen hânnen, geruhe das hohe Ministerium — mit gnidiger Beriicksichtigung meines dem hochverehrten kaiserlichen Kommissir Edward von Bach unterm l-ten Jinner ]. J. eingereichten
Operates — eine angemessene Dotation meines Klerus ins Leben treten zu
lassen, und zugleich meiner Didcese die năthigen Hilfsmittel aus dem Staatsschatze zu bieten, welche sie in den Stand setzen sollen, ein den Erfordernissen des jetzigen Zeitgeistes entsprechendes Seminar zur Bildung des jiingeren
Klerus zu errichten.
Diese sind die Worte, welche ich — am Vorabende wichtiger Entschei-

dungen in Betreff des Kronlandes Siebenbiirgen — im Namen

einer getreuen

Nation, und einer ein Drittel der Gesammtbevollerung Siebenbiirgens ausmachenden Glaubensgenossenschaft, an das hohe Ministerium zu richten fir
-meine gebieterische Pflicht hielt. Die hohe kaiserliche Regierung geruhe
denselben Hochdero Beriicksichtigung angedeihen zu lassen, und bei dem
Allerhăchsten Throne zu vermitteln, dass in der neuen Landesverfassung
Siebenbiirgens sowobhl der romanischen Nation jene Freiheiten gewăbhrleistet,
xvelche ihr durch die Reichsverfassung vom 4-ten Miirz im Prinzip zugesichert
xvurden, als auch der morgenlindischen Kirche in Siebenbiirgen die ihr gehărende Stellung, welche sie Jahrhunderte lang innegehabt, und aus der sie
nur durch die harten Verfolgungen der reformirten magyarischen Landesfiirsten

verdringt wurde, im Sinne der Reichsverfassung
4-ten Mărz

|

und

der Grundrechte

vom

1849. wieder gegeben verde.

Ich erlaube mir diesen meinen

ergebensten Vortrag

mit

der Anregung

einer Angelegenheit zu schliessen, weloche gewiss nicht ermangelt hat ein
Gegenstand der Berathungen des hohen kaiserlichen Ministeriums zu sein, so

—

wie sie —

ob

4

—

ihrer Wichtigkeit — nicht verfehlt hat

der romanischen Nation,

die Blicke

nicht nur

sondern auch der iibrigen das Kronland Siebenbiirgen

bewohnenden Volkstimme auf sich zu ziehen. Es ist die zukiinftige Stellung
der romanischen Grenzregimenter in Siebenbiirgen. Es ist lkein Geheimniss
mehr, dass von mancher Seite dem hohen Ministerium der Vorschlag gemacht
wurde

auf

Aufiisung

dieser

Regimenter.

Zur

Unterstiitzung

eines

solchen

Antrages diirfte vorgebracht worden sein, dass die siebenbiirgischen romanischen
Grenzregimenter in dem Rovolutionskriege nicht mit jenem Muthe und Ausdauer gekimpft hitten,

welche

die

Zulassung

ihres

weiteren

Fortbestandes

rechtfertigen kânnte. Auch diirfte die Ursache der misslungenen Unterdriickung
der Rebellion in Siebenbiirgen im Jahre 1848 und die Nothwendigkeit des
Riickzuges in die Walachei im Monate Miirz 1849 grossen 'Theils ihnen
zugeschrieben verden.
Zwar will ich mir kein Urtheil iiber strategische
Angelegenheiten anmassen, doch wage ich zu behaupten,.
dass man nicht
Noth

habe

die Zuflucht zur Anklage eines

um auf den wahren Grund
kânnen. Die wahre Ursache

treuen Truppenkărpers

zu nehmen

der Katastrophe vom Jahre 1849 lkommen zu
jener Unfălle ist in der Unzuliinglichkeit der

Krifte, welche dem fanatischen Feinde entgegengesetzt werden konnten, in der
Geringschătzung dieses, in der durch die grosse Ausdehnung des Aufruhres
nothwendig gewordenen Zersplitterung. der kaiserlichen 'Truppen, in der zu
geringen Energie, mit welcher der Krieg gefiihri, wurde, în der sehr hiiufig un-

terbrochenen direkten Komunikation Siebenbiirgens mit der Residenzstadt, und
in dem

Mangel

an inlăndischen Waffendepots,

und anderen zur Kriegfiihrung

erforderlichen Reguisiten zu suchen, dass die romanischen Grenzer ihre Pficht
gethan und dem Mode mit Verachtung ins Gesicht sahen, geht schon aus dem
Umstande zur Geniige hervor, dass als einige Kompagnien aus dem zweiten Romanen- Regimente, welche man wegen Versagung des Gehorsams dem ungarischen Ministerium in die Gefangenschaft nach Pest abgefiihrt hatte, mit
„der Decimirung von Seite der Rebellenregierung bedroht wurden, falls sie keine

Dienste in der Insurgentenarmee
vorzogen.

Wer

aber den

gewiss auch im Kampfe

nehmen

wollten,

sie den Tod

der Untreue

'Tod aus Henkers Hand nicht fiirchtet, dem

fehlt es

nicht an Muth.

Der Vorwurf der Feigheit, welcher dem romanischen Grenzer aus Siebenbiirgen heut zu Tage gemacht wird, kommt um so răthselhafter vor, als
wie es allgemein bekannt ist, die Grenzer vom Jahre 1848 u. 1849 die Nachkommen

der Grenzer vom

Jahre

1789 u. 1813 u. 1814 sind, die sowobl in den

tiirkischen, wie auch in den franzăsischen Kriegen mit seltener Bravour gekămpft, und im Felde nur Ehre und Ruhm geerntet haben. Und warum
sollte nur der siebenbiirger romanische Grenzer in den ereignissvollen Jahren
1848 u. 1849 seiner Pflicht nicht genug gethan haben, wăihrend der romanische

Grenzer aus dem Banate sich bei Breschia den Lorbeer

der Uiâsterblichkăit -

—
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errungen hat? Und sind das Regiment Carol Ferdinand und das Grenadier
Bataillon Urraka, die sich in den Feldziigen des Jahres 1849 unvergănglichen
Ruhm erworben haben, nicht grâsstentheils aus Minnern zusammengesetzt,
welche einer und derselben Abstammung mit den romanischen Grenzern sind?

Das hohe Ministerium geruhe daher diese Umstiinde zu beriicksichtigen, und

die getreuen Sihne der romanischen Nation aus der Grenze vor der Schmach
retten, sich aus den Reihen des dsterreichischen Grenzregimentes, in denen
sie seit einem Jahrhunderte fiir den Allerhâchsten Thron sowobhl gegen iussere
als auch gegen innere Feinde muthig gekămpft haben, ausgesohieden zu sehen.

24.

Guvernatorul

YVohlgemuth cere dela episcopul Șaguna a justifica, pentru ce

folosesce titlul de „episcop diecesan român al bisericei orientale în Transilianiat.

Eee — 850,
An

den Herm

gr. n. u. Didcesan-Bischof Andreas
Hermannstadt,

am

2l-ten

Februar

Schaguna

Da ich wahrgenommen habe, dass Euer Hochwiirden
Zeit

den

Titel

„romanischer

Didcesan-Bischof

der

Hochwiirden.

1830,

sich seit lingerer

orientalischen

Kirche

in

Siebenbiirgen“ beilegen, so wollen Euer Hochwiirden so gefillig sein, mir zu
er6ffnen vvorauf sich die Annahme dieser Benennung eigentlich griinde, nachdem
Euer Hochwiirden Vorginger im Amte sich stets des Titels „griechisch nicht

unirter Dicesan Bischof“

bedient haben.

Wohlgemuth m. p.,
F.M.L.

25.

Răspunsul

lui Șaguna
diecesan

cătră

român

Yohlgemuth

al Disericei

în privința

orientale

în

titlului de „episcop

Transilvania“.

Seiner Excell. dem Herrn Militair- und Civil-Gonverneur Baron von Wohlgemuth.
Hermannstadt 3. Mirz 1850.

Der Aufforderung Euerer Excellenz vom 21 Febr. ]. J. Z. 2654 C.M. G.
gemăss

gebe ich mir die Ehre

gehorsamst zu erâffnen, dass der von mir zur

Zeit gebrauchte Titel: romanischer Didcesan- Bischof der morgenlindischen
Kirche in Siebenbiirgen keineswegs ein von mir neugeschaffener, sondern ein
în der Natur meiner Kirche gegriindeter, în den âlteren Zeiten von den
Oberhirten dieser Didcese gebrauchter, und nur seit anderthalb Jahrhundert
—— wegen der Ungunst der Zeiten — ausser Anwendung gekommener Titel

—

sei, den ich aber,

nachdem
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der auf der morgenlindischen

Kirche

Siebenbiir-

gens lastende religise Druck durch die Allergnădigste Binfiihrung der Gleichstellung aller christlichen Religionen — aufgehărt hat, nicht gesăumt habe,
wieder einzufiihren. — Die Natur der morgenlindischen Kirche neigt sich
nicht zu der starren, von den Nationalitiiten ganz abstrahierenden Centralisation,
sondern

sie trăgt jedem

Volksstamme volle Rechnung,

was aus dem Umstande

hervorgeht, dass es jedem zu der morgenliindischen Religion sich belkennenden
Volke frei stehe sich seiner Muttersprache in der Kirche zu bedienen, dann
aus dem 34. apostolischen Canon worin es heisst: Cujusque gentis Episcopos
oportet scire, quinam inter ipsos primus sit. Aus diesem Grunde nennen sich
die morgenlindischen Bischife: griechische, russische, bulgarische, serbische
Bischife — je nach den verschiedenen Volksstămmen, deren religiise Leitung ihnen anvertraut ist. — Aber auch in Siebenbiirgen wurden die morgenlindischen Bischâfe selbst zur Zeit der Nationalfiirsten, als die orientalische
Religion hierlands unter dem schwersten Joche seufzte, in den Urkunden:.
Olah

Piispokăk

(valachische Bischâfe) genannt, una durch den Landtagsartikel

vom Jahre 1575.B. w. 1. $. wurde festgesetzt: dass die walachischen Geistlichen sich denjenigen vom Fiirsten zum Bischof erbitten sollen, der von
ihnen fiir tauglich zu diesem Posten befunden vird. Diese Antecedentien, und
"der Umstand, dass ich in meiner Dicese bloss Romanen zihle, haben mich

veranlast meinem Titel das Epitheton: „romanischer* beizulegen. Was nun
die Benennung „Bischof der morgenlindischen Kirche in Siebenbiirgen“ an-

belangt, statt deren meiner Vorginger im Amte bis zur Zeit Kaiser Josefs
IL. den Titel schismatische,
seit dem Toleranz-Edicte
aber nichtunirte
Bischife gebrauchen miissten, erlaube ich mir ergebenst zu bemerken, dass

das Epithet: griechisch manchmal auch auf die gesammte morgenliindische
Kirche im unrechten Sinne angewendet wird, eigentlich aber bloss die Bischife
Griechenlands bedeute. Das Wort „nicht unirt“ als ein negativer Begritf
kann meiner Religion als einer positiven Institution nicht beigelegt werden.
Die Kirche zu xelcher auch meine Didcese
des Christenthums morgenlindische Kirche

sich bekennt heisst seit Anbeginn
und ist daher diese Benennung

auch in Betreff der meiner Obhut anvertrauten Diăcese die passendste, wesshalb
ich aufgemuntert

durch

die angenehme

Erfahrung,

dass die

hohe

Regierung

sich zur Aufgabe gemacht hat, die kriinkenden Benennungen der friiher nur
tollerirten Religion abzuschaffen, und dadurch die bedriickten Gemiither der
Christen zu trăsten, wie aus der Ministerial -Verordnung vom 30. Jiner 1849
in Betreff der Benennung Acatolik zu ersehen ist — nicht ermangelte, mich
Bischof der morgenlindischen Kirche in Siebenbiirgen zu nennen. Zu diesem
Schritte haben mich nicht wenig bewogen auch die vielen diessfăllig von
meinen Didcesan-Kindern an mich ergangenen Aufforderungen, die in der
Benennung „nicht unirti etwas krănkendes fiir ihre Religion erblickten. Den

—

5

—

Titel „romanischer Diicesan-Bischof der morgenlăndischen Kirche in Siebenbiirgen“ habe ich besonders seit der Zeit, wo ich an die Spitze der an
Seine
Majestiit abgesendeten romanischen Deputationen gestellt wurde, angefang
en
zu gebrauchen, und als solcher habe ich mich sowobl în den Eingaben
an

das

hohe

Ministerium,

als auch

schriften unterzeichnet.

în allen meinen

iibrigen

dienstlichen

Zu-

26.
Replica hi Wohlgemuth cătră Șaguna cu privire la titlul de „episcop diecesan
|

român“

ș. c. 1.

Nr. 137117. 16166, 1850.
C.M. G.
Nr. 610.

u.

Bischof der orientalischen Kirche in Siebenbiirgen Schaguna Hochwiirden.
Fiir die mir mit Zaschriften vom 20-ten Juni u. 26-ten Juli 1. J. Z. 482
610

iibersendeten

Broschuren,

betreffend

die

friiheren

Verhiiltnisse

der

orientalischen Kirche, danke ich Euer Hochwiirden verbindlichst, indem mir
solche einen Beitrag fiir jene Kenntnissnahme liefern, welche ich, als in meinem
Berufe gelegen, auch friiher schon aus authentischen Quellen zu sammeln, mir
angelegen sein liess.
ă
|
Uber die, în der ersteren dieser Zuschriften enthaltene Entgegnung auf
mein Schreiben vom B-ten Juni 1. J. Z. 6753 C. M. G. habe ich Euer Hoch-

xviirden

nur

dies zu

bemerken,

dass

dieses

letztere

Schreiben,

kein

apodik-

tischer Erlass, sondern eine vorlăufige dienstliche Einvernahme mit Euer
-Hochywiirden gewesen sei, und — wie es darin ausăriicklich heisst Beschluss
und Verfiigung in den beziiglichen Fragen, den positiven Erhebungsresultaten
vorbebhalten bleibt.
Was das,.in der anderen Zuschrift gebrauchte Epitheton „romanischmorgenlăndische Kirche“ 'betrifft, so muss ich Euer Hochwiirden abermals
ersuchen, die erstere nationale Terminologie unbedingt vegzulassen, denn schon
in der Allgemeinheit der Begriffe, schliesst der Charakter einer Religion, als
der hihere Begrifi, die Vermengung mit; dem Begriffe engeren Charâkter der
Nationalităt als unzulissig aus. Ferner wire eine solche Benennung fiir dieses
Kronland, eine ungeeignete, denn xweder umfasst die Kirche Euer Hochwiirden
Romanen allein, noch weniger umfasst sie alle Romanen im Lande. Die
Anwendung der gedachten Benennung erscheint daher sowobhl als Beengung
__des eigenen Umkreises der orient. Kirche, noch mehr aber als ein, andere
Konfessionen ungebiihrlich ausschliessender Bepriff — von nun an ganz

unzuliissig.
:

Hermannstadt,

3-ten August

1850.

:

—
|

|
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27,

Șaguna. trimite miniștrilor din Viena broșura despre autonomia bisericei
-

orientale romane

Minister des Ausseren
Minister

des

Inneren

din Austria.

First von Schavarzenberg.
Dr.. Alexander

Bach.

Minister der Justiz von Schmerling.
Minister der Finanzen Freiherr von Kraus.
Minister des Handels von Bruch.

Minister des Cultus

Graf Thun,

Minister der dffentlichen Arbeiten von
Minister Baron Kulmer.
Baron YPohlgemuth.
Seiner

Excellenz

dem

Thinfeld.

Herrm

k. k. Minister,

In der Anlage beebhre ich mich Euerer Excellenz eine iiber die Autonomie
der romanisch morgenlăndischen Kirche in den k. k. &sterreichischen Kronlindern von mir herausgegebene Broschiire nebst dem Anhange zur gnidigen
Kenntnissnahme und eventuellen Gebrauche ergebenst zu unterbreiten.

Ich habe die.Ehre mit der ausgezeichnetesten Hochachtung zu verharren
Euerer Excellenz

ergebenster Diener
Hermannstadt,

den

18-ten Juli 1850.

28.
Paguna cere dela guvern, concesiune a pute ţin6 sinod diecesan.
An Seine Bxcellenz den Militair- und

Civil-Guverneur,

Herrn Ludwig Baron

von Wohlgemutbh.

Der hier -/. in der Abschrift mitfolgende, und mir von dem Serbischen
Patriarchen Herrn. Joseph Rajacsics, Excellenz, iibermittelte Erlass des hohen

Ministeriums des Inneren vom 18-ten November 1849 Nro. 8013 M. 1. verkiindigte
mir, dass die Versammlung aller Bisch5fe der morgenlăndischen Kirche în

dem einheitlichen Osterreich Behufs der Berathung innerer Kirchen-Angelegenheiten auf den kommenden Friihling hâheren Orts anberaumt wurde, und ich
zur gehârigen Zeit nach Wien einberufen wurde.

—
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Diese viterliche Anorânung unseres thatkrăftigen hohen Ministe
riums
des Innern erfiillte mit dankerkenntlicher Freude mein Herz
sowohl als auch

aller Jener meiner Sprengelkinder, denen dieser hohe ministerielle Erlass
zur

Kenntniss gelangen lonnte. Wesshalb man nicht unterliess, den
obbelobten
hohen Erlass in der am heutigen 'Tage abgehaltenen Plenar-Consistorial-Sitz
ung.

in Berathung

verfiigen.

zu ziehen,

und :zu verhandeln,

um

hieriiber

|

das Năthige

zu

In Folge dessen hat das Consistorium die moglich schleunige Abhaltung
einer Diecesan-Versammlung auszusprechen fiir nothwendig gefunden.
|
Darum die eigenthiimliche, durch Normen und geschichtliche Dauer unumstossliche Verfassung der Morgenlindischen Kirche, mithin auch der meinem
oberhirtlichen Amte anvertrauten Diuzese, auch den weltlichen Vertretern der,
in Didzesen eingeschlossenen Pfarr-Gemeinden meines Ritus das Recht einrăumt,
Jenen Finfluss auf die Angelegenheiten nur durch gleichzeitiges Interveniren
der Pfarr-Gemeinden beantragt, festgesetzt und als allseits befriedigender
Beschluss zur praktischen Ausfiihrung mit Nutzen gebracht xwerden.
Zur allgemeinen Versammlung der Bischife, die also in Wien angesagt
svurde, muss ich, wie jeder dahin berufene Diecesan, mit Beitriigen fiir dieselbe
vorbereitet erscheinen, die ich mir bei gănzlicher Verwiistung des ConsistorialArchives nicht anders, als im Yege der Besprechung mit Volk und Geistlichkeit
verschaften kann; daher lkann ich schon jetzt nicht ermangeln, auf Grund des
Consistorial-Beschlusses eine Diecesan-Versammlung mit Beiziehung der CuratGeistlichkeit, und der die beziiglichen Pfarr-Gemeinden representirenden Vertreter auszuschreiben um sie hier abzuhalten, wobei ausser zwei theologischen
Professoren wenigstens die fungirenden, vierzig Erzpriester und eben so viel
- WVeltliche in dem Verhiiltnisse zu der topographischen Ausdehnung meines
Sprengels kraft der Kir-che
Institutio
nnen und Gepflogenheit gegenwiirtig
sein miissen.
.
Bevor ich jedoch in Beziehung auf die Abhaltung dieser Diezesan-Versammlung als vorbereitende Arbeit fiir die allgemeine Versammlung; der Bischife
in Wien

Etwas

veranlasse,

entstehe

ich nicht Euer

Excellenz

hievon

in

die

„hochgefăllige Kenntniss mit der ergebensten Bitte zu setzen, mir hieriiber bei
dem bestehenden Ausnahmszustande die hohe Bewilligung baldmăglich um so
hochgefălliger zukommen zu lassen, als ich dis Binberufung der Deputirten
hiezu fiir den 12/24 Mirz 4. J. zu veranlassen fiir gut finde.

Hermannstadt,

den 12/24 Jiiner 1850.

gs

|

—
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29.
Cercular pentru convocarea sinodului diecesan. .
Preacinstiţilor D-ni protopopi,
Cinstiţilor preoți şi
Iubiţilor mei în Christos

Înţelegând
archierese

eu,

că la

primăvara

în privinţa trebilor

diecesan,

s'au descoperit neîncungiurata

la care

prelângă

cei

doi

are a se ţine la Viena un Sinod

bisericei n6stre răsăritene,

toţi episcopii nostri din monarchia

acesta pe consistoriul

viitâre

fii!

austriacă întregă, —

la care vor

am

fi chemaţi

însciințat

despre

şi în urma consfătuirei despre lucrul acesta,

lipsă, de a se ţine mai nainte un Sobor diecesan,

profesori

din

institutul

celerical,

să iee parte toți

D-nii protopopi eparchiali cu numărul 40 şi toţi atâţi bărbaţi mireni din diecesă, — hotărând timpul deschiderei acestui Sobor pe 19/24 Martie, a. c. —

Hotărirea acesta
înaltului guvern,
asedie —

a consistoriului diecesan numai decât s'au făcut cunoscută
cu acea mai încolo rugare: ca în jurstările de faţă — de

să binevosscă

În urma arătărei

a slobozi

și Acel

şi recvisiţiunei

înalt ţinerea acestui

acestei

consistoriale,

Sobor.

au binevoit a'mi

rescrie Excelenţia Sa d-l guvernator civil și militar baronul Ludovic Wolgemuth

sub 10 Febr. a. c. Nr. 1282/C. M. G. că în privinţa ţinerei acelui Sobor eparchial la terminul hotărît — care e întemeiat în canânele bisericei răsăritene
și în datina eparchiei nostre — și în care numai obiecte de biserică și școlă

țiitore se vor pertracta,

n'are a-se împotrivi nimica, numai înseamnă Excelenţia

Sa că, spre încungiurarea cheltuelilor — mai cu s6mă pentru cei chemaţi din
mai mare depărtare — numărul chemaţilor la acest Sobor, ar pută fi mai
mic, d6ră pe jumătate din cel sus arătat, şi cum-că numai protopopii actuali
să se cheme la adunarea acâsta bisericescă,
Mulţămesc Tatălui ceresc, mulțămese Înălţatului nostru Împărat şi Înalt
Aceluiaşi Stăpâniri, prin a cărora milă mă aflu în acea noroecâsă stare, ca să
vă pot vesti ținerea Soborului, după care așa mult și prea mult au oftat părinții, moșii şi strămoşii nostri, însă ajungerea lui ne-au fost menită nus din

vechime.

O!

eu

de trei

ori norocosul,

care m'am învrednicit

a mă

veds în-

cungiurat de fraţii și fii mei sufletesci, şi a mă sfătui cu dânşii despre starea
bisericei lui Christos, — despre starea episcopiei nâstre, şi ale ei trebi, despre
înzestrarea preoțimei, despre starea șodlelor şi despre crescerea cea bună a
tinerimei, ca păstorirea mea să fie spre mărirea lui Dumnedeu, spre: pod6ba
bisericei, spre întărirea credinței, spre mângăerea, celor ce mi s'au încredinţat

duhovnicesce,

cu un cuvânt

spre tot lucrul folositoriu şi mântauitoriu!

Soborul acesta lam hotărît pre Dumineca întâia a postului mare, care
cade în anul acesta în 12 Martie. Mădularii Soborului acestuia vor fi pe as-

=

tădată douăzeci

şi cinci

de

6L

protopopi,

Mădularii

Soborului

doi

profesori de teologie,

şi treizeci

se vor hotări şi conchiema de astădată

prin mine

de mireni,
din pricina încungiurărei

—

ori

cărui feliu

de neplăceri

care în

lesne s'ar puts nasce de s'ar întocmi lucrul acesta altmintrelea.

timpul

de faţă

Deci Iubiţilor! Soborul acesta bisericesc se va țin la episcopia nâstră
în Sibiiu. Lucru sfânt şi mare ca să se făptuescă, şi ca să putem începe şi
săvîrşi lucrul acesta sfânt şi mare cu sporiu bun, de lipsă este ca înaintea

deschiderei Soborului, să cădem la mila atotputernicului Dumnedeu,

ca să ne

lumineze minţile şi cugetele nâstre, şi să ne dea inimă curată şi iubire frățâscă în sfătuirile nostre, adecă să se îndure a ne trimite pre Duchul său cel
stânt, pentru-că Soborul acesta ce se va aduna în numele lui, şi spre mărirea
numelui lui; aşișderea este de lipsă, ca după săvîrşirea Soborului să mulțămim
lui Dumnedeu, pentru-că ne-au învrednicit a săvirși astfel de lucru sfânt; şi
mare spre binele bisericei şi a poporenilor nostri.
Pentru aceea întregă
preoțimea, se îndatoreză a face opt dile rugăciune pentru chemarea sfântului
Duch, după pravila aici A. însemnată — începând dela întâia Duminecă a
postului mare, în întrâgă săptămâna, ră în Dumineca a treia a postului mare,
va ţin6 mulţămită după pravila aici B. adăogată. În diua deschiderei Soborului
se va țin6 şi la episcopia nostră sf, liturgie cu mai mulți preoţi, şi diaconi,
împreună cu mine, și sub liturgie toţi mădularii Soborului se vor cumineca
„pentru împreunarea, credinţei, şi împărtășirea sfântului Duch, și pentru sălăşluirea domnului nostru lisus Christos în inimele mădularilor Soborului.
De şi la Sobor alţii nu se vor lăsa fără numai aceia, cari vor fi chemaţi,
şi preoţimei nu-i este ertat a părăsi turma sa și a veni la Sibiiu pe vremea
Soborului; totuşi ca şi aceia să pâtă lua parte la Sobor, carii nu vor fi poftiţi,
este volnic totinsul, preot şi mirân, a propune în scris Soborului vre-un lucru
care se ţine de biserică, preoțime, disciplină, de fundații și de dotaţia clerului,
de şcole şi de crescerea poporului.

Osten6la, preoţilor acelora, carii se vor deosebi cu cuvântări în bisericele

lor despre sfințenia și mărimea Soborelor, adecă a adunărilor bisericesci, se
va recundsce cu deosebită răsplată din partea mea, şi cuvântarile lor se vor

tipări şi publica.
Întraltele împărtăşindu-vă binecuvântarea, mea, cu archipăstorâscă dragoste

rămân

Sibiiu,

10 Februariu 1850.
Al tuturor

de tot binele voitoriu
Andreiu Şaguna m. p.,
episcop.

—

|
Guvernatorul
Pris. Nr. 15].

C.M. G.
An
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-30.
.
provocă pre episcopul Saguna a designa însuși pre. membrii
sinodului înterdicend alegerea lor prin aclamări.

.

Seine Hochvwiirden

|
den gr. n. u. Herrn Bischof Schaguna.

Unterm IO-ten v. Mts. Z. 1982 habe ich meine Einwilligung zu der
auf den 24-ten d. M. anberaumten Diicesanversammlung unter der Voraussetzung gegeben, dass Euer Hochwiirden im Sinne Ihrer diesfalls gemachten

Anzeige,
bloss

dazu nebst

solche

den wirklichen Erzpriestern

Personen

beiziehen

xwerden,

welche

aus dem
als

weltlichen

Stande

Vertrauensminner

von

Ihnen gewăhlt und bezeichnet werden, und dass bezug dieser Versammlung
bloss Kirchen und Schulangelegenheiten verhandelt werden. Euer Hochwiirden
haben in lhren beiden diesfălligen Eingaben vom 12. und 20-ten v. Mts. immer

nur von Beiziehung der Curat-Geistlichkeit und weltlicher Pfarrvertreter, und

von der Einladung der Beamten des gr. n. u. Ritus gesprochen. Eingelangte
Berichte lassen mich jedoch zu meinem nicht geringen Befremden entnehmen,
dass von einzelnen Kirchenvorstehern zur Wahl dieser Vertrauensmiinner Ver-

sammlungen der gr. n. u. Religionsverwandten ausgeschrieben und abgehalten,
und dass bezug dieser Versammlungen Gegenstânde zur Sprache gebracht und

Beschliisse gefasst worden

sind, welche

werden kânnen, mit dem
vertriglich sind.

in keinem geordneten Staate geduldet

bestehenden Ausnahmszustande

aber geradezu un-

Ich treffe unter Einem die Verfiigung, dass die weitere Abhaltung von derlei
Versummlungen, wenn sie wider besseres Vermuthen versucht werden sollten,

nicht

gestattet werden,

sammlung

und

zu berufenden

Ausnahmszustandes

ersuche

Euer

nicht

anders

sein

kann,

Einberufung mir schriftlich anzuzeigen.
Hermannstadt,

Hochwirden

Vertrauensmiănner,

am

15-ten

Mărz

vie

es

die

zur

Didcesan-Ver-

wăhrend

der Dauer

Selbst zu wihlen,

1850.

ună
|

Wohlgemuth
FM.

des

vor der

m. p.,
L,

31.

Episcopul Șaguna justifică faţă de guvernator alegerea în adunări a unor
membri

sinodali.

An Seine des E, k. Herrn Civil- una Militair:Gouverneur in Grossfirstenthum .
Siebenbiirgen Feldmarschall-Lieutenant
Ludwig Freiherrn v. YPohigemuth Excellenz.
po
Euer Excellenz!

15.

In ergebenster Erwiederung der hohen Zuschrifi Euerer
d. M. prăs. Nr. 151 C. M. G. gebe ich mir die Ehre

Excellenz vom
zur Kenntniss

—
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Hochderselben gehorsamst zu bringen, dass. ich aus Riicksicht des
gegenwiirtigen Ausnahmszustandes die an der DiGcesan-Versammlang, vom 19/24.
Miirz
1850,

deren Abhaltung

von Euerer

Excellenz

mit

hohem

Erlass

vom

10-ten

Feber Z. 1282 gnădig gestattet wurde, theilnehmenden Personen selbst bestimm
t,

und nur in Bezug der drei Keonstiidter Gemeinden meines Ritus
năhmlich
der romanischen Capellen und der griechischen Kirchengemeinde in
der Stadt,
dann der Obervorsteher der St. Nicolaus Kirchengemeinde, welche stets
einen

besonderen Eifer zur Befârderang der kirchlichen Wohlfahrt an den Tag gelegt

haben, eine Ausnahme gemacht habe, indem ich die Wahl ihrer Vertrete
r bei
der Didcesan-Versammlung ihnen selbst iiberliess, da ich ferner bei
dieser
Versammlung auch nur der westlichen Gebirgsgegend einige Vertrauensmiin
ner
haben wollte und mir nicht wohl bekannt var, xvelche Mânner aus jener Gegend
mit den erforderlichen Bigenschaften hiezu ausgeriistet wăren, so habe
ich
meinen verlăsslichen Erzpriester aus Zalatna Iosif Igian und aus Hondolbânya

Petru Pipoş beauftragt solche selbst zu bestimmen.

Hiebei

erlaube

ich mir

gehorsamst zu bemerken, dass ich an jede der drei obgenannten Kronstiidter
Gemeinden besondere Zuschriften erliess, dass ich jede abgesondert aufforderte
je einen Vertreter zu wiăhlen und dass ich diess nur in der Voraussetzung
gethan habe, dass diese Wahl der bisherigen Praxis nur gemăss durch
die
Gemeinde-Representanten, deren Zahl in einer Gemeinde nicht mehr als 12
betrăgt, vollzogen und geriiuschlos z. B. bei der sehr oft vorkommenden Gelegenheit einer Zusammenkunft zur Besprechuug der Angelegenheiten ihrer
Pfarrkirehe vor sich gehen werde. In meinem Binberufungsschreiben habe ich
weder einzelnen Personen, noch ganzen Gemeinden aufgetragen sich iiber
Gegenstănde, welche' die Kirche und Schule betreffen, za besprechen, vielweniger aber sie aufgefordert solche Gegenstănde zu discoutiren, oder dariiber
Bescbhliisse zu fassen, welche nicht in das Bereich einer Kirchenversammlung
gehăren. Euer Excellenz wollen daher aus diesen gnidig entnehmen, dass
ich meinem gegebenen Worte gemiiss alle die Kirchensynode vorangehenden
Massregeln so getroffen habe, damit dadureh die Vorsichten des Ausnahmszustandes nicht verletzt werden.
Da ich aus der obbelobten hohen Zuschrift Euerer Excellenz vom 15-ten
d. Mts. vermuthe, dass in Kronstadt, solche Versammlungen stattgefanden
haben diirften, wobei Gegenstinde verhandelt und dariiber Beschlisse gefasst
wurden, velche nicht mit dem normalen, vielweniger aber mit dem Ausnahmszustande sich vertragen, so habe ich heute meinem dortigen Administrator
Johann Petrik bei Androhung der Amtsentsetzung beauftragt mir binnen 24

Stunden

nach Empfang

meiner Zuschrift

iiber die angebliche Versammlung

Bericht zu erstatten, und das Protokoll ders$lben in origine zu iibersenden,
um daraus auch die Namen der etwa schon gewiihlten Vertrauensminner zu

entnehmen,

und

hieriiber

das

Weitere

veranstalten

zu kănnen.

—
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Unter. Einem gebe ich mir die Ehre in der Anlage das Namens- und
Charakter -Verzeichniss der von mir zu. der am 12/24 d. M. stattfindenden

Diicesan- Versammlung unmittelbar einberufenen sowobhl geistlichen als auch
weltlichen Personen Euerer Excellenz ergebenst zu unterbreiten. Die iibrigen
Vertrauensminner,

deren Bestimmung

ich, wie

oben bemerkt xvurde, entweder

den betreffenden Erzpriestern, oder aber den drei Kronstădter Kirchen-Gemeinden iibertragen habe, werde ich mir erlauben Hochderselben nachtrăglich
. bekannt zu geben.
Hermannstadt,

den 16. Mărz

1850.

32.
Guvernatorul notifică episcopului Șaguna denumirea lui Joan de Karabelz
de comisariu al regimului pentru sinod.
Absehrift Nro. 177.
MC.G..

Seiner Hochwiirden

und

dem griechisch nicht unirten Herrn Bischof

Andreas Schaguna.
Indem ich den Inhalt Ihrer Anzeigen von 16. und 17-ten d. Mis. 2, 195.
197. zur vorliufigen Kenntniss nehme, und der weiters gefălligen Mit-

theilungen

der von

den

berufenen Erzpriestern

bestimmten,

dann

von

den

Kronstiidter Gemeinden gewihlten weltlichen Vertrauensmiinner entgegen sehe,
finde ich vor der Hand Euerer Hochwiirden bloss zu bemerken, dass im Sinne

meines Erlasses vom 27-ten v. Mts. Z. 2463. riioksichtlich der Einberufung
der beiden als îffentliche Beamten fungirenden Inspectoren Bran und Popovits
meine

vorliiafige

Genehmigung

wâre

einzuholen

gewesen,

dieses Versehen hinaus gehen und verstiindige unter Einem
Distrikts-Kommandanten

und

den

Distrikts-Ober-Commissir

ich

will

iiber

den Herrn Militărhier

in Absicht

auf ihre erforderliche zeitweilige Beurlaubung mit Riicksicht auf die Euer
Hochwiirden unterm l5-ten d. M. Z. 151. bekannt gegebenen Vorfallenheiten,
sehe ich mich bemiissiget, der in Frage stehenden Didcesan-Versammlung
einen Regierungs-Commissărin der Person des Herrn Landrathes Johann von
Karabetz zuzuweisen. Ich fordere denselben unter Einem auf, den Berathungen
in dieser Rigenschaft beizuwohnen, und darauf zu sehen, dass keine Ver-

sammlung ohne seine persânliche Anwesenheit weder in noch ausser dem
gewâhnlichen Berathungslokale abgehalten, dass derselben keine andere Mit-

glieder beigegeben werden, als ihm bereits bekannt gegeben worden sind,
oder spăter von mir werden bekannt gegeben xerden, und dass die Versammlung

sich ausschlieslich nur mit Kirchen- und Schul-Angelegenheiten und în einer
solchen Weise befasse, wie sie dem Ziwecke ihrer Einberufung entspricht.

—
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„Fir den Fall, als sie der Ihr ertheilten Konzession zuwider
handeln, auf ein
anderes Gebiet sich verirren, oder was immer sonst fiir Ubergri
ffe sich erlauben

sollte, ist der genannte Herr Regierungs-Commissăr angewiesen
die augenblickliche Aufhebung der Sitzung auszusprechen und mir hieriibe
r zur weiteres
entspr

echenden Verfigung die unverweilte Anzeige zu erstatte
n.
Indem ich Euer Hochwirden von dieser Verfiigung in Kenntn
iss setze,
ersuche ich zugleich dem Herrn Landrathe von Karabetz den
Beginn der ersten
Sitzung rechtzeitig mittheilen zu xollen.
Hermannstadt, den 2l-ten Mirz 1850.
Vohigemull m. p.
F.M.

L.

33.
„Petițiunea sinodului eparchial din anul 1850 cătră Maiestatea Sa Preaânăl-

Jatul nostru Monarch aşternută pe calea. guvernului jerii.

Seiner Excellenz dem Herrn Civil- und Militiir-Gouverneur
im Grossfiirstenthume

Siebenbiirgen Ludwig Freiherrn von Wohlgemuth.
Ich beehre mich die beiliegende im Sinne des Protokolls
der im vorigen
Monate abgehaltenen Didcesan -Versammlung verfasste Petitio
n
an Seine
Majestăt unseren Allerdurehlauchtigsten Monarchen — dem hohen
Civil- und
Militir-Gouvernement mit der ergebensten Bitte vertraungsvoll
zu iibermitteln,
womit es Hochdemselben gefallen mâge solche dem Geheiligten
'Throne vorzulegen und Hochderoseits gnădig zu unterstiitzen.
Euer

Majestit!

Als Euer Majestit durch die Reichsverfassung vom 4. Mărz 1849
den
Grund zu dem neuen staatlichen Baue des grossen Osterreichs Allergni
digst
zu legen geruhten, riefen Allerhăchstâieselben durch die gleichze
itige Gewăbhrleistung der politischen Grundrechte in den Herzen der zu
jener Zeit
im heissen Kampfe fiir 'Thron gegen Autruhr, fiir Recht gegen Anarchie
, fir
Freiheit gegen Knechtschaft begriffenen Sâhne der morgenlăndischen
Kirche
in Siebenbiirgen die feste Uberzeugung hervor, dass unter der glorreic
hen
Regierung Euerer Majestăt auch ihre Kirche jene Stellung im Staate
erlangen
werde, xwelche ihr als einer gâttlichen Anstalt, als einer Pfianzsc
hule der
Moralitit, und der 'Treue gegen den Monarchen, gebiihrt. In
dieser ihrer
Zuversicht wurden mein Didcesan-Klerus, und Volk noch mehr
bestărkt als
die Kunde zu ihnen gelangte, dass mit Allerhăchster Genehm
igung Euerer
Majestăt im Friihlinge dieses Jahres eine Versammlung der morgenl
indischen
Bischâfe aus Osterreich in Wien abgehalten verde. Dieses bevorst
ehende
”

9

—

eine

aus : geistlichen

mit

Anlass

den

Ereiguiss gab mir
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Einwilligung

des

Gouvernements

hohen

Vertrauensmiinnern

weltlichen

und

zusaramengesetzte

Didcesan-Versammlung auf den 94-ten Mirz 1850 nach Hermannstadt einzuberufen. Sie fand auch mit Beihilfe Gottes an dem genannten, und den darauf

folgenden drei Tagen statt und ich wage in der tiefsten Ehrfureht die Aller- unterthiinigsten. Bitten dieser Didcesan-Versammlung. dem Geheiligten Throne
Euerer Majestiit im Folgenden fussfălligst zu unterbreiten:
1, Geruhen Euer Majestăt durch einen in die zukiinftige Landesverfassung
des Grossfiirstenthums Siebenbiirgen eigens einzuschaltenden Artikel die Freiheit
der morgenlindischen Kirche in Siebenbiirgen, und die Gleichberechtigung
derselben mit den anderen christlichen Landesreligionen Allergnidigst zu
gewiihrleisten. Da aber bei dem Umstande, dass in der morgenlăndischen Kirche
ie Volkssprache auch die Kirchensprache ist, und dem zu Folge die Kirche,
und die sich zu ihr bekennenden Nationalităten in einem so engen Zusammenhange zu einander stehen, dass das Leben und Fortschritt der einen durch
das Leben und den Fortschritt der anderen bedingt ist, so geruhen Euer
Majestăt auf Grundlage der National-Petition vom 25-ten Februar 1849, worin
die gerechten Wiinsche der romanischen Nation ausgedriiclt sind, die politische
Existenz der romanischen Nation durch einen besonderen Paragraf der zukiinftigen Landesverfassung Siebenbiirgens Allergnădigst sicher zu stellen. —
Zugleich geruhen Euer Majestit in Betreff unserer Kirche die Abschaffung.
der negativen Benennung „nicht unirte Kirche“ Allergniidigst zu genehmigen,

und die Allerhâchste Anordnung zu treffen, dass sie în den ămtlichen Ur- .
lunden mit ihrem classischen Namen „morgenlindische Kirche“ genannt werden.
2, Geruhen Euer Majestăt die auf die Satzungen der morgenlindischen
Kirche,

und

auf

das

historische

Recht

gegriindete

Metropolie

der Romanen

in der Osterreichischen Monarchie —:ihrer sowobl in den partialen NationalVersammlungen als auch in der National-Petition vom 25-ten Februar 1849,
und in den durch die National-Deputation dem hohen Ministerium eingereichten

Memorialien
Bitte gemiss,

vom

5-ten

Mirz

und

19/24.

Oktober

wiederherzustellen

Allergnădigst

1849.

wie sie friiher

ausgesprochenen
bestand,

und

zu

diesem Behufe Allerhichstdero romanischen Unterthanen des morgenlindischen
Glaubens die Abhaltung einer Kirchenversammlung zu gestatten, worin, die
Geistlichen und weltlichen Reprâăsentanten der romanischen morgenlindischen
Bparchien aus der 6sterreichischen Monarchie im Sinne der Kirchen-Institutionen zur Wabhl ihres Metropoliten, der Bischâfe, und der îibrigen Kirchenwiirdentrăger schreiten sollen.

3. Geruhen Euer Majestit — in Văterlicher Beriicksichtigung der nie
erschiitterten 'Treue der romanischen Geistlichkeit an das Erlauchte ăsterreichische
welche

Kaiserhaus,
unser Olerus

und
immer,

in

Allerhăchster
vorziiglich

„Erwigung

aber im

der

treuen

Dienste,

Verlaufe der letztverflossenen

—

GI

=

zwei Jahre dem Throne und dem Gesammtvaterlande geleistet hat, diesen
in Betreff seiner materiellen Existenz der Geistlichkeit der iibrigen christlichen
Landesreligionen Allergniădigst gleichzustellen.
|
4. Geruhen Fuer Majestăt sowohl bei- dem hohen Cultus-Ministerium,

und dem siebenbiirgischen Landesgouvernement die Aufstellung je einer aus

Angehirigen dieser Diăcese zusammengesetzten Section fiir Kirchen- und
„_ Schulangelegenheiten, als auch die Vertretung dieser Didcese bei dem zu
errichtenden Schulrathe Allergnădigst zu verfiigen.
5. Da aus den Berichten der Didcesan-Erzpriester sich herausstellt, dass
die Pfarrkirchen dieser Diicese im Verlaufe der letztverflossenen zwei Jahre
von den Rebellen hart mitgenommen wurden, und dass der blos in 18 Dechanaten den Kirchen zugefiigte Schadenaut
. 195053 fi. in Omze sich belaufe,
so geruhen Euer Majestiit in Allergnidigster Beriicksichtigung der durch den
Krieg sehr zerriitteten Vermigensumstănde der Romanen, welche ihnen nicht

erlauben die beschădigten Kirchen aus eigenen Mitteln herzustellen, dann in

Viterlicher Erwăgung jenes Umstandes dass der Anblick, der von den Rebellen
entweihten, und beschiidigten Kirchen dazu dient die Erinnerung an die

unter der Schreckensherrschaft ausgestandenen Leiden bei den Romanen rege
zu halten, und dadurch die Versihnung der Gemiither auf lingere Zeit auf.

zuschieben — durch gemischte Kommissionen den Schaden unserer Pfarrkirchen
Allerhâchst erheben zu lassen, und darnach die Entschădigung und Herstellung
derselben Allergnădigst anzuordnen.
6. Da die morgenlăndische Geistlichkeit în Siebenbiirgen fiir ihre Seelsorgerdienste — ausser den sehr geririgen Stolargebiihren — keine Gehalte
bezog, sondern bloss von der Kopfsteuer, und den Gemeindelasten von Staatswegen befreit war, und nun zu Folge neuerer Regierungsanordnungen ihr
dieses kleine Beneficium entzogen werden muss, so geruhen Euer Majestiăt bis
zur Dotirung der Geistlichkeit dieser Diăcese diese im Genusse der gehabten
- Brleichterungen Allergnidigst zu belassen.
1. Geruhen Euer Majestăt die Errichtung sowohl von Elementarschulen
als auch hiheren Lehranstalten, fiir die Romanen Siebenbiirgens Allergniidigst
anzuordnen,
8. Geruhen Euer Majestăt in văterlicher Beriicksichtigung der unwaldelbaren 'Treue der Săhne der morgenlindischen Kirche in Siebenbiirgen zu dem
Allerhâchsten Throne die Aufnahme derselben in die k. k. Militair-A cademien

Allergnădigst zu verfiigen.

|

9. Geruhen Euer Majestit fir solche romanische Jiinglinge, die von
der Natur gutbegabt sind, und zu ihrer vollkommeneren Ausbildung
die beriibmtesten Lehranstalten Osterreichs -besuchen mochten, wenn sie.
nur die

erforderlichen pecuniiiren Mittel hiezu besăssen,

bevwilligen.

Stipendien Allergnădigst zu
|
9x

—

10.

68—

Geruhen FHuer Majestit im Sinne des $. 2 der am 4-ten Miirz 1849.

gewihrleisteten

politischen Grundrechte

zur Zeit in den Hinden
Didcesen

dem

von

Allergnidigst

der Landesregierung

der Diicesan-Versammlung

zu verfiigen,

dass

die

sich befindenden Fonds dieser
dazu

ernannten Verwaltungs-

rathe zur Verwaltung iibergeben xwerden.
Indem ich die allerunterthănigsten Bitten der allgetreuesten DiăcesanVersammlung der morgenlăndischen Glaubensgenossen in Siebenbiirgen Euerer
Geheiligten Majestit ehrfurehtsvoll unterbreite, wage ich zugleich Allerhăchstdieselben fussfăllig zu bitten: durch die Văterliche Erhărung und Gewihrung
dieser Bitten die durch den Kampf der letzt verflossenen zwei Jahre den
Romanen im Allgemeinen, und insbesondere dem Clerus, und den Glăubigen

meiner Diicese, die die grissten Opter fir den Thron Euerer Majestăt bereit-

»villig

brachten,

verursachten

Schmerzen

Allerhăchst . lindern

und

îhre

tief

geschlagenen 'Wunden viăterlich heilen zu geruhen.
Der

ich in tiefster

Ehrfurcht

erstrebe

Euerer Majestăt
Hermannstadt,

den

10. April

1850.
Allerunterthinigster
Allgetreuester Unterthan

34.
Patriarchul strbesc Josif Raiacies pre lângă adresa din 21 Decembre 1849
comunică, episcopului Andreiu Șaguna următoriul rescript ministerial privitoriu la conferințele episcopesci convocate la Viena în luna lui Aprile 1850.*)
Abschrift. 8013,
M. J.

An Seine des Herrn Patriarchen der Serbischen Nation und Erzbischof der
gr. n. u. Kirche zu Karlovitz ete. ete. Joseph Rajacsics Excellenz.
Hochwiirdigster Erzbischof und Patriarch!
Dem von Huer Excellenz mit geschătztem Schreiben vom 6 November
23 Oktober d. J. gestellten Antrage, dass die Versammlung der Herren Bischife
der gr. n. u. Kirche Behufs der Berathung innerer Kirchenangelegenheiten
auf den kommenden Friihling anberaumt werde, kann ich nur vollkommen
beistimmen.
%*)

În nees cu acâsta adresă

patriarehul

sârbese Iosif Raiacics prin altă scrisâre a sa din

22 Aprile 1850 încunosciinţeză pre episcopul Andreiu Şaguna, ca pe 7/19 Maiu 1850 să nu plece
la Viena,

căci dânsul fiind

bolnăvicios e

silit a întrebuința băi şi că a seris înaltului

ca terminul ţinerii adunării episcopesci să se amâne pină la 6/18 August 1850.

ministeriu

—
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Ich werde daher zur gehărigen Zeit die Herren Bischă
fe einladen, am
ersten Sonntag im Monate April 1850 sich in Wien
einzufinden, und so wie
dieselben hier versammelt sind werde ich die Ehre haben,
Euer Excellenz in
einem Programm die Punkte, deren Verhandlung den
Gegenstand der Berathungen bilden soll, bekannt zu geben,
Genehmigen Euer Excellenz die Versicherung meiner auspeze
ichneten
Hochachtung.
Wien,

den

18-ten November

1849.

Bach m, p.

35.
Episcopul Aradului Gevrasim Raț încunosciinţâză pre episcopul Șaguna, că
patriarchul sârbesc Va încunosciinţat și pre el despre sinodul episcopilor la Viena.
Preasânţite Domne

Epise6pe!

Fericirea Sa Patriarchul sârbilor și mie mi-a trimis însciințare despre
ținerea, Sinodului rânduit la Viena. Eu a-şi fi dorit, ca să se fi împlinit mai întâi ferbintea dorință a naţiunei nostre, adecă: ca Ierarchia, română să se
despartă de cea sârbâscă, și numai după acea să se fi rânduit atare Sinod,

şi de cbhilin pentru ambele Ierarchii. — Terminul Sinodului de bună ssmă nu
e bine nimerit.

Recercarea

administraţiunii Voivodinei

sârbesci în privinţa

slugirii

de

Parastas pentru reposatul Voevodă — al lor Stefan Siuplicatiu, în incopciere
cu propunerea mea în privința pomenirei celor în resbel reposaţi luându-se
înainte în Consistoriul meu, asemenea efept a avut cu acela, ce'l câştigă la
Consistoriul Preasânţiei Tale, cu aceea totuşi diferință, ca noi între alți crediucioşi bisericii nâstre în resbel jertfiți și încât am avut cunoscință anume
înșirați, am numărat şi pe r&posatul Voevodă sârbesc Stefan Siuplicatiu, carele
în lupta pentru Împăratul sa frânt.
Cuvin,

17 Ianuariu
Cu

1850.

distinsă

ondre's

Preasânţiei Tale frate în Christos
Gerasim Raț m. p.,
Episcop.

—
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36.
Fipiscopul Șaguna descopere patriarchului sârbesc nemulțimirea sa cu amânările repeţite ale sinodului episcopesc, convocate în Viena.
Patriarchului

sârbesc,

Iosif Raiacics.

Scrisorile cele trei ale Fericirei Tale despre ţinerea sinodului le-am primit
care ca să dic adevărul, mi-au pricinuit prea multă mirare și scârbă. Mirare
dic, căci pricina, pentru care de trei ori pănă acum s'au amânat sinodul, nu
mă

pâte îndestuli; — scârbă,

căci văd paguba cea mai mare care din amânarea

cea de trei ori a sinodului are a întimpina pe mult ispitita nâstră biserică.
Nu mă îndoiesc, că Fericirea Ta cel ce eşti întâiul diregător al corabiei bisericesci din Austria nu ai ști valurile cele primejdidse, între care se află biserica.
Acestă împrejurare
mă sileşte pe mine ca pe un fiu şi slujitoriu şi străjariu credincios al ortodoxiei nostre, a descoperi înaintea a tâtă, biserica tainele
inimei și ale sufletului meu, acum, acum când încă este timp, şi prin acesta
s8 mă scutesc înaintea tribunalului bisericii. Deci nu mă îndoiesc a mărturisi
hotărît, că biserica ar sta astădi cu mult mai mângăiată şi mai bine, dâcă nu
S'ar fi întâmplat cele trei amânări ale sinodului, şi dâcă n'ar fi rămas pre lângă
sorocul al doilea. Er ca să descoper cea mai dintâia părerea mea în privinţa

acesta, eu aş fi dorit,— ce după canânele
Fericirea

Ta încă în anul trecut, când

bisericii nostre am și aşteptat — ca

în urma

unui

decret împărătesc ai fost

chiemat la Viena pentru sfătuire despre trebile bisericeşti, — numai decât să
fi fost; lucrat într'acolo,

ca spre acest sfîrşit şi ceialalți Episcopi să se chieme.

Acesta nu s'au făcut, de unde au început răul cel mare, care nu se pâte descrie.
Mă dore inima şi sufletul, când gândesc, deschilinirea aceea, care este .
între starea bisericii nâstre, în care dânsa au devenit prin amânarea sinodului,
şi între aceea, în care ar fi putut fi astădi, de s'ar ff ţinut sinodul.
Binevoeşte a-mi crede, că astfel de purtare inmicşoreză vaza nâstră înaintea stăpânirei, €r biserica, acestă sfântă Maică a nostră pătimeşte din vina
fiilor săi! Au dâră nu pătimeşte dânsa, când n'are mângăiere? Noi suntem
datori a şti, că blăstămul acesteia a nâstre Maici, şi încă a multor fi ai săi

credincioşi ne va ajunge dincâce şi dincolo de grâpa nâstră dâcă vom nebăga
în s6mă aceea, ce ar puts folosi bisericii. Ce să die de Istoria, care cu atât
va av6, a scrie şi a povesti despre noi!
Celelalte confesiuni din Austria pot să ne fie de pildă; ele lucră, şi multe
„ săvârşesc, şi întocmese bisericile sale după lipsele lor şi după duhul constituțiunei înduratului nostru Monarch. Ce putem noi nădăjdui, despre biserica
nostră, dâcă nimic, sau nedeplinit lucrăm? Pote fi, că se lucră şi la noi și
că s'au aflat de bine, ca mie ca unui vas slab să nu mi se împărtășescă nimic,
eu şi cu acâsta m'a-și mulțămi, deşi nu e destul după cuvintele Poetului

Archiereu, ca numai

Ducele fără cealalţi să ştie primejdia iîn armată, și precum

n
nu e destul pentru

biruinţă,

—
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ca aceea numai

Ducii să o ştie şi armata să fie

„în întunerec, aşa, şi în viaţa naţională este de lipsă, ca străjarii Sionulu
i curând
să descopere mădularilor săi trebuințele sale.

Mă rog ca înţelesul scrisorii mele să nu se tălmăcescă aşa, ca
când ar
fi ortodoxia, n6stră primejduită în acâstă- Eparchie, și din pricina
acâsta a-și
cere eu vre-o sprijin6lă; nu; căci Eparchia mea, fie mulțămită
Domnului, nu

e în nici o primejdie; ba ce e mai mult, dânsa recâştigă drepturile sale
cele
perdute pe vremea! gânelor de 3 sute de ani, şi stă ca un chedru,
şi cao
cetate tare, care nu se teme de neprietini; deci nu cer eu ajutoriu pentru
Eiparchia nea, ci glasul meu îl ridie acolo, ca despre organisaţia a totă biserica

nâstră din Austria fâră întârdiere să se facă tote, care pofteşte dela noi sfin-

țenia, şi viitorimea
ei cea neprimejduită. Despre lipsa acâsta poruncitâre a
bisericii doră ai căpătat Fericirea Ta raporturi și dela alţii frați Episcopi. “
|
Ce se atinge despre starea trupului Fericirei Vostre, îmi pare forte rău,
că adese-ori Te năpusteşte beteşugul; totuşi îndrăsnesc a descoperi în privinţa
acosta părerea şi cererea mea, ca puind nădejde în Dumnedeu, să binevoeşti
a ne chiema pe noi pe toţi Episcopii încă în luna lui August la Viena.
Cu nădejdea răspunsului celui mai grabnic, cu fiiască adâncă cinstire
"sunt ete.
e

„Sibiiu, 27 Iuliu 1850.
37.

Ministrul
|

Bach

învită pe episcopul Saguna a participa
epistopesci pe diua de 3/15: Octobre 1850.

la conferințele

4860 M. 1.

K. E. Ministerium des Innern.

An

Seine des Herrn griechisch nicht unirten Bischofes in Siebenbiirgen
Andreas Schaguna, bischâfiiche Hochwiirden.
Hochwiirdigster Bischof!
Seine Majestiit der Kaiser haben allergnidigst zu gestatten geruht, dass
sămmtliche Herrn Bischăte des griechisch nicht unirten Ritus nach Wien zur
Berathung der inneren Angelegenheiten der gr. n. u. Kirche einberufen werden.
Ich habe den Zeitpunkt, an welchem diese Zusammentretung abgehalten

werden soll, auf den 3/15 Oktober d. J. festzusetzen befunden, und lade daher

„ Buere bischăflichen Hochwiirden ein, sich an dem bezeichneten Tage nach
Wien begeben und Behufs der weiteren Anfklărungen bei mir melden zu wollen.
Genehmigen Euere bischâflichen Hochwiirden die Versicherung meiner
vollkonimensten Hochachtung, mit welcher ich die Ehre habe mich zu zeichnen,
Euerer. bischâflichen Hochwiirden
Wien, am 5. September 1850.
gehorsamer Diener
Bach

m,

—
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38.
Guvernatorul civil și militar al Transilvaniei învită pre episcopul Saguna
a participa la conferențele episcopesci la 3/15 Octobre 1850.

Nr. 20627.
C.M. G.

An Seine Hochywiirden dem gr. n. u. Herrn Didcesan-Bischof Andreas Schaguna.
"Laut der so eben erhaltenen hohen Er6finung des k. k. Herrn Minister
des Innern haben Seine Majestăt der Kaiser allergnădigst zu gestatten geruhet,
dass sămmtliche Herrn Bischâfe des gr. n. u. Ritus nach Wien zur Berathung
der inneren Angelegenheiten der g. n. u. Kirche einberufen werden.
Der Zeitpunkt, an welchem diese Zusammentretung abgehalten werden
soll, ist durch den Herrn Minister des Innern auf den 3/15 Oct. 1. J. festpesetzt.
Indem

ich mich

beeile Euer Hochwiirden

hievon in Kenntniss zu setzen,

bin ich der festen Uberzeugung, dass Euer Hochwiirden wegen 'Theilnahme
an diesen Berathungen auf den bestimmten Termin sich in Wien gefălligst
einfinden werden.
|
|
Hermannstadt,
Im

Auftrage

den

12-ten September

des im Dienste

1880.

abwesenden

Hr. Gouverneurs.
Kalliany m. p.,
Fmlt.

Episcopul

Șaguna

39.
respunde ministrului de interne,
conferenţele episcopesci.

că se va presenta

”

la

Seiner Excellenz dem Herm k. k. Minister des Inner Dr. Alexander Bach.
Den Empfang des hochverehrten Einladungsschreibens Euerer Excellenz
vom B-ten September |. J. Zahl 4860 zu der auf den 3/16 des kiinftigen
Monates festgesetzten Zusammentretung simmtlicher Bischife des morgenlindischen Glaubens aus Osterreich in Wien — ergebenst bestiittigend, gebe
ich

mir

die Ehre

gehorsamst

zu

erdfinen, “dass

ich

nicht

siumen

xwerde

an

dem obbezeichneten Tage mich in Wien einzufinden, und bei Euerer Excellenz
Behufs der weiteren Aufklărungen zu melden.
Ich habe die Ehre mit der ausgezeichnetesten Hochachtung zu verharren.
Buerer Excellenz
ergebenster Diener

—
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40.
Episcopul Șaguna respunde guvernatorului, că se va presenta la conferințele
episcopesci.
An Bin hohes E. k. Civil- u. Milităr-Gouvernement in Siebenbiirgen.
Mit Bezug auf die hohe Gouvernementszuschrift vom 12. September 1.
J.

Z. 20627. gebe

ich mir die Ehre

dem

hohen

k. k. Gouvernement

ergebenst

- zu berichten, dass ich an der auf den 3/15 Oktober festgesetzten Ziusamme
ntretung simmtlicher Bischăfe des griechischen Ritus aus Osterreich beiwohn
en zu
kânnen, am 11/23 d. M. die Reise nach Wien antreten werde. Die Didcesan-Angelegenheiten wird in meiner Abwesenheit das bischăfliche Consistorium
fihren.

41,
Propunerile

episcopului

Șaguna

presentate

ministrului

pentru

conferințele

episcopesci dela Viena. *)
An das hohe k. k. Ministerium' des Innern.
Dass die orientalische Religion in den ăstlichen 'Pheilen der ăsterreichischen
Monarchie ein Alter aufzuweisen hat, wie keine andere christliche Kirche,
lehrt die Geschichte.
Die hie und da — wenn auch spărliche — sich vorfindenden historischen Daten liefern den Beweis, dass schon zur Zeit der
Volkerwanderung die Lehren des Heilandes, und der morgenlindische Cultus

in

den

benannten

Gegenden

einen

fruchtbaren

Boden

fanden.

So

erzăhlt

In

diesen

z. B. Grisselini in seiner Geschichte des 'Temeser Banats Seite 10: „Mitten
unter diesen Unruhen, welche von den Hunnen verursacht wvurden, hatte
Dazien, und vorziiglich der 'Theil, von dem wir reden, das Gliick, dass die
christliche Religion durch die Bemiihungen des Bischofs Nicetas Eingang

fand,

welcher

daher

als Apostol

von

Dazien

angeriihmt

wird.

Zeitraum făllt die Bekehrung der Nachlâmmlinge von rămischen Pfanzern,
die in diesen 'Theilen Daziens noch iibrig waren, und daher riihrt auch ihre
Anhiănglichkeit an der griechischen Lythurgie, besonders da, nachdem 'Theodusius Bischof von Tomi, so eifrig war, sie dabei zu erhalten, dass nach
dem Berichte des Sosomenus L. VI. Cap 25. die Hunnen, unter welchen sich
die Lehre zugleich auch verbreitete, ihn Deum Romanorum nannten. So war

das vierte Jahrhundert geendigt.

,

*)

Lucrările sinodului

despre consultările episeopesei,
269—311 din „Documente

episeopese din Viena se pot ved6

din

„diarul

episcopului Şaguna“

ţinute la Viena lu a. 1850—1851 — publicate

pentru limbi şi Istorie“ de Dr. Il. Puşcariu.

-

în

tomul
10

I., p.

—

4

—

Der romanische Volksstamm war also in den erwihnten Gependen der
erste, welcher den christlichen Glauben nach dem orientalischen Ritus annahm.
Es war um nichts natiirlicher, als dass sich neue kirchliche Hierarchie in
diesen Theilen bilden musste, welche die neu erworbene Heerde Christi ver-

walten solle. Die Romanen erhielten in dieser Beziehung ihren Schwerpunkt
in dem Karlsburger. Mitropoliten in Siebenbiirgen. Ohne sich eines Schutzes
von Seiten der weltlichen Gewalt,

fiir deren Wohl in den orientalischen Kirchen

alltiglich gebeten vird, zu erfreuen, vielmehr vielerseits verfolgt und hart
bedrăngt, steuerte das Kirchenschiff mit Beistand Gottes, und gestiitzt auf seine

Verfassung

in

Mitten

stiirmischer

Wogen

der Zeiten

dem

ihm

vom

Heilande vorgesteckten Ziele unversehrt entgegen.
Binen harten Stand hat aber die morgenliindische Kirche seit dem Beginn
der Reformation gehabt. Alle Drangsale jedoch, vwelchen die orientalische
Kirche gewiss unterlegen wăre, wenn sie nicht durch den Beistand îhres
găttlichen Begriinders wire geschiitzt und aufrechterhalten xvorden, vermochten
nicht dieselbe von einem ihrer Hauptprincipien die Pfianzschule der 'Treue
fiir den

angestammten

Monarchen

zu

sein,

zu entfernen.

Den

Bevweis davon

haben die letztverflossenen zwei Jahre geliefert. In dieser, die Feuerprobe
der Getreuen genannt zu werden verdienenden Periode, sind die Anhiinger
der orientalischen Kirche.in Osterreich wie ein Mann im Interesse des Thrones
aufgetreten, und haben ihre miihsam erworbene Habe und Gut, und grosse
Strâme Blutes fiir die kaiserliche Sache geopfert, dadureh hat die Kirche die
groăsste Erbitterung des Feindes auf sich heraufbeschworen, der nun Hunderte
orientalischer Gotteshăuser theils einăscherte, theils auspliinderte.
Gerne

vergisst die orientalische Kirche diese ihr und ihren Gliubigen geschlagenen
Wunden, denn sie hegt die Hoffnung, dass dieselben die Schwelle zu einer .
gliicklicheren Zukunft seien. Diese ihre billige Hoffnung xwurde zur Uberzeugung als der allerhâchste Beschluss vernommen wurde, wornach alle orientalischen

um

Bischife

Berathung

aus

Osterreich

nach

der

Residenzstadt

berufen

xvurden,

îiber die Regelung der Angelegenheiten ihrer Kirche zu pflegen,

denn in dieser Regierungsmassregel erblicken die orientalischen Glaubensgenossen die Absicht des hohen k. k. Ministeriums, die an der orientalischen
Kirche Jahrhunderte lang ausgeiibten Ungerechtigkeiten gutzumachen, und ihr
von nun an jene Stellung angedeihen zu lassen, welche ihr vermăge ihres
gâttlichen Ursprunges, und als einer festen Stiitze der gesellsohaftlichen
Ordnung gebihrt.
Berufen — um an diesen Conferenzen 'Theil zu nehmen — habe ich
nicht gesăumt die einzelnen Punkte aus dem mir mittels der hohen Zuschrift
vom Ib-ten Oktober 1850 Z. 5573 mitgetheilten Programm in die reiflichste
Erwvăgung

zu

ziehen.

Programmspunkte

Ich

habe

jedoch

im

Verlaufe

die Ueberzeugung gewonnen,

der

Beurtheilung

der

dass die Regelung der innern

—

Angelegenheiten

der

orientalischen

Siebenbiirgen solange kein

5 —

Kirche

erspriessliches

in

Osterreich

Gedeihen

und vorziiglich

in

sich versprechen kânne,

bis nicht die Beziehungen der Kirche zum Staate und zu den îibrigen im
Osterreichischen Kaiserstaate sich befindenden christlichen Religionen in einer
ihrer erhabenen Bestimmung angemessenen Weise festgestellt und geregelt
worden, denn liefert die Geschichte Ungarns und Siebenbiirgens nicht den
traurigen Beleg, dass die orientalische Kirche, welche in diesen Lăndern in
den iilteren Zeiten gebliiht, und zahlreiche mit ansehnlichen Giitern ausgestattene Klăster und Bisthiimer besessen hat, spăter all dieser mit dem
Schweisse ihrer Glăubigen erworbenen Giiter beraubt wurde, wwveil ihre Existenz
in den Gesetzen nicht garantirt war. Es erscheint also als hâchst nothvendig, dass vorerst politischerseits die Bxistenz der Kirche gesichert werde,

damit

sie dann

sich

mit

allen Kriften

der Erreichung ihres

hohen

Zieles

xwidme, nicht; aber îiusseren Anpriffen ausgesetzt ihre Sorge der Abwehr
dieser zuwende, die orientalische religiise Bildung ihrer Glăubigen aber
nothgedrungen vernachlissige. Von der durch unzihlige Massregeln bewihrten Gerechtigkeitsliebe der hohen Regierung hofie ich zuversichtlich, dass
hochdieselbe die Nothwendigkeit — der orientalischen Kirche in Osterreich
eine gesicherte Stellung sowobl dem Staate, als auch den iibrigen christlichen
Religionen gegeniiber zu gewihren— einsehend, den nachfolgenden Antrigen
hochdero viterliche Beriicksichtigung werde angedeihen lassen.
1. Die Gleichberechtigung und Gleichstellung der morgenlindischen
Kirche mit den îiibrigen christlichen Religionen aus der Osterreichischen
Monarchie mâge ausgesprochen xverden, ras dadureh geschehen kânnte, wenn
die (ărundrechte vom 4-ten Mirz 1849 auch auf die friiher sogenannten ungarischen Provinzen ausgedehnt wverden mâchten.
2. Da'in der morgenlindischen Kirche die Volkssprache sowohl beim
Gottesdienste, als auch-in den iibrigen religidsen Funktionen gebraucht wird,
und desshalb die Kirehe und die zu ihr sich bekennenden Nationen in einem
unzertrennbaren Zusammenhange, wie z. B. der Leib und die Seele zu einander
stehen ; so măgen die Nationalităten und die Sprachen der morgenliindischen

Christen durch besondere Gesetze

sichergestellt xwerden.

Dass

dieses

Band.

zwischen der orientalischen Kirche und den zu ihr sich bekennenden Nationen
nicht blos ein Phantom, sondern etwas Reales sei, ist aus der Geschichte zu
entnehmen ; so fing in Siebenbiirgen die Lage der orientalischen Kirche seit
jener Zeit sich trauriger zu gestalten an, als die romanische Nation von den
politischen Rechten ausgeschlossen zu werden begann.
Selbst der Umstand,
dass der Landtagsartikel vom Jahre 1791, wodurch den orientalischen Glaubensgenossen das liberum Religionis exercitium gewiihrleistet wurde, unbeachtet blieb, ist nur dem politischen Drucke, unter welchem die Romanen
Siebenbiirgens bis zum Jahre 1848 geschmachtet haben, zuzuschreiben, mithin
10*
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aus dem Grunde konnte sich die orientalische Kirche în Siebenbiirgen ungeachtet
des gedachten Landesartikels der Gleiohstellung mit den îibrigen Religionen
nicht, erfreuen, weil die zu ihr sich bekennende Nation nicht rezipirt war.
3. So wie die hohe Regierung durch den Erlass vom 30-ten Jânner 1849
die Anwendung der Bekennung „Akatholik“ auf die Glanbensgenossen der
Augsburger und der helvetischen Confession untersagt hat, so mâge hochdieselbe
auch in Betreff der orientalischen Kirche verfiigen, dass sie eine positive
Anstalt — în der Zulkunft nicht 'mehr negativ — „morgenlăndische rechtgliiubige
Kirche“ genannt werde.
4,

In

Erwvăgung

orientalischen

Kirche,

dessen,

die

dass

nach

morgenlindische

den

kanonischen

Kirche

aus

Satzungen

Osterreich

der

zu dem

Patriarchate in Konstantinopel gehărt, mithin ist der Stuhl dieses Patriarchates
die oberste Instanz in den Kirchenangelegenheiten fir die heilige Kirche und
ihre Christen; — mâge es unserer Hierarchie in Osterreich gestattet sein, in

von der Kirche vorgeschriebenen Fillen sich an den genannten Patriarchalstuhl
zu Konstantinopel im Wege des k. k. Ministeriums des Aussern zu wenden.
dass

5. Die Wiirde und das Ansehen der orientalischen Kirche erfordern,
so wie in jenen Ortschaften, wo die katholischen Glaubensgenossen die

Mehrzahl bilden, ihre Feiertage durch keine gerăuschvolle Handlungen von
Seite der iibrigen Konfessionsgenossen gestărt werden, ebenso auch an solchen
Orten, wo die orientalischen Glaubensbekenner in 'der Mehrzahl sich befinden,
dasselbe Verfahren an den Feiertagen der letzteren von den iibrigen Confes-

sionsgenossen beobachtet werde.
6. Ebenso recht und billig ist es,
Aeltern, welche

eine Staatsschule

oder

dass
die

die Kinder
Lehranstalt

von
einer

orientalischen
fremden

Con-

fession besuchen, von der Religionslehre und dem Besuche des Gottesdienstes
einer fremden Confession entbunden, und zugleich verhalten werden, die
Ohristenlehre ihrer eigenen Religion anzuhăren, und den Gottesdienst in der
Kirehe ihres Glaubens an Sonn- und Feiertagen zu besuchen.
7. In Betreff der Einsegnung gemisehter Ehen sollte die nachfolgende
Norm eingefiihrt werden: Die Binsegnung gemischter Ehen hat in der Pfarre
und durch den Pfarrer der Braut zu geschehen. Sollte aber die eine oder die
andere christliche Religion den gemisohten Ehepaaren die fârmliche Einsegnung
versagen, und sie blos mittels der passiven Assistens trauen, so mâge es der
morgenlindischen Kirche unbenommen bleiben, gemischte Ehen solcher Brautleute,

deren einer sich zu ihr bekennt, nach ihrem Rituale einsegnen zu kânnen.

8.

Da die Wahrnehmung gemacht worden ist, dass oft Konflikte zwischen

der hohen Regierung und der orientalischen Kirche besonders in Siebenbiirgen,

hauptsăchlich deswegen entstanden sind, weil im Schoosse der ersteren Niemand
sich befindet, der mit den Kirchenangelegenheiten dieser Kirche vertraut wăre,

—

1

so erscheint es als hăchst nothwendig,

—

dass

sowohl beim hohen: Ministerium

des Innern, und des Unterrichts und Kultus, als. auch bei den
betreffenden
Statthaltereien orientalische Glaubensbekenner, xelche mit dem kanonis
chen
Rechte der morgenliindischen Kirche betraut sind, und auch
das Vertrauen
ihrer Religionsgenossen besitzen, als Referenten angestellt werden.
|
9. Die. hohe Regierung geruhe die Bewilligung zur Erreichung
einer
Metropolie auch fiir die Romanen meines Ritus aus Osterreich gnădigs
t zu
ertheilen, auf das dann die beiden der orientalischen Religion angehăr
enden
Nationen aus dem Kaiserstaate in kirchlicher Beziehung, im .Coordi
nations"Verhăltnisse zu einander stehen. Die Romanen aus Osterreich haben
ihre
diessfăllige Bitte zu xwiederholten Malen der hohen Regierung unterbreitet,
und
zugleich die Griinde, welche sie zur Anstrebung nach einer Kirchen-Autonomie
bewogen haben, auseinandergesetzt, so namentlich in der durch die romanische
Nationaldeputation eingereichten Petition vom 25. Febraar 1849, dann in den
Protokollen der Eparchialsinoden der Siebenbiirger und: Arader Didcese, welche
alle in den Hănden der hohen Regierung sich befinden. Die Romanen des
morgenliindischen Glaubens erwarten nun von der hohen Regierung, dass diesem
ihrem billigen Wunsche gewillfahrt, und somit jenem kirehlichen Drucke, unter
dem sie bis Monat Mărz 1848 geseufzt haben, ein Ende gesetzt verde, denn

nur die Restabilirung ihrer uralten Metropolie

kann

sie dessen

iiberzeugen,

dass ihre vielgeprifte Kirche durch die Gnade des Monarchen emanzipirt sei!
Wobei ich erwâhnen muss, dass die Romanen der morgenliindischen Kirche
hieza auch ein historisches Recht haben, welches zu Gunsten ihrer Metropolie
spricht, denn bis zu Ende des 17-ten Jahrhunderts sind sie nur ihrem Karlsburger Metropoliten unterstanden, und dass sie seit jener Zeit und bis am
heutigen Tage in dieser Beziehung verwaist gewesen sind, tragen sie nicht
die Schuld, sondern die Ungunst der Zeiten.
,
Diese sind die den iusseren Zustand der orientalischen Kirche in Osterreich

„betreffenden

Fragen,

von

deren

Lsung

das

kiinftige Wohl

dieser Kirche

bedingt, und ohne deren trostreiche Entschădigung fiir die im Verlauf des
jiingsten Revolutionskrieges hart mitgenommenen Glăubigen, und auch fir
den inneren Zustand der Kirche selbst bei dem Aufivande bedeutender materieller
Mittel kein Gedeihen zu erwarten steht,
Euer Excellenz geruhen daher diese Antriige gnădig zu beherzigen, und
bei Seiner Majestăt deren Genehmigung zu erwirken, denn nur auf diese Weise
kann der Verknechtung, unter der meine Kirche Jahrhunderte lang unverdienter
Weise geseufzet hat, ein Ende gesetzt werden.
Ich erlaube mir nun zu den einzelnen in dem oberwihnten Programm Eurer
Excellenz enthaltenen Punkte zu iibergehen, und meine Ansichten, respective

Antrăge îiber die darin enthaltenen Gegenstănde Hochderselben ergebenst zu
unterbreiten,
i

—
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Ad [. In Betreff des Diicesan-Consistoriumns,
Vor Allem muss auseinander gesetzt werden, ob, und in xelcher Gestalt
die Consistorien. în der orientalischen Kirche — ihren Satzungen gemiss —

zuliissig seien ? Nach

der in der heiligen Schrift,

den Schriften

der heiligen

Viăter und den Kanonen der Kirchenversammlungen begriindeten Verfassung
der morgenlănâischen Kirche sind die Bischâfe Nachfolger der Apostel, ein-

" gesetzt

vom

heiligen

Sakramental-,

Sie

sind

Lehr-,

also

Geiste,

um

die ihnen

Ritual-,

und

Disciplinar-Angelegenheiten

innehalb

der

ihnen

Didcesen

in den

zu verwalten.

die Kirchenvorschriften

durch

Grenzen —- im Bereiche ihrer Diicesen —

anvertrauten

gesetzten

mit der vollen Machtvollkommenheit

ausgeriistet. In vielen Dicesen und namentlich in die orientalische Kirche
in Siebenbiirgen hat sich friihzeitig die Uebung Eingang verschafit, dass den
Bischâfen zur Seite Didcesan-Synoden standen, welche sich periodisch versammelten, aus geistlichen und weltlichen Abgeordneten bestanden, und gemeinschaftlich mit den Bischâfen iiber die Massregeln berathschlagten, welche z.
B. zur Beseitigung der sich in die Kirche eingeschliechenen Missbrauche zur
Aufrechthaltung der kirchlichen Disziplin, zur Griindung und Verwaltung neuer
oder bereits vorhandenen Fonds, Errichtung von Schulen nothwendig xvaren.
Von

Consistorien

ist in

der

ălteren

Periode

der

orientalischen

Kirche

keine Spur vorhanden,

sie sind also fiir die orientalische Kirche eine Geburt

der neueren

sie

Zeit,

und

kânnen

nur in der Weise

auf

diese

Anwendung

finden, .dass sie fiir permanente, zur Seite der Diicesanbischăfe stehende
Auschiisse der Diicesansynoden angesehen werden, die die Bischăfe in der
Verwaltung der Didcese unterstiitzen,.
Meine Didcese hat wobl auch bis jetzt ein Consistorium besessen, welches
aber nichts xeniger als gut organisirt genannt zu werden verdient. Seine
Mingel

kânnen

sondern

dem

aber keineswegs

vormărzlichen

meinen

Vorfahren

ungarischen

Regime

im Amte,

zur

Last

oder der Kirche,

gelegt werden,

welcher die orientalische Kirche in den Fesseln der Sclaverei hielt, und das
Auflkommen eines besseren Zustandes în derselben verhinderte.
Das Didcesan-Consistorium besteht bis nun aus fiinf wirklichen Beisitzern
und zwei Notiiren. DenVorsitz fiihrt der Bischof, oder in dessen Verhinderungsfalle
der

von

dem

Bischofe

delegirte

Beisitzer.

beisitzer steht dem Bischofe zu.
sehr larg bemessen, denn der
betrăgt

nicht

mehr

als 4400

fi. Cm.

Die

Ernennung

der

Consistorial-

Die Gehalte der Cohnsistorialbeisitzer sind
ganze zu ihrer Dotirung bestimmte Fond
Dieser

Umstand

nâthigt

die

Consistorial-

beisitzer auch noch andere Aemter zu bekleiden, wodurch dieselben so sehr
in Anspruch genommen werden, dass ihre gesammte Consistorialwirksamkeit
blos

auf die

Theilnehmung

diese Art fillt die ganze

an

den

Consistorialsitzungen

Biirde der Fihrung

beschrănkt

ist.

Auf

der Consistorialgeschăfte auf den

Bischof, und die zwei Notire, zu deren letzterer jărlicher Besoldung 400 fi. Cm.

—
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aus dem Sidoxialfonde bestimmt sind. Aus eben diesem
Fonde werden 120 fl. Cm.
zur Deckung der Auslagen fiir die Kanzleirequisiten
verwendet.
Die nunmehrige Regulirung, des Diicesan-Consistoriums
der orientalischen
Kirche in Siebenbiirgen konnte in der Weise stattfi
nden, dass die Zahl der
wirklichen Beisitzer dieselbe auch ferner bleibe, jedoch
ihnen standesmăssige
Gehalte angewiesen werden. Von diesen fiinf Beisit
zern sollten xenigstens
zwei aus den hiheren Wirdentrăgern, als Archimandrit
en una Protosyngeln,
die iibrigen drei aber aus weltlichen Priestern ernannt
werden. Ausser diesen
sollten noch die zwei Consistorial-Notăre fortbestehen,
und sammt zwei ihnen

beizugebenden Consistorialkanzlisten und einem Protokollisten
das Consistorial-

Kanzlei-Personal bilden. Die Gehalte der Notăre sollten
erhihet, und fiir die
Kanzelisten und den Protokollisten neue Gehalte Systemisirt
xwerden.
Da nun der zur Dotirung des Consistoriums zur Zeit besteh
ende Fond,
dessen Stirke, wie oben bemerkt wurde, bloss 4400 A. Cm.
betrigt und die
za eben diesem Zweoke bestimmten alljăhrlichen 520 A. Cm. aus
dem Sidoxialfonde zur Deckung der fiir die Consistorialbeisitzer und das Consis
torial-KanzleiPersonale .nun zu systemisirenden standesmiissigen Gehalte
nicht hinreichen,
so tritt die Nothwendigkeit ein, nene Pondsquellen aufzusuchen
; und da ferner
bei dem Umstande, dass die Vermăgensumstiinde meiner Bparch
ialkinder in
dem Revolutionskriege sehr zerriittet, wurden, und eine Verbesseru
ng derselben
boi der Ungewissheit iiber den Ausgang der Grundentlastungs- und
Zehentablăsungsfrage in keiner nahen Aussicht steht, — eine Vergrisser
ung des
Jetzigen Consistorialfondes durch Beitrige oder Besteuerung der
Glăubigen
meiner Diicese nicht anzuhoffen ist, so sehe ich mich in dieser Bezieh
ung
gendhtiget, die Gnade der hohen Regierung in Anspruch zu nehmen
, und zu
-bitten, womit hochdieselbe fir die Dotirung des zu regelnden Consis
toriums
uns hilfsreiche' Hand bieten măge.
Die Wirksamkeit des Consistoriums erstreckt sich bloss auf die kirehl
iche
Gerichtsbarkeit; die Fiihrung der iibrigen Didcesan- Angelegenhei
ten steht
einzig

dem

Bischofe

zu,

dem

es

jedoch

unbenommen

bleibt,

den

Rath

des

Consistoriums auch in allen anderen Angelegenhsiten in Anspruch zu
nehmen.
„ Das Consistorium fiihrt das Amt nach den Kanonen der orientalisch
en
Firche, dem Gebrauche der Discese, und den in Betreff der Kirche
ndisziplin
bestehenden Regierungs-Anordnungen. Es kann iibrigens auch von einem
gut
organisirten Consistorium solange kein erspriessliches Gedeihen angehofft werden
,
bis nicht die Beziehungen unserer Kirche zum Staate, und zu den
iibrigen
christlichen (Kirchen) Religionen in einer. der Wiirde und dem Anseh
en der
ersteren entsprechenden YWeise geregelt xverden.

Ad. Il.

Die Dotation der Geistlichkeit betreffend,

„.. Ieh habe noch in meinem

bevollmăchtigten

unterem

Civil-Commisiir

Eduard

i-ten Januar

Bach

1850,

dem Herm

k, k.

Operate

mein

eingereichten

—
Gutachten

erstattet

iiber

die Art

und
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Weise,

auf

welche

Pfarren, und die Dotirung der Geistlichkeit ins Werk

die

gesetzt

Regelung

xverden

der

sollte,

Ich beharre auch jezt noch auf den dort entwickelten Ansichten, wesshalb ich
mich nun bloss darauf beschrinke, die dort gemachten Antrăge auch hier im

Kurzen zu rekapituliren.
Die Grâsse einer gewâhnlichen
dureh

das

orientalische

Rituale

Pfarre sollte — aus Riiclsicht der vielen

vorgeschriebenen

Kirchenfunktionen

—

auf

800 Seelen festgestellt xverden. Da jedoch die Lokalverhăltnisse nicht erlauben,
dass die Pfarren iiberall nach diesem Princip bemessen vverden, so tritt die
Nothwendigkeit ein fiir Errichtung von Pfarren auch geringeren Umfanges zu
600 und 4CO Seelen.
Daraus ergeben sich also drei Pfarrkathegorien: zu 800,
600 und 400 Pfarrlingen.
Die Gehalte der Seelsorger măchten nun nach diesen drei Kathegorien
festgestellt werden und zwar I-tens fiir den Seelsorger einer Pfarre ersten
Ranges (800), welche nicht mehr als 900, und nicht xweniger als 700 Seelen zu
zăhlen hătte, auf £00 fi. Cm.— 2-tens fiir den Seelsorger einer Pfarre zweiten
Ranges (600), die nicht mehr als 700 und nicht xwveniger als 500 Seelen za
zăihlen hătte, auf 600 fi. Cm. — 3-tens endlich fiir einen Seelsorger der Pfarre
dritten Ranges (400), die nicht mehr als 5CO nach Erforderniss aber auch
weniger als 400 Seelen zu enthalten hitte, auf 400 A. Cm. bemessen werden.
In jenen Ortschaften und Stiidten, in welchen nach der obipgen Berechnung
iiber vier Seelsorger anzustellen kiimen,] soll die Zahl der Seelsorger nach
den Lokalverhăltnissen entschieden xerden.
" Ausserdem

sollen

und zugleich das
Klaftern Holz aus
ihnen verabfolget
Die Gehalte

fiir die Seelsorger standesmiissige "Wohnungen errichtet,

fiir ihren Haushalt năthige Holzquantum zu 12, 8 und 6
dem Gemeindewalde oder ein entsprechendes Ablăsungsgeld
werden.
der Seelsorger sollten fliessen:

a) Aus den Stolareinkiinften, welche bei der belannten, durch die traurigen
Folgen des letzten Revolutionskrieges noch mehr vergrăsserten Armuth meines
Didcesanvolkes in den Pfarren ersten Ranges 100 fi., in jenen zweiten Ranges
75 fl., und in den Pfarren dritten Ranges 50 fi. im giinstigsten Falle nicht

iibersteigen ;
b) aus

der

jedem

Seelsorger

aus den Gemeindegriinden

auszuscheidenden

Session, oder în Ermangelung deren aus einem Aeguivalent
im Gelde;!
c) aus der mit den Gemeinden bereits abgeschlossenen, oder noch abzuschliessenden Konventionen, wornach Jeder Familie die Verpflichtung auferlegt
wverden sollte, ihrem

oder

Seelsorger

einen, oder zwei Arbeitstage im Jabre zu leisten

ein Quantum Frucht, oder dafiir ein bestimmtes Ablăsungsgeld zu geben.
Das zur Erreichung der nach dem obigen Masse bestimmten Pfarrergehalte

* Abgăngige, wire

dann entweder

aus dem

Staatsschatze, oder

aus 'einem fiir

—
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jede Diăcese zu bildenden Religionsfonde,
lietern măchte, zu ersetzen.

wozu

der Staat die năthigen Mittel
-

Auf diese Weise kănnte der gedriickten materiellen Lage meiner Geistlichkeit

abgeholfen werden, ohne dem Staate alzugrosse Lasten aufzulegen, xobei
auch.
das ohnedem stark belastete Volk mâglichst verschont bliebe.
— In den
Kammeralortschaften aber miăgen meine Seelsorger auf gleiche Weise,
ie die
Geistlichen der îibrigen Religionen, dotirt werden.
Was nun die im hohen Ministerialprogramme beantragte Reduzirung
der
Geistlichenzahl anbelangt, so dirfte es sich nach der in der obbezeic
hneten
Art vorzunehmenden Organisirung der Pfarrstellen erweisen, dass die
Zahl
der Geistlichen in meiner Diicese nicht so iibermăssig sei, wie sie vielleich
t
beim ersten Anblicke Manchem, dem meine Diicesan-Geistlichkeit ob ihrer
festen
Anbhinglichkeit za der Kirche ein Stein des Anstosses ist, erscheinen
măchte.
|
Ubrigens bin ich selbst fir die Reduzirung der Geistlichenzahl, wenn
diese nach der Inslebentretung des obigen Princips als zu gross erscheinen
sollte;
aber nicht in der Art, dass die weniger gebildeten Seelsorger vom
Amte
entfernt werden, sondern in der Weise, dass vorerst mit der Einweihung
neuer
Geistlichen etwas măssiger vorgepangen und der in einigen Gegenden
obwaltende Mangel an Seelsorgern aus dem iberflusse aus den andern 'Theilen
der
Didcese gedeckt werde.
Denn es wire eine Impietiit von Seiten der Hierarchie,
- Wenn sie die weniger gebildeten Geistlichen, xelche der Kirche
in ihrer
schwierigsten Periode treu geblieben, und ohne mit einer Dotation
bedacht
zu sein, die Seelensorgerdienste verrichtet haben, wegen ihrem nicht selbst
verschuldeten Mangel an Bildung vom Amte entfernen măchte.
Auch hinsichtlich der Erzpriester (Protopresbyter) ist es nothwendig, dass
fiir ihre Dotation Fiirsorge getragen werde. Die Erzpriester sind das
Mittelorgan zwischen dem Bischofe eines 'Theils, und der Kuratgeistlichke
it ună
dem Volke anderen 'Theils, und in dieser Bigenschaft iiben sie die kirchlich
e
Gerichtsbarkeit în erster Instanz aus, fihren die Aufsicht iiber die
Kurat-

geistlichkeit und die Volks-Schulen aus dem Bereiche ihrer Rrzpriesterthiimer,

und kontrolliren die Verwaltung des Kirchenvermăgens. Ausserdem bekleide
t
Jeder von ihnen einen Seelsorgerposten. Es 'ist also augenscheinlich,
dass

ihre Aufgabe miihsam und schwierig ist,

Ihre Dotirung kânnte mit măglichster Verschonung des Staatsschatzes
des Volkes in der Art stattfinden, dass jedem Erzpriester:
1. Eine Pfarre der ersten Katheporie angewiesen werde, daher auch
ein
Gehalt von 1200 A.

und

2. Jeder Kuratgeistliche. aus dem Erzpriesterthume verpflichtet verde
'/ pcent seines Gehaltes an den Erzpriester alljăhrlich zu entrichten. |

3. Auch beziiglich der Dorfsschullehrer
sollte dieselbe Verpflichtung eintreten.

und

besoldeten

Kirchendiener
Ul

—
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4. Jedes Brautpaar soll dem Erzpriester bei Rinhebung des Trauzettels
20 kr. erlegen.
Ferner erscheint :es als recht und billig, das auch der bischăfliche Gehalt,
der zur Zeit; 4000 fl. betrăgt, auf 12,000 . erhăhet werde.
Die Wirde und das Ansehen der Kirche erfordern es, dass um den
Bischof în nâthiger Zahl Kirchenwiirdentriger sein sollen. Ich habe schon
in der Frage wegen der Reorganisirung des Consistoriums în Antrag gebracht,
dass wenigstens

zwei Beisitzer

aus

der

Reihe

der Kirchenvwviirdentrăger

ge-

nommen werden. Aus dieser Verwendung der Kirchenwiirdentriger im Con„ sistorial- und sonstigen Diecesandienste, z. B. der Direktion des Seminariums
erwăchst der Vortheil, dass man die Kirche mit dem zur Brhaltung ihrer
Wiirde und Ansehens nothwendigen Kirchenvwiirdentrigerzahl ausstattet, ohne
desshalb

denn

das Volk

diese

oder

den

Staatsschatz

Kirchenvwiirdentriger

wiirden

mit
als

neuen
solche

Auslagen
keine

sondern bloss fiir ihre Dienstposten als. Consistorialbeisitzer,

direktoren

zu

Gehalte

besoldet werden.

belasten,
beziehen,

oder als Seminăr-

Das Rituale der orientalischen Kirche erfordert auch, dass jede Pfarrkirche
ihren Kirchensănger und Kirchendiener habe. Es tritt also die Nothwen
digkeit
ein, auch fir die Dotation derselben Sorge zu tragen. : Bisher bestand
îhre
Dotation in der Befreiung von der Kopfsteuer, und den Gemeindelasten.
Da aber diese Immunităt nach dem Jetzigen Systeme der allgemeinen Lasten-

tragung

zu

aufzuhoren

tragen.

Doch

hat, so ist, es nothwendig,

die

Lsung

dieser

Frage

auch

fiir

ihre

kann

bis

zur

Dotirung

Bewirkung

Sorge

der

Dotation der Geistlichkeit verschoben werden, was bei der zu bewerkst
elligenden

Dotation der Geistlichkeit und Regelung der Pfarren am zweckmissigste
n wird
ermittelt werden k5nnen.
Ad III. In Betreff der Errichtung theologischer Ansta
lten und Seminarien
fir die orientalische Kirche in Siebenbiirgen.
Ich habe in meinem oberwâhnten Elaborate vom l-ten Janua
r |. J. diesen
Gegenstand, insoweit; derselbe meine Diicese anbelangt,
ausfiihrlich besprochen,

die Ursachen auseinandergesetzt, welche meine Diăce
se verhindert haben, eine
den Forderungen der Jetztzeit entsprechende Ansta
lt za errichten, und zugleich
nachg
ewiesen,

auf welche

Weise

diesem

hohen

k,

Ubelstande

abzuh

die im Monate Mirz 1. J. „abgehaltene Diăcesan -Versammlu elfen wăre. Auch
ng, deren Protokoll

seiner

Zeit

im Wege

Guvernements,

dem

des

hohen

E.

Ministerium

Siebenbiirgischen

unterbreitet

Civil- una Militair-

worden

ist,

hat

nicht

ermangelt, diesem hochwichtigen Gegenstand
e
die : gehărige Aufmerksamkeit
zu schenken, und sich im 2-ten Punkte
des $. 17. aus dem
Protokolle der
Dibces

an -Versammlung auszudriicken: Die Kleri
kal-Schule: dieser Diăcese soll
in eine pădagogisch-theologische Anstalt (wie
sie auch friiher war) umgestaltet,

—
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und gleich den Seminarien anderer Religionen ausgestattet werden; zugleich
aber sollte jeder absolvirte 'Theolog verpflichtet werden, vor der Binweihung
nach Umstănden das Lehramt zu bekleiden. — da ich auch jetzt bei den in
dem erwăhnten Elaborate und dem angefiihrten Synodalbeschlusse ausgesprochenen Ansichten beharre, und in jenem Elaborate die zur Brrichtung einer
pădagogisch-theologischen Anstalt erforderlichen materiellen Mittel spezifisch
angegeben habe, so beschrănke ich mich jetzt bloss darauf, die hohe Regierung
„zu bitten, womit hoch
dieselbe in Erwiăgung der Unzuginglichkeit des
“ Seminarialfondes

văterlicher

meiner

Riicksicht

Didcese,

auf

die

welcher

durch

den

kaum

15,000

f. betrigt,

Revolutionskrieg,

und

mit

sehr zerriitteten

Vermâgensumstănde meiner Eparchialkinder, wodarch sie ausser Stande sind
zur Errichtung einer theologischen Anstalt hilfreiche Hand zu bieten — geruhen

mâge, die in dem oft erwiihnten Elaborate en detail bezeichneten Geldmittel,
welche zur Errichtung und Unterhaltung einer systematischen theologischen
Schule und eines Seminărs nothwendig sind, meiner Diăcese aus dem Staatsschatze zu verabreichen.
În jenem Elaborate habe ich mich zugleich auch iiber die Grăsse des
fiir die theologische Anstalt erforderlichen Aufsichts- und Lehr-Personal und
îiber dessen standesmiissige Besoldung ausfiihrlich ausgesprochen.
|
Es bleibt mir also noch iibrig die Lehrgegenstiinde zu bezeichnen, welche
in der neu umzugestaltenden theologischen Schule zum Vortrage kommen
sollen. Sie sind:
1.

Griechische, und

2. Hebriische Sprache.
3.
4.
5.
6.
7.

Kirchengeschichte.
Kirchenrecht.
Einleitung in die h. Schrift.
Biblische Archăologie.
Exegetik.
|

8. Hermeneutik.
9.

Dogmatik,.

10. Moral.

|

11.

Pastoral.

12.

Erziehungslehre.

13. Katechetik,
14. Methodenlehre.
16. Kirchenrethorik.
16. Kirchengesang.
17. Landvwirtschaft,

18.
|

Populire Arzeneilkunde.

19. Repetitionsstunde

in

der deutschen

und lateinischen Sprache.

Alle hier angefiihrten Lehrgegenstiinde stimmen mit den in den katholischen
Seminarien bereits eingefiihrten iiberein mit Ausnahme der drei letzteren,
deren praktischer Nutzen fir einen Seelsorger von Niemandem angefochten
werden kann.
Bis zu dem Zeitpunkte aber, wo eine solche theologische Anstalt und
das Seminar werden ins Leben treten kânnen, werde ich nicht ermangeln fir

eine dem jetzigen Zeitgeiste angemessene Bildung des Jiingeren Klerus nach
'Thunlichkeit zu sorgen.
11%

—
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Ad IV. In Betreff der Volksschulen.
|
Sowobl die im Miărz 1. J. stattgehabte Didcesanversammlung, als auch ich
in meinem dem Herrn kaiserlichen bevollmăchtigten Kommissăr fiir Siebenbiirgen

und dem Herrn Unterrichtsministerial-Kommissir von Hăussler eingereichten
Eingaben haben nicht ermangelt diesem hochwichtigen Gegenstande die geziemende Aufmerksamkeit zu schenken, und die ndthigen Vorschlăge zur

Verbesserung

der

Volksschulen

zu machen.

erlaube ich mir nun îiber diesen Gegenstand
zu

Auf

Grundlage

mein

dieser Eingaben

Gutachten

im Folgenden

erstatten:

In allen Ortschaften, wo eine zu meiner Didcese gehărige Pfarrgemeinde

sich befindet,

soll eine Volksschule

errichtet werden,

und

zwar:

1. Die Volksschulgebăude und die Lehrerwohnungen sollen von den
betreffenden Kirchengemeinden errichtet werden. 2. In gemischten Ortschaften sollen die Ortsgemeinden verpfichtet sein,
den betreffenden Kirchengemeinden passende Plitze zur Auffiihrung des Gebiudes taxfrei anzuweisen.
3. Alle zu der betreffenden Kirchengemeinde angehărigen Familienvăter
— mit Inbegriff der Kinderlosen, — sollten verpflichtet xerden zur Erhaltung
der Gemeindeschule 1 fl. — 40 cr. — 20 cr. în Cm. Je nach der Klasse,
in
welche sie nach ihren Vermăgensumstinden zu kommen haben, beizusteuern.
Von der Entrichtung des Schulgeldes wiren Jedoch die unbemittelten Familienvăter und arme Wittwen zu entheben.
Die Volksschulen sollen in Elementar- und Hauptschulen zerfallen. Elementarschulen sollen alle Kirchengemeinden, die eine Pfarre bilden,
besitzen.
Hingegen sollen Hauptschulen bloss in den Stidten, Marktflecken,
und in allen
jenen Ortschaften errichtet werden, welche eine Kirchengemeinde
von wenig-

stens 2000 Seelen aufzuweisen haben, jedenfalls aber mit der Errichtung
der
Volkschulen so gegangen werden, dass sie in allen Landestheilen
vertheilt
als Brennpunkte grăsserer Volksbildung erscheinen, und daher vermige
ihrer

geografischen

Lage

auch fiir jeden leicht zuginglich

sein sollen.

Was nun die Dotation der Schullehrer anbelangt, so sollte sie hinsichtlich
der Elementarschullehrer nach den Kategorien der Pfarren
stattfinden, und
in 200 fi. — 160 und 120 fl. Cm. an Jăhrlichem Gehalte
bestehen.
Diese Gehalte sollten fliessen:
1. Aus der jedem Schullehrer im Sinne des sanktionirten Landtagsartikels

vom

Jahre

1846/7

auszuscheidenden

halben

Session, und

2. Aus dem von jedem Familiensvater zu entrichtenden Schulgelde.
Der. Abgang

sollte aus dem

Schulfonde ersetzt werden.
Die Hauptschulen

Klassen

haben.

Und

Staatsschatze,

sollten drei Klassen,

da jede Ortschaft,

oder

aus

dem

eine Elementar-

worin

eine

zu

bildenden

und zwei hihere

Hauptschule

errichtet

—
werden

mâchte,

auch
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eine Elementarschule

besitzen

wiirde,

so -kânnte

mit der

PIRPPIwR

Errichtung einer Hauptschule so geschritten werden, dass
mit der bestehenden
Elementarschule auch die zwei hiheren Klassen zu verbin
den wăren, mithin
trăte die Nothwendigkeit ein, bloss nur zwei Lehrer noch
fiir die zwei k5heren
Klassen zu bestimmen, und fiir ihre Dotirung Sorge zu
tragen. Die Dotirung
der zwei Oberlehrer sollte in: 300 A. Cm. Jăhrlichen Gehalte
s bestehen, und
aus denselben Quellen, wie die Gehalte aer Elementarlehrer,
fliessen.
Ausserdem sollen fiir die Lehrer anstăndige Wohngebiude
errichtet, und
ihnen ein entsprechendes Holzquantum aus dem Gemeindewald
e unentgeltlich
assignirt werden.
Die in den Elementarschulen zu lehrenden Gegenstănde sollten
bestehen:
in der Christenlehre;
!
im Lesen;
im

Schreiben;

im Rechnen, die 4 Spezies;

“im Kirchengesange, und
in dem Unterrichte îiber die Pfichten der Unterthanen
zu dem
Monarchen und zu den Vorgesetzten.
Zur Einiibung in dem Lesen sollte das so genannte Buch Csaslov
(Horologion), dann das Psalterion verwendet werden.
Die Organisirung der Hauptschulen sollte in der vom Herrn Unterri
chtsministerialkommissiiren Hiiussler in seinsn Grundsâtzen îiber die Organi
sirung der
Volksschulen in Siebenbiirgen vorgezeichneten Weise und în Gemăss
heit meiner
hinsichtlich dieser Grundsiitze erstatteten Wohlmeinung stattfinden;
Beziiglich der Art der Bildung der Schullehrerkandidaten fiir die Volksschulen, beharre ich bei meinen sowohl in dem of erwiihnten
dem Herrn
Civil-Kommissir fiir Siebenbiirgen eingereichten Elaborate, als auch
in dem
angefiihrten, dem Herrn Unterrichts-Ministerial-Kommissăr von Hiussl
er vorge" legten Gutachten ausgesprochenen Ansichten, dass nimlich die
Vollksschullehrerkandidaten in der pedagogisch-theologischen Anstalt meiner
Didcese

__gebildet xverden sollen.

_

Was die Volksschulenaufsicht anbelangt, so ist es wiinschenswerth:
1. Das jede Kirchengemeinde einen Lokalschulinspektor durch
freie

Wabl, welche jedoch dem Distriktual-Schulins pektor zur Bestăttigung vorgelegt

xverden sollte, wiihle.
2. Dass die Lokalschulinspektoren

den betreffenden Brzpriestern als den

respektiven Distriktual-Schalinspektoren untergeordnet sein sollen, welche dann

3. Insgesammt dem Diicesanbischofe als dem obersten Inspektor aller
in dem Bereiche seiner Diicese sich befindenden Volksschulen unterstehen sollen.
und

Der Diicesan-Bischof steht dann im Verkehre mit dem Landesschulrathe

dem

hohen Kultusministerium.

—
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Es eriibriget noch, mich in Betreff der Art'und Weise, auf welche ein
Pensionsfond fiir die hinterlassenen "Wittwen und Waisen der Geistlichen
meiner Dicese gebildet werden sollte, auszusprechen. Die im Mirz 1. J. abgehaltene Diicesan-Versammlung hat sich im $. 13 des Synodalsprotokolls
iiber diesen (egenstand folgendermassen geiussert: „Es sollen fiir die Wittwen
und Woaisen der Pfarrer entsprechende Pensionen (von der Regierung) bestimmt
werden, nach der Analogie der Staatsbeamten“. — Also die Diicesan-Versammlung hat in Ansehung der gedriickten materiellen Lage meiner Kuratgeistlichkeit ihre Zufucht zu der hohen Regierung genommen.
die Dotation des Klerus in der oben angedeuteten Weise ins

Wenn jedoch
Leben treten

mâchte, so kânnte ein Wittwen- und "Waisenpensionsfond auch ohne Intervenirung des Staatsschatzes gebildet werden, und zwar durch Abziige aus den
Gehalten der Seelsorger welche 6 Percent betragen sollen.
Ausserdem kânnte zu Gunsten des Pensionsfondes noch die Regel eingefiihrt werden, dass ein Drittel des hinterlassenen Vermâgens solcher Geistlichen
die wittwen- und kinderlos sterben, dem benannten Fond falle.

Auf gleiche Art kânnte u. miisste ein Pensionsfond auch fiir die Wittwen
und Waisen der Volksschullehrer gebildet werden, wobei ich mir erlaube noch
zu bemerlien, dass falls ein Antrag auf Vereinigung der pădagogischen Anstalt
mir der theologischen der Genehmigung der hohen Regierung sich erfreuen wird,
es sehr wenige Schullehrer-Wittwen und Waisen geben xwviirde, da die meisten
Schullehrer mit der Zeit eingeweiht und zu Pfarrămtern befârdert michten,
Zum Schlusse erlaube ich mir noch einige Beschwerden und Bitten der
im Monate Miărz 1]. J. za Hermannstadt abgebhaltenen Synode meiner Diicese,
deren Protokoll schon lăngst in den Hinden der hohen Regierung sich befindet,
Buer Excellenz nochmals ans Herz zu legen, und um deren baldige Erledigung
ergebenst; zu bitten. Sie sind folgende:
1. Da die Kuratgeistlichkeit aus meiner Dicese bis zur Zeit mit keiner
Dotation bedacht ist, und seit der Einfiihrung der allgemeinen Besteuerung
aller Staatsbiirger ohne Unterschied des Standes und des Charakters auch die

friiher genossene Befreiung von der Kopfstener und den Gemeinde-Lasten
verloren hat, in welche letztere Immunitit
— in Ansehung der Gemeindelasten
— sie Jedoch auf ihre vielfachen Bitten wieder eingesetzt wurde: so măge
die hohe k. k. Regierung die benannte Geistlichkeit— bis zur Inslebentretung
der Dotation auch von der Entrichtung der Kopfsteuer gnădigst enthalten.
|
2. Da die Errichtung der niederen und hheren Lehranstalten in Siebenbiirgen zur Beforderung der Bildung unter meinem Di6cesanvolke nicht hinreicht
sondern iiberdiess nothwendig ist, dass solchen Jiinglingen, welche Beweise
seltener Geistesanlagen und grosser Vorliebe zu den Wissenschaften liefern,
die Gelegenheit geboten

besuchen zu kânnen.

verde,

die beriihmtesten Lehranstalten der Monarchie
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Aus diesem Anlasse geruhte die hohe Regierung, solche
Jiinglinge auch
meiner Diicese, welche die obbezeichneten Eigenschafte
n besitzen, denen es

jedoch

an den

nothwendigen

materiellen

Mitteln gebricht,

der in der Ost.

Monarchie in grosser Anzahl vorhandenen Stypendien theilha
ft zu machen. .
3. Auf der Synode ist vieler Seits die Klage erhobe
n xworden, dass
manche Unterbeamten die Geistlichen aus meiner Diăcess
e auf Grund jeder
noch so unbegriindeten Klage oder Angebung verhaften,
und wăhrend der
Haft auf eine erniedrigende Weise behandeln, wodureh
das Ansehen der
Geistlichkeit, und die Wiirde der Kirche untergraben vird,
und zugleich auch
die loyalen an die Beamten ergangenen ministeriellen Erlăsse
îiber das Benehmen
der Beamten im Amte verletzt werden, damit nun diesem Uebels
tande kiinftig
hin vorgebeugt wird, geruh6 die hohe Regierung die Anstalt gnădig
zu treffen,
dass auch wâhrend des Belagerungszustandes die Verhaftung
eines Seelsorgers
nur în dem Falle stattfinden soll, wenn schwere Inzichten gegen
solchen vorhanden sind, und dass auch dann jede schimpfliche Behand
lung vermieden
werde. Auch măchte in solehen Fiăllen die Anzeige an den betreff
enden Erzpriester, oder den Diicesan-Bischof erstattet werden, damit fiir
die ohne Seelsorger gebliebene Gemeinde Firsorge getroffen werden kann.
4. Da nach dem neuren Staatsprinzip jeder gesetzlich anerkannten
Kirche
das Recht zusteht, ihr Vermăgen selbstăndig zu verwalten, und dieses
Recht am
wenigsten einer solchen Religion, deren Fonds, wie es bei meiner
Diăcese der
Fall ist, aus den milden Beitrăgen der Glăubigen entstanden sind,
verwebhrt;
werden kann, so mige die hohe Regierung gniidig verfiigen, das
die meiner
Didcese angehirigen Geldfonde, welche unter meinem Vorgiinger ohne Vorwis
sen
der Kirche der k. k. Siebenbiirgischen Provinzialkassa zar Verwaltung iiberge
ben
wurden, meiner Diicese Behufs selbsteigener Verwaltung riickgestellt xverden
.
-D. Da im Verlaufe des letztverflossenen Revolutionskrieges 40 Kirche
n
aus meiner Didcese durch den Vandalismus der Rebellen eingeischert, 319
mehr oder xeniger ausgeraubt, und eine demolirt wurde, so dass der von
der
Umsturzpartei den Pfarrkirchen meiner Gliubigen zugefiigte Schaden auf mehrer
e

hundert Tausend Gulden sich belăuft; da ferner diese Kirchen heutigen Tags

„sich in diesem traurigen Zustande befinden, und ihre Herstellung durch die
Gemeinden, deren materieller Wohlstand in Folge der vielen fir den 'Thron
gebrachten Opfer ginzlich darniederliegt, nicht zu gewărtigen ist: so geruhe
die hohe Regierung den, den Kirchen in den letztverflossenen zwei
Jahren
zugefiigten Schaden durch 'gemischte Komissionen erheben zu lassen,
und
nach gewonnener Uberzeugung von diesem Zustande eine Entschădigung oder
Unterstiitzung den Pfarrkirchen zu 'Theil werden lassen, darmit an
der Herstellung derselben Hand gelegt, und somit die an denselben haftenden traurig
en

Spuren des unheilvollen Revolutionskrieges verwischt werden.
Wien,

den

16-ten November

1850.
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42.
Memorial, prin cae se lămuresce cererea Românilor de religiunea răsăritână
în Austria pentru, restaurarea metropoliei lor din punct de vedere a ss.
can6ne, — așternut c. 7. ministeriu pentru cult și instrucțiune în 1851, de
Andreiu Bar. de Șaguna, episcopul bisericei resăritene în Ardeal.
În cele două Promemorii

de mai

nainte am lămurit cu temeiurile istorice,

că românii, de religiunea răsăritenă în Austria au avut ierarchia lor, adecă o
metropolie cu mai multe episcopii.
Cuprinsul

acelor

Promemorii

numai

atunci

mar

av6

valdrea

sa,

decă

contrarii acelora ar fi produs astfel de contradovedi, prin care afirmările mele

Sar fi fost răsturnat

cu totul.

Dar fiind-că acesta nu s'au făcut, tote opintirile

lor se pot asemăna cu truda lui Sisif: a prăvăli pâtra în sus pe un munte
repedicios, fără de a ajunge cândva la scop.
După-ce am dovedit dar în pomenitele Promemorii, cum noi românii am
avut metropolia n6stră cu mai multe episcopii, — la ce fel de sârte vitrigă
fu espusă acestă ierarchie în decurgerea vremii prin g6nele îndreptate asupra
ortodoxiei nâstre, — cum se stînseră vechia metropolie şi episcopiile, și credincioşii acelora, afară de ardeleni, se traseră la episcopiile întemeiate pentru
coloniștii sârbi, cum românii de credinţa răsăritenă în Ardeal în 83 de ani

fură lipsiţi de archipăstoriu, şi câte apăsări și volnicii aţintite asupra nimicirei

lor avu de a suferi biserica nâstră, —

în rele

de primejdie: —

deslega alte trei probleme

în ce chip biserica ne întări în credință

acum cu ajutoriul Atotputernicului
din punct

de vedere

al

dreptului

mă voiu sili a
canonic

spre a

face destul atât datorinţei mele, cât şi învăpăiatei mele râvne cătră dreptate.
Aceste

probleme

sunt:

o

I. Ce die canânele nâstre în deobște în raport cătră metropoliţi? *
II. Ce fel de îndatoriri are după canâne o metropolie învecinată faţă cu
altă metropolie asemenea învecinată, când acesta se află în prigoniri ?
"IIL. Aveminoi românii de religia răsăritenă drept de a cere dela Maiestatea
Sa Împăratul restaurarea metropoliei nostre apuse în urmarea prigonirilor?
IL.
Ce die canânele nstre în de obşte în raport cătră metropoliţi?
SS. părinți luminaţi de Duchul Întemeietorului creştinătăţii şi povăţuiţi

de acela în tâte lucrurile bisericei, în evlavioşia lor prea bine au cunoscut,
că rândul bun trebue să fie principiul cel mai înalt, după care trebile bisericei

lui Christos să se administreze şi să se cârmuscă, ca Tatăl ceresc să se
preamărescă şi prin buna rânduclă în biserica sa să se sfințescă numele lui,

ca voia lui să se facă precum în ceriu, aşa şi pre' pământ; drept care și
apostolul Pavel dice: „Tâte cu cuviinţă, şi după rânduslă să se facă“ 1, Corint,

—
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— Din causa acestor-bune rândueli încă pe vremea părinţilor apostoleşti

se făcură disposiţiuni

în privința metropoliţilor.

Aşa cetim în canonul 34 al

SS. Apostoli: „Episcopii feşte cărui neam (naţii) se cuvine a cunâsce pre cel
„„întâiu între dânşii şi a-l socoti pre el ca de cap, şi nimic ceva de prisos a face.
„Eră ei singure acelea fiește carele a face, câte se cuvin episcopiei sale şi
„satelor celor de sub dânsa.
Dar nici acela (metropolitul), fără de socotela
tuturor să nu facă ceva, că așa va fi o conglăsuire, şi se va mări Dumnedeu
„prin Domnul întru S. Duch“,
Cuprinsul acestui canon e fârte bogat, căci cuprinde înî sine mai multe
norme în privinţa ierarchiei bisericesci, şi adecă:
l-a prescrie acel canon, ca mai mulţi episcopi să aibă între sine pre unul
pre carele să-l cunoscă ca pre cel dintâiu între dânșii, fără de socotâla lui
„să nu întreprindă nimica în trebile, care privesc la dogme, la iconomiile şi
îndreptările greșelelor celor obștești, la chirotoniile archiereilor ş. a. Acest
„cel dintâiu“ se numesce metropolit, la carele episcopii sunt datori a se
aduna în hotărite vremi și împreună cu dânsul a se sfătui despre trebile
bisericesci mai importante.
2-a. Mai departe ne învaţă acest canon, că nu se cuvine unui metropolit
a face singur și în deosebi vre-o lucrare obştâscă, fără socotinţa tuturor episcopilor săi; căci numai cu chipul acesta va fi conglăsuire şi dragoste între metropolit
și episcopi. Din care armonie și dragoste se va mări Dumnedeu Tatăl prin
fiul seu și Domnul nostru Iisus Ohristos, carele gice: „Întru acesta vor cunâsce
toți, că sunteţi ai mei învățăcei, de veţi avs dragoste între voit. Ioan 18, 35.
d-a, Se mai vede din acest canon, că episcopii unei naţiuni trebue să
aibă metropolitul lor, carele să fie de una și aceeaşi origine cu episcopii,
preste cari e pus, şi cu poporul. Eu socotesc că n'am dedus prea mult din
citatul canon, căci tâtă organisațiunea bisericei orientale aşa e întocmită, ca

să se ia în deplină
pre

dânsa,

socotinţă limbile

şi prin urmare

tuturor naţiunilor,

tote funcțiunile

care

o mărturisesc

bisericesci să se săvârşescă în limba

poporului concerninte, precum și diregătoria eclesiastică să se ducă în limba
maicii. SS. Părinţi la întocmirea canonului de mai sus n'au luat în socotință
singură numai rândusla cea bună în cârmuirea bisericei, ci și aceea împrejurare,
ca fieşte-care metropolitsă fie destoinic a ţin6 slujba dumnedesscă şi corespondinţele atât cu episcopii cât şi a predica poporului cuvântul lui Dumnedeu.
Necesitatea unei astfel de organisări se vede din destul şi de acolo, când socotim cu ce greutăţi ar av6 a se lupta un metropolit şi episcopii cu prilejul
sin6delor provinciale şi în trebile lor. despre o parte şi alta, dâcă nu sunt
de aceeaşi origine sau limbă, căci atunci ar trebui să alerge la o limbă străină
și. neînțel6să de toți..
Cei o sută cincideci de părinţi, cari s'au adunat la Constantinopole în
anul 381 sub împăratul “Teodosiu cel Mare. au aflat cu cale în legătură cu
12

—
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canonul al 6-lea al întâiului sobor ecumenic, unde se dice: „Obiceiurile cele
Gin început ţie-se“, de a hotărî marginile deosebitelor eparchii bisericesci, ca

cu chipul acesta să se pună stavilă frecărilor și prigonirilor, care s'ar put
nasce din amestecul unei diregătorii bisericesci în administraţia altei eparchii.
Acesta hotărire se cuprinde în al 2-lea canon al citatului al 2-lea sobor ecumenic, care așa sună: „Episcopii să nu se mestece în bisericile cele afară de
„hotarăle lor, nici să le turbure acele..
Eră bisericile lui Dumnedeu cele
„ce sunt între n6murile cele barbare, trebue a se iconomisi după obiceiul
” părinţilor,

ce au apucat a se țin“.

Nu va fi de prisos a aminti pricina, carea au înduplecat pe ss. părinţi,
de a face acest canon. Pe vremea g6nelor asupra creștinilor în primii secoli
ai creştinismului nu se putură hotări strîns marginile deosebitelor eparchii; mai
într'un târdiu însă, după încetarea gonelor, deşi se statorniciră mai hotărit
marginile eparchiilor, totuşi nu încetară așa curând apucăturile unui cap bisericesc în eparchia celuialalt, prin care se escară prigoniri mari între episcopii
diecesani,

și aşa se conturbă

buna

rânduslă.

Spre

a înlătura

acest

rău,

părinți hotărîră, ca fieşte-care patriarch și metropolit numai acea eparchie
o cârmuâscă, carea a fost încredințată diregătoriei lui archipăstoresci;
cuprinsul unei diecese străine, nimănuisă nu fie ertat a usurpa ceva sau
ângusta drepturile unei alte biserici, prin urmare să nu săvârșescă nici
hirotonire

preoțâscă,

sau o altă

funcţiune

bisericescă

într'o

diecesă

ss.

să
în
a
0

străină,

fără numai când e pottit spre acesta de episcopul diecesan atârnătoriu. Ce
se atinge de bisericile espuse gânelor, acelea să se ocârmuescă după obiceiul
aședat de ss. părinţi, adecă, episcopii cei mai deaprâpe şi mai harnici să
călătorâscă în acelea, și să se străduescă a împlini lipsele lor.
Atât, din acest canon cât şi din motivul, care după tâlcuirea canoniștilor
au dat pricină ss. părinţi, de a aședa acest canon, se vede, că părinţii, care
s'au adunat la al 2-lea sobor ecumenic rânduiră în privinţa metropoliţilor, ca
ei să nu trecă. cumva hotarele administrărei lor eparchiale, ci în înțelesul
canonului al 6-lea al întâiului sobor ecumenic să se ţină de obiceiurile cele
din început. O înrîurire într'o diecesă străină numai la acea întâmplare se
concede metropolitului san episcopului, dâcă acesta fiind espusă gânelor, e
lipsită de archipăstoriul seu. Dară şi acestă îndatorire numai pănă atunci o
p6te economisi metropolitul sau episcopul, pănă când strîmtorata diecesă și-a
câştigat 6răşi pacea, libertatea şi drepturile sale, încetând apoi influința străină

ca la întâmplare din contră să nu se vateme obiceiurile cele din început.
Deşi părinţii adunaţi la al 2-lea sobor ecumenic se străduiră, a întroduce
rânduslă în administrarea metropoliţilor;

totuşi

nu se vede,

că şi-ar fi ajuns

deplin scopul lor, căci îndată la al 3-lea, sobor ecumenic, ce s'au ţinut la anul
431, în Efes de 300 de episcopi, se văqiu lipsa, de a regula prin o nouă lege
bisericăscă hotarele metropoliilor, precum acesta se arată din canonul al 8-lea

—
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al acelui sobor, care așa sună: „Încât nimeni din iubitorii de Dumnedeu
„episcopi, altă eparchie, carea n'a “fost mai nainte și din început sub acelaşi;
„adecă sub cei mai nainte de el, să nu pue mâna pe ea. Ci şi de au apucat
"cineva şi de altul de s'au făcut silit fiind, acesta să o dea înapoi, ca canânele
„părinţilor să nu se calce, nici măcar cu sfințită lucrare, ca să nu încapă

„mândria stăpânirei lumesci.....

Deci au socotit sfântul şi ecumenicul sinod

„& se pădi pentru fieşte-care eparchie, curate și nesilite dreptăţile cele cuvenite
„ei din început, şi după vechiul obiceiu, ce s'au apucat, fieşte-care metropolit
„având voe la cele întocma cu cele lucrate, a primi spre a sa întărire. Er
„decă cineva ar arăta un chip luptătoriu celor acum hotărite, fără tărie acesta
„a fi s'au socotit de tot sfântul și ecumenicul sinod.
Pentru desăverşita, înțelegere a acestui canon, voiu aduce aici înainte motivele, care au dat Sânţilor Părinţi prilej la acestă hotărîre. Tâlcuitoriul acestui

canon în Pidalion dice despre acesta următorele:

„De vreme ce Ciprul după

„ocârmuirea cea din afară era supus ducelui Antiochiei, carele şi trimitea, voevod
„oştenesc într'6nsul. De aicea episcopul Antiochiei urmând politicescului și celui

„Gin afară chip, şi legei acestia, au voit să arate supusă lui și Eparchia acesta,
„Şi după
„cei din
„ce este
„sinod fu

ocârmuirea cea dinlăuntru și
Cipru afară de hotăririle sale,
afară de apostoleștile canâne
silit prin canonul acesta, ca

„metropoliţii

Ciprului

bisericâscă, chirotonind pre episcopii
și neurmând după vechiul obiceiu, lucru
de cel 34și 35.... Pentru aceea numitul
după canbne şi după vechiul obiceiu

să chirotonâscă însuși de sineși pre episcopii cei din

„Cipru, şi despre altul să rămâie nosupăraţi şi nesiliţi. Făcând însă canon
„general şi sobornicese Părinţii sinodului acestuia adaugă, că însăşi acâsta
„să se pădescă şi la celelalte ocârmuiri şi eparchii pretutindenea. Încât să nu

„înguste şi să-şi însușască nici un episcop

altă eparchie,

ce din început şi

„din vechime nu au fost supusă ori stăpânirei sale ori predecesorilor lui. Eră
dscă vre-unul cu sila își va însuşi acesta, să o dea înapoi, ca s5 nu calce
„can6nele părinţilor, şi ca nu archiereii - propuind, pâte ca un acoperemânt,
“sfinţita lucrare, sub acesta pe ascuns să ia deşarta slavă de lumesca stăpâ„nire..... Deci sau socotit de cuviință de. cătră sfântul acesta şi ecumenicul
„sinod, să rămâie curate şi nesilite dreptele pronomii, care din început şi din
„învechit obiceiu, au dobândit fie-care eparchie..... Eră de ar arăta cine-va

„tip sau lege politicescă, protivnică canonului acestuia, an socotit de cuviință
„tot sinodul acesta, ca politicâsca legea, acesta să rămâie fără tărie și neluorătore“.
Despre înţelesul canonului acestuia nu mai pote fi nici o îndoială, ci fie-

cine se va convinge parte din cuprinsul lui, parte din tâlcuirea aceluia, că SS.
Părinţi dela Efes, au hotărît prin acela, ca nici un metropolit să nu săvârșescă
chirotoniri în altă diecesă, şi cu atâta mai vârtos şi pre acele eparobhii, care
în contradicere cu obiceiul vechiu i-au fost lui subordinate prin vr'o lege

politicescă, să le dea înapoi legiuitului episcop;

căci numai cu chipul acesta

se pot susţin6 curate și întregi drepturile fie-cărei biserici.
.
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II.

Ce fel de îndatoriri are o metropolie
mărginaşe, când acâsta se află sub gone?
|

Din

un drept
amândoi
dator, a
amestecul
duială în

învecinată față cu altă metropolie

că îndeobşte

cele dise e invederat,

învecinat mare nici

metropolitul

preste o altă metropolie mărginașe, nici chiar la întâmplare, când
metropoliţii se află în unul şi același stat, ci cu atâta mai vârtos e
se ţină între hotarele metropoliei sale, căci de altmintrelea prin
în altă eparchie în contra canânelor se turbură pacea şi buna rânbiserică. Numai la întâmplări extraordinare, când adecă o metropolie

se află sub gâne şi e prigonită şi prin urmare lipsită de archipăstoriul seu,
metropolitul învecinat e îndatorat a îngriji de aceea în cele sufletesci, adecă,

a călători acolo, şi a împlini lipsele acelea în privința bisericescă; îndată însă,

ce încâtă gânele, metropolitul învecinat, are de a se întorce la metropolia sa,
şi a nu împedeca restaurarea ei, căci numai cu chipul acesta se pot susțin€

drepturile fie-cărui metropolit în întregitatea lor. Un metropolit însă, care nu
ia în s6mă acesta, păcătueşte în contra can6nelor, pentru aceea biserica nu
încuviinţeză lucrările lui acestea,

ci le socotește

netemeinice

de

(fără tărie).

După ce am desluşit în înţelesul canânelor doctrina bisericei în privința
mstropoliţilor,

promemorii ale mele am dovedit cu temeiuri, că

și în cele doue

noi am avut metropolie la Belgrad, şi câte gone şi prigoniri au suferit aceea,
voiu aplica acum

desfășurata teorie la petiţiunea românilor de legea răsăritână,

înainte însă de a face acâsta, voiu mai atinge pe scurt:
a) Stângerea metropoliei la Belgrad;
V) Înfiinţarea metropoliei Carloviţiane; şi
c) Contopirea

aceleia cu acesta.

" a) Apunerea metropoliei dela Belgrad se întâmplă în anul 1700, când
adecă metropolitul Atanasie se uni cu biserica romano-catolică.. Înainte încă
de actsta catastrofă principii magiari ai Ard6lului, se opintiră în tot chipul
spre a aduce religiunea și biserica nâstră la perire, și pentru ca să-şi ajungă
cu atât mai sigur intenţiunea acesta, lipsiră pe creştinii nostri de archipăstorii
lor. Pentru aceea nici nu aflăm în secolul al 16-lea și 17-lea episcopi pre
acele scaune episcopesci, despre care se face amintire în diplomele secolului
al 15-lea, ci noi cun6scem numai neîntrerupta serie a metropoliţilor nostri
dela anul 1479 pănă la 1700, prin urmare scim, că pre vremea, când veni
Ardslul sub stăpânirea Austriei, pe scaunul metropolitan din. Belgrad şedea
metropolitul Varlaam, şi după mârtea lui 1693 Teofil, şi după acesta 1697
Atanasiu.

:

|

|
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Noi avurăm drept aceea sub împărații Austriei trei metropoliţi, dintre”
cari cel dintâiu Varlaam după împreunarea Ardslului cu împărăţia austriacă:
şi-au pus tâtă silința spre a mijloci eliberarea bisericei nâstre de cătușile
împilătorilor principi magiari. Însă următoriul seu Teofil vădând, că resultatul:
silinţelor sale atârnă dela, schimbarea religiunei strămoşesci, începi a se clătina:
în ortodoxie, dară muri preste puţină vreme în luna lui Iulie 1697. După el
se alese Atanasiu de metropolit, și fu sfințit la Bucuresci în 22 Ianuarie 1698,
prin exarchul patriarchului constantinopolitan, după care s'a, reîntors la scaunul
seu. Nu trecu mult şi Atanasiu căpătă, aplecare cătră uniune, la, care şi trecu
în faptă cu o parte a preoțimei și a poporului în 5 Septembre 1700.
După desbinarea bisericâscă, carea se năseii în chipul acesta între români,
se făcu începutul, de a neodichni pre cei neclătiţi în religiunea părintâscă,

spre a-i sili la trecere. Acâsta, pricinui neodichne mari și încurcături; spre a
căror domolire împăratul Leopold I. se văqu silit a rândul în 12 Septembre
1701

„ca românii să trăescă în pace,

şi ca fiește-cine,

carele

nu

voesce

unia,

să

„p6tă trăi în linisce și nebântuiti. — Asemenea, şi împărătesa Maria Teresia
porunci în anul 154 ca pe viitoriu românii de credința răsăritână să nu se
conturbeze în eserciţiul religiunei lor, şi să nu îndrăsnâscă nimeni a-i amăgi
prin înfricoşări spre a trece la unie, fiind-că astfel de individi ca neşte turburători de liniştea obștescă vor căd6 sub asprimea legilor, Împăratoriul Iosif II
prin o patentă împărătescă din 20 August 1782 se milostivi a ordina, ca românii
neuniţi să remână neconturbați în posesiunea bisericilor lor, a caselor de
rugăciune și parochiale şi a fondurilor.
|
Pre lângă tote aceste umane ordinaţiuni împărătesci biserica nu putu fi
mângăiată, căci îi lipsea, ierarchia.
Pentru aceea se desfăcură tote legăturile
în biserică şi între cei bisericesci, şi mângăerea, sufletâscă suferi fără, asemânare..
Candidaţii de preoţie trebuiau pe ascuns să călătorescă în România sau Moldavia
pentru primirea preoţiei; mulţi dintre credincioşi muriau fără de a fi fost împărtăşiți cu ss. taine; copiii treceau din viață nebotezaţi; de maslu nici că

era vorbă; bisericile care le ridica poporul cu multă sudâre, din lipsa preoților
rămâneau adesea închise la sărbătorile cele mai mari, (întâmplări de care

de-abia se va put da vre-o desvinuire înaintea tribunalului dumnedeescului
întemeietoriu al creștinismului); logodnicii erau siliți a se cununa în păduri,

la târguri de țeră sau la alte locuri profane,

unde puteau

afla vre-un

preot,

şi fiind-că aceste cununii săverşite în chipul acesta numai din pricina fatalităţilor ajunseră la cunoscința stăpânirei, eșiră mai multe prea înalte disposiţiuni,

care opriră astfel de cununii,
b) În astfel de' împrejurări, era prea firesc, ca stăpânirea împărătâscă,
vădând strînsa alipire a creştinilor nostri cătră religiunea lor, să cugete la
mijlâce, prin care să mântue pre strimtoraţii creștini de acâstă sârte vitregă,
Ei

—

în care cădură.
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Tocmai în acea vreme, pe când românii

în părţile de jos dunărene

ale împărăției

se

răsăritenă, şi adecă pentru familiile sârbesci,
patriarchul Ipecului
cu

privilegii

veniră încâce

împărătesei,

prin

de preste

care

între

întemeiă

cereau ierarchia lor,
asemenea

o ierarchie

care în anul 1690 dinpreună.cu
riul. Sava

altele

li se

şi

Dunăre,

concese

şi

şi dăruiți
o

deosebită

iurisdicțiune bisericescă din episcopii şi preoţii proprii, precum acâsta se vede
din diploma împărătescă, din carea, cea din 20 August 1691 cuprinde următârele:

Ertat vă fie vouă a pune archiepiscop între voi din facultatea, proprie, națiunea
și limba vâstră rasțiană,

pre

care

'] va alege preoțimea

şi mirenii laolaltă, și

acest archiepiscop să aibă putere liberă (drept) de a dispune preste tote bisericile de lege răsăritenă, de a sfinţi episcupi, de a aședa preoţi în mănăstiri,
de a

ridica biserici,

dintr'ale

sale, unde

va fi de lipsă,

și oraşe preoţi sârbești. Într'alt privilegiu din 4 Martie
Ierarchiei următârele: Am hotărît grațios ca pomenitului
cea veche, şi facultatea de a promova pe episcopii de
i se cuvine după dreptul şi obiceiul aceluiaşi rit), să-i
episcopii aşedaţi printi”Ensul se îns6mnă onorabilii Isaia
Ienopolitanei

şi archimandrit

al Cruşedolului;

de a orândui în cetăţi

1695 se cetese asupra
archiepiscop dignitatea
ritul seu (dâcă adecă
rămâie întregă, iar de
Diacovici al Timişorei,

Stefan Metoviac al Karlstadtului

și Zrinopolei; Ieftimie Drobniao al Segedinului și Alba-regalei; Spiridon Stibiţa

al Verşeţului și Efraim

Beniamin

al Oradiei

și al Agriei,

pre carii adecă noi

în puterea celor de faţă am aflat de bine a-i admite și tolera să?pâtă săvârşi,
neconturbați prin districtele asignate în care adecă în număr competent cu
voia consiliului nostru aulico-belie s'au aședat poporul rasțian sau serbian,
cela ce, precum s'a atins, de sub jugul servituţii turceşti au venit sub devoiunea n6stră şi s'au înlocuit.
Cu chipul acesta nou fundata Ierarchie sârbsscă preste puţin după înte- meierea ei suferi schimbări, care 'și aveau temeiul lor într'aceea, că după ce
s'au creat erarchia pentru națiunea s6rbâscă, schimbările care se întâmplară
în sinul celei din urmă, nu putură rămâns fără reacțiune asupra stărei ierarchice a naţiunei. Prin urmare și aflăm în rescriptul împărătesc din anul 1777
schimbări în privința fundatei Ierarchii la anul 1695, așa în rescriptul lăudat
în Ş 21, se dice: De iurisdioţiunea archiepiscopatului Carloviţian și a metropolitului naţiunei ilirice se ţin numai episcopatele aci atinse, adecă a Verșeţului

sau a Caransebeşului, a Timişsrei, a Baciului, Aradului, Pacraţului, a Budei
şi a Karlstadtului. Din care se vede, că în anul 1777 împărţirea dieceselor au
fost alta, de cum era la anul 1695. Aceste diecese numai pentru aceea erau

subordinate archiepiscopului și metropolitului dela Carloviţ al naţiunei sârbești,

pentru-că

erau tundate

pentru

credincioşii

răsăriteni sârbi,

precum

acesta se

vede din al 3-lea paragraf al numitului rescript, unde se dice: archiepiscopul

şi. metropolitul

numai

în trebile bisericeşti ale naţiunei ilirice e cel mai mare,

dară nu și în cele mirenești.

—
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c) După colonisarea sârbilor în statul Austriei şi fundarea ierarch
iei sâr-

besci, începură românii, cei dela, stingerea metropoliei Belgra
dului cu totul
părăsiți în privinţa bisericâscă, în locurile, unde sunt sârbi creștin
i şi preoţi
se sălăşluiră între ei, a se sluji cu aceştia, prin care starea biseric
ei românilor

se contopi pe încetul cu ceea a sârbilor, şi pre români îi traseră la. diecese
le

s6rbesci; şi fiind-oă stăpânirea împărătâscă tăcu la tâte acestea, Metropo
litul
își întinse cu vreme puterea sa preste toți românii de legea r&sărit
ână în
Ungaria și Banat,
Aşa stă lucrul despre contopirea ierarchiei române cu cea s6rbâscă, care
conglăsuesce deplin cu tradiţiunea poporului.
După-ce am lămurit, în ce chip se stinse metropolia n6stră, şi se născu
cea dela Carloviţ, şi cum se contopi cea dintâiu cu cea din urmă, trec acum
la aplicarea sus desfășuratelor teorii despre metropolii în deobşte — la, cererea
românilor orientali pentru restaurarea, metropoliei lor, şi concheiu:
1. Că românii de credinţa răsăritână, singur numai din pricina vitrigelor
împregiurări, care-i despoiară de metropolitul lor şi de episcopi, cu un cuvânt
de întrâgă ierarchia lor, ajunseră sub jurisdicţiunea metropolitului dela Carloviţ
(al 2-lea canon al soborului ecumenic al 2-lea).
2. Că metropolia dela Carloviţ ca o autoritate bisericâscă, învecinată şi
în acelaș stat cu cea dela Belgrad, era cu atât mai vârtos îndatorată, a purta

grijă de românii
sufletesci.

de

credinţa răsăritână

în câtă

vreme

n'avură

păstorii lor

3. Că metropolia dela Carloviţ e datâre a, se îngriji pentru restaurarea
metropoliei dela Belgrad; după ce acum împrejurările cele apăsătore, care
pricinuiră apunerea aceleia, încetară, şi după puteri să o sprijinsscă (al 6-lea,
canon al întâiului sobor ecumenic; şi tâlcuirea canonului al 8-lea al soborului

ecumenic al 3-lea).
4.

Că e în contra candnelor,

dupleca a slobozi de sub stăpânirea

|

dâcă

metropolia dela Carloviţ nu sar în-

sa bisericile,

care'şi

perdură

prin g6ne

autonomia lor ierarchicescă, după de acum regâștigata libertate, tocma de
ar şi concede acssta legile politice. (Canonul al 6-lea al soborului întâiu
ecumenic; canonul al 2-lea al soborului al 2-lea ecumenic).
5. Metropolia Carloviţului e îndatorată, a se îndestuli cu hotarele acelui
teritoriu, care i s'au dăruit la înființarea ei și s'au însemnat în privilegii, din
care se pote lua, că metropolia Carloviţiană se fandă pentru poporul sârbesc,
carele spre a scăpa de tirănia turcâscă își căută mântuirea în Austria, — că
metropolitul dela Carloviţ e capul bisericesc al sârbilor, că el trebue să fie

de viţă și limbă sârbâscă, şi că acest metropolit să așede
părţi, care sunt locuite de sârbi în număr cuvenit,

episcopi în acele

—
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IL
Avem noi românii de credinţa răsăritenă dreptul de a cere dela Maiestatea
Sa Împăratul restaurarea metropoliei n6stre apuse din pricina gânelor?
Se ţine de datoria fie-căruia, a nu supăra pre nimeni cu cereri și pofte
nedrepte, căci o astfel de manieră nu numai că vatămă' pre acela, dela carele
se cere ceva,

ci păcătueşte

chiar și în contra dreptăţii și a cuviinţei. Precum

fie-care singuratic e dator a se ţin6 în tâte întreprinderile sale între hotarele
cuviinţei și a dreptăţii, tocmai acestă îndatorire are şi un popor întreg,
de
a-şi cercet mai întâiu cu deamăruntul tâte lucrările sale, care sunt de
a se
da publicităţii, &ră cu deosebire a socoti bine acele dorințe ale sale,
care se
vor aşterne supremului

tribunal

de

stat. —

Cunoscut

este,

că poporul român

de legea răsăritenă în Austria dela anul 1848, parte prin deputațiunea
sa națională, parte prin glasul sinddelor diecesane, ce s'au ţinut la anul
1850, la
Sibiiu și la Arad, în sfârşit prin episcopii săi concernenți și deputaţi
neîntrerupt au așternut Prea Înaltului Tron și Stăpânirei împărăteşti cererea,
ca metropolia, carea au existat pănă la sfârşitul secolului al 17-lea
să se restaureze
şi să se subordineze aceleia toți românii gr. răsăriteni din împărăţia
austriacă.
Cumcă

acestă

cerere

a românilor e dreptă, se vede

în destul

de acolo,

că e

basată pe dreptul istoric, şi deodată precum e chiar și din cele
dise mai nainte,
are pe partea sa candnele bisericei răsăritene.
|
Acum

se

naşte

acea

întrebare

numai,

este

cererea

acesta

deodată

dreptă, sau că este o ivire nouă şi necunoscută în biseric
a răsăritână?
Precum

acâstă cerere

a românilor nu e nici nedrâptă nici nouă în biserică
,

se. vede de acolo, că asemenea pretensiuni se făcură şi de
mărturisesc

şi

alte popâre,

care

religiunea răsăritenă, fără ca din partea, bisericei să
se fi desaprobat

o astfel de urmare. Așa -in sârbii și bulgarii sub regele
lor naţional Dușan
formară o ierarchie naţională. Despre acâsta istorisesce
Engel în istoria sa,
partea a 3-a, cap 19, următârele: „Dușan (rege sârbesc
în a. 1352) convâcă
„un
sinod la Siret in preoțimea ţerilor sale şi a celor
bulgăresci, în care
mpatriarchul sârbesc eşi din legătura cu patriarchul
constantinopolitan, ba după

„lulinaţi şi Brancovici, se isgoniră toți preoții naţionali: grecesc
it.
privilegiile

2-a

Din
serbilor colonisaţi în Austria citate mai sus, e înveder
at,
că
dânșii
nu și-au creat nici cum o ierarchie strînsă biseric
âscă, ci o'ierarchie naţională
după originea și limba lor. 3-a. În principatele
România şi Moldavia diregă„toriile cele
mai

de greci..

înalte

bisericesci

Er în vremile

mai

în anii

dincâce

s'a

de

mai

hotărît

nainte se ocupau mai cu semă

prin..0 lege a ţării, ca la :
“treptele cele mai înalte ale ierarchiei numai români
i pământeni să pâtă ajunge.
4-a. Acesta are valdre şi în privința, principatulu
i Sârbiei, unde mai nainte
demnităţile cele mai înalte: bisericesoi se împărţ
iau la greci,
în vreme ce acum

—
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dela eliberarea ţerei acesteia de sub jugul turcesc se încredinţeză singur
numai
sârbilor pământeni.
Din acestea fapte, care le-am adus aici înainte, se pote ved6 lămurit,
că, cererea românilor pentru restaurarea Ierarchiei lor de mai nainte
nu e nici
nedreptă, nici o ivire nouă în biserică, pentru aceea împlinirea aceleia
o putem
nădăjdui.
O obiecţiune s'ar mai put face în contra împlinirei acestei cereri
a
românilor, adecă aceea: că într'unul și acelaşi stat doue Ierarchi
i coordinate
n'ar put6 sta, fiind-că acâsta nu e practicabil şi neaudit. Deşi aş
fi în stare

a aduce mai multe exemple, care zădărnicia acelor obiecţiuni din destul o
ar:

da pe faţă, totuşi me mărginesc a aminti aceea, că înşişi SS. părinţi
au precunoscut, că unitatea politică nu cere nici decum şi unitatea ierarchi
că a
bisericei. Așa, precum s'au observat mai sus, episcopii adunaţi la
soborul
ecumenic din Efes hotăriră în canonul al 8-lea: ca metropolia Ciprului
să nu

atârne dela ceea a Antiochiei, pentru-că atârnarea politicâscă a insulei Cipru

dela Antiochia nici întrun chip nu îndreptățește pre metropolitul
al acestei
cetăţi din urmă, de a'și întinde puterea sa preste Cipru. Acest fapt, nădăjdu
esc
eu, e de ajuns spre a arăta lămurit valdrea obiecţiunei de mai sus. Acum
socotesc, că pot trece la încheerea Memorialului acestuia.
Atât din drepturile istorice şi canonice, care le-am desfășurat în cele
două broșure ale mele şi în acest tractat, și care vorbesc în favârea românilo
r
răsăriteni, precum și din praesa bisericei orientale, iese la lumină, că cererile

românilor de religiunea răsăritână
rânduri

privitâre

s'au aşternut la Prea Înaltul Tron

la biserica lor, care

în repeţite

și la Înalta Stăpânire împărătescă,

nu cuprind altceva, decât cererea, ca trebile lor bisericesci

să se organiseze

și orândusscă în înţelesul canânelor bisericei răsăritene şi a învățăturilor
ss,
părinți, — ca prin urmare biserica lor să se ridice la demnitatea cuvenită
în
stat, şi să se coordineze în privinţa iurisdicțiunei ierarchice asemenea sârbilor,

Împlinirea acestei cereri drepte şi cuviincidse a românilor de legea ortodoxă răsăritână, nu numai va contribui în deobşte forte mult pentru pacea, .
bisericei, şi va av& urmările cele mai binecuvântate pentru cultura religi6să

şi morală a pomeniţilor români, ci și asupra stărei lor materiale ar revărsa
o îmbunătăţire favorabilă, totdeodată o astfel de milă împărătâscă, de carea
s'ar împărtăşi românii, ar mai pune o pâtră scumpă în corâna faptelor celor
gloriose a prea luminatului nostru Monarch, în al Înalt Cărni cabinet mila și
adevărul se întimpină, dreptatea şi pacea se sărută. Psalm 85 st. L1.

—

Pa

96

—

TI.

Avem noi românii de credinţa răsăritenă dreptul de a cere dela Maiestatea
Sa Împăratul restaurarea metropoliei nostre apuse din pricina gonelor?
Se ţine de datoria fie-căruia, a nu supăra pre nimeni cu cereri și pofte
|
nedrepte, căci o. astfel de manieră nu numai că vatămă pre acela, dela, carele
ci păcătueşte

se cere ceva,

chiar şi în contra dreptăţii şi a cuviinţei. Precum

fie-care singuratic e dator a se ţină în tâte întreprinderile sale între hotarele
cuviinţei şi a dreptăţii, tocmai acâstă îndatorire are şi un popor întreg, de
a-şi cercetă mai întâiu cu deamăruntul tote lucrările sale, care sunt de a se
da publicităţii, 6ră cu deosebire a socoti bine acele dorinţe ale sale, care se
vor aşterne

că poporul român

este,

Cunoscut

de stat. —

tribunal

supremului

de legea răsăritenă în Austria dela anul 1848, parte prin deputaţiunea sa naţională, parte prin glasul sin6delor diecesane, ce s'au ținut la anul 1850, la
Sibiiu și la Arad, în sfârşit prin episcopii s&i concernenţi şi deputaţi neîntrerupt au așternut Prea Înaltului Tron şi Stăpânirei împărăteşti cererea, ca metropolia, carea

au existat pănă

Cumcă

cerere

la sfârşitul secolului

al 17-lea să se restaureze

şi să se subordineze aceleia toţi românii gr. răsăriteni din împărăția austriacă.
acestă

a românilor

e dreptă,

se vede

în destul de acolo,

că e

basată pe dreptul istoric, și deodată precum e chiar și din cele dise mai nainte,
are pe partea sa canonele bisericei răsăritene.
Acum
se naște acea întrebare numai, este cererea acesta deodată
dr&ptă, sau că este o ivire nouă şi necunoscută în biserica r&săritenă?
|

Precum

acestă cerere

și

a românilor nu e nici nedrâptă nici nouă în biserică,

se vede de acolo, că asemenea pretensiuni se făcură şi de

alte popore,

mărturisesc

să se fi desaprobat

religiunea răsăritenă, fără ca din partea, bisericei

o astfel de urmare.
formară

care

Așa l-iu sârbii și bulgarii sub regele lor naţional Dușan

o ierarchie

naţională.

Despre

acesta

istorisesce

Engel

în

istoria

sa,

partea a 3-a, cap 19, următorele: „Duşan (rege sârbesc în a. 1352) convocă
pun sinod la Siret din preoțimea ţerilor sale şi a celor bulgăresci, în care
mpatriarchul

sârbesc

eşși din legătura cu patriarchul constantinopolitan, ba după

„lulinaţi şi Brancovici, se isgoniră toţi. preoţii

naţionali grecescit.

2-a Din

privilegiile

mai

că dânșii

sârbilor

colonisaţi

nu și-au creat nici cum

o ierarchie

după originea şi limba lor.
toriile

cele mai

înalte

în Austria

sus,

strînsă bisericescă,

e învederat,

ci o ierarchie naţională

3-a. În principatele România

bisericesci

în

de greci. Er în vremile mai dincoce

“treptele cele mai

citate

anii

de mai

şi Moldavia diregă-

nainte se ocupau mai cu semă

sa hotărît prin.o

lege a țării, ca la -

înalte ale ierarchiei numai românii pământeni

să potă ajunge.

d-a. Acesta are valore şi în. privinţa

principatului Sârbiei,

unde

demnităţile

se împărţiau la greci,

în vreme ce acum

cele mai înalte: bisericesci

mai nainte

—
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dela eliberarea ţerei acesteia de sub jugul turcesc se încredințeză singur numai
sârbilor pământeni.
Din acestea fapte, care le-am adus aici înainte, se pote ved6 lămurit,
că, cererea românilor pentru restaurarea Ierarchiei lor de mai nainte nu e nici
nedreptă, nici o ivire nouă în biserică, pentru aceea împlinirea aceleia o putem
nădăjdui.
O obiecţiune s'ar mai put face în contra împlinirei acestei cereri a
românilor, adecă aceea: că într'unul și acelaşi stat doue Ierarchii coordinate
n'ar pute sta, fiind-că acâsta nu e practicabil şi neaudit. Deşi aș fi în stare
a aduce mai multe exemple, care zădărnicia acelor obiecţiuni din destul oarda pe faţă, totuşi me mărginesc a aminti aceea, că înşişi SS. părinți au pre-

cunoscut,

că unitatea

politică nu cere

nici

decum

şi unitatea

ierarchică

a

bisericei. Aşa, precum s'au observat mai sus, episcopii adunați la soborul
ecumenic din Efes hotăriră în canonul al 8-lea: ca metropolia Ciprului să nu
atârne dela ceea a Antiochiei, pentru-că atârnarea politicâscă a insulei Cipru
dela Antiochia nici într'un chip nu îndreptățește pre metropolitul al acestei
cetăți din urmă, de a'şi întinde puterea sa preste Cipru. Acest fapt, nădăjduese

eu, e de ajuns spre a arăta lămurit

valdrea

obiecţinnei

de

mai

sus.

Acum

socotesc, că pot trece la încheerea Memorialului acestuia.
Atât din drepturile istorice şi canonice, care le-am desfășurat în cele
două broşure ale mele și în acest tractat, şi care vorbese în favârea românilor

răsăriteni, precum și din pracsa, bisericei orientale, iese la lumină, că cererile
românilor de religiunea, răsăritenă privitâre la biserica lor, care în repeţite

rânduri s'au aşternut la Prea Înaltul Tron şi la Înalta Stăpânire împărătescă,
nu cuprind altceva, decât cererea, ca trebile lor bisericesci să se organiseze

şi orânduâscă în înțelesul can6nelor

bisericei răsăritene şi a învățăturilor ss.

părinți, — ca, prin urmare biserica lor să se ridice la demnitatea cuvenită în
stat, și să se coordineze în privinţa iurisdicţiunei ierarchice asemenea sârbilor,
Împlinirea acestei cereri drepte şi cuviinciose a românilor de legea ortodoză răsăritână, nu numai va contribui în deobşte forte mult pentru pacea .
bisericei, și va av6 urmările cele mai binecuvântate pentru cultura religiâsă

şi morală a pomeniţilor români,

ci şi asupra

stărei lor materiale

ar revărsa

o îmbunătăţire favorabilă, totdeodată o astfel de milă împărătâscă, de carea
s'ar împărtăşi românii, ar mai pune o pâtră scumpă în corâna faptelor celor
gloridse a prea luminatului nostru Monarch, în al Înalt Cărui cabinet mila și

adevărul se întimpină, dreptatea și pacea se sărută. Psalm 85 st. 11.

—
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43.
sârbesc esmisă în eparchia Aradului
episcopului Gerasim Raj.

dupi

mortea

Josif, cu mila lui Dumnedeu Patriarchul bisericii drept credinciose a răsăritului,
archiepiscopul Carloviţului, și a tot poporului românesc şi slaveno-sârbese în

ținuturile cesaro-crăeşti metropolit, a Preasfinţitei Maiestăţi apostolicesci sfetnic

de taina din lăuntru, precum și a prea alesului ces. or. Austriac ordin a corânei
de fer Cavaler.
Preabune încuviințaţilor protopresbiteri, bune încuviințaţilor namestnici, parochi,
administratori

parochiali,

capelani,

diaconi

şi tot clerului bisericesc, şi tuturor

drept credincioşilor creștini a păzitei de Dumnedeu

eparchii a Aradului, fiilor

nouă în Christos iubiţi, darul şi pacea dela Domnul Dumnedeu şi Mântaitor
ul
nostru lisus Christos, şi dela smerenia nâstră binecuvântare archipăst
orescă!
Trista mutare din vremelnica viață la cea vecinică a supusului
nouă
episcop al vostru odinidră diecesan a Domnului Gerasim Raț, cu
atât mai
tare au amărit sufletul şi inima nstră, cu cât e mai apriat
cumcă aceea s'au

întâmplat în acâstă clipelă a vremii, când ne stă înainte întru împreună
înţelegere şi sfătuire la olaltă a tuturor căpeteniilor bisericii dreptere
dinci6se în
monarchia austriacă, a lucra pentru binele şi înaintarea, bisericii dreptere
dinciâse

„a răsăritului,
Nouă şi cu atât ne fu mai greu

a audi

acâstă

tristă veste

a răposărei,

şi a suferi lucrarea dânsei în peptul nostru, pentru-că
înțeleserăm din
părţile, cumcă întru fericire răposatului în anii şi dilele
cele mai de pe
a vieţii sale cei pământene pătimind de bolnăvirea sa
cea grea, mai
întru împărtășirea cu noi prin vremile tulburâse împedec
at a trebuit să
cu ochii

sei multe

nerîndueli

întru

împlinirea trebilor

tâte
urmă
fiind
vadă

eparchialnice

altor încredute şi nici că le-au putut în slăbiciunea sa ajuta,
nici că a putut dela
noi şi dela biserică ajutorință căuta, ci a trebuit
așa binevoind Dumnedeu,
a se
muta

la cele

vecinice,

&r pomenitele

nerîndueli

nu

le-a

putut

în viaţa
sa stori şi a întroduce în locul dânselor rîndul
şi orîndusla, îndreptarea şi
legiuirea.
Însă Duchul Sfânt, cel-ce cu Qarul seu în
sfânta biserică a lui Dumnedeu
tot aceea deplinesce, ce lipsesce nu v'au
lăsat fără părinte şi fără păstori

săraci,

pentru-că

după

osebita

purtare

de grije a sa de biserica

nâstră cea
drepteredinci6să, au predat în mânile: nâstre
archipăstoresci purtarea. de grije
despre voi şi mântuirea sufletelor vOstre,
şi cu dumnedeesca povăţuire a sa
ne-au îndreptat, ca noi cu puterea nouă
dela Dumnedeu și biserică dată, să
primim pe noi

ocârmuirea eparchii
de acolo, şi să ne. îngrijim ca un părinte
despre înnorocirea vâstră, şi despre sporirea
întru faptele cele bune creştinesti.

—
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Noi nimic nu am poftit în clipita acesta așa, precum aceea, ca înșine
noi să putem singuri veni de faţă între voi, spre a vă da v6uă binecuvâ
ntarea
nâstră archipăstorescă, spre a vă mângăia, sfătui şi povăţui cătră calea
drâptă
a adevărului și a norocirei vâstre; însă mulțimea lucrurilor de căpetenie
mari,
ce ne stau nouă și bisericii nostre drepteredincidse înainte, nu ne îngădue
a
împlini acâsta dorinţă a inimei nostre, pentru acesta vă trimitem în
locul
nostru pre cinstitul archimandrit a Hopovii Patrichie Popescul de mandatariu .
al nostru, carele în numele nostru şi a sfintei nostre biserici drepteredinci6se
vă va mângăia întru întristarea şi jalea vâstră, vă va scâte la calea dreptă
a
- adevărului întru îndoeli, va cunbsce ranele vâstre cele duhovnicesei, şi sau
singur în locul nostru le va vindeca, au le va arăta nouă spre leac, va,
împăca trebile vâstre cele duhovnicesci şi lipsele, au singur în locul nostru sau
le va arăta nouă spre împăcăciune, și carele în locul nostru, sau dimpreună
cu noi neîncetat se va îngrija despre îndepărtarea tuturor valurilor vâstre
duhovnicesci şi despre îmbunătăţirea stării. vâstre cei bune duhovnicesci, şi
va năzui spre adevărata mântuirea vâstră.
Ci ca să cumpete darul dumnedeese acâsta îngrijare părintâscă a nâstră
despre voi spre binele și mântuirea vâstră, spre binele și mântuirea bisericii
_mnâstre dreptceredinciâse, trebue mai nainte de tâte preaiubiţilor fii ai nostri
duhovnicesci! să depuneţi faptele întunerecului şi să vă îmbrăcaţi în arma
'luminei, să întârceţi urechile vâstre de cătră omenii aceia, cari pismuese mântuirea vostră, vă propoveduese vouă în locul dragostei ură, în locul păcii
nepăciuirea, în locul împreunăţinerei zarvă, în locul unei puteri deschilinirea
părerilor; şi să ascultați de glasul acelor 6meni, cari vă propoveduese curată
dragoste creştinescă şi pacea, vă sfătuesc spre întruunaînţelegere, vă încredințâză,
o părere de fraţii vostri drepteredincioşi întru credință, dragoste şi nădejde,
„ca temeiul cel mai tare a norocirii şi a fericirii vâstre cei vecinice, acestia
sunt soţii şi prietenii vostri cei adevăraţi, pentru-că vă învață după porunca
Dumnedesscă drepteredincidsa biserică a nâstră, şi de unde atârnă mântuirea
şi norocirea vâstră ; 6ră acei sunt neprietenii şi vrăşmașii vostri fiind-că vă
cumpătă spre acele rele, care vor retrage dela Dumnedeu și dela fericirea vostră,
și vor cufunda în cursa, diavolescă și în periciune vecinică.
Vă poruncim vouă mui departe ca archipăstoriu şi vă încredințăm ca
părinte: să iubiţi și să cinsţiţi pre trimisul dela noi mandatariu al nostra pre
sus pomenitul archimandrit Patrichie, răzămaţi-vă cu încredământ deplin pre
orânduelile lui, care vi le va da dânsul în numele nostru cu binecuvântarea
şi cu îngăduinţa nstră spre folosul şi mântuirea, vâstră, şi alergaţi întru tâte

trebile vostre duhovnicesci cătră consistoriul cel de noi
mandatariului nostru

alcătuit, cu acel încredământ,

cumcă,

sub

înainte șederea

fieşte-care

dorință

drâptă a vâstră se va împlini. Vă poruncim la capăt să vă aplecaţi trimisului
dela noi mandatariu.al nostru ca ţiitoriului de loe al nostru, şi pre dânsul
13%

— 100 —
precum în ţinerea, așa şi întru reîntârcerea rândului legiuit nu numai să-l
ascultați, ci să-l şi spriginiţi, că precum nici o casă, nici un sat, nicio cetate,

nici o stăpânire nu pote fi nici sta, fără rândul legiuit, aşa Şi în biserica lui
Dumnedeu nu pote fi înaintare întru buna stare fără rândul legiuit cu povă-

țuirea Duchului sfânt prin sfinţii părinți drepteredinoioși întrânsa întrodus.

Noi suntem încreduţi despre voi şi despre dragostea vâstră cea mare
cătră credinţa şi biserica drepteredincidsă, carea o aţi moștenit-o voi dela

părinții şi strămoşii vostri preacurată și nestricată ca binele cel mai prețuit
în viața vostră şi pentru acâsta ne și nădăjduim forte tare dela voi, ca dela,

fii nostri cei preaiubiţi

duhovnicesci,

cumcă

vă veți feri de fieşte-care proroe

mincinos; carele vor propovedui faptele urei și a neînţelegerei și ca credincioşi
fii ai bisericii drepteredinciosă creştinesci a-răsăritului veți desbate dela inimile
vostre cuvintele dânsului cele putrede, şi veţi primi cătră inima vâstră dragostea
creştin6scă, împreună slujirea și nărăvirea creştin&scă carea vi-o propoveduesce
şi vi-o încredinţeză biserica vâstră drepteredinci6să prin noi credincioşii
slu-

jitori ai săi şi a cuvântului dumnedeese spre buna stare şi mântuirea
vâstră.
Întru acesta nădejde a nostră dară vă trimitem vouă tuturor celor
mari
și celor mici, celor bătrâni și celor tineri, celor avuţi și celor
săraci, sătenilor
și orășenilor şi tuturor cei ce staţi în drepteredinci6să
biserică a nâstră a

răsăritului ca fii credincioși ai ei binecuvântarea nâstră părintâscă,
și ne rugăm
Domnului, carele este isvorul tuturor bunătăților, ca și dânsul
Atotputernicul *

şi atot prea Înduratul să reverse darul seu preste voi, preste
fii și fiicele vâstre,
preste glâta vostră şi preste tâtă averea vostră, ca toţi laolaltă
să sporiţi întru

dragoste, împreună înțelegere şi nărăvire spre bine, cu darul
Domnului nostru

lisus Christos, căruia se cuvine cinstea şi închinăciunea
sfântul Duch, acum și pururea. în vecii vecilor Amin,

În Carloveţ în 22 August 1850.

cu Tatăl

şi cu Prea-

Suspomenitul smerit
Patriarch, Archiepiscop şi Metropolit
dosif m, s,

44.

Guvernul învită pre episcopul Șaguna a participa
la sinodul episcopesc în
Carloviţ pentru alegerea de episcop la Arad, 'Timișdra,
Verșeţ și Buda.
K. D.

An

Seine,

des

Herrn

gr.

nicht unirten Bischofs
Schaguna Excellenz;

Andreas

Freiherrn

von

Laut Erâffnung Seiner Excellenz des Herm
Ministers fiir Cultus und
Unterricht vom 12 d. M. Q.Z. 4109/2929 haben
Seine E. k. apostolische Majestiit

mit Allerhâchster Entschliessung to Karlstadt
5 Oktober 1852 zu bâwilligen

—
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geruht, dass zur Wabl der gr. n. unirten Bischâfe von Werschetz, Arad, Ofen
und Temesvâr am 8 November 185% neuen, oder 27 Oktober 1852 alten Styles
zu Karlowitz eine bischăfliche Sinode, — bei welcher der k. k. Militiir- und
Civil-Gouverneur der serbischen Woiwodschaft und des Temeser Banats Feldmarschall-Lieutenant Graf Coronini Cronberg als kaiserlicher Commissăr interveniren wird, abgehalten, und dazu auch Euer Excellenz einberufen werden.
Ich gebe mir die Ehre Euer Excellenz von dieser Allerhichsten Entschliessung
mit dem Bemerken in Kenntiss zu setzen, dass die Regierung mit Zuversicht
daraut rechne, dass Buer Excellenz einer so wichtigen kirchlichen Handlung
Ihre persânliche Mitwirkung nicht versagen, und îiber die zu gewirtigende
Binladung des Patriarchen Erzbischofes zur bestimmten Zeit in Karlowitz eintreffen werden. — Genehmigen Euer Excellenz die Versicherung meiner vollkommenen Hochachtung
Hermannstadt, den 2l-ten Oktober 1852.
Fiir

den Militir-

und

Civil-Gouverneur

Bordolo

—

m.

p.,

F.M.L.

45.
Episcopul Șaguna notifică că va participa la sinodul electoral în Carloviţ.
An

Ein

hohes

In Folge

E. E. Milităr-

und

Civil-Gouvernement

der mittelst des hochverehrten

in Siebenbiirgen.

Schreibens

vom

12-ten Oktober

1, J. Z. 191 K. D. mir zu Theil gewordenen Ersffnung habe ich die Ehre dem
hohen Gouvernement zur hochgefilligen Kenntniss ergebenst zu bringen, dass
ich nicht versăumen werde dem hohen Auftrage mich nach Karlowitz zu
begeben, und an der Wahl-Synode behufs der Ergănzung der vacanten Diăcesen
zu betheiligen zu entsprechen, und dass ich in der Anhoffnung, dass auch
die spezielle Einladung dem Herrn Patriarchen Jos. Rajacsich mir bis dahin
zukommen diirfte, meine Abreise auf den 1 November festgesetzt habe.
Mit dem Ausdrucke der ausgezeichnetsten Hochachtung gebe ich mir die
Ehre zu verharren.
Hermannstadt, am 2â-ten Oktober 1852,

46.
Episcopul Șaguna notifică protopresbiterilor mergerea sa la Carloviţ.

Ne. 1063 1852,

|

Preacinstite P. Protopâpe! — Fiind patru eparchii văduvite, adecă cea
dela Arad, Buda, Verşeţ şi Timişâra s'au îndurat Maiestatea Sa a resolva
sinod:pe 27 Octobre e. n. la Carloviţ pentru alegerea de episcopi pe sama
!

—
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acestor eparchii, la .care suntşi eu poftit prin înaltul decret presid. cu acel
adaus, cumcă înalta stăpânire de sigur aștâptă dela mine, că eu nu mă voiu
trage îndărăt dela un act bisericesc aşa de momentos.

Despre care Te înştiințez pe Preacinstia Ta cu acel adaus, că eu cu ajutoriul lui Dumnedeu în 20 ale acesteia plec la sinod, şi să nu dai credământ
la niște vorbe,

care

s'ar

put

ici colea audi

din

pricina

sinodului

pomenit,

că adecă eu aș fi aplecat a trece la altă eparchie, ci să fi sigur şi să asiguri
în numele meu şi pe alţii, cumcă eu strâns rămân pre lângă ucelea, ce le am
fost scris dela Viena sub 8 Maiu 1851 Nr. 201 cătră întrega .diecesa nâstră.
În neființa mea acasă va griji pentru tâte Consistoriul nostru. Cu archierescă

binecuvântare

rămâind

al Preacinstiei

Tale
de

binevoitoriu

Archiereu.

"47.

Episcopul Șaguna face gravamen la Împtratul faţă de procederea patriavchului
sârbesc la sinodul electoral din Carloviţ.
Euere Kaiserlich-Kânigliche Apostolische Majestăt!
In Folge der Allerhâchsten Entschliessung ddto Karlstadt 5. Oktober ]. J.
mmittelst xwelcher Euere k. k. Apostolische Majestăt die Abhaltung einer
Wahlsynode zu Karlovitz, zum Behufe der Wiederbesetzung der vier vacanten

Bisthiimer von

Arad,

Werschetz,

'Pemesvar

und

Ofen,

auf

den

8-ten

a.

M.

Allergniădigst zu bewilligen geruht haben, hat Euerer k. k. Apostolischen
Majestăt Cultus-Ministerium im Wege des Siebenbiirgischen Gouvernements-

Priisidiums

auch

den

allerunterthănigst

Gefertigten

zu

der

besagten

Synode

mit dem Beisatze einberufen, dass Enerer k. k. Apostolischen Majestit Regierung
mit Zuversicht von mir erwarte, ich werde einem so wichtigen
kirchlichen
Akte meine Mitwirkung nicht entziehen. Da mein Bestreben stets dahingericht
et
ist, dem mir zu 'Theil gewordenen hohen Regierungs-Auftrage
genau nach-

zukommen, so trug ich auch jetzt nicht das geringste
Bedenken, die wenn
auch beschwerliche Reise anzutreten. Hierbei erfillte
mich die angenehme
Hoffnung, dass meine versammelten Amtsbriider, vorziiglich
der Erste unter

ihnen,

ihre Euerer

k. k. Apostolischen

Majestit

fir

diesen

neuen

Beweis

văterlicher Fiirsorge und Gnade gegen unsere Kirche und
ihre Christen schuldige

Dankbarkeit auch dadurch zu bezeugen sich bestreben werden,
indem sie den
Kaiserlichen Willen ohne Bedenken und in der allerhăchsten
Orts vorgeschriebenen Art und Weise zu erfiillen trachten wiirden.
"XVie gross musste daher mein Erstaunen, und wie schmerzlich
die Erfahrung

sein, als gleich nach Erăffnung der Wahlsynode

Erzbischot erkliirte, dass er meine

'Theilnahme

am 8-ten d. M. der Patriarch

an der Synode

nicht

zulassen

—

103—

kânnte, indem dadureh die der Serbischen Nation verliehenen Privilegi
en
wiirden verletzt werden.
Bei diesem Verlangen beharrte der Patriarch auch
am ersten Sitzungstage (10-ten November) ungeachtet der dagegen Seitens
Huerer k. k. Apostolischen Majestăt Synodal-Kommissărs Grafen Coronini gemachten triftigen Einwendungen, und trotz der, am vorherigen Tage von Euerer
k. k. Apostolischen Majestit Cultus-Ministerium auf den Protest des Patriarchen
gegen meine Zulassung zu der Synode herabgelangten Resolution, wodurch
meine Mitwirkung bei der Synode neuerdings ausgesprochen wurde. — Als
aber zuletzt Euerer k. k, Apostolischen Majestit Synodal-Kommissăr în das
Verlangen des Patriarchen dennoch einzugehen fiir gut fand, erklărte ich, dass
eine Wahlsynode — abgehalten auf Grund der Nationalprivilegien der Serben,
und nicht nach der von Euerer k. E. Apostolischen Majestiit vorgeschriebenen
Art und nach den Canonen der gr.-orientalischen Kirche — ungesetzlich und
anticanonisch sei, und kiindigte zugleich dem kaiserlichen Synodal-Kommissiir
an, dass ich Beschwerde hieriiber fiihren werde.
|

"Die von Allerhâchst

ihrem

glorreichen Vorfahr

Kaiser

Leopold

[. den

aus den 'Tiirkischen Provinzen heriibergesiedelten Serben, în den Jahren 1691
und 1695 verliehenen, und von Ihren Majestiiten den Kaisern Josef [., Karl VI.
und Maria 'Theresia bestăttigten Privilegien haben das Recht eingeriumt sich
die Hierarchie aus dem Schoosse ihrer Nation zu bestellen, aber zugleich die

Jurisdiction

der serbischen Bischâfe blos auf die von Serben

bewohnten: Di-

strikten beschrănkt, denn es heisst ja in dem Privilegium vom Jahre 1695: per
assignatos Sibi districtus, in quibus videlicet numero competente Rasciani, seu
Serviani Populi de Turcico, ut memoratum est, servitutis jugo, in nostram
Devoliorem asserti, familio de Consilii Nostrii Aulae Bellici voluntate consi„derunt, seseque collocarunt, Spiritualia Sua Munia imperturbate obire.......
Ungeachtet dessen aber fingen die serbischen Bischâfe an, ihre Jurisdiction
"auch iiber die romanischen Bekenner des gr.orientalischen (Glaubens auszustrecken, wozu ihnen ein zu jener Zeit im Schoosse des romanischen Vollkes
eingetretenes Ereigniss die beste Gelegenheit gab. Gegen Ende des 1T-ten:
Jahrhundertes als Siebenbiirgen unter das glorreiche Scepter Osterreichs kam,
ging der Karlsburger Metropolit 'Theophilus, und nach ihm Athanasius mit
einem 'Theile des Klerus und der Christen die Union mit der lat. Kirche ein in
der Hoffnung, dadureh dem harten Druclke und den vielen Verfolgungen, denen

sowohl die'romanische Nation, als auch ihre Kirche unter den reformirten magya-

rischen Landesfiirsten Siebenbiirgens ausgesetzt gewesen, entgehen zu kânnen.
- Seit jener Zeit wurde der Karlsburger Metropolitanstuhl dem bis dahin
alle Romanen aus Ungam und Siebenbiirgen untergeordnet waren, nicht mehr
besetzt, und so fingen jetzt die ohne eine kirchliche Hierarchie sich befindenden
Romanen an, sich in ihren kirchlichen Năthen und Bediirfnissen an die ser-

bische Hierarchie zu wenden, — und da es auch im Interesse des Staates lag,

—
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dass eine so grosse Anzahl von Unterthanen nicht ohne alle kirehliche Leitung
und Aufsicht gelassen werde, indem ein solcher Zustand den Ruin der Reli-

giosităt und

der Moralităt bei denselben

zur Folge

gehabt

hiătte; so wurde

diese Ausdehnung der Jurisdiction der serbischen Bischife auch. îiber die
Romanen geduldet,.
|
Durch die im Jahre 1774 stattgefundene Einverleibung Bukovinas mit
dem Gsterreichischen Kaiserstaate wurde die gr. orientalische Kirche în Osterreich
um ein Bisthum — das Radautzer, jetzt Czernovitzer — vermehrt, und kurze
Zeit darauf xvurde auch den siebenbiirger gr.-orientalischen Glaubensgenossen

ein Bischof gegeben.

und

das

Hieraus enstand nun die Nothwendigkeit,

Verhiăltniss

auch

dieser

zwei

Bischăfe

der

die Stellung

Gesammtkirehe

und

ins-

besondere dem Karlovitzer Metropoliten gegeniiber zu bestimmen. Obwobhl
es
in dem Rescriptum Declaratorium vom Jahre 1779 P. 21 gesagt vwird,
dass
zu der Jurisdiction des Karlovitzer Metropoliten blos die Bischăfe von Werschetz,

Temesvar, Baschlen, Arad, Pakratz, Ofen und Karlstadt gehăren —
wurde mittelst
allerhâchster Entschliessung, ddto exmiss. S-ten Dezember 1786
bestimmt, *dass

auch die Bischife von Siebenbiirgen und Bukovina
von Karlovitz stehen sollen mit Ausnahme solcher

- blos die serbische

betrafen.

Mittelst

Nation

des

in Gemissheit

ungarischen

unter dem Metropoliten
Angelegenheiten, xelche

der derselben verliehenen Privilegien

Hofkanzleidekretes

vom

selben

Jahre

Z. 4428 wurde festgesetzt, dass die genannten zwei Bischife
Mitglieder der
Synode sein sollen, und mit Ausnahme der bloss die Serbische
Nation betreffenden
Angelegenheiten in allen Sachen mitzuentscheiden
haben.
|
Nachdem also auf diese Weise in den Hierarchischen
Komplex der

Karlovitzer Metropolie auch die ăsterreichischen Romanen
einbezogen worden
sind, liess die dadurch stark geinderte Lage der Kirche
auch eine Aenderung

in den Privilegien

als wiinschenswerth

lkonnten jetzt nachdem
hârigen

und gerecht erscheinen ; die Privilegien

die zur Jurisdiction des Karlovitzer Metropoliten ge-

Christen nicht blos aus

Serben,

sondern

in iiberwiegender

Zahl auch
aus Romanen bestanden nicht mehr die Grundlage
der Kirche bilden, ohne
jene traurige Folge nach sich zu ziehen, dass ein
Theil der Christen dadureh
zu Herrschern

erhoben,

und

der andere

zu

Heloten

herabgewiirdiget

wurde.
Diese durch den Wechsel der Verhăltnisse gebothene
Aenderung erfolgte aber
nicht
und

so

blieb

offene

'Thiir

einerseits

_fiir Unterdriickung

der Romanen
durch die Serben, anderseits zu Klagen von
Seite jener gegen diese.
Die Serben fuhren auch jetzt fort, nachdem
sie nur den kleineren Theil
der Kirche ausmachten, im Sinne der Privilegien
allein auf die Angelegenheiten

bischen Bischfe

unter

Kirchen

den

annehmen,

Romanen

welche

machten,

und Schulen einfiihrten,

die

sich

nun

slavische

serbische

zu Verbreitern

Sprache

Geistliche

in
und

den

des

Serbismus

Romanischen

Erzpriester bei den

—
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Romanen einsetzten u. s. w. Dies rief unzăhlige Klagen gegen die serbische
Hierarchie seitens der Romanen hervor.
Diese Klagen fanden bei der angebornen Gerechtigkeitsliebe der erlauchten
Monarchen Osterreichs theilweise Erh5rung, indem im Jahre 1809 eine kaiserliche
Resolution erfloss, welche bestimmte, dass das Siebenbiirger Bisthum durch
die -Wabhl des Didcesan-Klerus und zwar aus Bingebornen zu besetzen ist,
Als eine Folge dieser gerechten Klagen erscheint auch eine spătere Resolution
Seiner Majestât des Kaisers Franz in Betreff des Ardder Bisthums, nach
welcher auf den dortigen bischăflichen Stuhl nur geborne Romanen zu erheben sind.
Dureh diese allerhichsten Bestimmungen ist die Quelle der Beschwerden
nicht versiegt, denn die National-Privilegien der Serben blieben aufrecht,
und ibr Einfluss auf die Kirchenangelegenheiten war noch immer massgebend

— die fortwihrende Suprematie, welche die Serben iiber ihre romanischen Mit-

christen ausiibten, rief in diesen die Uberzeugung hervor, dass sie nur dann
aufhâren werden Stiefsâhne der Kirche zu sein, wenn sie eine Hierarchie
aus dem Schoose ihres Volkes besitzen werden, wie sie solche bis zu Ende
des 1T-ten Jahrhundertes besessen haben.
Daher fingen die Romanen in
neuerer Zeit an die Bitte um Hierarchische 'Trennung von den Serben, und um
Errichtung einer eigenen Hierarchie aus ihrer Mitte dem allerhâchsten 'Throne
zu unterbreiten.
Im Jahre 1848-zeigten sich selbst die Serben einem solchem Vorhaben
„ giinstig, wie diess aus einem von der serbischen Nationaldeputation zu Karlovitz
unterm b-ten Mai 1848 an die Romanen erlassenen, und vom serbischen Patriarchen unterzeichneten Aufrufe zu ersehen ist, Spiter aber fing der serbische
Patriarch an, ein solches Bestreben als verdammungswerth zu bezeichnen, indem
er anfiihrte, dass der Heiland weder eine griechische, noch eine serbische,
oder.romanische Kirche gestiftet hătte. Auch Eurer k..k, Apostolisehen MaJestăt Regierung schien einem solchem Vorhaben nicht zugethan zu sein, —
dagegen aber begriissten die Romanen die im Jahre 1850 auf a. h. Befehl
Eurer k. k. Apostolischen Majestiit stattgefundene Abhaltung von Konferenzen
sămmtlicher Bischife aus dem ăsterreichischen Kaiserstaat als ein sicheres.
Anzeichen, dass Allerhăchsten Regierung Willens sei, das schroffe Verhăltniss,
welches die Privilegien in der Kirche zwischen Serben und Romanen herbei-

gefiihrt haben,

aufzuheben und der Kirche

eine

der christlichen Lehre

ună

den Kirchensatzungen entsprechende, alle Christen mit dem Bande der Liebe
und der Gleichheit umschlingende Basis zu geben, wodurch der Suprematie
von der einen, und der Unterdriickung von der anderen Seite ein Ende wiirde
gesetzt werden. In dieser angenehmen Erwartung wurde ich und mit mir
Buerer k. k. A. M. sămmtliche romanischen Unterthanen des gr. orientalischen

Glaubens bestiărkt, als zufolge der a. h. Entschliessung ddto Karlstadt 5. Oktober
!
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eine Wahlsynode
und

zu

dieser
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zur Besetzung der vier erledigten Bisthiimer ausgeschrieben,

alle Bischâfe

ohne

Unterschied

einberufen

xrurden,

Als einen weiteren Beweis dafiir, dass die hohe Regierung die Gleichstellung
der Romanen

mit

den

Serben

in der Kirche

viâterlich anstrebe,

betrachte ich

auch den in der Synodal-Instruction enthaltenen Punkt, durch den fir die
Didcesen von Temesvar und Yerschetz zu wiihlenden Kandidaten die vollkommene Kenntniss der romanischen Sprache als Bedingung aufgestellt wurde.
Tief musste mich daher das oben erwihnte Auftreten des serbischen
Patriarehen auf der Wahlsynode betriiben, indem sein Festhalten an den
nationalen Privilegien der Serben die traurige Ueberzeugung in mir erwechkte,
dass

er nicht mit gleicher Liebe

gegen

alle Christen,

deren Metropolit

er de

facto ist, zugethan sei, sondern die Suprematie der einen, und die Unterdriickung
der anderen bezwecke. Gestiitzt auf die Privilegien, verlangte und setzte er

meine, und des Bukowiner und Dalmatiner Bischofs Aussehliessung
Synode durch.
Durch diese seine Handlungsweise hat derselbe verletzt:

von

der

1. das auf allerhichsten Befehl im Jahre 1786 unter der ungarischen
Hofkanzleizahl 4428 erflossene Dekret vermige dessen die Bischife von Sieben-

birgen und der Bukowiner zu Mitgliedern der Synode gemacht wurden mit
dem Rechte in allen Angelegenheiten, mit Ausnahme der die serbische
Nation
allein im Sinne der Privilegien betreffenden, mitzuentscheiden. Dass
die Wahl

der Bischâfe ein rein kirchlicher, una keineswegs

ein serbisch-nationaler Ge-

- genstand sei, diirfte kaum einem Zweifel unterliegen, zumalen
in dem gegenwărtigen Falle, wo es sich um die YVahl des Bischofs der
Arader Diăcese,
deren Christen mit sehr geringer Ausnahme lauter Romanen
sind, und wo
laut a. h. Befehle der Bischot ein Romane sein muss, —
dann um die Wabhl

der Bischâfe

von Werschetz

grosseren Hiălfte aus Romanen

2,

und

'Temesvar

Ist durch obige Handlungsweise

Majestăts-Recht verletzt worden.

Die serbischen Privilegien

handelte,

welche

bestehen. -

Diăcesen

zur
Ă

des Patriarchen das oberhobheitliche
-

sind nichts sonst

denn Ausfluss

kaiserlicher

Gnade, und kânnen Kraft desselben Majestătsrechtes,
vermâge dessen sie gegeben
wurden

,

den Verhiiltnissen der Zeit modifizirt oder auch
aufgehoben

werden,
um so mebhr, als es in dem Privilegium vom
Jahre 1695 ausdriicklich gesagt
wird (usque ad ulteriorem Benignam Dispos
itionem, et; Ordinationem Nostrum

pro ratione temporis instituendam clerhenter decrev
imus). Nachd

em also Euere
KE. k. Apostolische Majestăt es den Verhii
linissen des Staates und der Kirche
fiir angemessen und auch fiir gerecht eracht
et haben allergnădigst zu verfiigen,
dass an der Wahlsynode alle gr.-orientalischen
Bischăfe 'Pheil nehmen sollen,

so konnte

diese

allerhăchste Verfiigung

nicht

als

eine

Verletzung

der

den

—
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Serben verliehenen Privilegien bezeichnet werden, sondern allerhăchstdieselbe
war eine in dem oberhoheitlichen Majestătsrechte begriindete, der Gerechtigkeit
entsprechende, und die Beruhigung und das Wohl der Kirche' bezweckende

Massregel.

Endlich

3.
Widerspricht obiges Auftreten des Patriarchen den Canonen der gr.orientalischen Kirche; der 4-te Canon des I-ten 5kumenischen Concils, und
der 12-te des Laodicăer Lokal-Concils schreiben vor, „dass an der Wabl

eines Bischofes alle Bischife aus der Metropolitanprovinz 'Theil nehmen sollen.“
Nachdem

also in dem

gegenwiărtigen Falle nicht

alle

Bischife

aus

der

Provinz des Karlovitzer Metropoliten zu der Synode zugelassen worden sind,
so erscheint diese PV ahisynoe auch den Kirchensatzungen gegeniiber als eine
ungesetzliche.
Nachdem also die in Karlovitz am S-ten November und den darauf
folgenden Tagen abgehaltene Wahlsynode sowohl dem Majestiătsrechte, wie
auch den Kirchenkanonen gegeniiber als ungesetzlich erscheint, so wage ich
dem geheiligtem Throne mich tiefehrfurehtsvolist zu năhern, und Euerer k. k.
Apostolischen Majestăt, die allerunterthânigste Bitte fussfălligst zu unterbreiten :
Allerhăchstdieselben geruhen in văterlicher Wiirdigung der von mir
ehrerbiethigst vorgebrachten Griinde die ofterwihnte Wahlsynode allergnidigst
zu annulliren,
Aus den oben tiefehrfurchtsvollst angefiihrten Vorfăllen leuchtet hervor,
dass die serbische Hierarchie die de facto iiber die Romanen erlangte Jurisdiction im Sinne der serbischen Privilegien und zu nationalen Zwecken und nicht nach der Kirchenverfassung und im Geiste der christlichen Liebe ausiibt.
Diess giebt mir den Anlass mich den Stufen des kaiserlichen Thrones zu
nihern, und allerunterthănigst zu bitten: Euere k. k. Apostolische Majestăt,
durch Allerhichstderen Gerechtigkeit die romanischen Unterthanen von dem
Joche der politischen Privilegien befreit worden sind, — geruhen die Rekurse
der Romanen um Errichtung einer eigenen Hierarchie der văterlichen Beherzigung allergnădigst zu wiirdigen, und durch einen allerhâchsten Ausspruch
sie auch von dem kirchlichen Drucke der serbischen Privilegien huldreichst
zu erlâsen.
Der ich în der allertiefsten Ehrfurcht ersterbe.
Euerer k. k. Apostolischen Majestăt
Hermannstadt,

24-ten November

1852.

|
allerunterthiănigster Diener
treugehorsamster Unterthan.
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48.

Episcopul Șaguna însinuă comisarului împărătesc la sinodul electoral din
Carloviţ gravaminele sale faţă de procederea necorectă a patriarchului sârbesc.
Euere

Excellenz!

Hochdieselbe waren Augenzeuge dessen, wie der Herr Patriarch-Erzbischof

* gleich nach

der Eriffnung

der Synode unter dem Vorwande,

dass durch meine

Binberufung zu der Wablsynode die der serbischen Nation verliehenen Privilegien verletzt xvorden seien, meine Nichtzulassung zu derselben verlangte.
Dasselbe

Verlangen

erneuerte

der Herr Patriarch-Erzbischof

auch

am

ersten

Sitzungstage mit derselben Consequenz wie am Er5ffnungstage ohne zu beachten
die von Emer Excellenz dagegen gemachten triftigen Einwendungen und trotz
der vom h. Cultus- und Unterrichts-Ministerium auf den gegen meine Inter-

venirung

bei der Synode gerichteten Protest herabgelangten Antwort,

wodurch

meine 'Theilnahme an der Synode neuerdings ausgesprochen wurde. Als jedoch
zuletzt Euer Excellenz darin einzuwilligen geruhten, dass die Synode ohne
meiner abgehalten verde, da erklirte ich — tief gekrănkt xwegen der durch
diese Anomalie

auch der

des Herrn

Patriarchen

a. h. Binberufung

zu

sowohl

'Theil

den

kirchlichen

gewordenen

Canonen

Verletzung

in derselben

als

Sitzung, dass ich eine derlei auf der Basis eines Nationalsprivilegiums
zusammengesetzte Synode fiir illegal und antikanonisch erkenne,
umsomehr,
da dadurech auch das Majestătsrecht verletzt wird, vermăge
dessen einer
Majestit das volle Recht zusteht, die iussere Form der
Wabhl-Synode zu be- :
stimmen. Bei dieser Gelegenheit haben Euere Excellenz von
mir verlangt, dass

ich Hochderselben die zu Bischăfen tauglichen Individuen
mache,

was

ich jedoch

damals

nicht zusagte.

Als

schriftlich nambhaft

ich darauf die Ehre hatte

zu Euerer Exellenz zweimal zu kommen, und meine Abreise
za melden, da
„geruhten Hochdieselbe an mich abermals das obige
Verlangen zu stellen,
welchem vviederholten Ansinnen ich aus besonderer
Verehrung gegen Euer
Bxcellenz
Folge zu leisten versprach. Da ich jedoch nach
reifer Uberlegung
dieser Angelegenheit es fiir unvereinbar mit meinem
Gewissen gefunden habe,

meine

Stimme

satzungen

sehe ich mich
anzuzeigen,

ausser

der

Synode,

zu

in die

dass

ich

Nothwendigkeit
die

mir

gesonnen bin meine
Finwendung bei dem
Sebliesslich

die Zuriicknahme

sowohl

vermâge

ein Recht

habe,

versetzt, Buerer

angerathene

tauglichen Individuen Hochderselben

,

der ich

als auch der a. h,. Verordnungen

Excellenz

Namhaftmachung

nicht

der

unterbreiten

Kirchen-

abzugeben,

der

zu

kânne,

so

gehorsamst.
Bischifen

sondern

ich

Beschwerde gegen die durchgesetzte patriarchalische
hohen Ministerium fir Cultus anzubringen.

glaube

meines

ich noch

die Bitte beizufiigen,

gegebenen

"Wortes

womit Euere Excellenz

lkeineswegs

als

einen

Ausfluss

—
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der Abnahme meiner Hochachtung
- und Verehrung gegen Euer Excellenz,
sondern als eine Sache des Gewissens hinzunehmen geruhen, und zagleich die
erneuerte Versicherung meiner ausgezeichneten Hochachtung zu genehmigen

der ich die Ehre habe zu verharren.
Neusatz,

am

i

Ll-ten November

1852.

49.

Episcopul aguna cere dela ministru satisfacţie pentru purtarea necorectă, a
patriarchului sârbesc la sinodul electoral din Carloviţ.
An

Seine

Excellenz

dem

k. k. Herrn Minister fir
Grafen Leo von Thun.

Cultus

und

Unterricht

In Gemiăssheit der mir seitens des hohen Cultus- und Unterrichts-Ministeriums —im Wege des hohen Siebenbiirgischen Gouvernements-Prăsidiums —
zu 'Theil gewordenen Einberufang zu der in Folge der a. h. Entschliessung
Seiner E. k. Apostolischen Majestiăt ddto Karlstadt B-ten Oktober, am S-ten
November 1. J. zu Karlovitz abgehaltenen Synode, habe ich, ungeachtet mir
das in dem hohen Prisidial-Decrete in Aussicht gestellte Einberufungsschreiben
des Herrn serbischen Patriarehen
nicht zulkam, die Reise nach Karlovitz angetreten, und bin auch zur gehorigen Zeit daselbst eingetroffen. Ohne dass ich
die geringste Ahnung von dem gehabt hiătte, was auf der Synode vorgehen
wird, erklirte der Herr Patriarch-Erzbischof gleich nach Er5ffnung der Wabhlsynode in Gegenwart Seiner Excellenz des Herrn Synodal-Kommissirs Grafen

Coronini, dass er die Theilnahme der Bisch5fe von Siebenbiirgen, der Bucovina,
und von Dalmatien an der Synode nicht zugeben kânne, weil dadureh die
den Serben verliehenen Privilegien xwiirden verletzt werden, und fiigte bei,
dass er diessfăllig eine Vorstellung beim h. Cultus-Ministerium gemacht hiitte.
* Umsonst waren die Bemiihungen des Herrn kaiserlichen Kommissirs dem
Herrn Patriarchen von seinen Binwendungen abzubringen und auch meine

durch die Herrn

Bischofe von

Neusatz

in Dalmatien

unterstiitzte Berufung

auf das Majestitsrecht, und auf die kirchlichen Canonen fruchtete nichts, denn

der: Vorsatz nicht nachzugeben war einmal mit Festigkeit gefasst,
Am

der Herr

l-ten Sitzungstage

Synodal-Kommissir

der Synode (10. November) kam Seiner Excellenz

abermnals

in die Sitzung,

und

verlas

die am

vorherigen Tage auf die oberwihnte Vorstellung des Herrn Patriarchen herabgelangte hohe Ministerial-Antwort, durch welche neuerdings vorgeschrieben
wurde, dass an der Wahlsynode alle gr. ort. Bischfe aus dem sterreich.
Kaiserstaate 'Theil nehmen sollten. Die jetzt abermals sich dariiber entsponnene

—

Diskussionen, wăhrena
Jahre

1786

zur Wahl
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welcher der Herr
zweier

Bischâfe,

Patriarch

und

die

Protokolle

einer im

zur Regelung der Kirchenfeiertage

abgehaltenen Synode prăsentirte, und den Umstand, dass in dem Protokolle
iiber aie Feiertage der damalige Bischof von Siebenbiirgen Nikitits mitunterfertigt ist, in dem Wahlprotokolle aber nicht, dahin auslegte, dass dem Bischofe
von Siebenbiirgen das Recht an der Wahl der Bischăfe Theil zu nehmen nicht
'zustehe, endigte damit, dass Seine Excellenz der Herr Synodal-Kommissăr
în die Abhaltung der Synode mit Ausschliessung der Bischife von Siebenbiirgen,
der Bukovina und Dalmatien mit dem Beisatze einwilligte, dass auch letztere
Bischăfe ihre Ansicht iiber die Besetzung der vacanten Bisthiimer jedoch
ausser der Synode abgeben sollen. Ich erwiederte hierauf, dass ich eine nach
den Nationalprivilegien, und nicht nach der von Seiner Majestiit dem Kaiser
vorgeschriebenen Art, und nach den Kirchensatzungen abzuhaltende Synode
als ungesetzlich und kanonwidrig betrachte, und dass ich ausser der Synode,

an der ich Theil zu nehmen
Beschwerde

îiber meine

das Recht

habe,

kein Votum

abgeben,

sondern

Ausschliessung fiihren werde.

Nachdem ich jetzt auf meinen Sitz zuriickpekehrt bin, habe ich eine
allerunterthănigste Beschwerde iiber das Vorpefallene Seiner k. k. Apostolischen
Majestăt zu “Fiissen gelegt, und darin fussfillig gebeten, womit Allerhăchstdieselben die zu Karlovitz am 8-ten November und den darauf folgenden
Tagen abgehaltene Synode allerhăchst zu annullieren geruhen, und zwar aus
folgenden drei Griinden:

Î. Weil durch die Ausscbhliessung der Bischăfe von Siebenbirgen und
der Bukovina, das auf allerhăchsten Befehl im Jahre 1786 Z. 4428 erhossene

ung. Hofkanzleidekret verletzt worden

Bischâfe zu Mitgliedern der Synode

ist, mittelst dessen die genannten zwei

gemacht wurden —

mit

dem Rechte

in

- allen Angelegenheiten, mit Ausnahme der die serbische Nation allein im Sinne
der Privilegien betreffenden, mitzuentscheiden. Dass die Wahl von Bischăfen
lkein national-serbische, sondern 'eine rein kirchliche Angelegenbheit, diirfte

lkaum einem Zweifel unterliegen, besonders in dem gegenwărtigen Falle, wo
es

sich um die Wabhl eines Bischofes
beinahe durchgingig Romanen sind,

fiir die Arader Didcese, deren Christen
dann fiir die Temesvarer und Werschetzer

Didcesen handelte, elche zur grosseren Hilfte aus Romanen bestehen.
2, Weil dureh obige Ausschliessung auch dem Majestits-Rechte Abbruch

gethan wvorden

ist, die den Serben verliehenen Privilegien sind nichts anderes,

als der Ausfluss kaiserlicher Gnade.

Selbe kânnen also Kraft desselben Majestiitsrechtes, dem
sie ihren Ursprung zu verdanken haben, modifizirt oder auch aufgehoben
werden umsomehr

als es in den Privilegien vom Jahre 1695 ausăriicklich gesagt
wird usque ad
ulteriorem benignam Dispositionem, et Ordinationem Nostram
pro ratione
temporis instituendam clementer decrevimus,

—

3.

1

—

Weil die oft erwihnte Ausschliessung auch den Canonen der gr. ort.

Kirche widerspricht, indem der 2-te Canon des i-ten 5kumenischen Concils, .
und der 12-te des Laodicier Lokal-Concils vorsehreiben, dass an der Wâhl

von Bischâfen alle Bischăfe aus der Metropolitanprovinz Theil nehmen sollen.

Am Schlusse habe ich aus Anlass dessen, dass die serbische Hierarchie
die Kirche nach den Privilegien der Serben bloss zum Vortheile dieser, und
nicht nach der christlichen Lehre und Satzungen zum Frommen aller Christen
verwaltet, habe ich mir die Freiheit genommen, die fussfillige Bitte beizufiigen,
womit Seine k. l. Apostolische Majestiit geruhen mâge, die Rekurse der gr. orte
Romanen um hierarchische Trennung von den Serben, und um Brrichtung
einer eigenen Hierarchie allergnădigst zu beherzigen, und die Romanen von
dem kirehlichen Druoke der serbischen National-Privilegien huldreichst zu
erlăsen.
Indem ich mir die Ehre gebe diese Vorfălle zur hochgeneigten Kenntniss
Euerer Excellenz ergebenst zu bringen, erlaube ich mir noch die gehorsamste
Bitte beizusetzen, vomit Hochdieselbe — als erster Rath der Krone — geruhen,

mein obervăhntes allerunterthiinigstes Bittgesuch bei Seiner k. E. Apostolischen
" Majestăt, zu unterstiitzen, wobei mich das grâsste Vertrauen, von dem ich gegen
Euere Excellenz beseelt bin, und die mir der h. Regierung gegeniiber obliegende Pflicht veranlasst noch die gehorsamste Bemerlung beizufiigen, dass
das Benehmen des Herrn Patriarchen auf der Yahlsynode der Krone gegeniiber
ein wirklich verletzendes gewesen ist, als wenn die den Serben gegebenen

Privilegien nicht ein

Ausfluss

der kaiserlichen

Gnade,

sondern

ein Vertrag

zwischen der Krone und den Serben wiren. Denn als Seine Excellenz der
Herr kaiserliche Commissir auf die Folgen aufmerksam machte, welche die
Widersetzlichkeit des Herrn Patriarchen gegen die hohe Regierung nach sich
ziehen kânnte, erwiederte letzterer, dass Seine Majestăt der Kaiser wohl
Herr seines Lebens, aber nicht auch seines Gewissens sei, — er werde solchen
Bischăfen, die Seine Majestăt ohne seine Zustimmung ernennen sollte, nie
die Weihe ertheilen.
Ich glaube hierbei die hohe Aufmerksamkeit Euerer Bxcellenz auch

darauf ergebenst lenken zu miissen, dass das am 29. Oktober
Synode

Vorgefallene,

um

einen 'Tag friiher

am

98-ten

st. v. auf der

Oktober

in

der

hier

ergebenst anverwahrten Nummer der Belgrader serbischen Zeitung angekiin“digt warde — wahrscheinlich in der Absicht, damit der nachherige Triumpf
des

Herrn

Patriarchen

desto

grâsser

in

den

erschiene.
Hermannstadt,

24.

November

1852,

Augen

des

serbischen Vollkes

"

—
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50.

"Guvernul Transilvaniei încunosciinţâză, pre Șaguna despre descoperirea displăcerii Preaînalte faţă de patriarchul sârbesc Pentru procederea, -necorectă ”
în sinodul electoral din Carlovij.
Nr. 261 K. D. 1853,

Seiner des Herrn

gr. n. unirten

”

Bischofs

und

geh.

Rathes

Freiherrn von

Schaguna Excellenz.

Bei Gelegenheit der im Monate November 1852 wegen Wiederbesetzung
einiger im Konigreiche Ungarn und der serbischen "Woiwodschaft erledigten
gr. n. n. Bischofssitze von Seiner k. k. apostolischen Majestăt mit der allerhăchsten Entschliessung vom 5 Oktober 1852 angeordneten VWahlsynode, ist
der Umstand hervorgekommen, dass sowobhl die Behărden, als auch das gr. n.
u. Episkopat iiber das Jurisdictionsverhăltniss der einzelnen gr. n. u. Bischâfe
zum Metropolitan-Stuhle in Karlovitz nicht im Klaren sind.
Diesem Mangel an der geeigneten Kenntniss ist es vorziiglich zuzusch
reiben,

dass der Patriarch-Metropolit Rajachich den zur gedachten Synode einberu
fenen

Bischifen von Hermannstadt, Czernowitz
Wahl der Bischăfe beanstăndete.

und

Zara

das

Stimmrecht

bei

der

Seine k. k. apostolische Majestiit haben mit der allerhăchsten
Entschliessung vom 9 Mirz 1853 dieses Benehmen den bestehenden
Anordnungen und

der allerhâchst

ausgesprochenen

Willensmeinung

wiedersprechend

zu

finden
und anzuordnen geruht, dem Patriarchen unter Nachweisung
der Grundlosighkeit
seiner Einwendungen das allerhăchste Missfallen zu
erkennen zu geben, und
die
Vorsorge

zu treffen, dass fiir die Zulkunft

eine

solche

Anmassung

in die
gebiihrenden Schranken zuriickgewiesen verde.
Was aus diesem Anlasse fiir eine Verfiigung getrof
fen worden, belieben
Euere Excellenz

aus dem

Inhalte

des in Abschrift

beigeschlo

ssenen, an die
. kk. serbiseh-banatische Landesregierung ergangenen
Erlasses des h. Cultus- und
Unterrichtsministeriums dto 16 Mârz 1853 Z.
1181 zu entnehmen.
Ich gebe mir die Ehre, Eurer Excellenz în Folge
Erlasses des h. Cultusund Unter

der hohen
Kenntniss

richts-Ministeriums

Orts

dto 5 September

îiberreichten Beschwerde

zu setzen.

Hermannstadt,

vom

d.

am 17-ten September 1853.

Fir den Milităr- und

J.

Z.

170

24 November

in Erledigung

1852 Z. 320 in

|

Civil-Gouverneur

Bordolo m. p.,
F. M. Le

—
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51.
Estras din emisul ministrului de culte cătră guvernul Banatului sârbesc despre

procederea mecorectă a patriarchului sârbesc în sinodul electoral din Carloviţ.
Ad Nr. 261 RF. D.

Auszug aus einem Erlasse des Ministers fir Cultus und Unterricht an die k. k.
serbiseh-banatische Landesregierung dto 16. Mărz 1853. Zahl 1181/97.

Es haben iibrigens Seine Majestit aus den riicksichtlich

der Besetzung

dieser Bisthiimer vorgelegten Verhandlungen allergniidigst entnommen, dass
der Patriarch Rajacsich den gr. n. u. Bischăfen von Hermannstadt, Czernovitz
und Zara das Stimmrecht auf der abgehaltenen Wahlsynode beanstăndet habe.
Dieses Benehmen widerstreitet aber den bestehenden Anordnungen und
der bei der Berufung der Synode Allerhăchst ausgesprochenen Willensmeinung.
Denn die gr. n. u. Bischâfe von Hermannstadt und Radautz wurden nach der
a. h. Entschliessung vom 380. September 1783 dem gr. n. u. Metropoliten in
Karlovitz und der erzbischflichen Synode in Glaubens- und Kirchensachen
untergeordnet, und ihr Erscheinen bei der Synode xurde schon mit der a. h.
Entschliessung vom 9-ten Oktober 1783 angeordnet. Diese Erweiterung der

Netropolitan-Jurisdiction wurde in Bezug auf den gr. n. u. Bischofin Czernovitz
in dem Bukovinaer geistlichen Regulirungs-Plane vom 26. April 1786. Kap. IV.
$. 54 und dem Hotkanzlei-Dekrete vom 13. Dezember 1788 Z. 418 wiederholt
ausgesprochen; und auch der gr. n. u. Bischof von Sebenico (spăter Zara)
warde nach dem a. h. Handschreiben vom 29-ten Dezember 1828 und der a. h

Entschliessung vom 19-ten Mărz 1829 in gleicher Weise wie jener in Czernovitz
der kirehlichen Oberleitung des Metropoliten unterstellt.
Es vurde daher durch die a. h. Gesetzgebung die Metropolitan-Jurisdiction
auf die erwihnten drei Bischife ausgedehnt, dieselben in dem Umfang der

Osterr. gr. n. u. Kirchenprovinz einbezogen,

iiber welche sich die Amtswirk-

samlkeit des Metropoliten erstreckt,
Alle diese Bischife sind sonach Suftragan-Bisch5fe des Metropoliten von
Karlovitz, und da nach den Kirehensatzungen sămmtliche Bischăfe einer Kirchenprovinz an den Wabhlsynoden Theil zu nehmen haben; so wurde iiber das
Einschreiten des Metropoliten mit der a. h. Entschliessung vom 13. Mărz 1786
auch verfiigt, dass sie zur Synode einzuberufen sind, und dieselben nur in
jenen Angelegenheiten, nach dem a. h. Reskripte vom 23. Mirz 1786 keine
Stimme haben sollen, welche sich auf die Privilegien der illirischen Nation
in Ungarn, an welchen sie keinen Antheil hahen, beziehen.
Die 'Theilnahme der Bischife an der Wahlsynode ist aber. kein Gegen“stand dieser Privilegien, sondern, nachdem die gr. n. u. Glanbensgenossen
im ehemaligen Umfange des Kănigreiches Ungarn, sich des Privilegiums erfreuen,
15

—

dass

ihre

Bischăfe

prăsentirt werden,
den
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Seiner k. k. Apostolischen

ist die Theilnahme

Kirchensatzungen

und

a.

Majestăt

dureh Wahlsynoden

an diesen Synoden

h. Vorschriften

ein lediglich

allen Bischâfen

der

nach

Kirchen-

provinz zustehendes Recht und eine ihnen obliegende Piicht. Aus eben diesem
Grunde

ist hinsichtlich

der in Frage

stehenden

Bischofe

iiber

ausdriickliches

Verlangen der gr. n. u. Geistlichkeit und ihrer Bischâfe durch die a. h. Entschliessung vom 20. und 28. Juli 1790 selbst die Verfiigung getroffen xworden,
dass sie auch zur Metropolitenwabl,

werden sollen,
rufenen

gleich

den îibrigen Bischifen

xvas auch bisher immer geschah.

Bischofe

bei

den Wahlsynoden

nicht

Wenn

einberufen

gleichwobhl die einbe-

erschienen

sind,

oder

deren

Einberufung in einzelnen Fillen unterlassen worden sein sollte, so kann hieraus
lkeine Folgerung

gezogen

der unter

dem

za dienen

haben.

Gesetze

Der Patriarch
Benehmen

des

werden,

da

die Gesetze,

stehenden Individuen

und

nicht

das Verhalten

und Behărden als Richtsehnur
-

beruft sich zur Bescheinigung

auf der Synode

des

seines Vorganges

1. 1786 erschienenen

auf das

siebenbiirg. gr. n. u.

Bischofes Nikitics, welcher nur jenen Sitzungen der Synode, in welchen iiber
die Verminderung der Zahl der Feiertage berathschlagt wurde, beigewohnt;
aber von jenen Sitzungen sich entfernt gehalten hatte, in welchen die Wabhl
fir die damals erledigten Bisthiimer vorgenommen wurde. Allein als Gegenstand
dieser Synode war urspriinglich bloss die Bischofswahl vurgezeichnet, und zu

diesem Zwecke die Einberufung des Bischofes Nikitios von dem Metropoliten
angeregt, und von Seiner Majestit bewilligt worden. Er ist auch wiihrend
der Czernovitzer gr. n. u. Bischof wegen seines hohen Alters vom Erscheinen

dispensirt worden ist, wirklich erschienen, und ist seine Berechtigung zur
Wahl von Seiten der versammelten Bischăfe in keiner Weise in Abrede

gestellt oder in Zweifel gezogen worden.. Wenn er sich daher der Stimmgebung bei der Wahlhandlung enthielt, so geschah dieses nicht desswegen,
weil er den

Mangel

des

Stimmrechtes

selbst

anerkannte,

sondern

aus

dem

Grunde, weil er um die allergniidigste Uebersetzung auf eines „der in Ungarn
erledigten Bisthiimer gebeten hatte, und sich daher aus freiem Antriebe im
Interesse seiner Unbefangenheit der Stimmgebung enthielt, wie denn auch auf

der zuletzt abgehaltenen Synode die gr. n. u. Bischâfe von Karlstadt und
Pakratz
aus

der Wablversammlung

allergnădigste Ubersetzung

Es kommt
Bischofswahl

|

Der

sind,

nachdem

sie

die

der erledigten Bisthiimer

Bitte

gestellt

um

die

hatten.

daher keine Spur vor, dass das Recht der Stimmgebung bei der

von dem Metropoliten

Umstand,

einer Synode

abgetreten

in eines

oder der Synode

dass die oben genannten

unmittelbar

von

beanstăndet worden wire.

drei Bischofe

Seiner Majestit

ohne

ernannt worden,

den Antrag

kann

ihren

Rechten an der Wahlsynode Theil zu nehmen in lkeiner
YVeise einen Eintrag
thun, weil die Kirche in dieser Beziehung zu keiner
Zeit einen Unterschied

—

gemacht,

und
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selbst die gr. n. u. Bisch5fe und Metropoliten bis auf die gegen-

wirtige Zeit herab von der gleichen Berechtigung der durch die a. h. Ernen-

nung zar Bischofswiirde berufenen Individuen so fest iiberzeugt; waren, dass
„sie selbst deren Einberufung zur Metropoliten- und Bischofswabhl petitionirten.
- Fir die Richtigkeit dieses Auszuges
Wien, am 10. September 1853,
B. Heinz m. p,,
k. k. Minist. Ofizial.

52.
Guvernul provâcăi pre episcopul Șaguna a aşterne un proiect de organisare
d consistoriului pe basa decretelor guverniale anteridre.
r. 255/84. 1854,

a

gr. n. u. Herrn “Bischofe Andreas Freiherrn von
Schaguna Hier,
Mit dem Decrete der bestandenen Siebenbirgischen Hofkanzlei vom
24-ten Juli 1841 Zahl 1699 wurde das vormalige Gubernium in Folge der
Allerhăchsten Entschliessung vom 17-ten April 1841 beauftragt, den vorgelegten
Eintwurt zur Organisirung des gr. n. u. bischâflichen Consistoriums hier, in
Verbindung mit der Einrichtung der Archidiakonal-Stiihle, als erster Instanzen ;
dann der bischâflichen Consistorial- und Archidiakonal-Taxen, einer neuerlichen
"Verhandlung zu unterziehen, hieriiber mit dem gr. n. u. Bischofe das Einvernehimen zu pflegen, und sonach zur a. h. Entscheidung neuerlich vorzulegen.
Auf Grundlage dieses Hof-Decrets wurde der damalige Herr Bischof mit
„dem Gubernial-Decrete vom T-ten Oktober 181 Z. 10,277 unter Mittheilung
der diesen Gegenstand betreffenden Verhandlungsacten aufgefordert, iiber den
ganzen diessfilligen Entwurf sein Gutachten zu erstatten und mit Riicksioht
auf die Gubernial-Decrete Zahl 9622 vom Jahre 1784, 4362 vom 1786, 6224
vom

Seine Excellenz

1803,

5806

vom

dem

1816,

und

8724

vom

1892

den

Bericht

zu

erstatten,

ob

und in wie weit die in jenem Entwurfe enthaltenen Verfiigungen fir Siebenbiirgen verwendbar und giinstig erscheinen, und ob dieselben im vorgelegten
Operate, oder anderwiărts einen geeigneten Platz finden kânnten?
Diese Angelegenheit wurde zum letzten Male im Jahre 1846 von dem
damaligen Gubernium angeregt, und Euer Excellenz als damaliger GeneralVicar mit dem Gubernial-Decrete vom 26-ten November 1846 Z. 968 aufgefordert, iiber den erârterten Entwurf Punkt fiir Punkt, sowie auch iiber die
Organisirung des Consistoriums in Verbindung mit der Einrichtung der Archi_ diakonal-Stiihle, als erste Instanz; dann der -bischâflichen Consistorial- und
Archidiakonal-Taxen, einen erschâpfenden Bericht und Wohlmeinung zau erstatten,
woriiber aber bis nun keine Erledigung erfolgt ist.
15%

—
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Da es sich nun gegenwărtig um die Einrichtung des gedachten Consistoriums
und der Archidiakonal-Stiihle handelte, so werden Euer Excellenz in Gemiăssheit

des h. Erlasses des Ministeriums fiir Cultus und Unterricht vom 30. November
v. J. Zahl 4985/271 ersucht, im Sinne der a. h. Eutschliessung nunmehr îiber
den in Frage stehenden Gegenstand unter bestândiger Riicksichtsnahme auf
die bereits mit den oberwiihnten Decreten mitgetheilten Verhandlungsakten,
einen nach den jetzigen Zeitverhăltnissen begriindeten Bericht binnen zwei
Monaten zu erstatten, und sammt den schon friiher mitgetheilten Acten dem
Gouvernement

vorzulegen.

Hermannstadt,

am

1l. Jănner

1854.

Sehavarzenberg m. p.

53.
Lipiscopul Șaguna respunde guvernului, că a așternut ministrului părerea
sa în privinţa organisării consistoriului încă din conferințele episcopesci ținute
în Viena
An

Ein

hohes

k. k. Militair-

la anul 15501.

und

Civil-Gouvernement

im

Grossfiirstenthume

Siebenbiirgan.
Mittelst

des

hohen

k. k. Militair- und Civil Gouvernements-Dekretes vom

ll-ten Jinner 1. J. Z. 255/34 wurde

mir

Unterrichts-Ministerial-Erlasses

30. November

vom

zu

Folge

hohen

k. k. Kultus- und

v. J. Z. 4935/2î1 der hohe

Auftrag zu 'Theil, iiber die mir im Jahre 1846 vom damaligen Landesgubernium
zur Berichterstattung und Begutachtung îiibersendeten, die Organisirung
des
bischoflichen Consistoriums und der Archidiakonal-Stiihle betreffenden
Akten,
einen nach den jetzigen Zeitverhăltnissen begriindeten Bericht binnen
zwei

Monaten

zu erstatten.

Diesem hohen
Gonvernement

Auftrage

zu eriffnen,

zu
dass

Folge
die

gebe
in

Frage

ich

mir

die Ehre

stehenden

Akten

dem

|

hohen

demselben

herben Geschicke verfallen sind, von welchem das gesammte
bischăfliche
Haus sammt allen darin befindlichen Sachen, darunter auch
das ConsistorialArchiv und Kanzlei sammt allen Akten in der Revolutionszeit;
getroffen xorden
ist, sie sind niimlich eine Beute der Vernichtungswuth der
Insurgenten geworden,
Wovon ich in mehreren dem hohen Gouvernement
unterbreiteten Eingaben

Brwvăhnung

gemacht

habe, und xoriiber ich auch jetzt nicht unbemerk

t lassen
kann, dass, wie die ganze hiesige Bevălkerung es bezeugen
kann, kein anderes
Haus

in der damaligen Zeit das gelitten, was der
bischăflichen Residenz widerfahren ist.
|
Ich befinde mich somit ausser Lage dariiber
einen Bericht abzustatten.
Doch erlaube ich mir hier die Bemerlung beizuschl
iessen, dass die Organisirung
der bischăflichen

Consistorien

auch

bei Gelegenheit der im

Jahre 1850/1

in

—

1

—

Wien abgehaltenen bischăfiichen Conferenzen Gegenstand der Berathung gewesen ist, und ich damals meine Yohlmeinung dariiber dem hohen Kultusund Unterr
- Ministeri
um unterbrei
ich
tstet habe, Sollte jedoch diese nicht
geniigen und ein austiihrlicherer Bericht in dieser Beziehung von mir gefordert
werden, so glaube ich die ergebenste Bitte beifiigen zu miissen, dass in diesem

Falle mir einige nihere Andeutungen iiber die von mir abzugebende Ausserung

bekannt gegeben werden mâgen.
|
Mit der Versicherung der ausgezeichnetsten Hochachtung habe ich die
Ehre zu verharren Fines hohen k. k. Gonvernements gehorsamster Diener.
Hermaunstadt, 12. Mirz 1854,
Ă

54.
Guvernul
propuneri

descoperind episcopului Șaguna, că ministrul insistă
.a î-se face
privitGre la organisarea consistoriului îl provâcă de nou a i-le
așterne.

Nr. 15985/1908 1854.

Uber die Eingabe vom 12-ten Mărz ]. J. Z. 162 hat die Statthalterei
nicht ermangelt.
die Umstinde, welche gegen Erstattung eines begriindeten
Berichtes beziiglich der Einrichtung des gr, n. u. Consistoriums und der
Archidiakonal-Stiihle im Sinne der allerhâchsten Entschliessung vom 1T-ten

April 1841 und des siebenbiirgischen Hofkânzlei-Dekretes vom 24-ten Juli 1841
7. 1699 xegen Verlust der diesbeziiglichen Akten obwalten, dem h. Cultusund Unterrichts-Ministerium zur Kenntniss zu bringen, und um weitere Weisung
zu ersuchen. Das hohe Cultus- und Unterrichts-Ministerium hat mit dem Erlasse
vom 26-ten Juni ]. J. Z. 5159/97 hierauf erâffnet, dass von den bisherigen
diessfălligen Verhandlungen bei der im Mittel liegenden a. h. Entschliessung
vom If-ten April 1841 in keinem Falle Umgang genommen, und dass die, bei
Gelegenheit der im Jahre 1850/1 in Wien abgehaltenen bischăflichen Konferenz
von Buer Excellenz erstatteten speziellen Antrăge. nicht als die allgemeine

kiinftige Grundlage zur Organisirung des gr. n. u. Consistoriums angenommen
werden kânnen.
Euer Excellenz xwerden aus dem mitfolgenden Dekrete vom 24-ten Juli
Z. 1699 und andern hier beigeschlossenen Verhandlungsakten, welche diese
Angelegenheit betreffen, und vorgefunden werden kânnten, ersehen, in welcher
Richtung die fragliche Angelegenheit zu verhandeln sei, woriiber auch die

Konsistorial-Assessoren einen năheren Aufschluss und die erforderlichen Anhaltspunkte zu geben im Stande sein diirften.
RBuer Excellenz werden daher mit Bezug auf die hierortige Zuschrift vom
ll-ten Januar 1854 Z. 255 ersucht, im Sinne dieses Hofdekretes
die bei der

—

bischăflichen

Konferenz

in Wien
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gemachten

diesfilligen

Antrăge

von

Seite

ihrer Zweckmissigkeit und Zuliăssigkeit mit Riicksichtnahme auf die bisherigen Antrăge der geistlichen und weltlichen Behârden der eindringenden
Wiirdigung

zu unterziehen,

und

den

geforderten Antrag

iiber die Einrichtung

des gr. n. u. bisehâflichen Consistoriums und Archidialkonal-Stiihle nach dem
jetzigen Standpunkte und Verhiltnissen, jedoch mit steter Riicksicht auf die
in

dem

bezogenen

Dekrete

angedeuteten

Punkte

zu

verfassen,

und

unter

Beischluss einer Abschrift der bei der Wiener Konferenz gemachten Antrige
anher iibermitteln zu wollen. — Von der k. . Statthalterei fiir Siebenbiirgen.
Hermannstadt,
În Abwesenheit

Guvernul

am

29-ten

August

1854.

Sr. Durchlaucht des Herrn (3ouverneurs

der k. k. Yize-Priisident.

55.
urgeză așternerea proiectului de organisare a consistoriului.

Nr. 18674/2329 1884.

An Seine des Herrn Bischofes Freiherrn Andreas Schaguna Excellenz.
Zutolge hohen Erlasses des k. k. Ministeriums fâr Cultus und Unterricht
vom

2-ten

September

1854 Zanl

14631/256

werden

Euer

aut die h. Zuschrift vom 29-ten August 1. J. Z. 15985 um

Excellenz

mit Bezug

die baldige Erstat-

tung der gefilligen Ausserung hinsichtlich der Organisirung des gr. n. u.
bischâflichen Consistoriums und der Archidiakonal-Stiihle ersucht. Von der E. k.
siebenbiirgischen Statthalterei.

Hermannstadt,
In Abwesenheit

den 29 September

Sr. Durchlaucht

1854.

des Herrn Gouverneurs

der k. k.Vize-Prăsident.

56.
Episcopul Șaguna respundend energic ministrului, vefusă așternerea proiectului de organisare a Consistoriului, cerând a se restaura mai întâia metropolia
162. 1854,
românilor ortodozi ș. a.
An

Seine Excellenz den hochgeborenen Herrn Leo Grafen
”
Cultus- und Unterrichts-Minister in Wien.
Huer

von Thun,

k. k.

Excellenz!

Die Wichtighkeit des hohen ministeriellen Erlasses vom 30-ten Nov.
1853
Nr. 4935/2071, vermâge dessen mir die Verfassung eines
Organisations-Planes
iiber das diesseitige Consistorium anbefohlen wird, und auch
schon hieriiber
ein ministerielles Adursorium unterm I6-ten Juni l. J. Z.
6159/1897 an mich
ergangen ist, — gibt mir den Anlass, mich an Euere
Excellenz vertrauensvoll

zu wenden,

und hochderselben meine peinliche Lage, in der ich mich
befinde,

.

—
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zur Beherzigung und Genehmigung zu unterbreiten. Bevor ich mich aber in
die Details des Gegenstandes, den ich hier auseinander setzen will, einlassen
sollte, muss ich mich verwahren, als wollte ich eine Opposition gegen die
hohe Regierung machen, vielmehr liegt zu Grunde diesem meinen Unternehmen
die Anhănglichkeit und das Vertrauen, die ich gegen hochdieselbe stets bewiesen habe. Daher bin ich so frei, diese meine Vorstellung als eine vertrauliche
politische Beichte zu nennen.
Euere Excellenz| Es ist eine allgemein bekannte 'Phatsache, dass dieses

Bisthum,

welches

unter

meiner

oberhirtlichen Fiirsorge und

Verwaltung ist,

unter einem dreihundertjăhrigen Kirchenverfolgungssysteme seufzte, und es
erst im Jahre 1848 durch das wahrhaft grosse evangelische Wort Seiner k. k.
apostolischen Majestit unseres glorreich regierenden Herrn und Kaisers, durch
welches in dem von Allerhăchstderselben geschaffenen einheitlichen Osterreich
die Gleichberechtigung aller- Volksstămme und christlichen Kirchen als HauptStaats-Prinzip aufgestellt und ins Leben getreten ist, befreit wurde; es lag
daher in der Natur der Sache, dass das Bisthum, bewusst seiner durch die
allerhichste kaiserliche Gnade erhaltenen Befreiung, allsogleich den Weg der
Majestitsrekurse und jenen der Bittschriften an die hohe Regierung ergriffen
hat, um aus dem friiheren rechtslosen und abnormen Zustande in den gesetzlichen und normalen Zustand iibergehen zu kânnen. Daher liegen vor:
l-tens mehrseitige Rekurse von den zu der griechisch-orientalischen Kirche
in Osterreich sich bekennenden Romanen, somit auch von dieser Diicese,
wodureh sie um die Erlaubniss der Wiederherstellung ihrer Metropolie petitionirt haben.
2-tens ein umstiindlicher Organisationsplan, welchen das diesseitige Orainariat zu Folge der hohen Aufforderung vom 10-ten Nov. 1849 Z. 536 des

damaligen

ausserordentlichem

kais.

Kommissărs

nunmehrigen

Statthalters,

Herrn Eduard Baron v. Bach Excellenz verfasst, und unterm L-ten Januar 1850
Nr. 2. Hochdemselben unterlegt hat.
|
3-tens eine Petition, die die im Jahre 1850 abgehaltene Dicesan-Versammlung unterm 1O-ten April 1850 mittelst der hohen Landesstelle an Seine
Majestăt gerichtet hat.
4-tens ein zweiter Organisationsplan, den ich auf das hohe ministerielle
Programm vom Jahre 1850 wihrend der in Wien abgehaltenen bischâflichen
Konferenzen ausgearbeitet, und dem hohen Ministerium unterm 16-ten Nov.
1850 unterlegt habe.
B-tens eine Petition, die ich Seiner Majestăt wihrend des Allerhăchsten
Aufenthaltes in Hermannstadt am 24-ten Juli 1852 iiberreicht habe.
G-tens die Angelegenhsit der mehrmals zur Sprache gelkommenen Fliissigmachung der Professoren-Salairs in der paedagogisch-theologischen Di5cesan-

Anstalt aus den Didcesan-Fonden.

|

|

—

T-tens

120—

die Angelegenheit der Pfarrkirchen von

Alvintz, Wurmloch

und

Szâszkiză, wo unsere Kirchen zum wechselseitigen Gebrauch einiger griechischKatholiken 'von der Regierung bestimmt worden sind, und somit meine zahlreichen Diăcesan-Kinder

in

den

genannten

Ortschaften

tin ganzes

halbes Jahr

keinen Gottesdienst haben.
S-tens die Angelegenheit der Vertheilung der jiihrlichen Interessen des
30 TPausend Gulden Kapitals an die armen Geistlichen.
9-tens die Angelegenheit der gemischten Ehen.
10-tens meine Vorstellungen iiber die Aufhebung der noch jetzt bestehenden, aber den Zwecken nicht entsprechenden Volksschulen-Direktion, und
iiber die Aufstellung eines Schulreferenten bei dem Orâinariate.
N
Il-tens meine Bitte vom Monat Mărz 1854, wodureh ich das Prisidium
des hohen Cultus- und Unterrichts-Ministeriums um die Hochgefiillige Prăsen-

tirung meines kanonischen Werkes Seiner Majestiit fiir die Allerhâchste Bibliothek ersucht habe.
Diese Skizzen der erwihnten Angelegenheiten bezeugen den wichtigen
Inhalt der dort umstiindlich angefiihrten Gegenstiinde; ich sage daher nur die
Wahrheit,

wenn

ich behaupte,

dass

die von

mir hier punktirten Fingaben das

iussere Leben der Kirche und ihrer Angelegenheiten

enthalten, und dass von

deren Lisung die weitere îiussere Gestaltuug der Kirche bedingt ist, und
endlich, dass das Ordinariat nicht in der Lage ist, sich in weitere Elaborate

einzulassen,
hhere

bis es nicht so gliicklich sein wird, auf die bisherigen Eingaben

Erledigungen

Zivar

war

das

zu bekommen.

Ordinariat

schon

so

gliicklich

zwei

ministerielle

Erle-

digungen bis Jjetzt zu verehren, und zwar in Betreff der Verwaltung der Dicesan-

fonde, und dariiber, dass nachdem dem Staatsprinzipa gemiiss jede Kirchengesellschaft sich aus eigenen Mitteln zu erhalten hat, mein Bisthum 'aus dem

Staatsschatze keine Unterstiitzung ansprechen lkann. Die aritte Erledigung
ist die Anfangs beriihrte hohe ministerielle Verordnung, welche mir von der
„hohen siebenbiirgischen Statthalterei: unterm 29. August 1. J. 15985/1908 mit
dem Bedeuten mitgetheilt wird: „das hohe Cultus-Ministerium hiitte hoch
derselben erfinet: dass von den diesfălligen Verhandlungen bei der im Mittel

liegenden a. h. Entschliessung vom 17-ten April 1841 in keinem
genommen, und dass die bei Gelegenheit der im Jahre 1850/1
haltenen bisehâflichen Konferenz von mir erstatteten speziellen
„als die allgemeine kiinftige Grundlage zur Organisirung des

Falle Umgang
in Wien abgeAntrăge nicht
Consistoriums

angenommen werden kânnen“.
Obwohl der erste Punkt des belobten ministeriellen Erlasses mir keinen
Zweifel iiber die Vermuthung iibrig lăsst, dass das hohe Ministerium
die Lage

meiner

Didcese

vom

Jahre

1841

mit

jener

vom

Jahre

1848—1854

identisch

betrachte: so kann ich nicht umhin zu gestehen : dass dies mich ganz befremdet,

—
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zumalen ich die Kirche in Siebenbiirgen, zu der ich gehâre, und die eine
christliche ist, von den vormărzlichen Fesseln durch den Allerhăchsten YVillen
und Legislation

unseres

erhabenen

Monarchen

Franz

Josef I befreit zu

sein

glaube und eingestehe, dies ist fiir mich ein fester Glaube um so mebhr, als
das hohe ministerielle Programm vom Jahre 1850 keine Erwăhnung einer vom
Jahre 1841 datirten hohen Entschliessung macht.
In Betrefi des zweiten Punktes der obbelobten ministeriellen Verordnung *
bitte ich Euere Excellenz die Versicherung entgegen zu nehmen: dass ich bei
der Verfassung meiner Antrăge Nichts so sehr vor den Augen hatte, als das
Kirchen- und Staatsinteresse în Binklang zu bringen. Ich kann weiter Euere
Excellenz versichern: dass ich iiber die Satzungen und Institutionen meiner

Religion sowohl, als auch îiber die Pfichten eines getreuen Unterthanen gegen
den angestammten Monarchen klare Begriffe habe, ună daher bin ich fest
iiberzeugt, dass meine in den Kirchen-Satzungen gegriindeten,: und der nachmărzlichen Legislatur angemessenen Antriige allerdings als Grundlage zur
etwaigen kiinftigen Organisation behufs der Erzielung eines normalen Zustandes
meiner Didcese von der hohen Regierung angenommen werden kânnen.
Aus diesem werden Buere Excellenz meine peinliche Lage ersehen, zu-

sowohl kirehlich

malen ich meine Antrăge

und lkorrekt halte, wvăhrend
gesetzten Lichte darstellt.
Ich bitte Euere

Excellenz

hohe

das

sie
im

politisch

als auch

Cultus-Ministerium

Interesse der Kirche

Christi,

fiir griindlich
im

entgegen-

und

des aller-

hâchsten Dienstes, mit dem wir alle Osterreicher unserem Erhabenen Monarchen

schuldig sind, meine Antriige einer persânlichen Priifung unterziehen zu wollen,
und ich hoffe zu Gott, den wir în der heiligen Dreifaltigkeit verehren, dass
Hochdieselben sich meiner biederen Bestrebungen sowohl riicksichtlich der:
Kirche, als auch des Staates iiberzeugen, .und dadureh sich die Mâglichkeit

verschaffen erden, meine Antrige baldigst zu erledigen, und den Bediirfnissen
der Kirche Gottes in
zu tragen,

und

somit

ihr,

unserer

einheitlichen

des

diesen Theilen

einzigen

ewigen

Osterreichs Rechnung

Mutter,

der Befordererin

aller guten christlichen 'Thaten ihrer irdischen Kinder einen guten Dienst, wozu
Euere Excellenz vom Gott, und dem Kaiser berufen sind, zu erweisen.
In der angenehmen Hoffnung, dass Euere Excellenz eine trostvolle Antwort

mir baldigst zukommen
der ausgezeichnetsten

lassen werden, beehre ich mich mit der Versicherung
Hochachtung

zu verharren.

Buerer Excellenz

Hermannstadt,

den 23 Oktober

gehorsamster

Diener

1854.
Andreas

Freiherr v. Schaguna m. Pa
Bischof.

16
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57.
Guvernul provocă de nou pre episcopul Șaguna a aşterne proiectul cerut de
ministru în causa organisării Consistoriului.

Nr. 12,511/1453 1855.

An Seine des Herrn gr. n. u. Bischofes Andreas Freiherrn v. Schaguna Excellenz.
Euere Excellenz!
Die vom hohen Cultus- und Unterrichts-Ministerium mit dem Erlasse
vom
31. Mai 1. J. Z. 16640 herabgelangte Eingabe Euer Excellenz beziiglich
der

Einrichtang des gr. n. u. bischăflichen Consistoriums und der ArchidiakonalStihle so wie der Regelung der Consistorial- und Archidiakonal-Taxen beehrt

man

sich Euer

Excellenz

in Gemăssheit

des

beriihrten Erlasses

mit dem Be-

scheide zu iibermitteln, dass nach dem das Justizministerium in Folge
eines
Allerhăchsten Handschreibens Seiner k. k, Apostolischen Majestiit vom
29. Mai
1853 den Anlass genommen hat, die Regelung der geistlichen Gerichtsbarlkeiten

in

den

Ehesachen

der

nicht

unirten

Griechen

în

Siebenbiirgen

als

einen

Gegenstand der dringendsten Nothwendigkeit darzustellen, das
hohe Cultusund Unterrichts-Ministerium von der angeordneten Verhandlung
iiber die
Regelung des Consistoriums und der Archidiakonal-Stiihle und
der damit im
Zusammenhange

dieselbe

eine

stehenden

wesentliche

heiten ist,

Tag-Ordnungen

um

Bedingung

Gerichtsbarkeit in Eheangelegen-

der

so weniger

ablassen lkann, als

|

Euer Excellenz werden daher mit Bezug auf die hierortigen
Zuschriften
vom 29. August und 29, September 1854 7. 15985 & 18674. ersucht,
die hieriiber

gewiinsohten Antriige bis 20 September 1855 zu verfassen
und anher iibermitteln
zu wollen. — Genehmigen Euer Excellenz die Versicherung
meiner ausge-

zeichneten Hochachtung
Hermannstadt,

:

am

2l-ten

Juni

1855,

Fir Seiner Durehlaucht den Herrn Gouverneur

der k. k. Hofrath
Amadeu

58.
Gravamenul episcopului Șaguna la Împtratul
contra ministrului,
între alte și reînfiinţarea metropoliei românilor
ortodocși.
|

m. p.

cerând

Buer Majestăt, Allergnădigster Kaiser
und Herr!

Die Geschichte

der griechisch-orientalischen Kirche

in Siebenbiirgen

war
die in Fesseln geschlagen nur von
der Gnade der Duldung ihr Dasein
kiimmerlich fristet. Erst unter Osterreichs glorreiche
n Herrschern hat die Kirche

eine Reihe von Drangsalen

und Leiden,

das Bild

einer Sklavin darstellend,

—
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einige Erleichterung gefunden ; und wenn auch die vormalige Landesverfassung
ihr nicht gestattete, in den starr geschlossenen Kreis der „rezipirten“ Reli-

gionen einzutraten, so xurde doch ihr Dasein als ein berechtigtes erkannt, und

ihren Anhingern die Freiheit der Religionsiibung staatsrechtlich gewăhrleistet.
Fromme Anhinglichkeit an das Kaiserhaus und ihre erlauchten Woblthiiter

erfilite die dankbare Kirche. Wie eine Tradition hat es sich fortgepfianzt im

glăubigen Volke,

dass

nur die Gnadenfiille

des

geheiligten

Thrones

es

sei,

der man, wenn der Kirche etwas Gutes geschieht, jeden 'Trost und jede Hilfe
verdanke. Darum sind die Bekenner dieser Kirche von jeher gewohnt, zu des
Kaisers Majestăt vertrauensvoll hinauf zu blicken, vom giitigsten Landesvater
alles Gliick und Heil zu erwarten. Es ist dies Vertrauen voll kindlicher Hingebung nicht etwa blos eine Redensart; die Haltung, der Kirchenglăubigen
in den letzten schweren Zeiten hat bewiesen, dass es eine 'Thatsache ist, welche
nach solcher Feuerprobe, keiner weiteren Erhirtung bedarf. —'

Unter Euer Majestăt allbegliickender Regierung sind die Schranken gefallen, welche zwischen der Stellung und den Rechten der Confessionen und
Nationen so lange einen Unterschied machten. Ein freundliches Morgenroth
bricht auch fiir unsere Kirche herauf. Wir erinnern uns in tiefster Dankbarkeit

des hochherzigen Gnadengeschenkes zum Wiederaufbau unserer zerstârten und
beschădigten Gotteshiuser; wir gedenken der huldvollen Riicksichtnahme auf
die Seelsorger und

Schullehrer

auch

Patente iiber die Grundentlastung
Hofnung
1851, in
Zalunft
So

in

unseres

Glaubens

Siebenbiirgen

in dem

und

werden

kaiserlichen

von

froher

erfiillt durch die allerhăchsten kaiserlichen Worte von 31I-ten Dezember
welchen unsere Kirche auch fiir sich die Verheissung einer sehâneren
erblickt,
xohlthuenden Bexweisen kaiserlicher Huld gegeniiber miissen einige

Verordnungen des h. Ministeriums fiir Cultus- und Unterricht um so schmerzlicher
unsere Kirche beriihren, als noch die traurige Erfahrung
mehrere unserer Bitten und Anliegen noch immer ganz

sind. Um so vertraungsvoller wage

ich es aber auch,

dazu kommt, dass
fruchtlos geblieben

als Oberhaupt und ge-

setzlich berufener Vertreter der griech.- -orientalischen Kirche in Siebenbiirgen,
zu Allerhichst Euer Majestăt meine Zuflucht:zu nehmen und an den Stufen
des geheiligten Thrones in tiefster Ehrfurcht alle jene Bitten nieder zu legen,
von deren allergnădigster Erhorung das Heil und Gliick dieser Kirche mit dem
Seelenfrieden von mehr als einer halben Million treuer Unterthanen abhăngig ist.
Geruhen Ewer. Majestăt zu gestatten, dass ich die Hauptpunkte unserer
unterthiinigsten Bitten und Anliegen der Reihe nach vorbringen darf:

1, Die Stellung der. griechisch-orienialischen Kirche în Siebenbiirgen zum
Staate und zu den anderen Kirchen îm Lande. In grauer Vorzeit schon, noch ehe
die Geschichte diesem Lande den Namen Siebenbiirgen gegeben, hat die

|
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griechische Kirche, von Osten nach Westen vorschreitend, hier Eingang gefunden.
Bin griechischer Bischof, Nicetas, ist es gewesen, durch dessen Bemiihungen

der Lichtstrahl des Evangeliums auch nach dieser Provinz hineindravg und die
Weltlehre des Heilandes Boden gewann. 4lba-Julia — das heutige Karlsburg
war der Sitz einer griechischen 'Metropolie. Noch finden aus der Zeit der
ungarischen Konige sich Urkunden vor, worinnen des Albenser Metropoliten
und des griechischen Erzbischofs in Siebenbiirgen Erwihnung geschieht; vom

Kânige

Juthias

Budae

Sabbato

prozimo

ante Dominicam

Laeture,

anno Domini

1479, und vom Kânige Vladisluus Cassoviae quarta decima die mensis Maii 1494.
— Unter der erlauchten 5sterreichischen Regierung hatten wir drei Erzbischăfe,
und zwar Barlaham, zu dessen Zeit Siebenbiirgen unter Osterreichs Scepter
kam, ihm folgte 'Theophil 1693 und diesem Athanasius 1698. — Als aber das
Volk der Romanen unter die Abhiingigkeit des Feudalwesens gerathen war,
sank mit ]hren Bekennern auch die Kirche von der urspriinglich freien und
selbststăndigen Stellung herab. In dem alten Staatssysteme Siebenbiirgens,
welches nach der Mobacser Niederlage und in Folge der Reformation sich

entwickelte, var fiir unsere Kirche, die iilteste im Lande, kein Raum. Drei
Nationen (Ungarn, Szekler, Sachsen) und vier Religionen (die rămisch-katholische,

evangelische, reformirte und unitarische) hatten die ausschliessliche Herrschaft,
— jede andere Nation, jede andere Religion war, den herrschenden gegeniiber,

nur geduldet. —

Als endlich im J. 1688 das ungliickliche Siebenbiirgen, nachdem es unter
der Zwietracht; seiner Fiirsten und dem Drucke der 'Tiirken an den Abgrund

des Verderbens

gebracht xorden

War,

unter das

rettende

Scepter

den geschlossenen Kreis der rezipirten Religionen

Eingang

verschaffen, indem

des ăster-

reichischen Kaiserhauses kam, schien fâr die griechisch-orientalische Kirche
ein neuer Morgen anbrechen zu wollen. Man wollte ihr helfen, wollte ihr in

man sie mit der Jatholischen Kirche des lateinischen Ritus zu vereinigen
suchte.
Und virklich nahm im J. 1698 der griechisch-orientalische Erzbischof Athanasius

Jene vier Glaubenssătze an, welche als hinreichend erlannt
wurden, um die
griechisch-morgenlindische Kirche fortan als eine, nur durch den
Ritus unter-

schiedene, Schwester der lateinisch-abendlindischen betrachten
zu k&nnen.
Diese Vereinigung, so wohlgemeint und aufrichtig sie
auch gewesen sein mag,

var aber nur zum 'Theile gelungen. Ein grosser 'Theil
des Volkes hielt fest
an der griechisch orientalischen Kirche, obschon die Vereinigung
mit der vollberechtigten katholischen Religion eine ungleich bessere
Zukunft verhiess.
Die Glaubenstreue war stiirker als der irdische
Vortheil. Kaiser Leopold I,
gesegneten Andenkens, schiitzte die Treugebliebenen
und befahl in einem
besonderen a. h. Rescripte vom 12. Dezember
1701, dass bei Strafe schwerer

Unguade Niemand es wage, die Walachen des griechischen
Ritus
Freiheit zu stăren oder auch nur im geringsten
sie zu bedriicken.

in ihrer
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Dies kaiserliche Rescript ist abermals ein klarer Beweis von dem Edelsinne
und der Gerechtigkeitsliebe der glorreichen ăsterreichischen Herrscher, Wir
haben — schreibt Kaiser Leopold [. — mit grossem Unwillen vernommen, dass
nicht nur gegen Unsere allergnădigsten Resolutionen gehandelt wird, sondern
auch Einige, welche die dffentliche Ruhe durch Wiihlereien zu stăren suchen,

das Geriioht austreuen, als sei es Unsere Absicht, dass die Walachen des griechischen Ritus zur Union mit der katholischen Religion gezwungen werden.

Wir wollen daher Unseren festen kaiserlichen Willen, Sinn und Absicht dahin
erklăren, dass genannte Walachen die volle Freiheit haben sollen, sich mit
einer der vier rezipirten Religionen in Siebenbiirgen zu -vereinigen oder bei

ihrer alten Kirche zu bleiben und sie sollen

derselben Privilegien theilhaftig

werden, deren sich die Religion, mit welcher sie sich vereinigen, erfreut, oder
welche die Walachen in ihrer gegenwirtigen Stellung geniessen.—
Wie aberjede Aenderung in Glaubenssachen nur zu leicht auch Fanatismus

erzeugt, wo dann die Liebe des Christenthums sich in Unduldsamlkeit, ja selbst
in Verfolgung gegen Andersdenkende verwandelt, so ist auch fiir die griechischorientalische Kirche diese Spaltung, andererseits Union genannt, eine Quelle
vieler Leiden und Krinlungen geworden. Ihre Anhinger blieben iiber achtzig
Jahre ohne Oberhirten, wie eine verwaiste und zerstreute Heerde, welcher der
sorgende Hirte fehlt. Allein Gott hatte sie nicht verlassen. Wie sie am Glauben
ihrer Văter hielten, so hielt wieder der Glaube die Treuen beisammen und er

var măchtig genug, um die Kirche vor dem Untergange der inneren Auflsung
zu bewahren. Euer Majestiit unsterbliche Ahnen, Maria Theresia und Josef II.
gaben der Kirche einen Bischof und sprachen damit voma.
die Lebensfăhigkeit und den Fortbestand derselben aus. -

Nicht, lange nachher

gelang

es

den Glaubensgenossen

h. Throne herab

im 60. Landes-

Artikel vom J. 1791 endlich ein Gesetz zu erhalten, worin ihnen die Freiheit
der Religionsiibung gewiihrleistet und gesagt vird, dass die Anhinger dieser
Religion von dem Bischofe ihres Ritus abhăngen und gleich vie die iibrigen
Landesbewohner behandelt werden sollen. Dies Gesetz nennt unsere Religion

die „Religio orientalis graeci Ritus non unita.* Das war aber auch Alles, xvas
die Kirche erreichen konnte. Ja, selbst der Woblthat dieses Gesetzes, des
einzigen aus dem ganzen Codex der siebenbiirgischen Legislation, welches fiir
die griechiesch-orientalische Religion wenigstens nicht ungiinstig lautet, sollte
sie nicht mit vollem

Genusse

sich

erfreuen.

'

lin Beweis dessen ist die Instruction, welche im J. 1810 dem neu gexwiihlten Bischofe Basilius Moga, meinem Vorgănger, vorgeschrieben wurde,
wo es schon wieder heisst, dass der griechisch nicht unirte Klerus ptoleratus
solum habeatur,* wâhrend doch das obige Landesgesetz Gie griechisch-orien-

talische Kirohe aus dem Willkiirzustande der blossen Duldung in den Rechts-

zustand

der

gesetzlich

anerkannten Existenz gehoben

hatte,

wie solches die

—

eigenen

Worte

juxta Leges

vigore

des Gesetzes: Religio orientalis Graeci Ritus non unita, quae

hujus

praesentis

darthun,

—
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Provinciae hactenus inter toleratas Religiones recensita fuit,

Articuli

in libero

suo

exercitio

confirmatur

:

unzweifelhaft
-

_ Diese umfassende, in neunzehn Punkten bis ins Kleinste gehende, Instruction driickt unsere Kirche zu einem polizeilich iiberwachten Vereine und den
Bischof zu einem abhăngigen Diener der weltlichen Behorden herab. Wenn
alle andern Documente einer fiir uns traurigen Zeit, wenn selbst die Geschichte
schwiege, wăre dies Eine genug, um die gedriickte Lage unserer Kirche, ihrer
Geistlichkeit

und

ihrer

Belennner

hinliinglich

zu

bezeichnen. —

Mir ist diese Instruction iibrigens nie vorgeschrieben worden, ich kânnte
daher,

auch

wenn

die Zeiten

als an dieselbe gebunden
Aber

die Zeiten

sind,

sich nicht geiindert

hiitten, mich durchaus nicht

betrachten.
Gott

und Euer Majestiit sei Dank!

andere,

bessere

geworden. Die politischen Fesseln, welche die Romanen solange darnieder
hielten, sind gefallen ; das Gesetz macht lkeinen Unterschied mehr zwischen
sogenannten rezipirten und geduldeten Nationen, es ist fiir Alle gleich. Die
Kirche wiirde frohlocken, diirfte sie das Niimliche von dem Unterschiede der
Religionen sagen, dass auch er gefallen, dass auch hier das Gesetz gleich sei
fiir Alle! Noch harret sie aber in Trauer; denn: obwohl Allerhăchst Euer
Apostolisehe Majestăt in dem kaiserlichen Patente vom 31. Dezember 1851

erkliărt haben: jede gesetzlich anerlannte Kirche in dem Rechte der gemeinsamen
dffentlichen Religionsiibung, dann in der selbststiindigen Verwaltung ihrer
Angelegenheiten, sowie im Besitze und Genusse ihrer Anstalten, Stiftungen
und Fonde erhalten und schiitzen zu wollen;
Obwohl Euer-Majestit auch in dem kaiserlichen Patente vom 29. Mai

1853, womit das biirgerliche Gesetzbuch in Siebenbiirgen eingefihrt wurde,
die Gesetzgebung und die Vorschriften der griechisch-orientalischen Kirche

in Ehesachen als allein geltend anzuerkennen geruhten;
und obwohl die „Oesterreichische Correspondenz“ bei der bedeutungsvollen
Nachricht iiber das Concordat es ausgesprochen hat, dass Euer Majestăt gleich

im

Beginne Allerhâchst-ihrer Regierung

grosse christliche Wahrheit,

anerkannt

durch

haben,

Vormundschaft xwveltlicher Miichte untersteht :

scheint das hohe
manche Erlisse zeigen,

entschiedene

dass

Massregeln

die

die Kirche Gottes nicht der

E. k. Ministerium fiir Cultus- und
doch noch immer von der Ansicht

Unterricht, wie so
auszugehen, als sei

nur der Unterschied zwischen mehr und weniger berechtigten Nationen, nicht

aber auch der Unterschied zwischen rezipirten und geduldeten Religionen
gefallen, und als gehâre unsere gr. orientalische Kirche auch heute noch zu
pier plos în Gnaden geduldeten Religionsgesellschaft, welche xweniger Rechte
,

als

die anderen

Confessionen

in

Siebenbiirgen

besitzen.
— Wie

wire

es

—
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sonst mâglich, dass das hohe Ministerium in mehreren Verordnungen,

in dem hohen Dekrete vom
Instruction vom

Jahre

12. Juni

1854.

1810 zuriick kommt,

Z. 1046.

iramer

namentlich

wieder

auf ein Aktenstiick,

auf die

welches

der

gegenwirtige Bischof gar nicht kennt, welches ihn durchaus nicht bindet und

dessen Entstehung einer Zeit angehărt, die auf dem alten Systeme einer, heute
nicht mehr bestehenden, Landes-Verfassung beruhte? —

Dies, dass das hohe Ministerium unsere Kirche wie eine blos geduldete

zu behandeln scheint, muss am tiefsten uns sehmerzen. Hierin diirfte auch
die Hauptquelle zu suchen sein, aus welcher alles Andere, was ferner uns
driickt, in ganz natirlichem Zusammenhange fiiesst. Daher mag es kommen,

wenigstens

ist nicht

leicht ein anderer Beweggrund

denkbar,

dass

auf die

vielen Bitten, Bingaben und Antrăge, die im Laufe von sechs Jahren von
Seiten dieser Diicese mittelbar und unmittelbar an das hohe Ministerium ge-

richtet worden sind, entweder gar keine, oder sehr spăt, eine meist ungiinstige
Erledigung herablangt. Selbst in ganz einfachen' Angelegenheiten hat man es
der Miihe nicht werth finden wollen, den Bischof einer, wenn auch noch so
kurzen, Antwort wiirdigen zu lassen. So weiss ich zur Stunde nicht, was mit
dem Prachtexemplar meines Handbuches îiber das Kirchenrecht der gricchischorientalischen Kirche, welches ich noch im Monat Mai 1854 Sr. Excellenz dem
Herrn Minister mit der Bitte, es Allerhăchst Euer Majestăt vorlegen zu wollen,
iibersandte, geschehen ist. — Eine andere, vertraungsvoll an die Person des

Herrn Ministers gerichtete, Eingabe vom 23. Oktober 1854. Z. 762, worin alle
jene Punkte einzeln beriihrt waren, deren Erledigung wir schon so lange
entgegen harren und welche nun auch den Gegenstand dieses treugehorsamsten
Majestiătsgesuches bilden, ist nach sieben Monaten im gewâhnlichen Geschiăftswege mit Dekret vom 31. Mai d. J. Z. 16,640 in einigen wenigen Zeilen abschlăgig

beschieden xworden.
Wir bitten daher: Allerhăchst Euer Apostolische Majestiit mâge allergnădigst auszusprechen geruhen, dass die griechisch-orientalische, als eine vom
Staate gesetzlich anerkannte, Kirche in Siebenbiirgen beziiglich ihrer Stellang
zum Staate und zu den iibrigen christlichen Confessionen des Landes, derselben
Rechte und Freiheiten theilhaftig sei, in deren gesichertem Genusse die andern

und Kirchen sich befinden.
Confessionen
II. Die Benennung der Kirche und ihrer DBelenner. Noch im Jahre 1850
hatte die in Hermannstadt versammelte Didcesan-Synode unter mehreren anderen
Punkten auch die Bitte gestellt: es mâăchte die negative Benennung „griechisch

nicht unirt“ nicht mehr gebraucht und der Kirche und ihren Bekennern die
positive Bezeichnung „griechisch-orientalisch* gegeben werden. — Wâhrend
wir der Erfiillung dieser gewiss nur billigen und gerechten Bitte geduldig
entgegen harrten, erschien unterm 12. Juni 1854. Z. 1046” ein h. MinisterialErlass, worin angeordnet wurde, dass man in allen imtlichen Ausfertigungen
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sich der Bezeichnuug „griechisch nicht unirt,* als der gesetzlich eingefiihrten,
und zwar um so mehr bedienen solle, als durch Abweichungen, wodurch der
Unterschied

und

Gegensatz

zwischen

den

Religionsgesellschaften des Morgen-

landes nicht ersichtlich gemacht wird, nur Storungen im Sftentlichen Geschiăftsverkehre

sich ergeben

wiirden.

Dieser Erlass des hohen Ministeriums war aus mehreren Griinden geeignet,
uns in 'die tiefste Besorgniss zu versetzen. Einmal, weil das h. Ministerium
darin wiederholt auf die „umstăndlichen Instructionen“ hinweiset, xvelche den
Bischâfen unserer Kirche ertheilt worden seien und damit die Gesetzlichkeit

der Benennung griechisch nicht unirt zu begriinden sucht; dann, weil gesagt
wird, dass diese Bezeichnung in der Wechselwirliung der gr. n. unirten Kirche
mit andern

christlichen Kirchen

in allen Staaten

und Liindern

der civilisirten

Welt in unbeanstandeter Uebung sei und bloss das nackte Factum darstelle,
dass die Vereinigung der morgenliindischen mit der abendliindischen Kirche
nur zum

'Theil geschehen

ist;

und

endlich weil

auf die Bitten der Diăcesan-

synode, welche der Wichtigkeit ihres Inhaltes vegen wohl geeignet gewesen
wăren, der Allerhichsten Schlussfassung Euer Majestiit unterbreitet zu xerden,
von Seiten des h. Ministeriums so gar keine Riicksicht genommen worden
war,

dass sich im erwiihnten Erlasse auf dieselben nicht einmal berufen wird. —
Eine solche Verordnung, verbunden mit der bestimmtesten Hinweisung
auf die den Bischâfen ertheilten umstindlichen Instructionen einer fiiiheren,
auf ganz andern Verhiltnissen beruhenden Zeit, musste jeden Unbefangenen

auf den

ersten

Blick

schon

erkennen lassen,

dass der Kirche die Gefahr arohe,

wieder ganz in den alten Zustand der Duldung und Knechtschaft zuriiclpedriingt

zu werden, Sie legte mir die Befiirchtung nahe, dass, wenn schon bei einem
hohen Ministerium eine solche Auffassung, wie.sie in jener Verordnung so
unumwunden ausgesprochen ist, Platz greifen kânne, unsere Kirche nur neuen
Krănkungen und Leiden entgegen gehen werde. —
“Im Bevvusstsein meiner Pflicht, die ich als Bischof der Kirche schulde,
fihlte ich mich daher 'gedrungen, das Wort fiir dieselbe zu erpreifen und
unterbreitete noch unterm 19. Jinner 1865. Z. 37. dem hohen Statthalterei-.

Praesidium,
Vorstellung
| Unter
Einfihrung

eine an den Herrn Minister fiir Cultus und Unterricht gerichtete
mit der Bitte, selbe befiirwortend einbegleiten zu wollen. —
den vielen anderen Griinden, welche die Kirche veranlassen, um die
der ihr gebiihrenden positiven Bezeichnung „griechisch-orientalisch“

zu bitten, hatte ich in dieser Vorstellung auch: hervorgehoben, wie krinkend
es sei, wenn die Anhiinger meiner Kirche sehen miissen, zu welch
beleidigenden

Wortspielen die negative Benennung
Anlass

gebe

und

missbraucht wwerden

wie

sehr

kânne.

dieselbe

Meine

„nicht unirt“ in der romanischen Sprache
zum

Hohn

ună

auf Thatsachen,

Spott

leider

unserer

Kirche

nur zu stark, be-

griindete Besorgniss erhielt bald einen neuen Beweis in zwei
Zuschriften eines
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gr. katholischen Geistlichen an einen Pfarrer meiner Kirche, worin die Bezeichhung „nicht unirt“ bis zu den gemeinsten Beschimpfungen ausgebeutet

wurde. Auch diese beiden Zuschriften sind mit einer erneuerten Vorstellung,
die ich ebenfalls dem h. Statthalterei-Praesidium vorlegte, an den Herrn Minister gelangt. —
In beiden Vorstellungen habe ich gebeten, dass meine Eingaben und Anliegen

năthigenfalls Allerhăchst

Euer

Majestiit

zur

Schlussfassung

allergnădigsten

,
unterbreitet xwerden michten. —
Noch war ich nicht so gliicklich, mit einer Erledigung oder einem Bescheide
erfreut zu werden. Statt, dessen ist mir der Inhalt eines h. Ministerialerlasses
vom 10-ten Mai 1855. Z. 5168/96. mitgetheilt worden, worin auf einmal der

ganz neue Ausdruck:

„griechisch

nicht

unirte Griechen der Hermannstidter

Diăcese“ auftaucht— eine Benennung, gegen welche ich um so nachăriicklicher

Einsprache erheben muss, als die griechisch-orientalische Didcese in diesem
Lande nicht aus „Griechen, sondern aus Romanen, und zwar aus dem Kerne

der romanischen oder walachischen Bevălkerung besteht und ich, Zeuge des
in ineinen.Hiinden befindlichen a. h. Ernennungs-Diplomes Sr. Majestit des
Kaisers Ferdinand [., nicht zum Bischofe von Hermannstadt oder der Hermannstidter Diăcese, sondern zum Bischof der gr. n. unirten Kirche in Siebenbiirgen
ernannt worden bin. — So weit ist nicht einmal die Instruction der friiheren

Zeiten gegangen, auf welche doch so gern hingewiesen wvird. —
Fine Kriinkung folgt auf die andere. Fast zu gleicher
neuesten Ministerialerlasse war in der Kronstidter romanischen
den Charakter eines Amtsblattes trăgt, unter dem Schilde
des neu ernannten
Adlers der Auszug eines Hirtenbriefes

Zeit mit diesem
Zeitung, welche
des kaiserlichen
gr. katholischen

neben
Metropoliten und Erzbischofs Alexander Sterka Sulutz erschienen, worin

mit dem
manchen, leider schon zur Gewohnheit gewvordenen Wortspielen, die
auch
werden,
getrieben
vieldeutigen Ausdrucke „Union und Nicht-Union“

ungescheut
Stellen vorlommen, xelche unsere Kirche 5ffentlich herabwiirdigen,
auffordern
Kirche
den Proselytismus predigen, zum Uebertritte zur unirten
und

sogar

die

Andeutung

Wunsch und Wille

sei,

sich

dass

erlauben,

als

alle Romanen

ob

es Allerhâchst

im Schoosse

Ruer

Majestăt

der gr. atholisehen

Ministerium uns
Kirche sich vereinigen sollen. — Und xvăhrend das hohe
seinem Hirtenbriefe immer
„Griechen“ nennt, redet der Herr Erzbischof in
wie wenn alle Ronur von den Romanen und von der romanischen Nation,
— Je weniger aber die Religion
manen zu dieser einen Kirche sich bekennten.
zu thun hat, _umso aufVolksstamme
und Kirche mit der Nation und Gem
von Griechen und
Ministerial-Erlass
filliger muss es befremden, dass der h.
welche
der Hirtenbrief

von

Romanen

reden

und Ausdriicke

xweit mehr als die unschuldigen Worte

gebrauchen

„griechisch-orientalisch“

kann,

geeignet sind,

verkehre! hervorzurufen, sondern
nicht nur „Stârungen im &ffentlichen Geschiifts
17

—
durch

die Identifizirung

der
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Nationalitit

mit

der

Religion

sogar Tendenzen

zu fârdern, deren politisch-religiise Tragweite aus so vielen traurigen Beispielen
der Geschichte leicht erkannt werden lkann. —
|
Dieser Hirtenbrief gab mir den meistbegriindeten Anlass zu einer dritten
Bingabe vom 24..Mai |. J. Zahl 435, welche gleich den beiden andern dem
Herrn Minister unterbreitet worden ist, aber bis noch auch keinen Erfolg
gehabt hat. —
Euer Majestiăt! Wir bitten um eine Benennung fiir unsere Kirche, welche

ihr gebiihrt, um eine Benennung, vrelche sie selbst seit langen Jahrhunderten
gebraucht; xvir glauben, dass nie ein Verlangen billiger, nie eine Bitte gerechter
gewesen, als die: dass unsere Kirche, wie sie wirklich heisst, die griechischorientalische

auch in den

Staaten

Euer Majestăt genannt

werde. —

Auf jener Stătte entstanden, wo der gâttliche Stifter des Christenthums
wandelnd sein Evangelium gepredigt und die Apostel aussandte, die Volker
zu lehren, ist die morgenlăndisehe Kirche die ilteste christliche Kirche der
Welt. Aus ihr ging spăter die abendliindische Kirche hervor, welche von der
orientalischen sich absondernd, eine ganz selbststiindige Stellung gewann. —
Als nach tansend vier hundert Jahren seit dem Bestande der gr. orientalischen

Kirche ein verhăltnissmăssig kleiner 'Theil ihrer Belkenner, vorziiglich aus politisechen Riicksichten, zu der lateinisehen Religion hiniiber trat, war man im

Abendland,

aus

leicht begreiflichen Griinden,

geneigt,

diesen Uebertritt

als

eine Vereinigung der griechischen mit der lateinischen Kirche anzusehen und
man begann nun jenen weit grăsseren Theil, welcher der alten Kirche treu

bleibend, nicht iibergetreten war, lateinischerseits als die „&riechisch nicht
Unirten“ mit dem Merkmale der Negation zu bezeichnen. So lam es denn,
dass, als auch in Siebenbiirgen, vor kaum 157 Jahren, wieder nur ein Theil
der gr. orientalischen Glaubensgenossen zur Vereinigung mit der lateinischen
oder rămisch-katholischen Kirohe geleitet wurde, die Uebergetretenen hinfort

den Namen „unirti, die Andern aber, welche zum Uebertritt nicht
bewogen
werden konnten, die Benennung „disunirtt erhielten, um ja nur den Gegensatz
zwischen beiden auch iusserlich recht auffallend zu kennzeichnen.
|
nDisunirte“ xvurden von da an die Bekenner unserer Kirche
genannt.
Sie „mussten

es

sich gefallen

lassen,

weil

sie sowohl

der

Nationalitiit

als der

Religion nach, im Lande nur als geduldet betrachtet xwurden. Ihre
Religion
galt nur als Sekte, nicht einmal als Religionsgesellschaft, gesohweige
denn
als Kirehe. Ihre Nation war, wie die damaligen Gesetze sagen,
nur eine „miscra
contribuens plebst, an die Scholle gebunden, die sie
im Schweisse ihres Angesichtes zu fremdem Genusse bebanten. Erst als die giitigen
Regenten, Kaiserin

Maria Theresia und Kaiser Josef], beide gesegneten
Andenlens, den Verwaisten
omen Disohof gaben und damit die Kirche mit
den Rechten einer Korperschaft
„aufleben liessen, wandelte auch der Ansdruck
„disunirt“ in die mildere

—
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Benennung „nicht unirt“ sich um. — Und bald war noch ein kleiner Schritt
weiter geschehen. Das von Kaiser Leopold II, ruhmvollen Andenkens, bestiittigte
Landesgesetz des 60. Artikels vom Jahre 1791, welches uns die Freiheit der
Religionsiibung verbiirgte, nannte

non Unita“

diese Religion

„Religio orientulis graeci Ritus

und stellte somit die wahre und positive Benennung

orientalisch*

„griechisch-

voran. —

Die alte, auf historischen Privilegien beruhende, Landesverfassung ist
gefallen; gefallen der Unterschied zwischen mehr oder minder berechtigten
Religionen; im einheitlichen Oesterreich, unserm grossen gemeinsamen Vaterlande, sind Personen, wie Kârperschaften, vor dem Gesetze gleich. Mit solcher
Gleichheit ist aber der uns vor einem Jahrhundert gegebene, gegen die Wahrheit
der Geschichte, wie gegen alle Regeln der Sprache verstossende Name „nicht
unirt“ unvereinbar. Denn er erinnert uns an die Zeiten, wo wir nur geduldet

waren,

er trigt das Kennzeichen

des demiithigenden Unterschiedes zwischen

den Rechten und der Stellung unserer Kirche zu den andern christlichen Confessionen des Landes an sich und wird darum auch zum Spotte und zur

|

Erniedrigung fiir unsere Kirche missbraucht. —
Einer a. h. Entschliessung Euerer kaiserlichen Majestit vom 26. Dezember
1848 zufolge hat die friiher iiblich gewesene Bezeichnung „akatholisch“ aufgehărt.
Die Bekenner der gr. orientalischen Kirche geben vertrauungsvoll der erfreulichen
Hoffnung sich hin, dass, was den Protestanten gewăhrt worden, nicht versagt
werden wird. In diesem Vertrauen werden sie nicht wenig durch die viel
wiegende 'Thatsache bestărkt, dass Allerhăchst Euer Majestit selbst in den
beiden kaiserlichen Diplomen iiber die Verleihung des Kommandeurkreuzes
des Leopoldordens und des ăsterreichischen Freiherrnstandes den treugehorsamst
„Unterfertigten zweimal „Bischof der gr. orientalischen Kirche in Siebenbiirgen“
und nur einmal „Bischof der gr. nicht unirten Kirche în Siebenbiirgen“ za
benennen geruht haben. Und doch pflegt das h. Ministerium seit einiger Zeit
den neu

erfundenen

Ausdruck

„Bischof von Hermannstadt“,

„Hermannstădter

Diăcese“ ună „nicht unirte Griechen“ zu gebrauchen. —
Darum bitten wir: Allerhâchst Euer Majestiăt mâge allergnidigst zu ver-

ordnen geruhen, dass unsere Kirche in allen ămtlichen Erlissen mit dem, ihr

nach Recht und Billigkeit gebiihrenden, alteigenthiimlichen Namen „griechischorientalisch« benannt und ihrem Bischof der gesetzliohe Titel „Bischof der
gr. orientalischen Kirche in Siebenbiirgen“ gegeben werde.
III.. Die Angelegenheit der gemischten Ehen. Nach den dermalen noch be-

1792
stehenden Vorschriften, welche auf einem a. h. Reskripte vom 29. August
Hof-Z. 3372 beruhen, diirfen gemischte Ehen zwischen den Bekennern der

gr. orientalischen und der katholischen Kirche der beiden Ritus nur durch den

Ehen
katholischen Geistlichen getraut und kânnen Streitigkeiten, die aus solchen
n.
entschieden werde —
entstehen, auch nur vor dem katholischen Ehegerichte
”

17%

—
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Sehr hiufig sind hier im Lande gemischte Ehen zwischen gr. Orientalischen
und gr. Katholischen. Da diese Ehen nun durch den gr. katholischen Geistlichen

eingesegnet xverden miissen, behauptet die gr. katholische Kirche nicht nur
ein gliinzendes Vorrecht vor unserer Kirche, sondern es wird dadureh auch
unseren ohnehin îiusserst karg dotirten Geistlichen ein nicht geringer Theil
der Stolargebiihren entzogen.
Unsere Kirche betrachtet

so gut wie die rămische und die gr. katholische

die Ehe als ein Sakrament. Nachdem
Kirche sich gleich bleibt, indem die
zu ertheilen,

als die andere,

aber das Salrament in jeder christlichen
eine nicht weniger Kraft hat, dasselbe
warum unsere Kirche

so ist kein Grund vorhanden,

auch hierin wieder vor der katholischen des griechischen Ritus zuriickstehen soll.
Und in der That war es schon dem erleuchteten Ahnherrn Euer Majestăt,
Kaiser Franz 1. aufgefallen, wie es komme, dass die gemischten Ehen von
dem gr. katholischen Seelsorger getraut. werden miissen, da doch auch nach
den Prinzipien der gr. orientalischen Kirche die Ehe ein „Sacramentum eri

nominis“ sei ? und es wurde mit allerhâchster Entschliessung vom 14. September
1824 Auskunft hieriiber verlangt. Das k. Gubernium berichtete, es habe diese
Vorsehrift

darin ihren Grund,

dass

die Nichtunirten

blos

eine

tolerirte Con-

fession seien. Solchen Grund liess aber der gerechte Kaiser nicht gelten und
es wurde in Folge einer neuerlichen a. h. Entschliessung mit Hofdekret vom
26. Mirz 1825 Z. 1096 dem k. Gubernium aufgetragen, einen Bericht zu erstatten,
wie den Beschwerden des gr, orientalischen Clerus in diesem Punkte abgeholfen

werden kănnte? — Zu einem Erfolge scheint es jedoch nicht; gekommen zu sein.
Im J. 1851 nahm ich Anlass, dieser Angelegenheit wegen dem Herrn
Minister

fiir

Cultus

und

Unterricht

vorzulegen und um Abhilfe zu
unterm

14. April

Grafen

bitten.

1851 Z. 141. MC,,

Der

Thun

Herr

dass er „die

Excellenz

Minister

eine

Eingabe

erwiederte

schon

peinliche Ungewissheit iiber

die Einsegnung der gemischten Ehen zwischen den der gr. katholischen und
den der orientalischen Kirche Angehărigen bedauere“ und gab mir die trăstliche
Versicherung, dass die Regierung Euerer kaiserlichen Majestit von dem festen
“Willen beseelt sei, „eine, dem wobhlverstandenen Interesse und den Grundsiitzen

beider Kirchen

zusagende

Abinderung

der. bis zum Jahre 1848 bestandenen

Uebung! baldmăglichst eintreten zu lassen, zu welchem
die nâthigen Einleitungen getroffen worden seien. —

Zwecke

auch

bersits

Noch bin ich aber nicht so gliicklich gewesen, tiber das Ergebniss dieser
getroffenen Finleitungen eine ămtliche Mittheilung erhalten zu haben; inzwischen besteht die alte UJebung fort, deren „Abinderungi der Herr Minister
selbst, noch vor vier Jahren, als dringend nothwendig erkannte.

Unsere erfurehtsvolle Bitte in diesem Punkte wire also dahin gerichtet:
Allerhăchst Euer Apostolische Majestit geruhe zu befehlen, dass die Angelegenheit der gemischten Ehen in einer der Selbststindigkeit unserer Kirche

—

133

—

entsprechenden Weise geregelt und eine auch durch den griechisch-orientalischen
Geistlichen getraute gemischte Ehe als vollkommen gesetzlich anerkaunt werde.
IV,

Der

Uebeririti

von

einer Kirche

zu

der

andern.

In

friiheren

Zeiten

war der Uebertritt von der katholischen Religion, sowohl des lateinischen,
als des griechischen Ritus, zu einer der nicht lkatholisehen Confessionen durch
den sogenannten sechswochentlichen Unterricht erschwert, wâhrend wer zu
der katholischen Kirche iibertreten wollte, ohne Bedingung und ohne alle
Schwierigkeiten aufgenommen wurde. Es war eine Vorschrift zu Guusten der
einen und zum offenbaren Nachtheil der andern Kirchen, welche sich diese

Zuriicksetzung und Verletzung ihrer Rechte gefallen lassen mussten. —
Euer Majestăt hat die Zeit es vorbehalten, auch hierin den unwandelbaren
Grundsitzen des Rechtes, welches keine Begiinstigung oder Bevorzugung der
einen Kirche vor der andern gestattet, ihre gesetzliche Geltung zu verschaffen.
In Folge a. h. Entschliessung vom 26. Dezember 1848 ist mit Verorâdnung vom
30. Jinner 1849 (Reichsgesetzblatt Nr. 107) der Uebertritt von einem christlichen
Bekenntnisse zu dem andern Jedermann freigestellt worden, der das achizehnte
Lebensjahr zuriickgelegt hat, und es sind damit alle andern bisherigen Vor-

schriften beziiglich des Uebertrittes, somit auch jene wegen des sechswăchentlichen Unterrichtes, ausdriicklich ausser Wirksamkeit getreten. —
Diese Verordnung ist in Siebenbiirgen mit Erlass des vorbestandenen
Militair- und Civilgouvernements vom 24. Februar 1830 Z. 2336 hinausgegeben

und als Richtschnur vorgeschrieben worden.

Es wăre nur zu wiinschen, dass

der betreffende Erlass auch in das Landes-Regierungsblatt autgenommen und
auf diesem, fiir alle wichtigeren Verordnungen vorgeschriebenen Wege, zur
allgemeinen Kenntniss gebracht werde. —
Von den Uebertrittsfăllen, welche in Siebenbiirgen seit linger als einem

Jahrhundert vorgekommen sind, und heute noch vorkommen, betreffen ohnstreitig die meisten die gr. orientalische und gr. katholische Kirche. Wer die
Verhăltnisse

nicht

der

auffallen,

friiheren

kannte,

Zeiten

die in der Geschichte

und

dem

Erscheinung

- eine
vwird

dem

Bestreben

der

Union

gar

ihren

sehr natărlichen Erklărungsgrund findet. — Die Union bot Jedem, der zu ihr

iibertrat, Vortheile;

sie 5fnete

die

bahnte

Mittel zur Ausbildung,

den Weg

zu Aemtern und Wiirden, welche den Nichtunirten immer verschlossen blieben,
und befreite das Voll: von der Entrichtung der Sydoxialtaxe, einer Abgabe, die
von jedem

nichtunirten

Hausvater

gezahlt werden

muss.

schon lockend genug, wurde der Uebertritt zur Union

„der Regierung begiinstigt,

erleichtert und befârdert, von

So

an und fir sich

auch noch von Seiten
der Geistlichheit mit

allen ihr zu Gebote stehenden Mitteln betrieben. Allein es 1st ein Gesetz der

Natur,

dass jeder

Druck

wieder

einen

Gegendruck

erzeugt.

So

war

es

auch

hier. Durch die Uebertritte bis zum J, 1848, welche in der Regel zu Gunsten
der Union und zam Nachtheil der orientalischen Kirche stattgetunden haben,

—

war

ein

grosser Theil

der
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romanischen

Gemeinden

im

Lande,

der Religion

nach, in zwei, sich gegeniiber stehende Hilften gespalten, wo nicht selten, die
Geistlichen an der Spitze, ein Gemeindetheil den andern bekiimpfte und verfolgte.
Was

konnte

nun

nach

dem

Jahre

1848

und

insbesondere

nach

der a. h. Ent-

schliessung vom 26. Dezember 1848 natiirlicher sein, als dass Viele von jenen,
welche friiher zur Union hiniiber gegangen oder gezogen worden waren, wieder

zur alten Kirche
Seite gesagt
bedurft und

zuriickkehrten?

werden. mag,
es sind auch

Es hat dazu,

was

immer auch von anderer

einer Zureden, am wenigsten einer Verleitung
nicht so massenhafte Riicktritte geschehen, als

angeblich, aber mit vielem Erfolge, behauptet wvorden ist, um die Union als
gefihrdet darzustellen, und ihr von Seiten des Staates — durch die Errichtung
einer Metropolie und Vermehrung der Bisthiimer—
neue Halt- und Stiitzpunckte
zu verschaffen. Eine wahre und genaue Erhebung der Thatsachen xviirde die
schweren Anklagen gegen mich und die orientalische Kirche und die dadurch
hervorgerufenen Besorgnisse fiir die gr. katholische Kirche in Siebenbiirgen,
wie sie im Jahre 1850 in der Conferenz der ungarischen Bischâfe în Gran
erhoben worden sind, in einem ganz anderen Lichte erscheinen lassen. —
Allerhochst Euer Majestit kaiserliche Entschliessung vom 26. Dezember
1848 lisst die gr. orientalische Kirche

vergessen,

was

sie auch

beziiglich des

Uebertrittes in einer ihr so ungiinstigen Zeit zu leiden hatte. Nur ein Wunsch
bleibt noch

îibrig.

Er betrifit die wichtige

Frage,

wie

es

mit dem Kirchen-

und Pfarrgut bei den Uebertritten einer grâsseren Anzahl von Gemeindegliedern

gehalten werden

dass
kann

soll?

Hier werden noch immer die alten Vorschriften în Anwendung gebracht;
diese Vorschriften aber nur zum Nachtheile unserer Kirche sprechen,
bei dem

Zustande,

in

welchem

sie

einem Zweifel gewiss nicht unterliegen. —

sich

vor

dem

Jahre

1848

befand,

|
Kaiser Josef II, gesegneten Andenkens, hatte mit a. h.
Patente vom
28, August 1782 anzuordnen geruht, dass die gr. orientalischen Glaubensgenossen

im ungestârten Besitze aller Kirchen, Pfarrgebiude
dieselben

zu gelten

damalen inne hatten,

hitte,

bewohnten

Orte,

wenn
die

in

einem

letzteren

und Grundstiicke, wie sie

belassen werden sollen, was selbst in dem Falle
in

von Unirten
der

und

Minderzahl

Nichtunirten

wiăren.

gemeinsam

Weiter xwvurde vor-

geschrieben, dass wenn in einer Gemeinde
die Unirten zu den Nichtunirten
iibergehen und blos der Geistliche beim
gr. katholischen Glauben beharren

sollte, derselbe auf Lebenszeit oder bis zur Versetzung
in eine andere Pfarre
in dem Genusse des Pfarrgebiiudes und der Kirchengriinde
zu verbleiben habe,
wenn aber auch er îibertreten wiirde, hitten die
Grundstiicke sammt dem
Pfarrgebiude

in

den

Besitz

der. Nichtunirten

iberzugehen.

—

Aber auch diese, den Unirten noch immer sehr
giinstige kaiserliche Verordnungist bald wieder

durch entgegengesetzte Hof- und Gubernialentscheidungen

.

—
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in den Hintergrund der Vergessenheit gedrăngt xworden. So wurde, um von
vielen nur ein Beispiel hervorzuheben, 'als in der gr. orientalischen Gemeinde
zu Baassen der grâssere Theil zu den Uhnirten îibertrat, den Nichtunirten die

Kirche, die sie doch selbst erbaut hatten, genommen, und dieselben angewiesen,
sich in die Pfarre eines anderen Ortes einverleiben zu lassen. Trat aber irgendwo

die Nichtunirten

mussten

nur ein kleinerer Theil iiber, so

sich die gemein-

schaftliche Beniitzung der Kirche gefallen lassen. In andern Fillen wurde
wieder anders, aber stets zum Nachtheile der gr. orientalischen Kirche, als:
einer blos geduldeten Religionsgesellschaft, entschieden.

Wir unterfangen

uns

zu

daher

Allerhâchst

bitten:

Euer

Apostolische

Najestit wolle allergnădigst zu verordnen geruhen, dass auf Grund der a. h.
Entsehliessung vom 26. Dezember 1848, und der im Reichsgesetzblatte versffentlichten Ministerial-Verordnung vom 30. Jinner 1849, xwvelche als Gesetz
zu gelten hat, die Frage wegen des Besitzes der Birchen und des Kirchen-

und Pfarrgutes bei Uebertritten zwischen der griechisch orientalischen und gr.
katholischen Kirche in einer der wechselseitigen Selbststiindigkeit beider Kirchen
|
entsprechenden “YWeise geregelt werde. —
V. Das Diăcesan-Consistorium. Als sămmtliche Bischăfe der gr. orientalischen Kirche

in Oesterreich

iiber die Regelung
Programmpunkte

im

1850

Jahre

nach Wien

berufen wurden,

um

der Verhiăltnisse dieser Kirche zu berathen, war unter die
fiir

die

Berathungen,

15. Oktober 1850 Z. 5573 auch

zufolge

Ministerialerâfinung

h.

die Angelegenheit

vom.

der Diicesan-Consistorien

aufgenommen vrorden. —
Diese Programmpunkte gaben mir die erwiinsehte Gelegenheit mich in
einer eindringlichen Darstellung iiber den Zustand der gr. orientalischen Kirche

in Siebenbiirgen offen auszusprechen.
November 1850 Z. 16 dem
einzelnen Programmpunkt

gestellt wurden,

Ich

unterbreitete

noch

unterm

16-ten

Herrn Minister meine Ansicht, worin auf jeden
eingegangen und alle jene Bitten und Antrăge

das

bessere

Schicksal

Diicesan-Consistorien

erlaubte

ich

von deren Erledigung

dieser Kirche

abhingig ist.
In

Betreff

der

mir

hervorzuheben,

dass vor Allem auseinander gesetzt werden miisse: ob und in welcher Gestalt
die Consistorien în der orientalischen Kirche, ihren Satzungen gemiss, zulăssig
seien? Nach der Verfassung der morgenlindischen Kirche, welche auf die heilige
Schrift, die Schriften der h. Văter und die Kanones der Kirchenversammlungen
sich griindet, sind die Bischofe die Nachfolger der Apostel, eingesetzt vom
heiligen Geist, um die ihnen anvertrauten Didcesen in den Angelegenheiten
der Sakramente, der Lehre, des Rituals und der Kirchen-Disziplin zu verwalten.
Sie sind also, innerhalb der ihnen durch die Kirchenvorschriften gesetzten
Grenzen, im Bereiche îhrer Dicese mit der vollen Machtvollkommenheit

ausgeriistet. —

—

In vielen Diâcesen

und
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namentlich

auch

in jener von

Siebenbiirgen hat

sich friihzeitig die Uebung Fingang verschafit, dass den Bischifen zur Seite
Didcesansynoden standen, welche aus geistlichen und weltlichen Abgeordneten
bestehend, periodisch sich versammelten und gemeinschaftlich mit den Bischăfen,
unter deren Vorsitz, iiber die Massregeln berathschlagten, die zur Beseitigung

etwa

aufgellommener

Missbriiuche,

zur

Aufrechterhaltung

der

kirchlichen

Disziplin, zur Griindung neuer und zur Verwaltung bereits vorhandener Fonde,
zur Errichtung von Schulen u. d. gl. notwendig waren. —

Von Consistorien — im modernen Sinne des Wortes — ist in der ăltern
Geschichte der orientalischen Kirche keine Spur vorhanden; sie sind eine
Geburt der neueren Zeit und kânnen auf die Kirche auch fiiglich nur în der
Bedeutung Anwendung finden, dass sie als bestăndige, zur Seite des Bischofs
stehende Ausschiisse der Didcesansynoden angesehen werden, welche die Aufgabe
haben,

die Bischâfe

in der Verwaltung

der Diicesen

zu unterstiitzen.

Die siebenbiirgische Didcese hat bisher ein Consistorium gehabt, welches
aber nicht den Satzungen der Kirche gemiăss, sondern nach politischem Zuschnitte

eingerichtet war. Bs besteht bis nun aus 5 wirklichen Beisitzern und zwei
Notăren. Den Vorsitz fiihrt der Bisehof oder im Verhinderungsfalle, der von
dem Bischofe dazu bezeichnete Beisitzer. Die Ernennung dieser ConsistorialBeisitzer steht dem Bischofe zu. :Die Gehalte derselben sind îusserst kiărglich
bemessen, denn der ganze zu ihrer Dotirung bestimmte Fond betrigt nicht
mebhr als 4400 fil. C. M. Dieser Umstand năthigt die Beisitzer auch noch andere,

meist Pfarr-Aemter zu belleiden, wodurch sie so sehr in Anspruch genommen
werden, dass ihre gesammte Consistorialwirksamkeit blos auf die Theilnahme

an den Sitzungen sich beschriinkt. So făllt; denn die ganze Biirde der Fiihrung
der Consistorialgeschifte auf den Discesanbischof und die zwei Consistorial-

notăre,

zu deren letzterer alljihrlicher Besoldung blos 400 A. C. M. aus dem

Sydoxialfonde

bestimmt

sind.

Aus

eben

diesem

Fonde

werden

zur Bestreitung der Auslagen fiir Kanzleierfordernisse verwendet.

120 f. C.M.

Die Regelung des Consistoriurms, als eines bestăndigen Synodalausschusses,

konnte în der Weise erfolgen,
fernerhin

dieselbe

bliebe

und

dass

die Zahl

dass von

aus den hGheren Wiirdentrăgein

der

wirklichen Beisitzer

der Archimandriten

und

iibrigen drei aber aus der Reihe der xeltlichen Priester
diesen

sollten

beizugebenden

die

zwei

Conşistorialnotăre

Kanzlisten and

Consistoriums bilden.

einem

auch

diesen fiinf Beisitzern wenigstens zwei

fortbestehen

Protocollisten

| Das Consistorium hiătte das Amt nach
orientalischen Kirche, nach dem Gebrauche

Protosynceln,

die

ernannt xwerden. Ausser
und

sammt zwei ihnen

das Kanzleipersonale

des

Si
den kanonischen
der Diicese und

Satzungen der
den in Betreff

„der Kirchenzucht bestehenden Vorschriften zu fiihrev. Seine Wirksamkeit
wiirde sich blos auf die kirchliche Gerichtsbarkeiţ erstrecken, indem die

—
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Fiihrung der iibrigen Dicesan-Angelegenheiten einzig und allein dem Bischofe

zusteht, welchem

es jedoch unbenommen

auch bei andern Fragen

in Anspruch

bleibt, den Rath des Consistoriums

zu nehmen.

Dies waren meine Antrige, welche ich aus Anlass des ersten Programmpunktes dem hohen Ministerium unterbreitet hatte. Bine Bemerkung noch und
eine Bitte war angelkniipft: die Bemerkung, dass von einem, auch noch so
gut organisirten Consistorium, in so lange keine erspriessliche Wirksamkeit
erwartet werden diirfe, bis nicht die Beziehungen unserer Kirche zum Staate
und zu den iibrigen christlichen Religionen in einer der Wiirde und dem
Ansehen einer Kirche entsprechenden Weise geregelt werden, — und die

Bitte, dass bei dem Mangel vorhandener Fondsimittel die fiir das Consistorium

erforderliche Dotation aus dem Staatsschatze erginzt werden mâge.
So dringend nun aber diese Antrige waren, sind dieselben, ungeachtet
dessen, dass selbst das h. Ministerium die Angelegenheit der Diicesankonsistorien fiir wichtig genug hielt, um sie an die Spitze der Progrămmpunkte
zu stellen, bis jetzt noch keiner Erledigung zugefiihri xvorden, ja es scheint,
als sollten sie stillschweigend beseitigt werden. Denn ohne sich auch nur mit
einem Worte auf diese Vorverhandlungen zu berufen, hat das hohe Ministerium făr Cultus und Unterricht mit Dekret vom.30. November 1853 Z. 4935

mir die Aufforderung zukommen lassen: im Sinne des siebenbiirgischen Hof-

kanzleidekretes

vom

24 Juli

1841

Z.

und

1699

mehrerer

anderer,

zum

Theil

bis auf das Jahr 1784 zuriickgehender, Verordnungen mein Gutachten iiber
einen noch in friiheren Zeiten verfassten Entwurf fir die Regelung des Didcesankonsistoriums zu erstatten. — .
ich
Ich beeilte mich unterm 12. Mărz 1854 Z. 162 zu erwiedern, dass
1850
J.
im
meine Antrige in Betreff der Organisirung des Consistoriums noch
solle,
erstattet hiitte, dass der Entwurf, iiber welchen ich mich aussprechen

sammt den iibrigen Verhandlungsacten
Kanzlei im.J. 1849 verloren gegangen

bei der Plinderung der bischâflichen
sei und ich demnach, falls ein aus-

Andeutungen bitten
fiihrlicherer Bericht gewiinscht wiirde, um einige niihere
reorganisirt
miisste, in welcher Weise die hohe Regierung das Consistorium
wissen wolle.:
Ich

erhielt die

erbetenen Andeutungen

nicht, wurde

vielmehr

mit hohem

endliche Abfassung des
Ministerialdekret vom 16. Juni 1854 Z. 5159 an die
Verlegenheit nahm
peinlicher
solch
In
von mir verlangten Gutachtens erinnert.

ich în einer Eingabe vom 23. Oktober 1854
Herrn Minister,

legte

offen die Griinde

Z. 162

meine

Zufiucht za dem

dar, aus xwelchen ich jenem

Auftrage

und Antrăge, die wir im
nicht entsprechen kânne, fiihrte alle ansere Bitten
Kirche gestellt hatten,
unserer
Laufe von sechs Jahren in Angelegenheiten
weil ohne

Erledigung derselben,
einzeln an und bat nochmals ura eine baldige
im Stande wăre, beziiglich des
Lăsung dieser wichtigen Vorfragen ich nicht
1

—
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Consistoriums ein anderes, als das schon unterm 16-ten November 1850 Z. 16
vorgelegte Gutachten abzugeben. —
|
Was war die Folge dieser so vertrauungsvoll an die Person des Herrn
Ministers gerichteten Eingabe? — Je grisser die Erwartung gewesen,. desto

niederschlagender war das Resultat. Die Eingabe wurde

mir

zufolge

b, Mi-

nisterialdekretes vom 21. Juni 1. J. Z. 16640 mit dem kurzweg -abschlăgigen
Bescheide zuriickgestellt, „dass, nachdem das Justizministerium in Folge eines

a. h. Handschreibens

Anlass genommen

Sr. E. k. Apostolischen Majestit vom 29. Mai 1853 den

hat, die Regelung

der geistlichen Gerichtsbarkeiten

in den

Ehesachen der nicht unirten Griechen in Siebenbiirgen als einen Gegenstand
«der dringendsten Nothwendigkeit darzustellen, das h. Cultus- und Unterrichts-

„Ministerium

sistoriums
stehenden

von

und

der angeordneten

Verhandlung

der Archidiaconalstiihle

Taxordnungen

umso

weniger

und

der

ablassen

iiber die Regelung

damit
kann,

im
.als

des Con-

Zusammenhange
dieselbe

eine we-

sentliche Bedingung der Gerichtsbarkeit in Eheangelegenheiten iste, —

So steht die Angelegenheit der Reorganisirung des Diăcesan-Consistoriums

fiir die gr. orientalische Kirche in Siebenbiirgen. Auffallend erscheint es, dass
das h. Ministerium

in seinem

letzten Dekrete

auf einmal

auf ein a. h. Hand-

schreiben an den Herrn Minister der Justiz sich beruft, wiihrend doch bisher
von einem -diesfilligen allerhăchsten Befehle FEuerer laiserlichen Majestăt
nirgends eine Erwihnung geschehen ist. Wăre ein solcher allerhâchster Befehl
mir mitgetheilt worden, ich wiirde wahrlich mich beeilt haben, demselben
in
allerunterthănigstem Gehorsam sogleich za entsprechen. Geschah es nicht,
so
kann mir am wenigsten irgend eine Schuld zur Last fallen. —
Es gereicht mir aber zu grossem “Troste, dass ich auf ein allerhăchstes
kaiserliches Wort mich berufen kann, vwelches Euer Majestit
an demselben
Tage auszusprechen geruht haben, von welchem das im Ministerialdekret
nur
nebenbei angezogene a. h. Handschreiben datirt sein soll.
Es ist dies das

kaiserliche Patent vom 29. Mai 1853, womit das allgemeine
âsterreichische
biirgerliche Gesetzbuch fiir Siebenbiirgen kundgemacht xvurde.
Im Artikel III.

dieses kaiserlichen Patentes
dem obersten und alleinigen

wird von Allerhâchst Euer Majestăt
Gesetzgeber des Reiches, verordnet:

selbst,

als

„Die în dem zweiten Hauptstiicke des Gesetzbuches enthaltenen
Vorschriften
iiber das Eherecht finden, insoferne sie die giltige
Abschliessung und die
Verhandlung iiber die Ungiltigkeit einer Ehe, die
Scheidung von Tisch und
Bett und die
Trennung

der Ehe

betreffen,

avf unsere

dem

Civilstande angehărigen Unterthanen der christlichen Religion ohne
Unterschied der Konfession

in diesem Kronlande keine Anwendung.e.
„In Hinsicht der vorbezeichneten, das Band

der Ehe

selbst betreffenden
Punkte unterstehen daher.dieselben auch noch ferner
ihren geistlichen Gerichten
und den, nach Verschiedenheit ihres Glaubensbekenntnisses,
-fiir sie giltigen

—

kirehlichen Vorschriften,
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vorbehaltlich der in Bezug auf die protestantischen

und unitarischen geistlichen Gerichte, mit Riioksicht auf die geiinderten Verhăltnisse vorzunehmenden entsprechenden Regelung derselben.* —
Von einer vorzunehmenden Regelung der 'geistlichen Gerichte im Mittel
der gr. orientalischen Kirche ist hier keine Rede. Im Gegentheile, wird es

gestattet sein anzunehmen,
haben,

beziiglich

dieser

dass Ruer Majestăt nicht fiir nothwendig befunden

Gerichte

eine

Aenderung

eintreten

zu

lassen,

weil

sonst die allerhâchste Absicht gewiss în derselhen Weise ausgesprochen worden
wire, wie es beziiglich der protestantischen und unitarischen geistlichen Gerichte
mit so klaren Worten geschehen ist. — .

Allerhăchst Euer Majestit wollen und befehlen, dass in Ehesachen, was
das Band der Ehe betrifit, die Unterthanen in Siebenbiirgen auch noch fernerhin
ihren geistlichen Gerichten und zwar nach den făr sie giltigen kirchlichen
Vorschriften unterstehen sollen. Dieser geheiligte Wille des hăchsten Gesetzgebers ermuthigt uns aber zu glauben, dass, wenn nun schon einmal die
Regelung der geistlichen Gerichte fiir die gr. orientalischen Glaubensgenossen

„oder

der Diicesankonsistorien

zur

Sprache

kommen

sollte,

diese Regelung

auch wieder nur im Sinne der kirchlichen Vorschriften erfolgen kann. —
Das hohe Ministerium scheint aber an dem, im Jahre 1841 ausgearbeiteten
Entwurfe festhalten zu wollen, an einem Entwurfe, welcher gegenwirtig nicht.
mebhr vorfindig ist, und wenn er auch vorhanden wăre, ganz sicher das Geprăge

einer Zeit tragen wiirde,

in der unsere Kirche nur eine geduldete war. Von

diesem Standpunkte aber, dem Standpunkt der Duldung und politischen Bevormundung, vermag ein Bischof, der es ehrlich mit seiner Kirche meint, nicht
zu verhandeln, wenn er bei der Mit- und Nachwelt nicht dem verdammenden
Nachruhme sich aussetzen will, mit eigener Hand zur Niederhaltung der Kirche
in ihrem alten Zustande gearbeitet zu haben. —
Gestiitzt auf die Beweise kaiserlicher Huld und Gnade, welche die orientalische Kirche auch bisher schon tiefdanlkbar verehrt, wagen wir demnach an

den Stufen des geheiligten Thrones die Bitte niederzulegen: Allerhăchst Euer
Apostolische Majestât geruhe zu verordnen, dass im Sinne des kaiserlichen
Patentes vom 29. Mai 1853 die geistlichen Gerichte der gr. orientalischen
Kirche în Siebenbiirgen ungeschmălert aufrecht erhalten bleiben und die Regelung des Diicesankonsistoriums, wenn . eine solche nothwendig ist, nur im
Einklange mit den kirchlichen Vorschriften iiber Antrag des Bischofs vorgenommen werde.
VI, Die bischâfliche Dizcesan-Lehranstalt. Huldvoll besorgt um die Hebung
des-romanischen Volkes- vom gr. orientalischen Glauben hatte Euer Majestăt
glorreicher Ahnherr Kaiser Franz I. in dem denkwiirdigen Rescripte vom
10. Mai 1816 Hofzahl 1281: unter anderen: heilsamen, die Schulbildung betref.

18%
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fenden Punkten,

auch die Anordnung

getroften,

dass am Orte der bischâflichen

Residenz ein Seminarium errichtet, zu diesem Zwecke ein geeignetes
ausgemittelt und ein entsprechender Unterricht hergestellt werde.

Haus

Ziweck des Seminars war: eine Anzahl von Jiinglingen, welche vorlăufig
auf 24 festgesetzt wurde, fiir die Seelsorge und die Beforderung der Cultur
des walachischen Volkes (pro cura animarum promovendaque Populi Valachici
non uniti cultura) heran zu bilden.
Im Seminar sollten durch zwei Jahrginge hindurch die philosophischen

und durch drei Jahrginge die theologischen Studien vorgetragen und nur
solche Jiinglinge in die Anstalt aufgenommen werden, welche die GymnasialStudien mit gutem Erfolge zuriickgelegt haben. —
Der

edle Wille

des Kaisers

ist unerfiillt geblieben;

30 lange Jahre xwaren

vergangen, ohne dass etwas Nennenswerthes geschah. Als ich im Jahre 1846
die Leitung des Bisthums als Generalvikar antrat, fand ich einen sogenannten
theologischen Prăparandencurs von 6 Monaten vor, — eine Einrichtung, die,
wenn man auch den allerbescheidensten Massstab anlegen wollte, gewiss nichts
weniger als ein Seminarium genannt zu werden verdiente. Ich dehnte den

Curs anfangs auf einen, spăter auf zwei Jahrgănge aus und nahm die romanische
Sprachlehre, Dogmatik, Moral, Pastoraltheologie und Methodenlehre in die
Reihe der Unterrichtsgegenstiinde auf. Kaum uufbliihend wurde das junge

Institut durch

die Stiirme

doch gelang es meinen,

der Revolution gleich wieder niedergeschlagen. Und

durch

die patriotische Opferwilligkeit der Glaubens-

genossen unterstiitzten, Bemiihungen schon im Jahre 1852 in einer der Hauptgassen der oberen Stadt ein ganz ziwveclkmiăssiges Haus fiir das Seminar als
bleibendes Bigenthum der Diăcese zu erwerben und sofort auf neuer Grundlage
den Unterricht zu regeln. —
Bei dem niedrigen Stande, auf dem das Schulwesen unserer Glaubensgenossen in Folge der friiheren, ungiinstigen Verhiăltnisse zuriickbleiben musste,

bei

dem

gânzlichen

Mangel

an

nur

halbwegs

entsprechenden

romanischen

Bildungsanstalten und bei dem innigen Zusammenhange zwischen Kirche und
Schule erachtete ich es fir dringend geboten, der Dicesanschule, wenigstens

fiir den Anfang,

eine solche Einrichtung zu geben,

pădagogisoh-theologischen Lehranstalt,

dass in derselben, als einer

im ersten Jahrgange

die Heranbildung

fir die Befiihigung zum Volksschulen-Unterrichte, in beiden zusammen aber
die Ausbildung fiir den Seelsorgerberuf erstrebt xverden.
kănnte, —

Der Plan der Einrichtung mit den Antrăgen fiir die Bestellung
und
Dotation der Lehrer wurde noch unterm 14, Dezember 1853 Z.
1075 im Wege

des Militair- und Civilgouvernements

aber

so

vom

10. Mai

lange

liegen,

dass,

als

endlich

dem h. Ministerium
nach

d. J. Z. 5158 eine Erledigung

unterbreiteţ,

blieb

14: Monaten

mit Ministerialdekret

erfolgte und

die Verwendung des

von mir angestellten Lehrers Dr, Pantasy mit einer Remuneration von
300 fi.

—
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aus dem gr. orientalischen Sidoxialfonde genehmigt wurde, dieser schon seit
sechs Monaten im Frieden auf dem Leichenhofe ruhte. —
Betriibender als diese lange Verzăgerung ist aber der Inhalt des erwăhnten
h. Ministerialdekretes. Nach der Ansicht des h. Ministeriums erscheint nămlich
der friihere Lehrcurs von 10 Monaten durch die neuere Einrichtung nicht
xwesentlich geiindert,

vielmehr

sei hier ein

„Riickschritt*

geschehen,

da durch

die Anhiiufung mehrerer theologischer Disciplinen in demselben Zeitraume ein
tieferes Eindringen in die einzelnen Gegenstănde ganz ausgeschlossen bleiben
miisse, und durch die Anhiiufung des Lehrstoffes auch die der bisherigen Stu-

dieneinrichtung zum Grunde gelegte Absicht vereitelt werde, xvelche unter
den damaligen Umstiinden weniger gelehrte Theologen, als einsichtsvolle und
sittlich brauchbare Seelsorger bilden xollte. —
Diesemnach soll der piidagogische Curs kiinftighin ganz wegbleiben, das
theologische Studium aber, nach einem neu auszuarbeitenden Plane, auf mindestens drei oder selbst vier Jahrgiinge ausgedehnt werden. Auch soll ich mich
iussern, auf welche Art und durch welche Mittel die erforderlichen Lehrkriăfte

beizuziehen wiren, da das h. Ministerium sich mit der Verwendung sogenannter

Autodidakten — wie meine Lehrer verăchtlich genannt werden — nicht begniigen
kânne.
gelte —
Dabei wird mir — vielleicht weil ich auch fir einen Autodidaktos

der Rath ertheilt, einen geeigneten Priester die gr. orientalische theologische
„katholische*
Lebranstalt în Czernowitz und einige zweckmissig eingerichtete

Plan fir die
Seminarien besuchen und durch diesen sodann einen genauen
—
lassen.
zu
ausarbeiten
zu errichtende Lehranstalt in meiner Diăcese
darauf
Ministerium
h.
das
Was endlich den Kostenpunkt betrifft, xveiset

Fonde wesentlich
hin, dass sich der Zustand der zuniăchst in Frage kommenden
sondern

Seminarialtond,
geiindert habe, indem hier nicht blos der eigentliche
vom Bischofe Moga
auch der Sydoxialfond, dann das fiir Unterrichtszwecke
30 kr,

Summe von 27,601 A.
legirte Kapital von 10,000 îl. O. M. und enâlich die
Ankaufe eines
O. M. in Betrachtung zu ziehen sei, welche im Wege der zum
zusamGlaubensgenossen
meinen
unter
Seminargebiudes bevilligten Sammlung
mengebracht wurde.

,

ÎN

„

unserer Diocese
Wer nur einigermassen in die Verhăltnisse

Buer Majestiit!
Fondsmittel bekannt ist, muss hier
eingeweiht und mit dem Stande unserer
Ministerium, indem es jene
zuniichst mit Bedauern wahrnehmen, dass das hohe

Fondskriăfte und anderer Golămittel
Bemerkungen beziiglich der verwendbaren
i
Lichte betrachtet, als sie ir
erfliessen Jiess, die Sachen in einem anderen

A. existirt bis nod
sind. Das Bischof Moga'sche Stiftungskapital von 10,000
S citea »
so zu sagen, nur auf dem Papiere, xveil es ganz aus Privatobligationen
| auz 5 i tun g
die
iiberhaupt
weil
und
ist
festgestellt
deren Liquiditiit nicht
-dem Jabre
des seligen Bischofs Moga, meines Vorgăngers im Amte, seit

—

bei den'k. k. Behirden,
Realisirung
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in deren Hânden

entgegenharrt;

sie sich befindet,

die Sammlungssumme

aber ist noch im Jahre 1852 zum Ankaufe

von

27,601

noch immer der
fi. 30 kr. C.M.

des neuen Seminargebiiudes verwendet

und dariiber bereits unterm 11. September 1854 Nr. 707 dem h. Ministerium
auch berichtet worden, so dass von diesem Gelde schon lăngst keine Rede
mebhr sein kann.
Der Sidoxialfond hat nach dem letzten Voranschlage einen Ueberschuss
von 1660 A. C. M. und es darf dieser Fond zufolge einer a. h. Entschliessung

vom 14. September 1824 Hofzahl 3254: ausăriicklich nur zu jenen Zwecken
verwendet werden, fiir welche er nach den vorbestehenden Verordnungen
bestimmt ist. Das Stammkapital des Seminar- als des hier eipentlich zunichst in Betrachtung kommenden Fondes, betriigt etwas Weniges mehr als
12,000 î. C. M.; sein Ueberschuss war fir das laufende Jahr auf 171] fl. veranschlagt.

—

Selbst auf diese geringen Ueberschiisse ist jedoch durchaus nicht mit
Sicherheit zu rechnen, da die Zinsen von den Kapitalien nur spărlich einfliessen,
wie die Thatsache beweiset, dass hinter 'den beiden letztgenannten Fonden

allein iiber 20,000 fl. C. M. als Zinsenriickstinde aushaften.
Zur Dotirung eines Seminars wurde aber schon in den woblfeilen Zeiten
des Jahres 1832 ein Stammvermâgen von nahe an 75,000 fi. C. M. als erforderlich

angesetzt; um wie viel hâher miisste diese Summe jetzt sich belaufen, wo
die Preise aller Bediirfnisse mindestens um das Doppelte gestiegen sind?—

Es diirfte daher, ohne weitere Nachweisung, einleuchtend sein, dass, wenn
die Ausfiihrung einer theologischen Lehranstalt in so grossartigem Massstabe,

wie er im h. Ministerialdekrete angesetzt wurde,. lediglich auf unsere schwachen
Pondsmittel berechnet vird, eine solche Anstalt kaum nach mehreren Decennien
ins Leben

treten kann. "Wire

es eher,

wire

es

jetzt

sehon

moglich, — ver

wiirde es sehnlicher xiinschen, als wir? Was mâglich war, haben wir
gethan
und xerden es nach Kritten auch weiterhin thun. Um so schmerzlicher
ist
es, seine Leistungen nicht nach dem Jeweiligen Stande der Mittel
und der

Jeweiligen Mâglichkeit, sondern. nach einem Massstabe beurtheilt
zu sehen,
der bei den gegenwirtigen Verhiltnissen, ohne fremâde Beihilfe,
schlechterdings
nicht erreicht werden kann,
Unsere Verhiltnisse

sind sehr ărmlich, unsere Bildungsmittel noch ăusserst
'
gering. Dass es leider so und nicht besser ist, ist aber
-wieder nur eine Folge
des gedriickten Zustandes, in welchem sich die blos geduldete
Kirche seit Jahrhunderten befand. So langer Zeiten schweres Versăumniss
lăsst sich nur langsam
nachholen.. Darum. sollte man billig Geduld: mit uns
haben, unser Bestreben,

uns-empor

zu ringen,

aufmunternd

unterstiitzen,

besonders

eigenen Kriăften geschieht, und nicht Schwierigk
eiten,
zu

iiberwăltigen haben,

machen, —

wenn

es mit den

deren wir ohnehin genug

:

—

143—

Man wird einem Bischofe wohl zugeben, dass er die Bediirfnisse
-seiner
Diocese 'kenne und dass er auch wisse, wie ein theologisches Seminar
einzurichten sei, welche Gegenstiinde das theologisch-kirehliche Studium
erfordert
und welche Lehrbiicher gebraucht xwerden sollen. Ein Bischof, der in solohen
Dingen andere Vorschriften entgegenniihme, als welche die Kirche gibt, wiirde
Gefahr laufen, fir unmiindig oder untiihig gehalten zu werden.
Dass ich mit der theologischen Lehranstalt zugleich einen pădagogischen
Curs

verbunden

habe,

war. nothwendig.

Die

Didcesansynode

vom

JI. 1850 war

von dieser Nothwendigkeit durchdrungen, daher beschloss sie im $. 17. sub 2.
des Synodalprotokolls „die Umgestaltung der Klerikalschule in eine pidagogischtheologische Anstalt mit dem Beişatze, dass diese Anstalt gleich den Seminarien anderer Religionen ausgestattet werde und die Kleriken verpilichtet
werden, vor ihrer Einweihung nach Umstănden das Lehramt zu bekleiden.«
Aus diesem Synodalbeschlusse folgt, dass die Diicesansynode fiir die Heran-

bildung des jiingern Clerus sowohl, als auch fiir jene der Schullehrerkandidaten

besorgt war, und weil Kirche und Schule unzertrennbar sind, die Didcese aber
arm ist, so hatte die Synode die fragliche pidagogisch-theologische Anstalt
dekretirt und die hiezu erforderlichen Geldmittel aus den Diicesanfonden
angewiesen. Dies hat die Synode noch aus. der Ursache beschlossen, wsil die

Seelsorger zugleich Schulaufseher sind

und weil wir bis noch nirgends

eine

Anstalt besitzen, wo der Kandidat der Theologie die năthigen Kenntnisse
zur
Leitung und Beaufsichtigung einer Schule sich aneignen kann. — Euer Majostiăt

hochherziger Wille ist bereit,

auch hier den Romanen

zu helfen,

indem

mit

der a. h. Entschliessung vom 6-ten Jinner 1853 ausgesprochen wurde, dass
Allerhâchst Euer Majestiit sich geneigt zu finden geruhen, fiir die Volkssehulen
der Romanen,

ohne

Unterschied

des

Glaubensbekenntnisses,

ist,

da,

wo

Aushilfen

zeitliche

die

aus

un-

dem

ausweichliche Nothwendigkeit -vorhanden
Staatschatze zu bevwilligen.
Unsere unterthiănigste Bitte wiirde also dahin sich aussprechen: Allerhăchst
Euer Apostolische Majestât geruhe allergniidigst zu verordnen, dass die Rechte
und der Einfluss des Bischofs in Binrichtung und Leitung des Diocesanseminars
gewahrt bleiben, die Dicesanschule in ihrer gegenwărtigen Verfassung mit

einem theologischen und pidagogischen Curse aufrechterhalten und nach Massgabe

der

vorhandenen

Fondsmittel

zu

ihrer

allmăhlig fortschreitenden Ent-

|

wickelung entsprechend dotirt xwerde.

VII. Die Regulirung der Pfarreien. In rneiner unterm 16. November 1850
Z. 16 an das hohe Ministerium gerichteten Haupteingabe in Betreff der Ver-

"hăltnisse der gr. orientalischen Kirche in Siebenbiirgen hatte ich auch die
hilfsbediirftige Lage unserer Geistlichkeit beriihrt und einen begriindeten Antrag
gestellt, wie die Regelung der Pfarren und
“Werk gesetzt xverden 'kânnte. —

der Dotation

der Geistliohleit ins

—
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In Folge dieser Antrige :hat das h. Ministerium fiir Cultus und Unterricht
mit Dekret

vom

regulirung

angeordnet

7. Oktober

1853

Z. 78 die Vornahme

und von dem Ergebnisse

einer ganz neuen Pfarr-

derselben

die Verbesserung

der Dotation fiir die Geistlichkeit abhiingig gemacht. — Nicht die Pfarrregulirung
ist es, welche uns zu Bemerkungen Anlass gibt; — ich habe ja selbst darum
angesucht, einen Plan dazu entworfen und im Prinzipe auch fiir eine Reduzirung der Anzahl der Geistlichen, doch mit billiger Riicksichtnahme auf die
iilteren Seelsorger, mich ausgesprochen. Wir wollen nur wiinschen und bitten,

dass die Pfarrregulirung, wenn sie einmal angeordnet ist, rascher fortsehreite,
als es bis nun den Anschein- hat, damit die armen Geistlichen die Verbesserung
ihrer Dotation noch erleben und dass die Regulirung nach Grundsătzen durchgetiihrt werde, xwelche den heiligen Interessen der Kirehe entsprechen, damit,
was fiir die Geistlichen eine Wobhlthat sein soll, nicht zum Nachtheil fiir den

Glauben

und die Kirche gereiche. —

Fast

miissen wir aber das Letztere

besorgen,

da mein Antrag,

den ich

diesbeziiglich mit Beriicksichtigung der Kirchen- und Staatsinteressen verfertigte
und

dem

h. Ministerium

unterbreitete,

ganz

beseitigt wird,

und

da es im h.

Ministerialdekrete iiber die Pfarrregulirung wortlich heisst: „In dieser Beziehung
wăre als Grundsatz anzunehmen, dass in jedem Orte, welcher wenigstens
1000 Seelen zăhlt, nur ein Pfarrer bestehen soll, welchem lediglich im Verhăltnisse der grâsseren Bevălkerung ein oder mehrere Hilfspriester beizugeben

wăren,

dergestalt, 'dass die Pfarreien in jenen

Ortschaften, welche nicht jene

Einwohnerzahl erreichen, einzugehen hătten und jenen der benachbarten Ortschaften einzuverleiben wăren.* —
Dieser Grundsatz mag gut sein in Lindern, wo nur eine Religion herrscht
oder wo

die Bekenner

beisammen wohnen;

siner Kirche

in

grâsseren

in Siebenbiirgen aber,

wo,

una

abgerundeten

vielleicht

nur

Massen

einige 'Theile

des Szeklerlandes ausgenommen, in den meisten Ortschaften Anhănger zweier,
oft noch mehrerer Konfessionen bunt vermischt bei einander leben, wo die
Pfarren zerstreut und die Verbindungswege zwischen den Ortschaften noch
so mangelhaft sind, miisste ein solcher Grundsatz, streng durchgefiihrt, eine
Unzahl von Gemeinden ganz ihrer Seelsorge berauben. In kleinen Gemeinden

herrscht oft ein grosser
selten

schneller

fir Pfarrer

und

und

kirchlicher

schâner

Lehrer

Sinn;

eine Kirche

gesorgt,

als

man

kleinere
und
in

Gemeinden

Schule
der

haben

nicht

sich erbaut und besser

zahlreichsten

Ortschaft

es

findet, denn wo ihrer Wenige sind, ist meist ein Jeder zu Optern bereit, bei
Vielen verliisst Einer sich gern auf den Andern. Welchen Eindruck miisste es auf.
eine Kirchengemeinde machen, wenn sie blos darum, weil die Zahl ihrer Seelen

nicht Tausend erreicht, den eigenen Pfarrer verlieren und in eine Nachbargemeinde

sich einverleiben soll, die kein anderes Verdienst vor ihr hat als — 'Tausend
Seelen zu zăhlen. Solcher Fille xviirden aber iiberraschend viele vorkommen.

—
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Im Interesse der bedrohten Kirche muss ich als Bischof gegen
ein
blosses, Zahlenprinzip mich erkliiren und der Kirche Jenen Einfluss zu wahren

suchen, den sie bei einer so wichtigen Angelegenheit, wie es die Regelung
der Pfarren ist, freiwillig nie aufgeben lann. Ich lege daher die allergehorsamste

Bitte an den Stufen des Thrones nieder: Allerhâchst Euer Apostolische MaJestit wolle zu verordnen geruhen, dass die Grundziige iiber die Regelung der
Pfarren in der griechisch-orientalischen Didcese Siebenbiirgens im Einvernehmen

und mit Beistimmung

der Kirchenbehărde festgestellt werden und die Durch-

fihrung derselben sodann unter wesentlicher Mitwvirkung
in raschester Weise erfolge. —

der Kirchenorgane

VIII.
Die Verwaltung und Veravendung der griechisch-orientalischen Fonde.
Die gr. orientalische Didcese in Siebenbiirgen besitzt 4 Fonde, welche zusammen ein Vermigen von nicht ganz 130,000 fi. C. M. darstellen. Sie sind aus

freiwillizen Gaben der Christen entstanden und verdanken, năchst der Opfer-

willigkeit der Glaubensgenossen, ihr Dasein und Wachsthum nur der Gnade der
Herrscher aus Oesterreichs durchlauchtigstem Kaiserhause. —
Voran steht als der ălteste und krăftigste, der Sydoxial-Fond mit
einem Stammvermâgen von 53,320 îi. 0. M. Kaiser Josef II. ist sein Begriinder.
Als dieser gerechte und erleuchtete Monarch das gr. orientalische Bisthum in
Siebenbiirgen wiederherstellte, xurde zugleich die Anordnung getroffen, dass
zur Unterhaltung des Bischofs von den Glaubensgenossen eine bestimmte
Abgabe, welche man Sidoxialtaxe nannte, jihrlich entrichtet xverden sollte.
Diese Taxe bestand urspriinglich aus anderthalb Kreuzern und wurde im Jahre
1809 (Hofz. 1301) in Folge a. h. Entschliessung auf 3 Kreuzer erhâht und
wird auch heute noch, zugleich mit der kaiserlichen Steuer, von jedem Hausoder Familienvater entrichtet, welcher sich zum gr. orientalischen Glauben

bekennt. Das jăhrliche Ertrăgniss derselben ist in dem Voranschlage fiir das
laufende Jahr auf 5000 fi. C. M. angesetzt worden. —
Hauptbestimmung dieses Fondes ist der Unterhalt des Bischofs, dessen
Besoldung în 4000 A. C. M. besteht. Mit Hofdekret vom 25. Mai 1809 Z. 1301
wurde in Aussicht .gestellt, dass der Fond dereinst auch zur Errichtung eines
Seminars und mehrerer Normalschulen, wie auch zur Besoldung der Professoren
dienen solle und um solches Ziel desto schneller zu erreichen, die Sidoxialtaxe

fir einige Zeit, auf 5 Kreuzer erhoht, was

aber

in Folge

einer

begriindeten

Vorstellung des Guberniums vom 13. Juli 1809 Z. 4775 nicht zur Ausfiihrung
gekommen ist. —
Die systemisirten jăhrlichen Ausgaben des Sidoxialfondes belaufen sich
nach dem letzten Voranschlage auf 7088 fi. C. M., die Einnahmen auf 8728 A.

C. M.,
mehrung

so dass ein Ueberschuss von
des Stammkapitals

1660

verwendet

A. emporbleibt,

werden

soll. —

welcher

zur Ver9

—

Der

welche in Folge wiederholter Sammlungen, 'zu. denen

Beitriigen,

Kaiser Franz

einzig und allein den

seinen Ursprung

verdankt

Seminarialfond

freiwilligen
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I. im J. 1816

die Erlaubniss

genossen beigesteuert wurden.

durch

ertheilt hatte,

die Glaubens-

Aus dem Ertrăgnisse dieser, im J. 1817 begonSammlungen war das Haus in der Heltauer-

nenen und im Jahre 1828 beendeten

Gasse in Hermannstadt, wo der Bischof wohnt und vordem auch das Seminar
untergebracht war, angekauft und der dabei eriibrigte Rest von 3300 fl. C.
M.

eines

als Grundstock

Fondes

angelegt

worden, welcher

Zeii bis auf 13,400 Hi. 0. M. vermehrt hat. —
Der Fond ist, wie schon sein Name sagt,

sich im

fiir Seminarzwecke

Laufe

der

bestimmt,

hat aber bis in die letzte Zeit keine andere Ausgabe gehabt, als mit jihrlichen
94 A. die kleineren Reparaturen des bischăflichen Gebiudes und mit 11 A.
C. M. die Haussteuer

Erst mit h. Ministerialdekret vom 25. Mai

zu bestreiten.

d. I. Z. 7101 ist bewilligt worden, dass jăbrlich 300 fl. C. M. zu kleineren
Ausgaben fiir die Bediirfnisse des neu eingerichteten Seminarial-Institutes
verwendet

werden

diirfen. —

Die Einnahmen

des Fondes

betragen 2706 fl. C. M., die Auslagen 1980 A.

C. N.; der geringe Ueberschuss von 726 fl. wird zum Fonde geschlagen. —
Bei der Errichtung der romanischen Militairgrenze im Jahre 1764 wurde

den

aus

militarisirten

den

Ortschaften

abgestifteten

Familien

eine

billige

Entschidigung zugesichert. Als dieselbe jedoch nach vielen Jahren endlich
ausgemessen wurde, waren die Meisten von jenen, welchen sie hătte zukommen
sollen, schon gestorben oder nicht mehr zu finden, und es blieb, nach Abschlag

aller mit dem Entschidigungsgeschiifte verbundenen

Auslagen, ein Betrag in

den Staatskassen zuriick, welcher in runder Ziffer mit 30,000 f. C. M. angenommen wurde, Diese Summe schenkte Kaiser Ferdinand im J. 1837 dem
griechisch-orientalischen Clevrus und daraus ist der sogenannte Dreissigtausend Guldenfond gebildet worden. —

Bestimmung des Fondes ist die Unterstiitzung ărmerer Geistlichen, welche
denselben zufolge Hofdekretes vom 13. Juni 1838 Z. 2150 in jăhrlichen Betrigen
von 60 und 30 fl. C. M. bis zur systemisirten Summe von 1980 fl. C. M. zu
Theil werden soil. Da der Fond seiner Bestimmung jedoch erst seit dem J.
1850 nachkommt, so hat sich das Stammvermâgen desselben bis auf 45,000 .
C. N. vermehrt,
Nach dem letzten Voranschlage sind die jăhrlichen Einnahmen auf 2706 fi.
die Ausgaben auf 1980 fi. C. M. angesetzt und es bleibt zum weiteren Anwachsen
des

Fondes

ein

Ueberschuss

von

726

fl. empor. —

Der Jiingste und letzte ist der Bischof Moga'sche
nach

i

meinem

ia

seligen Vorginger. im

Amte,

welcher

mit

Fond,

Testament

so benannt
vom

10-ten

să eine Summe von 29,622 fi. C. N. in Schuldscheinen bestehend
Kirchen- theils fiir Schulzwecke gewidmet hat. Bald werden es zehn

-

—
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Jahre, seitdem die Akten dieser Stiftung bei den Landesbehărden liegen und

noch ist dieselbe sowenig realisirt, dass bis jetzt auch nicht ein Kreuzer zu
Stiftungszwecken verwendet, werden kann..—
Alle diese Fonde stehen unter der Aufsicht und Verwaltung der Landesstelle und werden bei der Provinzial-Staats-Buchhaltung verrechnet, iăhrend
die siebenbiirgische Landes-Hauptkassa die Kassagebahrung derselben besorgt.
Ohne Genehmigung der Regierung wird nicht der geringste Betrag daraus

flissig gemacht;

dem

Bischofe ist, wenn er aus den Fonden seiner Diăcese

fiir Kirchen- oder Schulzwecke Etwas haben will, das Bitten gestattet, Ihn
bei der Verwendung der Fondsmittel zu befragen, sind die Behărden nicht angewiesen; erst in neuester Zeit werden wenigstens Abschriften der Voranschliige ihm mitgetheilt und bei Verfassung derselben seine Meinung vernommen. Es geschieht dies jedoch nicht in Folge einer festen Vorschrift, daher,
was lediglich dem Ermessen der Behârden îiberlassen ist, leicht wieder sich
indern kann. —
Von dem Grundsatze ausgehend, dass die gr. orientalischen Fonde unbestrittenes Eigenthum der Diucese sind und die Satzungen der Kirche verlangen,
dass das Kirchenvermâgen, die Stiftungen und Anstalten von den Organen
der Kirche nach den kirchlichen Vorschriften verwaltet werden, habe ich,

iibereinstimmend

mit den Bescbhliissen der in Hermannstadt versammelt gewe-

senen Diăcesansynode,

in der Eingabe vom 16. November 1850 Z. 16 die Bitte

gestellt, dass die Verwaltung unserer Dicesanfonde
Didcese zuriickgegeben werden mâge. —

dem

Bischofe

und

der

Auch diese Bitte ist mit h. Ministerialdekret vom. 10. Februar 1854
Nr. 245 abweislich beschieden worden. —
Euer Majestăt! Est ist nicht Misstrauen in die Verwaltung und Gebahrung
der Staatsbehărden, wenn wir um die Zuriickstellung unserer Fonde in die
eigene Verwaltung bitten. -— Wir glauben, dass die Kirche selbst am besten

ihr Eigenthum verwalten kann, dass sie ein Recht dazu hat und dass ihre
Vorschriften zweckmissig genug sind, um vor einem mâglichen Missbrauche
zu sichern. —
Allein es scheint,
doch

ist,

wenn

man

als wolle

einmal

man

schon

die

in die Kirche

Misstrauen

gestehen

Wahrheit

soll,

setzen!
sie

es

und
allein,

welche bei der bisherigen Verwaltung der Fonde, wie sie von den Staatsbehărden gefiihrt wurde, am meisten sich zu beklagen hat. Die Fondskapitalien

sind durehweg an Private, zum 'Theil wenig sicher dargeliehen ; es gibt Schuldner
darunter, welche

gezahlt

haben.

riickstand 20,000

noch nie, andere

Beim

Bischof

wieder,

Moga'schen

|. C. M., also um

die seit langen Jahren keine Zinsen

Fonde

Dreitausend

allein betrigt der Zinsen-

Gulden

mehr,

als das bei der

Landeshauptkassa in Schuldscheinen vorhandene Vermăgen, welches blos mit
iibrigen
C. M. angegeben wird. Nicht sehr viel besser steht es mit den e
17,000 A. „C.M.

—

drei Fonden;

es haften

als Zinsenriickstinde
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bei denselben

aus.

Hat

doch

im

Ganzen

die

hohe

mindestens

Statthalterei,

50,000 fi. C.M.
welche

ernstlich

bestrebt ist, endlich Ordnung in die so lang vernachlăssigte Fondsgebahrung
zu bringen, in einer an mich gerichteten Zuschritt vom 18. September 1854
Z. 16,857, die Betheiligung der Fonde am Nationalanlehen betreffend, ohne

Hehl es ausgesprochen:
tionalanlehen

dass nur dureh diese Theilnahme

allein denselben

aus

den Nachtheilen,

der Fonde am Na-

die sie durch Anhiufung

răckstăndiger Zinsen und offenbare Gefihrdung der Kapitalien erlitten haben,
wieder ein Vortheil zugewendet und „die alte Schuld einer schlechten
Verwaltung“ gut gemacht werden kann. —
Wem kann es mehr, als der Kirche, daran liegen, dass mit den Fondsmitteln, die sie besitzt, gewissenhaft gewirthsehaftet werde? wer kann, mehr
als sie, eine heilige Pflicht haben, dafiir zu sorgen, dass die Gelder, an denen
die Schweisstropfen ihrer Glaubensgenossen hangen, nur solchen Zwecken

dienen, welche
Kirche

das Gebot der Stifter gesetzt hat oder das wahre Interesse der

bestimmt?

Das Landesgesetz

:

des 5T-sten Artikels vom Jahre 1791 gibt den einzelnen

Religionen die Versicherung, dass die frommen Stiftungen im Sinne der Stifter
verwaltet und nicht mit den Stifiungen anderer Confessionen vermengt werden
sollen, unbeschadet der Oberaufsicht, welche ein Majestiitsrecht des Landesfiirsten ist. — Mehr noch als dies Gesetz haben Allerhăchst Euer Majestăt in
dem laiserlichen Patente vom 31. Dezember 1851 allergnădigst zu erklăren
geruht: dass jede gesetzlich anerkannte Kirche în der selbststiindigen Verwaltung

ihrer

Angelegenheiten,

ferner

im

Besitze

und

Genusse

Unterrichts- und Woblthătigkeits-Zwecke bestimmten
und Fonde erhalten und geschiitzt werden soll. —

der fiir ihre

Anstalten,

Cultus-,

Stiftungen

Wir erlauben uns daher die tiefunterthănigste Bitte: Allerhăchst Euer
Apostolische Majestăt măge allergnădigst zu befehlen geruhen,
dass die ar.
orientalischen Fonde in Siebenbirgen in die Verwaltung der
Didzese und

des Bischofs

thunlich
dem

zuriilkgegeben

Bischofe

der

bei den Fonden

|

IX.

nicht von

werden,

oder

sein sollte, dass wenigstens
ihm

gebiihrende

Einfius

anderer Confessionen
Gegenstande

wenn

dies

vorlăufig noch nicht

derart

eingeriiumt

der Fondsmittel
verde,

wie

dies

der Fall ist. —

Die Angelegenheit der Metropolie.
diesem

aber,

bei der Verwendung

sprechen,

Der unterhănigst Gefertigte

wenn

nicht

das

wiirde

Rondschreiben

des
neu ernannten gr. katholisechen Herrn Erzbischofs von Fogarasch,
wvelches seinem
wesentlichen
Inbalte nach im Mai

d. J. in der imtlichen

romanischen

Zeitung
zur Verâffentlichung gelangte, ihm auch diese Nothwendigkeit
auferlegte.
Um
den bitteren
Kelch

der Krinkungen

voll zu machen,

die

dies Rundschreiben

der gr. orientalischen Kirche und ihren Glăubigen
so schonungslos za verkosten
gibt, nennt sich der Herr Erzbischof den Metropoliten
von Karlsburg und

!

—
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verkiindigt dem romanischen Volke (denn zu diesem, nicht zu seinen Kirchenbefohlenen, beliebt es ihm zu reden), dass die alte Metropolie, welche die
Romanen einst zu Karlsburg besassen, wieder hergestellt, sei. —
Nicht genug, dass die Romanen offen aufgefordert werden, sich im Schoosse
der allein rechtgliubigen Union zu vereinigen, dass selbst Allerhăchst Euer
Majestit geheiligte Person, hoch îiber den Partheien stehend, ins Spiel gezogen
und die Sache so hingestellt wird, als ob es Kaisers Wunsch und Wille sei,
dass die Romanen zur Union hiniibertreten, —vwill unserer armen bedringten

Kirche auch die letzte Hoffnung, die theuerste historische Erinnerung, genommen werden: Die Brinnerung, dass wir ein gr. orientalisches Erzbisthum in
Alba-Julia, dem heutigen Karlsburg, hatten, die Hoffnung, dieses Erzbisthum,
unsere Metropolie, dereinst bei giinstigen Zeiten in nenem Glanze wieder aufleben zu sehen! —
Soleh brennender Schmerz lisst sich nicht stillschweigend ertragen. Ich
wiirde die unverjihrbaren Rechte unserer Kirche vergeben, wenn ich, als Bischof,
nicht frei und unumwunden meine Stimme erheben sollte. —- Unsere Kirche, die gr.
orientalisehe, war die ălteste im Lande; radition und Geschichte, unvertilgbare
Urlkunden und Denkmiăler sprechen davon, dass în Siebenbiirgen griechische
Bischofssitze standen, welche unter der Metropolie von Karlsburg zu einer

kirehlichen

Hierarchie

vereinigt waren. Wenn

es aber, was auch von keiner

Seite bestritten wird, je in Alba-Julia eine Metropolie gegeben hat, so kann
diese nur eine gr. orientalische gewesen sein. Und war es, was wieder zugegeben
werden muss, eine solche, denn sonst wăre eine Metropolie in jenen Zeiten
ja nicht denkbar, so lann keine Zeit und keine Gewalt der Kirche ein Recht

nehmen, welches sie freiwillig nie aufgegeben und darum auch immer besessen

hat, wenn sie auch nicht immer es auszniiben vermochte. Am allerwenigsten
kann ein so altes, so unverjihrbares Recht je durch die sogenannte Union
oder dadurch beeintrăchtigt worden sein, dass ein Theil der Glaubensgenossen,
selbst mit ihrem Erzbischofe an der Spitze, vom alten Glauben abfallend, zu
einer andern Religion hiniiber trat. Dar Erzbischof und jeder, der mit ihm
ging, handelte fiir seine eigene Person, nicht im Auftrage, nicht mit der Beglaubigung, nicht mit der Billigung der Kirche, denn in dem Augenblicke, vo
jener den Glauben seiner Văter eidbriichtig verliess, stand er schon ausser der
Kirche

besass,

und

hatte

verloren.

alle Vollmachten,

So

wenig

in

die

er als Glăubiger

der rămisch-katholischen

und

nur

Kirche

als

solcher

ein Bischof,

wenn er abfiele, Amt, Wiirde und Rechte des Bisthums zu einer andern Kirche

hiniiber nehmen kann, so wenig ist dies în der gr. orieatalischen Kirche denkbar,
so lange noch găttliches und menschliches Recht auf Erden waltet!
Erfillt und bis ins Innerste ergriffen von der schweren Verantwortung,
die ich dem Herrn schulde, vor dem ich einst Rechenschaft geben muss iber
jeden gethanen, wie jeden unterlassenen Schritt, erhebe ich als Bischof feierliche

—

Einsprache gegen jede,
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wie immer geartete, Annahme,

als kânne die Errichtung

der neuen gr. Eatholischen Metropolie von Fogarasch als eine Wiederherstellung
des alten gr. orientalischen Erzbisthums und der Metropolie von Alba-Julia

in Siebenbiirgen betrachtet werden. —
Es sind schwere Anklagen, welche in der Versammlung der Bischăfe in
Gran im August 1850 gegen mich und die Gliubigen meiner Kirche erhoben
warden, „indem man die vielfiiltige Niederlage beseufzte, die gr. katholische
Kirchen in Siebenbiirgen durch die blinde Wuth der gr. nicht unirten Walachen
evlitten haben, xwelche 300 Priester des gâttlichen Wortes getătet, die Kirchen

verwiistet, deren Schitze gepliindert und die Schulen dem Erdboden gpleich
gemacht hiătten.“ — Wir fihlen uns rein vor Gott und dem Gewissen; umso
schwerer xwverden

aber Jene,

die

diese Klagen

fălschlich

vorgebracht

haben,

die Verantwortung tragen miissen, wenn, wie es heisst, wirklich diese Klagen

es gewesen sein sollten, welche zum Anlasse genommen warden, um der angeblich

âusserst bedrohten gr. katholischen:Kirche in Siebenbiirgen durch den Glanz
einer Metropolie ein triumphirendes Gegengewicht gegen die gr. orientalische

Kirche

zu erwirken. —

Geruhen Euer Apostolische Majestăt diese nothgedrungene Erklărung
allergnidigst entgegen zu nehmen, beziiglich des Rundschreibens aber, elches
uns so vielen Anlass zu den ernstesten Beschwerden gibt, eine Verfiigung zu
treffen, die Allerhichst Euer

Majestit

am

geeignetesten

erscheint, um

die gr.

orientalische Kirche vor ăhnlichen Anfechtungen, wie sie in diesem Rundschreiben so ungescheut sich hervorwagen, fir immer zu sichern.
Dies, Buer Majestăt, sind die Bitten und Beschwerden, welche ich an

den Stufen

des geheiligten Thrones niederlegen muss.

Ich habe lange gezâgert;

ich habe in jeder der hier zur Sprache gebrachten Angelegenheiten mich
bittend an das hohe Ministerium gewendet; ich habe auf so viele Eingaben
gar keine oder eine ungiinstige Antwort erhalten. Was bleibt mir anders
ibrig,
als vor dem allerhichsten Throne meine Klage zu erheben una dort
die Bitten

zu wiederholen, von denen die Zukunft unserer Kirche und
der Seelenfrieden, von mehr als einer halben Million frommer und treuer
Unterthanen
abhăngig ist? —
Unsere Kirche seufzt in tiefer Bekiimmerniss, indess die anderen
Kirchen

im Lande

Concordate

sich

frenen.

entgegen,

Die

welches

Katholiken

blicken voll heiterer Zuversicht dem

die Freiheit ihrer Kirche

auf fester Grundlage

sichert; die Protestanten Augsburgischer Confession haben
eine nene Vorschrift
fiir die Vertretung und Verwaltung ihrer Landeskirehe erhalten;
die griechisch

katholisehen

Bisthimer; —

jubeln

nur

iiber

wir

die Errichtung

kânnen

einer Metropolie

nicht froh

unsere

und

zweier

Augen erheben,

neuen

da wir

tăglich es fiihlen miissen, dass unsere Religion
nur noch geduldet, unsere Kirche

zuriickgesetzt ist,

|

|

—
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Allerhăchst Euer Majestit! Wir leiden unsiglichen Schmerz. — Unsere
Kirche predigt so reine Grundsiitze, wie jede der anderen; unsere Kirchen
und Schulen erzichen Euer Majestit nicht xveniger treue und gehorsame Unterthanen, dem Staate nicht weniger rechtschaffene und tiichtige Biirger, als die
anderen Religionen; unsere Kirche und ihre gliubigen Sihne sind mit fester
'Treus zur kaiserlichen Sache gestanden; sie haben die Feuerprobe ausgebalten;
sie lassen an 'Preue, Gehorsam und Hingebung von keinem Volke der Monarchie sich iibertreffen ; — und dies e Sâhne, trauern, dass ihre Kirche weniger

Rechte, als jede der andern im Lande,
Wir

sind

betriibt;

—

aber

wir

heutigen 'Tage;

pefiibrt hat bis zum

geniesst. —

vertrauen

wir

auf Gott,

voll

blicken

der

unsere Eirche

Zuversicht

zu

empor

Allerhichst Euer Majestiit, unserem giitigen Landesvater und harren in Geduld
auf den segensvollen Ausspruch, der uns trâsten und begliicken wird: denn
fleht
Euer Hujestăt sind gerecht und die gr. orientalische Kirche în Sicbenbiirgen
ja nur um Gerechtigheit! —

Indem ich diese allerunterthinigsten Bitten und dringenden Bediirfnisse

unserer

Kirche Euer

k. l. Apostolischen

Majestăt zu Fiissen

erkiihne, und erneuert Iniefillig flehe: Alerhăchstdieselben
Gewiihrung

der viiterlichen Beherzigung und huldreichen
wiirdigen, ersterbe ich in tiefster Demuth
Euer Î. k. Apostolischen Dajestăt
Hermannstadt, am l-ten Dezember 1855.

mich

zu legen,

geruhen,

solche

allergnădigst

zu

r Unterthan.
Alerunterthiinigster Diener und treugehorsamste

59.
Representaţiunea

episcopului Șaguna

câitră ministru în causa numirii biserici

ortodocse române.

s- und Unterrichtsden Herrn Leo Grafen von Phun, Cultu
Minister Excellenz.
n Statthalterei-Zuschrift von 3. Juli
Ruere Excellenz! Mittelst der hohe
Inhalt des unterm 12-ten Juni 1854
1854 Z. 11762/1417. îwurde ich îiber den
us-Ministeriums beziiglich der meiner
Z. 1046 erfolgten Erlasses des hohen Cult
betrefverstăndigt, dass nachdem in den
Kirche zustindigen Benennung dahin
nnung
Bene
und Instructionen) die.
fenden Urkunden (Ernennungs-Dekreten

An Seine Excellenz

lbe
bensgenossen gebraucht wird, diese
„eriechisch nicht unirt“ fiir meine Glau
er
mein
und dass, da diese Bezeichnung
als allein gesetzlich zu betrachten sei;
Kirchen in
derselben mit anderen christlichen

Kirche in der "Wechselwirkung
allen Staaten und Lăndern

in Ubung

ist, und blos das nackte Factum

darstellt,

—

wonach
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die Vereinigung der Morgenlindischen mit der Abendlăndischen Kirche

nur zum 'Theil geschehen ist, — die hohe Statthalterei angewiesen worden sei, —
sich in kiinftigen Fillen

dieser

gesetzlich

eingefiihrten Bezeichnung in allen

imtlichen Ausfertigungen um so mehr zu bedienen,

als durch Abweichungen,

wodureh der Unterschied und Gegensatz zwischen den Religions-Gesellschaften
des Morgenlandes nicht ersichtlich gemacht wird, nur Stârungen im 5ffentlichen

Geschiifts-Verkehre sich ergeben wiirden.
|
Mittelst eines spăteren Statthalterei-Erlasses vom 17-ten November 1854
Z. 23924/2761 ist mir die Abschrift der hohen Cultus-Ministerial-Verordnung
vom 23-ten Juni 1854 Nr. 4460 mitgetheilt: worden, worin ich „Bischot von

Hermannstadt“

benannt verde.

In diesen Erliissen des hohen Cultus-Ministeriums finde ich den Besorgniss
erwveckenden Umstand, als wollte das obbelobte h. Ministerium jenen Zustinden,
in deren Fesseln die Kirche Christi, zu der ich gehăre, bis zum Jahre 1848
in Siebenbiirgen seufzte, im Wiederspruche mit der ihr von der Allerhăchsten
Gnade Seiner k. k. Apostolischen Majestit unseres allergnădigsten Kaisers
Franz Josef I. huldreichst gewăbhrleisteten Stellung wieder Eingang verschaffen.

"Es wolle

daher

nicht

befremden,

wenn

ich

als

Oberhirt

dieser

Kirche

zar

Beschiitzung und Aufrechthaltung der giinstigeren Verhiltnisse derselben meine

diesfăllige ergebenste Vorstellung Euerer Excellenz gehorsamst zu unterbreiten
nicht unterlassen kann.

Die belobten hohen ministeriellen Erlisse bieten mir zwar ein weites
Feld, historische Daten iiber die urspriingliche Benennung der Kirche, die ich
hierlands verwalte, anzufiihren; da ich jedoch dessen vollends iiberzeugt bin,
dass es sich hier um die Herbeifiihrung der Beruhigung der Kirche durch
Gebrauch

weiser,

den

Interessen

der

hohen

Regierung,

zusagenden

Mittel

handle, so beschrănke ich mich aufklirungsweise anzufiihren:
l-tens es ist eine feststehende und allbelannte 'Thatsache: dass die Hierarchie
des allgemeinen Christenthums urspriinglich sich in die orientalische
und in
die oceidentalische verzweigt hat, deren letztere, den spăteren Zeit- und LokalVerhăltnissen gemăss sich die Râmisch-katholische zu nennen anfing,
wăhrend
die erstere bei ihrer urspriinglichen Benennung verblieb.
Die Benennung
porientalisch“ ist also kirchengeschichtlich ausser allem Zweifel, und
hatte
weder in friiheren, noch in spăteren Zeiten nicht die
mihdeste Beziehung
auf
politische Linderverfassungen, auf Regierungsformen,
oder Parthei-Gesinnungen,

sile.war und ist rein nur religidser Natur. Die
orientalische Kirche wird in den
neueren Zeiten in der Diplomatie, Politik und
Literatur auch die „Briechische,*

„orthodoxe,*

„altgliubige“

genannt,

weil

ihre Hierarchie

der heiligen Schrift, der heiligen Apostel, und

nur

die

Satzungen

der sieben dcumiinischen Kon-

zilien, mithin die ilteste, und beziehungsweise
die allererste christliche Legislation

zur Grundlage

der Dogmen und der Kirchen-Verfassung

bis zu unseren Zeiten

—
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unverindert beobachtete und beobachtet. Daher hat sie auch in ihrer ganzen
Ausdehnung einen und denselben Ritus
wihrend die rămisch-katholische Kirche

Ritus, wie zum Beispiel:
Schooss

aufgenommen

latini Ritus,

bei allen ihren Glaubensgenossen,
unbeschadet der Dogmen mehrlei

graeci

Ritus,

armeni

Ritus

in ihren

hat.

2-tens die orientalische Religion hat alle die Attributen, die auch dis
iibrigen Religionen haben, somit ist sie gegeniiber den anderen selbststăndig.
Die Benennung „griechisch nicht unirte* ist eine, ihre Selbststiindigkeit ver-

letzende Negative, fiir sie, als eine wirklich bestehende Kârperschaft, unpassend,
den logischen Regeln nach sowohl unrichtige als auch krănkende, und mit der
unterm 3l-ten Dezember 1851 ausgesprochenen Allsrhăchsten Intention unvereinbar, indem dadureh die eigenthiimliche, in allen 6ffentlichen alten und
neuen kirchlichen, politischen und literarischen Urkunden und Schriften vorkommende Benennung unserer Kirche verunglimpft wird. Ich gestehe daher
zur Steuer der Wahrheit, dass diese negative Benennung auf uns einen umso
schmerzlicheren Eindruck macht, als es allbekannt ist, dass die negative Benennung „Acatholik,“ der Augsburger und Helvetischer Religionsverwandten

vom Staatswege aus bei uns in Osterreich abgeschafft wurde (hoher Minister.
Entschluss von 30. Jinner 1849 Nr. 107). Sollte man aber beabsichtigen, unsere
Religion darum „gr. nicht unirte“ zu nennen,-um sie von „der unirten* zu
unterscheiden, so muss ich auf Grundlage der theologischen Begriffe gehorsamst
bemerken, dass eine derlei Behauptung die strenge theologische Kritik kaum
bestehen diirfte, zumalen die Benennung „gr. unirte Religion“ blos ein Pleo-

nasmus

ist, wesshalb sie „gr. katholische“

katholische graeci

Ritus“

oder noch richtiger

„die rmisch

genannt wird.

3-tens diese negative Benennung

„gr. nicht unirte“

gibt Anlass zu Wort-

spielen und Wortverdrehungen. Als Beweis dessen ist die Antrittsrede des
hochwiirdigsten Bischofs von Fogarasch Herrn Alexander Schulutz vom Jahre
1852,

in welcher

belobter

Oberhirt

sich

der Worte

Union

und

Disunion

be-

miichtigt, durch xvelche mitunter die r&misch-katholische graeci Ritus, und
die orientalische Religion bezeichnet xwerden; und weil diese Worte in der

romanischen Sprache eigentlich Einigkeit und Uneinigkeit bedeuten, so weiset
der

Herr Bischof Schulutz

schlechten' der Uneinigkeit

auf die guten Folgen

der Einigkeit,

hin, und schliesst dann:

„ Wâăhlet

und

euch

auf

die

also die

sie“
Union, denn diese macht die Vâlker gross, Disunion,, aber vernichtet'
pag. 24—27.
îst, allerDass die gedachte Antrittsrede, die auch im Drucke erschienen

die auf
dings eine zweideutige Auslegung zulăsst, hieriiber liefert den Beweis
erfolgte
K. D.
meine diesbeziigliche Vorstellung unterm 4-ten Juni 1852 Nr. 51

hohs

Gouvernements-Erledigung.

20

—

4-tens was
Erlasse betrifft,
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die Behauptung aus dem Eingangs belobten ministeriellen
dass die Bezeichnung „griechiseh nicht unirte Religion“ in

der Wechselwirkung derselben mit anderen christlichen Kirchen in allen Staaten
und Liăndern

in Ubung

ist, uud

blos

das nackte Factum darstellt, xornach die

Vereinigung der morgenlindischen und der abendlăndischen Kirche zum Theil
geschehen

ist, — so muss

ich diessbeziiglich

bemerken:

lische Religion anfănglich im Kânigreiche Polen,

dass man

die orienta-

spiter auch in Ungarn und

in Siebenbiirgen die „gr. nicht unirte“ genannt hat, denn nur în diesen Lindern
hat die orientalische Religion keineswegs zu Folge einer Uberzeugung, sondern

aus Ursache der bestandenen sehr driickenden politischen Verhăltnisse, und des
Kirchenverfolgungssystemes — mehrere Tausende von ihren Mitgliedern verloren,
welchen Umstand die Bedingung des statteefundenen Religionswechsels nur
zu deutlich beweist,
Und wenn dies auch wirklich geschehen ist, so folgt daraus dennoch nicht,
dass die Vereinigung der orientalischen Kirche mit der occidentalischen zum
Theile geschehen wire, denn so wie es noch Niemand von der rOmisch-katho-

lischen Kirche nach der eingetretenen Reformation behauptete, dass die Vereinigung der Râmisch-Katholischen mit den Reformirten zum 'Theile geschehen
sei, eben so wenig lkann man von der orientalischen Kirche nach dem geschehenen
Ubertritte

der gedachten

Christen

aus Polen, Ungar

und Siebenbiirgen folge-

recht behaupten,

dass die Vereinigung der orientalischen Kirche mit der occi-

dentalischen

'Theile geschehen

zum

die Charakteristik einer Kirche

von dem Dogma bedingt ist,
B-tens Riicksichtlich

wăre,

nicht

von

da, wie

der

es allgemein

anerkannt ist,

Zahl der Gliubigen,

sondern

Ă

der Stelle aus dem oftbelobten ministeriellen Erlasse,

dass die unserer Kirche zugemuthete Benennung die gesetzliche sein soll, —
muss ich geradenwegs widerstreiten, weil diese Benennung weder in Zeiten
vor, noch wihrend der glorreichen Regierung unseres Erlauchtesten Kaiser-

hauses als gesetzlich bestehende und als solche mittelst Gesetz sanktionirte
positive Bezeichnung ist. Der Gebrauch und die Ubung, welche hie und da in
der Bezeichnung unserer Kirche zu Folge der Regierungs-Massregeln ange-

nommen vvurde, kann heute keineswegs die Kraft eines Gesetzes zum Nachtheile
unserer selbststăndigen Kirche und zu Gunsten einer anderen erlangt haben, da
nach dem Sinne des obigen
den

morgenlindischen

den Gebrauch

der urspriinglichen

„orientalische

katholischen

hohen

Kirohe“

ministeriellen Erlasses Nr. 1046 die zwischen

Religionsgesellschaften

und

im Gegensatze

verlangte Unterscheidung

fortwăhrenden
zu

der

positiven

griechisch

durch

Bezeichnung

unirten,

griechisch

oder romisch-katholischen, grasci Ritus sicher ohne Beirrung und

zur Berubigung

Aller hergestellt,

ist,

„_„ 6tens die eben angefiihrten Umstinde gaben den Bischifen dieser Kirche

in Osterreich in den letzten fiinf Jahren den Anlass,

ihr Allerunterthănigstes

-

!

—
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Bittgesuch Behufs der Abschaffung der gedachten negativen Benennung ihrer
Kirche zu den Stufen des Allerhichsten Thrones zu unterbreiten, worauf zwar

noch kein direkter Allerhăchster Bescheid erfolgt ist, doch geruhete Seine k. k.
Apostolische Majestit in den zwei kaiserlichen Diplomen, durch deren ersteres
mir das Kommandeurkreuz des Erlauchten k. 5sterreichischen Leopold-Ordens,
durch das Zweite aber der Freiherrstand huldreichst verliehen worden ist,
mich zweimal „Bischof der orientalisehen Kirche in Siebenbiirgen* und nur
einmal „Bischofder gr. n. unirten Kirche in Siebenbiirgen“ allergnădigst zu nennen.

T-tens um nicht der Benennung der hierlindigen Hierarchie aus den
friiheren Jahrhunderten zu erwăhnen, fiihre ich hier jene thatsăchliche Wahrheit
an, dass alle diesseitigen Bischâfe dieser Kirche seit der gliicklichen Epoche,
als dieses Grossfiirstenthum unter die Herrschaft der Erlauchtesten Osterreichishen Kaiser gekommen ist, in den ihnen Allerhăchst verliehenen kaiserlichen
Ernennungs-Diplomen „Bischâfe von Siebenbiirgen“ genannt xwerden. În diesem
Styl ist auch das fiir mich im Jahre 1848 ausgestellte lais. Ernennungsdiplom
ausgefertigt. Wenn daher diese Benennung „Bischof von Siebenbirgen,“ ihr
Entstehen dem Majestitsrechte der Erlauchtesten Osterreichischen Kaiser
verdankt, und wir alle, — Beamten und Volk-Unterthanen des grossen Kaisers
Franz Josef I von Osterreich sind; so musste der Satz des Eingangs belobten
ministeriellen Erlasses, wo ich „Bischof von Hermannstadt“ benannt verde,
mich um so mehr befremden, als der mir und meinen Vorgingern allerhichst
verliehene Titel bis jetzt Nichts Anstăssiges în sich fihrte, und von Niemandem
bestritten worden ist. Diess voraus geschickt erlaube ich mir Euer Excellenz
zu bitten, diess meine gehorsame Vorstellung gegen die gedachten vom h.
Ministerium fir Cultus und Unterricht getroffenen Massnahmen gnădigst zu
beriicksichtigen, oder aber dieselben als pfiichtschuldige Beschwerde des gefertigten Didcesan-Bischofes anzusehen und zur aller hohen Schlussfassung

Sr, k. E. apost. Majestât unseres a. h. Herrn Kaisers vorzulegen.
Genehmigen

Hochachtung,

Euere

Versicherung

die

Excellenz

der

ausgezeichnetsten

mit der ich zu verharren die Ehre habe.

Hermannstadt,

am

19-ten Jinner 1855.
Euerer Excellenz gehorsamster

Diener.

'60.
Guvernatorul

Schivarzenberg
ortodoxă

Nr.

54/1856.

scrie
română

ministrului
din

luând

în

apărare biserica

Transilvania.
,

en Schriftstiicke den
“ Mehr 'als manche andere Daten liefern diese neuest
len Zustinde in
sionel
confes
der
traurigen Beweis einer totalen Unkenntniss
welche, xohl,
ionen,
Intent
und
Siebenbiirgen und verrathen dabei Anschauungen
20%

—

aus dem

Munde

eines fir
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die .Kirche

ergliihenden

Bischofs,

nicht

aber

aus

der Amtsfeder eines auf die unpartheische Hohe der Staatsregierung gestellten
Miuisters

unbedenklich

sich hăren

lassen.

.

|

Die Ausfiihrung der in diesen Schriftstiicken erlassenen Anordnung und
die Annahme

des

Geistes,

von

welchem

sie

beseelt

sind,

als

Richtmass

fiir

eine neue, von der bisherigen ganz abweichende Regierungspolitik in Betreff
der Kirchenangelegenheiten in Siebenbiirgen miisste die zahlreichen Bekenner
des griechisch-orientalischen Glaubens in fanatische Aufregung versetzen, dann
aber

in

mittelbarer

die în jeder

Folge

Beziehung

mit der ohnehin

auch

alle

nicht

katholischen

Confessionen,

somit

stark iiberwiegende Mehrheit der Landesbevălkerung

hier und

dort schon

nur zu sehr rege gewordenen Besorgniss

erfillen, als hiitten sie, was ihre Kirche betrifit nichts Gutes von der Regierung
(dem Ministerium fir Cultus und Unterricht) zu erwarten.
Siebenbirgen

exemplarische Land
nicht etwa, vie man

war im Punkte

der Religion

von gewisser

und

konnte

lange

Zeit

hindurch

das.

christlichen Vertrăglichkeit,

Seite so gerne anfiihren will, in folge eines

lauen Indiferentismus, sondern gerade weil jede
ihren Lehren, Gebriuchen und Rechten hingt
gleichen Berechtigung der einzelnen Kirchen
Blut des Volkes iibergegangen ist,
Nur die griechisch-orientalische Confession,
in Siebenbiirgen, war im Laufe der Zeiten zu
herabgesunken

so

der Ruhe und confessionellen

erst im Jahre

Confession mit Eifersucht an
and weil das Bewusstsein der
sozusagen în das Fleisch und
unstreitig die erste und îilteste
einer blos geduldeten Sekte

1790/91

durch

den 60. Artikel das

Recht einer gesetzlich verbiirgten Bxistenz erlangen. Dieser Artikel ist von
grâsster Bedeutung zumal da er in den vorliegenden Schriftstiicken nur sehr
eiuseitig, vom Standpunkte offenbarer Parteinahme gegen diese Kirche aufgefasst wird,
Es wird im Artikel gesagt, dass die „Religio Orientalis graeci Ritus non
Unita, quae juxta leges hujus Provinciae hactenus inter tolleratas Religiones
recensita fuiţ, vigore praesentis Articuli în libero suo Ezercitio eo modo con-

firmatur, ut omnes hujus Religionis Asseclae ab Episcopo sui ritus per Suam
Majestatem Sacratissimam denominando dependeant et pro sua conditione
ad

înstar veliquorum Incolarum traotentur, neque in ferendis publicis oneribus aliisque
praestationibus prae aliis aggraventur, Juribus Regiae Majestatis circa negotia
Cleri, Ecelesiae, Fundationum et Educationis luventutis porro quoque in
salvo

reliotis.<

Die freie Religionsiibung und die innere Ordnung ihrer Angelegenheiten
war den Nichtunirten niemals verwebrt, jetzt wird sie ihnen
auch gesetzlich
garantirt, nachdem schon Kaiser Josef II durch sein Toleranz-Patent
die Belkenner

gehoben

dieses

hatte.

Glaubens

|

aus

dem

Zustande

xillkiirlicher

Duldung

heraus-

—

Welches

die

Absicht

1517

—

der Siebenbiirgischen

Stăinde' gewesen

und

von .

welcher Anschauung sie ausgiengen, als sie dieses Gesetz entwarfen, zeigen
die Worte in ihrer a. u. Vorstellung vom 9. August 1791, worin sie sagen:
„Quemadmodum Religio graeci Ritus unita se Romano-Catholicae Religioni associavit, ita Religio Disunitorum quoque alicui, e quatuor receptis
Religionibus se adjungeret, ne cum convulsione Systematis nostri quinta lege
,

recepta Religio in Principatu admittatur;

interim

guemadmodum

hactenus reli-

_gio hacc quoad liberum Religionis suae- exercitium turbata non fuit, îta ne în eo
deinceps quoque turbetur, absque eo quia illam 'pro lege recepta religione lege
publica declaremus, speciali Articulo desuper condito cautam. esse voluimus.*
Die Nichtunirten in Siebenbiirgen waren demnach, wenngleich nicht
vollberechtigt, mit den 4: anderen Confessionen, doch viel besser gestellt, als
z. B. die Protestanten in manchen oberâsterreichischen Provinzen. Sie konnten
Kirchen

mit

'Thiirmen

und

Glocken

bauen,

5ftentlich

nach

ihrem

kirehlichen

Gebrauche Gottesdienst halten, xwaren nicht verpilichtet, die Feiertage anderer
Confessionen mitzufeiern, hatten ihren einzigen Bischofywelchen die Geistlichkeit
xwăhlt, der Landesfiirst bestâttigt und der auf den Landtagen unter den Landstiinden sass, ordneten ihre innern Kirchenangelegenheiten ziemlich selbststindig,
und wenn die Regierung bald mehr bald xveniger eingreifend, ihr Recht der
Oberaufsicht ausiibte, so hat sie dies, wie die vielen Verordnungen zeigen,
auch beziiglich der andern vollberechtigten Confessionen gethan.
Die Siebenbiirgischen Stânde hielten fest an dem alten Staatssysteme,

wornach Siebenbiirgen aus 3 Nationen und 4 Religionen mit einander gleichen

Rechten bestand;

sie wollten,

dass

ebenso

die Unirten

wie

tholischen Kirche sich angeschlossen hatten,

dei

r6misch-ka-

auch die Nichtunirten mit einer

Rezi- .
der 4 rezipirten Religionen sich vereinigen mochten, damit nicht /dureh
iibrigen
im
pirung einer fiinften Religion, das Staatssystem umgestiirtzt werde;
haben.
aber solle die griechisch-orientalische Religion freie Religionsiibung
Nichtunirten haben
Das ist der wahre Sinn des 60 Artikels von 1790/1; die

haben
die îiussere rezipirte Stellung nicht, sie besitzen keine Landstandschaft,
in

keinen Anspruch

auf die Landesămter;

in den innern Kirchensachen

aber,

vielmehr durch
der freien Religionsiibung verden sie nicht nur nicht behindert,
das Gesetz noch geschiitzt.
Abgesehen davon, dass

das

alte

Staatssystem

Siebenbiirgens

,
gânzlich

Patente vom
gefallen ist, dass Seine Majestit der Kaiser în dem kaiserlichen
solche muss
als
und
—
Kirche
31. Dezember 1851 jede gesetzlich anerkannte
Rechte

doch gelten —in dem
die gr. orientalische (Kirche) in Siebenbiirgen
dann in. der selbststăndigen
der gemeinsamen 6ffentlichen Religionsiibung,
wollen erklărt

Verwaltung
haben,

ihrer Angelegenheiten

ist die

Selbststindigkeit

orhalten

dieser

FKirche

und

schiitzen

ausdriicklich

zu

anerkannt xvorden,

vomit das biirgerliche Gesetzin dem kaiserlichen Patente vom 29. Mai 1853

.

—
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buch in Siebenbiirgen eingefiihrt wurde, indem zwischen der gr. orientalischen
Religion und'en andern christlichen Confessionen nicht der leiseste Unterschied
gemacht, ja dieselbe beziiglich der Autonomie der „kirchlichen Vorschriftene
ganz gleich mit denselben gestellt xvird. Gegeniiber dieser Thatsache, diesem Ausspruche des hăchsten Gesetzgebers
und Herschers

der

Feder

Willens

im

Staate muss

eines

von

der hăchst

„verrottetem

es auffallen, wie

ein ămtliches Alktenstiick aus

gestellten Vollzugsorgane

Schisma!

sprechen,

und

des a. h. kaiserlichen

was

selbst

der

Monarch

nicht thut, ein absprechendes Urtheil in Glaubenssachen sich zueignen kann.
Eine solche Âusserung stimmt schlecht zu der 6ffentlichen Erklărang,
womit die „Wiener Zeitung“ gleich nach Kundmachung des Concordates die
Bekenner der Nichtkatholischen Confessionen zu beruhigen suchte und worin auf

„die Unparteilichkeit der in 5ffentlichen Kreisen vorwaltenden Anschauungen“
hingewiesen wurde.
Aus der Ferne

und wo immer nur dieselben einseitigen und gegnerischen

Anschauungen wirken, mag es leicht sein, der griechischen Kirche des orientalischen Ritus nur so rundweg alle Lebensfiihighkeit, besonders

der neu gefestigten

Union gegeniiber, absprechen zu wollen. Die Geschichte des Landes und die
Kenner der hiesigen Zustinde werden mit einem solchem.Urtheile xeislich
zuriickhalten.

Als im Jahre 1698 Bischof Tanasie mit 5l Protopopen und 1475 Popen,
also fast mit der ganzen Geistlichkeit die Union mit der râmisch-katholischen
Kirche, d. h. die 4 dogmatischen Punkte:
1. Anerkennung des Papstes als sichtbares Oberhaupt der christlichen Kirche.
2. Annahme

des Fegefeuers.

3. Communion unter einerlei Gestalt.
4. Ausgang des heiligen Geistes vom Vater und vom Sohne, annahm und
beschwor, hielt man die-alte griechische Kirche fiir aufgelist, ihre wenigen
Anhinger wurden Dissidenten genannt, und genossen keine Corporationsrechte,
doch bald zogen

sie aus der Walachei

und Moldau

frische

Kraft

und

schon

im Jahre 1701 war die Macht der Nichtunirten wieder so stark gewachsen,
dass Kaiser Leopold fiir răthlich hielt, die grăsste Aufregung im Lande durch
einen kaiserlichen Befehl vom 12. Dezember 1701 zu beschwichtigen, worin
es heist:
Proinde Vobis

hisce constantem

tionem declarare volumus,

quod

Nostram

voluntatem,

dictis Valachis

integra

mentem

libertas

et inten-

sit, uni ex

quatuor receptis in Transilvania Religionibus se uniendi aut in suo moderno
statu manendi gaudeantque illis privilegiis, quibus Religio, cui se univerint,
gaudet,

“ut nemo

aut ipsi Valachi in

moderno suo statu

mânentes

sub poena gravis Nostrae indignationis praesumat,

fruuntur,

ita quidem,

saepe dictos Valachos

—

in hac

sua

libertate

turbare

aut
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minimum

.gravare,

immo

contra

facientes

debite puniantur et laesis congrua satisfactio ac justitia fiat,
Obschon

die

Nichtunirten

bis zum

Jahre

1784: ohne

Bischof

und

ohne

Organisation gelassen wurden, ist ihr Kirchenwesen doch so wenig verfallen,
dass ungeachtet, der den Unirten erwiesenen offenen Begiinstigungen, die Zahl
der Nichtunirten
ist und

heute

ihr Kirchen-

der Unirten steht.
Es wird auch
Unirten

den

bis auf 637,000 (gegen 648,100 Unirte) Seelen gestiegen

und Schulwesen

erst sechwer halten,

Nichtunirten

Noch im Jahre

unstreitig

1816

in Bildung,

in besserem

den Boweis
Cultur

sah sich Kaiser Franz

Stande,

fiihren zu wollen,

und Seelsorge

veranlasst,

um

als jenes

dass die

vorausgeeilt

sind.

die Hindernisse zu

heben, welche der Verbreitung der Cultur in der Fogarascher Didcese entgegenstanden, ein Rescript dto 16. Juni Hofzahl 1281 zu erlassen, worin gleich
Anfangs die merkenswerthe Stelle sich findet:
„ relate ad I-mum impedimentum, ruditatem guippe Sacerdotum graeci
Ritus Unitorum, incultosque plebis mores, quum hune detectum inde potissimum
provenire videamus, quod nec privatim, nec in sermonibus et Concionibus
publicis Iuventus de Spiritu verae et genuinae Unionis ratione informetur,
nec ad frequentandas scholas Catholicas excitetur u. s. w.
Dann weiter 4 Culturae impedimentum populi Valachici in sancto Religionis, si quidem îgnorantia haec potissimum în eo quaerenda sit, quod Parochi
et Sacerdotes graeci Ritus Uniti spiritualis suae obligationis vel non satis memores, aut hanc plane ignorantes, de cura animarum parum soliciti, neglecto

populo, moribus et actionibus ejus non invigilaverint ac în principiis Religionis

et Moralitatis debite instruere ommiserint,
Als weitere Culturhindernisse im unirten Volke xverden auch die perversa

et effrena Valachorum blasphemandi consuetudo und die clandestina matrimonia.
bezeichnet. Wo sind die Beweise, die Thatsachen,

auf die Gegenwart

keine

Anwendung

dass diese kaiserlichen Worte

den

Aus

mehr finden.

Tabellen

der

Criminalstatistik in Siebenbiirgen im Jahre 1853 muss ein trauriger Schluss
auf die Religiosităt, Sittlichkeit und Bildung der Unirten gezogen werden, indem
527 Individuen
von 322.000 r5m. katholischen
»
"1001
.„ * 551.000 gr. katholischen
„

889.000

„992.000
834.000
„
-

wegen

50.000

gr. nicht

unirten

Augsb. Conf.
Helv. Conf.
Unitarier

979

-

155
506

>
»

62

»

38
3.500 Israeliten
»
warez,
ung
Untersuch
htlicher
strafgeric
in
Verbrechen
Person
92-ste
jede
Israeliten
von den
b50-ste
„
„ gr. katholischen
„
»

und

demnach

—
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611-ste Person

von den râm. katholischen jede

-,
>
>

660-ste
'T03-ste
1482-ste

„
„
„

Helvetianischen
„ gr. nicht unirte
»
Dutheranern
„
„
in Untersuchung gefallen ist,

Wenn aber der nicht unirten Kirche die Lebensfihigkeit ab- und der
Union die grăsste Anziehungskraft zugesprochen xverden will, weil die kanonische Gesetzgebung der orientalischen Kirche (des verrotteten Schisma) keine

feste Basis, keinen Halt mehr habe, kein inneres Leben and darum auch dem
ist diese Behauptung
Staate keine verliăsslichen Garantien bieten kânne,
entweder ein Irrthun», oder sie setzt eine grosse und gewagte Uminderung in

eine vâllige Verschmelzung derselben mit der

dem Kirchenwesen der Union,
rămischen

voraus;

Kirche

der rămisch-latho-

mit

die Unirten

es haben

denn

lischen Kirche bis noch nur jene 4 Punkte gemein, und sind, als sie die Union
annahmen, beim eigentlichen Glauben und Ritus der morgenlindischen Kirche,
bei den alten Ceremonien, bei den alten Feiertagen und dem alten Kalender,
bei den alten Gebriuchen, bei den Fasten, bei ihren vielen Heiligen, bei der

und

der Kirche

Pravila u. Pidalion gelten

die Unirten;

denn

gerade

ganze innere Kirchenordnung

fir

diesen

auf

Die

s. w. geblieben.

u.

Ehescheidung

Priesterehe

auch

alten Gesetzbiicher
so gut,

Nichtunirten

die

kanonischen
das

der Unirten,

wie

fir

beruht ja die

Satzungen

Institut der Priesterehe,

der Auflăsbarkeit der Ehe, worauf sich selbst der Bischof Sterca Schulutz
noch jiingst în seinen Antiiigen wegen Besetzung der Domberrnstellen mit
vorrechtlichen Priestern (und der Anstellung einer Hebamme beim MetropolitanConsistorium)

Warum,

als auf eine Stiitze der Union

kann

man billig fragen,

sehr standhaft berufen hat.

warum

wurde,

wenn

die Nichtunion

mit ihrem „verrottetem Schisma! ohne sie in sich zerfallen muss, der angeblich

so frischen und anziehenden Kraft der Union durch Errichtung einer Metropolie
und zweier neuer Bisthiimer von Staatswegen unter die Arme gegriffen?
Vergisst man

den starken Halt, welchen

die Nichtunirten

în

den,

dem

russischen Einflusse offen liegenden Donaufiirstenthiimern haben? Oder hofit
man durch die Union einen politischen “Finfluss auf jene Linder zu erobern?
und ist dies vielleicht das geeignete Mittel, dass man die Nichtunirten noch
mehr

als. friiher

der Regierung

zuriicksetzt,
zu

erwarten,

driingt, wo sie den Hort
Ein Gefiihl banger
kann nur ruhig bleiben,
Jeder Kirche Recht und

sie erkennen liisst,
und

so

immer

mehr

dass

sie keinen

mit ihren

Schutz

Sympathien

von
dahin

ihres Glaubens erblicken?
Besorgniss verbreitet sich im Lande. Siebenbiirgen
wenn die Regierung von dem Grundsatze nicht weicht,
Schutz zu gewihren.

—
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61.
Guvernul urgeză
Nr. 11576/1856

1315.

de nou pre episcopul Șaguna a așterne proiectul de organisare a consistoriului.

An Seiner des Hochwiirdigen

Herrn gr. n. u: Bischofes Andreas Freiherr von
Schaguna Excellenz.
Euere Excellenz! Da das h. Cultus- und Unterrichts-Ministerium mit dem
Erlasse vom 9. Mai 1. J. Z. 7570 die Erstattung des noch immer aushaftenden
Berichtes betreffend die Organisirung des gr. n. u. bischâflichen Consistoriums
und der Archidiakonalstiihle betrieben hat, so beehrt man sich Euere Excellenz
mit Bezug auf die hierortigen Zuschriften vom 29. August und 29. September
1854 Z. 15985 und 18674 zu ersuchen, die diessfăllige Ausserung gefălligst
zu erstatten, oder die dagegen obwaltenden Anstiinde anher bekannt geben zu
wollen. — Genehmigen Euer Excellenz die Versicherung meiner ausgezeichneten

|

Hochachtung.
Hermannstadt,
Fiir

Seine

a 4-ten Oktober
Durchlaucht

den

1856.
Gouverneur,

der k. k. Hofrath

Amadeu

m. p.

62.
Ipiscopul Saguna vefusă de nou așternerea proiectului de organisare a consistoriului arătând, că a făcut la Împăratut gravamen contra ministrului.
An

die hohe k. k. Siebenbiirgische

Statthalterei.

Auf aie hochgeschiătzte Note von 4-ten Oktober v. J. Z. 11576, mit welcher

die Erstattung des Berichtes iiber die Organisirung des diesseitigen bischâflichen Consistoriums -und der Protopresbyteralstiihle neuerdings .und schon
zu wiederholten Malen betrieben wird, habe ich die Ehre mit Berufung auf
meine friiheren in dieser Angelegenheit erstatteten grundsătzlichen Ausserungen
gehorsamst zu erwiedern: Dass ich von meinem Standpunkte als Bischof aut
das 'Tiefste bedauern muss, dass das hohe Cultus-Ministerium in dieser Sache
einen Weg eingeschlagen hat, auf welehem weder ein dem YWobhle der Kirche
entprechendes, noch ein den Interessen des Staates zusagendes Ziel erreioht
werden kann, indem wir entschieden daran fest halten miissen, dass fiir eine
Regelung des bischăflichen Consistoriums und der Protopresbyteralstiihle, als

"einer inneren kirchlichen Angelegenheit xvohl nur die Gesetze der Kirche und

ziar um so mehr massgebend sein diirften, als Allerhâchst Seine E. E, Apostolische
Majestăt in dem kaiserlichen Patente vom 3l-ten Dezember 1551 auch unsere

-
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Kirche in der selbststindigen Verwaltung ihrer Angelegenheiten erhalten und
schiitzen zu wollen
Diesem

zu erkliren geruht haben.

trostreichen kaiserlichen Ausspruche gegeniiber, welcher uns zum

aufrichtigsten Danke und zur treuesten auch bisher nie verletzten Anbhănglichkeit
verpflichtet, muss es uns mit niederschlagendem Schmerze erfillen, wenn wir
sehen, dass unsere vielfăltigen Bitten bei dem hohen Cultus-Ministerium kein
geneigtes Gehsr finden, und man, wăhrend alle anderen christlichen Kirchen

im Lande sich ihrer gesetzlichen Freiheit erfreuen, darauf bestehen xvill, -dass
bei unserer vielgepriiften Kirche allein das bischâfliche Consistorium gegen die
Satzungen der Kirche auf Grundlage von politischen Verordnungen geregelt
werden soll, die vor dem Jahre 1848 somit zu einer Zeit erlassen xorden sind,
in welcher unsere Kirche unter mannigfachem Drucke seufzte, aus welchem sie

aber Allerhăchst Seine Majestăt durch das gnadenreiche kaiserliche Wort

zu

erlâsen geruht hat.
In soleher Noth glaubte ich der Kirche, eingedenk meiner heiligen Pflicht
als Bischof und kaiserlicher Unterthan nicht anders helfen zu kânnen, als
dass ich in einem allerunterthănigsten Gesuche vom l-ten Dezember 1855

Z. 1082 zu Allerhâchst

Seiner

kk. k. Apostolischen

Majestăt

meine

Zufducht

nahm, und an den Stufen des geheiligten Thrones alle jene Bitten, Beschwerden
und nothgedrungene Klagen niederlegte, von welchen die Seelenruhe von mehr

als einer halben Million stets treubewihrten Unterthanen abhăngig ist.
Unter diesen Bitten und Beschwerden bildet auch die von dem hohen
Ministerium anbefohlene Regelung des bischăflichen Consistoriums einen besonderen Gegenstand, beziiglich dessen unsere allerunterthănigste Bitte dahin
gerichtet ist: Allerhichst Seine Majestit mâge zu verordnen geruhen, dass im
Sinne des kaiserlichen Patentes vom 29-ten Mai 1853 die geistlichen Gerichte
der gr. orientalischen Kirche in Sibenbiirgen ungeschmălert aufrecht, erhalten
bleiben, und die Regelung des Diăcesanconsistoriums, wenn eine solche nothwendig ist, nur im Einklange mit den kirchlichen Vorsohriften iiber Antrag
des Bischofs vorgenommen werde.
Nachdem ir somit auch diese Angelegenheit vertrauungsvoll der Allerhâchsten kaiserlichen Entscheidung anheimgestellt haben, und von dem ge-

heiligten 'Throne allein Hilfe una Schutz, in unserer traurigen Lage erwarten,
muss der gehorsarast gefertigte Bischof aufrichtig bedauern, den xwiederhol
ten

Betreibungen in Angelegenheit des bischăflichen Consistoriums
negativer Weise nachkommen zu kănnen.
Hermannstadt,

den 9-ten Februar

1857,

leider nur in
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63.

Episcopul Șaguna râgă de nou pre Împăratul a considera
1 Decembre 1855.

cererea sa din.

Euer kais. kânigl. Apostolische Majestiit Allergnădigster Kaiser und Herr!
Euer Majestiit haben durch eine grosse weltgeschichtliche That dem
erhabenen

Gedanken

Ausdruck

gegeben,

Vormundschaft -weltlicher Miăchte
Schutzes sich erfreuen soll.

dass

unterstehen,

die Kirche

wohl

Gottes

aber

ihres

nicht

der

kriiftigsten

Es war aber diese That, wenngleich sie sich zuniăchst blos auf eine Kirche
„_bezieht, nur eine Folge der feierlichen Versicherung, welche in dem kaiserl.
Patente vom 3l-ten Dezember 1851 allen trenergebenen Văllkern mit den Worten

gegeben wurde:
Wir erklăren . .. ausdriicklich, dass wir jede... . gesetzlich anerlkannte
Kirche und Religionsgesellschaft in den Rechten der gemeinsamen 5ffentlichen
Religionsiibung, dann in der selbststăndigen Verwaltung ihrer Angelegenheiten,
ferner im Besitze und Genusse der fiir ihre Cultus-, Unterrichts- und 'Wohlthitigkeitszwecke bestimmten Anstalten, Stiftungen, und Fonde erhalten, und
schiitzen wollen, wobei dieselben den allgemeinen Staatsgesetzen unterworfen
bleiben.

Und als Euer Apostolische Majestiăt zuerst, dieser einen Kirche ihre volle
Freiheit, schenkten, hatte die „Wiener-Zeitungi die allerhăchste kaiserl. Gnade
mit folgender, fiir alle andern Religionen beruhigenden Vertrăstang begleitet;:
In dieser riickhaltslosen Anerkennung der Rechte der kathol. Kirche liegt

iibrigens

fir

alle

sichere Gewiihr

der Massstab

andern

der ihrigen.

religidsen Genossenschaften des Kaiserstaates eine
Das

Rechtsgefiihl,

das hier vorwaltete, wird auch

bei Regelung ihrer Verhiăltnisse sein, und

sie, welche

mit

an-

erkanntem gesetzlichen Bestande erprobt in Treue und Anhinglichkeit an
das Allerhăchste Kaiserhaus den Schutz des Gesetzes und den Schirm einer
unpartheischen văterlich? xweisen Regierung beanspruchen, werden in ihren
Erwartungen sich nicht getăuscht finden, Gleichheit vor dem Gesetze, das

iiber alle sich

erstreckende

biirgerliche

Recht,

die Unpartheilichkeit

der in

entscheidenden Kreisen vorwaltenden Anschauungen, endlich die ungehemmte
Feststellung ihres inneren Organismus, und der Schutz fiir dessen Bestand,
giebt, ihnen geniigende Garantien eines ruhigen Fortbestandes und einer uno
getriibten Entwickelung.

Unter

solehen Verheissungen

schien

auch fiir unsere Kirche in Sieben-

biirgen ein neuer Morgen heranbrechen zu xwollen und wabrlich sie bedurfte
der erhebenden Hoffnung auf eine bessere Zukunft, nachdem sie und ihre
Bekenner so lange unter dem Drucke ungiinstiger Verhăltnisse gelitten haben,
21*
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und, wir miissen es trauernd beklagen, noch fortwăhrend leiden. Denn obwobl
das Landesgesetz Artikel 60 vom Jahre: 1791 die Religio orientalis graeci ritus

non unita staatsrechtlich anerkannt hat, scheint man, wie viele Erlăsse zeigen,

in hOheren Kreisen unsere Kirche in Siebenbiirgen in den Willkiihrstand der
blossen Duldung zuriickdrăngen, und sie erst recht unter die Vormundschaft
der politischen Behărden stellen zu wollen.
Zachlreiche Bitten; die wir an das hohe k. k. Ministerium fir Cultus
und Unterricht gestellt haben, haben theils sehr spit eine meist ungiinstige
Erledigung gefunden, und wăhrend andere Glaubensgenossen Beweise von

Wohlwollen

erbielten, sind wir allein nicht in der gliicklichen Lage auch nur

ein, aus dem Wirkungskreise des hohen Ministeriums erflossenes Dekret aufweisen
zu kânnen, an dessen Inhalt unsere Kirche sich zu erfreuen hitte.

Was unsere Kirche Gutes empfangen hat, hatte sie nur meist der eigensten

Gnadenfiille

der erlauchten Monarchen,

und in letzterer Zeit Euer laiserlich-

koniglichen Majestât zu verdank
- Allerhăchstwvelche
en,
das Bisthum mit einem
Gnadengeschenke zum Wiederaufbau der zerstărten Kirchen zu betheiligen,
in dem kaiserlichen Grundentlastungs-Patente fir Siebenbiirgen auf unsere

Seelsorger und Schullehrer văterlichen Bedacht zu nehmen, und durch Allergnidigste Ernennung eines Schulrathes griechisch-orientalischer Religion, unser

verkiimmertes

Schulwesen zu fărdern geruhten. Darum

hat denn auch als von

den hdheren Regierungsorganen keine Hilfe zu erwarten war, der allerunterthănigst gefertigte Bischof zu Allerhâchst Euer Majestăt seine Zuflucht ge-

nommen,

und in einem treugehorsamsten Bittgesuch vom 1-ten Dezember 1855

an den Stufen

des geheiligten

Thrones

alle jene Bitten

und Wiinsche nieder-

gelegt, von der allergnidigster Erhărung das Heil und Giliiok unserer Kirche
mit dem Seelenfrieden von mehr als einer halben Million treuer Unterthanen
abhingig ist. Es

beriihrt dieses Bittgesuch

die wichtigsten Fragen, welche die

Stellung und Rechtslage unserer Kirche betreffen, und zwar:
I. Die Stellung unserer Kirche in Siebenbiirgen zum Staate, und zu
den anderen Kirchen im Lande.
II. Die Benaânnung der Kirche und ihrer Bekenner.
III. Die Angelegenheit der gemischten Ehen.
IV. Der Ubertritt von einer Kirche zu den anderen.
V. Das Didcesan-Consistorium.
VI. Die bischăfliche Di5cesan-Lehranstalt.
VII. Die Regulirung der Pfarreien.
VIII. Die Verwaltung und Verwendung der Diicesanfonde.
IX. Die-Angelegenheit der Metropolie.
Nachdem wir somit die grundsătzliche Entscheidung iiber diese
Lebensfragen der Kirche, voll kindlichen Vertrauens in die Gerechtighkeit und Gnade
unseres năchst Gott hichsten Beschiitzers gelegt haben,
sehen wir uns in.
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peinlicher Verlegenheit versetzt, wenn von den hohen Regierungsbehărden
noch fortwăhrend Anordnungen erfliessen, welche auf Grundsitzen und Anschauungen beruhen, gegen deren fernere Anwendbarkeit wir eben zu Allerhochst

Euer Apostolischen

Majestit

unsere

allerunterthinigste

haben.

In unerschiitterlichem Vertranen

auf

den

erhabenen

Zuflucht

genommen

Gerechtigkeitssinn,

welche alle Handlungen Euerer Majestiit bezeichnet, und ermuthigt durch so
manche Boweise der Allerhăchsten Gnade, waget es daher der unterthănigst

__gefertigte Bischof nach Allerhăchst erhaltener Erlaubniss persânlich vor Allerhâchst l. k. Apostolischen Majestit zu erscheinen und an den Stufen des
geheiligten Thrones în tiefster Ehrfurcht die Bitte niederzulegen:
Geruhen Allerhichst Euer Majestăt in allergnădigster Wiirdigung des
“unterm îi. December

1855 unterbreiteten Bittgesuches

unsere“Kirche in Sieben-

birpen jener Rechte und Lage theilhaftig za machen, welche die anderen
christlichen Kirchen im Lande geniessen, und ihre tiefbeliimmerten Bekenner

mit dem belebenden Sonnenstrahle der kaiserlichen Huld und Gnade zu begliicken.
Der ich in tiefster Ehrfurcht und allerunterthinigstem Gehorsam verharre

Wien,

den 9-ten September

1857.

Euer Kaiserlich-kâniglichen Apostolischen Majestit
horsamster Unterthan.
|

bis

in

den

Tod

treuge-

III.

Acte din anii 19860—1865.
1,

Petiţiunea, senatorilor imperiali Bar. Șaguna, Andreiu de Mocsonyi și Bar.
Petrino, din 21 Aug. 1860 pentru reînființarea metropolei ortodoxe române.
„Maiestatea Vostră, Prea îndurate Împărate și Dâmne! Credinţa şi evlavia
cea sinceră eredită dela părinţii nostri, cătră s. biserică a religiunei orientale,
de care ne ţinem, ne îndatoresce

ne ruga pe temeiul

canânelor

a ne apropia

de tronul Maiestăţii Tale şi a

bisericesei positive,

şi cu privire la petiţiunile

cele multe și pănă acum nepertractate ale coreligionarilor și conaţionalilor
nostri cu cea mai adâncă supunere; ca Maiestatea Ta să Te înduri prea grațios

a concede,

ca şi acea parte a naţiunei române,

orientală, să-şi pâtă câştiga ierarchia

carea mărturisesce religiunea

sa, bisericescă,

care din privinţe politice

li se împedecă în veacul al 18 şi să se potă constitui bisericesce în înțelesul
can. 84 apostolesc și can. 8 al sinod. III. ecum.; căci în puterea acum citatului
canon apostolesc „se cuvine episcopilor unei naţiuni, ca să scie pre cel dintâiu
între dânşii“; apoi în puterea can. 8 al sinodului ecumenic III. ierarchia cea
împedecată, în esistenţa sa, are dreptul deplin a se pune crăși în starea sa
de mai nainte.

Este un adevăr istoric, ca noi chiar şi sub sceptrul casei prea înalte
imperiale austriace am avut ierarchia nstră română, căreia i președură trei
metropoliţi unul după altul: Varlaam dela anul 1688—1693; Teofil dela anul
1693—1697 şi Atanasiu dela an. 1697—1'700, &r în diecesa Orădei mari guvernă
biserica episcopul Efrem, carele muri la anul 1695.
'Pocma acestă împregiurare istorică şi juridico-bisericescă este, care ne
îndatoresce pre noi a protestă în contra petițiunei de curend așternute Maiestăţii Tale,

prin carea Excelenţia

Sa Prea sânţitul

domn

metropolit al Car-

lovițului Iosif Raiacici se rugă a subordina pentru totdtuna metropoliei sârbesci
diecesele ierarchiei române pe calea regimului politic.
Noi am înţeles cu mirare fapta acesta îndeplinită a domnului! metropolit,
pentru ca lăudatul archipăstoriu în cele doue conferenţe ce le ţină cu noi
despre amintita petiţiune, poftindu-ne a o subscrie împreună, se poti convinge
deplin, că noi convinși de opiniunea contrară protestarăm
sale, şi "| admoniarăm sărbătoresce a nu o aşterne.

în contra propunerei

Noi trebue să dechiarăm petiţiunea memorată ca una ce este lipsită de
tot fundamentul bisericesc cu atât mai vârtos, fiind-că statul quo al metropoliei
carloviţiane şi al episcopilor sârbesci, faţă cu ierarchia română împedecată

—

politicesce, vădesce
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starea cea abnormă a bisericei nostre cu privire la creştinii

români, pentru aceea şi ierarchii sârbesci nu se pot privi după dreptul canonie
de capi bisericesci ai preoțimei şi creştinilor lor români, ci numai de archipăstori provisorii ai acelora în conformitate cu susamintitele canâne, ne mai
luând în socotinţă şi acea faptă constatată, că metropolia carloviţiană nu se
înfiinţă în urma orânduelilor generali bisericesci, ci pe temeiul măsurilor po-

litice, după ce urmă emigrarea unei părţi a naţiunei sârbesci din Turcia, pre
când metropolia română cea împedecată din Austria e o plăsmuire a legislațiunei
bisericesci” ecumenice, de aceea
: patriarchul constantinopolitan Antoniu în
13 August 1391 subordină archiepiscopului ardelân pre episcopul Muncaciului,
şi apoi cei doi metropoliţi ai nostri Teofil la an. 1693 şi Atanasiu la 1698,
așa dar într'un timp când Ardslul se ţinea de corâna Austriei, nu se chirotoniră
prin metropolitul Carloviţului, care metropolie se înființă de nou la an. 1690,
ci prin esarcul patriarchesc din Buocuresci în conformitate cu obiceiurile
cele vechi.
Metropolia nâstră se bucura și de posiţiunea, sa legală în stat, ce se vede
|
din diplomele regilor Vladislav din a. 1491 şi Mathia din a. 1479.
că
pentru
Nu mai puţin se afla și episcopia Bucovinei în stare abnormă,

la incorporarea Bucovinei cn Austria se rupse dela al ei scaun metropolitan
primitiv şi legiuit din Iaşi.
Pe temeiul adevărurilor

aduse

înainte ne luăm

cutezare a Te ruga pre

Maiestatea Ta, cu cea mai adâncă supunere:
I. să Te înduri preagraţios a concede restaurarea metropoliei pentru românii bisericei orientale ai diecesei Ardâlului, Timiş6rei, Vârșeţulai și ai Aradului,
cu eschiderea părții sârbesci, şi spre realisarea aceleia să Te înduri a concede
ţinerea unei adunări a episcopilor şi bărbaţilor de încredere din memoratele
episcopii sub preşedința celui mai bătrân episcop;

II.

să 'Te înduri preagraţios a concede asemenea

episcopiei

bucovinene

preoți şi mireni cu scop de a regula afacerile cele

ţinerea unei adunări din
bisericesci ale lor.
Aşternând Maiestăţii Tale acesta prea umilită rugăminte, suntem pănă la
morte în cea mai adâncă smerenie ete. Viena în 21 August 1860.“ (Urmedă
subsorierile).

2.

.

Resoluțiunea împărătâscă din 21 Sept. 1860 privitore la restaurarea metropoliei.
„Nr. 14721/469.

Maiestatea

1860 cătră patriarehul sârbesc

Sa c. r. prin un inscris prea înalt din 27 Sept.

şi metropolitul din Carloviţ,

Sa îndurat

prea-

va
grațios a încuviinţa, ca să se ţină un sinod de episcopi gr. neuniţi, care
apoi
şi
Austria,
în
av6 a consulta asupra afacerilor comune ale bisericei sale

a aşterne Maiestăţii Sale dorinţele şi propunerile sale bine documentate

prin

—
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can6ne. Cu deosebire este voinţa prea înaltă, ca sinodul acesta, la care au a
lua parte și episcopii gr. neuniţi din Arde], Bucovina și Dalmația, să consulte
şi să facă propuneri fundate Maiestăţii Sale, cu privire la prescrierile canonice,
despre aceea: că cum ar fi de a se regula referinţele ierarchice, pentru ca şi

recerinţele și interesele

bisericesci

ale românilor gr. neuniţi să fie respectate

după cuviinţă.

|

.

Cu privire la suplica maiestatică, ce Excelenţia Ta cu senatorii imperiali
extraordinari Andreiu Mocioni de Foen şi Nicolau A. baron de Petrino o a-ţi .
înaintat în 21 August a. c. sum îndreptat prin decisiunea prea înaltă din 27 Sept.
1860. a descoperi Excelenţiei Tale, că Maiestatea Sa nu este neaplecat înfiinţărei
unei metropolii române gr. neunite, însă deslegarea legământului ierarchic de
pănă acum, enunciat prin decisiunile prea înalte din 30 Sept. şi 9 Oct. 178,
s'ar pute realisa numai pe basa opiniunei unui sinod regulariu. Pentru aceea
Maiestatea Sa aşteptă dela sentimentul cel probat al Excelenţiei Tale, că vei
fi gata a lua acea parte la disul sinod, carea Vi o atribue legislaţiunea de
pănă acum, dedre-ce numai așa pote prospera realisarea dorinţei naţiunei gr.
neunite a Excelenţiei Vostre.
Pre

când

eu prin acesta împlinesc

mandatul

prea înalt, mai am a adauge

numai atât, că ar fi de dorit, ca Excelenţia Ta să te afli îndemnat-a Te pune
mai nainte în conţelegere cu d. episcop al Bucovinei— cătră care încă se făcut
o asemenea, împărtășire

—

despre

propunerile,

care ar fi să se facă pe calea

sinodului în privinţa regulărei referinţelor ierarchice ale coreligionarilor gr.
neuniţi din Ardel şi din Bucovina, şi că stă în voința Excelenţiei Tale de a
asculta mai întâiu despre acesta, părerea și dorinţele diecesei Excelenţiei Tale.
Viena, în 80 Septembre 1860. Thun m. p.
Excelenţiei Sale prea sânţitului domn episcop

Baron de Șaguna, Comend.

al Ordinelui Leopoldin

gr. n. un. în Ard6l, Andreiu

e. aust. Consiliariu intime,

3.

Potiţiunea

sinodului,

diecesan din Sibiiu la Împtratul,
pentru reînființarea metropolei.

din 26 Oct. 1860

„Maiestatea Ta e. r. apostolică, Prea Înălțatul nostru Domn şi Împărat!
După ce Maiestatea 'Ta Te-ai îndurat a dechiăra preagraţios în 27 Sept. a. e.
că nu sunteţi neaplecat înfiinţărei unei metropolii române de religiunea or-

todoxă răsăritenă;

6r ministeriul

de cult al Maiestăţii Tale dete voia Preasân-

țitului nostru episcop Andreiu, ca să pâtă asculta părerea şi dorinţele diecesei
nostre în privința

acelor propuneri,

care pe calea sinodului

carloviţian

au a

se aşterne Maiestăţii Tale, pentru regularea referințelor ierarchice române şi
s6rbe; sinodul acesta s'a adunat în numele s. Treimi, și după o seriosă şi

matură

prejudecare

a obiectului metropoliei române,

se simte îndatorat a aduce

—
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Maiestăţii Tale omagiul seu din adâncul

—

inimei pentru acea preagrațiosă usi-

gurare: că Maiestatea Ta nu esci neaplecat înființărei unei metropolii române,
şi totodată a se ruga prea umilit, ca, Maiestatea Ta să Te înduri a ne crede
preagraţios, că națiunea română va sei preţui acesta graţie împărătescă, şi a
remân6 pentru toţi tâmpii cu acea sinceră și fiiască alipire şi credință cătră
tronul Maiestăţii 'Tale, carea pănă acum cu mii de fapte o au doveait.
Noi mărturisim înaintea lumei întregi creştine, că Maiestatea Vostră sunteţi
acel uns al -Domnului, carele este luminat de Duchul sfânt și.de dreptatea

cerescă, şi n'a putut lăsă în obedile timpilor
ricei lui Christos, carele a rupt, şi a nimicit
eră ea osândită pe nedreptate prin o putere
a resolva preagraţios, că nu este neaplecat

celor întunecaţi o parte a biseobedile sclăviei aceleia, la care
silnică, şi carele încă s'a îndurat
înființărei ierarchiei acelei mult

cercate biserici.
Maiestatea 'Ta! Sinodul acesta şi prin el toţi românii ortodoxi din monarchie se dechiară prea umilit înaintea tronului împărătesc, că ei nu vreau
să întroducă în biserica lor nici o noutate, când doresc, ca să-şi aibă ierarchia
lor legală, naţională bisericâscă, ci vreau numai să restaureze acea ierarchie sau
metropolie a lor, ce au avut ei pănă la an. 1700, dar apoili s'a oprit în urma.

sistemei leopoldine și iosefine, şi s'a subordinat ierarchiei sârbe prin ordinațiunile mai 'nalte din 30 Sept. şi 9 Oct. 1783, în contra positivelor can6ne:
ale bisericei ortodoxe răsăritene, și așa românii ortodoxi din Austria prin
restaurarea ierarchiei lor vreau să dovedescă o ascultare fiiască cătră canânele
şi instituţiunile positive ale religiunei lor, şi vreau să rămână credincioşi re-.
ligiunei străbunilor lor.
Este sciut în deobsce, că românii sunt cei mai vechi locuitori în acele
părți ale Austriei, unde ei și astădi locuesc, şi că celelalte popore, cu care
trăiesc ei astădi împreună, mai târdiu au venit în acele locuri; este sciut în

că românii

deobsce şi aceea,

mai

nainte de popârele

slavice au primit reli-

giunea lui Christos, prin urmare este afară de totă îndoiala, că ei au avut şi
ierarchia lor normală în înțelesul instituţiunilor bisericei lor. Şi aşa dice sinodul

acest prea umilit subscris, că românii din Austria vreau numai să-şi restaureze
ierarchia lor, cea vechie şi legiuită, și adecă acea metropolie a lor, dela care
principii ardeleni unguri Bolusudes și Giula, şi fiica acestuia Șarolta, şi apoi
mama s. Stefan lI-lui rege al Ungariei, au învățat a cunosce şi a înbrățoșa

biserica creştină a lui Christos în vâcul al X.,
creştinii

români

în

Cumania,

și pre

care

au avut episcopi pentru

acești episcopi Gregoriu IX. papa dela

Roma i-a pârit lui Bela regelui Ungariei; carea posede hârtia lui Antoniu
patriarchului constantinopolitan din 13 August 1391, prin care episcopul Mun-

caciului se subordină archiepiscopului Ardelului ; carea a dat lui Mathia regelui
Ungariei rugare pentru scutirea preoţimei din Maramureș de decima și de alte
dări, precum se vede din ]. art. din 1479; carea trimetea la esarchul patriarcha]
22
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din Bucuresci spre sânţire pre metropoliţii sei, când acestia, se alegeau dintre
ieromonachi; pe carea principii ardeleni unguri începură a o goni, de aceea
legaţii ardeleni din Constantinopol Ladislau Ciachi și Christofor Pasco scriseră
principelui Constantin Brancoveanu în 21 Aug. 1681, ca .religiunea ortodoxă
răsăritână după obiceiul cel de.mai nainte să aibă exerciţiu liber, 6r metropolitul
Sava, carele eră inarestat prin guvernul cel tiranic al lui Apafi, să se repună
în scaunul seu cu redobândirea ondreide mai nainte ; carea a avut în scaunul
seu de metropolit pre Varlaam la a. 1688, când-adecă Ardâlul devenise sub

„ corâna Austriei, şi după acesta pre Teofil dela a. 1693—1697, şi mai pre urmă
pre Atanasiu dela a. 1697 pănă la 1700; carea a avut norocire a căpăta în dar
dela Ion Constantin Basaraba,

principele

Mărişenilor în judeţul Argeșului în
pentru românii din partea nordică
din Ungaria, şi la Silvaşiu' pentru
adunării națiunei române la Lugoş

domnitoriu

al ţărei românesci

moşia

România ; carea a avut episcopiile dela Vadu,
a Ardelului,— dela Oradea mare pentru cei
cei din Haţeg şi Bănat; carea a fost motivul
în Bănat la a. 1848, — şi mai pre urmă carea:

'a fost substratul petiţiunei sin6delor eparchiale din Ardsl și Arad la anul 1850.
Aceste sunt unele din datele cele multe, care arată existența cea mai

vechie a metropoliei române în statele austriace, și pe care românii de religiunea ortodoxă r&săritenă vreau să o restaureze. Acum ne luăm îndrăsnire prea
umilit a aplica la candnele şi instituţiunile bisericesci cererea nâstră, și adecă:
a) canonul 34 apost. rânduiesce: ca episcopii unei naţiuni să scie pre mai
marele

lor;

0) can. 6 al sinod.

ecum.

I. legiuiesce:
ca

obiceiurile cele din în-

ceput şi aședate de SS. părinţi să se țină; c) can. 2 al sinod. ecumenic II.
prescrie: ca episcopii să nu bântuiscă bisericile cele preste hotarele lor;
d) can. 8 al sinod. ecum. III. demandă: ca drepturile cele-ce se cuvin episcopilor din vechime, să se pădâscă nevătămate.
Aceste împregiurări canonice dela străbunii nostri eredite, şi în memorialul aci alăturat din destul de lămurite, și pentru noi sânte, căci numai prin
ele ne putem câştiga liniştea și mântuirea sufletâscă, din care causă am şi
purtat cu răbdare creştinescă jugul gânelor de 160 ani, ce veniseră asupră-ne
pentru religiunea nostră,

— sunt, acele motive

mari,

care ne făcură îndrăsneți

a ne ruga de doispredece ani, ca Maiestatea Vostră să Vă înduraţi preagraţios

"a ne concede,

ca să ne constituim

bisericesce în modul

" națiunea nostră română în provinciile austriace.
+

Soborul

acesta

este

silit

a

aduce

cel vechiu, ce a avut

.

la prea'nalta

cunoscinţă a Maiestăţii

Vostre temerea sa, ca nu cumva ierarchia sârbâscă să ne stea, în cale, și să
nisui6scă a împedeca ajungerea, cererii nostre, şi să câră asistenţa stăpânirei
politice întrun obiect curat bisericesc, şi spre acest sfârşit să-i servâscă de

basă acel pasagiu din prea'nalta hârtie de cabinet din 97 Sept. a. c. unde se
dice: „că deslegarea legământului ierarchic de pănă acum enunciat prin ho-

tăririle prea înalte din 30 Sept. şi 9. Oct. 1783,

sar puts realisa numai pe

—
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basa opiniunei unui sinod regulariu.: Temerea acâsta cu atât mai puţin nu o:
putem trece cu tăcerea, cu cât Ministeriul de cult dice în hârtia sa din 30 Sept..
a. e. ca prea, sânţitul nostru episcop să se înțelâgă cu prea sânţia sa d. episcop.
al Bucovinei în privința propunerilor, care sinodul Carloviţian are de a le
aşterne Maiestăţii Vostre pentru regularea referințelor ierarchice. Indigitaţiunea.
acesta ministerială nu lasă de a ne îndoi, că acelaşi ministeriu nu ar fi aplecat;
a lucra într'acolo, ca românii din Bănat şi Ungaria să rămână rupți de cătră

metropolia română. Acâsta ar aduce după sine nu numai vătămarea canânelor,

ci şi a convingerii religise a acelor români, pentru că națiunea română din
Bănat încă la adunarea sa dela Lugoş în a. 1848, când națiunea sârbă le-a
adresat în 5 Maiu 1848 acea încredințare frăţescă cu subscrierea noului patriareh naţional, că nn voesce să aibă nimica, nici cât e un fir de păr mai
mult, decât națiunea română, nu mai voiesce, ca să fie fraţii lor, — &r Ungurenii
în soborul lor eparchial din Arad în a. 1850, sărbătoresce s'a dechiarat pentru
metropolia lor canonică şi naţională.
Noi pertractând în adunarea nostră şi acâsta împregiurare, am alergat la
isvorul instituțiunilor relipiunei nâstre, și acolo am aflat, că în biserica nâstră
încă dela. început s'a oprit archiereilor a învăţa altmintrea, de cum rânduiese
prescrierile sânţilor părinţi. Acesta am aflat noi între altele în can. 19 al sinod.
ecum. VI. carele sună aşa: „Proestosilor bisericilor se cuvine a învăța pre toţi
clericii și poporul cuvintele bunei cinstiri din dumnedeiâsca scriptură culegând
înțelesurile adevărului, și judecăţile. Și să nu calce otarele cele acum puse, sau
tradițiunea cea dela purtătorii de Dumnedeu părinţi; ci şi cuvânt în scris de
s'ar porni, nu altfel pre acesta să-l tălmăcescă, decât aşa, precum au aşedat;

luminătorii bisericei şi învățătorii
să sporescă,

decât

prin

să alcătubscă cuvinte

cărţile lor.

Şi mai mult întru acestea.

ale lor, că nu pâte cândva,

nefiind în-

destulaţi la acâsta, să cadă din cuviinţă. Căci prin învăţătura predişilor părinți,
poporele învăţându-se de cele alese şi bune, și de cele nefolositore şi vrednice
de lăpădat, viţa, 'şi vor îndrepta spre mai bine, și nu se vor vâna de patima
necunoscinţei, şi luând aminte la învățătura pre sine-și se vor ascuti spre a nu

pătimi rău,

și de frica muncilor celor ce se gătesc,

'și vor lucra mântuirea.“

Soborul prea umilit subscris este silit a dechiara, că archiereii sârbi
lucrând spre împedecarea ierarchiei române pentru toți românii din Austria,
vatămă cele mai sus citate canâne, precum şi acest acum pomenit canon,
pentru că atunci nu ar tracta ei obiectul legăturei referințelor ierarchice pentru
români şi sârbi după dumnedei6sca scriptură, nici ar culege dintr'ânsa înțelesurile şi judecăţile, ci ar căuta a susțină cu asistenţa puterei politice jurisdicțiunea lor bisericescă asupra românilor.
Soborul acesta 'şi ia umilita îndrăsnire a descoperi Maiestăţii Vostre şi

a doua temere, ce-i pricinuiesce hârtia ministerială din 30 Sept. a. c. carea
pârtă icâna unei măsuri despre biserica lui Christos din partea acelui dicasteriu
921
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sistemei leopoldine

din vremile

biserica

pentru

nâstră,

pentru

austriacă,
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a fost

numai

carea nu

şi iosefine,

asupritore

ci şi pentru tote bisericile creştine de sub împărăţia

că precum

acâsta

ne

au

de

noi

lipsit pre

ierarchia

nostră,

așa hârtia ministerială suslăudată, decă bine o am priceput, va să recundscă
numai unei părţi a naţiunei române metropolia cea legiuită, 6r pre cealaltă parte

a aceleiaşi naţiuni va să o rupă dela matca ei, şi să o subordineze metropoliei
ss6rbe, carea nu e numai pentru românii din Austria şi Bucovina, ci şi pentru
cei din Ungaria şi Bănat o jurisdicțiune străină, precum o am dovedit din
destul

sus dise, prin urmare

cu cele mai

-nisterial

în

privința

acâsta

este

emisului

indigitațiunea

anticanonică,

și așa

ne

rugăm,

acestuia mica să nu

seia

în nici o consideraţiune.
Soborul acesta nu pâte tăinui înaintea Maiestăţii Vostre nici aceea, că românii ortodoxi din Ungaria și Bănat vedându-se rupţi dela ntetropolia lor, și lipsiţi
de episcopii lor naţionali vor pute deveni prea firesce în acea amărățiune, în carea
au devenit coreligionarii nostri din Herţegovina, Bosnia și Bulgaria prin aceea,
că din Constantinopol li se trimit archierei greci, fiind-că prin astfel de măsuri
ierarchice se vatămă aşedămintele cele cardinale bisericesci, şi ei de nenumărate
ori s'au rugat pentru archierei din națiunea” lor, dar n'au fost mângăiați în
aşteptarea acâsta, aşa ei acum se opun, şi nu vreau să recunâscă pre episcopii și
metropoliţii greci de ai lor archierei legali și opresc preoţilor sei de a pomeni
numele archiereilor acelora greci în biserici, cari nu se pot socoti ca nisce ar-

chierei legali, ci obtrudaţi. Despre acest
Deci soborul acesta cu privire la
la dreptăţile cele vechi ale metropoliei
la prea înalta diplomă împărătescă din
relaţiunilor interne legale ale monarchiei,

adevăr este plină jurnalistica
canânele aduse la mijloc, şi
nostre române, precum şi
20 Octobre 1860, dată spre

europenă.
cu privire
cu privire
regularea

în carea s'a întărit egalitatea supușilor

Maiestăţii Vostre înaintea legii, şi libera esercitare a religiunei garantată tuturor sudiţilor împărătesei, — acest sobor depune la tronul Maiestăţii Vostre
dorințele

române

și cererea

şi sârbe

prea grațios,

sa prea umilită,

într'acesa,

ca

ca națiunea română

în privinţa regulării referințelor ierarhice

Maiestatea Vâstră

să Vă

de legea răsăritână

înduraţi a concede

din monarchia

austriacă

“să se potă reorganisa, în spiritul aședămintelor religiunii sale, întocma ca şi
națiunea sârbă, și spre acest sfârşit să potă ţine adunare bisericâscă prin
representanţi aleşi din Bănat, Ardâl şi Ungaria, și a se înțelege şi cu eparchia
Bucovinei, ca așa adunaţi să se sfătuiască despre defigerea scaunelor episcopesci potrivit împregiurărilor de faţă, ca să-și algă pre metropolitul şi pre
episcopi, şi s8 le aştârnă Maiestăţii Vostre spre întărirea prea înaltă; şi așa

apoi aceste două metropolii coordinate, ca nisce surori bune să funcţioneze
spre binele vremelnic şi vecinic al creştinilor săi.
Națiunea română trăiesce astădi în aceea mângăiere, că i-a venit şi ei
timpul,

ca pentru

credinţa sa cea înfocată şi nepătată,

ce ea-cu atâtea jertfe

—
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cu tot prilegiul, şi cu deosebire în aceşti 12 ani a dovedit, şi 'va lua partea
cea meritată, şi Maiestatea Vostră nu o veţi lăsa nici bisericesce în starea
abnormă şi năcăjită, carea ar purta icna gânei, și a despreţuirei ci prea grațios
vei împlini cererea acâsta dreptă a ei, ca așa să înceteze tânguirile şi plânsorile
cele de multe decimi de ani aşternute tronului împărătesc, care numai în parte
s'au încuviințat prin aceea, că s'a demandat sinodului carloviţian, ca pentru
eparchia Aradului numai pre un român, €r pentru eparchiile Vârșețului şi a
“Timişorei astfel de individi să alegă, cari sciu şi românesce.
Maiestatea, Vostră! ne rugăm prea umilit, ca, precum legământul ierarehic

de pănă acum ni Va impus noue

românilor din Ard6l şi Bucovina

împăratul

Iosif II. în a. 1783, cu vătămarea cea mai mare a aşedămintelor bisericesci,
&r românii ortodoxi din Bâănat şi Ungaria nici când nu s'au subordinat icrarchiei sârbe prin vre-o ordinațiune politică; — aşa acum Maiestatea Ta, să te

înduri a nu condiţiona împlinirea

cererii

nâstre

celei

drepte

dela opiniunea

unui sinod iregulariu şi anticanonic faţă cu biserica ortodoxă română, ci deadreptul cu aceeași deplină putere împărătescă să te înduri a ne elibera de acel
legământ antibisericesc, şi a reîntoree în chipul acesta ordinea cea legală bi-

sericâscă,

pacea

şi odichna

cea sufletescă a creștinilor români răsăriteni din

monarchie, cari deapururea au fost şi sunt credincioși supuşi ai Maiestăţii
Tale, şi cari unici sunt chiemaţi prin noi, cei ce suntem representanţii lor prin
acest sobor, dar nu soborul din Carloviţ, să realiseze. deslegarea legământului
ierarchie octroat prin ordinaţiunile politice din 30 Sept. şi 9. Oct. 1783, spre
vătămarea, instituţiunilor. celor sânte ale religiunei nostre.
În speranţa acesta cătră Dumnedeu şi Maiestatea Vâstră, că prea înalt
acelaşi vă veţi îndura preagraţios a încuviinţa cererea acâsta drâptă a mult
năcăjitei naţiuni române, cu atât mai mult, căci ea este basată pe cannele
bisericei nostre, precum Maiestatea Vostră a-ţi demandat, rămâne acest sobor
pentru totd&una cu cea mai profundă credinţă şi evlavie. Ai Maiestăţii Vostre.
Din soborul diecesan ortodox răsăritân ţinut în Sibiiu în 24, 25 şi 26 Oct.
1860. Cei mai credincioşi sudiţi.“
4,

“ Advesă

sinodului

diecesan din

Sibiiu

dela 26

Oct.

1860

cătră

sinodul

me-

tropolitan din Carloviţ.
„Prea sânţit sinod metropolitan! După ce Maiestatea Sa s'a îndurat a
dechiara prea grațios sub 27 Sept. a. ce. cumcă prea înalt acelaşi nu este neaplicat înființărei unei metropolii române ortodoxe răsăritene; er înaltul mi:
nisteriu de cult imperial a dat părintelui nostru episcop Andreiu sub 30 Sept.
a. c. voia, ca să pâtă asculta părerea şi dorințele diecesei nostre în privinţa

acelor propuneri,

care pe calea preasânţitului sinod metropolitan au de a se

—
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aşterne Maiestăţii Sale pentru regularea referințelor ierarchice române şi sârbe;
aşa soborul acesta s'a adunat în numele

s. Treimi,

şi luând în seri6să şi matură

prejudecare obiectul regulării referinţelor ierarchice române şi sârbe, și-a pus
sie-și de cea mai sântă problemă, ca acest obiect să-l tracteze în înţelesul s.
can6ne, şi ca prin încuviințarea acestei rugări despre referinţele ierarchice nu
numai să iubim unii pre alţii — românii pre sârbi, şi sârbii pre români ca
într'un gând să mărturisim pre Tatăl, şi pre Fiiul şi pre Sântul Duch, Treimea
cea de o ființă şi nedespărţită, ci încă să dovedim luimei creştine, că regularea
referinţelor ierarchice făcându-se pe basa canânelor, este recâştigarea stărei
normale a bisericei române și sârbe, în carea eram politicesce împedecați.
Prea, sânţite sinod metropolitan! Soborul acesta şi prin el toți românii
ortodoxi din monarchia austriacă se dechiară sărbătoresce înaintea lumei creştine,

că românii ortodoxi nu vreau să întroducă în biserica lor nici o noutate, când
doresc, ca să aibă ierarchia adecă metropolia lor legală naţională, ci vreau
numai

să

restaureze

acea metropolie

a lor,

ce o au avut ei pănă la a. 1700,

dar apoi li s'a oprit politicesce, şi s'a subordinat ierarchiei sârbe prin ordinațiuni împărătesei din 30 Sept. și 9 Oct. 1783, în contra positivelor can6ne ale
bisericei nostre

ortodoxe

răsăritene. Prin urmare românii

ortodoxi din Austria

dovedesc prin dorința lor pentru restaurarea ierarchiei lor o ascultare fiiască
cătră canonele și instituțiunile cele positive ale religiunei lor, şi recâștigarea
stărei ei legale din partea stăpânirei politice, de carea am fost lipsiţi în urma
sistemei Leopoldine şi losefine.
Și aşa dice acest sobor, că românii din Austria vreau numai să-şi restaureze

ierarchia cea vechie şi legiuită, şi adecă acea metropolie a lor, dela carea
principii ardeleni unguri, Bolusudes şi Giula, şi fiica acestuia Şarolta, și apoi

maica

lui Stefan

I. rege

al Ungariei,

au

învăţat a cunâsce

și a îmbrăţișă

în

vecul X. legea lui Christos, și s'au botezat la Constantinopol prin patriarchul
Teofilact;
— carea a avut episcopi pentru creștinii români în Camania și pre
aceşti episcopi Gregoriu al IX. papa dela Roma i-au pârit lui Bela regelui
Ungariei, — carea posede hârtia lui Antoniu patriarchului Constantinopolei din

13 August 1891, prin carea episcopul Muncaciului se subordinâză archiepiscopului din Ardsl; — carea a dat lui Mathia regelui Ungariei rugare pentru
scutirea preoțimei din Maramureş de decime şi alte dări;
— carea potrivit canânelor trimetea la esarchul din Bucuresci spre sânţire pre metropoliţii sei,
când acestia se alegeau dintre ieromonachi;— pre carea principii ardeleni
unguri începură a o goni, de aceea solii ardeleni din Constantinopol Ladislau
Ciachi şi Christofor Pasco scriu principelui Constantin Brancovean, în 21 Aug.
1681,

ca religiunea

ortodoxă

răsăritână

să aibă după obiceiul cel de mai "nainte

exercițiu liber, &r metropolitul Sava, carele este inarestat prin guvernul tiranic
al lui Apafi să se repună în scaunul seu cu redobândirea ondrei de mai nainte;
— carea a avut în scaunul seu la Alba-lulia de metropolit pre Varlaam la

—

anul 1638,

când
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udecă Ardslul devenise sub corona Austriei,

şi după acesta

pre Teofil dela anul 1693—1697, şi mai pre urmă pre Atanasiu dela 1697-—1'700;
— carea a avut sie-și subordinate episcopiile dela Vad pentru românii din

partea nordică a Ardelului,

dela

Oradea

mare

pentru

românii

din Ungaria,

dela Silvaş pentru cei din Haţeg şi Bănat.
|
Aceste sunt unele dintre acele date istorice, care arată, că națiunea ro“mână de legea ortodoxă răsăritenă a avut din vechime metropolia sa leginită
cu episcopiile acum pomenite, și acesta, va să o restaureze în duchul bisericei
sale, pentru carea a suferit gone preste 160 de ani. Națiunea română din Austria
baseză pe cannele bisericesci nisuiala sa pentru recâştigarea metropoliei sale
cu episcopiile pomenite, şi adecă: 1. pe can. 3% apost., care rânduiesce: ca

episcopii unei naţiuni să scie pre metropolitul lor; 2. pe can. 6. al sinodului
ecum. I., care legiuiesce: ca obiceiurile cele din început şi aşedate de sânţii
părinţi să se ţină; 3. pe can. 2 al sinod. ecum. II., care prescrie: ca episcopii
să nu bântuiască bisericile cele preste hotarele lor; și 4. pe can. 8 al sinod.
ecum. IIL., care poruncesce: ca dreptăţile, cele ce'se cuvin episcopilor din
|
" vechime, să se păzescă nevătămate.
Aceste împregiurări canonice dela străbunii nostri eredite, şi pentru noi
sânte, şi în memorialul aci aclus din destul lămurite, sunt acele motive, pe

care națiunea română de legea ortodoxă răsăritenă din Austria 'şi bas6ză do-

rinţele sale în privinţa recâştigării

metropoliei

sale,

cu

episcopiile

ei,

şi în

privinţa regulării referințelor ierarchice ale naţiunei române și sârbe, şi rămâne

cu 'statornicire pre lângă ele cu atât mai mult, căci can. 19 al sinod. ecum.
VI. apriat prescrie: că precum archiereii, aşa și clerul şi poporul datori sunt
a pădi la ori-ce nedumerire sânta scriptură, şi învățăturile SS. părinţi, și de
acolo a culege înțelesurile adevărului şi judecăţile.
În ce amărăciune se află astădi coreligionarii nostri din Herţegovina, Bosnia

şi Bulgaria,

căci biserica şi ierarchia lor este în stare abnormă prin episcopi

şi metropoliţi greci, cari li se trimit; şi li se obtrud din Constantinopol,
cererea

lor basată

în canâne

nu

se respectâză,— aceea

nu

pote

şi căci

fi necunoscut;

preasânţitului sinod metropolitan. Este așa dar în interesul păcii și al ordinei
bune ierarchice,

ca în statul înălțatului nostru împărat,

diploma din 20 Oct. a. e. dată spre

prea înalt carele prin

regularea relaţiunilor

interne

legale

ale

religiunilor creștine, — să nu se provâce astfel de amărăciuni prin măsuri
ierarchice, care ar sili pre românii din Ungaria şi Bănat la o asemenea Opo_siţiune, precum este a coreligionarilor nostri din disele provincii turcesci.

Românii bănăţieni şi-au descoperit sărbătoresce astfel de convingere a
lor în adunarea lor naţională din Lugoș la a. 1848, când căpătaseră și dela
națiunea sârbă în D Maiu 1848 acea încredințare frăţescă: că națiunea sârbă
nu doresce

să aibă nici cât e un fir de păr mai mult, decât națiunea română,

numai voiesce, ca să fie fraţii lor. Er românii ungureni, și-au descoperit voia

—

lor pentru

metropolia română,
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şi pentru

atârnarea

lor dela acesta prin soborul

lor eparchial ţinut la Arad în a. 1850. Prin urmare dorința naţiunei române
pentru metropolia sa și episcopiile sale nu numai este urmarea învățăturilor
bisericesci, ci este şi o urmare firescă a acelei frăţii, ce asemenea o poftesce
naţivnea

română

dela națiunea

sârbă, precum

o poftesce

şi acesta dela aceea,

care frăţia va ave statornicia sa pentru toţi timpii în coordinarea bisericilor
amendoror naţiunilor pe basa canonelor. Prin urmare națiunea română doresce
a se reorganisa bisericesce aşa, precum este şi națiunea sârbă organisată bisericesce,

şi precum acesta o au câștigat națiunea sârbă dela stăpânirea politică,

așa și națiunea română doresce ca să nu mai fie împedecată în restaurarea
metropoliei sale, şi a episcopiilor sale vechi din partea politică, va să dică:
națiunea română doresce, ca legământul cel anticanonic, ce au octroat ordinațiunile politice din a. 1783, să se nimicescă, şi în locul aceluia să se înființeze

un legământ canonic,

ca apoi amândouă metropoliile ca două surori bune să

funcţioneze spre binele vremelnic şi vecinic al creştinilor sei, dechiarând sărbătoresce înaintea lumei creştine, că națiunea română prin dorinţele sale acestea

nu voiesce a vătăma sau a slăbi unimea credinţei cei ortodoxe faţă cu națiunea
sârbescă ; ci va să vină cu ajungerea lor la o stare normală cu trebile sale religidse.

Deci pe temeiul acestor convingeri bisericesci recuirăm cu tâtă cuviinţa
pe prea sânţitul sinod metropolitan, ca să binevoiască a aşterne Maiestăţii sale
astfel de propuneri pentru regularea referinţelor ierarchice române şi sârbe,
care să corespundă

acestor convingeri

şi a mijloci mângăierea

sufletescă,

și dorințe

drepte

ale naţiunei române,

şi a întemeiă pentru totdâuna iubirea fră-

țescă, ca aceste două naţiuni, într'un gând să mărturisescă pentru toţi timpii
ortodoxa credinţă răsăritenă, sau precum dice un scriitoriu bisericesc, ca aceste
două națiuni să pădâscă unimea în cele de lipsă, în tâte celelalte libertatea,
6r în libertate dragostea!

Pre lângă care așteptând răspuns mângăitoriu, şi recomandaţi sântelor
rugăciuni, rămânem cu adâncă, cinstire, ai prea sânţitului sinod metropolitan.
Din soborul bisericei ortodoxe răsăritene a Ardâlului, ţinut la Sibiiu în 24,
25 şi 26 Oct. 1860. Servi plecaţi.“
5.

Adresa de mulțămită a sinodului diecesan din Sibiiu dela 24—26 Oct. 1860
cătră Andreiu Mocsonyi de Foen și Nicolau Bar. de Petrino senatori imperiali extraordinari.
Din descoperirile Excelenţiei Sale Preasânţitului nostru Episcop Andreiu
Baron

de Șaguna,

au înţeles sinodul

acest diecesan cu o plăcere vie, că Ilustri-

tatea Ta ai avut bunătate nu numai a însoţi pre Archiereul nostru la subşternerea petițiunei cătră Maiestatea Sa c. r. apostolică, pentru restaurarea Ierarchiei

—

N
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metropolitane române ortodoxe, ci încă că ai binevoit a și apăra cu tâtă bărbăția causa cea sfântă a nostră biserico-naţională în contra atacurilor celor
"- aprige ale inimicilor ei.
Purtarea acesta loială faţă cu națiunea română ortodoxă răsăritână, merită

tâtă stima Ilustre Domnule!

Și românul știe a fi recunoscător cătră făcătorii

sei de bine.
Pentru aceea Sinodul acest diecesan, își ţine de datorinţă, a'şi descoperi
cele mai vii simţăminte de recunoscinţă cătră Ilustritatea Ta, rugându-te totodată, ca şi de aci înainte să binevoeşti a fi tot cu asemenea căldură cătră.
biserica şi națiunea nostră.

Pre lângă care avem onore a ne însemna cu distinsă reverință
Din

sinodul

26-lea Ootobre

Andreiu

de

diecesan

ortodox

răsăritean

1860.

Mocsonyi

Excelenţia Vâstră!

stimata scrisâre

ţinut

în

Sibiiu

în 24,

25

și

Ai Tlustrităţii Tale plecaţi servi.

6.
răspunde episcopului
pentru adresă,
Pătruns

a sântului sinod,

Șaguna

mulțemind

de îmbucurătoriul simţământ,

sinodalui

pre care mult

ţinut în timpul cel mai nou în Sibiiu lau

stârnit în mine ?'mi iau ondrea, pentru distincțiunea-mi arătată a exprima preaveneratului sinod adânca mea mulțămire.
”

Reînvierea. apusei, odată cu mărire custatei metropolie ortodoxe-orientale
române în Ardsl, precum şi câştigarea vieței politice pentru scumpa nostră
națiune va fi neîntrerupta ţintă a celor mai zelose sîrguințe a mele. Atotputintele Dumnedeu să ne lumineze și să ne ajute în proposițiunea, acâsta forte grea!
_Binevoiesce Excelenţia Ta, a primi asecuraţiunea, neîncetatului meu respect,
|
am ondre a remân6 Excelenţiei Vostre sincer Connaţional
care
cu
„_Andreiu de DMocsonyi m. p.

7.
Bhpiscopul Șaguna cătră Hacman, episcopul Bucovinei, din sinodul diecesan
ținut în Sibiiu în Oct. 1860.
În diua cea de pe urmă a aflării mele la Viena, adecă în 30-lea Septembre,
călindarul nou, am primit hârtia ministerială de sub 80-lea Septembre a. c.
14721 /469, carea, precum se dice acolo, s'au trimis și Excelenţiei Tale, și cuprinde .
în sine resoluţia Maiestăţei Sale, la representaţia, patriarchului sârbesc, cât și
"la aceea, ce în 21 August am aşternut Maiestăţei Sale împreună cu domnii consiliari imperiali baronul Petrino şi nobilul de Mocsonyi, despre care am avut
cinste a însciința şi pre Excelenţia Ta sub 12. August a. c. Nr. 23.
”

23

—
Și fiind-că Maiestatea Sa s'au
Monarchia Sa, voe, de a ţin sinod,
ai Bucovinei şi Ardslului, 6r înaltul
cugetul său în sus lăudata-i hârtie,
Excelenţia Ta despre propunerile,
aşterne Împăratului
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îndurat a da ierarchiei nostre întregi din
la care să luăm parte şi noi, ca episcopi
ministeriu de culte într'acolo își descopere
că eu bine aș face, când m'aș înțelege cu
care sinodul din Carloviţ va av6 a le

pentru regularea

împregiurărilor ierarchice a bisericei din

Bucovina şi Ardel, şi că mi-se lasă pe voie, mai nainte a asculta cugetul şi dorințele diecesei mele; — prin urmare se vede, că înaltul ministeriu de o parte
are bănuială, ca cum noi nu ne vom duce la acel sinod, căci eu așa m'am
descoperit Excelenţiei Sale, ba chiar şi Împăratului, că nu mă pot duce la
acel sinod din multe pricini binecuvântate și canonice, — €r de altă parte

înalt acelaș ministeriu precunâsce trebuința aceea, că noi pentru sinodul ce
are a se ţin6 la Carloviţ, avem lipsă de a ne înţelege cu cei de frunte din
preoţime

şi creștinii nostri în

trâba regulării

împrejurărilor ierarchice,

ca nu

cumva archiereii să facă ceva, ceea-ce nu ar corespunde voei și mulțămirei
creștinilor din eparchiele nâstre, pentru-că Maiestatea Sa (acesta o sciu de
sigur) doresce, ca pe basa canonelor așa să se reguleze trebile ierarchice și
astfeliu de propuneri să i se facă spre întărire, încât să se mulțămescă şi
nația română, şi naţia sârbescă, de aceea şi dice înaltul ministeriu în hârtia
Sa: că Maiestatea Sa nu este neaplecat înființării unei Metropolii române

greco-neunite.
Aflu de

lipsă

a atinge

aci,

candnele sfintei Maicei nostre

că

eu

biserici,

bisericâscă

pentru -naţia

poruncilor

mirenesci spre durerea

română

precum

şi pe

acel

din provinciile

cea mai mare,

păn'acum

rădimându-mă

adevăr mare,
austriace

pe

că ierarchia

s'au stîns în urma

şi spre paguba sufletâscă a

aceleiași naţii române, şi s'au subordinat altei ierarchii heterogene, carea n'au
cunoscut îndatorirea sa față cu ierarchia română, pre carea stăpânirea politică

o au împedecat în viața și funcţia

ei, căci n'au căutat în înțelesul candnelor

pentru. susținerea vechei ierarchii române, ci o au stăpânit sub scutul puterii
politice şi acesta va să o susțină și mai departe în modul sus dis, — așa şi

de acum înainte nu voiu ave altă năzuială, decât aceea, ca să rămân pe calea
legiuită a can6nelor, şi cu deosebire a canonului apostolese 34—a canonului 6-lea
al soborului ecumenic |. — a canonului 2-lea dela soborul ecum. II. şi canonul
al 8-lea al soborului ecumenic al III. ca, dicând cu vorbele acestui canon din

urmă, can6nele sfinților părinţi

să nu se calce nici măcar cu chip de sfințită

lucrare, şi să nu încăpe mânaria

stăpânirei lumesci,

nici să las slobozenia

câtă

puţin pierdându-o, pre carea o au dăruit n6uă cu sângele său Domnul nostru
Iisus Christos,

slobozitoriul tuturor Gmenilor.

Deci Excelenţiă,

și Preasfinţite frate în Christos! binevoiesce a Te con-

vinge despre năzuiala mea cătră binele obşteso al sfintei maicei nostre biserici,
că aceea nu este productul volniciei personale, şi a nemulțămirei şi necinstei

—
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cătră archiepiscopul Carloviţian, precum acesta va s5 mă înpeteze, ci este o
ascultare cucernică câtră aședămintele positive ale sfinţilor părinţi, care eu
mai pre sus le cinstesc şi ascult de ori-ce gândire individuală a ori cărui

mădulariu bisericesc.
Pâte fi, că cuiva se va păr6

a fi asupra

candnelor,

și asupra rândului

bun, ca întrun stat să fie duă metropolii. Eu și în privinţa acesta alergcu
o cucerie la sfintele canâne, ca de acolo, ca dintr'o fântână, în carea nici
când nu secă apa, să-mi câștig învăţătura cea adevărată și nemincinâsă. Și
așa aflu numai decât.în al 34 canon apostolesc, că episcopilor fie-cărei naţii
se cuvine

a sci

pre

cel

dintâiu

(Metropolitul)

între dânşii,

ş. a. De

aci deduc

eu, că episcopii trebue să fie din sinul acelei naţii, la carea sunt puşi ei
de episcopi, căci acest canon apostolese numai așa pâte av6 înțelesul său
cel adevărat, și firesc, dâcă nu numai metropolitul, ci și episcopii ai unei
naţii vor fi din una şi aceeaşi naţiune; acesta este de lipsă şi pentru aceea,
ca archiereii să potă săvârşi slujbele dumnedeesci în limba poporului, şi să
scie propovedui creştinilor cuvântul cel mântuitoriu al Domnului spre înţelegerea turmei cuvântătore, şi să se pâtă înţelege cu preoții şi eparchioți,
unde face trebuinţă, — mai departe ca să se potă înţelege unii cu alţii în una,
şi aceeași limbă, carea este totdeodată și cea a bisericei, şi a drepătoriei bisericesci, căci dacă metropolitul şi episcopii nu vor fi din una nație, atunci
întâlnindu-se se vor înţelege în limbă străină, precum au fost întâmplare
pănă acum la noi, ca adecă metropolitul Carloviţului cu episcopii de naţia
|
română, se înţelegea prin o limbă străină.
Er canonul al 8-lea al soborului ecumenic III. mă învaţă că într'un stat
politic pot fi d6uă metropolii, pentru-că aci sau hotărit, că dreptăţile cele
cuvenite din început ale fie-cării eparchii au de a se păzi curate și nesilite,
şi că metropolia Ciprului are a rămână nevătămată, şi nesupusă metropoliei
din Antiochia, deşi Ciprul au devenit sub stăpânirea politică a ducelui din
Antiochia ș. c. a.
|
Te vei: put6 încredinţă, Bxcelenţia
canonice
cuvinte
puţine
Din aceste
trebii ierarchice să se facă după
regularea
ca
Pa, că eu nu năzuese întracolo,

voia şi volnicia mea, ci dorese şi mă nevoese, ca tote să se facă după aședă-

mintele sfintei maicei nâstre biserici, şi din pricina acesta sfântă mă uresc şi
mă clevetesc aceia, cari vreau să organiseze trebile bisericesci după planul și
folosul lor personal, și nu vreau să asculte de aședămintele cele lămurite ale
sfinților părinţi, ci se provâcă la privilegiile naţiei lor, ca cum acelea faţă cu
naţia română, şi cu religia ei ar fi mai pre sus de sfintele can6ne ale apostolilor şi sobârelor ecumenice.
Ertă-mi, Excelenţiă, pentru aceste descoperiri sincere şi frăţesci, care am
aflat de lipsă a ȚȚi le împărtăși în momentul de faţă, care face o epocă în

biserica nostră ortodoxă din Austria, şi rugându-te,

ca să mă însciințezi despre
93%

—
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cele ce vei afla de bine a face în privinţa hârtiei ministeriale
a călindarului nou, mă recomând sfintelor rugăciuni şi rămân

cu cinstire

deosebită,

din 30-lea Sept.
pentru totdsuna

Al Excelenţiei Tale credincios frate în Christos.

8.
Imanuil

Gozsdu

câtră

Șaguna.

Excelenţiei Sale Preasânţitulai Domn Andreiu baron de Şaguna, drepteredincios

a
episcop al Transilvaniei în Sibiiu.
Bxcelenţiă! Preasânţite Domnule Epise6pe! Cu o nespusă bucurie cetiiu
multprețuita-Ți epistolă din 28 Decembre a. tr. primesce adânca-mi mulțămită
pentru frumâsele sentimente despre care mă încredinţezi.
Eu sein prea bine cumcă numai ca român ajunsei la starea înaltă, cu
care sum decorat prin Imperatoriul; mă voiu nisui dară din tâte puterile, ca
românilor s8 nu le pară rău, că cu unul dintre cele mai sânte drepturi ale lor
sum chiar eu îmbrăcat, carele pănă acuma nici un merit n'am înaintea n&mului
meu,

Sa,

eu

starea

acesta

ca procedând

o considerez

pe dânsa

de o carieră care mi-o deschis-o

să pot ajutora înaintarea naţiunii

cel mai potinte al înaintării e sedla,

Maiestatea

mele. "Factorul

întemeerea seslelor naţionale bine orga-

nisate, pe o basă sigură, mi-a fost tendinţa

cea mai hotărită în tâtă viaţa mea,

mi-a lipsit însă modrul de a o realisa, dară de aci 'ncolo cred.că-'mi va succede
şi împlinirea acestui propus.
Emanciparea bisericei ortodoxe de supremaţia sârbsscă o scii bine Excelenţia Ta că a fost şi e cea mai ferbinte dorință a sufletului meu, eu sum

convins cumcă scăpătarea în cultura, în ce se află românul astădi, mai mult
e de însușit supremaţiei ce o esercia sârbii asupra bisericei nâstre în contra

atotdreptului divin şi uman, decât ori-cari alte împregiurări. Fii dar încredinţat
Excelenţie, că întru emanciparea de sârbi şi reînvierea Metropoliei române,

vei av6 în mine un spriginitoriu neostenit, întru acesta tâte puterile şi mijl6cele mele-"Ți stau spre dispunere.
Primesce pe lângă acestea, cea mai adâncă stimă și reverință dela Al
Excelenţiei 'Tale servitoriu aplecat
Pesta, în 2 Ianuariu 1861

Manuil, Gozsdu

m. p.

9.
Șaguna cătră

Georgiu Hurmuzachi.

D-lui Georgiu Hurmuzachi! Înainte de tâte viu a Vă saluta în anul cest

nou cu binecuvântare

D-ta cu Dâmna
se vă păzească

archierâscă dorind

din suflet, ca atât prea mult Onorat

soţie, cât și pre toţi fraţii D-tale și familiile lor Tatăl ceresc

în

pace

şi sănătate

statornică

spre binele familiar, naţional și religionar.

și

să

vă

ferâscă

de tot răul

—

“Mai departe
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trebue să-ţi fac acum

cunoscut scopul

scrierii mele,

ca mai

de aprope să lămurim treba nostră generală bisericâscă. La acest pas al meu
mi-au dat ansă petiția cea mai prospătă,

ce

după

gazetele Vieneze

s'au

dat

împăratului din partea Bucovinei, în carea se cere într'altele şi o Metropolie.
Eu mărturisesc, că a-şi dori, ca cererea şi basa fraţilor nostri bucovineni
pentru o metropolie să o cunosc mai de aprope şi acesta o a-și dori nu din
alt motiv, fără numai pentru aceea, ca să lucrăm în bună conţelegere, va să
dică: acest obiect să nu se dea oficiosităţii, pănă când nu ne-am înţeles laolaltă,
căci obiectul se ţine de noi toţi şi. noi trebue să-l hotărim er Guvernul numai
să-l precunâscă.
-.
Îmi vine a dice: că noi românii din monarchia austriacă am dobânait
în principiu metropolie în 27 Sept. 1860 când împăratul a dis: că nu este
neaplecat înființării unei metropolii române de legea ortodoxă, rânduind totdeodată, ca sinodul episcopesc la Carloviţ să se ţină, unde să se reguleze
referinţele ierarchice ale românilor şi sârbilor, &r ministrul de cult sub 30 Sept.
1860 au scris mie, și fratelui episcop Eugeniu, că ar fi de dorit mai nainte
a ne pune în conţelegere despre propunerile, care pe calea sinodului din
Carloviţ ar fi a se face în privința regulării referinţelor ierarchice din Ardâl
şi Bucovina, şi cumcă stă în voia mea și a fratelui episcop Eugeniu de a asculta
despre acâsta mai dintâiu părerea şi dorinţele Dieceselor nostre, Eu am scris
în treba acesta Preasfinţiei Sale D-lui Eugeniu, precum se vede din cartea
Actele sobârelor ete. pagina 95 apoi am ţinut sobor eparchial în tâmna trecută
şi actele lui le-am împărtășit Consistoriului bucovinean. Aşa dară ar fi trebuit
să ţină şi eparchia D-vostră sinod, pentru de a da părere asupra trebei regulării
referințelor ierarchice ale românilor şi sârbilor, şi apoi pe basa hotăririi sinodului
eparchial să se fi aşternut, Maiestăţii Sale o petiție şi o representaţie sinodului
episcopese Carloviţian corespundătore dorințelor D-vâstră şi totodată să fiți înştiinţat şi pre Consistoriul nostru despre lucrarea sinodului de acolo, precum
am făcut noi cu Consistoriul D-vostră.
Nu lăsaţi, mă rog, libertatea cea odată câştigată pentru ţinerea sinodului,
la care negreşit au de a lua parte atât representanţii preoțimei cât şi ai creştinilor. Folosiţi-vă de .acâstă libertate, căci, să-mi credeți, într'ânsa veți găsi
reînvierea spiritului amorţit și letargic bisericesc. Vă încredinţez, că vrăşmașii
nostri, ai căror număr este legheon, vor şti să se folosâscă de despotismul
lor, decă D-vostră nu veţi şti să 'vă folosiţi de libertatea vâstră.
Tâte acestea le-aș fi scris d-lui Eudoxie la Viena, dar n'am ştiut unde
să adresez hârtia mea.
Deci rugându-Vă ca lui şi altor bărbaţi să le împărtăşeşti acestea şi
așteptând părerile D-vostră, rămân cu deosebită cinstire.
Sibiiu, 21 Ianuariu 1861.

—
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10.
Respunsul lui G. Hurmuzachi cătră Șaguna.
Excelenţiă! Am primit mult stimata epistolă, cu care m'aţi onorat în dilele
trecute şi Vă rog să fiu ertat pentru întârgierea respunsului. Dar abia
eri am
părăsit patul, fiind trei săptămâni bolnav în urma călătoriei mele dela
Viena
pe gerul de mai deunădi.
Vă& mulțămesc cu tâtă căldura inimei pen- tru
felicitările cele pline de
bunavoință pentru mine şi familia. mea. Rog pe milostival Dumnedeu
să Vă
ţie Excelenţiă şi în curgerea anului, ce nu demult s'au început, și mulți
ani

înainte pănă la cele mai adânci bătrâneţe
mulțumire și fericire, spre binele, ondrea

sănătos și puternic, întru deplină
și mântuirea bisericei și naţiunei.

Cât despre cele ce mi-aţi scris mai departe, apoi Vă exprimăm Excelenţ
iă,

eu şi frații mei și amicii mei şi toţi cei de o socotință cu
mine, cea mai profundă reverință şi recunoștință pentru interesul cel viu,
şi sinceritatea mani-

"testată
preună
lăţi și
ondrea
-uitărei

prin acea epistolă pentru trebile bisericeşti ale Bucovinei. Acâstă
îm-.
durere este pentru noi de mare mângăere şi contribue numai
spre a
mai mult prin Bucovina acele simțeminte care Vă păstreză acei,
ce au
a Vă cunâsce mai de aprope. Vă rugăm şi pentru viitoriu, să nu
daţi
biserica Bucovinei în causa momentudsă de faţă, — căci durere!
trebile

nostre bisericeşti merg fârte rău.
M'aţi întrebat, Excelenţiă, ce feliu de cerinţă au dat deputaţ
iunea

nâstră

la Viena despre Metropolie.
Vă trimit tot astădi prin poştă însuși petițiunea şi promemoria
deputațiunei, tipărită, ca să vedeţi, că Metropolia română s'au rostit
numai în general
ca una din cele mai mari dorinţi ale ţerei nostre, şi tot în acel
înțeles, precum
Presfinţia Vostră.
Dumnedeu

sfântul să ne ferescă,

a bisericei române.
perde vreodată
acum

a da din mână

autonomia

recunoscută

Noi creştinii mireni din Bucovina nu am perdut nici vom

conștiința demnităţii

bisericei nostre.

Cu inimă sângerândă însă împărtăşesc Excelenţiei Vâstre,
episcopia n6stră causa metropoliei române.

cum

înțelege

Înainte de d6uă săptămâni au adunat Prâsfinţitul Episcop Eugenie Hacman

aice pe Consistoriul său, înmulțindu-l cu câţiva profesori
de teologie,
comunicat punctele, ce are a le propune unui sinod
de preoți.

şi s'au

Un profesor al teologiei, român zelos, lucefărul şi favoritul clerului,
un
bărbat strălucit prin caracterul său cel consecvent şi nepătat,
prin spiritul şi
erudițiu

nea sa, anume părintele Calinociuc,
creștini mireni la un sinod ca acesta unde
mare însemnătate.

Acesta fi înzadar!

au arătat necesitatea a învita şi
are a se desbate o causă de aşa

—
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Şi care au fost punctele comunicate?
Cele mai însemnătose au fost:
“Intemeierea unei Metropolii şi a doi

Episcopi,

numiţi

chiar nemţesce

,Weihbischâfe“ — în Bucovina!
Alegerea metropolitului prin un sinod provincial mixt, însă cu aceea
mărginire, ca să alegă el numai 3, trei candidaţi, şi apoi ocârmuirea să numâscă pe unul din trânşii Metropolit.
Un.sinod anual, ecumenic, duhovnicesc; — unde? la Viena! subt îndoita
preşedinţă a unui Archiereu, și unui Procurator al statului!
Şi fiindcă le este ruşine de lume și mai ales de Prâsfinţia Vostră, apoi
Sau adăugit totodată cu mare generositate, că învoesc și Ardâlului ca și Bucovinei o Metropolie deosebită.

Aceste puncte profesorul de teologie Popovici le au prelucrat din poruncă,
adecă numai le au motivat şi le-au împodobit, și alaltăeri luni le au cetit din
porunca şi în fiinţa dlui Episcop Eugenie, nemţesce — unui sinod de preoţi,
ce s'au fost conchemat anume pentru acesta. Domnul Episcop au recomandat
punctele a se primi. Preoţii anume nepregătiți, ameţiţi de referatul cel lung '
nemţesc, deprinşi la o disciplină mai mult decât militară și o supunere Grbă
şi mută la tote cele, an plecat capetele — şi lucrările sinodului într'o clipă
s'au sfârşit!
A doua di, adecă eri dimin6ţă s'au mai adunat preoțimea numai ca să
subserie din poroncă în ființa Dlui Archimandrit Teofil Bendela punctele, întocmai cum i s'au fost cetit nemţesce. Domnul profesor Calinciuc, provocat
de Domnul Archimandrit spre a subscrie, au refusat subscrierea sa, motivând
refusarea acâsta întrun mod respectuos şi modest. Atunci Dumnealui fu înfruntat pentru acâsta de Domnul Archimandrit în fața întregului sinod — ce
constă cam de vre-o 40 de preoţi, — întrun chip cât se pote de furios, de
atingătoriu şi de îngiositoriu.
Ceialalţi preoţi indignaţi, dar terorisaţi, au răspuns la chemarea domnului
archimandrit, şi au pus iscăliturile D-lor sale, unul câte unul, pe hârtie — şi
sinodul episcopiei Bucovinei — era gata!

Eşind din adunare, sărmanii preoţi își făcea cruce,

dicând: ca Dumnedeu

să-şi facă milă cu dânșii şi să le ţie în semă posiţiunea lor cea dependintă,
ertându-le păcatul acesta, punctele subscrise din poruncă şi așa sînt înzadar,
că o asemenea

nelegiuire

nu

se va

pute

înfiinţa!

Aceste sunt lucrările domnului nostru episcop şi al domnului archimandrit
al său Teofil Bendela.

Nu noi mirenii sacrificăm interesele nâstre bisericesci, precum se vede.
Nu noi mirenii svârlim pe ferâstră afară autonomia bisericei nostre şi vroim
chiar cu sila să-și tragă ocârmuirea cuvântul înapoi şi să se mestece în trebile

bisericei ortodoxe.

Nu noi mirenii vroim a învecinici isolarea cea prea, tristă

—
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şi nefericită a bisericei Bucovinei de
din Austria, şi anume de cătră cea a
Noi suntem străbătuţi de durere
Dar sfinţiile sale nu vroese să asculte
Noi credem,

cătră baronul

cătră celelalte eparchii române ortodoxe
Ardelului.
şi de ruşine. Streinii rîd și își bat joc.
pe nime din ţeră. Apoi ce să mai dic?

cum-că în urma adresei

Petrino

pentru

—

de mulțămire

spriginirea

a sinodului dela Sibiiu

metropoliei

neapărat a se provoca dela Sibiiu 6răşi domnul

române,

Petrino,

—

ar trebui

ca să se ţie de cuvânt,

să lucreze aice pentru programul dela Viena, ca episcopia nostră să se înţelâgă
în causa metropoliei cu Excelenţia Vostră şi să nu facă singură nici un pas
în causa acesta fără conţelegere cu Preasfinţia Voâstră.
Și de doresce Dumnealui cu sinceritate binele bisericei nostre, apoi nu
mă îndoiesc, că va apăra şi aice, şi acum causa dreptă, — Și domnul episcop

al nostru, care în minutul acesta nu are alt amic în totă Bucovina decât pe
Dumnealui, — pâte că-l va asculta.
V'am descris cu deamăruntul lucrările sinodului nostru, pentru că la noi
nu s'au tipărit aceste, ca la Sibiiu, care a-ţi avut bunătate a ne trimite şi
n6uă

aice.

Şi spre mulţămită

am

vroit să Vă trimit

o relaţiune măcar scrisă

de mână, până ce episcopia nâstră va tipări desbaterile cele lungi şi interesante
ale unicului nostru sinod.
Vă mulțămim Excelenţiă forte mult pentru cartea momentâsă despre lucrările sinodelor dela Sibiiu. Daţi-mi voie a Vă închina profunda mea stimă
și reverință pentru activitatea ce desvăliţi,
necuvântarea, cerului!
De

este

cu

putință,

apoi

m'ași

care merită lauda creștinilor şi bi-

ruga

să

binevoiţi

să orânduiţi

a ni se

trimite încă vre-o câteva exemplare de cartea acesta, să le împrăștiem între
preoți, cărora anume nu se dice nimica despre lucrările episcopiei dela Sibiiu.
Ah de aș puts însufia Proestoșşilor nostri cugetările Excelenţiei Vostre,
durerea pentru binele, ondrea, autonomia, înaintarea maicei bisericei ortodoxe,
şi pentru concentrarea membrilor ei separate şi isolate, — o scânteie de

bărbăţia, de energia, de agerimea Excelenţiei Vostre.
Ertaţi lungimea

epistolei

mele.

Dar

precum

vedeţi,

noi Bucovinenii

pe

lângă altele apoi ne aflăm și în privinţa bisericei într'o crisă forte pericul6să, —
care ne pote aduce pentru tot viitoriul urmările cele mai nefericite. Pentru
aceea sperând în compătimirea Preasfinţiei vâstre am vroit să dice mai pe larg,
ce să petrece la noi în causa cea mai vitală a ţărei n6stre, în causa, bisericei.

În fine
aduce

timpul

să

aibu voie,

viitoriu,

a mai

şi ce sârtă

adauge d6uă
pregăteso

cuvinte.

proestoşii

Nu sciu,

nostri,

anume

ce ne va
domnul

episcop Hacman cu d-sa archimanăritul şi consistoriul său, bisericei Bucovinei,
care (biserică) se află acum încă în mânile Domniilor sale.
Atâta însă sciu, și eu, şi frații şi amicii mei, că altă speranţă și altă

mântuire,

pentru

biserica Bucovinei

nu este, afară de

supunerea episcopiei

—
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nostre sub o metropolie română ortodoxă, care după socotinţa nâstră numai
şi numai în Ard$l pote fi, şi a căreia scaun numai și numai de Preasfinția

Vostră pote fi ocupat spre binele şi scăparea bisericei române ortodoxe!

Acesta este alfa şi omega a convincţiunei nâstre, şi acâsta va rămână
pururea dorința nstră cea mai înfocată. Opiniunea în causa acesta să vă
slujască de probă a sincerităţii şi a cugetelor 6menilor.
Excelenţiă! Vă rog încă odată, nu uitaţi biserica văduvită a Bucovinei,
provocaţi pe d-l episcop Hacman la conlucrare, pentru o singură metropolie
română ortodoxă, şi alipirea Bucovinei cătră ea!
Noi din parte-ne nu vom lipsi a face datoria nâstră după slabele
n6stre puteri,
Fraţii mei împreună cu mine sărută drepta binecuvântătâre a Preasfinţiei
Vostre. Rămân cu cea mai profundă reverință al Excelenţiei Vostre prea
plecat serv
Cernăuţi, 921 „Februarie 1861
Georgie Hurmuzachi m. p. .

II.

Saguna citră Hurmuzachi.
Mângăerea, ce am simţit primind epistola Multonorat D-tale din 9/21 ale
curgăt. ca răspuns la cea a mea din 21 Ianuar — numai decât s'au prefăcut în
mine în nisce dureri sfășietore de inimă, cum am înţeles cuprinsul epistolei.
Totă nenorocirea nostră vine de acolo, că Proestoşii şi ceialalți bărbaţi
bisericeşti nu'și fac sieşi un studiu îndelungat din învățăturile și aședămintele
sfintei maicei nostre biserici, şi rămân pre lângă acele cunoştinţe, care le an
audit și învățat în şcoli de religie streină. Apoi mai este şi aceea împregiurare
fatală, că clerul bucovinean este crescut sub un: guvern absolitistic, nu are
conversație contimporană, nu cetesce instituţiile bisericei nostre, din care
pricină
nu se pote împrieteni cu ele; nu cetesce jurnalele nâstre; nu trăesce

în și cu elementul
tează starea
și îndolenţa
mirare, că el
mirare, cum

său. ci petrece în, şi cu cel străin.

legală biserica, lor, ca prin aceea
sericei lor.
sericei. fără
constituţia
pe larg în

'Tâte acestea consta-

cea abnormă a bisericei nostre de acolo, şi nepăsarea cea mare,
cea neiertată cătră clasicitatea, religiei nostre. Așa dară nu este
cade dintr'o abnormitate în cealaltă. Dar de altăparte este de
fii unei biserici nu voiese să aibă întrun chip, şi într'o formă

Caracterul
deosebirea
ei şi carele
cuvântarea

să se susțină

caracterul cel primitiv al bi-

acesta este uniformitatea dogmelor, şi a constituţiei bilimbilor şi a locurilor, prescurt, una e biserica, una e
acesta nu o ţine, au cădut din ortodoxie! (vedi mai
mea pag. 71 din actele soborelor nâstre).
24
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Eu nu mă pot lăsa intro
suslăudatei

epistole, căci nuw'mi
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Eremiade

cu

prisosesce

timpul,

circumscripţii
ci

mă

despre

cuprinsul

ţărmurese

pre lângă

acel sfat sincer şi prietinesc, ca
|. Se vă duceţi doi trei bărbaţi cu autoritate la păr. Eugeniu să! rugaţi
să vă dea în copiă propunerea sa, ce au așternut guvernului despre organisarea bisericei.

Decă

el n'ar încuviința

atât lui, cât şi guvernului central
multor creştini

din Bucovina.

acâstă rugare,

un protest formal

Protestul

atunci ar fi bine

cu

acesta s'ar puts

subscripția

a da

cât mai

motiva

1. Cu aceea, că însuși ministeriul de cult sub 27 Septembre 1860 au dat
voie episcopului, a asculta dorinţele eparchiei despre regularea trebilor ierarchice; așa dară să octroeze un sinod eparchial din preoţi şi mireni;
2, Că episcopul au jurat la sfinţirea sa de episcop, că va ocârmui biserica lui Christos potrivit aşeqămintelor sfintei nâstre Religii; însă episcopul
calcă jurământul acesta, când în loc să se sfătuiască întrun sinod compus din

preoți şi mireni despre un obiect bisericesc, ce se ţîne de regularea referințelor ierarchice şi să! fie deschis prin rugăciune şi chiemarea sfintului Duc,

țîne un consistoriu înmulțit fără rugăciune şi chiemarea sfintului Duch cu
unii preoți carii îi sânt spirituri servili, şi eschide pre creştini în contra instituţiunilor bisericesci, și anume în contra canonului 20 al soborului din Antio-

chia, şi în contra

pravilei

universale,

unde

biserica nâstră nu se ocârmuesce

după sistema absolutistică, ci în urma învăţăturei lui Christos și tote acestea

le face Prâsfinţia
de canone;

Su,

ca

mai

uşor să'i

fie

a face

nişte

măsuri

vătămătâre

3. Că episcopul calcă în picidre canonul 19 al sobor, ecum. VI. căci
nu culege din sfinta scriptură şi din învățăturile sfinţilor părinţi înțelesurile
adevărului şi judecăţile

în trâba regulării referinţelor eparchiei bucovinene faţă

cu celelalte eparchii;
4, Că creștinii după acum
acele învățături episcopesci

pomenitul canon

19 al sob. ecum. VI. numai

sânt datori a le asculta și a le primi, care sânt ba-

zate în sfinta scriptură şi învățăturile sfinţilor părinţi ear ori câte ar face şi
ar învăța episcopul fără cale, creştinii so opresc prin canâne a le primi şi a le
asculta. De aci se vede, că în biserica ortodocsă răsăritână episcopul este

subordinat canânelor, şi de acestă obligaţiuno este
trelea au părăsit ortodocsia, şi au trecut la eres cu

părtinâscă în cugetări străine de ortodoesie.
5. Că noi rămânem în acâstă convingere

pănă

datoriu a se ţins, almintoţi, cari ar cuteza să'l

atunci,

pănă când epis-

copul propunerea sa şi a celor, cari aceea au subscris-o, nu o vor
motiva cu
can6nele şi scrierile acelor dascăli ai lumei, pre cari biserica
nostră şi astădi

de stâlpii creştinătăţii "i cinstesce, și se află cu numele puși în al 2-lea
canon

al sobor. ecum.

II.

—

6.
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Că noi propunerea aceea a episcopului, că la Bucovina să fie un me-

tropolit şi doi episcopi sfinţii (Weihbischâfe) o osândim şi o caracterisăm de
o năzuială volnică, abusitâre şi anticanonică, şi streină în ortodoxiă; prin
urmare protestăm solemnel nu numai asupra formei ci şi asupra cuprinsului
propunerei acelei episcopesci şi consistoriale ca a unui act, carele este anticanonic, și vatămă ortodocsia şi liniştea sufletului nostru, etc.
Mai departe bine a'ţi face, când după modul provisoriu din cărticica
n6stră „actele soborelor“ pag. 126 aţi cere voie dela Guvern de a ţine sobor

eparchial.
Apoi mai pe urmă

a-ţi

puts expune şi aceea,

bisericei bucovinene au fost sinodală,

că

şi praxa cea

vechie

a

căci episcopul se alegea şi trebile car-

dinale bisericesci se tractau în adunări obşteşti, pănă s'au ţinut Bucovina de
Moldova, și acestă adunare obştâscă era ca un sinod, când se alegea episcopul
su

când

se tractau

trebile

cardinale

bisericeşti

ete,

|

|

În sfârşit sărbătoreşte să1 poftiţi pre păr. episcop a se declara, pentru
ce au făcut lucrul acesta într'un chip unilateral, ascuns şi cu delăturarea formelor canonice?
Sperez, că mult onorat Dta ai primit dela direcţia tipografiei diecesane
de aci 50 exemplare din actele sobârelor nâstre, și nu primi în nume de reu,
căci direcţia tipografiei n'au putut da aceste cărți în dar, pentru-că este săracă,
- Bine aţi face, când „Telegraful Român“ aţi recomanda bravilor noștri
bucovineni spre ţinere, căci acela este şi organul ortodoecsiei n6stre din Austria.
În interesul obiectului nostru mă rog, ca să nu se întrerupă corespondenţa n6stră, rămânând cu deschilinită cinstire,
Sibiiu, 18 Februariu 1861.

Episcopul Hacman
Nr. 37.

12.
cătră episcopul Șaguna.

.

BExcelenţia Ta! Preasfinţite domnule Episcope, mie iubite frate în Christos!
În privinţa regulării referinţelor ierarchice ale eparchiilor drept credincidse
din Austria m'am sfătuit cu clirul meu, întâiu în consistoriul meu, ce lam
înmulțit spre acel scop, apoi într'o adunare eparchialnică. Din alăturata broşură
ve-ţi av6 bunătate a înţelege socotința și dorinţele clerului meu, totuși poftese
reflexiunile critice la n. IV pag. 53—64 a le privi ca a redactorului şi nu ca
ale mele.
Propunerile mele și a clerului meu despre regularea canonică a referinţelor ierarchice au spre ţântă: prin înființarea de metropolii pentru fie-care

provință

bisericescă,

de a pune

stavilă nemulţămirilor,

ce se nasc din nere-

socotirea intereselor naţionale şi ce dau adese pricină spre cădere dela biserica '
94%

|
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cea drept credicidsă, de a întemeia şi a întări

legătura

iubirii şi a frăţiei între

slăveni şi românii cei drepteredincioşi, de a spori binele şi înflorirea bisericei,
prin măsuri, puse la cale, după deosebitele recerinți a fie-cărei eparchii, şi
prin aședarea unui punct central de a câştiga întregei biserici autoritate şi
putere

cătră lăuntru și cătră afară.

Cu aplecare prietenâscă
frate în Christos
"Cernăuţi,

şi deosebită cinstire rămân

în 10/22 Iunie

al Excelenţiei Tale
|

1861.

Fugenie m. p.
episcop.

13.
cătră Hacman.

Saguna
Nr. pres. 254/1561.

Când

totă speranța perdusem

la hârtia mea
Tale lucrarea
stă astădi am
prelângă carea

de a căpăta dela Frăția Ta vre-un răspuns

din 26 Sept. 1860 și alta, prin carea ţi-am împărtășit Frăției
soborului bisericei nâstre din Ardsl din 24—96 Octobre 1860
primit epistola Frăției Tale din 12-lea ale curgătorei Nr. 37
bine ai voit a-mi trimite o broșură, din carea să înțeleg so-

cotinţa şi dorinţele

clerului Frăției

Tale, 6r reflexiunile

critice la Nr, IV pag.

53—64 sd le privesc ca ale redactorului.
Cuprinsul mult preţuitei epistole a Frăției Tale mă

încumete pre mine

a-ți descoperi sincer, că eu am căpătat încă în luna lui Maiu un exemplar din
pomenita broșură, şi mi-am făcut dintr'ânsa un studiu serios, şi prin trei ar-

ticoli din „Telegraful Romani! am descoperit părerea mea asupra unor puncte
din aceea broșură. Dar apoi simțindu-mă îndemnat a face reflexiunile mele
și asupra mai multor puncte, am publicat ca Anonim în jurnalul sus pomenit
că reflexiunile asupra disei broșure nu se vor publica mai departe prin jurnal,
ci prin o broșură, carea o am și dat în tipariu sub numele meu, ca nu cumva
retăcerea numelui autorului să dee cui-va vre-o sminteală.
Eu m'aşi fi ţinut prea norocos, când aş fi putut; reflexiunile mele frățesci
să le împărtăşesc oblu Frăției Tale, ceea-ce aș fi făcut cu buna s6mă, de aș

fi fost norocos
Însă

a căpăta pe calea ofici6să, și în timp potrivit acea broșură.

gândesc

că

Frăția

Ta

„ce am făcut eu cu reflexiile mele,
publicităţii dorinţele sale.

Prelângă care nu
din

reflexiile mele,

cum

nu-mi

de vreme

voiu întârdia
vor ieşi

vei

lua în

nume

de

rău

publicitatea,

ce şi clerul bucovinean

au predat

a-Ți trimite Frăției Tale un exemplariu

de sub tipariu,

şi recomândat

sfintelor ru-

găciuni, rămân cu încredințarea adevăratei cinstiri
Sibiiu, 17 Iulie 1861.
Al Frăției Tale frate în Christos.

.
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14.
Joan Dobran agent de curte cătră Șaguna.
Ruere Excellenz! Nach Einlangen der hohen Zuschrift Euerer Excellenz
dto 20 Dezember v. J. welche ich Sr. Excellenz dem Herrn Grafen . Forgach
vorgelesen habe —wurde nach der gemeinschaftlichen Berathung des ungrischen
und Croatischen Hofkanzlers mit dem Kriegsminister die Vereinbarung getroften:
dass S. Majestit mittelst a. u. Vortrages gebeten werde einen Diicesan"Bischof zum Erzbisthums-Verweser in Karlovitz zu bestimmen; Sr. Majestăt,
geruhten mittelst a. h. in Venedig unterfertigten Entschliessung S. Ex. H.
Samuel Maschirevies zum e. b. Administrator zu ernennen.
Es ist mir gelungen mebhrere am Platze sehr angesehene Herrn fiir die
einverstăndliche Mitwirkung zur Wiedereinsetzung unserer durch weiland Sr.
Majestăt Kaiser Josef II. im J. 1783 unterdriickten Metropolie zu gewinnen
— und ich hoffe zu Gott, dass dieser unser sehnlichster Wunsch in Erfillung
gehen wird -— Selbst die hier wohnenden Serben sehen es ein — dass dieser
Wunsch billig sei.
|
Um den hohen Absichten Euerer Excellenz gemăss vorgehen und diesfalls auch den Herrn B. Simon Sina zur Mitwirkung, wie es auch der Herr
kaiser. Rath B. Popp mir angerathen hat, einladen zu kănnen — gernhen
Euere Excellenz einen Organisationsplan, mit Beobachtung der Einheit, der
Kirche in Ecclesiasticis verfertigen und an mich gnidigst absenden zu lassen.
Da es meine Uberzeugung ist, dass S. Ex. Gf. Anton Forgach dieser
unserer Bitte sehr gewogen ist, weil Er 6fters davon sprach — diirfte vom
grossen Nutzen sein, an îhn und: $. Ex. Grafen Nâdasdy Briefe zu schreiben
und solche dann an mich zur zeitgemăssen Einhăndigung gelangen zu lassen.

Das ist der

practisehe

Boden,

den

ich, dem

weisen

Beispiele

Euerer

Excellenz nach, germn befolge.
|
Ein glickliches Neujahr wiinschend, empfehle ich mich der ferneren hohen
Gnade

und

Wien,

verharre

6 Jânner

die Hănde

1862.

kiissend,

ehrfurchtsvoll

Euerer Excellenz unterthinigster Diener
Joh. Dobran.

15.

|

A. de Mocsonyi scrie episcopului Saguna, în causa despărțirii ierarchice
|
de cătră sârbi.
Excellentissime Domnule! Când mai de pre urmă am fost provocat la coope"rarea pentru restaurarea metropoliei nâstre

yechie,

am

avut

ondrea

a răspunde

Excelenţiei Tale, ca „stantibus circumstantiis“ nu aflu de bine să ne apucăm
şi de treba ierarchică pănă nu vom ajunge la o stare politică. Însă d'atunci

—
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împrejurările s'au schimbat, căci patriarchul sârbesc, cel mai mare inimie
românilor a repausat. Așa dară acuma e datorinţa fie-cărui român a-și da părerea sa în treba asta, care ne intereseză pe toţi românii răsăriteni din monarchia austriacă, — a conlucra după puterile sale, a condescende în'arena,
cu apăsătorii nostri. Din causa asta am aflat de bine a scrie articolul aici
alăturat și de mine subscris, şi de a Te ruga a binevoi a-l da redactorului a]

„»Telegrafului Roman“

spre a-l publica din loc cu subserierea mea,

"Capilor comunităţei logoșiene, comunicându-le articolul meu, am scris,
ca să se declare în adunarea, ce vor ţină în 19 lanuariu în sensul articolului

acestuia, și să otărâscă o petițiune substernendă tronului înalt prin o deputațiune, provocând totdeodată pre românii din tote diecesele la conlucrarea și
luarea parte la deputațiunea numită.
În epistola mea cătră Logoşeni

lenția 'Ta, fiind

în trebile

autorul şi al celorlalte
substernute.

am atins, că petițiunea o vei face

bisericesci perfect versat,

petiţiuni

în treba ierarehică

Exce-

şi fiind -afară de acesta
pănă

acum

tronului înalt

Prin urmare Te rog, Excellentissime, una, să binevoesci a face petițiunea
memorata, alta să binevoiesci a Te otări a conduce deputaţiunea, precum ai

făcut şi pănă acuma,

şi sub condiţiunea

asta, declar,

că şi eu mă voiu adnecta

bucuros deputaţiunei.
Noi vom câștiga subserieri pentru petiţiune şi vom alege și pre membrii
bănăţeni ai deputaţiunei, care pâte să constea, după, părerea mea din 12 inși,
anume

din 3 ardeleni, 3 bănăţeni,

3 aradieni

cu Bihorul

și 3 bucovineni,

carii

de pe urmă fără de acâsta se află în Viena, înțeleg pe Eudoxiu Hurmuzachi,
baronul Petru Petrino şi baronul Vasilco, carele este ginerele'lui Petrino.
Eu mă aflu acuma în Timișra, unde voiu petrece iarna. Aici locuiesce

acuma şi sorumea Caterina, precum şi fratele meu Georgiu. Noi ne-am
convorbit şi otărît iarna de înainte a remâns totduna în Timișora, spre a recupera
terenul perdut din partea românilor, carii făcea mai marea, parte a locuitorilor

din Bănat, şi totuși pănă astădi n'au avut în capitala Bănatului nici o familie
română mai al6să. E adevărat, că petrecerea în Viena e mai plăcută, însă
trâba națională antecedit omnibus,
„
Aşa dară epistolele Tale, Excellentissime,

cu care mă vei onora iarna asta, *

vei av6 bunătate ale adresa încâce la Timișora, unde Te voiu aştepta cu bucurie
spre a mă

alătura Excelenţiei

Male

pe calea cătră Viena.

În fine primesce asigurarea sentimentelor mele amicale și stimei distinse,

cu care rămân

al Excelenţiei

În 'Pimişăra,

Tale

conaţionalul

2/14 Ianuariu 1862.

şi amicul

sincer

Andreiu de Mocsonyi.

—
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16.
Răspunsul episcopului Șaguna ciitră Mocsonyi.
La preţuita-ţi sorisâre din 2/14 Ianuariu a. c. mă simt plăcut îndatorat
a 'Ţi răspunde, că am făcut disposiţiunea cuviincidsă de a se publica, în numărul viitoriu al „Telegrafului Roman“, articolul privitor la înființânda nâstră
metropolie română, ce ai aflat de bine a mi-l comunica. În cât pentru deputaţiunea, ce ar fi să mârgă la Viena, tot în privinţa obiectului acestuia, părerea
mea este, ca aceea, pentru-ca să-şi aibă efectul dorit, să fie cât mai alesă.
Bine ar fi firesce, când sar put6 compune aceeaşi deputaţiune din 12 s6u şi
din mai mulţi inşi, să căutăm însă, că ori din câţi membrii va consta, ea să |
impună mai mult cu puterea ei morală, de cât cu numerositatea ei, constea
ea apoi măcar şi numai din 4 s6u 5 membri.
Bărbaţi cum sunt: Eudoxiu Hurmuzachi, baronul Petru Petrino şi baronul
Vasilco, despre cari 'mi serii că vor lua parte la deputaţiune pe lângă Tine,
sunt potriviţi şi, după părerea mea, la întâmplare când. nu s'ar afla mai mulți,
de ajuns pentru de a representa causa nostră,
În săptămânile acestea am primit_dela ministrul Nădasdy provocarea, ca
să lucru un proiect în privinţa regulării referinţelor nostre bisericesci, şi apoi
să-l duc în sus în persnă. La provocarea acesta am răspuns că voiu lucra
la proiectul cerut, nu i-am putut însă promite, că-l voiu puts duce pe acela
în persână. Starea sănătăţii mă împedecă deocamdată de a întreprinde o călătorie așa lungă, cătră sfârşitul lui Martie însă-ored că voiu: pute pleca şi
atunci apoi îmi voiu ţin6 de ondre a put conduce și deputaţiunea ce se va
alege. Dar şi pănă atunci, Le rog, să-mi faci cunoscute, acelea ce ve-ţi afla
de bine a mai face în întrebarea acesta. Al Ilustrităţei Tale
Sibiiu,

12 Ianuariu 1862.

17.

Contele Francisc Nâdasday cancelariul aulic pentru Transilvania cătră Șaguna
în causa regulării referințelor terarchăce.
Euer Excellenz! Wie Euerer Excellenz bekannt, sollte in Folge des Allerhâchsten kaiserlichen Handschreibens an den kiirzlich verstorbenen Patriarchen
Rajachich, welches in der Wiener Zeitung vom 5 Oktober 1860 verffentlicht,
xwurde, eine Synode der griechiseh nicht unirten Bischife abgehalten werden,

welche unter Andern auch dariiber zu berathen und Seiner k. E. Apostolischen
Majestăt mit Beriicksichtigung der kanonischen Vorschriften Vorschlige zu
erstatten hat, wie die hierarchischen Verhăltnisse

zu regeln seien, damit auch

—

den

Bediirfnissen

und

kirchlichen
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ÎInteressen

der

griechisch

nicht

manen in gebiihrender Weise Rechnung getragen werde.

unirten

Ro-

Mittlerweile ist der Patriarch Rajachich, welcher mit der Abhaltung der
Synode beauftragt war, gestorben, wodureh vielleicht aus lanonischen Riicksichten eine neuerliche Verzăgerung der baldigen Austragung dieser so wvichtigen

Angelegenheit eingetreten sein diirfte, was ich in meiner jetzigen Stellung
um so mehr bedauere, als eben die kirchlichen Interessen der gr. orientalischen
Glaubensgenossen Siebenbiirgens, in der giinstigen und wo măglich baldigen
Lisung der Aufgaben dieser Synode, wesentlich betheiligt sind.
Das besondere Interesse, welches ich dieser Angelegenheit schenke, macht
mir wiinschenswerth in dieser so wichtigen Frage allseitige und namentlich
auch von der kanonischen Seite griindliche und verlissliche Aufklărungen zu

erhalten,

und

ich

gerechtfertigt

glaube,

finden,

Euer

Excellenz

werden

ich

diessfalls

vor

wenn

“Kenntnisse

es

Allem

eben

so erklirlich,

als

auf die erschăpfenden

Euerer Excellenz und lhre giitige Unterstiitzung rechne.
Ein bedeutendes Unwoblsein, xvelches ich aufrichtig bedauere, hat wie
ich:
weiss Euer Excellenz verhindert, sich der im November v. J. hier anwesen
den

Deputation

der romanischen Nation anzuschliessen,

vvodurech

mir nebst

dem

Vergniigen des persânlichen Zusammentreffens, die erwiinschte
Gelegenheit
geworden vvăre, iiber diese so wichtige Frage die erforderlichen
Aufschliisse
und verehrten Ansichten Euerer Excellenz im hiezu am Meisten
geeigneten

miindlichen Verlkehre kennen zu lernen und falls es nicht eta noch
în der
Absicht Euerer Excellenz lige, nach Zulăssigkeit Ihrer Gesundheit
Wien în

der năchsten

Zeit zu besuchen,

so werde

ich wobhl

auf das Angenehmere

und

Forderlichere des persânlichen Verkehres mit Huerer Excellenz în dieser
Frage
verzichten miissen.
Fiir diesen letzteren Fall richte ich das verbindliche Ansuchen an Euer
Excellenz, mir sowohl iiber ie Bediirfnisse und Interessen der gr. oriental
ischen
Romanen Siebenbiirgens an dieser durch Allerhăchst Seine Majestăt
in Aussicht gestellten Regelung der hierarchischen Verhiiltnisse der griechis
ch nicht

unirten Kirche,

als auch îiber die Art und Weise,

in xvelcher eine solche nach

den kanonischen Verhăltnissen zu erfolgen hiitte, und ob der Tod des
Patriarchen
auf die Abhaltung der fraglichen Synode einen aufschiebenden Einfluss
haben
miisse oder ob anderweitig und wie diese Abhaltung demungeachtet
ermăglicht
werden kânnte, Ihre verehrten Ansichten gefălligst mittheilen
zu wollen.
Genehmigen Euer Excellenz die Versicherung der vollkommensten
Hochachtung,

mit der ich verharre

Wien, 14 Jinner 1862,

Euerer Excellenz

gehorsamer

Diener

Nădasdy.

—
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|

Respunsul lui Șaguna

cătră Nadasdy.

Nr. pres. 10/1862.

”

Euer Excellenz ! Nachdem die Aufschliisse und Erărterungen, xvelche Euer
Excellenz

dureh

das

mir

so sehr willkommene

verehrteste

Schreiben

vom

14.

dieses in Betreff so hochwichtiger kirchlicher Angelegenheiten von mir verlangen, von der grăssten Bedeutung sind, so werde ich nicht siumen, dieselben
Euer Excellenz sowohl aus der ungeheucheltesten Hochachtung und Verehrung,
die ich fiir hochdero Person hege, als auch um der Wichtigkeit der Sache
selbst willen zu unterbreiten. Ich xwirde mich sehr gliicklich schitzen, wenn
es mir vergănnt sein sollte, dieselben Euer Excellenz persâalich iiberreichen
und 'mit dem beredten als alle Schriften sprechenden miinâlichen Worte beibegleiten zu kânnen. Sollte aber dieser meinerseits so sehnlich gehegte Wunsch
nicht in Erfiillung gehen, so bitte ich Euer Excellenz schon in Vorhinein der
Uberzeugung Raum zu geben, dass keineswegs mein Wille, sondern einzig
und allein meine noch immer schwankenden Gesundheitszustănde hieran Schuld
sein werden.
Indem ich daher Euer Bxcellenz gnidige Nachsicht eine Frist, welche
die Ausarbeitung so hochwichtiger Fragen gebieterisch verlangt, gehorsamst
auszubitten mir erlaube — verharre ich mit der Versicherung der ausgezeichnetesten Hochachtung
Hermannstadt, 19 Jinner 1862.
Euer Excellenz gehorsamster Diener.

19.
|

Serisrea

hi Iocsonyi cătră' Șaguna.

Excellentissime Domnule! Eu când văd, și sum convins, că împregiurările
iertă de a înainta vr'o trâbă, carea e spre folosul naţiunei nâstre, eu atunci
mă apuc de ea cu calore, așa dară cu cât mai vârtos acuma de causa nâstră
bisericâscă, fiind acuma timpul, în care pote fi să putem ajunge la scopul dorit.
În urma acestui propus am aflat de bine a convoca la o consultare pre bărbaţii cei mai destinşi din diecesele Aradului, Timișorei și Verşeţului. Deci
în 2l-a lunei c. au venit încâce la mine din Arad, Ilustritatea sa, Domnul
episcop al Aradului şi fostul ablegat, dnul Georgiu de Popa, din Lugoj, Domnii
Iulian Ianculescu, general perceptorul şi Constantin Radulescu, Geometra comitatului, din Timişora: frate meu Georgiu și căpitanul oraşului, domnul
Ciermena.
Toţi bărbaţi acesti, demni de totă lauda, chiar și singur domnul episcop
fără nici o resistință s'au învoit în despărţirea administrativă bisericescă de
cătră ierarchia sârbescă, prin urmare în aceea propunere a mea ulteridră, cumcă,
25

—

194—

1. Să nu luăm parte la congresul
puţin la alegerea metropolitului sârbesc;

sârbesc,

deci

firesce

cu

atâta

mai

2. Să subșternem tronului înalt prin o deputaţiune o petițiune, prin carea
să cerem restaurarea metropoliei nostre vechi, şi spre scopul acest ţinerea
unui congres bisericesc roman din tâte diecesele, unde se află Români; care
congres

la olaltă cu cel serbesc,

după-ce

ar pregăti un coinitet ales din ambii

congresuri lucrurile pregătitore,. ar înfiinţa despărțirea administrativă, înţelegându-se de sine, că legătura dogmatică bisericescă ar remân6 neatinsă in
eternum.

3. Adunarea a încheiat, ca în capul deputațiunii să Te pună, pe Tine Excellentissime domnule, cu atâta mai tare, ca Illustritatea sa, domnul episcop
din Arad

s'a

declarat

de

sineşi,

fără

a

fi provocat,

că'şi

ţine de datorință

de a se alătura deputaţiunei.
Fiind mie dată din adunare sarcina cea onorifică, de a Te ruga şi provoca la paşul acesta îmi iau voia cu atâta mai mare bucuria de a'mi împlini
datorința asta, cu cât sum
nu

numai

nu

Te

vei

convins,

retrage,

ci«

că Excellenţia Ta după zelul Teu cunoscut
vei

păşi

înainte

ca

stâua

bisericei

nostre

prea amate.
Deputaţiunea după părerea nostră se constea din 12 membri, prin urmare
din conducătorul, ce vei fi Excellenţia Ta, din 3 ardeleni, 3 bănăţeni, 3 aradieni, și din 2 bihoreni, cu totul din il membrii, pre mai mulţi nu propunem

parte din aceea causă, pentru-că e cam greu a afla Gmeni avuţi, cari să cheltu6scă bucuros,

dară parte, pentrucă

scim,

că Maiestatea

Sa nici când nu pri-

meşte vr'o deputațiune constantă din mai mulţi membri.
Aşteptându-i respunsul cu nepăciuire mă recomand amiciţiei Mariei
Tale şi remân cu stima distinsă. Al Măriei Tale prea plecat
Timişora

92 Ianuariu

1862.

|

Andreiu

de Ilocsonyi m. p.

20.
Respunsul episcopului, Șaguna cătră Mocsonyi.
Mult prețuite Amice! Deşi momentuositatea cnprinsului epistolei tale din
22 ale curgătorei c. nou ar cere dela mine
timp mai îndelungat, totuşi ca să-ți împlinesc
Eu aprobez resultatul conferinţei, ce
mai atâta săți spuin: că parerea mea este,

o prejudecare seri6să ce mistueşte
pofta, eată răspunsul meu la, aceea.
aţi avut la 21 ale curg. şi am nuca nu una deputație mare, ci din

fie-care parte a vechiei nâstre mitropolii câte una deputaţie să mârgă la Viena,
- şi adecă una din Banat, una din Arad, una din Oradia mare, și una din Ardeal,
şi când

sar pute şi din Bucovina.

Motivul, pentru care eu propuiu
căci

sciu din pracsă,

că

dacă

3—4

astfeliu de
inşi

din

o

deputaţii
deputaţie

singuratice,
numerosă

este,
se

vor

—

primi la audienţă,

şi ceialalți

restimp de 2—3 săptămâni,
sar învrednici

nu;

19—

ear

dâcă

ar merge

atunci toți membrii

patru

acestor

deputaţi

într'un

deputaţii particulare

de primirea la audiență, ceea-ce ar face mai mare impresie, de

„cât o singură deputaţie, fie aceea cât de numerâsă.

Aceste deputaţii ar trebui

s8 mârgă nu numai pe la Ministrii, ci şi pela amândoi
unguresc, şi la cel ardelenesc.

Eu te rog amice!

cancelarii aulici, la cel

să primesci acest sfat al meu, şi să dai trebei nostre

bisericesti de acolo acestă îndreptare, fiind sigur, că eu acesta dic din pracsa
mea, căci ştiu, cum este gustul dlor mari din Viena, și noi trebue să ne acomodăm și după ei, căci mult depinde dela bunăvoința lor.

Deci așteptând respunsul tău, rămân cu deosebită stimă Al Tău sincer amic
Sibiiu,

15/27 Ianuar

1862.

21.

Serisrea lui Alocsonyi cătră Șaguna.
Excellentissime domnule! La epistola mult preţuită a Măriei 'Tale dto
15/27 lunei c., carea am primit-o astădi, am ondre a-i răspunde, că eu părerea
Excellenţiei 'Tale în privinţa deputaţiunilor nu o aprobez, din causa aceea,
pentru că mergând mai multe deputaţiuni din mai multe părţi, prin urmare
despărţindu-ne la o trebă, în carea dorim și cerem dela Împărăţie a fi împreunaţi, dăm ocasiunea cârmuirei a da fie-cărei deputaţiuni un divers respuns,
deci a efectua proiectul ei, — care mi s'a împărtăşit dilele aste de o parte
sigură — de a concede v6uă, Transilvăneni, o metropolie, dară pre noi din
Ungaria, de a ne învia la congresul şi sinodul sârbesc. Asta vom ajunge,
dâcă ne vom presenta la Împăratul de chilin.
Dară mai departe am să mai fac aceea băgare de s6mă, ca dâcă Maria
Ta, nu Te învoeşti a conduce una deputațiune constantă din membrii din

tâte părţile, locuite de Români,

cu una petiţiune

compusă

în sensul

comun

al tâtei Românimei ortodoxe din Austria, deci de a unifica treba nâstră bisericâscă, atunci noi Românii din Bănat, Arad, Bihor și Bucovina ne vom uni,
vom forma una deputațiune, şi ne vom pune sub conducerea episcopului
din Arad.
Acuma placă a decide lucrul, și a mă însciința despre hotărirea plăcută
a Măriei Tale.
Recomandându-mă amiciţiei şi favorei a Măriei Tale remân cu stima distinsă.
Al Excellenţiei Tale amic sincer,
.
Andreiu de Docsonyi.

25%

—

19%

—

22.

Respunsul lui Șaguna cătră Dlocsonyi.
Mult preţuite Amice! Eu cu mult mai mult 'Te iubesc, și părerea-ţi ce
mi-ai manifestat în epistola-ți de astădi, cu mult mai mult o preţuese, de cât:
m'ași put6

opune

ei,

de vreme

ce convins

sânt desăvârşit,

că atât părerea ta

pentru una deputaţie, cât şi părerea mea pentru mai multe deputaţii au de
țintă ultimă binele bisericesc şi naţional. De aceea mă grăbese a-ți răscrie, că
eu bucuros voiu conduce deputaţia generală naţională în trâba cestionată bisericâscă așteptând aviso pentru timpul călătoriei nâstre la Viena.

Primeşte încredințarea stimei
remân€. Al Tău amic sincer.
Sibiiu,

22 Ianuar

celei

mai

distinse,

cu

care

am

onâre

1862.

23.

Dobran
Buere

Excellenz!

Nach

cătră Saguna.

Absendung

meines

letzten

ergebensten Berichtes

an Euere Excellenz hatte ich einige Mal sehon a. h. und hohen
Orts in
Betreff der Wiedereinsetzung unserer im Jahre 1783 unterăriiclten
Metropolie
Vortrag gehalten und ausfiihrlich auseinandergesetzt: dass
diess das ehrlich
aufgefasste Interesse der Monarchie und der a. h. Dynastie
befărdern xiirde.
Wie ich bei dieser Gelegenheit bemerkte sind alle hochgestellten
Herren

eines Sinnes, diese Bitte zu gewâhren. Sr. Ex. Grf. Nadasdy
liess sich sogar
dureh Herrn Puscariu Ausziige aus mehreren Petitionen und
Broschuren, von
denen ich Ihnen auch einige zu diesem Zwecke iibergab,
vorlegen — und wird

auch vom Herrn

von Moldovan

auf die Artikel

der Zeitungen,

die sich damit

seit einer kurzen Zeit befassen, aufmerksam gemacht,
Der hier anwesende erzbischăfliche Administrator, welcher
heute erst bei
Sr. Majestăt
Audienz hatte, vernahm

auch

diese Absicht

und

erklărte 5fter

vor
mir, dass S. Excellenz die Realisirung dieser unserer Bitte
auch zeitgemiiss
vorkomme — und hoffe im Vereine mit Euerer Excellenz
das Beste unserer
Kirche ermăglichen zu kânnen,
Ich war so frei dem Herrn Staatsminister von Schmerling
vorzubringen:
Euere Excellenz zum Metropoliten bei Sr. Majestăt
vorzuschlagen und nach
geschehener Ernennung hochâieselben nach Wien
zu berufen: um hierorts
den Plan zur kiinftigen Organisation mit den Einfluss
habenden Herren zu
besprechen.

“Seine Excellenz versprach. sich der Angelegenheit
eifrig anzunehmen
und so hoffe ich, da mir auch die anderen Herren
dasselbe versprachen und

weil jetzt dazu der. geeignetste
bald erfolgen werde.

Zeitpunkt

ist,

dass

die a. h. Entschliessung
”
:

a

—
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Heute Morgens ist Herr von Puskariu auf seinen neuen Bestimmungsort

abgereist, und wir haben noch zu erwarten, dass der schon lange fiir die gute
Sache . mitwirkende
Freund D. von Moldovan, welcher nach meiner innigsten
Uberzeugung ein ungeheuchelter Verehrer Euerer Excellenz und eifriger Befârderer hochihrer Ansichten ist, auch seinen verdienten Posten erreiche, wozu
indessen einzig und allein ein gnădiges Fiirwort Euerer Excellenz beim
Hofkanzler Grafen Nadasdy, um das ich unterthănigst bitte, am Meisten
beitragen wiirde.
Mich der ferneren hohen Gewogenheit empfehlend, kiisse ich die Hinde,
und verharre in tiefer Ehrfarebht.
Euerer Excellenz unterthănigster Diener
Wien, 30. Jinner 1862.
Jo. Dobran.

24.
Saguna cătră Dobran.
Ich bin Buer Hochwohlgeboren auf zwei Briefe vom 6. und 30. Jănner
mit Antyvort schuldig und bitte meine Saumseligkeit dem einzigen Umstande
zuschreiben zu xwollen, dass ich mich ausser Stand befand, die belobten zwei
Briefe zu beantwworten, ohne deren Inhalt gehărig iiberlegt, und gepriift zu haben.
In dem ersten belieben Sie von mir einen Organisationsplan zu verlangen.
Lieber Freund! YVir sehen ja, wobhin unsere politische Lage zu Folge der
unzăhligen Organisationspline gelangt ist, zweifelsohne -wird auch .unsere
Kirchen-Angelegenheit aus einem Chaos in das andere und noch mehrere Chaose
gerathen, wenn jeder sich anmassen sollte, sich als Organisateur zu geriren,
und Organisationsplăne zu entwerfen. Ich bin diesbeziiglich der unmassgeblichen Meinung, und bitte solche streng zu priifen, dass man unsere Rekurse
einer Erledigung wiirdige, und dass man dadurch uns die Măglichkeit gebe,
an den ordnungsmăssigen Weiterbau unserer Sache Hand anlegen zu kânnen,
dass ist: uns kirchlich zu constituiren, und so erst praktisch ihre îussere
Seite darzulegen. Ich xwiirde Niemandem rathen, sich eigenmiichtig dieser An-

gelegenheit zu unterziehen,

zumalen

wir kein Papstthum,

sondern eine Hie-

rarchie haben, die die Mitwirkung der Representanten der Geistlichen und
Laien in ihnlichen Făllen zu Rathe zu ziehen hat, sonst wiirde sie sich einer
unverzeihlichen Anmassung schuldig machen.

Ich bin wveiter fest iiberzeugt,

dass unsere Didcesan-Versammlung

vom

Jahre 1860 in dem Majestitsrekurs sich hinreichend ausgesprochen hat în
Betreft der weiteren Entwicklung unserer Kirchen- und Schulangelegenheiten,
falls sie eine giinstige allerhichste Entschliessung iiber die Wiedereinsetzung
unserer Metropolie bekommen wiirde. Bis zu dieser Grenze kann ich gehen,

aber weiter nicht ohne mich in die Gefahr der Beschuldigung einer Eigenmichtigkeit auszusetzen, die nur nachtheilige Folgen nach sich ziehen wiirde.

.
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Ieh bin auch von Sr. Excellenz dem Grafen Nadasdy aufgefordert, einen
Plan iiber unsere Kirchenangelegenheit zu - verfassen, und Hochdemselben
persânlich, oder schriftlich zu unterbreiten, und werde die Ehre haben, auch
Ihm in diesem Sinne vor meiner Hinaufreise, die in einigen Wochen erfolgen
wird, vorliufig zu berichten.
|

Es ist daher eine logische Folgerung, wenn ich Sie beziiglich ihres ziveiten

Briefes

ersuche,

nicht

fiir

meine

Ernennung

zum

Metropoliten,

sondern fiir

die Erledigung unseres Majestiătsrekurses vom J. 1860, den ich ihnen zukommen liess, an geeigneten Orten das Wort zu sprechen damit wir nicht aus
einer Îrregularitaet in die andere gerathen. Woraus ersichtlich wird,. dass ich
fir die kanonische Regelung unserer Kirchen-Verhăltnisse, nicht aber făr
meine Ernennung zum Metropoliten eingenommen bin, denn. wenn ich nicht
von dieser ehrlichen Uberzeugung noch im Jahre 1848 durchdrungen gewesen
wăre, so hiătte mich das Edtvăs-Cultus-Ministerium zum Metropoliten schon

damals

gemacht,

Hermannstadt,

,
den 27. Jinner

1862.

25.

Mocsonyi cătră Șaguna.
Excellentissime Domnule!
dto. 22 Ianuarie,

prin care mă

La epistola mult preţuită a Excellenţiei Tale,
însciinţezi,

că Te

alăturezi părerei

mele, după

care poftim toţi românii din Austria a trimite una deputațiune generală la
înaltul tron spre a-i substerne o petițiune pentru restaurarea metro poliei nostre
vechi, prin urmare şi pentru ţinerea unui congres național-bisericesc, care
pronunciând rehabilitarea metropoliei, ar înființa la olaltă cu congresul cel
sârbesc, — pregătindu-se înainte tot prin un comitet ales din ambele congrese
lucrurile pregătitore, — despărțirea administraţiunei bisericesci, lăsând legătura
dogmatică neclătită în eternitate, — am ondre a-Ți răspunde: că în urma

învoirei memorate a Excellenţiei Tale am ţinut ieri, adecă în 10 a lunei curente

aici la mine a d6ua

adunare,

la carea au fost representanți

din tote părţile

locuite de români, și în carea s'a hotărit:
1. Cum-că nici o comunitate română, prin urmare nici un român
ia parte la alegerea ablegaţilor pentru congresul sârbesc;

2.

Să-se trimită o deputaţiune generală sub

la înaltul tron spre seopul

sus numit;

să nu

conducerea Excelenţiei 'Tale

3. Membrii acestei deputaţiuni, cari vor fi din diecesa aradană cu episcopul la olaltă 3, — din diecesele Timişorii și Verșeţului 3, — şi din miliţie
1, — să se alegă prin comunităţile cele mai semnate, și să se provedă cu
credenţionale. Fiind representanți ai poporului nostru mai număroşi aici la mine

strânși, s'au declarat toţi, că în comunitățile lor vor

alege de

membrii

depu-

—

tațiunei pe mine, — pre frate meu
Radulovits din Biseriea-Albă.
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Antoniu,

—

pe

Udria din

Lugoş,

şi

pe

Adunarea fiind însufleţită pentru trâba asta a nâstră, însă temându-se,

ca să nu se cumva decidă ceva în privinţa asta a nâstră la înalta curte fără
a
nu fi întrebaţi, a aflat de bine, ca deputațiunea să grăbâscă cu plecarea
cătră
Viena, deci a hotărit, ca toţi membrii deputaţiunei să sosâscă în 8 Martie sâra,
după calendariul nou în Viera, şi în 9 Martie să ne adunăm la Bxcelenţia Ta
spre a ne înțelege mai departe;
|
5. Adunarea a mai decretat pronunciarea mulțămirei sale cătră Excelenţia
Ta pentru ostenelele, carele ai. adus pănă acuma în trâba asta, şi rugarea
cătră Excelenţia Ta, cum-că fiind împrejurările nâstre bisericesei și petiţiunile,
care s'au substernut pănă acuma, tronului în privința asta, Excelenţiei Tale
mai bine cunoscute, să ai bunătatea şi de astădată a face petițiunea substernendă, carea vom subserie-o în Viena noi membrii deputaţiunei, ca aleşii comunităţilor bisericesci.
După aste mai am se-Ți fac cunoscut, că principele Lichtenstein, care
m'a cercetat în dilele trecute, fiind vorba despre trâba nâstră bisericâscă și
despre Excelenţia Ta, s'a pronunciat favorabilminte în privința Excellenţiei 'Tale
însărcinându-mă a-i face cunoscut, că fârte se va bucura, dâcă Excellenţia
Ta, trecând prin Timișora, "1 vei cerceta. Eu cuget prin urmare, că forte

bine ai face, a veni încâce la Timișora în 5 Martie sâra, parte spre a Te întâlni

cu principele,

parte,

spre

a odichni

de fatigele călătoriei,

pleca împreună cătră Viena, unde vom sosi în a 8-a ssră.

și a T-a s6ră vom

Recomandându-mă amiciţiei Excellenţiei Tale și așteptându-Ți răspunsul
prețuit, remân cu stimă distinsă al Excelenţiei Tale sincer conaţional
Andreiu de Mocsonyi m. p.

26.
Răspunsul lui Șaguna cătră Mocsonyi.
lustre Domnule!

Deocamdată numai atât pot răspunde la mult preţuita-ţi

epistolă din 11 ale curentei, că o am primit, şi mă voi nevoi ca ds 8 Martie c.n.
să ajung la Viena, însă fiind-că pănă acum n'am avut prilej a curteni ps contele

Creneoville

ca pre

Guvernatorul Ard6lului,

"nainte de mergerea mea la Viena,

am trebuinţă acâsta a o face mai

şi gândesc,

ca să împreunez mergerea

mea

la Viena, cu cea dela Cluj; de aceea îmi voiu lua drumul nu cătră Timişora,

ci cătră Cluj, se înțelege de sine, că apoi dela Viena m'ași întârce pela Timișora, când apoi a-și av6 întâlnire cu principele Lichtenstein.
Cu deosebit respect am rămas al Ilustrităţei Tale sincer amic.

Sibiiu,

5/17 Februarie 1862.

—
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Adresa deputaţiunii române cătră împeraiul presentată la 3/15 Martie 1962.
„Maiestatea Ta c. r. apostolică! Dâmne pre îndurate! Urmând impulsului
simțămintelor deșteptate în noi din convincțiune eligi0să și considerând
urgintea provocare îndreptată cătră noi din partea conaţionalilor și coreligionarilor nostri,

al Maiestăţei
reaşezarea în
în faptă prin
Înainte

cutezăm

a sta cu totă veneraţiunea

înaintea preaînaltului tron

Tale ces. reg. apostolice și a ne ruga cu genunchii plecaţi pentru
starea de mai înainte a ierarchiei n6stre bisericesci, suprimate
fatalitatea timpurilor şi măsurile politice.
de tâte ne simțim îndatoraţi a observa şi a dechiără cu totă

umilitatea, că noi prin acâstă rugăminte a nâstră, precum arată și formularea
ei de mai sus, nici în cercul bisericei nâstre generale ori locale, nici în stat

nu cerem vre-o
numai

0

posițiune

posițiune,

ce

nduă și neavută

din

privințe

pănă acum, ci dorim a recâștiga

politico-administrative

de un îndelungat

şir de ani în faptă ni s'a luat, dar ni se cuvine după dreptate din vechime.
Motivele acestei preaumilite rugări sunt următorele:
1. ca, să câştigăm o posiţiune regulată canonică în biserică și patria
nâstră ca creştini de religiunea răsăritenă, — acea posiţiune, ce odinidră, și
anume din timpurile cele mai vechi, o am avut şi numai în veacul al 18 o am
perdut în urma sistemei de persecuţiune de pe atunci;
2. Ca să documentăm Maiestăţii Tale ces. reg. apostolice de nou, că noi

perderea constituţiunei nostre canonice bisericesci încă şi astădi după 170 ani,
o simţim din adâncul inimei şi că acea durere nu s'a alinat, pentru-că relele provenitâre de acolo sunt nesăcătâre, răpindu-ne liniscea sufletului şi a

consciinţei ;
|
3. ca
- să câştigăm
4. ca
dreptul de
posițiune

noi românii de biserica orientală faţă cu coreligionarii nostri sârbi
o posiţiune regulată amăsurată can6nelor bisericesci;
noi pe temeiul posiţiunei, ce o va dobândi religiunea nostră după
stat, să ne împărtășim de acelea-și drepturi şi libertăţi,. în a căror

asigurată se află neconturbaţi

privilegiilor celor date lor;
5.

ca să ne putem

bucura

consciință şi cult, după carea
religiunea nâstră străbună, —

coreligionarii nostri

serbi pe temeiul

nu numai de libertatea aceea individuală în
ne stă îp voie, a ne ţină ori a nu ne ţin6 de
ci și de libertatea comună în stat, cu dreptul

adecă de a organisa, administra şi conduce cu autonomia afacerile bisericesci
şi scolare în spiritul can6nelor bisericesci sub o supraveghiare regulată prin
lege din

partea statului;

în care

privință

de altmintrelea

cum

mai sărbăto-

resce dechiarăm aici, ca prin recâştigarea vechei nâstre administraţiuni bisericesci unimea sfintei, ecumenicei şi apostolicei n6stre biserici şi a dogmelor
ei faţă cu ceialalți frați de credință ai nostri fără deosebire de naţionalitate,
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și aşă şi faţă cu coreligionarii nostri sârbi şi cu ierarchia lor, nu voim nici a
o strica nici a o slăbi, din contră dorim în înțelesul instituţiunilor bisericesci
o posițiune coordinată metropoliei carloviţiene;
6. ca să ne eliberăm de apăsarea decretelor de curte din 9 şi 30 Octobre
1783 și a celui din 8 Decembre 1786, prin care se rânduiră următorele: „Privilegiile naţiunei neunite transilvane nici decât n'au de a se face unele cu ale
naţiunei illirice din Ungaria („Privilegia non unitae nationis transilvanicae iis
illyrieae nationis in Hungaria penitus uniformanda non esse“). Episcopul transilvan dela tote privilegiile, de care se bucură națiunea illirică în Ungaria,

va fi eschis („episcopus

transsilvaniensis ab omnibus, quibus natio illyrica în

Hungaria fruitur privilegiis, exclusus erit+). Episcopii din 'Transilvania şi Bucovina au de a sta sub metropolitul din Carloviţ întocmai ca toţi ceilalți
episcopi neuniţi, afară de acele obiecte, care amăsurat privilegiilor ei, se potrivesc numai pentru națiunea illirică.
Pentru delăturarea acestor măsuri politice îndrăsnim a ne ruga cu atât
mai vârtos, căci legea ungară de ţară din anul 1791 statoresce libertatea religiunei fără, deosebire de naţiunile, ce mărturisesc credinţa bisericei nostre şi
concede necondiţionat indreptățirea „de a câştiga și stăpâni bunuri şi de a,
purta tote diregătoriile asemenea celorlalți cetățeni“, („Acquirendorum et pos-

sidendorum bonorum ac gerendorum

omnium officiorum ad instar reliquorum

regnicolarum*), €r articolul de lege transilvan 60 din anul 1791 sună așa:
„Religiunea orientală de ritul grecesc neunit, carea după legile acestei provincii
pănă acum fu numărată între religiunile suferite, prin puterea articolului de
faţă se întăresce în liberul său exerciţiu, („Religio orientalis graeei ritus non

unita, quae juxta leges hujus

provinciae hactenus

inter toleratas religiones

recensita fuit, vigore -praesentis articuli în libero suo exercitio confirmatur“);
cu cât mai departe preaînălțată Maiestatea Ta în patenta împărătâscă din 31
Decembre 1851 ai prochiămat, ea ori-ce biserică recunoscută prin lege o vei
susțină şi scuti în dreptul exerciţiului comun public al religiunei, apoi în
autonomica administrare a, afacerilor ei, precum și în posesiunea şi usuarea
institutelor, legatelor şi fondurilor ei, și cu cât în sfârşit e cunoscut în comun,
că nici o bisericâ creștinescă din privinţa naționalităţii nu face vre-o deosebire
între credincioșii săi, de aceea și fie-care membru al unei religiuni are asemenea,
drept la tote darurile şi dreptăţile bisericesei, ori după doctrina teologică:
„Christos este capul, cu care credincioşii ca membre ale trupului stau în cea
mai intimă comunitate cu Dumnedeu și între sine ca fraţii“.
Încât însă preaumilita nostră ragare condiționeză o modificare a ierarchiei
de pănă acum a bisericei nostre din Austria, noi suntem pătrunşi de acel adevăr,
ca restituirea

în starea administrărei

bisericei nostre

existate pănă

la, a. 1700,

ce o cerem noi, e o urmare firâscă a aședămintelor nâstre positive bisoricesci
și a legilor patriei, precum şi o consecință naturală a principiilor moderne
26
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de stat, ce le-ai prochiămat Maiestatea Ta pentru tâte poporele şi religiunile

“creştinesci,

şi

că rugarea

nâstră în

causa

acâsta

are

o

basă morală,

carea

purtată de necesitatea regulărei canonice a referințelor nâstre bisericesci, în-

făţişază consciinţa generală a amânduror naționalităților, ce se țin de biserica acesta, despre carea în cei treispredece ani din urmă s'au substernut regimului Maiestăţei Tale mai multe rugăminţi, în urma cărora se întâmplă apoi

de Majestatea Ta la preaumilita rugăminte a celor trei consiliari estraordinari
imperiali de naţionalitate română, a episcopului Andreiu baron de Şaguna,
Andreiu Mocsonyi de Foen, și Nicolau baron de Petrino, te-ai îndurat a emite
0 preaînaltă resoluţiune în 27 Septembre 1860, pentru noi plină de mângăiere
şi a dechiăra, că Maiestatea 'Ta ridicărei unei metropolii pentru românii binu esci neaplecat.

sericei orientale

Teoriile positive,

ce privesc la necesara regulare a ierarchiei nâstre bi-

sericesci, se baseză pe următârele canâne:
1. pe canonul 34 apostolesc: „Episcopul

fie-cărei națiuni să cundscă

pre

cel dintâiu între ei“, („Episcopus unius cujusque gentis oportet scire, qui in
|
eis est primus“),
2. pe canonul 6 al soborului ecumenic I: „Obiceiurile vechi să se păstreze“,
3.

serventur“).

mores

(„Antiqui

pe canonul 2 al soborului ecumenic II:

„»Bpiscopii în biserică afară de

diecesă și peste hotarele ei să nu iasă, nici să amestece bisericele“;
(„Episcopi ultra Dioecesim in Ecclesias extra suos terminos ne excedant,
nec Ecelesias
confundant“).

4,
să

se

pe canonul 8al soborului ecumenic III: Drepturile fie-cărei provincii,

păstreze

curate

și nevătămate,

ce

le

are

dela

început

de

mulţi

ani

mai înainte, după obiceiul, ce Pau păstrat; din vechime“, („Unicuigue
Provinciae
pura et inviolata, serventur jura, guae ab initio et multis retro
annis habet
secundum Consvetudinem, quae jam olim servata est“).
Acestea sunt canânele despre ordinea ierarchică; 6r în cât ţine de punctele
de vedere istorice și cele de drept de stat, ne luăm îndrăsnâlă
spre lămurirea

lor a ne

provoca:

a) la ordinaţiunea .patriarehului: constantinopolitan

1391, prin

carea

episcopul

din

Muncaciu

Antoniu,

din 13 August

se subordintză metropolitului

|
„din Ardel;
b) la diplomele regilor: Matia din a. 1479 şi Vladislau
din a. 1491 și 1494;
c) la adevărul acela, că noi încă în a, 1688, când s'a
încorporat Ardslul cu Au-

stria, și înainte de venirea sârbilor şi de înfiinţarea metropoliei
carloviţene,
ceea-ce s'a întâmplat la a. 1690, am avut metropoliţii
nostri în Ardsl, şi
anume

Teofil,

pe Varlaam, după mârtea acestuia din 1693 pănă
la a. 1697 pe.
şi dela a. 1698 pănă la a. 1700 pe Atanasiu, aşa
dară, încă sub

împărații Austriei,

trei metropoliţi,

dintre care cel din “urmă a, trecut la
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unire, şi noi în urma acelei întâmplări am fost împedecaţi din partea.
politică de a întregi scaunul metropolitan, fiind-că s'a credut că creştinii

„Vor

urma

esemplului

metropolitului

lor. După-ce însă acâsta nu s'a în-

templat, s'a octroat, după 65 de ani adecă în a. 1765, pentru Ardsl un
episcop; 6r coreligionarii şi conaţionalii nostri din Ungaria şi Bănat s'au
ignorat cu total în privinţa bisericâscă, lăsânduli-se în voie în trebile lor
spirituali, a merge sau a nu merge la episcopii s6rbesci, cari se aşedară
într'aceea în Arad, Timiş6ra și Caransebeş-Verșeţ; în chipul acesta fară
siliți românii greco-orientali, ce numără mai mult ca d6uă mili6ne, a
veni pănă la alte timpuri mai fericite sub metropolia din Carloviţ și episcopatele ei sârbesci, care s'a înfiinţat pentru abia, mai mult ca 6—7 sute
de mii suflete de naționalitatea sârbescă!
Este

așa

din numitele

dar un

adevăr

ţări să simt

necontestabil,

ca românii de religiunea

rău şi nemulțămiţi

cu

orientală

starea bisericescă,

ce li s'a

croit, pe calea politică, şi că n'au încetat a se folosi de tâtă ocasiunea bine-

venită pentru

recâștigarea

stărei

canonice

bisericesci

spective a neprescriptivelor ei drepturi de autonomie,
pănă

acuma

vre-o

de

mai

înainte

și re-

fără de a fi putut afla

mângăiere !

Petiţiunea nâstră de față, precum și acelea, care le-am făcut în cei 13 .
ani de carând trecuţi, nu sunt decât o continuare a petițiunilor în domnul
adormiţilor nostri coreligionari şi conaţionali.
Noi ne luăm refugiu la preaînaltul tron al Maiestăţei Tale și acuma, în
starea cea strîmtorată a bisericei n6stre, cu tâtă devoţiunea, pentru-că noi
credem tare, că sub gloriosul regim al Maiestăţei Tale ces. reg. apostolice,
au cădut stavilele, ce au făcut sute de ani deosebire între posiţiunea şi drep„turile religiunilor și naţiunilor creştine, prin urmare, că şi pentru biserica şi

națiunea n6stră sar fi revărsat o auroră mai suridătore, în urma căreia vom

veni în starea, ca în înțelesul citatelor can6ne, obiceiurile vechi în biserică să
se păstreze, — episcopii străini afară de diecesă şi peste hotarele ei să nu
iasă, nici să amestece bisericele, ci drepturile fie-cărei provincii— metropolii —
să se păstreze curate şi nevătămate, ce le-au avut dela, început şi de mulţi

ani, după obiceiul ce s'au păstrat din vechime.

După-ce am deseris fidel și pe scurt posiţiunea nâstră ce am avut și o
avem acuma, în biserică şi stat, ne luăm îndrăsnâla, pentra o corespundătăâre realisare a acestui drept sânt al nostru, a ne ruga preaumulit: Să te înduri
Maiestate ces. reg. apostolică prin un puternic și grațios cuvânt a ridica pedecile, ce stau în calea realisărei metropoliei nâstre venerabile, nouă românilor
de religiunea orientală — cari nu mai puţin ca credincioșii altor religiuni
creştinesci şi ca celelalte naţiuni din Austria, am dat dovadă despre credinţă
şi alipire cătră ' preainaltul tron — a ne da preagrațios aceeaşi posiţiune de
drept de stat, de carea se bucură creștinii celorlalte religiuni şi națiuni cre26%
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ştinesci, cu atâta mai vârtos, căci este în deobsce cunoscut, că organul regimului Maiestăţei Tale „Corespondenţa Asistriacă“ la audirea importantei sciri
despre concordat, au dechiarai, că Maiestatea Ta, îndată la începutul preainaltei
stăpâniri, prin măruri resolute ai recunoscut adevărul cel mare creșştinesc, că

biserica lui Dumnedeu nu stă sub tutela puterilor lumesci. Conform cu acesta
îndură-te dară Maiestate ces. reg. apostolică a concede preagraţios ca noi,ca creştini răsăriteni eliberaţi de legăturile prin care am fost subordinați din partea
politică

sub

ierarchia

sârbâscă,

cea

pentru noi

anticanonică,

drepturilor nâstre autonomice ierarchice, cu deosebire

spre realisarea

şi spre alegerea metro-

politului, carele ar veni apoi a se întări de Maiestatea Ta, să ţinem
bisericesc, constătătoriu din 40 preoţi şi 60 onoraţiori mireni din
dâlului, Bucovina, Aradului și din cele dâuă diecese din Bănat,
stituirea nâstră bisericescă, — şi a însărcina cu convocarea şi

un congres
diecesa Arpentru conconducerea

acestui congres bisericesc. pe episcopul nostru din Ardel Andreiu baron de
Șaguna, şi de a-l împuternici, ca să pâtă face cele de lipsă pentru conscrierea

comunităţilor bisericesci, a sufletelor de naţionalitate română, precum şi pentru
alegerea de deputați din Bănat la congresul acesta, fiind-că noi în ținutul

acesta nu avem nici un episcop propriu.
Problema congresului acestuia ar fi mai departe:
a) de a formula proposiţiile necesarie în privinţa posițiunei bisericei nostre
faţă cu statul;

Lb) de a se sfătui despre arondarea episcopatelor, protopopiatelor, parocbhiilor,
„mănăstirilor,

despre

dotarea

archiereilor,

parochilor

şi a celuilalt personal

bisericesc şi scolariu, precum şi preste tot despre sedle — care sunt pro-

blema

cea mai sfântă a unei biserici creştine;

c) de a se sfătui asemenea despre organisaţiunea internă, ordinea şi împărțirea obiectelor, ce privesc la bunurile temporale (temporalia); .
d) de a compune un elaborat în privinţa obiectelor de sub d) şi c) şi dea
face cele de lipsă cu congresul sârbese pentru comuna pertractare şi de„Ânitiva punere în lucrare a obiectelor, ce ating amândduă părţile.
Noi ne-am

luat

libertate

a

compune

umilita. rugare

mai sus arătat, pentru-că suntem de acea tare convingere,
unei regulări neîntârdiate a afacerilor nâstre bisericesei

modul acesta ar
_care, la înţelesul
în Carloviţ, fără
se pote pertracta
de drept. Modul

a nostră în modul

că spre realisarea
și scolare numai

pute-fi legal şi potrivit; fiind-oă într'un sinod episcopesc,
emisului ministerial din 30 Septembre 1860, ar fi să se ţină
conlucrarea representaţiunei statului preoţesc şi mirenesc, nu
întrebarea de viaţă a bisericei nâstre, aşa cât să aibă putere
acesta proiectat de noi cu atâta mai vârtos ne rugăm să te

înduri Maiestate preagraţios al aplacida, căci comitenţii nostri
sunt convinşi.
în cugetul lor, că ei nici decât nu ar pută lua parte la un congres
bisericese
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pentru ei anticanonic, care ar fi pote să se ţină pe basa privilegiilor, ce s'au

dat fraţilor nostri coreligionari sârbi.
Îndrăsnind a asterne acâsta a nâstră umilită rugare la treptele preaînaltului

tron al Maiestăţei Tale ces. reg.

apostolice,

cu reverință

profundă rămânem

ai Maiestăţei 'Tale ces. reg. apostolice. Viena, 15 Martie 1862, prea plecaţi
servi şi credincioși supuși. Andreiu baron de Șaguna m. p. episcop în Ard].
Procopiu Ivacicoviciu m. p. episcop în Arad. Teofil Bendela m. p. general
„vicariu şi archimandrit consistorial în Bucovina. Eudoxiu de Hurmuzachi
m..p. locţinătoriu de căpitan de ţară în Bucovina. Nicolau cavaler de Buchental m. p. proprietar în Bucovina. Nicolau cavaler de Vasileo m. p. proprietar în Bucovina. Andreiu Mocsonyi de Foen m. p. proprietar în Bănat.
Antoniu Moesonyi de Foen m. p. proprietar în Banat. Emanuil Gozsdu m. p.

împuternicitul mai multor comune din comitatul Crașăului. Filip Pascu m. p.

fiscal suprem de comitat în Lugoş. Constantin Udrea m. p. neguțător şi proprietar al e. r. cruci de aur cu corâna pentru merite, în Lugoș. Vincențiu
Babeş m. p. secretar c. r. de curte, împuternicitul comunelor Oradane. Gregoriu

Popoviciu m. p. notariu la tribunalul cambial

în Arad.

Ioan Popasu m. p.

protopop în Braşov. Demetrin Moldovan m. p. consiliar împărătesc şi secretar
de curte reg. al Transilvaniei. Nicolau Popea m. p. protosincel în Ardsl. Servian
Popoviciu m. p. consiliar ces. reg. de prefectură în disponibilitate din Ard6le.
28,
Furmauzachă

câtră

Șaguna.

Excelenţiă!. Având onore a Vă felicita despre buna venire a Excelenţiei
Vostre la Viena, Vă espuiu profunda mea veneraţiune şi bucuriă despre întreprinderea

cea

de Dumnedeu

şi de

6meni

binecuvântată,

care

v'au

adus

la

Viena. Ceriul să Vă stee întru ajutoriu, la tote ostenelile, cari ţîntese spre
emanciparea, concentrarea şi organisarea bisericei romano-ortodoxe după can6ne, ca să se îmbucure tâtă națiunea de cel mai deplin a lor succes. Dorese
din totă puterea inimei mele, ca să Vă învrednicâscă preaputernicul Dumnedeu,
a Vă mângăea cu dulcea conştiinţă că aţi răsplătit dragostea şi încrederea
statornică a naţiunei prin măreaţa faptă a desrobirei şi a concentrărei bisericei,
— că V'aţi asigurat o pagină de aur în analele Românilor; că v'a-ţi încoronat o

vi6ţă plină de lupte şi bogată de merite

pentru

binele

nâmului,

cu cununa

cea mai strălucită şi neperitore: făcându-Vă în urmă urgitoriul unei epoche
|
nouă de gloriă şi de fericire a bisericei şi naţiunei române.
În urmarea dorinței Excelenţiei vâstre, care mi-aţi exprimat în preaonorata scrisore din luna lui Ianuariu a. c. am ondre a Vă trimite o traducere germână a Antorismului, care am mijlocit a se face aice. Manuscrisul Pam expediat îndată după finirea sa, spre scurtarea timpului, fără cercetare mai dea-
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măruntă, cu poșta de eri cătră fratele meu Doksaki la Viena, pentru al înmâna Excelenţiei Vostre, poftindu-l eu, să înzestreze mai nainte traducerea
cu o prefață potrivită din pâna sa cea măestră și să pelrecă şi traducerea cu
atenţiune, spre a da stilului germân, care altmintere este forte corect, eleganța
şi lustrul limbagiului său. Traducerea este făcută de un naţionalist şi bărbat
erudit. Cu tâte aceste Vă rog şi pe Excelenţia Vostră a îndemna pe fratele
meu Doksaki, ca să lase tâte trebile dumnii-sale deoparte, ca să facă tradu-

cerea cu t6tă grăbirea cum mai perfectă, şi decă aţi afla cumva cu cale, să
binevoiţi a-i da pentru scurtarea timpului, spre ajutor şi un teolog spre înlocuirea traducerei germâne a citatelor prin Greşi-care traducere germână aulentică de mai nainte.
Frăţine-meu, care lucreză forte de grabă, nu-i trebue mai mult de 4,5

dile — precum și copistului vre-o 2 dile. Traducerea cărţii acesteia momentose cere în momentul de faţă cea mai mare grăbire şi alcătuirea ei merită cea
mai mare îngrijire, căci ea va fi de acum pentru toți străinii, pentru guvern
precum și pentru publicul cel mare din împărăție şi afară de hotarele ei, unicul
isvor spre a cunâşte individualitatea și principiile organisării bisericei nostre.
din causa acesta mă îndemnă

Tot

ambiţiunea

pofti Exce-

naţională a Vă

lență, să binevoiţi a orândui ca să se tipărescă traducerea acesta germână
la Viena după obiceiul de astădi, cât se pote de frumos. Eleganţa formei
esteridre să corăspundă cuprinsului. prețios al cărţii. Să bată cam la ochi, în
ori-ce privință streinilor invidioşi, care era deprinşi a privi cu Greşi-care su-

meţie la.tot, ce purcedea dela Români.
Familia mea şi frații mei de aicea Vă trimit plecatele lor închinăciuni.
Remân cu profundă stimă și veneraţiune al Excelenţiei Vostre plecat serv
Cernaulka, 12/24 Martie 1862.
George Hurmuzachi m. p.
29.

Saguna cătră Hurmuzachi.
Mult Stimatului Domn
Mă

vei

ierta

domnul

meu,

Georgiu Hurmuzachi în Cernauka.
că la

preţuita-vă

epistolă

dto

12;24 Wartie

a. c. răspund numai acum după sosirea mea acasă dela Viena. De asemenea
iartă-mi ca obiectul ei principal să-l pertractez mai la urmă, €r acum să vă
spun, că în diua S. marelui mucenic George, ce o sărbarăm ieri, am sărbat şi
eu, deşi în

tăcere

şi linisce,

onomastica

D-Vâstre,

carea rog

pe Dumnedeu,

să'vă învrednicâscă a o ajunge șia o petrece la mulți ani în deplină sănătate
şi mulțămire spre bucuria mult
căror fiu credincios sunteți.

stimatei familii

şi a naţiunei

şi bisericei, al

Traducerea Antorismului o am primit şi o am cetit, şi îndreptând iei
colea câte ceva în privinţa cuprinsului mă& învoese şi eu cu părerea mult
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stimat D-Vâstre, ca cartea să se tipăr&scă în Viena, şi bucuros primesc asupră-mi,
a participa şi la purtarea speselor tipărirei
patru bărbaţi zeloşi, cari să se împărtăşâscă
unul, cu aceea condițiune însă, ca a patra
mi se trimită mie, şi eu apoi acestea după
unde aş crede, că ar fi de lipsă şi de folos.
Pe lângă care rămân cu binecuvântare
Sibiiu, în 24 Aprile 1862.

ei în modul acela, că decă ar fi
de acâstă întreprindere, eu aș fi
parte din exemplarele tipărite să
trebuință să le împart în dar pe
archier&scă etc.

30.

Mocsonyi cătră Șaguna.
Excellentissime Domnule Episcop! Am onâre a Vă transmite un exemplar
de documentele, care le-am câştigat parte prin familia mea, parte şi prin ajutorul Excellenţiei Sale, domnului archiepiscop de Șulutz. Cred că veţi găsi.
între ele multe date spre folosul bisericei nâstre.
Idea congresului în împregiurările de adi nu o particip nici cât, cu atâta
mai tare, fiindcă dela resultatul dînsului va atârna resoluțiunea în privinţa
Mitropoliei n6stre ete. etc. etc. Sapienti pauca!
Mă recomand graţiei și amiciţiei Excellenţiei Vâstre remănând cu stimă
profundă Al Excellenţiei Vostre umilit serv.
În Foen, 31 Martie 1863.
Andreiu de JMocsonyi m. p.

31.
Respunsul lui Șaguna cătră Mocsonyi.
Mult stimata-ţi epistolă din 31 Martiu a. e. o am primit împreună cu un
exemplariu de documente istorice pentru biserica şi națiunea nâstră, pentru
care "ţi aduo cea, mai ferbinte mulţămită din parte-mi pentru bunătatea, că mi-ai
trimis acel odor mare şi interesante pentru mine, care mă ocup cu aflarea
adevărurilor istorice.
La pasagiul acela din mult stimata-ţi epistolă, unde dici: că idea congresului în împrejurările de adi nu o participedi nici cât, cu atâta mai tare,

fiindcă dela resultatul dânsului va atârna resolațiunea în privința Mitropoliei

nostre, am aţi reflecta: că eu resolvarea Metropoliei nostre o condiţiunez dela
politica Guvernului, carea, decă Regimul nu va da ascultare machinaţiilor
iesuitice, şi între care mult figurâză și protestul Excelenţiei Sale Archiepiscopului greco-catolic Șuluţiu, și j6că o rolă însemnată, de bună samă va, eși

favorabilă pentru noi.

Pre lângă asigurarea stimei mele,

tății Tale.

Sibiiu,

|
am

în 25 Martiu (6 Aprile) 1863.

onâre

a mă

însemna.

Al

Ilustri=

—

|
Nadasdy

cătră Șaguna
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32.
în privința teritorului metropoliei române și. a.

An Sr. des H. wirk. geheim. Rathes und gr. n. unirt. Bischofs ete. Freiherrn
“von Schaguna Excellenz.
Euere Excellenz! In Erwigung der Bitte, welche Euere Excellenz gemeinschaftlich mit mehreren Deputirten romanischer Nationalităt S$. k. k, apost,

Majestit unterbreitet haben,

geruthen S.

Majestăt

mit

a.

h.

Handschreiben

vom 25-ten ]. M. a. g. zu erklăren: „Es sei Sr. E. E. apostolischen Majestăt
a. h. Absicht, dass fiir die Romanen der griechisch nicht unirten Kirche eine
selbstiindige der serbischen coordinirte Metropolie errichtet werde.
Bevor jedoch a. h. S. Majestăt Sich a. g. entscheiden, ob dieselbe vor der
Hand bloss auf das Grossfiirstenthum Siebenbiirgen zu beschrinken sei, oder
ob diese Metropolie gleich jetzt auf die Romanen des griechisch orientalischen
Ritus in Ungarn auszudehnen wăre, habe ich im a. h.. Auftrage Sr. k. k. apost.
Majestiit Euere Excellenz noch vorerst im engsten Vertrauen aufzufordern, nach
beiden Richtungen Ihr wohlerwogenes Gutachten zu erstatten, wobei es Euerer:
Excellenz unbenommen bleibt, im vertraulichen Wege auch die Ansichten einiger
Vertrauensmănner romănischer N ationalitit, griechisch-orientalischen Glaubens,

geistlichen

und

weltlichen

Standes

einzuholen.

„MVenn die Metropolie vorerst nur auf Siebenbirgen beschrănkt
wiirde,
sind mit Beriiolsichtigung der kanonischen Vorscehriften und mit
Beachtung
der geschichtlichen

Verhiăltnisse

folgende

Fragen

zu beantworten:

1. So der Sitz der Metropolie sein soll?
2. Ob ein oder mehrere Suffragan-Bischâfe ihr zu unterstellen wăren,
und
3. Wo die Standorte der Suftragan-Bisthiimer sein, und wie die
territorialen Bezirke derselben abgegrinzt werden sollen?
Auch habe sich dieser Entwurf:
4. auf die Dotationsfrape, und die Beischaffung der hiezu
erforderlichen
Mittel sowie
5.

auf die Art und

Weise

zu erstrecken,

in welcher

der Vorschlag,

beziiglich der Ernennung sowohl des neuen Metropoliten,
als der neuen Bischăfe
Sr. E. . apost. Majestiit zu erstatten sein wird,.
In der andem Richtung wollen Euere Eixcellenz,
gleichfalls iiber a. h.
Auftrag in Ihrem Gutachten zugleich die Mittel und. Wege
andeuten, wie Ihres
Brachtens die Ausscheidung der ungarischen Romanen
orientalischen Ritus
aus dem Verbande der serbischen Metropolie
in Karlowitz, so wie die Errichtung der neuen, fiir die ungarischen
und siebenbiirgischen Romanen gemeinsame Metropolis ohne Verletzung wohlerworben
er Rechte am besten anzubahnen wiire, und hiebei folgende
Fragen beantworten:
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a) An welchem Orte soll der Sitz der Metropolie sein?
b) Wie viele Suftragan-Bisehăfe sind derselben unterzuordnen?
€) Wo

sollen

die Suffragan-Bisthiimer

ihre

Standorte

haben,

und

wie

sind:

deren Bezirle abzugrinzen?
,
d) Wie wăre die Dotationsfrage zu l5sen, und wie die hiezu erforderlichen
Mittel herbeizuschaffen ? Enâlich
e) Auf welche Art und Yeise wird der Vorschlag beziiglich der Ernennung
sowohl des neuen Metropoliten, als auch der neuen Suffragan-Bischâfe

S. E. k apost. Majestiit zu erstatten sein?
Wenn gleich der Beweis des besondern a. h. Vertrauens S. k. k. apost.
Majestăt, welches Euer Excellenz durch diese a. h. vertrauliche Aufforderung zu
Theil wurde., meine lebhafteste Theilnahme erregt, so ist es Euer Excellenz.
doch auch nicht unbekannt, welch' hohe Bedeutung ich der Lage der Errichtung:
einer, der serbischen coordinirten Metropolie fiir die Romanen der griechischorientalischen Religion stets beigelegt habe und beilege, und Euere Excellenz
werden es daher auch wohl ermessen und begreiflich finden, dass mich auch
dieser neueste entscheidende Schritt, den diese hochwichtige Angelegenheit,
ihrer Verwirklichung entgegen gethan hat, mit besonderer aufrichtiger Freude
erfiillen muss.
Euere Excellenz haben dieser Angelegenheit nicht nur das eindringlichste,
allseitige Studium vom kirchlichen und staatlichen Standpunkte aus gewidmet,
sondern im Interesse Ihrer Kirche deren einer Ihrer wiirdigsten und hervorragendsten Oberhirten Euere Excellenz sind, die Verwirklichung derselben zur
erhabenen Aufgabo Ihres Lebens gemacht,.
Um so mehr muss daher Euere Excellenz das besondere Vertrauen Sr.
“Majestit hochbegliicken, welches sich in dieser bedeutungsvollen schwierigen,
mit den verschiedensten Interessen in Beriihrung kommenden, scheinbar vielleicht
sich selbst kreuzenden Angelegenheit an Euere Excellenz mit voller Zuversicht
wendet, und dabei in Euer Excellenz nicht nur den hohen Kirchenfiirsten,
sondern auch den erleuchteten Staatsmann aufruft.
Huere Excellenz werden in Ihrer erleuchteten Weisheit gewiss nicht ver“kennen, mit welchem Gewichte das von Sr. Majestit im engsten Vertrauen
von Euer Excellenz geforderte Gutachten in die VVagschale der Entscheidung
zu fallen berufen ist, und wie nunmehr vorziiglich von demselben die thatsăcliliche Errichtung der Metropolie abhingig sein .wird.
Mit aufrichtiger Beruhigung sehe ich aber diesem entgegen, und beniitze
diese Gelegenheit Euere Excellenz meiner vollsten Hochachtung zu versichern.

Buer Excellenz gehorsamster Diener
Wien,

am 29. Juni

1863.

Nadasdy.
„9i
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33.
Respunsul lui Șaguna cătră Nadasdy.
Nr.

Praes, 282.

i

.

Ă

|

Seiner Excellenz Grafen Nadasdy Minister und Leiter
gischen Hofkanzlei.

der konigl. siebenbiir-

Das in mich gesetzte Vertrauen Allerhichst Seinerk. k. Apostolischen
Majestit welches in dem Euer Excellenz uuterm 25 Juni 1. J. erlassenen Eaiserl.
Handschreiben enthalten ist, und ich mit homagialer Ehrfurcht vernommen habe,

bietet, mir zu Folge der hohen Praesidialzuschrift Euer Excellenz vom 29. Juni
|. J. Z. Pr. 563 die gewiinschte Gelegenheit, meine Uberzeugung beziiglich
der Angelegenheit

der Kirche,

zu der ich gehăre,

so wie

auch meine

Bestre- |

bungen zu bethitigen, wie noch ich mich befleisse, die Kircheninteressen mit
jenen unseres allergnădigsten Herrn und Kaisers in identischen Einklang zu bringen.
Ieh bin treu meiner văterlichen Religion, und unserem. allerdurchlauchtigsten Monarchen bis zum 'Tode, und trachte aus allen Krăften, dieser Dop-

peltreue gewissenschaft, christlich und redlich zn entsprechen.
„_MVenn

ich

daher

die

Interessen

der

Kirche,

selbstverstăndlich,

durch

moralische und gesetzliche Mittel zu befârdern trachte, so geschieht dies immer
mit der strengsten Beachtung und Befolgung meiner unterthănlichen Pfichten,
„Ich muss es ferner. gestehen,. dass die gewissenhafte Befolgung meiner
diessbeziiglichen Doppelpfiichten mir keine Anstrengung macht, da einerseits
meine Religion mir gebietet, tren dem Kaiser zu sein, und fiir Ihn bei jeder
Gelegenheit

zu Gott zu beten,

andererseits

aber

der Kaiser von

Nichts, vas meine religisse Uberzeugung beunruhigen wiirde.
|

So,

und

nicht

anderes

denken

und

handeln

alle Romanen

mir wiinscht
der

orthodox-

orientalischen Kirche aus den Staaten Sr. k. E. Apostolischen Majestăt.
Es

unser

erfullt uns mit hoher
. Freude

korrekter

anerkannt

religiăser

xvird. Darum

und

wahrzunehmen,

politischer

glauben

Charakter

dass

in

von

dem

Kaiser

seiner Wirklichkeit

wir fest, dass, nachdem Seine Majestăt schon

unterm 27-ten September 1860 allergniidigst zu erkliren geruht haben, dass
„Allerhăchstdieselben der Errichtung einer Metropolie fiir die Romanen der
orientalischen Kirche nicht abgeneigt seien“, — nachdem ferner în dem an Euer
Excellenz unterm 25-ten Juni ']. J. erlassenen allerhăohsten Handschreiben die
kaiserliche Willensmeinung dahin ausgesprochen wird: „dass fiir die Romanen
der orientalischen Kirche eine der serbischen koordinirte Metropolie errichtet
werde“, — unsere noch immer in Frage stehende Kirchenangelegenheit
baldigst
dem, der Kirche und dem Staate gleichmiissig frommenden Resultate,
der

thatsăchlichen

Verwirklichung,

zugefiihrt werden

diirfte.
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Und eben darum lege ich in dieser Erklărang meine Uberzeugung iiber
die mir zu 'Theil gewordene Aufgabe ohne jede Zuriickhaltung nieder; wobei
ich mir nur noch so viel beizufiigen erlanbe, dass ich zwar, wie es: auch Euer
“EBxcellenzîn dem belobten Praesidial-Schreiben richtig zu bemerken geruht
haben, die Verwirklichung der Errichtung einer, der serbischen koordinirten
Metropolie fiir siimmtliche Romanen der orientalischen Religion aus der Monarchie zur Aufgabe meines Lebens gemacht habe, ich dabei jedoch nicht
mein individuelles Interesse, sondern jenes der Kirche und des Staates zu
befârdern beabsichtige.
An diese Prămissen ankniipfend, komme ich auf den eigentlichen Gegenstand, und erstatte meine ergebenste Erklirung in folgendem Gutachten :
Alle Romanen der orientalischen Religion aus der Monarchie sehen der,
auf ihre gemeinschaftliche Vorstellung una Bitte vom l5-ten Mirz 1862 zu
erfolgenden allerhâchsten Entschliessung mit Sehnsucht entgegen.
Sie, als S5hne einer.und derselben Religion und Nation als getreue Unterthanen eines und desselben Monarchen wiinschen beziiglich der Feststellung ihrer
Kirchenangelegenheit nichts sehnlicher, als die Befolgung der positiven Kanones der Kirche, und eben darum beschrănken sie ihre diesbeziiglichen Bitten |
auf eine gemeinschaftliche Metropolie, weil im entgegengesetzten Falle sie die
in jener Vorstellung angefiihrten Kanones, so wie auch den 17-ten Kanon des
IV-ten oecumenischen Concils verletzen wiirden, der also lautet: „Si civitas
aligua ab imperatoria auctoritate innovata est, vel etiam deinceps innovata
fuerit, civiles et publicas formas ecelesiasticarum quoque parochiarum ordo
consequaturt.

Diesem Kanon ist auch jener kleine Bruchtheil aus der Bukowina Gehorsam
schuldig, xvelcher fir eine abgesonderte Lokal:Metropolie voreingenommen,
in dieser Richtung auch schon Schritte gethan haben soll mit Verletzung der
positiven Kirchensatzungen aus dem 12-ten Kanon des IV-ten oecumenischen
Concils, welcher anordnet: Pervenit ad nos, quod quidam cum praeter ritus
ecelesiasticos ad Potentatum accessissent, per pragmaticas unam provinciam in
duas diviserunt, ut ex eo duo essent Metropolitani in eadem provincia. Statuit
ergo Sancta Synodus, ne Episcopus deinceps tale quid audeat, quoniam is,
|
qui hoc aggreditur, a suo gradu excidit.
Bisthum
Bukowinaer
Nachdem also das ehemalige Radautzer, nunmehrige
durch die Einverleibung der politischen Provinz Bukowina in den Staatsverband
des Kaiserthums Osterreich aus der Verbindung seiner rechtmissigen Metropolie in der Moldau getreten ist, so muss es jetzt in Gemiissheit der zwei
eben erwihnten Kanones jener in den Staaten Seiner Majestit befindlichen
Metropolie einverleibt werden, welche der Nationalităt der Bukowinaer Christen
und Geistlichkeit entspricht. Diese Metropolie aber kann keine andere, als
eben die fiir die Romanen der orientalischen Kirche in Osterreich wiederzu-

apa -

—

errichtende

Metropolie

sein,

da diese ihr historisches,

„Kirche unverjăhrbares Recht
vom

15-ten

Mărz

1860 sub
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hat,

wie. es in

kanonisches,

und in der

der mehrerwihnten Vorstellung

lit. a. b. c. geniigend

dargestellt erscheint.

Es kânnte zwar die Einwendung gemacht werden, dass das gegenwărtige
Bukowinaer Bisthum schon aus Riicksicht auf jenen Theil der Christen, der der
ruthenischen Nationalitit angehărt, eine abgesonderte Metropolie haben miisse.
Die Einwendung aber diirfte sich durch den Umstand als nicht stichhăltig erweisen,
-dass der ruthenische Theil der orthodoxen Christen in der Bukovina angesichts der
orthodoxen

Christen romanischer Nationalităt daselbst kaum ein Viertel betrăgt,

es kânnen daher die billigen Wiinsche der orient. Bukowinaer Christen ruthenischer Nationalitiit, welche sie beziiglich ihrer Religion haben, den Gegenstand der
Lokalhierarchie, und nicht einer Metropolie bilden, da jene am Năchsten berufen
ist, den geistigen Bediirfnissen aller Christen ohne Unterschied der Nationalităt
zu entsprechen, das ist, die Dokalhirarchie ist verpflichtet dafiir zu sorgen,
dass die Christen ruthenischer Nationalităt befihigte Geistliche und Schullehrer
aus ihrer Nation haben mâgen. Es versteht sich von selbst, dass die Christen
ruthenischer

Nationalităt

auch

bei dem

Metropolitanstuhle

auf Unterstiitzung

werden rechnen kânnen, indem bei der Verleihung hiherer Kirchenimter nicht
die Nationalităt, sondern die Befăhigung der Kandidaten massgebend sein wird.
Dass also simmtliche Romanen der orientalischen Kirche aus QOsterreich
sich nach der Errichtung einer gemeinschaftlichen Metropolie, die ihre kanonische

und

historische

Grundlage

hat,

und

die

seit dem

Jahre

1700 zu Folge

politischer Massregeln verhindert war, streben, welchen Wunsch sie durch ihre
Vertreter aus Siebenbiirgen, Banate, Ungarn, und der Bulowina bei Seiner
k. E. Apostolischen Majestit unterm 1B-ten Mărz 1862 ausgesprochen haben,
und dass der kleine Bruchtheil aus der Bulzovina, der eine Lokal-Metropolie
anstrebt, von antikanonischen Ansichten befangen sei, ist ausser allem Zweifel.
Daher

kann

ich

mein

gehorsamstes

Gutachten

erstatten, indem ich die mir gestellten Fragen
I. ad a) an welchem

nur

in dieser Richtung

beantworte, wie folgt;:

Orte soll der Sitz der Metropolie

sein?

Der Metropolit dieser Kirchenprovinz — Zeuge das Patriarchal-Schreiben

vom l3-ten August 1891 und die Diplome der Kânige Mathias und Vladislaus —
hat den Titel eines siebenbiirgischen Erzbischofes mit dem Residenzorte in
Karlsburg gehabt; folglich hatte er seinen Titel nicht von dem Sitzorte, sondern
von der politischen Provinz, tiber welche das Erzbisthum ausgedehnt
var.
Dies erklărt sich durch den Umstand, dass nămlich dieses Erzbisthum schon
zu jener alten Zeit bestand, wo nicht nur das heutige Banat, sondern
auch
die gegenwărtigen Comitate und Districte aus Ungarn, wie: Kraszna,
Szolnok
mediooris, Szathmar, Marmaros, Szaboles, Bihar, B6kes, Arad
und Zarand, dann

Kăviâr,

wohnten,

und

sogar ein Theil vom heutigen Cumanien,

zu Siehenbiirgen

gehărten.

in welchem

Romanen

.
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Die Romanen der orientalischen Religion in Osterreich wiinschen daher
mit der Wiedereinsetzung ihrer Metropolie, dass ihrem Erzbischofe der alte
Titel „eines siebenbiirgischen Erzbischofes* zuriickgegeben werde, der Sitzort
aber auf Grund des 17-ten Kanons des IV. oecumenischen Concils in Hermannstadt verbleibe, da die Văter dieses Concils bestimmt haben, dass man
bei der Umgrinzung einer Kirchenprovinz den politischen Verinderungen
Rechnung tragen soll, indem-sie verordneten: Si civitas aligua imperatoria
auctoritate inuovata est, vel deinceps innovata fuerit, civiles et politicas formas

ecclesiasticarum quogue parochiarum ordo consequatur..
Soliten wir so gliicklich sein, die allerhăchste Genehmigung diessbeziiglich
zu erhalten, so wiirde jede Fifersuceht und jedes Missverstăndniss von Seite
des neugeschaffenen griechisch-katholischen Erzbisthums beziiglich der Wiedereinsetzung unserer alten Metropolie wegfallen, da jenes seinen Titel „eines
Fogarascher oder Karlsburger Erzbisthums unbeirrt von unserer Seite gebrauchen.
kann, und zwischen demselben und unserem siebenbiirgischen Erzbisthume
lkeine Kollision wegen der Benennungen entstănde, was auch daraus erhellet,
dass unser gegenwirtiges Bisthum den Namen „eines siebenbiirgischen Bisthums“, hat, weil es eigentlich das alte Erzbisthum ist, welches in der Kirche
nie aufgehârt hat zu sein, wăhrend das friihere gr. latholische Bisthum als
eine neue Schâpfung aus dem 18-ten Jahrhundert den Namen eines „Fogarascher
Bisthums* gehabt hat, und dieser Name auch auf das neue gr. latholische
Erzbisthum iibergegangen ist.
II. ad ) wie viele Suttraganbischăfte sind derselben Metropolie unterzuordnen?
Die Nothwendigkeit, der Suftraganbischifte bei der wiederzuerrichtenden
Metropolie stellt sich klar heraus, wenn man die grosse Anzahl der Romanen
der orient. Religion in Osterreich, die sich auf mehr als zwei Millionen Seelen
belăuft, erwiăgt.

Noch im 17-ten Jahrhundert waren Suftraganbischife des siebenbiirgischen
Erzbisthums in Karansebes und Temesvâr, Grosswardein und Munkâcs. Gegenwărtig aber wăren auf Grund
Concils

die

bestehenden

der obenzitirten Kanons

Bisthiimer

von

Arad

und

des IV. oecumenischen
der

Bukovina,

und

die

xwiedereinzusetzenden Bisthiimer von Caransebes und Temesvâr, sowie auch
ein neues Bisthum in Klausenburg unserem Erzbisthume unterzuordnen. Es
versteht sich von selbst, dass den romanischen Bisthiimern aus Temesvar und
Caransebes nur die Christen romanischer Nationalităt einzuverleiben wăren,
wihrend fir die Serben das Bisthum in Werschetz als Suffragandicese des
Karlovitzer Erzbithums verbleibe.
III. ad c) wo sollen die Suffraganbisthiimer ihre Standorte haben, und
“wie sind ihre Bezirke abzugrinzen.!

!
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Der Standort der bisherigen zwei romanischen Bisthiimer aus Arad und
der

Bukovina

kann

dort,

wo

er jetzt ist,

belassen

werden.

Die

Standorte der

im Banate wiederzuerrichtenden zwei Bisthiimer kânnen nach 'Temesvar und
Caransebes, wo sie auch friiher waren, und wo auch gegenwărtig bischăfiiche
Residenzen vorhanden sind. Der Standort des in Siebenbiirgen neu zu kreirenden
Bisthums

wăre

Klausenburg

als

AMittelpunkt

Seelen, aa fiir den Erzbischof ein Bisthum

einer

Dicese

von

etwa

300,000

in Siebenbiirgen von etwa 400,000

Seelen verbliebe.

Die Nothwendigkeit der Abgrinzung der kirchlichen Bezirke wiirde sich
herausstellen bei den zwei Bisthiimern im Banate und bei dem einen in Siebenbiirgen.

Die Abgrinzung

der zwei Banater

Bisthiimer miisste an Ort und Stelle

durch gemischte Kommissionen geschehen, welche in Provinciali aus romanischen und serbischen geistlichen und weltlichen Abgeordneten mit Zuziehung
eines Kommissărs von Seite der politischen Behărde, in der Milităr-Grănze aber

mit, Zuziehung eines Kommissirs von Seite der Militărbehărde bestehen wiirde.
Weil aber das ganze Romanisch-Banater Grenz-Regiment Nr. 13, und das
ganze Krassoer Comitat ausschliesslich aus romanischen Kirchengemeinden.
besteht, so diirfte eine Abgrănzungs-Kommission in diesen zwei Jurisdilktionen

„iiberfliissig werden. Im Ubrigen versteht es sich von selbst, dass bei der
Abgrănzung der romanischen und serbischen Kirchenbezirle im Banate der
Grundsatz

streng beobachtet, werden miisste, wornach nur die rein romanischen

und jene Ortschaften,
wiegender

Mehrzahl

in denen die Romanen
sind,

als

Bestandtheile

angesichts der Serben in îiberder romanischen

Bisthiimer

auf-

genommen werden sollen, wăhrend die rein serbischen und jene Ortschaften, wo
die Serben

in der Mehrzahl

sind,

als

Bestandtheile

des fiir sie in Werschetz

zu verbleibenden -Bisthums aufgenommen, und der Didcese einverleibt werden
sollen.
a
Was die năhere Abgrinzung
der Kirchenbezirke beziiglich der zwei Banater Bisthiimer betrifit, so diirften meines BErachtens in den Bereich des
Temesvarer Bisthums die . Erzpriesterthiimer: 1. Temesvar, 2. Hasiasch, 3.
Szent-Miklos, 4. Osakova, 5. Beoskerek, und 6. Panesova; in den Bereich des

Karansebescher Bisthums die Erzpriesterthiimer:
Lugos,

4. Facset,

werden, wăhrend
Bisthume

5. Werschetz,

6. Oravitza,

1. Caransebes, 2. Mehadia, 3.

und

das Lippaer Erzpriesterthum

7. Weisslirchen

einbezogen

aus dem bisherigen 'Temesvarer

der Arader Diicese

einzuverleiben wăre,
Auf gleiche Art kămen die im Banat befinâlichen Klăster: Hodos, Bezdin,
Szent-Gyorgy und Mesies in den Bereich der romanischen Bisthiimer, wăhrend

die Klister

Zlaticza

mit. der

bischen Werschetzer

Bisthume

Filiale Baziasch
verbleiben..

und

Vojlovitze

in

dem

ser-

—
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Diese und âhnliche Bestimmungen z. B. die 'Theilung des fundi inalie-nabilis et seminarialis aus Karlovitz kânnen nur durch einen Kirchenkongress
endgiltig verhandelt werden.
Auf diese Art wire.die Wiedererrichtung der alten fir die Romanen aus
„ Ungarn, Banate, der Bukovina und Siebenbiirgen gemeinschaftlichen Metropolie
ohne Verletzung wohlerworbener Rechte der serbischen Metropolie am besten
anzubahnen,

weil

die ganze

serbische

Nation,

die sich

im Banate befindet,

im

Sinne der, ihr allerhăchst verliehenen Privilegien unter ihrer Nationalmetropolie,
und beziehungsweise unter ihrem Werschetzer Nationalbisthum verbliebe. Dass
aber die serbische Hierarchie sich kein kanonisches Recht îiber die Romanen
erwerben konnte, erklărt sich aus den Kirchensatzungen, welche in der oftgedachten Vorstellung sub 1, 2, 3, 4 angefiihrt sind, so wie auch daraus, dass
die ebenerwâhnten Privilegien nur die serbische Hierarchie und Nation betreffen;
und dass die Romanen durch politische Massregeln, wobei das Kirchenverfolgungssystem zur Unterlage diente, unter die serbische, fiir sie antikanonische
Hierarchie

|

zwangsweise

untergeordnet

worden

sind.

i

IV. ad d) wie wăre die Dotationsfrage zu lăsen, und wie die hiezu er|
forderlichen! Mittel herbeizuschaften?
Diessbeziiglich lkann ich Nichts anderes sagen als dass man diesen Gegenstand der constituirenden Synode, um deren Bewilligung in der oftgedachten
Vorstellung gebeten wwird, iiberlasse, da bei dieser Gelegenheit, so wie auch bei
jener, wo die romanische Metropolie einen gemeinschaftlichen Congress mit der
serbischen Metropolie Behufs der Theilung der Temporalien abhalten wird,. die
finanziellen Mittel, iiber welche die Kirche als solche verfiigen kann, sich herausstellen werden, wobei man in der Lage sein wiirde, nur in soweit, als die eigenen
Mittel nicht ausreichen, die Beihilfe des Staates in Anspruck zu nehmen, und Allerhăchst Seine Majestăt, um deren huldvolle Gewihrung allerunterthănigst zu bitten.
V. ad e) aut welche Art und Weise wird der Vorschlag beziiglich aer
Ernennung des neuen Metropoliten sowobhl, als der neuen Bischâfe Seiner E.
k. Apostolischen Majestiăt zu erstatten sein?
Ich habe die Ehre diese Frage gehorsamst dahin zu beantworten: duss
der von Zeit zu Zeit aus weltlichen und geistlichen Deputirten zusammenzutretende Kirchenkongress die Wahl des Erzbischofs zu vollziehen und den

Wahlalkt Seiner kk. kk. Apostolischen Majestăt zur allerhâchsten Bestittigung
und Ernennung des Gewibhlten vorzulegen hitte. Eben so wird die Metropolitansynode nach der kanoniseh vorgenommenen und beendeten Wabhl eines
neuen Bischofes den Wahlakt Seiner k. k. Apostolischen Majestăt zur allerhăchsten Bestăttigung und Ernennung des von der Synode vorgeschlagenen
Bischofes

zu

unterbreiten

haben.

Uber dieses Majestătsrecht wird în der bei Gelegenheit des ersten Kirchen-

lkongresses zu verfassenden Kirchenordnung eine besondere Abtheilung handeln.

—

" Diese Kirchenordnung

wird

die inneren Angelegenheiten mit Hinblick auf die

positiven Kirchensatzungen
Form

behandeln,

rechtliche

und

Geltung

Genehmigung
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und

regeln,

die

vaterlindischen

Gesetze

in

praktischer

und damit diese Kirchenordnung auch die staats-

erlange,

wird

dieselbe

unterbreitet xwerden.

Seiner Majestăt zur allerhâchsten

Nachdem ich somit die mir von Euer Excellenz im allerhăchsten Auftrage
zur Ausserung zugewiesenen Fragen nach bestem Wissen und Gowissen
beantwortet und erortert habe, bitte ich ergebenst Euer Excellenz sich gnidigst

versichert zu halten,

wie

ich

bemiiht war,

den

fraglichen

Gegenstand

nach

dessen hoher Bedeutung mit strenger Befolgung meiner Pficht fir
die Kirche
und den Monarchen zu erârtern, und dadurch die Mâglichkeit
der Realisirung desselben zu erleichtern. Ich lege daher mein vertrauliches
Gutachten
in die wohlwollende

geber der Krone

Hand

in der

Euer Excellenz

als eines

beruhigenden Zuversicht,

der erleuchtetesten Rath-

das Buer

Excellenz

mich

auch bei Behandlung dieser hochwichtigen Rirchenangelegen
heit als den alten
treuen Diener des Kaisers erkennen werden, indem
ich vertrauensvoll dem

trostenden Ergebnisse der vielvermăgenden Vermittlung
Euer Excellenz entgegensehe, welche durch huldreiche Gewăhrung und Erfiillung
des von allen
Romanen der orientalischen Religion in Osterreich
tiefersehnten Wunsches
nach Wiederherstellung ihrer alten Metropolie, der
Krone Seiner k, k. Apostolischen Majestât, unseres allergnindigsten Herm
und Kaisers einen neuen
Glanz vor der ganzen civilisirten Christenheit
verleihen wird!
Genehmigen Euer Excellenz die Versicherung der ausgezeic
hnetesten Hochachtung, mit welcher ich die Ehre habe în umwandelbarer
Gesinnungzu verharren.
Hermannstadt,

den

26. Juli 1863,

4

34.
Vice-cancelariul aulic Pentru Transilvania
Bar. Reichenstein cătră Saguna
însistând a se pronuncia sinodul diecesan
asupra întrebării, decă metropolia,

ce are a se înființa nu ar fi să se estindă numai
asupra românilor ortodozi
!
din Transilvania.
|

An Seine, des Herrn k. k, wirkl. geheimen
Rathes, Commandeurs des kais.
sterr. Leopold-Ordens und griechisch-orientaliseher
Bischofs von Siebenbiirgen,
eto. ete. Andreas Freiherr von Schaguna
Excellenz.

| Euer Excellenz!

In Folge a. h. Handschreibens

Sr, k. k. Apostolischen.
Majestăt vom 25-ten Juni v, J. hatte
Seine Excellenz der Minister und Leiter
der kânigl, siebenbiirgischen Hofkanzlei
Franz Graf Nâdasdy die Ehre, Euer:
Excellenz im

a. h, Auftrage und im engsten Vertraue
n, mit seiner Zuschrift
vom 29-ten Juni 1863 Z. 563 pr. um
die gefăllige Erâffnung der erleucht
eten.

—
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Ansichten Ener Excellenz iiber einige Fragepunkte

betreffend die Brrichtung

einer selbststândigen der serbischen koordinirten Metropolie fiir die Romanen:
der griechisch-orientalischen Kirche zu ersuchen.
Diese allerhâchsten Fragepunkte waren aber in zwei Richtungen gestellt, :
einmal wenn die Metropolie derzeit nur auf Siebenbiirgen beschrânkt wiirde;
und dann in der andern Richtung wenn die Metropolie zugleich gemeinsam
fiir die ungarischen und siebenbiirgischen Romanen errichtet werden sollte.
Euer Excellenz haben in Folge dieses. Ersuchschreibens Ihre verehrten.-

Ansichten dem Grafen Nadasdy in Euer Excellenz gefălligem Schreiben vom

26-ten Juli v. J. Zahl Pr. 282 entwvickelt; haben hiebei jedoch die Beantwortung
der in der ersten Richtung „wenn nămlich die Metropolie derzeit nur auf
Siebenbiirgen beschrânkt wiirde“ gestellten allerhăchsten Fragepunkte iiber“gangen, weil Euer Excellenz auf Ihrem friihern Standpunkte der erbetenen

sogleichen Errichtung der Metropolie fiir simmtliche Romanen der Monarchie

griechisch-orientalischen Glaubensbekenntnisses beharren zu miissen erachteten.
Seine Excellenz der Herr Minister Graf Nadasdy hat dieses in Folge
allerhâchster Aufforderung erstattete Gutachten Euer Excellenz, Seiner E. k.
Apostolischen Majestât vorgelegt.
|
Nachdem es Sr. k. k. Apostolischen Majestăt zur a. h. Kenntniss gelangt
war, dass Buer Excellenz die Einberufung einer Versammlung von Geistlichen
und VWVeltlichen griechisch-orientalischen Glaubens beabsichtigten, um iiber die
kinftige Einrichtung der griechisch-orientalischen Kirche Siebenbiirgens im
Sinne ihrer kanonischen Gesetze zu berathen, und die beziiglichen Beschliisse
zur allerhăchsten Sanktion Sr. k. k. Apostolischen Majestăt vorzulegen, so
haben allerhăchst Seine k. k. Majestiăt îiber das a. u. vorgelegte Gutachten
Euer Excellenz mir mit der a. h. Entschliessung vom 1-ten Jinner |. J. allergnădigst zu befehlen geruhet, beim Zusammentritte dieser Versammlung Euer
Pxcellenz aufzufordern : dariiber, ob die selbststindige Metropolie fiir die
Romanen griechisch-orientalischer Kirche vor der Hand nicht bloss auf das

Grossfiirstenthum Siebenbiirgen zu beschrănken wăre, und iiber die Beantwor-

tung der fiir diesen Fall speziell a. h. gestellteu Fragepunkte:

1.

Wo

2.

Ob

3.
torialen
„4.
Mittel,
5.

der Sitz der Metropolie sein soll?
ein oder mehrere

Suffragan-Bischife ihr zu unterstellen wăren.
Wo die Standorte der Suffragan-Bisthiimer sein, und wie die terriBezirke derselben abgegrănzt sein sollten?
Uber die Dotationsfrage und die Beischaftung der hiezu erforderlichen
so wie
|
Uber

die

Ernennung sowohl
Apostolischen

Art

und

Weise,

in

welcher

der Vorschlag

beziiglich

der

des neuen Metropoliten als der neuen Bischăfe Sr. k. k.

Majestit zu erstatten sein werde.
28

—
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_ Die Ansichten dieser Versammlung einzuholen, und das von Seiner k. k.
Apostolischen Majestiit in dieser Richtung mit dem allerhăchsten Handschreiben
vom 25-ten Juni v. J. allergnădigt anbefohlene Gutachten zu erstatten.
In der Voraussetzung dass die von Euer Excellenz auf den 3-ten April
l. J. neuen Stils einberufene Versammlung von Geistlichen und Weltlichen
griechisch-orientalischen Glaubens in der That zu dem vorberiihrten Zwecke
der Berathung

der kiinftigen innern Einrichtung

der griochisch-orientalischen

Kirche Siebenbiirgens stattgefunden:
habe, beehre ich mich Euer Bxcellenz in
Folge des erwăhnten allerhăchsten Befehles Seiner kais. kânigl. apostolischen
Majestăt

vom

Metropolie

l-ten Jinner

|. J. zu ersuchen:

fiir simmtliche Romanen

dariiber

ob

die

selbststiindige

der griechisch-orientalischen Kirche vor

der Hand nicht bloss auf das Grossfiirstenthum Siebenbiirgen zu beschrinken
wiire, und iiber die Beantwortung der fir diesen Fall allergnidigst gestellten

speziellen

friiher

angefiihrten

fiinf Fragepunkte,

die

Ansichten

dieser Ver-

sammlang einzuholen, und hierauf das von Seiner E. k. Apostolischen Majestiit
mit dem allerhăchsten Handschreiben vom 25-ten Juni v. J. woriiber Euer

Excellenz mit

der Zuschrift

des

Grafen

Nadasdy von 29. Juni v. J. Z. 562

praes. die Mittheilung gemacht wurde, — in dieser Richtung allergniidigst befohlene Gutachten gefilligst zu erstatten.
Mit der Versicherung ausgezeichnetster Hochachtung habe ich die Ehre
zu beharren
Euer Excellenz ergebenster Diener
Wien,

den 28-ten Miărz

1864.

|
Petițiunea sinodului diecesan

B. Reichenstein.

35.

din Sibiiu din 22

Martiu

st. v. 1964

cătră

Împăratul în causa reânființării, metropoliei.
„Maiestatea Ta c. r. apostolică. Prea înălțate Împărateși mare Principe!
Din descoperirile făcute din partea Excelenţiei Sale preasânţitului părintelui
nostru episcop Andreiu baron de Şaguna, a înțeles sinodul prea umilit subscris,
că Maiestatea Ta c. r. apostolică te-ai îndurat prea grațios, în urma petiţiunei
aşternute prin prea sânţiții episcopi Andreiu baron de Șaguna al Ardţlului,
şi Procopiu Ivacicoviciu al Aradului, împreună cu mai mulţi deputaţi români

gr. orientali din Arde], Bănat,: Ungaria şi Bucovina în 15 Martiu 1862, a Te
dechiara prin prea înaltul autograf din 25 Iuniu 1863 că intențiunea prea 'naltă
a Maiestăţii Tale c. r. apostolice este, ca pentru românii bisericei gr. orientale
să se înfiinţeze una metropolie de sine stătătâre coordinată.
Mai încolo ni-se împărtăşi însă şi aceea: că mai nainte de a se decide

prin Maiestatea Ta, că fire-ar 6re de a se restringe deocamdată acea metropolie

—
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numai la marele principat Transilvania, ori de a se estinde aceea-și acum
îndată şi asupra românilor tuturor de religiunea gr. or. din Ungaria? — a-i
aflat de bine a provoca pre păr. epişcopul nostra ca să-și dee o părere motivată în ambele aceste: direcțiuni, ceea-ce și urmă din parte-i, însă numai în
una direcţiune și adecă în aceea, ca metropolia cestionată să se estindă acum
îndată -asupra tuturor românilor de religiunea gr. orientală din ţerile Maiestăţii
Tale, şi rămânând acum ca şi sinodul acesta în urma unei provocări noue

urmate din partea în. cancelarii aulice transilvane încă să se dechiare în pri-

vinţa acesta și anumit în direcțiunea dintâiu.
Noi trebue să mărturisim, că pre cât ne îmbucură prea 'nalta resoluţiune
a Maiestăţii. Tale în privinţa înființării unei metropolii române gr. or. indepen-

dente și coordinate ou cea sârbescă, pre atâta ne umpli inimile de întristare

provocarea de a ne dechiara în acele direcţiuni, va să dică şi în privinţa restringerei deocamdată a metropoliei înființânde numai la marele principat al
Transilvaniei, dedre-ce împregiurarea acâsta ne insuflă o grije şi o temere
chiar, că cererile cele multe şi dorințele cele drepte ale prea credincioșilor
sudiţi ai Maiestăţii 'lale, români de religiunea gr. orientală, încă sunt departe
de realisare, și că acelea nu se vor împlini astfel după-cum cere instituțiunea
bisericei nâstre, spriginită de credința şi alipirea nostră cătră tronul împărătesc, documentate deja de atâtea ori și prin atâtea sacrificie din parte-ne, ci
că prin urmare o parte a naţiunei române de religiunea gr. orientală din ţerile
Maiestăţii Tale, va rămân6 și mai încolo ruptă de matca ei şi subordinată

unei ierarchii

sârbesci

anticanonice faţă cu coreligionarii români,

ceea-ce ar

trage după sine nu numai vătămarea can6nelor şi a dreptului nostru istorie
bisericesc, ci şi a convingerei religiose a acelor români.
Pentru aceea sinodul acesta, deşi aprobă şi el din parte-şi toți paşii făcuţi
de prea sânţitul nostra episcop pănă acum în privinţa restaurărei metropoliei
nâstre, şi prin urmare şi părerea ce şi-o dedu același la însărcinarea Maiestăţii
Tale numai în a doua direcţiune, ca adecă metropolia să se estindă acum
îndată asupra tuturor românilor de religiunea gr. orientală, potrivit cererilor
nâstre de pănă acum, — și deși-/l rugă mai încolo, ca acestă dechiarațiune prea
umilită a nostră să o aducă pre cărarea sa cât mai curând la cunoscința prea.
înaltă a Maiestăţii Tale: totuși, sinodul prea umilit subscris nu se pote reţină
de a nu îndrepta totodată și o petiţiune nouă cătră tronul Maiestăţii Tale,
„rugându-se prea umilit, ca să te înduri Maiestatea 'Ta, pre lângă încuviințarea
petiţiunei aşternute Maiestăţii Tale în 15 Martiu 1862 prin episcopii şi deputaţii
români de religiunea gr. orientală din Ard6l, Bănat, Ungaria şi Bucovina, a

ne concede cât mai curând reînființarea metropoliei nâstre cu estinderea acum
îndată asupra tutaror conaționalilor și coreligionarilor nostri din ţerile amintite, ca așa să ne putem și noi constitui odată bisericesce, în sensul canânelor
bisericei

nostre.

28%

—

Ac6sta ne
vârtos, cu cât:
I.

Ne

vedem

constrinși
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o

cere

a

“

dela

Maiestatea

+

dechiararăm

sărbătoresce

în mai

multe rânduri,

Ta cu atât mai
,

ca noi prin restau-

rarea vechei nostre metropolii nu avem în cuget a întroduce nici o noutate în

biserica nstră, ci numai aceea, ce am avut şi mai "nainte, şi ce perdurăm
numai
în urma măsurilor celor siluitâre politice, cășunate prin vitregitatea timpurilor
trecute;

pentru-că

noi

avurăm

norocire

în petiţiunile n6stre-de mai "nainte,
mente,

pănă

la evidenţă, că noi am

a documenta

înaintea

prin nenumărate
avut metropolia

Maiestăţii Tale,

și neresturnavere
nâstră canonică

argu-

şi legală

cu scaunul ei în Arde], de care s'au ţinut toţi românii din Ardel, Ungaria
şi
Bănat pănă la începutul vecului al 18, când aceea înceiă de a mai
exista,
însă numai politicesce,. 6r nu și bisericesce, căci bisericesce nici odată
n'a

încetat, ci ea există încă şi astadi.
Acest adevăr istorie nici odată nu s'a tras la îndoială din partea
regimului Maiestăţii Tale.

II.

Întru asemenea ne luarăm voie de nenumărate

ori în petiţiunile aş-

ternute Maiestăţii Tale a cita canânele bisericei nostre, care
nu numai că ne
dau dreptul, dar. încă ne și demandă strîns şi sub grea răspunder
e restaurarea
metropoliei n6stre, ceea-ce ca nisce eredi credincioşi ai bisericei
şi strămoșilor

nostri trebue să și împlinim.
III.. Legăturile sclavismului

timpurilor

trecute,

care ţineau ferecată ca

pre o sclavă biserica nostră, se sfărimară deja pentru
toţi tirapii prin iubirea
de dreptate a Maiestăţii Tale, şi astădi, când pretutind
ene domnesce libertatea
confesională, şi biserica nâstră încă este egal îndreptăţită
şi autonâmă: restrin-

gerile şi asupririle religionare numai pot av6 loc, şi
prin urmare şi legăturile,
cu cari se lega metropolia nâstră cea vechie în urma
ordinaţiunilor prea'nalte
din 30 Sept. şi 9 Oct. 1783 încă se ridicară,
IV. Restaurarea metropoliei nâstre în chipul cel vechiu
canonic şi după
dreptul ei istorie, nedisputaver, nu invâlve și nu pâte
involva nici o vătămare
a drepturilor altor biserici,
V. Maiestatea Ta e. r. apostolică însu-ţi Te-ai îndurat
deja în doue rânduri a Te enuncia în principiu pentru înființarea
unei metropolii române gr.
orientale, și adecă odată în 25 Sept. 1860 prin
resoluţiunea prea 'naltă la
rugarea celor trei senatori imperiali : episcopul Andreiu
bar. de Şaguna, Andreiu
de Mocioni și bar, Nicolau Petrino, dechiarând
părintesce: că nu esci neaplecat |
înființării unei metropolii române, — 6r a doua
6ră prin resoluțiunea, prea 'naltă
din 25 luniu 1863,
menţionată

la începutul

rugămintei

acesteia,
Astfel stând lucrul, va să dică, având noi
în privința cererei nostre de
față dreptul istorie, canonicitatea și legalitate
a documentate aşa de evident .pe partea nostră, şi fiind pre lângă acestea
biserica nâstră astădi egal îndreptățită și autonmă
:

suntem

nutriţi de acea

speranță

tare,

că motivele împe-

—
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decătore la restaurarea metropoliei, recunoscută

în principiu şi de Maiestatea

Ta, eât mai curând se vor ridica şi așa curând ne vom vedă neîmpedecaţi
întru organisarea şi constituirea canonică a ierarchiei şi bisericei nâstre preste
tot, — că şi noi, precum tote popârele de sub sceptrul Maiestăţii Tale, nu vom
fi lipsiţi în privința bisericescă, de salutariele consecinţe ale egalei îndreptăţiri
confesionali, prochiemate și garantate așa de sărbătoresce de pe tronul împărătesc, şi că curând ne vom bucura și noi de dreptul nostru bisericesc, ce
: ni-l dau aședămintele cele positive ale bisericei nâstre și istoria ei.
.
Maiestate!. Românii de relipiunea gr. orientală din ţerile Maiestăţii 'Tale
sunt de acea convicțiune, că a bătut şi pentru ei 6ra deplinei eliberări bisericesci, și n'au perdut speranţa, că Maiestatea Ta c. r. apostolică, faţă cu credinţa
şi alipirea lor de tronul împărătesc, documentate pănă acum totdâuna cu mii
de sacrificii, nu vei mai suferi, ca ei să mai rămână şi mai încolo în privinţa
bisericescă într'o stare abnormă, anticanonică și de tot năcăjită, ci te vei îndura
prea grațios, a le împlini dorinţele lor cele ferbinţi şi în privinţa acâsta, şia
sterge lacrămile pe care ei de multe decenii le varsă înaintea tronului Ma-

iestăţii Pale.

.

Pentru aceea sinodul acesta reinoindu-şi prea umilita sa rugăminte mai
sus menționată, rămâne pentru totdeuna cu cea mai profundă credinţă şi devoţiune. Ai Maiestăţii Tale, pănă la morte credincioși sudiţi. Din sinodul
diecesan al bisericei gr. or. ţinut în Sibiiu în 22. şi următorele dile ale lunei
lui Martiu 1864€.

36.
Serisrea comitivii câtră presidiul Cancelariei aulico-transilvane despre petifiunea sinodului cătră Împirat pentru Metropolie.
An

Ein

hohes

Prăsidium

der k6nigl.

siebenbiirgischen

Hofkanzlei

in Wien.

„_ Mittelst der im Allerhâchsten Auftrage Sr. k. k. Apostolischen Majestăt
vom Î-ten Jinner 1. J. erfolgten Zuschrift Eines hohen Priăsidiums der kănigl.
siebenbiirgischen Hofkanzlei vom 28. Mirz |. J. Z. Pr. 137 bin ich aufgefordert
worden, die Ansichten der auf den 3. April 1. J. neuen Stils einberufenen
Diicesan-Synode dariiber: ob die zu errichtende selbststăndige Metropolie fiir
simmtliche Romanen der gr. orientalischen Kirche vor der Hand nicht blos
auf das Grossfiirstenthum Siebenbiirgen zu beschrănken wăre, sowie iiber die

Beantwortung
des
563

Apostolischen
zu

der fiir diesen

Fall

speziell

a. b. gestellten in der Zuschrift

hohen kânigl. siebenb. Hofkanzlei-Prăsidiums vom 29. Juni 1863 Z. Pr.
angefiihrten Fragepunkte einzuholen, und hierauf das von Seiner k. k.
erstatten,

Majestăt in dieser Richtung allergnădigst befohlene Gutachten

—

Diesem

Allerhâchsten

fertigte nicht,

die
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Auftrage

tagende

gemiss

unterliess

der gehorsammst Ge-

Synode aufzufordern sich hieriiber auszusprechen,

welche nach eindringlicher Erârterung und reifer Uberlegung des Gegenstandes
einstimmig den Beschluss -fasste: dass sie in Anbetracht dessen; dass in allen
friiheren diessbeziiglichen Bittschriften die Romanen gr. orientalischer Religion

um

eine

allgemeine Metropolie,

verschafitt wiirde

die

Kirche

in

wodurch

einen

ausschliesslich

rechtmiissigen

die

normalen

Ermăglichung
Zustand

za

bringen gebeten haben, das von dem Gefertigten unterm 26-ten Juli v,
]. Z.
Pr. 282 erstattete Gutachten zu der ihrigen mache und dass $. E. k. A postolische
Majestit um die allergnidigste Gewăhrung des am l5-ten Mârz 1862
von zwei
Bischâfen und mehreren romanischen Abgeordneten gr. orientalischer
Religion
iiberreichtenşa. u. Bittgesuches wiederholt gebeten werde.

Indem ich diesen Beschluss zur Kenntniss Eines hohen
Prăsidiums der
kânigl. siebenbiirgischen Hofkanzlei zu Folge der Eingangs
erwăhnten hohen
Aufforderung zu bringen, und das vorerwiihnte Majestiits-Bittgesuc
h der Synode

Hochdemselben gleichzeitig vorzulegen mich beeile, erlaube
ich mir mit der
ausgezeichnetsten Hochachtung zu verharren.
Eines hohen kânigl. siebenb, Hofkanzlei-Priisidiums
Hermannstadt, 24. April 1864.
gehorsamster Diener,

37.
Dechiaraţiunea

representanților vomâni

câtră comisariul împerătesc Bar.

Philippovics la congresul din

Carloviţ.

„llustrissime d-le general, comisariu imp. reg.
al congresului! Umilit
subserişii deputaţi aleşi, precum se vede din
credenţionalele predate la locul
cuvenit, din partea poporaţiunei române
și a clerului român din diecesele

Arad, Timișora și Verșeţ, la congresul
naţional illiric conchiemat din orânduiala
prea'naltă pe diua de astădi pentru aleger
ea, archiepiscopului și metropolitului
de Carloviţ, — ne ținem de cea mai
sântă datorinţă, a dechiara prin acesta
în
totă, supunerea, cum-că noi, considerân
d, că s. biserică ort. orient, după
fiinţa
ei esternă — e biserică

națională, şi că ei — fiind ea chiemată
în urma determinațiunilor prea'nalte, de a conduce
cultura poporului și instrucţiunea public
ă,
caracterul naţional, decă va ca să
corespundă missiunei sale înalte,
nu e iertat
ȘI nu pâte să-i lipsâscă; considerând,
că ierarchia de Carloviţ, ca. metropolie
sau ca patriarchat, după privil

ei înherinte

istorie

egiile sârbesci

și faptie

—

şi mai

e. o

adevărată,

sârbesc,

după

cu s6mă, după caracterul

ierarchie

sârbescă naţională, şi
după dorinţa comună în multe modur
i espresă și în interesele intețitore
ale națiunei sârbesci, trebue să rămână,
curat naţională sârbescă; considerân
d,
scaunul metropolit
că

an

după cuviință,

naţional

canânele

nu e iertat și nu se pâte înlocui,

bisericesci,

pe drept şi

decât numai prin represen-

—
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tanţii aleşi ai naţiunei sârbesci și cu individi apți 'de naționalitatea acâsta, şi
ori ce-incurgere străină, taie în dreptul naţional şi în interesele naţiunei sârbesci; considerând, că poporaţiunea română din cele trei diecese ort. orient.
Arad, Timişora şi Verşeţ, care numără un milion de suflete și care singură
face cu mult mai mult decât o jumătate din întrega poporaţiune ort. a celor
opt diecese, ce se ţin de congresul illiric, — deși are același simbol al credinţei
cu sârbii, şi după acesta, precum şi în urma mai multor relaţiuni reciproce,
deşi are mai multe puncte de atingere mai de aprope şi aceleaşi interese-cu.
națiunea sârbâscă, totuşi nu se ţine nici decât de biserica naţională sârbescă,
şi nu tinde după interese de cultură şi desvoltare naţionali bisericesci, ci din
contră posede biserica sa proprie, română naţională după ființa-i. esternă cu
totul deosebită, şi cultura şi desvoltarea voitsce şi trebue să şi-o mijlocâscă
naturalminte precum şi în spiritul bisericei sale, în limba sa proprie română
cu totul deosebită de cea sârbescă, spre scopul acesta însă ierarchia, sârbâscă
naţională, după însuşirea, destinaţiunea și practica ei comprobare de pănă
acum, nici decât nu pâte corespunde; considerând, că românii gr. or. din
monarchie preste tot, și cei din Bănat în specie, s'au incorporat la ierarchia
sârbescă naţională din Carloviţ, precum se scie, numai în mod necanonic prin
puterea lumâscă, la întrarea evenimentelor de pe la capătul seclului 17 şi
începutul secl. 18 da bună s6mă numai cu intenţiune nobilă prea 'naltă, adecă
spre folosul și prosperarea ambelor naţiuni, care incorporare însă în decursul
timpurilor, abstrăgând dela firea-i necanonică, s'a desvoltat și arătat forte

nefolositore,

ba de comun

pericul6să;

considerând, că scopul ierarchiei bise-

ricesci de Carloviţ, nici decât nu pâte sta în periclitarea şi debilitarea ortodoxiei prin împedecarea instrucțiunei române poporali, a progresului românilor,

a luminărei şi civilisaţiunei poporului

român

preste

tot;

ierarchia naţională

sârbâscă însă a servit scopului acestuia păn'acum
în o măsură ce s'a făcut
de proverb, spre cel mai mare năcas și spre necomputabila scădere a ambelor
naţiuni şi a bisericei lor comune; considerând, că chiar din respectul abnormităţilor şi inconvenienţelor acestor triste, ce neodichnesc consciinţa fie-cărui
credincios, națiunea română din tâte părţile monarchiei la: tote ocasiunile ce:
i se oferia, în parte şi tâtă, precum în a. 1850 diecesa Aradului prin sinodul:
diecesan ţinut atunci, apoi diecesa transilvană prin repețite sin6de diecesane,
regimentul bănăţan român de graniţă în a. 1851, prin tote comunele lui, în
fine și mai cu s6mă după eşirea din vieţă a ss. patriarchului sârb Iosif .bar.
de Raiacici în primăvara a. 1862, prin o deputațiune numerâsă și vădută cu:
cei doi episcopi din Transilvania şi din Arad în frunte, — se râgă prea umilit
de Maiestatea Sa c. r. apostolică pentru. prea grațiGsa ajutorare prin restaurarea metropoliei de demult, române naţionale, şi aceste rugăminţi prea umilite'
se află încă în pertractare: şi-şi aştâptă resolvarea finală; considerând, că Maiestatea Sa o.'r. apostolică prea graţiosul: nostru: domă şi rege, 's'a îndurat;

—
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prea părintesce în prea 'nalta scrisore
petiţiunei predate în acestă direcţiune

de mână din 27
de cătră cei trei

Sept. 1860 în urma
consiliari imp. estr.

din Bănat, Bucovina şi Transilvania a asigura, că prea 'nalt același, nu'e neaplecat la ridicarea unei metropolii române ort. orientale; &r în prea “nalta
scris6re de mână din 25 luniu 1863 îndreptată cătră Esc. Sa dl ministru şi
cancelariu aulic, conte Nadasdy, s'a îndurat a dechiara în cestiunea acâsta mai
determinat, că intențiunea prea "nalt; aceluia-și e „de a se ridica pentru românii bisericei gr. neunite, o metropolie de sine stătătâre, . coordinată cu cea
sârbescă“;

considerând,

că

românilor,

totdeuna

și în tote împregiurările ne-

condiţionat credincioși Maiestăţii Sale şi glorioşilor antecesori ai prea "nalt
aceluiaşi cuvântul adoratului lor monarch le-a fost, le este și le rămâne totdeuna sânt, căruia se încred cu tâtă securitatea şi a cărui îndeplinire de aprâpe
chiar pentru aceea o aşteptă cu cea mai deplină încredințare; că aşa dară,—
în urma prea înaltei acesteia intenţiuni atât de deschis, chiar şi deţermurit

cât şi marinimos şi grațios esprese, precum și în urma argumentelor și faptelor positive — după părerea nâstră forte importantă — mai în sus desfăşurate,
— românii nu pot și nu le e iertat nici decât după dreptul canonic să considere

de archiepiscopul şi metropolitul său, pre archiepiscopul şi metropolitul ce e

de a se alege

acum

în Carloviţ,

şi încă cu atâta mai

în congresul naţional illiric în faptă abia, după nume

puțin,

căci ei (românii)

înse deloc nu-s repre-

sentați, dedre-ce
ei, deși după-cum e cunoscut — formeză jumătatea cea cu
mult mai mare a ortodoxiei nemijlocit concentrate pănă acum la Carloviţ,
după un us arbitrar, care n'are nici o basă de drept și cuviință, întrodus și
susținut, chiar de ierarchia sârbescă, sunt representaţi dela câte 60—'70,000 de

suflete cu câte un deputat,

pre când fraţii lor sârbi au dela câte 13—14,00V

de suflete câte un deputat, şi sunt aşa dară în comparaţiune cu românii, chiar
de cinci ori representaţi, — o situaţiune nepotrivită, care s'a recunoscut
destul

de chiar și în prea'nalta
cătră fostul

patriarch

scrisâre

Iosif bar,

de mână a Maiestăţii

de Raiacici,

Sale

c. r. apostolică

şi care nu pâte să fie decât spre

batjocura naţiunei române şi a celor mai sânte interese bisericesei şi
scolare
ale ei; considerând, că o participare ori cât de mică a poporului
român ca

atare, resp.

a mandatarilor

lui la alegerea metropolitului

de Carloviţ,

precum

ar tăia ea de una parte în dreptul propriu al surorei naţiuni
sârbesci, chiar
așa de altă parte sar păr6 a înțemeia un drept logic şi politic
sau moral

pentru

alesul

principe

bisericesc asupra românilor, asupra bisericilor şi
sc6lelor lor, cari ambe consecinţe noi, după consecința și
simţul nostru de drept,
în
urma

respectului

şi

ambrei

nostre

în urma simțămintelor poporului nostru

datorință
_

a le încungiura

„Considerând

simțim

aplecaţi,

așa

dar

cu tâtă
tâte

de a lua parte

sincere

noue

acurateţa ;

aceste

momente

la, alegerea

cătră sora naţiune

sârbescă şi

bine cunoscute, — ne ţinem de
ponderdse;,

archiepiscopului

— nici

decât nu ne

şi metropolitului

—
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din Carloviţ, din contră constatăm aici solenelminte şi cu tote consecinţele
posibili— caracterul carat naţional sârbesc al adunărei de alegere, precum şi
al principelui bisericesc ce-'l va alege, cu deosebire însă şi cu tâtă, seriositatea.

corespundătâre

ponderosităţii

lucrului trebue să accentuăm,

că chiar de aici

e evident, cum-că două mili6ne de supuși credincioși şi plecaţi Maiestăţii Sale
din naționalitatea română de religiunea gr. or. se află orfani şi lipsiţi de scutință, lipsiți de păstoriul sufletesc suprem şi de conducătoriul seâlelor şi educațiunei, și mai cu s6mă în părțile Bănatului, unde nu au nici episcopi proprii,
ba în multe locuri nici preoţii şi protopopii sei, sunt aprope dea căds într'un
indiferentism religios periculos şi într'o desperare politică fatală!
Ilustrissime! Aicea trebue să observăm espres, cu provocare la motivele
înşirate, că dechiaraţiunea acesta a nostră, şi abţinerea n6stră dela alegerea
archiepiscopului şi metropolitului de Carloviţ, nici decum nu e influinţa drecărui

spirit de oposiţiune

s6u

renitenţă,

precum aceste totdtuna au fost departe

de românii credincioși Maiestăţii Sale, ci din contră — precum se vede destul
de chiar din cele premise —e consecința cea mai naturală a consciinţei nostre
curate și a simțului nostru adevărat de loialitate și dreptate, cu cari nici decât
nu se unesce, ca noi românii să participăm la alegerea unui archiepiscop şi
metropolit menit pentru națiunea sârbescă, cu atât mai puţin la alegerea unui
metropolit sârbesc: pentru națiunea română.
Cum-că acest simţământ şi acesta convingere a nostră e şi a întreg poporului român documenteză evidenteminte fapta, că poporul român acolo, unde
locuiesce cu totul nemestecat cu sârbi, anume în frontiera Caransebeşului şi
la Oradea-mare, privind însaşi alegerea la congresul illirio de inconvenientă
au denegat-o aceea formalminte, și de regulă numai acolo au ales deputaţi şi
ne-au delegat pre noi ca români de representanţi conscienţioşi ai lui, unde
voi a împedeca prin acâsta, ca minoritatea sârbescă, cea de altmintrea forte
neînsemnată, să nu păşâscă în numele poporului român și să dea abținerii

lui o expresiune falsă.
Însă nu numai gata, ci forte fericiţi am fi noi şi întrega națiune română,
de a lua parte la un congres național român pentru alegerea unui archiepiscop
şi metropolit român şi pentru regularea relaţiunilor nâstre cu şi cătră ierarchia
sârbâscă, precum şi pentru regularea afacerilor nostre bisericesci şi scolare.
În fine nu putem trece cu vederea, Ilustrissime, a nu aminti, cum-că
nouă, de după împregiurările umilit înșirate mai în sus, nu ni se pare prea
drept şi cu cuviinţă, ca spesele congresului naţional illirie în asemenea măsură
să se repărțescă

şi asupra

familiilor române,

cari nu sânt representate în acela

nici după nume.
Ne rugăm deci ]lustrissime cu totă supunerea, ca acâsta scrisore dechiaratore a nostră pre lângă prea umilitul memorand aici alăturat și pre lângă
exprimarea loialității
- nâstre şi a comitenţilor nostri celei mai sincere şi mai
29
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necondiționate, să binevoiesci a o. aşterne spre prea grați6sa cunoscinţă şi
luare în consideraţiune a Maiestăţii Sale c. r. apostolice, prea graţiosului nostru

domn.

Ai Ilustrităţii Vostre plecaţi servi. Carloviţ, 1 August 1864. Constantin

Gruiciu

m.

p., protop. Haziașului,

deputat român

al diecesei Timişorei;

Ioan

Marcu m. p.; protop. Lugoşului, deputat român al diecesei Verşeţului; Iosif
Beleşiu m. p., protop. Fotvaradiei, dep. rom. din diecesa Aradului; Nicolau
Andreeviciu m. p., preot, directorul secolelor normale de graniţă, dep. rom. din
diecesa Verşeţului; Andreiu de Mocioni m. p.,- dep. rom. din diecesa Timişorei;
Vicenţiu Babeşiu m. p., cojude la tabla reg. în Pesta, dep. rom. din diecesa,
Timişărei; Georgiu de Fogarasi m. p., advocat şi propr. îu Lipova, dep.:rom.
din diecesa Timişsrei; Filip Pascu m. p., protofisc. comit. Carașului, dep. rom.
din diecesa Verşeţului;

Alex. de Atanasieviciu m. p., adv. şi propriet. în Lugoș,

dep. rom. din diecesa Verşeţului;

Sigism. Popoviciu m. p., adv., dep. rom. din

diecesa Aradului; Lazar Ionescu m. p., adv., dep. rom. din diecesa Aradului;
Dr. Dem. MHaţeganu m. p., adv., dep. rom. din diecesa Verşeţului; Aureliu

Maniu

m. p., adv., dep. rom. din diecesa Verșeţului“.

|

38.
Memorandul vepresentanţilor români la congresul din Carloviţ citră Împăratul.
„Maiestate imp. reg. apostolică! Prea graţi6se domne! Noi prea umilit
" subsorișii, — în urmarea prea 'naltului act de graţie din 14 Iuniu a. c., prin
care în mod tradiţional s'a conchiemat pe Qiua de astădi congresul naţional
illirie pentru alegerea archiepiscopului şi metropolitului de Carloviţ- — furăm
aleşi

din

partea națiunei române,

ce numără un milion de suflete,

de inteligința

şi de clerul ei, ca să-i fim representanţi legitimi în causa alegerii archiepiscopului, şi — precum arată credenţionalele predate de locul competinte — espresivminte ni se făcu însărcinarea ce altmintrea de sine se pricepea,
-ca noi în
numele comitenţilor nostri să ne ridicăm graiul conform cu consciinţa nostră
de creştini; — drept aceea ne ţinem de cea mai strînsă datorinţă, ca în consonanța cu dorințele loiali bine cunoscute cu interesele prea sânte şi cu necesităţile imperidse ale comitenților nostri, să ne deschidem inima cu încredere
deplină înaintea Maiestăţii Tale imp. regie apostolice prea graţiosul nostru
domn şi părintelui ţerii, şi din aceste motive cu cea mai adâncă stimă, cu
pietate fii6scă să dăm expresiune adevărată şi chiar simțemintelor ce le păstrăm
în ea, precum și cugetelor ce mişcă şi de care se: ocupă spiritele nâstre. |

Maiestate! Când Maiestatea, Ta prin sus lăudatul act de graţie ai arătat
salutara intenţiune
de principe al ţerii de a reda națiunei sârbesci — acestui
raqim mult probat al înaltului tron — pe conducătoriul suprem al bisericilor

şi instrucțiunei naţionali,

de care cu durere a fost lipsită de trei ani, şi totodată

ai binevoit a-i da prospecte

sigure că curând se vor regula afacerile scolare

—
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şi bisericesci naţionale-sârbesci; atunci Maiestatea Ta, prin acestă deschilinită
consideraţiune, dovedită faţă cu națiunea sârbescă, şi prin prea 'nalta graţie,
ai deobligat spre mulțămită. mare și sinceră şi pre națiunea română, care cu
națiunea suroră sârbâscă stă în corelațiuni de aprope prin mai multe legături
putinți — de iubireşi de stimă, și prin multe simțeminte comune şi interese
egale, participă la sârtea şi norocirea ei, de aceea noi ne grăbim a exprima
acum cu solenitate mulţămita n6stră.
|
cătră deaprâpele şi relațiunile
nostră
iubirea
precum
Întwaceea, Maiestate,
nostri de naţiocoreligionarilor
fericirea
de
amicale:ne înd&mnă a ne bucura
ne demandă
loiali
disposiţiuni
nâstre
nalitate sârbâscă, şi precum ereditele
tron al Maînaltului
bucurie
a exprima cu cuvinte solene simțemintele de
tare ne-am
de
cât
iestăţii Tale a regelui şi domnului nostru să ascundem
impeanalele
în
amărit şi ne-am supărat vădând, cum într'acelaşi timp, când
drepale
riului Austriei celui mare — ce se guvernă după maximile culturei și
tului egal — se însâmnă un act de dreptate și afect prea 'nalt al Maiestăţii
Pale în favârea nobilei naţiuni sârbesei, tot atunci o altă naţiune nu mai
puţin bravă şi: plină de merite, şi care pre lângă acesta e cu mult mai numer6să, și mai neîngrijită şi mai apăsată, pricepem națiunea română, încă tot
în zadar suspină și lângedesce, nu de ani, ci de decenie, cerând tot aceea-şi
favore şi graţie prea 'maltă şi tot spre acelaşi măreț scop; în zadar nici” odată
m'a întrelăsat -— de câte ori i s'a dat ocasiune — de a ridica cătră înaltul tron
|
braţele sale cerșitâre de aceea-şi graţie.
orientală numără numai
ortodoxă
biserica
Maiestate! Românii, ce se ţin de
și Bucovina
Transilvania
în
6ră
în Ungaria şi în Bănat un milion de suflete,
au
împregiurările
tâte
între
cel puţin mai odată atâţia: şi aceşti români cari
Maai
antecesori
fost necondiţionat credincioşi Maiestăţii Tale şi glorioşilor
iestăţii Tale, în mare parte sunt lipsiţi de secle de supremul păstor spiritual,
deşi acâsta autonomie li s'a garantat şi l6r tocmai aşa ca şi altor popore ale
imperiului,— atât prin lege cât şi prin sântul cuvânt al Maiestăţii Tale.

Dară nici când acâsta lipsă românii din monarchia austriacă n'au simţit-o

mai

tare

şi mai

cu durere,

liditate de tâte părțile, ba

decât

în periodul

din

urmă,

în care

şi de pe tron s'a prochiemat

epoca

'şi eluptă

va-

progresului

general și a culturei generale prin instracţiunea generală a poporului şi prin
desvoltare, şi — deschilinit de când Maiestatea Ta ai binevoit prin o sentință

ăutorevole a încredința în genere clerului conducerea secolelor poporale şi a
culturei poporului și ăst mod pe lângă mântuirea, sufletelor s'a depus în mânile

israrchiei bisericesci şi învățământul

civil şi progresul

poporului.

Maiestate! Dâcă luăm în consideraţiune periodul decurs cu glorie al
domnirei Maiestăţii Tale și resultatele cele strălucite nu putem a nu ne câştiga

convingerea, cum-că — încuviințând Maiestatea Ta prea grațios un congres
haţional naţiunei s6rbesci pentru alegerea archiepiscopului și metropolitului
29%
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ei şi totodată

binevoind

se va ţin curând,
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a-i da un prospect

sigur

şi pentru

un alt congres ce

ca să pertracteze afacerile bisericesci şi scolare, — acestă

prea 'naltă favore și graţie “și află basa mai de aprâpe în motivul dreptăţii,
necesităţii şi a folosului acestor prea 'nalte disposiţiuni, şi credem cum-că
privilegiile vechi numai într'atâta s'au luat în consideraţiune în astă privință,

încât ele sunt în consonanţă cu postulatele dreptăţii, necesităţii și ale folosului.
Din

acest motiv,

şi pentru-că

simțămintele

pietăţii sincere,

ce le legăm

„de persna sacră a Maiestăţii Tale, ne opresc a deduce din alt motiv predomnitoriu şi actul de graţie al Maiestăţii Tale, decât din motivul dreptăţii,
necesităţii

şi al folosului

acelora;

de aceea credem,

că e cuviincios de astădată

"-să petrecem momentele istorice de drept ale causei nostre; dară ceea-ce atinge
respectele dreptăţii, necesităţii şi ale folosului, — după părerea nâstră — conform
împregiurărilor și faptelor, trebue să le accentuăm, nici decât mai slab sau
mai puțin inteţitoriu, şi trebue ca să cerem şi să motivăm acele disposițiuni
prea

'nalte și în fav6rea

naţiunei

române

celei mult cercetate și totuşi pururea

nemişcat credincidse şi loiale.
” Pentru-că ce se atinge deschilinit de românii ortodoxi din părțile ungarice

ale monarchiei, la ale căror interese și relațiuni mai cu s6mă trebue să ne
restringem în urmarea situațiunei şi a mandatului special al nostru
— deşi

n'avem nici în capul cugetului a repeți şi a desbate aci gravaminele cele multe

şi grele şi incusările aduse pănă la prea 'naltul tron de cătră poporul
român,
de clerul şi de inteliginţa lui mai cu sâmă de patru decenii încâci,
şi mai ales

şi mai inteţitâre în timpurile mai ndue, în contra supremației bisericei
naţionale
sârbesci, care supremație se representa şi se susținea prin lerarchia
de Carloviţ, şi în contra înalţilor demnitari pentru multele şi deschilinitele
apăsări

naționali,

persecutări

şi volnicii;

dară

totuşi

îndrăsnim

a

înşira aci câte-va

inconvenienţe sustătâre, ce nu se pot deminti şi unele anomalii
rele, cari însă
de sine fac cu neputinţă rămânerea românilor sub ierarchia de Carloviţ,
fără
de daune mari, bătătore la ochi, atât morale cât şi materiale
ale ambelor na-

ţiuni

ortodoxe,

şi cari arată necesitatea

inteţitore

pentru desfacerea şi despăr-

țirea neamânaveră a conducerii ȘI administraţiunii
mânesci de cătră ierarchia sârbâscă,
Mai

întâi e o faptă istorică,

cum-că românii,

bisericesci și scolare ro-

şi respective diecesele

locuite
în preponderanţâ, de ei, nici când nu s'au incorporat
canonicesce ori bisericesce
la ierarchia
de

s'a făcut

prin

Carloviţ întemeiată la capătul seclului al 17,
ci incorporarea
puterea politică în urmarea evenimentelor politice
atunci, și

anume d'o parte în urmarea năvălirilor şi cuceririlor
făcute de 'Turci în ţinuturile Dunărei de jos și ale Tisei, dărâmându-se
cu volnicie şi în faptă ierarchia
română prin trecereala uniune a metropolitului
român de Alba-Iulia Atanasiu,
eră de altă parte în urmarea imigraţiunei de pe acele
timpuri ale patriarchului
din Ipec sârbesc Csarnojevits, și a numerâselor
familii sârbe și în urmarea impor-

—
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tantei carte de libertăţi, mijlocite în favârea naţiunei sârbesci și a, bisericei
ortodoxe orientale. Nu se pote denega, că puterea politică a făcut acâsta cu
intenţiune nobilă, şi dreptul istoric al românilor de a av6 ierarchia proprie l'a
recunoscut prin aceea, că archiepiscopului şi metropolitului național sârbesc
"i-a dat şi titlul de metropolit al națiunei române, — dar ori-cum acâstă faptă
e unilaterală şi necanonică, şi tot în acest mod și formă s'a susținut pănă în
diua de astădi; o faptă e acesta, care singură de sine e în stare a turbura
consciința ori-cărui român ortodox piu şi luminat.
Pănă ce popârele creștine fură ocupate în resbele continae în contra
semilunei, ba şi după aceea, pănă ce cultura şi luminarea poporelor n'a fost
dintre scopurile chiare ale guvernelor şi chiemarea proprie a clerului, pănă. ..

atunci s'a putut suferi

acâsta

stare

abnormă

în organismul

bisericei

nâstre

întocma ca şi un rău ascuns; dar primele raze ale luminei generali revărsate
la începutul seclului 19 fură d'ajuns, pentru ca să facă a erumpe răul acesta
cu tote urmările periculose, şi inconveniențele lui să le arete tot mai mult
şi mai urit,
|

Maiestate!

E

un lucru

cunoscut

şi de sigur

nu mai are lipsă de vr'o

demonstraţiune, cum-că românii ortodoxi din Ungaria și Bănat, cari numără .
un milion de suflete nu sunt sârbi, cum-că biserica şi scola lor
— nu e biserică
şi scolă sârbescă, cum-că scopul culturei și desvoltării lor — nu nisuesce la
cursul culturii și desvoltării slavice-sârbesci; cum-că drept aceea bisericile şi
sc6lele lor s'au interesele lor de cultură nici decât nu sunt şi nu pot îi rudite
sau identice; cum-că archiepiseopul și metropolitul sau patriarohul sârbesc
național, întru tâtă esenţa sa e curat; sârbesc naţional, şi după maximile sântei
nostre biserici orientale, al căreia tip extern trebue să fie totdsuna naţional,
şi după organismul sustătoriu recunoscut prea 'nalt de legitim și din partea

Maiestăţii Tale, precum şi după, dorințele exprese şi interesele naţiunei sârbesci

trebue să rămână curat sârbesc— prin urmare e o neputinţă logică şi faptică,
ca el să fie totodată şi păstoriul suprem al bisericei române naţionale şi conducătoriul suprem al culturei şi învățământului român ; — cum-că mai departe
congresul naţional sârbesc, sau illiric precum se numesce în respectivele acte
vechi, menit pentru alegerea archiepiscopului şi metropolitului sârbesc naţional

şi pentru pertractarea şi deciderea afacerilor de cult şi învățământ sârbese
naţional, după esenţa sa tradiţională și după compunerea sa pe basa prea
'naltului rescript declaratoriu din 16 Iuliu 1779şi a tradițiunei legali — e cu

neputinţă de a fi apt şi chiemat şi pentru îngrijirea intereselor române de cult
şi învățământ, şi în genere d'a representa după cuviinţă şi poporul român cel

duplu aşa de numeros fără dauna proprie a acestui popor.
Maiestate! Întru înţelesul normelor regulative sustătăre sârbii din tâtă

Ungaria, Croaţia,

Carloviţ,

pe

Slavonia

şi din tâtă granița militară se ţin de congresul

de

când românii nici chiar cei din Ungaria, nu sunt cu toții repre-
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sentaţi acolo, anume nu e representat, districtul Halmagiului, dar și cei ce
sunt representaţi acolo, formeză maioritatea decisă a credincioşilor. ce se-țin .
nemijlocit de Carloviţ; și totuşi ierarchia de Carloviţ, fără a considera vre-o
basă

de drept seu cuviinţă,

au împărțit cei 75

deputaţi

naţionali

ce formâză

congresul după prea 'maltul rescript dechiaratoriu, favorinăd în mod bătătoriu
la ochi elementul său național, astfel cât câte 60—70,000 români trimit un
deputat,

pe

când

vine un deputat;

sârbilor

cu

calculul

de

mijloc

la

13—14,000

suflete li se

drept aceea maioritatea română a poporaţianei ortodoxe ce

se ţine nemijlocit de Carloviţ, în casul cel mai bun — adecă dâcă se va încungiura la alegeri ori-ce amestec neîndreptăţit şi volnie din partea ordinariatelor domnitâre sârbesci — va fi representată la congres numai cu 15—18

deputaţi, pe când sârbii în modul cel mai simplu vor av6 57—60 de deputaţi;

ceea-ce pentru români este o nedreptate nesuportabilă, ba chiar
un scandal
public, şi cu atâta mai vârtos, fiind-că spesele congresului de regulă
se aruncă
asupra tuturor familiilor acelor credincioşi ce se țin de metropolia
de Carloviţ,
și astfel maioritatea română, care la congres abia se pote dice
representată,

solvesce maioritatea speselor congresului. Acest reu al nedeplinei representăr
i
a românilor la congres ai binevoit Maiestatea 'Ta imperială reg.
apost. a-l
recunâsce părintesce în prea 'naltul bilet de mână îndreptat la 27
Sept. 1860
cătră fericele patriarch sârbesc Iosif bar. de Raiacici, și totodată
te-ai îndurat

a ordina, ca românilor gr. n. u. din diecesele Arad, Timişora
și Verșeţ,
se asigure o representaţiune cuviinciosă în congresul național.

Maiestate!

Noi și întrega naţiune română ne simțim deobligaţi spre. cea

mai intimă mulţămită pentru acestă ordinațiune prea
acum și anume la alegerile din urmă pentru congres,
considerată din partea autorităţilor respective ; totuşi
prea umilit convingerea n6stră în astă privință, cum-că

a acestui
de cătră
pentru-că
taţiune la
să încete

ierarchia
ceea-ce

să li

rău, ni-l putem imagina
Carloviţ, şi respective a
în momentul, în care s'ar
acel congres, ei ar forma

bisericei

deși ea pănă
cu totul nene exprimăm
fundamentală

numai prin despărțirea totală a
administrațiunei lor bisericesci
da românilor un drept egal de
acolo maioritatea, şi congresul

şi în faptă ar fi încetat a fi un congres

şi archiepiscopul

grațiosă,
a rămas
trebue să
stergerea

s6rbesc naţional,

românilor
şi scolari;.
represenar trebui
și

şi metropolitul s6u patriarchul de Carloviţ;

aşa

şi

prin

naţionale sârbesci i sar da o lovitură de mârte,
un cas, ce
ar sta în cel mai aspru contrast cu drepturile şi
meritele naţiunei sârbesci şi
care nici când n'a zăcut şi nici nu va zăcea
nici întru intențiunea, nici în interesul naţiunei române, și precum suntem convinși,
tocma așa de puţin pote
să fie acesta intenţiunea înaltului regim al Maiestăţii
'Pale.
Aceste

fapte și respecte

au dat ansă națiunei române

de biserica ortodoxă
orientală, ba au silit-o moralicesce, a ruga încă
pe antecesorii glorioşi ai Ma-

iestăţii 'Tale, dar deschilinit pe Maiestatea

Ta, pre adoratul lor rege

şi domn,

—

de atâtea

ori şi în unaniraitate
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Şi în tip inteţitoriu,

spre ajutorarea şi salvarea

dintr'o. situaţiune atât de pericul6să și care apasă şi spiritele şi consciinţele,
şi acâsta au cerut-o să se facă pe calea legală, care unica pâte fi folositâre,
adecă prin

încuviințarea

prea

care canonicesce nici când
sustă, încă!

-

'naltă

nu

s'a

a restaurărei

sters,

ierarchiei române

şi d'aceea

după

dreptul

naţionale,

bisericesc

Maiestate! Abia s'a putut când-va ca cutare popor fidel să fie rugat pre

“adoratul său monarch din tâte părțile cu atâta pietate și constanţă pentru o
causă, dreptă, ba sântă şi totodată evident necesară și folositore, precum au
făcut-o acesta românii de religiunea ort. din tâte Părțile monarchiei locuite
de ei, cerând metropolia lor națională.
.-.
.
Retăcer aci pașii făcuţi de români în astă privinţă încă la glorioşii antecesori ai Maiestăţii Tale; petrecem. și graiurile ce s'au ridicat în astă privinţă
„la dieta din Pojon în a. 1848 şi care şi-a avut de urmare art. XX. de lege
din același an; nici nu însușim vr'o importanță proieotului de lege, ce s'a
adus mai târdiu în astă cestiune la dieta din Pesta; nu voim a aminti în astă

privință

nici de postulatele înşirate cu consecință şi primite cu unanimitate

pe timpul acela de'cătră poporul român la tote ocasiunile, și în tâte adunările
sale și în programele statorite; şi şi aceea voim a o cunstata aci numai ca
o faptă istorică, cum-că fericele patriarch Raiacioi în cunoscuta sa prochie„ maţiune din 1 Maiu 1848 şi toema așa și rdssimul episcop al Bucovinei într'o
seris6re oficială îndreptată cătră suslăudatul patriareh în a. 1849, a recunoscut
în public și cu solenitate dreptul şi necesitatea, ca românii să aibă metropolia

română naţională independentă; dar, Maiestate! după prea umilita nâstră pă-!
rere, în astă privință vor fi nedenegat de mare importanţă și firm convingătore,
următârele

|

|

evenimente:

Diecesele ortodoxe orientali de Arad şi Transilvania, cea dintâi cu preste
400,000, €ră cea din urmă cu preste 600,000 de suflete, încă în a.:1850 din
sinâdele lor diecesane au așternut Maiestăţii Tale mult stăruitârea rugare pentru
despărțirea de cătră ierarchia de Carloviţ şi înfiinţarea unei metropolii proprii

naționale coordinată cu cea sârbâscă; ba diecesa dintâiu în puterea dreptului
ei de autonomie s'a şi dechiarat formal de despărțită de cătră ierarchia de
Carloviţ; tot pe acel timp deputaţii şi bărbaţii de încredere ai românilor din

Bucovina, Bănat, Transilvania şi Ungaria, cari petreceau la curtea Maiestăţii
Tale, au petiţionat de repeţite ori în acestă causă; Maiestatea Ta imp. reg.
apostolică ai binevoit

prea

grațios

a primi aceste

umilite

prea

petiţiuni,

şi

înaltele organe ale guvernului central al Maiestăţii Tale au dechiarat nu numai
cu cuvântul înaintea .representanţilor românilor, ci și prin jurnalul oficios

atunci

întitulat

„Der 'sterreichische

cuim-că dorinţele românilor șunt
împlinirea lor. este prospect.

Correspondent“

deplin drepte

și

din 28 Martiu

basate,

şi

cum-că

1851,
pentru

—
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După acâsta întră o pausă lungă, aprope de gece ani; națiunea română
tăcu şi așteptă; tăcu căci a trebuit să tacă, pentru-că sistema d'atunci nu
suferia graiul popbrelor; — speră și aşteptă, pentru-că se încredea deplin în

adoratul seu rege şi domn.
În

a. 1860

ai binevoit Maiestatea Ta imp. reg. apostolică a conchiema

la senatul imperial extraordinar

de representanţi

pentru naționalitatea română

din Transilvania pre episcopul ort. or. d'acolo bar. de Șaguna, din Bănat şi
Ungaria pre Andreiu de Mocioni, domnul de Foen şi din Bucovina pre bar.

Nicolau

de Petrino,

şi aceia şi-au recunoscut îndată

a reinoi prea umilit înaintea Maiestăţii Tale cererea
rarea metropoliei

lor naţionale,

de sânta Qatorință

a lor,

românilor pentru restau-

la ce Maiestatea
'Ta imp. reg. apost. prin prea

înaltul bilet de mână din 27 Sept.

1860 ai binevoit a le da

asigurarea

prea

grațiosă, cum-că Maiestatea Ta nu esci neaplecat pentru înfiinţarea unei metropolii independente gr. n. u. române naţionale.
|
În a. 1860 diecesa de 'Transilvania, ținu €răşi un sinod diecesan, care
reinoi prea umilit înaintea: Maiestăţii Tale cererea, pentru metropolia română.

În a. 1861 la dieta Ungariei, cestiunea naționalităților, precum se scie,
a jucat o rolă principală, şi fiind-eă deputaţii de naționalitatea română au fost

nu numai principalii, ci mai că unicii representanţi ai acestei cestiuni,
și purtătorii acestei idei, și fiind-că cestiunea metropoliei române, incât
metropolia
după esenţa sa externă e şi trebue să fie naţională şi încât ea
e chiemată și
menită a conduce cultura poporaului şi învățământului lui, nu se
pâte denega
că nu stă în aprope relaţiune cu cestiunea naționalităților, de
aceea a întimpinat resunet și primire în ambele proiecte de legi gătite în
astă privință de
comisiunea esmisă de dietă în cestiunea naționalităților;
care proiecte însă,
precum și celelalte pertractări şi lucrări ale acestei diete,
remaseră fără de

vr'un resultat folositoriu.
În fine după mortea patriarchului sârbesc Raiacici în a.
1862, românii
din tote părțile monarchiei reînoiră prea umilita lor cerere
intețitâre pentru

a-i salva prea grațios de legătura administiativă necano
nică, nenaturală, fârte
dăunăci6să și pericul6să cu Carloviţul, şi 'pentru conchi
emarea unui congres

național român, ca să restitue o metropolie proprie
independentă ortodoxă
orientală,— anume, o deputaţiune numerâsă și însemnată
din Ungaria, Bănat,
Transilvania şi Bucovina în frunte cu episcopii de
Transilvania şi Arad predeteră Maiestăţii Tale la Martiu 1862, o petițiune prea
umilită şi prea loială
în astă privinţă care s'a învrednicit de prea'nalta,
semnătură şi s'a luat la
pertractare; tot la acel timp multe comunităţi biseric
esei române au îndreptat
asemenea petiţiuni prea umilite cătră înaltul tron:
și regimentul de graniță
româno-banatic au așternut încă mai 'nainte o asemen
e petițiune colectivă,
după ce aceea a fost subscrisă şi încuviințată de
tâte comunităţile lui.
|

—

În urmarea

233

—

acestor paşi noi prea umiliți

şi

mult

stăruitori

ai

binevoit

Maiestatea Ta — în biletul prea înalt de mână îndreptat la 25 luniu 1863 cătră
dl ministru şi cancelariu de curte al Transilvaniei conte de Nadasdy, — a
exprima asigurarea mult afectudsă şi mângăitore, cum-că intențiunea prea 'naltă
a Maiestăţii Tale este „ca pentru românii de biserica gr. n. u.să se înfiinţeze

o metropolie independentă coordinată cu cea sârbâscăi.
Maiestate! Măreţul cuvânt al Maiestăţii Tale prea grațiosului nostru domn,
este și rămâne sânt înaintea românului, de aceea în urmarea promisiunei prea
graţiose, el este sigur de metropolia sa şi de salvarea consciinţei sale, sigur
cum-că biserica şi scâla lui naţională vor scăpa de apăsarea ce s'a aruncat
asupra-i Watât timp, şi care e atât de grea şi atât de durerosă și de comun
Gaunătâre. Dâcă totuşi românul se simte încă tot neliniștit şi iritat, causa
este, că deşi e în posesiunea garanţielor celor mai sigure pentru salvare, totuşi
“nu simţesce încă și nu pote să simţescă salvarea însa-și, pentru-că împilarea
cea vechie cu tâte urmările sale grele încă tot i împedecă sistematic progresul
şi desvoltarea lui naţională, şi epoca eliberărei adevărate și faptice ca și prin
o putere magică inimică nevisibilă tot mai mult se pare a se îndepărta dela
realisare.

|

Prea graţi6sa

conchiemare

a Maiestăţii

“Tale la congresul naţional ilirice

pentru alegerea archiepiscopului şi metropolitului de Carloviţ, a aflat pre
poporul român ortodox din Ungaria și din Bănat întracâstă situațiune şi
disposițiune încordată, şi el a simţit de loc, a recunoscut şi a manifestat
pretutindenea în unanimitate cum-că considerând argumentele, faptele şi respectele premise prea umilit și cari de sigur sunt de mare importanță şi impunătâre — e cu neputinţă, ca congresul naţional ilirice conchiemat prea 'nalt
pre Qiua de astădi, să fie menit şi apt de a representa şi înteresele scolare
şi bisericesci române naționali, şi cum-că prin urmare e cu neputinţă, ca archiepiscopul şi metropolitul ales de acel congres să fie chiemat şi apt a fi
metropolit român, pre care Maiestatea Ta prea 'nalt ni Vai promis de sigur,
și ai dis să fie coordinat cu cel de Carloviţ.
Din acest motiv, Maiestate, poporul român cu clerul şi inteliginţa lui, acolo

unde elementul român locuiesce neamestecat, precum e casul acestu în regimentul
grăniţeriu

de Caransebeș,

și în părţile învecinate

ale regimentului Bisericei-

Albe, care ţinut a fost chiemat a alege doi deputaţi din statul militariu pentru
congresul illiric, — din districtul Orădii-mari,

care aşișderea a fost chiemat a

alege doi deputaţi,

unul din statul preoţesc şi altul din cel civil, în urmarea

decisiunei "unanime

a alegătorilor,

nici n'au întreprins

se află poporaţiune şi s6rbâscă deși mică,

ales pre noi prea umilit subserișii de representanţi,

manifestată
fapta,

expresmente

cum-oă

prin

diecesele

acelea

sunt

cum-că

”

alegerea, &r acolo unde

românii au făcut alegerea şi ne-au

acesta
diecese

dar totuşi cu intențiunea

d'o parte să se dea dovadă cu
românesci,

și

ca

totodată
30

să

—

se împedece
mânilor,

şi

ca minoritatea
ca

aleşii

lor

sârbâscă
să
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cea forte puţină să alegă în numele ro-

participeze

şi

în

numele

românilor

la alegerea

archiepiscopului şi metropolitului de Carloviţ, — 6ră de altă parte ca nouă să
ni se dea un mandat formal și o ocasiune legală a reinoi în termini fideli
adevăratul simţ, gelâsa dorinţă și inteţitorea necesitate a poporului român.
Acâstă intențiune şi respective însărcinare a comitenţilor nostri, ce o credem
cu totul de loială şi consecinte, am socotit a o împlini mai întaiu prin prea
umilita scris6re dechiaratâre predată prea demnului comisariu de congres al
Maiestăţii Tale general-maiorului și brigadirului baron Philippovits de Philippsburg, apoi am corespuns datorinţei nâstre şi prin prea umilitul memorand;
prin actul întâiu am arătat sumariamente dar fidel comisariului -de congres
al Maiestăţii Tale acele motive şi respecte importante, pentru care noi nici

decât nu ne putem simţi aplecaţi a participa la alegerea archiepiscopului și
metropolitului de Carloviţ; €ră prin actul present îndrăsnim a aşterne prea
umilita cerere:
Binevoiesce Maiestate imp. reg. apost. a lua în prea graţiosa consideraţiune

ca părinte al ţerii acea scrisore

dechiaratâre

a n6stră,

care

precum

suntem

încredinţaţi, o va aşterne la timpul său comisariul de congres Maiestăţii Tale,
și din cuprinsul aceleia precum. și din memorandul present ce-l aşternem prea
umilit, 'Te îndură Maiestate a recunâsce cu multă îndurare loialitatea, consciinţa
și demnitatea, purtării nâstre :şi a comitenţilor nostri.
Mai departe binevoiesce, Maiestate, imp. reg. apost. considerând prea
grațios causa descrisă fidel mai sus, a Te îndura spre biserica şi sc6la română
ortodoxă orientală cea cu totul devenită orfană şi părăsită, fiind-că dela acesta

atârnă apriat salutea și progresul naţiunei
demandând

prea

grațios,

ca

române

fidele Maiestăţii

Tale, —

să se decidă definitiv şi cu folos numerosele

şi

inteţitorele petiţiuni prea umilite aşternute de românii ort. orientali, și deschilinit petiţiunea din Martiu 1862, pentru restaurarea metropoliei lor şi conchiemarea unui congres bisericesc român național spre scopul acesta.
În

fine,

în

privinţa sinodului

episcopesc,

ce se va ţin

după

congresul

alegătoriu, în urmarea prea 'naltei ordinări — îndrăsnim a aşterne Maiestăţii
Tale următorele observaţiuni prea umilite:
a) de cumva sinodul alegătoriu ar deveni în starea, cât ar trebui să umple
unul s6u altul dintre cele două episcopate banatice, locuite, precum
scie, în preponderanță de români,
— nouă şi naţiunei nâstre ni se pare

o asemenea

umplere ar fi menită a îngreuia mult și a amâna

se
că

deslegarea

dorită a cestiunei metropoliei nâstre; şi tocmai din acest motiv, noi avem
speranța, şi credem, că aceea nu e neîndreptăţită, — Maiestatea Ta deo-

camdată, vei binevoi a nu sancţiona o astfel de umplere;
b) cum-că națiunea română nu privesce tocma cu neîncredere cătră votul
sinodului episcopesc de Carloviţ, căruia în prea 'naltul bilet de mână din

—
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27 Sept. 1860 s'a dat prospect a desbate cestiunea metropoliei nâstre din
punct

de vedere

canonic ;

dar

trebue

să mărturisim,

cum-că

națiunea

ro-

mână — precum s'a dechiarat în petiţiunea sa prea umilită din luna lui
(Martin 1862, — cu mult mai vârtos ar fi dorit, ca emanciparea sa bisericeâscă,
şi scolară să o pâtă mulţumi unui act direct şi neîntârdiat al domnitoriului,
cu atâta mai vârtos, că acea formalitate nu o consideră de recerută şi de
necesară pentru aceea, pentru-că incorporarea românilor şi a dieceselor
lor la ierarchia de Carloviţ nu s'a făcut în, urmarea unei decisiuni competenţi sinodali, ci a urmat numai simplu prin un act direct al domnitoriului, şi că tocma pentru acâsta acel sinod din punctul de vedere canonic

abia se pare competinte de a-şi da votul seu valid în astă privinţă.

R&-

mânem cu cea mai adâncă pietate și stimă omagială. Ai Maiestăţii Tale
imp. reg. apostolice. Carloviţ 1 August 1864. Prea umiliți supuşi.

Cuvenlarea

lui Vincențiu Babeșiu

39.
în congresul sârbesc la 5 August 1864.

„Ilustrissime d-le general și comisariu al congresului! Prea mărite congres,
mult stimaţi domni! Daţi-mi voie ca în acest sărbătorese moment, când congresul naţiunei illirice s6u proprie sârbesci, fiind el constituit și deschis, va
să pășescă la deslegarea momentâsei sale teme,— să pot îndrepta cătră Domniile vâstre, și prin Domniile vostre, cari în acestă, adunare pe terenul administraţiunei bisericesci representaţi națiunea sârbescă, cătră acâstă nobilă și
preţuită naţiune, în numele poporului român de religiunea orientală drept
creâincidsă,

pre

carea noi

avem

ondre

ao o

representa,

un

cuvânt

frăţesc,

—

serios, sincer şi solenel.
Permiteţi-mi a face acesta, dedre-ce Domniile vâstre nu pricepeţi a nâstră,
er noi nu pricepem a Domniilor vostre dulce limbă naţională în receruta m&sură, — în limba germană, în limba culturei şi estinderei celei mai generali,
carea — după cum credem noi — chiar pentru acssta va respunde scopului

nostru mai deplin.
Să-mi
cuvântul

iertaţi a vă observa aici mai nainte de tote cu totă cuviinţa,

meu,

cuvântul

ce

am

ondre

a vi-l dice,

expresiunea

cum-că

celor mai curate

simțeminie ale nâstre tuturor, e resultatul înţelegerii nostre colective.
|
Prea stimaţi domni! Când eu şi condeputaţii mei de naționalitatea română .
din diecesele Aradului, Timișorei și Verşeţului — furăm onoraţi cu missiunea
la acest congres naţional, comitenţii nostri, pe temeiul dorinței celei adevărate
şi comune a poporului, carea
— firesce — lor le era mai bine cunoscută, ni-au

descoperit o poftă şi o voinţă deosebită în privința comportărei nostre —
observânde faţă cu acest mărit congres; împlinirea acurată și credinciosă a
30*

—

236

—

— noi o recunâscem
acelei pofte şi voințe

de cea mai șântă lege a datorinței

şi ondrei, cărei — într'o parte și. -pănă acum am corespuns, prin două scrieri,
ce — conduși de mult amatul şi înalt stimatul nostru episcop dela Arad —
întinserăm Ilustr. Sale d-lui general c. r. şi comisar al congresului cu totă so-

— în diua solenei sale întrări în Carloviţ, — din cari scrieri am avut
lenitatea
de a vă împărtăşi

on6re

şi Domniilor

vostre

prin

tipărituri, -— 6r

acest

de

față s&rbătorese act — dorim și suntem datori a-i face cu totul din destul
întregindu-ne și completându-ne missiunea.
Prea stimaţi domni! Națiunea română de religiunea orientală drept credinci6să, din tote ţerile locuite de ea ale marei Austrie, er anume
întregitâre-a «ei, .ce locuiesce. în Ungaria și Bănat, de. mulţi ani
întreprins la tote potrivitele ocasiuni — toți paşii legali ce numai
escugeta -— spre acel scop, pentru ca legătura administrativă, die
— să
numai cea administrativă legătură a bisericei ei române naţionale

acea parte
încoce, a
se puteau
— singur
se desfacă

de ierarchia bisericei naționale sârbesci din Carloviţ, şi pentru-ca ea, națiunea
română, să se repună 6răși în posesiunea străvechiei, nedependinței sale ierarchii

naţionale — pe

dreptului

calea

ci numai în faptă s'a suprimat

bisericesc nici când nu s'a

desființat,

prin violința nefavoraverilor împregiurări ale

timpurilor.
Națiunea română a făcut acesta, pentru-că legătura administraţiunei bisericei ei cu Carloviţul, carea dintru început — credem — cum-că va fi fost
de mare însemnătate şi folos pentru ortodoxia întregă, — mai la urmă, în

decursul

timpurilor,

deveni

pentru

poporul român,

și anume

pentru cultura

şi desvoltarea lui naţională
— împedecătore şi apăsătâre; — națiunea română a
făcut acesta, şi a trebuit s'o facă, — și nu va înceta a o face, pentru-că consciinţa ei cea deşteptată — pe de o parte i face să simtă acestă legătură cu
Carloviţul — de ne mai suferivere, și pentru-că de altă parte esperiinţa, i-o
arată, aceea ca pentru comunele cele mai sânte interese ale ambelor naţiuni

forte periculdse şi pentru frăţesca armonie, amâre şi stimă a ambelor naţiuni
cătră olaltă — nespus de stricăciosă.
Scurt, consciinţa, experiinţa, interesul comun, şi totdeodată plecarea cea
mai sinceră cătră surora națiune s6rbâscă
— înduplecară pe națiunea nstră—
a nu cruța nici un sacrificiu, nici o ostenelă, spre a pune odată capăt unei

referinţe, ce se vedea a nu mai put6 deservi altui scop, decât — reciprocei
stricări şi slăbiri, înstrăinări și neînorederi — a duor popâre destinate după
fire, patriă și biserică — de fraţi adevăraţi.

Românul

multele şi feliuritele

apăsări

şi despoieri

naţionale,

ce

și-au

iertat faţă cu el mai marii bisericei sârbesci naționale,
— adesea cu multă consecinţă şi fără de tot scrupulul şi tâtă cruţarea, — nu le mai ţine aminte; el

scie bine să deosebâscă între faptele singuraticilor demnitari cu rea pricepere

s6u orbiţi

de egoism,

şi între nobilele

simțeminte,

intenţiuni

şi

interese

ale

—
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amatei națiuni surore: şi chiar pentru acesta paşii românului nici decât n'au
fost şi nu vor fi conduși de ură și mănie, ci curat numai — de amâre şi amicie
şi de comunul sânt interes.
|
NE
Înaltele organe ale regimului Maiestăţii Sale, ba chiar şi Maiestatea Sa,
prea graţiosul nostru domn însuși — de repeţite ori au cunoscut prin mai multe

'nalte și prea 'nalte acte şi manifestaţiuni
— dreptatea, necesitatea şi utilitatea,
loialelor atâtor nisuințe

ale națiuni române,

positiva împlinirea acestora.

și au binevoit a apromite curânda,

|

Deci dară — înalt, stimaţi domni şi fraţi! stând trâba aşa, precum noi
ac6sta în scrierile nostre predate d-lui general şi comisariu al congresului —

-mai pe'larg am-lămurit-o, —

credem a fi chiar şi invederat, _cum-că. archie-

piscopul și metropolitul seu patriarchul ce e ca să se al6gă prin acestă mult
stimată adunare — nici decât nu pâte fi destinat, ca să fie și al românilor

archiepiscop şi metropolit, —

cum-că

așa dară participarea

naţiunei române

prin noi la acâstă alegere — ar fi un neconvenient, cualificat numai spre a
împedeca curânda nostră frățescă descurcare şi a mări periclele și daunele
legăturei n6stre ierarchice.
Din acâstă causă poporul nostru român întreg, pretutindeni s'a pronunţat
cu unanimitate, și în urma acâsta ne-am aflat şi noi, determinaţi —a nu lua
parte activă la acest congres. — Er dâcă totuşi noi toți aleşii românilor am
venit a ne înfăţişa aici cu totă cuviinţa, acesta o făcurăm — mai nainte de

tote — din înăscuta loialitate a n6stră cătră prea 'naltele disposiţiuni ale Maiestăţii Sale, prea graţiosului nostru rege și domn, — mai departe din respectul
ce-l avem cătră prea demnul locţinătoriu al Maiestăţii Sale, domnul comisariu
al congresului, — în fine din adevărata, sincera amore și stimă ce nutrim în
peptu-ne cătră surora națiune sârbescă, respectivminte cătră bravii fii şi representanţi ai ei, pre cari noi — în numele naţiunei nâstre, în pers6nă eram
datori din totă inima a-i saluta, și despre simţemintele şi intenţiunile nâstre

a-i convinge.
Noi credem, cum-că domniile vâstre, mult; stimaţilor fraţi, cuprindeți şi
aprețiaţi motivele şi tendinţele nâstre pe deplin şi recundsceţi comportarea
nostră — de unica ce corespunde sânțeniei causei nâstre şi dificultății posiţiunei nostre; deci noi nutrim speranţa, că domniile vâstre, ca frați adevăraţi

ai nostri, veţi conferi din tote puterile, pentru ca cât se pote de curând să
ne desfacem, regulăm și ficsăm frăţesce reciprocile nostre referințe ierarchice ;
pentru-că în chipul acesta tâte greutăţile şi diferințele, ce custă între ambele
n6stre națiuni — cât mai curând să se compună și delăture; pentru ca noi de
aci înainte ca frați buni, liberi de ori-ce temere s6u neîncredere cătră olaltă,

de tot indemnul de mănie

și amărăciune,

'naltului şi chiar prin conțelegerea,

cu

puteri

unite, sub

scutul

prea

amorea și solidaritatea bravelor și loialelor

sale popore, putintelui tron — să putem conlucra la apărarea și asigurarea co-

—

munei

n6stre mame

biserici
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drept credinci6se orientale, naționalităților și lim-

bilor n6stre, prosperării n6stre morale şi cetățenesci!
|
Fraţilor! Noi cu acesta ne-am împlinit misiunea n6stră; noi ne despărţim
de voi şi eşim din mijlocul vostru, ar, credeţi-ne, în inimă suntem ai vostri
— aşa de adevărat, precum suntem credincioşi și cuvioși fii ai sântei biserici
ortodoxe orientale.
„
Păstraţi-ne şi voi, vă rugăm, tot asemenea cordiali simțeminte.
Salutăm pre eroica naţiune sârbâscă!u —

40.
Suplement la instrucțiunea dată comisarului împărătesc Jos. Bar. Phălippovics
pentru sinodul episcopesc din Carlotiţ. Wir finden nun nachstehende Momente zu bezeichnen, iiber xvelche die
Synode ihre Ausserung zu erstatten hat.
I. Nachdem dariiber, dass die gr. n. u. Dicese in Siebenbiirgen einen

Theil der neuen Metropolie zu bilden hat, kein Zweifel obwaltet;

nachdem es ferner Unser Wille ist, dass das hierarchische Verhăltniss
der gr. n. u. Didcese der Bukovina erst dann zur Erărterung gelange, wenn
die Errichtung der neuen Metropolie vollzogen sein wird: .eriibrigt gegen-

wărtig nur die Ausmittlung der Kirchengemeinden und Kirchenbezirke, welche

in Ungarn und in der Militărgrenze der serbischen oder der romanischen
Didcesen zufallen sollen.
II. Da die gr. n.u. Diicese von Arad mit Ausnahme der Serbengemeinde
in der

Stadt

Arad

nur

Dicesanen

romanischer

Abstammung

in sich schliesst,

wird es der Synode obliegen, diese Ermittlung der serbischen und romanischen
Pfarrgemeinden, und die Abgrenzung der beiderseitigen Kirchenbezirke in den
damaligen Dicesen von Temesvar und Werschetz vorzunehmen und ersichtlich
zu machen.

INI. Da es Pfarrgemeinden gibt, deren Angehărige theils serbischer, teils
romanischer Abstammung sind, so sind auch diese vollstindig nambaft zu

machen,

nnd

es hat die Synode

sich iiber die Grundsiitze zu iiussern, welche

beziiglich der kirchlichen Unterordnung solcher nationell gemischten Gemeinden

anzuwenden wiren.
IV. Sind die Pfarrgemeinden und Kirchenbezirke, je nachdem sie
einer
serbischen oder romanischen Diicese einverleibt werden sollen,
festgestellt,

so ist die Frage iiber die Anzahl dieser letzteren und die Wahl der bischăflichen
Sitze in Erwăgung zu ziehen.
V. Die Synode hat ferner die dermaligen Dotationsverhăltnisse zu
ermitteln und in Absicht auf die Dotation fir die neuen Diăcesen
Vorschlăge
zu erstatten.

—

VI.
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Die Didcesen, fiir welche das Erlăuterungsreskript vom

1779 gesetzliche Geltung hat, besitzen
der Nation zu verwendenden, dann in

16-ten Juli

in dem unangreiflichen zum
dem Karlovitzer Schulfonde,

Besten
so wie

in Stiftungen, welche mit diesen beiden Fonden unter einer Verwaltung stehen,

ein gemeinsames Vermăgen.
Die Trennung der romanischen Sprengel von
der Karlovitzer Metropolie bedingt, dass von diesem gemeinsamen Vermâăgen
ein den diesfalls in mitten liegenden Rechtstiteln und andern begriindeten
Riicksichten entschprechender Anteil fiir die genannten romanischen Sprengel
ausgeschieden werde.
Die Synode hat die Verhăltnisse, welche in Bezug darauf obwalten,
„allseitig, genau, und mit gewissenhafter Billigkeit zu priifen und auf Grund
dieser Priifung einen gehărig begriindeten und die vollstindige Beweisfiihrung

enthaltenden Vorschlag

zu

vorbehalten.

erstatten,

dessen

weitere

!

Behandluug

Wir

o

Uns

VII. Die Synode hat sich auszusprechen, welche Modalitiăten einzuhalten
„„Wăren, um die Errichtung der neuen Metropolie vom Anbeginne an, die kirchenrechtlichen Vorschriften conform erscheinen zu lassen.
Insbesondere hat sie sich zu ăussern, mit welchen der gegenwărtigen
Bisthiimer, das Amt und die Wiirde des Metropoliten zu verbinden wăre,
welchen Titel der neue Metropolit anzunehmen hătte, ob von einer Stadt,
einem Lande oder einem Volke, wie bei dessen Bestellung, so wie auch bei
Besetzung der ihm unterstehenden Bisthiimer vorzugehen sei.
VIII. Nachdem die gr. n. u. Kirche Unseres Reiches neben den Patriarchaten und Autokefalien des Orients eine selbstindige Stellung einnimmt,
ist es Unser Wille, dass diese Stellung und die dadurch bedingte Einheit der
dsterreichischen gr. n. u. Kirche.nach Aussen und die Gemeinsamkeit kirehlicher
Interessen nach Innen aufrecht erhalten, und durch die Errichtung der neuen
Metropolis nicht beeintrăchtiget werde.
Die Synode hat Uns demnach einen Antrag auch dariiber zu erstatten,
wie das angedeutete Verhăltniss zu wahren wăre.
Insbesondere

hat

sie sich gutăchtlich

dariiber

auszusprechen,

in welcher'

Weise die der gr. n. u. Kirche Osterreichs gemeinsamen Angelegenheiten zu
l&sen, und wie die Wechselbeziehungen der Karlovitzer und der neu zu er-

richtenden Metropolie in Sachen kirchlicher Natur zu regeln wiiren..
Schânbrunn, den 16. September 1864.
Franz

Eh. Rainer m. p.

|

Josef m. p.

fiir den Staatsminister

Lasser m. p.
Fir die Richtigkeit der Absohrift; der kaiser. Synodal-Kommissăr
Philippovics m.

p:

—
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Comisariul împtrătesc Philippovics recercă pre Șaguna a respunde la întrebările cari aveau. să formeze problema sinodului din Carlovij.
Res. Nro. 34 R. C.

K. k. Sinodal Commissaire
Sr. Excellenz

dem

Siebenbiirgens, Grosskreuz
mandeur des kais. âsterr.
Euer Excellenz! Die
einer mit der serbischen
„ Synode

gerichteten

Fragen

zwar

betreft

Rath und

gr. or. Bisehof

des kais, Ssterr. Ordens der Eisernen Krone, ComLeopold-Ordens ete. Andreas Freiherrn v. Schaguna.
von Seiner Majestăt in Bezug auf die Errichtung
lkoordinirten Metropolie fir die Romanen an die
îibersende ich Euer

mit dem hăflichsten Ersuchen,
und

G. M. Br. Philippovies.

k. k. wirklichen Herrn Geheimer

des Artikels

diese Fragen
I., IL, IIL., IV.

Excellenz în voller Abschrift

mit

drei

und V.

schriftlichen Vorlagen
mit

einer,

betreff des

Artikels VI. mit der zweiten und betref” der Artikel VII. et VIIL. mit der
dritten Vorlage gleichzeitig und mit thunlichster Beschleunigung beantworten ”

zu wollen.
" Da ich iibrigens aus dem an Bischof Ivacskovies gerichteten 'Telegrame
ersehen habe, dass Euer Excellenz nicht in der Lage sind, hieher zu kommen,

ich iibrigens Euer Excellenz zufolge des Erlasses des hohen Staatsministeriums

vom

17. d. M. Z. 6494

G. m. 1. nahe zu legen habe,

Sache liege, wenn Euer Excellenz sich
Elaborate beteiligen măchte: so bin ich
ersuchen, mir schleunigst bekannt geben
Euer Excellenz unabănderlich sei, damit
veranlassen kânne.
Karlovitz, 21. September

1864.

dass

es im Interesse der

an der Schlussredaktion der Synoaalgendtigt, Hochdieselben hăfichst zu
zu wollen, ob trozdem der Entschluss
ich dje Ausarbeitung des Elaborates
|

-Philippovics m. p.

42.
Șaguna neputând participa la sinodul din Carloviţ trimite comisariului
Philippovies cerutul respuns la întrebările puse pentru sinod.
An Seine Hochwohlgebornen, den kaiserlichen Synodalkommissăr,
Freiherrn
Iosef Philippovies von Philippsberg, k. k. General-Major,
Hochywobhlgeborner Freiherr, Hăchstbestellter kăniglicher Kommis
săr!
In Erwiederung auf das hochgeschătzte Schreiben vom 21.
d. M. Pr. Nr. 34,
dessen Inhalt und Beilage die romanische Kirche zu neuem
Danke fiir die
wohlwollende, von dem edelsten Gerechtigkeitssinne getrage
ne Huld und
Gnade Seiner Majestit der Kaisers auf immer verpflichtet,
gebe ich mir die
Ehre, Euer Hochwohlgeboren anliegend meine gutiichtlichen
Erklirungen iiber

*

—
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die von Allerhăchst Seiner Majestit an die Synode in Karlovitz gestellten,
auf die Errichtung einer mit der serbischen coordinirten Metropolie fir die
Romanen Bezug nehmenden Fragen, und Verhandlungsartikel, in drei abgesonderten Vorlagen unter A. B. und C. mit dem ergebensten bittlichen Ersuchen
zu iibermitteln, diese gutăchtlichen Ausserungen sowohl der tagenden Synode
als auch Sr. k. k. Apostolischen Majestăt gleichzeitig mit den iibrigen Synodalvorlagen gefilligst unterbreiten zu xrollen.
Ich bedauere sehr, dass wichtige Berufspflichten, deren Erfiillung ich
mich linger nicht mehr entziehen kann, es im Augenblicke nicht gestatten,
meinen Amtssitz wieder zu verlassen, zuma] da die Einberufung des Reichrathes .
nahe bevorstehen diirfte, und mir daher nur eine sehr kurz bemessene Zeit
ibrig bleibt, um auch nur die dringendsten Angelegenheiten der Dicese ordnen
zu kânnen.
Indem ich daher bitte, diese in der Lage der Umstănde, and dem unausweichlichen Gebote dringender Berufs pflichten gerechtfertigte Entschuldigung
piitigst entgegen nehmen zu wollen, verharre ich mit der Versicherung aufrichtigster Verehrung und Hochachtung
|
Euer Hochwohlgebornen
Hermannstadt, 30/18. Sept. 18864.
ergebenster Diener.

Declaraţia

lui Șaguna

43,
la întrebările de pertractat în sinodul din

Carloviţ

cu privire la înființarea metropoliei române, — în opt puncte.

Ad Nr, Praes. 263/1864.
Erklărung îiber die von Allerhâchst Sr. k. k. Majestăt an die Synode in
Karlovitz gestellten, auf Errichtung einer mit der serbischen coordinirten Metropolie fiir die Romanen Bezug nehmenden Fragen und Verhandlungs-Artikel.

A.

I.

Nachdem dariiber, dass die gr. n. unirte Didcese in Siebenbiirgen

einen 'Theil der neuen Metropolie zu bilden hat, kein Zweifel obwaltet, nachdem
es ferner Unser Wille ist, dass das hierarchische Verhăltniss der gr. n. unirten
Didcesen der Bukovina erst dann zur Erdrterung gelange, wenn die Errichtung
der neuen Metropolie vollzogen sein wird;
eriibrigt gegenwirtig nur die Ausmittelung der Kirchengemeinden und
Kirchenbezirke, welche in Ungarn und in der Militirgrenze den serbischen

und romanischen Didcesen zufallen sollen.
II.

gemeinde

Da

die gr. n. unirte Dicese

in. der

Stadt

Arad,

nur

von Arad,

Didcesane

mit Ausnahme

romanischer

der Serben-

Abstammung

in

sich schliesst, vird es der Synode. obliegen, diese Ermittelung der serbischen
und romanischen Pfarrgemeinden, und die Abgrenzung der beiderseitigen
31
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Kirchenbezirke

in den

dermaligen
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Didcesen

von

Temesvar

und

Werschetz

vorzunehmen und ersichtlich zu machen. |
III. Da es Pfarrgemeinden gibt, deren Angehărige theils serbischer, theils
romanischer Abstammung sind, so sind auch diese vollstăndig namhaft zu
machen, und es hat die Synode sich îiber die Grundsătze zu ăussern, welche
beziiglich der kirchlichen Unterordnung solcher national gemischten Gemeinden
anzuwenden wăren.
IV. Sind die Pfarrgemeinden und Kirchenbezirke, je nach dem sie einer

serbischen

oder

romanischen

Diicese

einverleibt werden sollen,

so ist die Frage iiber die Anzahl dieser letzteren, und
lichen Sitze in Erwigung zu ziehen.
|

die Wahl

festgestellt,
der bischuf-

-V. Die Synode hat ferner die dermaligen Dotations-Verhiiltnisse
zu
ermitteln, und in Aussicht auf die Dotation der neuen Diăcesen Vorschliige
zu erstatten.
”
zu I., II. una III. Meiner

mittelung

der Pfarrgemeinden

unvorgreiflichen Meinung

und

der Kirchenbezirke

nach

diirfte die Aus-

am Zveckmissigsten

auf der Grundlage des Synodalprotocolls vom 13-ten bis
25-ten August (alt
Stils) 1864 'sich bewirlen lassen, zumal da der diessbeziigliche
Synodalbeschluss
einstimmig gefasst wurde, und diese 'Thatsache somit
die Erzielung einer
allseitigen Befriedigung der hier betheiligten Kirchenge
meinschaften an sich
schon verbiirgt
zu IV. Da in den zwei Banater Discesen die Romanen
gr. orientalischer
Religion mit einer fast gleichen Bevălkerungsziffer
vertreten sind, und ihre

Anzahl die Hăhe von 600,000 Seelen nahezu

erreichen diirfte,

so

ergibt sich
hieraus die Nothwendighkeit der Errichtung
von zwei romanischen Diicesen
mit den Residenzorten în Karansebes und
Temesvar.
zu V. Um fir die Ermittelung der dermaligen
Dotations-Verhiiltnisse

eine verlăssliche Grundlage ună beziiglich der
Berechnung und Auseinandersetzung sichere Anhaltspunkte zu gewinnen, erscheint
es vor Allem nothwendig
ein
genaues

Verzeichniss

iiber alle Jene Beitrăge

manischen Kirchengemeinden zum Zwecke
alljăhrlich beigesteuert haben.

zu besitzen,

der bischăflichen

welche

die ro-

Dotation

bisher

Mit der Zusammenstellung solcher Verzeichnisse
kânnten die dermaligen

Consistorien

der Diicesen

von

Temesvar

und

Werschetz

der Bischof von Araq auch nur mit einer
sehr kargen

wiirde es angezeigt sein, ein Verzeichniss
der
dieser Diicese anfertigen zu lassen.
Es diirfte hier, im Hinblicke auf die
stets
der Gegenwart, und die gleichberechtigte
Stellung
schweren Berufe arbeitenden christlichen
Kirchen
die Bemerkung gerechtfertiget ersch
einen, dass

betraut werden.

Dotation

bedacht

Dotationsbeitrige

auch

Da

ist,
aus

wachsenden Anforderungen
der verschiedenen, in einem
in Osterreich, wohl auch
unter den damaligen Zeit-

—

243—

umstănden und Lebensverhăltnissen, ein auf die Hhe des Bischofsamtes.
gestellter Wiirdentriger der Kirche mit einer Mensualgebiihr von mindestens
10,000 fi. dotirt, und die bischăfliche Discesankanzlei mit einem Pauschale
von mindestens 2,000 Gulden ausgestattet werden sollte.
Da nun aber die bisherigen Dotationsbetrăge fir die Bischâfe und die

Kanzleipauschalien sich nicht

als zureichend

erweisen,

wird

es, um

die so

dringend gebotene Abhilfe zu ermâglichen, nothwendig sein, auch die Renten
jenes Antheiles, welcher den drei romanischen Bisthiimern von Arad, Temesvar
und Karansebes aus den gemeinschaftlichen Fonden der Karlovitzer Metropolie
zukommt, zur Aufbesserung der bischăflichen Dotation, und zur Deckung der
Kanzleierfordernisse

nur

bis

zur

zu

Erginzung

beniitzen,

der

in dem

man

erforderlichen

die

Beihilfe

des Staatsschatzes

Dotationssumme

von

12,000

fi.

auf so lange in Anspruch nehmen musste, bis nicht die betreftenden Kirchengemeinden za grâsseren Beitrigen fir die Dotirung ihrer Bischâfe sich bereit
finden; oder aber ein hinreichender Diicesanfond aus den Verlassenschaftsmassen der Bischife und anderen sich darbietenden Quellen gebildet sein wird.
IX. VI. Die Dibcesen, fiir welche das Erlăuterungsresocript vom 16. Juli
1779 gesetzliche -Geltung hat, besitzen in dem unangreifiichen, zum Besten
der Nation zu verwendenden, dann in dem Karlovitzer Schulfonde, so wie in
Stiftungen, welche mit diesen beiden Fonden unter einer Verwaltung stehen,
ein gemeinsames Vermăgen.
|
Die Trennung der romanischen Sprengel von der Karlovitzer Metropolie
bedingt, dass von diesem gemeinsamen Vermâgen ein, den diessfalls in Mitten
liegenden' Rechtstiteln und anderen begriindeten Riicksichten .entsprechender
Antheil fiir die genannten romanischen Sprengel ausgeschieden werde.
Die Synode hat die Verhăltnisse, welche in Bezug darauf obwalten, allseitig, genau und mit gewissenhafter Billigkeit zu priifen, und auf Grund
dieser Priifungen gehărig begriindeten und die vollstiindige Beweisfiihrung
_enthaltenden Vorschlag zu erstatten, dessen weitere Behandlung Wir Uns
vorbehalten.
Nachdem die gegenwiirtig tagende Synode in Folge der in dem Synodalprotocoll. vom 13. 25. August 1864 niedergelegten Beschliisse eine gemischte
" Kommission aufgestellt, und derselben den Auftrag gegeben hat, iiber die
Lâsung der in dem vorstehenden Artikel bezeichneten Aufgabe einen umfassenden Bericht zu erstatten, wird die Synode nach Empfang dieses Kommissionsberichtes in die Lage kommen, die Verhăltnisse, xelche beziiglich der

Ausscheidung des romanischen Antheiles aus dem gemeinsamen Vermâgen der
Karlovitzer Metropolie obwalten, nach allen Seiten hin einer genauen Priifung
mit gewissenhafter Billigkeit zu unterziehen, und” das Ergebniss derselben in
einem begriindeten Vorschlag Allerhăchst Sr. k. k. Apostolischen Majestiit,
unterbreiten

zu kânnen.
31%

—
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In so lange daher der fragliche Kommissionsbericht der
Synode nicht
vorliegt, fehlen die Behelfe und Anhaltspunkte, xwelche
allein es mir măglich

machen wwiirden, in eine eindringliche Erărterung dieser
wichtigen Angelegenheit
mich einlassen zu k5nnen.

C. VII. Die Synode hat sich auszusprechen, welche
Modalitiiten einzuhalten wăren, um die Errichtung der neuen Metrop
olie vom Anbeginn an,
den kirchenrechtlichen Vorschriften conform ersche
inen zu lassen.
Insbesondere

hat sie sich zu iussern, mit; welchem der gegenw
irtigen Bisthiimer das Amt und die 'Wiirde des Metropoliten
zu verbinden “văre, welchen
Titel der neue Metropolit anzunehmen hiitte, ob
von einer Stadt, einem Lande
oder einem
Volke,

wie bei dessen

Bestellung,

ibm unterstehenden Bisthiimer vorzugehen
VIII.

Nachdem

die

gr.

n.

unirte

so wie auch

sei ?

Kirche

bei Besetzung der.

Unseres

Reiches neben den
Patriarchaten und Autokefalien des Orients
eine selbststiindige Stellung einnimmt, ist es Unser Wille, dass diese Stellung
und die dadureh bedingte Einheit

der isterreichischen gr. n. unirten Kirche
nach Aussen, und die Gemeinsamkeit
kirehlicher Interessen nach Innen aufrech
t erhalten und durch die Errichtung
der neuen Metropolie nicht beeintrăchti
get werde.
Die Synode hat Uns demnach einen
Antrag auch dariiber zu erstatten,
wie das angedeutete Verhăltuiss zu
wahren wire.

Insbesondere hat sie sich gutăchtlich dariibe
r auszusprechen, in welcher
Weise die der gr. n. unirten Kirche Osterr
eichs gemeinsamen Angelegenheiten
„zu lOsen, und wie die Wechselbeziehungen
der Karlovitzer und der neu zu
errichtenden Metropolie in Sachen
kirehlicher Natur zu regeln wiăren.
Zu VII. Was die Modalitiiten der Errich
tang der neuen Metropolie betrifft,

»werden măge.
Aufpabe dieser Kirchenversa
mmlung Wwăre: .
a) die Wahl des Erzbischofs
und zweier Bischăfe mit aer
allerunterthănigsten
Bitte an Seine Majestăt den
Kaiser und deren Bestitigung
und Ernennung;; -

—
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b) die Arrondirung der Pfarr gemeinden i in Kirchenbezirke und die Abgrenzung
der Bisthiimer;
€) eine den Vorschriften und Zwecken der Kirche entsprechende Organisation
der Klâster;

d) die Angelegenheit der Dotation fiir den Erzbischof und die Bisehofe, den
Curatklerus, und das Kirchen- und Scehulpersonale;
€) die Ordnung des Schulwesens;
„ Ş) die Berathung iiber andere, die innere Ordnung der Kir chenangelegenheiten
betreffende Gegenstinde.
Anbelangend die zweite Frage, den Amtssitz des Metropoliten, und dessen
Titel betreffend, spricht der ailgemeine Wunsch der Romanen gr. orientalischer
Religion dahin sich aus, dass das Amt und die Wiirde ihres Erzbischofs und
Metropoliten mit; dem Amte und der Wiirde des Siebenbiirger Bisthums verbunden werde, und dass der neue Metropolit den Titel „Siebenbiirger Erz-

bischof und Metropolit

gr. orientalischer Religion“

der romanischen Nation

fiihren solle, da dieser 'Litel dem alten unverjiihrten historischen Rechte der
Kirehe entspricht.
Uber die Art und Weise und den Vorgang bei:der Bestellung, des Metro-

politen, und der Besetzung

die

hătte

der Bisthimer

constituirende Kirchen-

versammlung zu beschliessen, einen Entwurf zu verfassen, und denselben Sr.
Majestiit zur Allerhăchsten Sanktion zu unterbreiten.
Zu VIII. In Betreff dieses Punktes hat die Synode, zu Folge ihres mehrerwiihnten Protocolls vom l3-ten August 1861 iiber Antrag des siebenbiirger
Bischofs, bereits beschlossen, dass in Sachen, welche das innere Wesen: der
Kirche, nimlich das Glaubensbekenntniss, Dogma, die Salkramente und das

Rituale beriihren,

der

eine gemeinschaftliche Synode

beiden Metropolien als

oberste und hâchste Kirchenbehorde fiir die Bekenner gr. orientalischer Religion in Osterreich eintreten solle.
Die Gegenstănde kirchlicher Verwaltung, der Kirchendisciplin und des
Kirchenregimentes iiberhaupt, dann der kirehlichen Gerichtsbarkeit werden bei

den Diicesan- und in letzterer Instauz bei den Metropolitanconsistorien verbehauptet bei allen

handelt und

diesen Beziehungen jede

der

beiden Metro-

polien ihre vollkommene selbststiindige Stellung auf dem abgesonderten Kirchengebiete.

Wenn

auch die gr. orientalische Kirche in Osterreich einen 'Theil der Br.

orientalischen
“und

Skumenischen Gesammtkirehe,

Autokefalien

des

Orientes

gehăren,

zu welcher auch die Patriarchate

bildet,

so

nimmt

sie in den

Staaten

Sr. Majestiit des Kaisers von Osterreich eine ganz fir sich bestehende kanonisch -

selbststândige, von dem Auslande văllig unabhingige Stellung ein, und bewabrt,
in soleher Stellung die Binheit der gr. orientalischen 6sterreichischen Kirche,
als eines selbststindigen Ganzen, nach Aussen, und die Gemeinsamkeit der

|

*
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lirchlichen ÎInteressen nach Innen, indem sie die Kirchenangelegenheiten auf
Grund der allgemeinen canonischen Satzungen nach den Beschliissen und Anordnungen der gesetzlich berufenen Kirchenorgane verwaltet und leitet.
Mit der allgemeinen Gcumenischen Kirche ist und bleibt die gr. orientalische

Kirche

in

Osterreich

nur

durch

das

geistige

Band

der

Einheit

des

Glaubens und der Gemeinsamkeit der Dogmen verbunden.
Hermannstadt, 18/80. September 1864. |

ScrisGrea

.
44.
lui Vicenţiu - Babeș cătră Saguna în privința întrebărilor de program ale sinodului din Carlovij.

Excelenţiă!
vită din

Consultându-ne serios despre

partea nostră

asupra

deslegarea, ce ar fi mai potri-

întrebărilor nouvenite

dela

Maiestatea

Sa, “cari

întrebări i sau comunicat şi Excelenţiei Tale, — prea uşor ne am unit, conformat şi staverit părerile — cam mai întru tâte, întru asemenea direcțiune,
precum ne conţieleseserăm în cele mai multe privinţe și cu Excelenţia Ta;
de cea mai momentudsă necesitate însă aflarăm, ca părerile nâstre de aici să

consune

cât de deplin cu ale Excelenţiei

'Tale

de

acolo,

din

care

causă

în

conţelegere cu dl epp. al Aradului şi cu dl de Mocsonyi — 'mi iau iertare a-i
înşira aice opiniunea nâstră în causa acâsta, cu rogarea de a o lua în consideraţiune.

Punturile, la cari prin protoeslele sinodali şi prin operatul nostru, pe
carele am avut ondre a Ți-l-perlege, s'a dat deslegare, socot că e de prisosa
“le mai aminti; însuşi sinodul în privința acelora s'a provocat numai la acele
protocâle.
Punturile nouă, principali, la cari e să se respundqă sunt:
a) în privinţa numărului

creând în Bănat

d) în privința dotaţiunei lor;

de

diecese române;

c) în privinţa modalităţii înființărei metropoliei;
d) în privința diecesei, cu carea va fi a se împreuna

e) în privinţa titlului metropolitului;

metropolia;

/) în privința modalităţii punerei (der Bestellung) de metropolit
şi de episcopi.
Noi în privinţa tuturor acestor întrebări aflăm cu cale
și de necondiţio- :
nată necesitate — a revindica şi reserva dreptul şi competinţa
deslegărei definitive pentru congresul, respective sinodul nostru naţional;
fiind însă, că Maiestatea Sa pofteşte de loc răspuns la ele, așa noi
ca loiali după cum și pe
cât ni e cunoscută dorinţa și lipsa poporului nostru
socotim a răspunde:
ad a) Ajungând numerul românilor ortodocsi din
Bănat, decă el se va.

erni şi conserie după adevăr, precum suntem noi convinși,
aprâpe la 600,000
suflete, și fiind 6menii nostri forte răspândiţi și într'o
mare parte fârte meste-

—
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caţi cu diferite popore şi confesiuni: se par
Timișora, alta la Caransebeş — de neapărată

d6ue diecese, şi adecă una Ia
trebuință. Acestea cu atât mai

mult că însuși sinodul de aici a adoptat principiul ca tot pentru cam 300,000
creştini să se înființeze
diecese ar avea!)

o episcopiă,

ad 1) Deocamdată se enumeră
pretinde regularea lor, etc.
ad c) Prin un act,o diplomă,

(deși sârbii după

isvorele
—

dotaţiunei

Maiestatea,

acest principiu

de până

acum

abia

3

și se

pe temeiul dorinței comune

a poporului român şi în urma votului dat de cătră sinodul general etc.
ad d) Opiniunea publică până acum s'a esprimat pentru diecesa Ardea-

lului, pe temeiul dreptului istorie; Acâsta o dicem, spre a nu aminti motivele
de oportunitate și interes comun naţionale, pre cari nu aflăm consult a discuta şi lămuri în public. — De altcum sinodul în contra resistenției eppului

Ivacicoviciu s'a pronunciat

pentru

alternativa: de

şi —

Ardeal,

proprie

în Sibiiu

Arad.
|
ad e) Socotim că românii s'ar mulțămi cu titlul de: archiepiscop ortodoes
al Ardealului şi Metropolit al românilor ortodocşi din Austria seu pote deocamdată din ţările de sub corâna Ungariei, adecă: Ortodox-orientalischer Erzbischof von Siebenbiirgen und Metropolit der Romanen ort. orientalischer
Religion in Osterreich oder in den Lindern der ungarischen Krone. N6uă ui
se pare, că episcopia Excelenţiei Tale se numeşee a Ardealului, şi așa credem, că şi archiepiscopia ce s'ar face din ea ar trebui să fiă a Ardealului;
de altmintrelea n'avem nici în contra Sibiiului nimica, presupunând firesce, că
decisiunea definitivă rămâne sinodului nostru.
În fine ad f) fiindcă nu avem regulat un congres s6u sinod general român, şi fiindcă dorința comună e, ca cât mai curând să scăpăm. din starea
anormală în carea ne aflăm, — credem că națiunea deocamdată
s'ar “mulțămi
cu denumirea unui Metropolit, cu atât mai mult, căci şi aşa numai doi episcopi are; însă reservânduse espresminte dreptul canonic al poporului și al
clerului de a'şi alege de aci încolea pe archipăstorul și deci impunându-se nou
numitului Metropolit datorința de a regula şi staveri numai decât acest drept
în conţelegere cu primaţii poporului. Asemenea, și episcopii deocamdată să
se alegă prin metropolit cu episcopul, ascultând însă și respectând dorinţa
primaţilor clericali şi civili, ai diecesei pentru carea e să se facă alegerea. Atâta în acestă privință. Actul acest din urmă a făcut în fraţii Sârbi

impresie cât de rea. Eppul Bucovinei e neîncetat obiectul discursului comun;
de altmintrelea a început şi Excelenţia Sa, dar mai cu seamă Gmenii sei a
|
simţi ridicula posițiune în carea a devenit.
Noi urmăm a ne certa pentru fonduri, şi ne învoirăm ca să ne dăm —

fiecare parte

pentru sine votul

său în scris.

Pe noi ne a încurajat,

drept dicând — întăritîn pretensiunile nostre actul maiestatic nou.

s6u

raai

N

—
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Socotim că pe săptămâna viitâre, mult
de aice, unde ne aflăm ca pe spini.
Cu acestea, în speranţă că vei fi ajuns

pănă
în

la finitul ei vom

pace

și

sănătos

că acolo vei fi aflat pacea dorită, — pe lângă multe aduse
sărutarea mânei sum Al Excelenţiei 'Tale sincerul și umilitul

fi

scăpat

la Sibiiu

şi

complimente

şi

Babeşiu m. p.

|

45.
Propunerile episcopului Bucovinei Hugenie Hacman la sinodul
din Carloviţ.
vom

Heilige Synode! Mit Erlass des fiiiheren hohen E. k, Cultus
-Ministeriums

30. September

1860

Z. 14721/469

wurde ich în die Kenntniss gesetzt

, dass
mittelst eines an Sr. Heiligkeit, den verstorbenen serbis
chen Patriarchen und
Metropoliten von Karlovitz Freiherrn von Rajacsics
erlassenen a. h. Handsehreibens vom 27. September 1880 Seine E. k. Aposto
lische Majestiit aller-

gnădigst zu genehmigen geruhten, damit eine
Synode der griechisch-orientalischen Bischăfe abgehalten werde, welche die
allgemeinen Angelegenheiten

ihrer Kirche in Osterreich zu berathen und Sr. Majest
it beziiglich derselben
ihre kanonisch gehărig begriindeten Wiinsche und
Antrige vorzulegen habe.
Es wiirde dabei insbesondere der a. h. Wille ausges
prochen, dass diese
Synode, zu welcher auch die griechisch-orientalische
n Bischăfe von Siebenbiirgen
, Bukovina

und Dalmatien beizuziehen wiiren, dariiber
berathe und Sr.
Majestăt, mit Beriiclsichtigung der kanonischen
Vorschriften begriindete Vorschlăge erstatt
e, wie

die

hierarchischen

Verhăltnisse

zu

regeln seien, damit
auch den -Bediirfnissen und kirchlichen Intere
ssen der griechisch-orientalischen
Romanen in gebtihrender Weise Rechnung
getragen werde.
Endlich ging die ausgesprochene a. h.
Absicht hiebei
herigen auf der a. h. Entschliessung vom
80. September 1783

dahin, die bisund dem geist-

lichen Regulirungsplane fir die Bukovina
vom 26. April 1786 beruhenden
hierarchischen Verhiiltnisse der Didcesen
von Siebenbiirgen und der Bulovina
auf einer den kanonischen Satzungen, sowie
den thatsăchlichen Bediirfnissen

entsprechenden Grundlage zu regeln,
zu welchem Behufe

Ministerium

und

mir

YViinsche

es. ausdriicklich

meiner Discese

anheim

stellte,

za vernehmen.

vorerst

das hohe E. k. Cultusdariiber die Ansichten

Ich fand mich hieriiber auch sofort veranl
asst, diese Angelegenheit zuerst
verstărlten

Cons

istorium zu berathen und sodann
eine aus dem ConsistorialArchimandriten und bischăflichen Gene
ral-Vicar, den Consistorial-A ssessoren,
Theologie-Professoren, Klostervorstânde
n, sămmtlichen Erzpriestern der Diice
se
und mehreren gewiihlten Pfarrern Jede
s Erzpriesterschaftsbezirkes bestehen
de
Didcesan-Congregation
einzuberufen,

welche

ihre

die allgemeinen

und

hier-

—

archischen Verhiăltnisse

249—

der gr. orient. Kirche Osterreichs und

die specifischen

Bediirfnisse der Bukovinaer Diicese betreffenden Ansichten
und Wiinsche în
einer Abhandlung unter dem Titel „Wiinsche des Bukovinaer
gr. orth. Kleruse
(Dorinţele ale clerului drept credincios a Bukovinei) niederlegte,
und xelchen

Wiinschen auch der iibrige gesammte Sekular und Regula
r-Klerus der Bukovina mittelst an mich gerichteteter schriftlicher Adressen
einhellig beitrat,.
so dass die erwăhnten „Dorinţele“ den Gesammtausdruck der
Wiinsche und
Bediirfnisse des Bukovinaer Clerus in den obigen kirchlichen Angele
genheiten
enthalten.
.
Diesen Wiinschen habe schliesslich 'auch ich mich zur Giinze und
aus
dem Grunde mit voller Uberzeugung angeschlossen, weil das Wesen
derselben
auf der Erhaltung der Einheit unserer Kirche und der damit verein
barten administrativen Autonomie der Bulkovinaer Diăcese basirt.
-Die bedauerliche Vertagung der oberwiihnten Synode, welche zufolge
Schreibens Sr. Heiligkeit des verstorbenen Patriarchen vom 18. Jânner
1861
Z. 31 in unbestimmte Ferne geriickt schien, machte die von mir sehon
damals
beschlossene Vorlegung jener YViinsche von mir und meinem Klerus an
die
Synode, unmâglich, ich ermangelte aber nicht, dieselben, nachdem sie auch
in
Druck gelegt waren, mit Schreiben vom 10/22 Juni 1861 Z. 37 Sr. Heiligkeit,
dem verstorbenen Patriarchen, und durch denselben auch in der erforderlichen

Zahl von Exemplaren
vonien

und

Dalmatien,

den gr. orth. Mitbischâfen von Ungarn,
endlich

mit

besonderem

Schreiben

auch

Kroatien,

Sla-

Sr. Excellenz

dem Mitbischofe von Siebenbiirgen Freiherrn von Schaguna mitzatheilen,
wăhrend ich eben diese Wiinsche gleichzeitig mit Bericht vom 10/22 Juni 1861
Z. 3t auch dem hohen k. k. Staatsministerium zur hohen Wiirdigung und
VWillfahrung mit dem Beifiigen vorlegte, dass ich mich gegen die Unterordnung
des Bulovinaer Bisthums unter eine neu zu errichtende romanische Metrop
olie
entschieden verwahren miisse, indem der von einigen Mănnern der Bukovina
— angeblich und unrichtig einer Landesdeputation, — dem hohen k. k. Staatsministerium in einem Promemoria vom 24. Dezember 1860 vorgebrachte Wunsch
:
das Bukovinaer Bisthum unter die zu errichtende romanisch orth. Metropolie
einzubeziehen, keineswegs und nie der Wunsch des Landes oder des Buko-

vinaer Klerus gewesen ist;
In meinem an Sr. Excellenz den Herrn Staatsminister Ritter v. Schmerling unterm 7. April 1862 Z. 64 erstatteten Berichte, stellte ich sodann wiederholt die Bitte, womit anlăsslich der allerhăchsten Ortes îiiberreichten Petition
um Errichtung einer romanischen gr. orth. Metropolie „in Bezug auf die Buko-

vinaer Didcese nichts beschlossen xerden

Herr

Staatsminister

mit hohem

Schreiben

mâge, xoriiber mir S. Excellenz

vom

der

23. April 1862 Z. 2047/Stm.

erăfinete, dass mir jedenfalls die Berechtigung gewabrt

bleiben werde,

fiir die

hierarchische Ordnung der Diicese meine Ansichten geltend zu machenă,
32
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Nachdem

nun zufolge
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a. h. Entschliessung

vom

14. Juni

d. J. die gegeun-

wărtige Synode zur Berathung der allgemeinen Angelegenheiten der gr. orient.
Kirche Osterreichs nach Massgabe des an S. Heiligkeit den verstorbenen

Patriarchen

Freiherrn

v. Rajacsies

gerichteten

obigen

a. h. Handschreibens

vom 27. September 1860 zusammen getreten ist, und ich zu dieser heiligen
Synode im Grunde Erlasses Sr. Excellenz des Herm Staatsministers vom
17. Juni

d. J. Z. 4245

mit

Schreiben

Sr. Excellenz

und Heiligkeit

des

nun-

mehrigen Patriarchen der Serben und Metropoliten von Karlovitz Herrn Samuil

Maschirevies, sodann mittelst Telegrammes Sr. Hochwobhlgeboren'
des Herrn
Brigadiers-Generalmajors Joseph Philippovies Freiherrn v. Philippsb
erg unterm

15. August d. J. in Folge a. h. Befehle eingeladen worden, und aus
'Liebe,
fir unsere heilige Kirche und meine geliebte Diocese, nicht achtend
der Miihseligkeit, einer langen fiir mein hochbetagtes Alter doppeltbeschwerl
ichen Reise
dem hohen Rufe aus weiter Ferne gefolgt bin, unterbreite
ich ebenso, wie

ich dies nach dem Vorstehenden an das hohe Staatsministerium bereits
gethan
habe, — hiermit auch einer heil. Synode meine, auf die einhellig
en Wiinsche

meines Klerus gegriindeten, den kanonischen Vorschriften
vollkommen gemessenen und den thatsăchlichen Verhăltnissen und Bedărfnis
sen meiner Diicese
bestens entsprechenden Antrige, deren oberster leitender
Grundsatz ist:
dann

Einheit sămmtlicher griechisch-orthodoxen Particularkirehen
in Osterreich,
aber

cuique

suum.

Hieraus folgen die

nachstehenden

speciellen Antrige,

derer nihere

Begriindung ich der heil. Synode seinerzeit unterbrei
ten werde; und zwar:
1. Es soll zwischen der Administration der Kirehe
und zwischen Sachen
des Glaubens und der Disciplin unterschieden
werden.

2. In administrativer Beziehung soll die gr. orientalische
Kirche in Osterin drei administrativ-autonome sinander coordinirte
Partikularkirchen
eingetheil

reich

t werden,

u. z. 1. in die Serbische,

birgen, und 3. in die Bukovinaer,

2. in die Romanische

in Sieben-

3. Die serbische Partikularkirche soll unmittelbar
unter ihren Patriarchen,
die Siebenbiirger unter einem Metropoliten
mit Suffraganen und die Bukovinaer unter

einem Metropoliten ohne Suffraganen stehen.
4. In Glaubens-Disciplinar und iiberhaupt in
Sachen,

Einheit

der Kirche

gehiren,

sollen diese 3 Partikularkirehen

meine Kirche in Osterreich bilden und

Primas. anerkennen.

den

die wesentlich zur
nur

serbischen Patriarchen

eine

allge-

als ihren

5. Soll dieser Primas das Recht und die Pficht
haben wenigstens einmal
des Jahres, wie dies die Canones vorschreiben,
eine allgemeine Synode an sinem
Hauptorte der Monarchie, welcher mit Riicksich
t auf Entfernung und Neutralităt allen Partikularkirehen Rechnung trăgt,
und wozu sich die Haupt- und
Residenzstadt Wien am besten eignen
diirfte einzuberufen,. Daselbst hătte der

—
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Primas den Vorsitz zu fiihren, die Verhandlungen zu leiten und die vorkommenden Glaubens- und Disciplin-Sachen gemeinschaftlich mit allen iibrigen
gr. orth. Bischâfen der Monarchie in letzter Instanz zu entscheiden.
6. Sollte sich die alloemeine Synode veranlasst finden, iiber den Antrag

einer Partikularkireche „administrative“ Canones festsetzen zu wollen, z. B,
hinsichtlich der Besetzung von Kirchenimtern, Verleihung der Kirchenwiirden
Verwaltung des Kirchenvermâgens, Regelung des konfessionellen Unterrichts
u. s. w. so sollen diese Canones fiir eine der drei obigen administrativ-autonomen Partikularkirehen nur damals verbindende Kraft haben, wenn sie von
der betreffendențPartikularkirche selbst, 4. î. von ihrem unmittelbaren Kirchenoberhaupte und dessen Synode als den eigenthiimlichen Verhâltnissen dieser
Partikularkirche angemessen, anerkannt und angenommen werden.
7. Sollen zu der allgemeinen Synode aus jeder Didcese zu je zwei durch
Frâmmigkeit und theologische Gelehrsamkeit ausgezeichnete Priester nach der
Wahl des betreffenden Bischofs mit berathender Stimme zugezogen werden.
8. Soll jede Partikularkirche ihre eigenen Synoden (Provinzial-Synoden)
nach den Canones wenigstens einmal im Jahre abhalten und in diesen ihre
administrativen Angelegenheiten unabhingig, die Glaubens- und DisciplinarSuchen aber in Unterordnung unter die allgemeine Synode verhandeln, wobei
es sich von selbst versteht, dass die zu dieser Synode beigezogenen Priester
dem Bischofe gegeniiber nur eine berathende Stimme. haben sollen.
9. Soll das unmittelbare Oberhaupt der Bukovinaer Partikularkirehe (Me“+ropolit) nach der vorâsterreichischen altherkămmlichen Landesiibung von den

Representanten

des

Clerus,

des

Adels

und

des Volkes

gewăbhlt,

von

dem

Landesfiirsten bestăttigt, und von dem Primas der gr. orient. Kirche Osterreichs geweiht, werden.
10. Nachdem in Siebenbiirgen seit dem Jahre 1850 bereits drei DidcesanVersammlungen unter dem Namen „Kirchen-Synoden“ unter Theilnahme von
Laien stattgefunden haben und ein gleiches dringliches Begehren auch von
den Laien der Bukovinaer Didcese gestellt wird, so diirfte sich die heilige
Synode schon gegenwărtig veranlasst finden, die Frage in die Verhandlung zu
nehmen ob ein, und welcher Antheil an den kirchlichen Synoden den Laien
einzuriumen

wire,

um

einerseits

den

wesentlichen

Charakter

synoden aufrecht zu erhalten und andererseits Disparitiiten

der

Kirchen-

in den einzelnen

Partikularkirchen vorzubeugen.
Dies sind meine Antrăge, um deren Beriicksichtigung und YWiirdigung
ich die heilige Synode um so mehr bitte, als in den, dem Synodal-Beschlusse

wegen Errichtung einer romanischen Metropolie iin Osterreich, vorangegangenen
Verhandlungen, soweit ich dieselben aus der mir mitgetheilten parziellen Ubersetzung derselben entnehmen konnte, von einer gr. oriental. Kirche in Oster-

reich, und blos von zwei dieselbe bildenden nationalen Metropolien

der ser-

32%
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bischen und romanischen, als integrirenden 'Theilen dieser Kirche die Rede
ist, wăhrend in diesen Verhandlungen von der Bukovina keine Erwăhnung
geschieht, was in mir die Besorgniss erregt, dass dabei die ebenfalis einen
integrirenden 'Bestandtheil der gr. orient. Kirche in Osterreichs bildende Bukovinaer Kirche entweder gănzlich ignorirt oder aber in Vorhinein ohne ihre
Zustimmung, ja gegen ihre, wie oben dargethan, deutlich ausgesprochenen, den
hohen Behârden und auch sonst allgemein belannten YWViinsche, als einer der
beiden von der heil. Synode beschlossenen, ausschliesslich nationaler Metro-

_polien

untergeordnet angeschen worden ist.
Gegen eine solche mâgliche Schlussfolgerung der heil. Synode wire ich
"im Gewissen verpflichtet, namens meiner Dicese mich zu verwahren, da die
Bukovinaer Diicese aus zwei nahezu gleich stark vertretenen Nationalităten
(Kleinrussen und Romanen) besteht und dieser Umstand so wie die sonstigen
allgemein bekannten eigenthiimlichen Verhiltnisse der Bukovina die Einverleibung in eine der genannten ausschliesslich nationalen Metropolien unmâglich
machen.

Indem

ich daher an meinen obgestellten Antriigen festhalte und wie schon

erwăhnt nicht ermangeln werde, dieselben seinerzeit vor der heiligen Synode
niiher zu begriinden, lege ich dieselben somit ehrfurchtsvoll vor einer heiligen

Synode

mit

der Bitte

nieder, Heilig

dieselbe geruhe

die gegenwărtige Dar-

stellung ihrem ganzen Inhalte nach in das Synodal-Protocoll aufnehmen oder
demselben unter der betreftenden Erwăhnung im Protocolle anschliessen lassen
zu wollen.

Karlovitz,

Motivarea

am 26. August (7. September) 1864.
Bukovinaer Bischof Fugen m. p.

propunerilor

Begriindung

meiner

46.

episcopului Bucovinei Hugenie Hacman
din Carlovif.

la sinodul

der heiligen Karlovitzer Synode am 27. August 8. Sept.

1864 vorgetragenen und îiiberreichten Antrăge in Betreff der Regelung
der
allgemeinen und hierarchischen Verhăltnisse der ar. orth. Kirche
în Osterreich
iiberhaupt und der Bukovinaer Diăcese insbesondere.

Als oberster leitender Grundsatz meiner der heiligen Synode am 27.
Aug.

8. Sept. d. J. vorgetragenen ună vorgelegten Antrige habe
ich ausgesprochen
Binheit der gr. orth. Kirche in Osterreich, sodann cuique
suum.
Demgemiiss erlliire ich mich vorerst fest und unerschiitterl
ich fir die

Einheit aller in Osterreich befindlichen gr. orth. Partikularkire
hen nicht blos
in Glaubens-, sondern auch in Disciplinar- und allen sonstigen
Angelegenheiten,
die wesentlich

zur Einheit der Kirche

gehăren.

—
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Daher kann ich dem Antrage auf die Trennung der gr. orth. Kirche in
Osterreich in zwei ausschliesslich nationale blos in Glaubensachen einige, sonst
aber von einander vâllig unabhingige Metropolien nicht beistimmen, vielmehr
bin ich bemiissiget und im Hinblicke aut das Beste der allgemeinen gr. or.
Kirche in Osterreich iiberhaupt und meiner Discese insbesondere verpflichtet,
diesem

Antrage

entgegenzutreten.

-

S. Majestăt unser allergnădigster Kaiser und Herr haben mit a. hăchsten
Entschliessung vom 27. Sept. 1860 anzubefehlen geruhet, dass die allgemeinen
und hierarchischen gr. or. Kirchenverhiltnisse in Osterreich auf der Grundlage
der kirehlichen Satzungen geregelt werden sollen; allein eine Regelung, wie
sie Romanischerseits gewiinscht und angetragen wird, entspricht den Qanones
der gr. or. Kirche nicht nur nicht, sondern steht diesen vielmehr entgegen.
Ziwvar fiihrt man in den diessfălligen romanischen Petitionen-Promemorien
und Synodalverhandlungen mehrere Griinde fir jene Antrige an, allein sie
sind durchgehends kanonisch unhaltbar. So zitirt man den 34. Kanon der

Apostel nach dem romanischen Pidalion mit den Worten „die Bischâfe einer
jeden Nation sollen denjenigen kennen; der unter ihnen der Erste ist und
ihn als Haupt ansehent ete. — Daraus zieht man den Schluss, dass jede „Nation“
folglich auch die romanische in Osterreich einen eigenen nationalen Metro-

politen und eigene nationale Bischăfe haben miisse.
Allein

der

Kanon

hat

einen

ganz anderen

Sinn.

Er lautet nach seiner

griechischen Fassung, beim Beveregius also: Tous 'Eziozozove îzdorov 29voug
sideva. Qi Tov 8v avrois Ilgurov ete. Nun bedeutet das Wort 29vog bei den
Griechen wohl Volk, Nation, Stamm, Geschlecht, es bedeutet aber auch: Land
und Provinz wie man sich aus jedem guten Worterbuche iiberzeugen kann
(S. griech. Woârterbuch von Rosst, und andere:) Und in dieser letzten Bedeutung steht es in dem zitirten Kanon, der nichts anderes sagen will, als:
die Bischife einer jeden Provinz miissen denjenigen kennen, der unter ihnen
der Erste ist und ihn als Haupt ansehen ete. So erklărt diesen Kanon die
Antiochenische Synode vom Jahre 341 in ihrem 9. Kanon, welcher nach der
"lateinischen Ubersetzung beim Beveregius lautet: „Episcopos, qui sunt in

unaquaque provincia (za
praeest Metropoli etc.

îxdoruv

Eaaoziavt)

scire oportet Episcopum,

qui

„_ Dass dieser Kanon nur eine Erklărung des obigen ist, sicht man sowohl
aus dem vollstndigen, ganz gleichen ÎInhalte beider Kanones, als auch aus

der Interpritation derselben von den bewâhrtesten

griechischen

Kanonisten:

Balsamon, Zonaras und Aristenes, beim Beveregius, ja selbst aus der Interprătation, die im romanischen Pidalion steht, aus welchem man jenen Kanon

der Apostel

zitirt hat,

Mit dieser Interprătation stimmt auch die Geschichte

des ganzen

Metropolitansystemes

“Thatsache,

die jede Universitit

vollstindig iiberein.

Es

ist eine bhistorische

mit Brief und Siegel bestăttigen wird,

dass

—
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das gr. orient. Metropolitansystem sich nach dem râmisch-byzantinischen Staats-

systeme,

welches

der Kirche

zum

Muster

diente,

ausgebildet

hat. Da die Pră-

fekturen jenes Reiches in Diocesen oder Statthalterschaften, diese in Provinzen
oder Exarchien

und

diese

Stadtgebiethe

oder Parikien

bestellte die Kirche in den Stidten ihre Bischăfe,

Provinzen

ihre Metropoliten,

Jahre

381 beim

waren,

Hauptstădten

so

der

und in den Hauptstădten der Diăcesen ihre Patri-

archen, wie man dieses auch aus dem zweiten Kanon

vom

eingetheilt

in den

Beveregius,

und

aus

dem

der zweiten Weltsynode

Zeugnisse des griech. Kirchen-

historikers Soorates (lib. V. cap. 8) entnehmen kann.
Auf diese Art bekam eine und dieselbe Nation mehrere Metropoliten und

mehrere

Nationen

einen

Patriarchen

ohne

Riicksicht auf diese

oder Jene Na-

tionalităt. Wie hătte aber auch die Kirche bei der Regelung hierarchischer
Verhăltnisse ein besonderes Gewicht auf die Nationalitiit legen sollen, da
Christus
der

Herr

seine Apostel,

und Nationen“
waren

deren

entsendete,

(aber sie waren

Nachfolgedie
r

obgleich

kundig

sie

Bischăfe

sind,

an

„alle Vâlker

alle ihrer Nationalitât nach „Juden“

der Sprachen

aer

Christen).

Wichtiger

xwaren

der Kirche die politischen und lokalen Verhiltnisse und darnach
hat sie auch
ihre hierarchischen Verhăltnisse geordnet.
Da nun der 34. Kanon der Apostel ofenbar nicht den
Sinn hat, den
„Man ihm unterstellt, so făllt auch alles das hinweg,
was man daraus zur
“kanonischen
Begriindung

jenes obigen Antrages folgert.
,
„ Wobl'liegt der nationale Separatismus in der
Tendenz der Zeit und
macht sich auf dem Gebiete der Kirche ebenso sehr
geschiftig, wie auf dem
des Staates,

— ob zum Frommen oder zum Schaden beider,
— lasse ich hier
dahingestellt sein. Aber irrthiimlich und falsch
ist, dass einem solchem Sepa-

ratismus die gr. or. Kirche oder ihre Kanones das
Wort reden. Bekennet sich
diese Kirche ja doch zur Lehre des Evangelismus,
welche alle Vălker und
Nationen verbriidert,
und

zu Einer

Gottesfamilie

auf Erden

vereinţ,

Darum nennt sie sich ja in ihrem Glaubensbekentnisse
eine „allgemeine,
katholische“, — aber nicht eine nationale
Kirche.
Weiter macht man făr jenen Antrag auf 'Trennung
den historischen Grund

geltend,

dass

habe,

hatte sie doch

die

Romanen

in

Osterreich

bis

zum

Jahre 1700 ihre -eigene
nationale Metropolie zu Alba-Julia gehabt hătten,
welche durch die Leopoldinischen und Josephinischen politischen
Massregeln unterdriickt worden wiire
und dass sie demnach gegenwărtig
nichts anderes und neues bitten als
nur
um Wiederherstellung dessen, was
sie. bereits in Osterreich besessen hătten.
Allein angenommen auch dass
so

dass die Bukovina

ihre

diese Metropolie virklich und kanoniseh
existirt

Grenzen,

ihr niemals

und

da ist es iiber allen Zweifel erhaben,

angehorte, Denn

die Bukovinaer Didcese hatte
seit ihrem Ursprunge ihren eigenen,
kanonischen Metropoliten zu Suczawa
und hat ihn noch heutzutage zu Jassy.
Wenn daher die Romanen in Sieben-

—
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biirgen irgend welches historische Recht auf eine Metropolie haben, und es
vor dem 'Throne Sr. Majestăt geltend machen, so sollten sie es doch nicht,
wie sie es in ihren Petitionen und sogenannten Synodalakten thun, auf fremdes
Kirchengebiet ausdehnen, wenn sie nicht ihre Sichel in eine fremde Saat
stecken wollen, zumal als sie sich Karlovitz gegeniiber auf den 6. Kanon der
ersten

Weltsynode:

„Antiqui

mores

serventur

etc.

dann

auf

den

3.

Kanon

der zweiten Weltsynode: „Episcopi ultra didcesin extra suos terminos ne accedant, nec ecclesias confundant“, — endlich auf den 8. Kanon der Dritten
Weltsynode: „Nullus Episcoporum, provineiam aliam, quae non multis retro
annis et ab initio sub sua vel eorum, qui illaum praecesserunt, manu fuerit;
” „invadat“, ne patrum canones trausiliantur, nec sub sacerdotalis muneris praetextu „saecularis potestatis“ fastus subeat, ete. so oft berufen.
Ebenso ist es dass die ehemalige Metropolie in Siebenbiirgen keine Autokefalie, sondern dem ungro-walachischen Metropoliten von Tergowischte, der
gegenwiirtig in Bukarest residirt, untergeordnet, war, indem es in der romanischen Pravila, welche im Jahre 1652 zu Tergowischte aufgelegt worden ist,
Seite 402 von dem oberwiihnten Metropoliten heisst, er habe die Benediktion
nebst den seinigen auch die ardelenischen Bischâfe zu weihen. Eine Bemerkung, die auch in dem Kvorazodgoutov der ungro-walachischen Metropolie, .
dann în den Zurrappariov des Patriarchen Chrysant von Jerusalem, în der
romanischen Kirchengeschichte von Lesviodaks, endlich in der Instruktion,
die der Patriach von Jerusalem Dositheus dem Athanasios, letzten orth Metropoliten von Siebenbiirgen ertheilt hat, — ihre Bestăttigung findet. Endlich
heisst, es in dem Gesuche der Romanen an das hohe kais. Ministerium dto
24. Olt, 1849 um die Absonderung der romanischen Hierarchie von der serbischen: „Obgleich es nun in der Natur dieser Rechte und Dogmen gelegen
„Xvăre, Jede orientalische Nationalkirehe vor Ubergriffen und Unbilden zu
„Schiitzen, so fiel die romanische Kirche dennoch zu ihrem grăssten Ungliicke

„dem despotischen

Drucke

der serbischen Erzbischife anheim, welche auf sie

„in intellektueler, moralischer und materieller Beziehung den schădlichsten
„Einfluss ausiibten. Die serbischen Bisch5fe xwendeten nimlich Alles an, um
„den Romanen den Weg zur intellektuellen und moralischen Bildung abzu-

„schneiden.
„selbst

jene

Sie liessen
wenigen

das

Schulwesen

Schulen

aufgelăsst

der Romanen
wurden,

so tief sinken,

welche

die

dass

romanischen

„Gemeinden auf ihre eigene Kosten errichteten und erhielten. In dieser sehniden
nallen Menschenrechten

hohnsprechenden Handlungsweise

zeichnete sich aber

„vor allen anderen der ehemalige Erzbischof Stratimirovies aus, welcher ein
„notorischer Verfolger der Romanen war, da er sich selbst; auszudriicken pflegte,
„dass ihm nichts verhasster sei, als die romanische Sprache“.
In dieser Darstellung liegt gewiss eine sehr schwere Anklage gegen die
serbische Hierarchie und ich bin weit entfernt, mich zum Sachwalter dieser

—

Hierarchie aufzuwerfen,
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da sie wohl im Stande

selbst zu fiihren. Allein da die Anklage
„Nation“ also etwa auch im Namen des

ist, nâthigenfals

ihre Sache

im Namen der ganzen romanischen
romanischen 'Theiles der Bukovina,

und in der Absicht erhoben wurde, um die angebliche Spaltung der gr. or,
Hierarchie in Osterreich zu erwirken, so glaube ich als Mitglied dieser Hierarchie einerseits, andererseits als Bischof von Bukovina, berechtigt, ja verpflichtet zu sein, Qabei

auch

ein Wort

zu sprechen.

Die Bukovinaer Didcese unterliegt seit dem Jahre 1783 auch der serbischen Metropolie, allein von dem despotischen -Drucke, den diese îiber jene
ausgeiibt hitte, hat sie bisher nichts verspiirt. Die Bukovinaer Diicese hatte

sogar

wăhrend

dieser

Zeit

Vorgiingers Daniel Wlahovic,

einen

serbischen

allein sie segnet

denken.

Bischof

noch

în

der

Person

heut zu Tage

meines

sein An-

!

Auch die Siebenbiirger Didcese hatte anfinglich arei serbische Bischăfe
nacheinander, namentlich den Bischof von Ofen Dionysius Novalkovic, als

Administrator, sodann den Gedeon Nikitic ună den Gerasim Adamovic
als
wirkliche Didcesan Bischife ; allein seine Excellenz der Bischof von Hermannstadt gedenket in seiner Kirchengeschichte (Th. 2, S. 185—191) riihmlich
ihres
Wirkens fir das Emporkommen dieser Kirche. Seit dem Jahre 1810 hat
Sieben-

biirgen aber nationale romanische Bischăfe! — Demnach diirften auch
die
Siebenbiirger Romanen keinen Grund haben, sich iiber den despotischen
Druck

von Seiten der serbischen Hierarchie zu beklagen. Und sei
es auch, dass die
Romanen in Ungam und Banat einen solchen Druck erduldet
hitten, so ist

er griindlich und fiir immer gehoben, sobald sie in administrativer
Beziehung
ihre Selbststăndigkeit erlangt haben, ohne dass es desshalb
nâthig wăre, die
bisherige îussere Binheit, der gr. or. Kirche in Osterreich
in Glaubens- und

„ Disciplinarsachen,

die

ohnehin

weder

mit den

intellektuellen,

materiellen Interessen etwas zu schaffen hat, aufzugeben.

noch

mit den

Ich finde demnach durchaus keinen hinreichenden
Grund fiir eine Regelung
unserer hierarohischen Verhăltnisse in der Weise,
wie sie die Vertrauens-

mănner der Romanen aus Siebenbiirgen, Ungarn und Banat
beantragen. Im
Gegentheile xvăre eine solche Regelung dem ausdriicklichen
Gebothe Gottes,
den Canones und dem. Wobhle der gesammten gr.
or. Kirche in Osterreich zuwider, fiir die Bukovinaer Didcese aber insbesondere
hăchst -verderblich.
,

nLiebet euch“. ruft uns unser Heiland im
Evangelium zu „daran vwird
die Welt erkennen,.dass ihr meine
Jiinger seide.
| Und wieder im Gebethe an Seinen Vater: „Nicht
fiir diese (die Apostel)
allein bitte ich, sondern auch fiir diejenigen,
xvelche durch ihre Lehre an mich

glauben, damit alle Bines seien, wie du Vater in
mir und ich în dir,— damit
auch sie mit uns Eins seien, damit die
Welt glaube, dass du mich gesandt
hast“. Johann 17 ff,
ă
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Und damit man nicht glaube, unser. Herr und Heiland habe bloss die
innere Einigkeit im Glauben angeordnet, so versprach Er die Schliisselgewalt,
die er nachher allen seinen Aposteln gegeben hat, zuerst nur einem derselben,
um damit anzudeuten, dass sie nur damals diese Gewalt zum Heile der Kirche
und zur Ehre Gottes ausiiben werden, wenn sie Eins bleiben und dieselbe
gemeinschaftlich wie ein Mann ausiiben. Math. c. 16.
Demgemiss verordnet auch der 34 Kanon der Apostel: „Episcopos unius-

„cujusque gentis (provinciae) nosse oportet eum, qui in eis est Primus et
„existimare eum, ut caput, et nihil facere, quod sit magni momenti praeter

nillius sententiam, illa autem sola facere unumquemque, quae ad suam paro„Chiam pertinent et pagos, qui ei subsunt; sed nec ille absque omnium sen„tentia aliquid apat. — Sic enim erit concordia, et glorificabitur Deus per
»„Dominum Jesum Christum.
Dieser Kanon ist aber nicht blos von dem Primas der Bischife oder

Metropoliten zu verstehen, sondern auch

von

dem

Primas

der Metropoliten,

die unter Einem und derselben Regierung stehen, wie man sich aus dem PidaAls daher
lion, Aristenes und anderen ilteren Kanonisten tiberzeugen kann.
das orient, romanische Reich in finf politische Statthalterschaften oder Diăcesen

und zwar: Aegypten, Orient, Pontus, Asien und 'Thracien, deren jede aus
mehreren Provinzen bestand, eingetheilt vvurde, setzte auch sogleich die zweite
Weltsynode ebenso viele hhere Diăcesansynoden îiber die friiheren Provinzsynoden nieder, indem sie mittelst ihres 2. Kanons verorânete: „Episcopi
„ultra divecesin in ecclesias extra suos terminos ne accedant, sed secundum
„canones, Alexandriae quidem Episcopus Aegyptum solari regat, Orientis autem
„Episcopi orientem solum administrent, servatis privilegiis et praeminentiis,
„quae sunt in Nicaeni concilii canonibus Antiochenae ecclesiae. Et Asianae

„dioecesis Episcopi, qui sunt in solo Asiana administrent, et Ponticae Episcopi,
„Ponticam tantum regant et 'Thracice Thraciam. Servato autem praescripto
„de dioecesibus canone, clarum est, quod unamquamque provinciam provinciae
„synodus administrabit secundum ea, quae fuerunt Nicaeae definita.

- Durch

die ganz

diese Einrichtung

liegt, erzielten die heiligen Viter zugleich

im

Geiste

Christi und

der

Apostel

einen geregelten Gerichtsstand

und

Rechtszug, indem sie weiter verordneten, dass die Appelation von dem Bischofe an die Provinzsynode, von dieser an die Dicesan- oder Patriarchalsynode und von dieser an die Weltsynode oder nach Verschiedenheit des
Gegenstandes an den Kaiser gehen sollte, vie dieses nachstehende 5lkonomische Canones beurkunden, und zwar:
a) Der 6. Canon der zweiten Weltsynode, welcher lautet: „Si nonnulli nec
„biaeratici, nec excommunicati, nec prius damnati vel aliquorura criminum
"aceusati, dicant, se habere ecelesiasticas aliquas adversus Episcopum cri-

„minationes, eos jubet

sancta synodus
”

primum
!

quidem

apud provinciae:
33

—
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„Eipiscopos accusationem intendere, et coram iis probare crimina Eipiscopo

„objecta. Quod si evenerit, ut provineiales Episcopi crimina, quae Episeopo

„intentata sunt, corrigere non possint,

hinc

ipsos

aceedere

ad

majorem

„Sinodum dioecesis illius Episcoporum prohac causa convocatorum, et
„accusationem non prius intendere, quam aequale sibi periculum
scriptis

„statuant, si quidem

in rebus examinandas

accusatum

episcopum

calum-

„Diari convicti fuerint. Si quis autem iis quae (ut prius declaratum est)
„deoreta fuerunt, contemptis, ausus fuerit vel imperatoris aures molestia

pafficere, vel secularium principum judicia, vel universalem Synodum per-

„turbare,

neglectis

omnibus

măccusationem admittendum,
„siasticum

ordinem

dioecesis

episcopis

ut qui canonibus

eum

nullo

injuriam

modo

fecerit

everteriti.

esse

ad

et .ecele-

-b) Der 9. Canon der vierten Weltsynode: „Si quis clericus habeat cum clerico
mlitem, proprium Episcopum ne relinguat et ad secularia judicia ne exmcurrat,

sed causam

prius

apud

proprium

episcopum

agat,

vel

episcopi

„voluutate apud eos, quos utraque pars elegerit, Judicium agitetur. Si quis
„autem praeter haec fecerit, canonicis poenis subjiciatur. Si clericus autem
„cum proprio vel etiam alio episcopo litem habeat, a provinciae Synodo
mjudicetur. Si autem cum ipsius provinciae metropolitano episcopus vel

melericus

controversiam

habeat,

dioecesis

Exarchum

adeat,

vel

imperialis

„urbis Constantinopolis thronum et apud eum litiget“.
c) Der 1f-te Kanon derselben Synode: „Quae sunt in unaquaque provincia
prurales vicarasque parochias, firmas et inconcussas manere
apud eos,
„qui illas tenent episcopos: et maxime si XXX annorum
tempore eas
„sine vi detinentes administraverint.

Si autem intra XXX

annos fuit aliqua

„vel fuerit de iis controversia, licere iis, qui injuriam sibi
feri dicunt, de
viis litem movere apuă Sinodum provinciae. Si quis autem
injuria affnciatur a proprio Mitropolitano, apud Exarchum dioecesis
„nopolitanam sedem litiget, sicut prius dictum
esti,

vel Constanti-

So haben die oecumenischen Synode auf Grundlage
- der von Christo
selbst geordneten und von Aposteln ihnen iiberlieferten
Verfassung die hierarchischen Verhiltnisse kanonisch geregelt und diese
Synode sind nicht etwa

von einem Bischofe und einigen Priestern ună Laien
gehalten xorden, sondern
von der ganzen morgen- und abendlindischen
christlichen Welt, so zwar, dass
sie noch heut zu Tage selbst bei der abendlăndisch
en katholischen Kirche în

hohem Ansehen stehen.
|
Sollten nun die hisrarchischen Verhiltnisse der gr.
or. Kirche în Osterreich auf Grundlage der Kanones geregelt werden,
wie es die Absicht Seiner
Majestiăt ist, so sind hierin nur die oben
zitirten Kanones masspebend,
Sieht man ferner auf die gegenwirtige Verfassung
unserer Kirche in
anderen Lindern und Reichen, so stimmt;
sie îiberall mit der obigen kanoni-

—

schen Regel wesentlich iiberein.
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Zwar haben die Metropoliten fast allgemein

bloss den 'Litel vor den iibrigen Bischâfen, dagegen befindet sich în jedem
besonderen Reiche eine einheitliche Synode, der die Metropoliten ebenso wie
die einfachen Bischâfe gleichmăssig untergeordnet sind. So in Russland, Griechenland und in den vier orient. Patriarchaten. Auch in den vereinigten Donaufiirstenthiimern geht man eben damit um, eine Central-Synode zu begriinden,

welcher die beiden Metropoliten mit ihren Bischfen unterstehen sollen. Bine
Regelung, wie man sie romanischer Seits in Osterreich wiinscht, wire demnach
nicht nur nicht im Sinne der Kanones,
wărts nirgends besteht, noch bestehen
Văter, Geltung haben werden. Sie wiirde
und Rechtszug unmăglich machen und
Kirche gefâhrden.
Die Kanones gestatten, wie man

der Metropolitan-Synode

sondern auch eine Anomalie, die anderwird, so lange die Kanones der heil.
iiberdies einen geregelten Gerichtsstand
dabei das Ansehen und das Wohl der
oben gesehen

hat, — von dem

Urtheile

eine Appellation an eine hihere Didcesan- oder Pa-

triarchalsynode.
Bestehen aber zwei von einander in disciplinari unabhingige Metropolien,
xvohin sollte man alsdann von einer derselben weiter appelliren?
Năthigenfalls kănnten die zwei Metropoliten mit ihren Bischăfen in eine
gemeinschaftliche Synode zusammentreten und dabei der ăltere rechts, der
jiingere links vorsitzen, wer sollte aber diese Synode kanonisch zusammenberufen, wenn beide von einander unabhingig sind?
Freilich kânnten sie sich ins Einvernehmen setzen, — allein wie schwer
und unsicher wiirde das in jedem Falle gehen? Nach den obigen Kanones
darf ein Metropolit nur von einer h5heren -Synode gerichtet werden; wer
sollte diese wieder berufen ? Der andere Metropolit kânnte es nicht thun, xveil
er eine Jurisdiction îiber die Bischâfe des Geklagten hitte. Also dieselbe
Schwierigkeit, derselbe Wirrwarr. Aber nicht nur das Privatinteresse, sondern
auch das allgemeine Wohl der Kirche wiirde dabei leiden miissen, denn je
grâ&sser und einiger die Synode, desto grâsser ihr Ansehen nach aussen und
innen, desto ausehnlicher ihre. Beschliisse und Urtheilspriiche.
So wie es fiir den Osterreichischen Staat hichst verderblich wăre, wenn
jedes Land fiir sich văllig autonom sein wiirde ebenso verderblich wire es

fir die Kirche

in Osterreich,

văllig autonome

Metropolien

wenn

sie in zwei

von

einander

unabhingige,

zerfallen wiirde.

|

Und sowie es jedem guten Patrioten daran liegen muss, dass die Einheit
des Reiches erhalten werde; eben so muss es jedem guten Christen, jedem
guten Priester und besonders jedem Bischof am Herzen liegen, dass sovvohl
die innere als auch die îiussere Einheit der Kirche im Wesentlichen, wohin

nicht blos die Glaubenssachen, sondern auch die Disciplinar Angelegenheiten
gehăren,

gewahrt

werden.

Protestanten

verschiedener

Confession,

wenn
33%

sie

—
nur uichi Independenten

365 —

sind streben allenthalben im wohlverstandenen

kirch-

lichen Interesse nach einer mâglich grăsseren Centralisation ihrer, obgleich
verschiedenglăubigen Kirchen, — und wir Sâhne einer und derselben Mutterkirche, Briider in Christo, sollen die bisher unter uns bestandene Einigkeit gegen
den Geist des Evangeliums, gegen das Beispiel der Apostel und der heiligen
Văter und gegen ihre Kanones zum offenbaren Schaden der Kirche aufgeben?

Fir eine romanische Metropolie war ich selbst gleich anfănglich, aber nie
am mir in den Sinn, dass dadureh die bisherige iiussere Einheit der gr. ort.
Kirche in Osterreich aufgehoben werden sollte. Im Gegentheile erlilirte ich
„mich in meinem Schreiben an S. Heiligkeit, den serbischen Patriarchen Frei„herrn von Rajacici von 6./18. Juli 1849 Z. 75 als auch zweimal gegen Seine:
Excellenz den Bischof von Hermannstadt dagegen. Desto fester halte ich
Jetzt an dieser Einheit und rufe mit den Worten des heil. Cyprian aus: „Hoo
vel maxime, fratres, laboramus st laborare debemus ut unitatem a Christo per
Apostolos nobis
Cornelium).

successoribus

traditam

conservare

curemus“,
”

(Epistola

ad

Indessen kann immer Seine Excellenz der Bischof von Hermannstadt
wenn es die heilige Synode beschliesst und Seine Majestiit genehmiget, auf:
dem Gebiete der ehemaligen Metropolie von Alba-Julia der Erzbischof oder
Metropolit mit oder ohne Suffragane sein, wenn er nur mit der allgemeinen
Synode in Glaubens- und Disciplinar-Angelegenheiten einig und ihr untergeordnet bleibt und unter dieser Voraussetzung und Bedingung steht nichts
im Wege, dass auch die Romanen von Banat und Ungarn, wenn sie es selbst
wiinschen und wenn der serbische Patriarch und die heilige Synode nichts
dagegen haben, der Siebenbiirger Metropolie einverleibt werden.
Auf diesen Fall wiinscht mein Clerus, dass auch die Bukovina

zu einer

Metropolie erhoben. werde.

Ich erlaube mir diesen Wunsch hier wărtlich anzufiihren, wie er von der
Bukovinaer Synodal-Congregatio vom Jahre 1861 ausgesprochen und zu Protokoll

niedergelegt xwurde. Er lautet;:
|
.
nSolle unsere Hierarchie kanonisch geregelt, werden, wie es die a.h.
» Willensmeinung Sr. Majestăt ist, alsdann nehmen ir fiir unser Bisthum eine
»ganz

andere

Stellung

in Anspruch,

als

die

man

ihm

zugedacht

hat.

Es

ist

„nicht richtig, dass nach dem 34. apost. Kanon jede Nation nur
einen Metro„politen haben soll, sonst wiirde die gr. Nation zur Zeit ihrer Bliithe nicht
iiber

„hundert Metropoliten, dariiber noch
„romanische

Nation

in

den

vier Patriarohen gehabt

Donaufiirstenthiimern

„mehrere Metropoliten haben. Jener Kanon

nicht

zwei

und wiirde
und

die

Russland

findet seine richtige Auslegung in

„dem 9. Antiochinischen, welcher also lautet;: „Episcopos,
qui sunt in unanQuaque provincia, scire oportet, episcopum, qui praeest Metropoli
et curam

nsuscipere provinciae, eo quod in metropolim undequaquam concurrunt
omnes,

—
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„qui habent negotia etc. (Beveregius Tom, IL. pag. 438). Diese sowobl als die

„iibrigen Canones, oecumenische als partikulare, eisen jeder politisehen Provinz
„einen Metropoliten zu. Dabei muss man sich aber nicht eine Provinz denken,
„wie în Osterreich: Galizien, Bihmen, Erzherzogthum Osterreich etc. Nein!
„Nach der Eintheilung des râmischen Reiches in Priifekturen, dieser in Diăcesen
„und dieser in Provinzen, war eine râmische Provinz nicht grosser als das
„Herzogthum Bukovina. Und fiir solche Provinzen sprechen unsere Canones
„und wveisen jeder einen Metropoliten zu. Indem die heil. Viter die Metro-

„„politen so dicht nebeneinander
„dabei.

Sie

sahen

nimlich

stelle,

hatten

sie

eine sehr weise Absicht

nicht so sehr auf die “Virde,

als auf das Bediirfniss

„der Kirche, damit diejenigen besonders, die in geistlichen Sachen appelliren
„wollen, und daher einen Metropoliten brauchen, diesen recht nahe und mitten
„im Lande haben, und nicht gezwungen werden, entweder auf ihr gekrănltes
„Recht Verzicht zu leisten, oder aber iiber Meere und Gebirge zu ziehen und
„sich daher ein ungerechtes oder ungiiltiges Urtheil zu holen, wie sich die
„versammelten Viter zu Carthago in ihrem Synodalschreiben an den rămischen

„Bischof Coelestin,

der die Appellationen

„auszudriicken :
„Patres Nicaeni,

sagen

sie, sapienter

aus Afrika

et juxte

an sich ziehen

wollte,

a
perspexerunt,: quaecunque

„fuerint exorta negotia, ea in propriis locis terminari debere. Quomodo firmum

perit hoc transmarinum judicium, ad quod testium necessariae personae vel
„propter naturae vel propter senii inbecillitatem, vel propter multa alia im„pedimenta deduci non possunt.* (Bevereg, Tom. L., pag. 675.) Woraus man
„Zugleich ersieht, dass eine kanonische Appellation etwas mebhr in sich begreift,
pals eine Aktenrevision.
|
|
„Demgemiss miissen Bukovina und Siebenbiirgen als besondere Kron-

„lănder ihre eigene Metropoliten haben, wenn man

„Soll. Ebenso kann die serbische Nation so
„Provinzen sind, die sie in grâsserer Anzahl
„das serbische Patriarchat einen kanonischen
„nach unseren Kanonen ein Oberhaupt der

sich kanonisch

einrichten

viele Metropoliten verlangen, als
bewohnt.
Alsdann wiirde auch
Klang haben, denn Patriarh ist
Metropoliten, so zwar, dass so

„lange ein Jerareh nur einfache Bischăfe unter sich hat, er blos Metropolit ist

„und heisst auch wenn sich seine Jurisdiction îiber mehrere Provinzen er„strecken wiirde, wie man dieses aus dem 6. Nicaenischen Kanon entnehmen
„kann.&
.

„Dem

sei indessen, wie ihm wolle, so viel ist gewiss,

„diesem Anspruche

„vitz ungemein
„Sind, und doch
„pole erfordert;
„Denn wir

dass Niemand

zu

mebhr berechtigt ist, als ir Bukovinaer die vir von Karlo-

entfernt und von Siebenbiirgen durch die Karpathen geschieden
dabei Alles haben, was zur Begriindung einer eigenen Metrowird:
haben:

—
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pl. Mittel und brauchen nicht weder fromme Beitrige zu sammeln noch
»Schulden

zu machen,

weder

dem

Staate,

noch Jemand

anderem

zur Last zu

„fallen, um unsere Metropole gehărig auszustatten und dieselbe im gebiihrenden
„Ansehen

zu

erhalten.

Wir

haben:

„Il. Dank Sr. Majestit und der hohen Regierung
„drale, werden bald auch eine entsprechende Residenz

eine prichtige Kathehaben, lkânnen daher

„in beider Beziehung unseren Metropoliten seiner Wiirde gemiiss unterbringen.
» Wir

haben:

„Il. Eine theologische Lehranstalt nach dem neuen in Osterreich be„stehenden Systeme, haben auch ein xohleingerichtetes Seminarium, sammt
peinem vwissenschaftlich und moralisch gebildeten Clerus, gerade wie ihn eine
»Metropolie haben muss, wenn sie geistig hervorragen und ihrer Bestimmung
„entsprechen

„LV.

soll. Wir

Drei Kloster

pârchimandriten,

haben:

und

darin

Protosynkelle,

ebenso

viele

Archidiakonen,

Pflanzschulen

fir Bischăfe,

somit alles, xvas der Hof eines

»Metropoliten erfordert. Wir haben:
„V. Binen zahlreichen Adel, der der Kirche Gewicht, Ansehen und (Haz
„verschaftt, dafiir aber auch einen gerechten Anspruch auf eine angemessene
» Wiirde seines Oberhirten hat nach der unseren eigenthiimlichen Maxime: Je

„vornehmer

die Heerde

desto

hâher

die

WViirde

des

Oberhirten.

Daher

die

„Einfiihrung von h5heren bischăflichen Wiirden in unserer Kirche, als Erz„»bischof, Metropolit, Exarch, Patriarch. Was endlich:
|
» VI. Den sogenannten kanonischen Titel anbelangt, sind wir am wenigsten
pin Verlegenheit, wir haben deren zwei zur beliebigen Auswah],
einen alten

„und

einen

neuen.“

“

„Der erste ist Suczawa, unsere alte ehrwiirdige Metropoie. Dass ihr In„haber gegenwirtig in Jassy residirt, das benimmt ihr nicht das Recht,
wieder„besetzt zu werden, sobald sie von ihm politich geschieden und der kirchliche
„nexus aufgehoben ist. Als der russische Metropolit von Kiew nach Vladimir
und

„dann nach Moskau seinen Stuhl iibertragen hatte, und Kiew darauf an Lithauen

„und Polen kam, wurde hier ein anderer Metropolit auf denselben
'Titel ein„gesetzi und S. Heiligkeit der Patriareh von Constantinopel
weihete diesen,
ps0 vie Jenen in Moskau. Dasselbe geschah in Ipek als der
serbische Patriarh
„Arsenius Csernoevie nach Osterreich gezogen war, Man
kânnte das weiter
„belegen, allein es xwiire iiberfliissig; denn wir haben noch
einen Titel und

„zwar

auf

Grundlage

des

12

Calcedonensischen

„von denen. der letztere also lautet:
„Quoque

observamus,

qui

sic ediciţ:

Canonem,
Si quae

una

38 Trullanischen

Kanon,

qui a patribus factus est, nos
civitas

ab imperatoria

potestate

pinnovaia sit vel posthac innovanda civiles ac
publicos typos et ecelesiasti„cârum Quoque rerum ordo consequatur (Bro. . 1. p. 201)
Theodor Balsamon
„Patriarch zu Antiochien im 12 Jahrhunderte, der grâsste
Kanonist, den wir

—
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„haben erklărt diesen Kanon auf folgende Art: Auch durch diesen Kanon ist
„es dem Kaiser gegeben, neue Bisthiimer zu errichten und andere zu Metro„politen zu erheben, auch nach seiner eigenen Willensmeinung beziiglich ihrer
„Wahl und Stellung zu bestimmen.“
„Diese Erklărung bestăttiget; weiter Balsamon durch ein kais. und Synodal„dekret vom Jahre 6595 (1087) womit Staat und Kirche in Ubereinstimmung
„verordnen: Es sei dem Kaiser erlaubt, Bisthiimer zu errichten, dieselben wie
„auch Erzbisthiimer zu Metropolen zu erheben, und hinsichtlich alles dessen,
„was ihre Stellung und sonstige Binrichtung betrifit, nach eigener Willens„meinung zu verfiigen. ohne dass .er hierin durch den Kanon gehindert wire,
„der da besagt, dass -dem alten Metropoliten seine Rechte gewahrt werden
„miissten (Ibid). Der hier bezogene Kanon ist eben der 12. Calcedonensische,
„ivelcher verordnet dass die Bischâfe derjenigen Stădte, xelche von dem Kaiser
„nachtrăglich zu Metropolen erhoben wurden, blos Ehren-Metropoliten sein
„Sollten, unbeschadet der Rechte des alten Metro politen in Beziehung auf
„die Provinz.*
»„Demgemăss geschah es im Morgenlande dass wenn der Kaiser eine poliptische Provinz in zwei theilte, der Bischof der neuen Hauptstadt Ehren- oder
„Wirklicher Metropolit xurde, je nachdem es der Kaiser anordnete.“
» Dieses nun auf Bukovina angewendet, bekam unser Bischof schon damals
„den ersten kanonischen Anspruch auf die Wiirde eines Metropoliten, als

punser Land von der Moldau

poliiiseh geschieden und Czernovitz hierin die

„Haupstadt wurde, und da nun Bukovina seit zehn Jahren sogar ein selbst„stindiges Kronland in Osterreich geworden ist, so ist dadurch jener Anspruch
„doppelt begriindet, so zwar, dass es blos von der a. h. Willensmeinung Sr.
»Majestăt abhiingt, dass unser Bischof die ihm kanonisch gebiihrende Stellung
„in der Hierarchie einnehme.*
„Sollte indess Jemand dagegen noch irgend welche kanonische Serupel
„haben, so mâge er uns sagen, woher die Metropolen Karlovitz und Julia-Alba,
„dann die Bisthiimer: Bacs, Werschetz, Temesvar, Arad, Karlstadt, Ofen, Pakratz
„und Hermannstadt ihre kanonische Titel haben, da von ihnen weder in dem
„ Verzeichnisse der kanonischen Bisthiimer von Kaiser Leo dem Weisen, noch

„in Jenem des Nil Daxopatrios,
_ „ologus, noch

in dem

noch in dem des Kaisers

slavischen

„(5. 400 ff.) die geringste Spur vorkommt,.
„Dass unsere Bischife bisher gesohwiegen

haben,

„Bescheidenheit gewesen

alles

sein,

Andronicus Palae-

Steuerruder, noch in der romanischen Pravila

allein

jetzt,

wo

mag

es apostolische -

im Staate

und

Kirche,

" „nach Freiheit, Macht und Vergrisserung greift, wo S. Majestăt, unser giitigster
„Kaiser,

wie auf Eingebung

Gottes

unsere Kirche

kanonisch geregelt xissen,

„uns Recht und Ordnung und Erleichterung schaffen

will, wo

„der Kirche

ist, jetzt zu schweigen,

erheischt, ja ihr dringendstes Bediirfniss

es das Wohl

—

„sein gutes Recht,

das

Recht

des
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Bisthums

und

der ganzen

Heerde

nicht

„geltend machen zu wollen, wire eine vor Gott sechwer zu verantwvortende
„Unterlassung und Scehwiăche.
Selbst in dem Falle, dass nur eine roma-

„nische
„vina.

Metropolie
Hier

„obgleich

bewilligt

kann

ir

sie

sonst jedem

„kanonischer wăre.

werden

sowohl

Ein

sollte,

Rechtens

das

Seinige

Metropolit

als

wire

ihr

auch

zweckmissiger

wiinschen,

Platz

weil

soll in der Regel

es

in
so

der Bukobestehen,

billiger und

Suffragane

haben,

soll

„aber nicht muss!! In dem hierarchischen System unserer Kirche unterscheidet
„man zwei Arten von Metropoliten: mit und ohne Suffragane. Diese werden
„gewOhnlich auch Erzbischâfe im engerem Sinne des Wortes genannt, stehen
„aber mit jenen aut derselben hierarchischen Stufe und sind nur dem Patri„archen oder einer hâheren stellvertretenden Synode untergeordnet. (Balsamon
„in Can. 12 quartae et 8 textae oecum. Synodi Apud Bevereg. Tom. I. pp.
„126 et 166). Indessen liegt in unserem Kircheninteresse, wenigstens zwei:
» Weihbischăfe zu: haben, einen fiir das Consistorium statt des Archimandriten,

„den anderen fiir die Didcese als Coadjutor in pontificalibus, und beide sowohl
„fiir die Provinzsynode als auch fiir die allgemeine um hier das Gleichgewicht
„zwischen der serbischen und romanischen Hierarchie so viel als miglich
„herzustellen

und

aufrecht zu erhalten. În

„sich derlei Bischâfe in grosser Menge
„Wenigem

zufrieden.

Warum

sollen

den

Donaufirstenthiimern

befinden

und leben gewâhnlich in Klăstern mit

wir

sie

auch

nicht

haben,

da

sie uns so

„nâthig sind, und xwvir Mittel haben, sie zu erhalten? Ebenso wenig fehlt es
„bei uns an kanonischen Titeln. Sereth war urspriinglich ein Bisthum, Radautz

„ebenfalls, in Suczawa k&nnen wir gar einen Erzbischof bestellen. Man kann
„sogar

auf den

Titel

Sadagura

„phehmen mit den Kanones;
„zu wWeihen,

damit der Name

einen

Bischof

xweihen

alles

im besten Ver-

denn diese verbiethen blos fiir die Dârfer Bischăfe
Bischof nicht zu gemein

wird

(Syn.

Sardic.

c.

„6 Laod. ce. 57). Sonst gestatten sie fiir jede Stadt einen Bischof, und das
„mit einer solchen Consequenz, dass wenn ein Dorf politisch zur Stadt erhoben
„VWird, diese Stadt einen Bischof haben soll (Canon 17 quartae Syn. et Bals.
pin eundem apud Bevereg. tom. |. pag. 133 Can. 6 Syn. Sardic).
„Der Hauptgrund,

warum wir. einen eigenen Metropoliten

und

wenigstens

„Zwvei Weihbischâfe zu haben wiinschen, ist das Bediirfniss einer eigenen
„Provinzialsynode. Ein wahres dringendes, unabweisliches Bediirfniss, wenn
puns nach

unseren

Canones

und

nach

der a. h, YVillensmeinung

Sr. Majestăt

„unseres allergniidigsten Kaisers una Herrn Gerechtigkeit werden sollte. Unsere
„Canones riiumen den Bischâfen die Gewalt ein, den Laien zu excommuniziren
„und den Priester abzusetzen. Ein Laie unserer Tage macht sich eben nicht
„viel daraus, denn er geht durch und zu einer anderen christlichen Religions„Partei hiniiber, Ganz anders verhiilt es sich mit dem Priester, Einen Priester
„absetzen,

ihm

5ffentlich

den

Bart

abscheren,

heisst iiber

Leben

und Tod

—
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nverfiigen, denn eher „will ich den Tod“ sagt der Weltapostel Paulus, „als. dass
pich meinen guten Namen verliere“. Hiezu gesellt sich noch ein anderes Ungliick.
„Ein Priester lebt bloss von seinem Amte; wird ihm dieses benommen, so ist
„ihm hiedurch sein Lebensnerv abgeschnitten,' denn Handwerk hat er nicht
„gelernt, er verwendete seine Jugendjahre mit der Vorbereitung zum geistplichen Stande, betteln schămt er sich, stehlen ist ein Verbrechen, — ist; noch
„eine Gattin da, mit fiinf, sechs kleinen Kindern, alsdann ist sein Antheil
„grenzenloses Flend und zuletzt Verzweiflung. Und doch kann dieses Ungliick
„oft einen Mann treffen, der wo nicht ganz schuldlos, doch wenigstens nicht
„in einem so hohen Grade strafiwiirdig ist. Denn abgesehen auch von allen
„menschlichen Leidenschaften, welche sich bei Bischifen ebenso natiirlich als
bei anderen frommen Christen regen, kann ein Bischof sonst bei kaltem Blute
„und ruhigem Gewissen in seiner Strenge zu veit gehen. Unsere Canones sind
„bekanntlich sehr streng, lassen jedoch nach Umstănden auch mildere Dentungen
„Zu; allein unsere Bischăfe sind Mânche, gegen sich selbst streng und eben
„darum auch gegen ihre Untergebenen eher zur Strenge geneigt. Alles dieses
: mhaben die heiligen Viăter, die uns die Canones gegeben, wohl iiberlegt und an„geordnet, dass in jeder Provinz zweimal des Jahres und im Verhinderungsfalle
„wenigstens einmal unter dem Vorsitze des Metropoliten Synoden abgehalten
„werden, und dass bei diesen Synoden alle Geistliche and Laien, denen Unrecht
„geschehen, Gerechtigkeit suchen und finden sollen, wie man dieses aus dem
„37. Apostolischen, 5. Nicăenischen, 20. Antiochenischen, 19. Calcedonischen,
„40. Laodicenischen, 26., 104., 116. und 141. Cartaginensischen und 6. abermals |
„Nicienischen Kanon ersehen lkann. Dagegen haben sie die Appellationen
„ausserhalb der Provinz, — hâchst wichtige Fălle ausgenommen, als unzuliissig
„und unzweckmăssig erklirt. Bine Verfiigung, welche beweiset, dass unsere
„heil. Viăter kluge, rechtliche und gottesfiirchtige Minner waren. Dessenunge„achtet durften ir uns în Osterreich bisher dieser weisen Einrichtung unserer
„Kirehe nicht erfreuen.
„Wir wurden nimlich

ÎN
|
|
bald nach der Ubernahme Bukovinas durch unseren

„geistlichen Regulirungsplan vom Jahre 1786, der bei der Sprachunkenntniss
„und Geistesunmiindigkeit unserer damaligen Vorgănger, mit Zuziehung des

„Johann Foldvâry

eines

serbischen Archimanâriten

aus Karlovitz

entworfen

„wurde, beziiglich unserer Appellationen in dogmaticis et disciplinaribus an
„Karlovitz ungeachtet der grossen Entfernung angewiesen. Allein Karlovitz

„mag es selbst sagen, wie viele Appellationen es wihrend dieser 80 Jahre aus
„der Bukovina erhalten, und welche Abhilfe es selbst in diesen îiusserst wvenigen
„Făllen geleistet und durchgefiihrt hat! Wem der Bart abgeschoren warde,

„dem wuchs er nicht mehr an zum Altardienste; wer ein anderes Unrecht
„erlitten, verblieb dabei, gleichviel ob er appellirt hatte oder nicht. Darum
„wollte man 'lieber in den meisten îibrigen Făllen auf seine gekriinkte Ehre
34

—
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„oder gekrinktes Recht Verzioht leisten, als sich an Karlovitz wenden, und
„dabei unniitze Auslagen machen. Zum Giliicle haben ir noch gute Bischife
„gehabt, welche von der strengen Disciplin und Scheere nicht viel Gebrauch
„machten. Ubrigens um mit den heiligen Vătern zu reden, wie lkann ein Urtheil
„ausserhalb der Provinz jenseits der Carpathen, sei es in Karlovitz, sei es in
„Hermannstadt bloss aus den Prozessakten, der ersten Instanz geschăpft, in

„jedem
„beste
„nicht,
„einem

Falle gerecht sein? Wie oft geschieht es, dass ein einfacher Mann seine
Sache schwach oder ungeschickt vertritt, den Advokaten haben ir
— wie oft :geschieht es wieder, dass ein durehgetriebener Schlaukopf
Richter gegeniiber, der ihn nicht kennt, die klăgliche Sprache eines

„Mărtyrers

fiibrt;

man

muss

daher

nicht

bloss

unsere

alten Canones,

ihren

„rechten Sinn, ihre Anwendbarkeit auf unsere Zeit, dann das erste Urtheil und
„dessen Vorakten, man muss wohl auch die Personen, mit denen man zu thun
„hat, ihren ganzen friiheren Lebenslauf, ihre Verhiltnisse und Umstinds und
„noch vieles Andere genau kennen und wohl erwiigen, ehe man ein richtiges

„Urtheil zu fillen vermag. Das sind Anforderungen,
„synode entsprechen kann,

vorausgesetzt,

„und

Alitte

Kanonisten

in ihrer

dass

denen nur eine Provinz-

sie auch griindliche Dogmatiler

hat.

„Uberdies hat die Provinzsynode nach unseren Canones auch noch eine
piveitere Aufgabe, năimlich das Beste der betreffenden Partikularkirehe durch
„Ziwveckmiissige, aus ihrem Leben, aus
„gegriffenen Massregeln zu fordern und

ihren eigenthiimlichen Bediirfnissen
emporzuheben. In jeder Beziehunp ist

„uns daher die Einfiihrang von Provinzsynoden
„da

dieser

Wunsch

so billig, so gerecht,

„Zweckmissigeren Regelung
„diirfte, so wire hier auch
„Provinzsynode eingerichtet
„Die erste Instanz in
„Consistorium

hâchst wiinschenswerth. Und

so lanonisch

ist, dass man bei einer

unserer Kirche keinen Anstand dagegen nehmen
zugleich beizufiigen, in welcher Art wir unsere
wissen wollen.
dogmaticis und diseiplinaribus mâge bisher das

bleiben, jedoch

in diesem

besonderen Falle unter dem Vorsitze

peines Weihbischofs oder in Abgang dessen des bestehenden Archimandritent.
„Von hier aus gehe die Appellation an die Provinzsynode, welche aus
„dem vorsitzenden Metropoliten, zwei Weihbischâfen, sonst Archimandriten,
„zwei 'Theologie-Professoren der Dogmatik und des Kirchenrechtes, zwei Erz„priestern, welche vier letztere von ihresgleichen auf die Zeit von wenigstens
„drei Jahren zu wăhlen sodann wieder wăhlbar wăren, endlich 'aus einem

„Synodal-Kanzler, Doctor des Civilrechtes, womâglich geistlichen Standes, za
„bestehen, vierteljihrig zusammen zu treten und jedesmal so lange zu tagen
„hătte,

mwăren.

bis

alle in

der Zwischenzeit

În besonders

eingelaufenen

wichtigen Fillen, und

sonst

Appellationsfălle

von

drei

zu

abgethan

drei Jahren

„wăre diese Synode dureh alle Archimandriten, Igumene und Protosyncelle,
„alle 'Theologie-Professoren und Seminar-Vorgesetzten, alle Brzpriester und
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„je zwei deputirte Pfarrer aus jedem Decanate zu verstărken,

und

hitte als-

„dann ihr Hauptaugenmerk auf den allgemeinen Zustand der Kirche und der
„Eparchie zu richten und zu dessen Ausbesserung und Emporhebung, sowohl
„wohlberathene Antrăge hiheren Orts zu stellen, als auch zweckmiissige Disci„plinar-Vorschriften und Pastoral-Instrultionen zu entwerfen, welche von dem
„Metropoliten angenommen und bestăttiget, kanonische Geltung in der Provinz
„haben

sollten.

„Bine

|

weitere

kanonische

-

Berechtigung

der Provinzialkirche

ist,

ihren

„Metropoliten und ihre Bischâfe in und aus ihrem Schoosse zu wihlen, selbst
„dann wenn sie einem Patriarchen untergeordnet wire, wie dies aus dem
„28. Calcedonensischen und anderen Canones zu entnehmen ist. Wir nehmen
„dieses Recht und damit zugleich beziiglich des Metropoliten den Karlovitzer"XV ahlmodus in Anspruch, diesen jedoch mit einigen, unseren Umstănden an„gemessenen Modifikationen.
„Unser Wabhlkârper soll nămlich bloss aus 60 Gliedern, 30 geistlichen
„und ebenso vielen weltlichen Standes bestehen, um auch so viel als mâglich
„ohne Geriusch und Aufsehen zusammentreten zu kânnen. Dabei sollen bloss
„die Weihbischife privilegirt sein, alle iibrigen aber, durch ihres Gleichen

„gewiihlt verden, so zwar

dass

vom Clerus

die Provinzial-Synode,

das Con-

- „sistorium, die Archimandriten und Igumenen, der Kathedral-Clerus, das theo„logische Professoren-Collegium mit Binschluss des Seminariums, die Erzpriester,
„die

Pfarrer

und

die

drei Klosterconvente;

aus

den

Laien

aber

der

Adel,

die

„E. E. Officiere, die Beamten, Gymnasial- und andere Lehrer, die Stidte : Czerno„vitz, Suczava, Sereth und Radautz und statt des Landvolkes, die ohnedies
„bereits gewiblten Kirchenvăter reprăsentirt xwerden.
— Diese Versammlung
„hătte

im

Beisein

des Landeschefs

oder

dessen Stellvertreters drei Candidaten

-„dureh absolute Stimmenmehrheit behufs der a. h. Nomination zu wăhlen. Den
„Nominirten hătte im Auftrage der hohen Regierung und zufolge des 6. Sardi-

„censischen Kanons der năchste Metropolit

zu weihen,

oder falls

er bereits

„ Wabhlbischof wăre, zu inthronisiren.
„ Weihbischâfe wăren von der verstărkten Provinzsynode in terno-Vor„schlag zu bringen, aus welchen der Metropolit den wiirdigsten zu wibhlen und
„nach erhaltener Bestittigung zu weihen hiitte“.
„ Wie ich mich dariiber in meinem Berichte an das hohe Staatsministerium
„vom 10./22. Juni 1861 Z. 37 getiussert habe geruhe die heilige Synode aus
„folgeenden Worten zu entnehmen:
„Was die bevorstehende Regelung des hierarchischen Verhiltnisses der

„morgenlindischen Kirche in Osterreich auf der Allerhăchst bevwilligten Karlo„vitzer Synode anbelangt, so finde ich die zu Protocoll ad B. gestellten dies„fălligen Antrige meines Clerus in der Verfassung der morgenlăndischen Kirche
„und in den Bediirfnissen meiner Didcese so gegriindet, zugleich der gegen34%

|
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„wărtigen Staats- und Liinderverfassung
„nicht
„der

umhin
seiner

kann,

ihnen

gerecht

Zeit einzuberufenden

in Osterreich

zu werden,
Karlovitzer

und

angemessen,

fiir

Synode,

dieselben
als

auch

dass ich
sowohl

vor

dem

bei
a. h.

„Throne Sr. Majestăt ehrfurehtsvoll einzustehen, wiewobl ich fiir meine Person
„eine hhere

kirchliche

Stellung weder jemals

angestrebt

habe,

noch

gegen-

„wărtig darnach strebe.“
Ich

betheuere

auch

nun

vor Gott

und

vor der heiligen Synode

und gewissenhaft, dass ich auf diesen Wunsch
Auss

genommen

habe.

Ich

bin zu alt, um

aufrichtig

meines Clerus gar keinen Ein-

eitel zu sein und

nach

einem Titel

zu streben. Da jedoch dieser Wunsch meines Clerus im Interesse der Bukowinaer DiOcese gegriindet ist, so: bin ich veranlasst, denselben der heiligen Synode zur Wiirdigung und Beriicksichtigung ehrfurehtsvoll zu empfehlen,
und habe zur Unterstiitzung dessen beizufiigen, dass in der Bukovina der
Bischof der Philippovaner, der bloss drei Gemeinden hat, nicht nur von seinen
Anhăngern, sondern allgemein Metropolit titulirt wird, zumal da er auch Erzbischâfe und fiir Bischife fiir seineSelkte in Russland, Moldau una Tiirkei

weiht. Zwar sind gegen diesen Wunsch meines Clerus Siebenbiirgerseits in
dem .sogenannten Anthorismos Einwendungen erhoben worden, welche der
Bukovinaer Didcese

das Recht

bestreiten,

innerhalb ihres Gebietes

eine Metro-

polie zu haben. Welche Tendenz diese Einwendungen haben, ist leicht begreiflich! Ebenso leicht ist ihre Widerlegung, die ich, wenn sie bendthiget
werden sollte, seinerzeit zu liefern nicht ermangeln. werde, und aus welcher
Erdrterung jedermann die Uberzeugung schăpfen wird, dass jene Einwendungen
gehaltlos und der Anspruch der Bukovina auf eine Metropolie mit den Canones

wohl

vereinbar

ist.

Ubrigens măge diese Angelegenheit welchen Erfolg immer haben, so vill
ich stets mit der allgemeinen orient.-orth. Synode in Osterreich in Glaubensund

Disciplinar-Angelegenheiten,

sowie

iiberhaupt

în

allen

Sachen,

welche

zur Einheit der Kirche esentlich gehăren, einig sein. Ja, ich mâchte mich
derselben der innigeren und festeren Einheit wegen auch văllig unterwerfen,
wie es S. Heiligleit der selige Patriarch Rajacic gewiinscht hat, allein es walten
vwichtige Griinde dagegen, die sowohl mich als meinen Clerus bestimmen, die
bisherige Selbststiindigkeit der Diăcese in administrativer Beziehung zu wabhren.
Ich erlaube mir diese Griinde hier auseinander zu setzen. Sie sind folgende:
1. Die Bukovinaer Didcese ist bekanntlich eine 'Tochter der Metropolie

Moldaus,

welche

bis

zum

Jahre

1630

zu Suczava

im Schoosse

der heutigen

Bukovina residirte, darauf aber ihren Sitz nach J assy in der heutigen Moldau

verlegte, wo sie noch heutzutage besteht. Nach der ăsterreichischen
Besitznahme der Bukovina, wurde der kanonische Verband dieser Diizese
mit ikrer

Mutterkirche durch die a. h. Entschliessungen Sr. Majestăt weiland
Josef II.
vom Jahre 1783 aufgehoben und dieselbe gleich der Siebenbiirger Diăcese
der
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Metropolie in Karlovitz in spiritualibus untergeordnet, welche politische Massregel auch in dem Bukovinaer geistlichen Regulirungsplan v. 26. April 1786
(Kap. IV. $$. 5 und 54) aufgenommen wurde.
Zufolge Erlasses des hohen Cultus- und Unterrichts-Ministeriums vom
30. Sept. 1860 an die Bischife zu Czernovitz und Hermannstadt geht die Absicht
der a. h. Entschliessung Sr. Majestiăt vom 27. Sept. 1860 dahin, die bisherigen auf.
der a. h. Entschliessung von 30. Sept. 1783 und dem geistlichenBukovinaer Regulirungsplane vom 26. April 1786 beruhenden hierarchischen Verhăltnisse der
Diocesen von Siebenbiirgen und Bukovina auf einer den kanonischen Satzungen,
sowie den thatsăchlichen Verhăltnissen entsprechenden Grundlage zu regeln.
Sollte nun diese a. h. Willensmeinung S. Majestit consequent durchgefiihrt werden, so miisste die Bukovinaer Didcese an die Metropolie Moldaus
und die Siebenbiirger an die ungrowalachische gegenwirtig zu Bukarest re-

sidirende Metropolie,

denen

sie vor der 6sterreichischen

Besitznahme

unter-

geordnet waren, zuriickfallen, denn nur in diesem Faile wire ihr hierarchisches
Verhăltniss vâllig kanonisch geregelt. Demgemiss wire es meine und meines
Bruders in Hermannstadt Pflicht auf die Wiederherstellung des kanonischen
Verbandes unserer Didcesen mit ihren eigenthiimlichen Metropolien anzutragen,
zumal der rămisch katholischen Kirche in Osterreich ihr kanonischer, ehemals
auch gehinderter Verkehr nach aussen durch die gegenwărtigen fir dieselbe
bestehenden Staatsgesetze frei und ungehindert gelassen worden ist. Indessen
mag ich meinerseits keinen Antrag stellen, der aus politischen wohlbegreiflichen
Griinden hâheren und hăchsten Orts bedenklich erscheinen diirfte. Andererseits
darf weder ich noch mein Clerus noch meine ganze Diicese den kanonischen
Verband, der uns vor Gott und im Gewissen an unsere Mutterkirche kniipft
einseitig und eigenmăchtig auflăsen. Denn wenn die apostolischen, Nicaeenischen, Chalcedonensischen und andere Kanones es nicht einem Priester erlauben,
ohne Zustimmung jă schriftliche Bevwilligung seines Bischofs diesen zu verlassen
und in eine andere Dicese zu iibergehen, wie diirfte dieses einem Bischofe
gegeniiber seinen rechtmissigen Metropoliten und dessen Synode kanonisch
erlaubt sein ? 'Ebenso wenig darf nach dem 6. Nicaeenischen, 2. Constantinopolitanischen, 8. Efesinischen, 57. Carthaginiensischen Kanon irgend welcher
Bischof, Metropolit oder Patriarch die Grenzen eines anderen seines Gleichen
iiberschreiten, da diese Kanones es ausdriicklich verordnen, dass die Grenzen,

Rechte

und

Privilegien

der

bischâflichen,

erzbischăflichen

und

Patriarchal-

Bxarchien aufrecht, unverletzt und unverkiimmert erhalten werden sollen. Bei
dieser kirchlichen Rechts-Ordnung bleibt sowobhl mir als auch der heil. Synode

nichts iibrig als die Bukovinaer Didcese riicksichtlich ihres kanonischen hie'rarchischen Verhăltnisses

2.
1777

Nachdem

die

văllig gezogen,

in statu quo zu belassen.

Grenze
und

zwischen

hiedurch

Bukovina

der Verkehr

und der Moldau im Jahre

des Bukovinaer

Bischofs

mit

—
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seinem Metropoliten zu Jassy abgeschnitten wurde, .blieb dieser Bischof durch
einige Jahre ganz selbststăndig (6 uzoztrpa165) und iibte iiber seine eigenthiimliche
Radautzer Diicese,

wie

auch

iiber den Theil

der Erzdiicese,

der diesseits der

Grenze blieb, nicht nur bischăfiiche, sondern auch Metropolitan-Rechte aus.
Erst mit der a. h. Entschliessung .vom 30. September und 6. Oktober
1183 wurde dieser Bischof dem Karlovitzer Metropoliten und der dortigen
Synode, jedoch blos in dogmatischen und rein geistlichen Angelegenheiten
“untergeorânet.

Zugleich wurde der Bulovinaer Bischof zum Mitgliede

lovitzer Synode

ernannt.

Nach diesen a. h. Verordnungen wurde

der Kar-

die Stellung

des Bukovinaer Bischofs auch in dem Bukovinaer geistlichen Regulirungsplane vom 26-ten April 1786 bestimmt, da es hier heisst (Cap. IV. $. 5):

„Entsteht allenfalls ein Zweifel circa materiam dogmaticam, der dazu Anlass
geben kânnte, in dogmatischen Gegenstinden, die nach den Satzungen der
gr. Kirche bestehen, eine Abănderung zu machen, so hat in einem jeden solehen
Falle der Herr Discesan-Bischof bevor er das Mindeste diesfalls unternimunt,

den Gegenstand mit allen hiebei zu erwiigen nâthigen Ursachen in pleno
Consistorio vorzutragen und nach gemeinschaftlicher Uberlegung der Sache
und den dariiber geschâpften Meinungen, die in einer solchen Angelegenheit

bloss von den geistlichen Assesoren zu sammeln sind, umstănâlich dem Herrn
Metropoliten zu Karlovitz zu unterlegen, der, wenn es allenfalls auf seine
Meinung anzukommen hătte, fiir sich nichts entscheiden lann, sondern vorher
immer die Anzeige an S. Majestit zu machen und hiezu die a. h. Bewilligung
einzuholen hat“, und weiter unten ($ 54 Bulovinaer Reg.-Plan). „Da der Herr

Didcesan-Bischof dem Herrn Metropoliten zu Karlovitz

untersteht,

so bleibt

den Partheien, die sich durch einen Consistorial-Spruch in spiritualibus beschwert
glauben, die Appellation und zwar in einer Zeitfist von 14 Tagen an das

Karlovitzer erzbischâfliche Consistorium zu ergreifen, unbenommen.“
Demgemiss

beschrănkte

sich

die

bisherige Dependenz

des Bulkovinaer

Bischofs von dem Karlovitzer Metropoliten bloss auf seine Weihe und auf
die Appellation von seinem Urtheilsspruche in rein geistlichen, d. i. ad disciplinam internam gehărigen Angelegenheiten. Damit stimmt auch die bisherige
Praxis vollkommen îiiberein, denn der Bukovinaer Bischof war bisher, und ist
in allen îibrigen besonders administrativen Angelegenheiten von jeder aus-

„wiărtigen hierarchischen Ingerenz frei. Wohl

erholte

er. sich

manchmal auch:

in derlei Angelegenheiten zu Karlovitz des Rathes, allein es stand immer
bei ihm, diesem Rathe, oder aber seiner davon abweichenden Uberzeugung
zu folgen. Ja er iibte in seiner Diicese Rechte aus, die anderwărts nur Metro-

politen, oder gar Patriarchen

ausiiben. So verorânet der geistliche Bulk. Reg.-

Plan (Cap. LV. $ 33) dem Herrn Di5cesan-Bischof
ist es unbenommen, einem
solchen Igumen, der in seinen Besorgnissen oder in seinem Betragen sich

vor

anderen auszeichnet die Wirde

eines Archimandriten,

jedoch

dergestalt

—

zu

ertheilen,

dass

ein

solcher
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Honorar-Archimanărit

wahre Gewalt noch auf einen hâheren Genuss

deswegen

weder

auf

einen Anspruch machen kann.

Ein Recht, das riicksichtlich der iibrigen serbischen Dicessen nur der Metropolit von Karlovitz ausiibte.. Allerdings xvurde Karlovitzer Seits gewiinseht,mehr Binfluss auf die Verwaltung der Bukovinaer Diăcese zu gewinnen; allein
ohne Erfolg. So erklirte z. B. der ehemalige Karlovitzer Metropolit Stefan

Stratimirovics în einer unterthinigen Aeusserung an $. Majestăt weiland Franz

I. dto 5. Mai 1818, dass die Verleihung der Archimandritenwiirde ein Patriarehalrecht sei, und dass er es selbst als Nachfolger des ehemaligen serbischen

Patriarchen von Ipek ausiibe. Dessen ungeachtet blieb der Bukovinaer Bischof
bei seinem Rechte, welches er noch heut zu Page frei ausiibt. Derselbe Metropolit wiinschte sich einen Einfluss wenigstens auf die Archimandritenstelle
bei dem Bukovinaer Consistorium, wie dieses aus dessen Schreiben an meinen
Vorginger Isaias Balaseslkul von 9. Juli 1827 zu ersehen ist; allein es erging
dariiber die a. h. Entschliessung, dass es dem Bukovinaer Bischof frei stebht,

im Einvernehmen mit dem Karlovitzer Metropoliten oder

auch

selbststindig

einen Geistlichen, zu dem er das meiste Vertrauen hat, S. Majestăt zur Ernennung vorzuschlagen. Und dabei blieb es auch bis zum heutigen 'Tage.
Anbelangend diejenigen Angelegenheiten, die .zugleich auf den Staat
Bezug haben, und die iussere Disciplin betreffen, so verordnet dariiber der
geistl. Regul.-Plan (cap. IV, Ş. 7) Nachstehendes: „Die Disciplinar-Pflege oder
geistliche Aufsicht des Consistoriums in Bezug auf die Klerisei erstreckt sich ,
nur insoweit als dasselbe Thun und Lassen ihre Standes- und Berufspflichten
betrifft, hingegen hat das Consistorium iiber alle die Klerisei angehende Gegenstânde, welche mit dem Zeitlichen vermischt sind und die ăussere Kirchenzucht; betreffen, die nâthigen Verfiigungen zu seinem Richtmass mittelst der
Landesstelle schon erhalten und sie auch durch diesen Weg, so oft eine kiinftig
ergeht, noch weiters zu bekommen.
Demgemiiss unterstand die Bukovinaer Discese bisher in derlei Angelegenheiten den kk. k. Verordnungen in publicis ecclesiasticis gerade so, wie dies
auch bis jiingst mit den katholischen Bisthiimern în den sterreichischen

deutseh-slavischen Provinzen der Fall war. Anderwârts mag man diese Ordnung
unbehaglich und unbequem gefunden haben, Bukovina jedoch verdanket gerade
derselben ihren heutigen wohlgeregelten und bliihenden Zustand. Die ebenso
weisen als giitigen Monarchen Osterreichs haben fir ihr Emporkommen in
jeder Richtung wabhrhaft văterlich gesorgt und sich in kurzer Zeit in den
Herzen des Balovinaer Clerus Denkmăbhler errichtet, die fiir dessen unwandelbare und unerschiitterliche Treue und Anhinglichkeit an Allerhâchst Ihren
begliickenden und glorreichen 'Thron, eine weit grossere Birgschaft leisten, |
als wmanche Loyalititsadressen moderner Zeit, wo man mit einer Hand die
Adresse, mit der anderen eine inhaltssehwere Petition unterthinigst tiberreicht.

—

S. Majestiit weiland

Kaiser

Josef

und klisterlichen Giitern, welche
Wenige

vollauf

hutten,

der
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II. begriindete

aus

den

bischăflichen

bis dahin brache lagen und wobei nur einige

ganze

iibrige

Clerus

aber

im

Elende

und

Un-

wegen,

von

wissenheit und das Volk in Finsterniss, Aberglauben und in der moralischen
Versunkenheit versohmachtete, den heutigen Bukovinaer Religionsfond und
dflmete hiedurch einen reichen unversiegbaren Born des materiellen, geistigen,
und religi6s-moralisehen "Wohls fiir die ganze Didcese. Seine Majestăt Kaiser
Leopold der Zweite war der erste, der es ausprach, Bukovina miisse ihrer
besonderen

nationalen,

confessionellen,

Galizien getrennt werden
zeitige

Tod

hinderte

und

und eine eigene

diesen

sonstigen

Provinz

Interessen

bilden

menschenfreundlichen

und

nur der friih-

Monarchen

an

der Aus-

fiihrung seiner diesfălligen viăterlichen Absicht. Seine Majestit
Kaiser Franz
der Erste begliickte Bukovina mit der heutigen theologischen
Fakultăt und

mit einem Priester- Seminar, Anstalten; denen Bukovina
ihren h5her gebildeten
Clerus verdankt. S. Majestit Kaiser Ferdinand I.
wies dem Bulkovinaer Kurat-

clerus eine fir jene Zeit
durch

in die Lage,

entsprechende Dotation

an,

und versetzte ihn hie-

nicht nur seine Berufspflichten sorgenfrei

und zum religiâs-

moralischen Besten des Volkes nachzugehen, sondern
auch seine Kinder standesmăssig
und

zum

Frommen

des Landes

ună

der Kirche

zn

erziehen. Und vas
- soll ich von Sr. Majestit unserem gegenwărtig
glorreich regierenden Kaiser
Tranz Josef I. sagen, diesem 'Titus Osterreichs?
Diesem weisen, milden und
-hochherzigen Vater des allgemeinen und jedes
besonderen Vaterlandes verdankt Bulkovina ihre văllige 'Trennung von Galizien
und ihre heutige Landes-Autonomie; ihre nationalen, unteren und hheren
Volksschulen, eine zeitgemisse
Ausbesserung

angefangen,

der materiellen Lage

des ganzen Bulovinaer Olerus, vom Bischofe

durch alle klerikalen Schichten, die Priester
-Wittwen und--Waisen
mitbegriffen ; die Vollendu

ng und kânigliche Ausstattung der
Kathedrale und
der schănen Paraskeva-Kirche in Czernovitz;
eine priichtige bischifliche Residenz

Schulhii..user vom

festen

.

Materiale.

Kurz,

Bukovina

)

eilt

schnellen und sicheren
Schrittes einer schănen Zukunft entgegen
, die der Ruhm Osterreichs gegeniiber
der ganzen orient. Kirche
sein wird.

etwas Beengendes

gewesen

der kirchlichen Autonomie

sein,

so

ist

es

gehoben,

sobald

nur das Princip

und Gleichberechtigung, welche S. Majestât, unser

Allergnădigster Kaiser und Herr mit dem a,
h. Patente vom 31. Dezember 1851,

—
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Alsdann ist die Bukovinaer Kirche administrativ autonom, somit berechtiget ihre inneren Angelegenheiten nach den allgemeinen Canones und
ihrem eigenthiimlichen Partikular-Kirchenrechte frei und ungehindert zu verwalten. Und an dieser ihrer Autonomie muss sie nun umsomehr festhalten,
als sie die Kirche eines autonomen Landes ist, und der 38. Trullanische Kanon
verordnet, dass die Kirche. sich nach der Form des Staates richten soll. Bei
dieser Stellung und Aussicht der Bukovinaer Kirche sich văllig einer anderen
Metropolie oder Metropolitan-Synode, an die man kanonisch nicht gebunden
ist, unterwerfen, hiesse deren Gesetzgebung auch in administrativer Beziehung
anerkennen, selbst wenn diese den eigenthiimlichen Partikular-Rechten und
Gewohnheiten zuwider wire. Hiedurch wiirde die Bukovinaer Kirche von
der Allerhâchsten Orts gewibrleisteten Kirchen-Antonomie nicht nur nichts,
sondern auch ihre bisherige Freiheit in der Verwaltung ihrer inneren Angelegenheiten einbiissen, was offenbar unbillig wăre.
Mein Clerus iussert sich in seinen Wiinschen vom Jahre 1861 kurz aber
entschieden dagegen, indem er sagt: „S. Heiligkeit der serbische Patriareh
wiinscht nămlich, damit die Bisthiimer, Bukovina, Siebenbiirgen und Dalmatien
dem serbischen Patriarchate untergeordnet xwerden. Und SS. Excellenz aus
Hermannstadt wiinscht dagegen eine romanische Autokefalie zu begriinden.
Kurz gesagt, es handelt sich in beiden Făllen um unsere văllige Unterwerfung
entweder an Karlovitz oder Alba-Julia. Das miissen wir uns aber erst recht

iiberlegen,

um es nicht zu spăt zu bereuen.

Sich

unterwerfen

ist iiberhaupt

kein gutes Geschift zumal wenn man freier ist, oder es sein kann. Sich in
dieses Geschăft einlassen, gerade jetzt, wo alles im Staate und Kirche freier
und grâsser sein will, wire nicht sonderlich klug, auch wenn wir nichts weiter
dagegen hătten. Allein wir haben auch noch andere Griinde dagegen.
3. In der Autonomie der Bukovinaer Dibcese sind gewisse Rechte einbegriffen, die gegenwiirtig S. Majestit auszuiiben geruhen. Sollten iese Rechte
_Jjemals an die Kirche zuriickfallen, so wiinscht die Didcese selbe frei und
selbststindig auszuiiben, zumal sie dazu kanonisch berechtiget ist, anderwărts
aber hierin eine andere Ubung thatsiichlich besteht und auch kiinftig hin
bestehen soll. Dahin gehârt:
a) Das Recht, ihr Vermâgen selbststâindig nach Massgabe der allgemeinen
Canones zu verwalten. Der Bukovinaer Religionsfonă ist ein gestiftetes Bisthums-

und Kloster-Vermâgen. Die Verwaltung dieses Vermâgens kommt nach den Canones ausschliesslich dem Didcesan-Bischofe und seinem Sekular- und respective
Regular-Klerus unter der Aufsicht und Kontrolle der zustindigen ProvinzialSynode zu, da die darauf beziiglichen Canones also lauten und zwar der 41.

Apostolische: Jubemus Episcopum rerum Ecelesiae potestatem habere. Si enim
pretiose hominum animae sunt ei credendae, multo magis sunt committendae,

pecuniae,

ut in ejus sit facultate omnia administrare

et iis, qui

egent per
35

—
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Presbyteros et Diaconos subministrare cum Dei timore et omni religione; et
si sit opus in necessarium suum usum accipere et fratrum, qui hospitio exeipiuniur, ita ipse nullo modo egeat. Lex enim Dei statuit, ut qui altari assident,
ex altari allantur, quando quidem nec miles unquam suo viatico adversus
hostes progreditur“. Der 24. Antiochenische: „Recte habet, ut ea, quae sunt

Ecclesiae, Ecolesiae serventur cum omni cura et bona conscientia et fide in
omnium praesidem et judicem Deum: quae etiam administrari convenit, cum

Judicio et potestate Episcopi, cui est omnis populus concreditus et eorum
animae, qui in ecclesiam congregantur. Sint autem manifesta, quae ad Ecclesiam pertinent cum cognitione Presbytorum et diaconorum, qui circa ipsum
sunt, ut ipsi sciant et non ignorent, quae sunt propria Ecelesiae, nec eos
quidquam lateat; ut si. contingat Episcopum e vita migrare iis manifestis
existentibus, quae ad ecclesiam pertinent, ne ea intercidant et pereant nec
quae sunt propria Episcopi praetextu rerum ecelesiasticorum vexentur. Est
enim justum et apud Deum et homines acceptum, ut Episcopus propria, quibus
velit, relinquat; quae sunt autem ecclesiae ipsi serventur; ut nec ecelesia

damnum aliquod sustineat, nec Episcopus ecelesiae praetextu proscribatur, vel
qui ad eum attinent in causas incidant, quo et; ipse post mortem maledictione
oneretur“. Der 25. derselben Synode: „Episcopus habeat rerum ecelesiae potestatem ut eas in omnes egentes dispenset cum multa cautione et timore ;

ipse

autem

eorum,

quibus

ei opus

est, si indigiat,

sit particeps

ad usus suos

necessarios et fratrum, qui apud eum hospitio excipiuntur, ut ipse nullo modo
priventur secundum divinum Apostolum, qui dicit: „Habentes autem aliinenta

et quibus

tegemur,

iis contenti

erimus,

Sin

autem

iis non

sit contentus, sed

res in proprios usus convertat et ecelesiae reeditus vel agrorum fructus, non
ex praesbytorum vel diaconorum sententia administret, sed domesticis
suis
aut

cognatis,

vel

fratribus,

vel filiis licentiam

det,

ut rationes

ecclâsiae per

ipsos clam detrimentum capicit, is Synodo provinciae administrationis rationem

reddat. Sin
praesbyteri,

autem etiam alias insimuletur Episcopus, vel qui cum eo sunt
ea quae ad ecelesiam pertinent vel ex agris vel quacunque alia

causa Ecolesiastica
ratione

ad

ipsos

referendi

ac iis, qui sic administrant,

correctionem

assequantur,

26. Chalcedonische:

ut pauperes

criminatio

sancta Synodo id,

„Quoniam

quidem

opprimantur

ac infamia inuratur,

quoă

in nonnullis Ecelesiis

decst,

et

ii quoque

examinante.*

Der

ut saepe a nobis auditum

est, Episcopi absque oeconomis tractant res ecclesiasticas,
placuit, omnem
Ecelesiam Episcopum habentem, ex proprio clero oeconomum
quoque habere,

qui ex Episcopi sui sententia res Ecelesiasticas
dispenset, ut nec sine testibus
sit Ecclesiae administratio, atque ideo res
ejus dissipentur et probrum ac

deducus sacerdotio inuratur. Si autem hoc non fecerit,
cum divinis etiam canonibus subjicit.“ Der 25, derselben Synode: „Quoniam
nonnulli Metropolitani,
ut saepe auditum est, et greges sibi commissos negligunt
et episcoporum
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ordinationes differunt: Sanctae Synodo placuit, ut intra tres menses ordinationes
fiant, nisi inexorabilis utique necessitas effecerit ut dotationis tempus proro-

getur. Si autem hoc non fecerit eos ecelesiasticae poenae subjici. Viduae vero

Ecolesiae redditum apud Ecelesiae Qeconomum salvum custodiri.
Nach Beveregius der 9, von der 5. und 6. oecumenischen Synode bestăttigte Kanon des Alexandrinischen Patriarchen Theophilus: Ut totius sacerdotalis
ordinis sententia alia renuncietur oeconomus, în quo Apollo quoque Episcopus

consensit, ut bona Ecelesiae in ea, quae oportet impendantur.* Der 11. der
VII. oecumenischen Synode: „Cum omnes divinos Canones servare teneamur,

eum quoque, qui jubet oeconomos esse in Ecclesiis,
debemus. Et si quidem unusquisque Metropolitanus in
constituit, bene habet, sin minus Constantinopolitano
ritate licebit (scilicet jure devolutivo) oeconomum in

illaesum omnino servare
sua Ecclesia, oeconomum
Episcopo propria autoejus Ecclesia praeficere,

similiter et Metropolitanis, si qui ei subsunt Episcopi, nollint in suis Ecelesiis
oeconomos constituere. Hoc ipsum autem servari etiam in monasteriis oportet.*

Der. 12. Kanon derselben Synode: „Si quis Episcopus vel Monasterii
praefectus ex Episcopi vel Monasterii agris in principiis alicujus manus alienare, vel alter personae tradere deprehensus fuerit, irrita sit traditio, ut sanctorum Apostolorum vult canon, qui dicit; omnium rerum Ecclesiasticarum

Episcopus

curam gerat et ea administret tamquam

Deo

intuente,

autem quidquam ex iis sibi vindicare, vel propriis cognatis,
elargari; si sint autem pauperes, ut pauperibus suppeditet,

praetextu res Dei venundet: Si vero detrimentum

Ne

liceat

quae Dei sunt,
sed non eorum

affere causentur, nec quid-

quam ex agro emolumenti percipi: ne sic quidem magistratibus aut principibus,
qui sunt in eo loco, det praedium sed Clericis vel agricolis. Sin autem aliqua
improba calliditate utantur et ab agricola vel Clerico praeses vel magistratus
emerit, sic quoque. irita sit, venditio et Episcopo vel monasterio reddetur.
Porro Episcopus vel Monasterii praefectus, qui hoc fecerit exturbetur, episcopus
quidem ab episcopatu, monasterii vero praefectus a monasterio, ut qui dissipent quae non congregavere.! Endlich der I. Kanon der ersten und zweiten
Constantinopolitanischen Synode: „Res adeo veneranda et honoribilis et a
beatis et sanctis patribus nostris, jam olim pulchre excogitata, monaste-

riarum aedificatio male geritur. Nonnullis enim suis copiis et facultatibus nomen

monasterii imponentes et; eas Deo sanctificare profitentes, se eorum,
consecrata dominos inscribunt, et Deo dedicare sola appellatione

quae sunt
machinari

decreverunt. Eamdem enim potestatem etiam post consecrationem sibi usurpare

non erubescunt, quam prius habere non vetabantur et tanta rei cauponatio
adhibita est, ut multa eorum, quae sunt consecrata, ab iis ipsis, qui consecra„runt, vendita cernantur, administrationem et odium in ipsis videntibus excitantia
et tantum abest, ut ullam agant poenitentiam ob id, quod eorum, quae deo

dedicata sunt sibi potestatem atribuant ut etiam eam ad alios sine metu trans=
35%
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mittant. Propterea ergo sacra definivit Synodus, ut nemine liceat monasterium
aedificare absque Episcopi sententia et consilio. Illo autem sciente et permittente et debitam orationem peragente ut ab antiquis pie ac religiose cautum
est, monasterium, quidem aedificatur, omnia autem, quae ad ipsum pertinent,
cum illo ipso in brevi inscribantur et in episcopalibus Archivis 'reponantur,
nullo modo potestatem habente eo, qui consecrat, se ipsum praeter Episcopi

sententiam, praefectum vel pro se alium constituere,. Si enim eorum, quae
homini quis largetur, dominus amplius esse non potest, quomodo eorum, quae
dessanctificat et dedicat, quispiam sibi dominium arripere sinetur ?«
Hier ist die ganze kanonische Art und YWWeise, ein Vermâgen zu verwalten,
wie es die Bukovinaer Diăcese besitzt. Die Verwaltung steht nămlich dem
Bischofe zu. Der Bischof muss jedoch aus dem Schoosse seines Klerus einen
Oeconomen bestellen, der vom Klerus gewiihlt und von ihm (dem Bischofe)

bestiittiget, — das Vermăgen verwaltet und dariiber dem Bischofe und dem
Klerus Rechnung legt. Bestellt der Bischof keinen Oekonomen, so thut es jure
devolutivo der Metropolit. Wird das Vermâgen schlecht verwaltet, so kommt
der Synode die Korektion zu. Sonst ist das Vermigen einer Dicese ihr ausschliessliches Eigenthum und es darf weder der Metropolit noch die Synode

Bestimmungen

ad usum

fassen,

communem

Verwaltung

um

daraus

verwenden.

ein

bonum

Ebenso

des Kirchenvermăgens mengen,

commune

wenig

zu machen,

darf sich

das Volk

oder es

in die

da dieses die Canones nicht einmal

den Stiftern gestatten, sondern ausdriicklich vorschreiben, dass der
Oekonom
aus dem Schoosse des Klerus und durch diesen selbst gewihlt werden
sollte.
Nach diesen kanonischen Grundsătzen hat auch aie Bulovinaer
Didcese
bei der isterreichischen Besitznahme oder auch einige Jahre nachher ihr Vermogen verwaltet, bis es durch die a. h. Entschliessungen,S. Majestă
t weilană
Kaiser Josef II. und durch den Bukovinasr geistl. Reg.-Plan vom
Jahre 1786
unter

die Staatsverwaltung gestellt xurde.

Allein

obgleich

ihr durch

diese

a. h. Mussregel

die Verwaltung

ihres
Vermâgens benommen wurde, so blieb sie dennoch
im alleinigen Besitze und
Genusse desselben und ward darin durch das a. h. Patent
S. Majestit vom
31. Dezember 1851 noch neuerdings bestăttiget.
Sollte nun S. Majestăt, unser

gnădigster Kaiser und Herr den bestehenden Staat
sgrundsătzen gemăss sich
auch bewogen finden, ihr Vermăgen in die kanonische Verwa
ltung zuriickstellen
zu lassen, so vill die Didcese ihr Recht gewabhrt wissen
und es so handhaben,
wie es die Canones vorschreiben, Dagegen findet
in allen iibrigen gr. orient.
Bisthiimern Osterreichs in dieser Beziehung eine
andere Ubung statt, “vie man
es sowohl aus dem-a.h. Erliiuterungs-Reskripte
der illyrischen Nation vom
16. Juli 1779 als auch aus dem projektirten
Regulamente der kiinftigen romanischen Metropolis in Siebenbiirgen
ersehen kann.

—
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Auch erklărte mir S. Heiligkeit der verstorbene Patriarch. Rajacie persânlich, als wir im Jahre 1860 in Wien zusammentrafen, die Absicht zu haben,
aus allen Didcesenfonden einen Zentralfond in Karlovitz zu begriinden, aus
welchem, den materiellen Bediirfnissen aller în Osterreich befindlichen gr. or.
Dibcesen gleichmissig Rechnung getragen werden sollte. Ganz dieselbe Absicht
schimmert aus den romanischen Projekten und Statuten zu Hermannstadt
hervor. Allein auf solche Plane und Projekte lann die Bulovinaer Diicese,
weder jetzt noch in der Zulunft eingehen, darum muss sie hierin selbst; gegeniiber einer einheitlichen gr. or. Synode in Osterreich ihre Selbststăndigkeit
wahren. Mag nun dieser Fond unter der Staatsverwaltung wie bisher bleiben
" oder an die kanonische Verwaltung iibergehen, er ist und bleibt ein rechtmăssiges, ewiges, unveriusserliches und untheilbares Figenthum der Bukovinaer Didcese und nach dem natiirlichen, kanonischen und staatlichen Rechte.
b) Eine andere hieher gehârige Eigenthiimlichkeit der Bukovinaer Diăcese
betrifit die Besetzungsart ihres Bisthums. Ehe diese Diicese an Osterreich
lam, hatte sie ein altherkămmliches Recht zur Wabhl ihres Bischofs, welche von
einem allgemeinen aus dem Klerus und hâheren Adel, bestehenden Landesdivan (adunare obştescă) vorgenommen und von dem Landesfiirsten bestăttigt
wurde, ihre Zustimmung zu geben. Dass eine solche Besetzungsart der moldauischen Bisthiimer von altersher besteht, bezeuget nicht nur die bestiindige
Praxis der moldauischen Kirche, sondern auch der moldauische Fiirst Demeter
Kantemir in der Beschreibung der Moldau (3. 75. ed. 1857) wo er sagt: Partea
bisericescă își alege singură pe păstorii cei noi, însă numai atuncia, când o
chiamă Domnia la acesta ete. heisst wortlich: der kirchliche 'Theil wăhlt sich
selbst die neuen Hirten allein nur damals, wenn ihn die firstliche Regierung
“ dazu einberuft etc,
Dasselbe bezeuget der ganze moldauische Divan ad hoc vom Jahre 1857;
der in dem 5. Artikel seiner constituirenden Wiinsche und Antrige sich wie

folgt ausdriickt:

„Potrivit can6nelor,

dreptului clerului ab antiquo şi a legii

fundamentale a țării alegerea metropoliţilor şi a episcopilor va urma a se face
prin adunarea obştescă şi se va întări de şeful statului. Acestă adunare va

fi formată de cătră deputaţii lepislativi sinodali şi representanţii extraordinari
ai clerului monahic şi mir6n de fie-care ţinut a eparchiei văduve.
Unter der ăsterreichischen Regierung trat an die Stelle der landesiiblichen

Wahl und der landesfiirstlichen Bestittigung die kaiserliche Nomination, die
damalgs in den deutsch-slavischen Provinzen der Gsterreichieschen Monarchie
auch ricksichtlich der râmiseh-katholischen Bischăfe gesetzlich stattfand. Da
nun der a. h. Willensmeinung gemiăss, die kirchlichen. Verhăltnisse kanonisch

geregelt werden sollen, so nimmt dieBukovinaer Diicese ihre altherlâmmliche
„und heriibergebrachte Besetzungsart ihres Bisthums in Anspruch. Und
muss diesen Anspruch meiner Didcese um desto mebr vertreten, als ich

ich
ihn
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billig, gerecht und so xvohl in dem allgemeinen gr. or. Kirchenrechte, als auch
in dem

besonderen

Rechte

der moldauischen Kirche,

welches

auch

das Recht

der Bukovinaer Diăcese ist, gegriindet finde.
Bs ist gewiss, dass der Bischof ein Vertrauensmann des Staates und
der Kirche iiberhaupt sein muss. Allein ebenso billig und nothwendig ist es,
dass er zugleich ein Vertrauenmann seiner Diicese sei, wenn er auf dieselbe
zu ihrem Heile und zum Besten der Kirche und des Staates erspriesslich
einwirken soll. .
|
Das Band, welches eine Di5cese an ihren Bischof Eniipft, ist hâchst
zarter Natur und beruhet nicht so sehr auf der Autoritit des Bischofs als vielmehr

auf der Liebe, dem Vertrauen und der achtungsvollen Hingebung der Diicese

an die Person desselben. Wo dieses Band febhlt, da ist das Wirken des Bischofs,
mag er sonst auch der tiichtigste und eifrigste Mann sein, entweder ganz oder

grâsseren 'Theils erfolglos.
Es gibt aber keinen sichereren Beweis von dem Vertrauen der Diăcese
zu ihrem Bischofe als ihre freie Zustimmung zu dessen Wahl. Dieses woblerwigend haben die h. Apostel selbst bei der Wahl des Mathias, ihres Collegen
die ganze damalige Gemeinde zu Jeruselem beigezogen und dieser Wahlmodus
war in den ersten drei Jahrhunderten der ordentliche Weg zum Bisthum zu

gelangen, wie man es aus den apostolischen Satzungen, aus den gleichzeitigen
Zeugnissen der hei]. Viiter und aus der Geschichte des Eusebius ersehen kann.
Die spăteren Canones erwihnen zwar nichts von der 'Theilnahme der Diocese
.

an der Wahl ihres Bischofs,

allein sie setzen sie stillschweigend voraus und

schliessen blos den gemeinen, ungeordneten Haufen

man

sowobhl aus der Geschichte

Gesetzen,

als auch

aus

dass der urchristliche Wahlmodus

den

davon aus, Dagegen sieht
bisantinischen

kaiserlichen

auch zur Bliithezeit der heiligen

Viter im Oriente fortgedauert habe, bis endlich einige Partikularkirehen bei
den Buchstaben der Canones stehend, die Wahl der Bischâfe ausschliesslich
auf die Synoden beschrinkten, wăhrend Partikularkirchen beim alten blieben
und dem betreffenden Clerus und Volke îhr urspriingliches Recht aufrecht
erhielten. Indessen hălt die orient. Kirche sowohl jene als diese Ubung
dort,
wo sie besteht, fiir Gesetz und rechtmissig, wie man dieses aus dem
zehnten
Artikel der Synode zu Jerusalem vom Jahre 1672 entnehmen kann:
indem es

hier

heist:

vel inde

„Superiorem

liquet, quod

vero

esse

simplici

sacerdotis

sacerdotem consecret Episcopus,

pontificiam

dignitatem

non ab sacerdote, sed a

duobus, tribusve Pontificibus juxta Apostolorum Canones Episcopus
conseeretur,

Et sacerdos quidem eligitur ab Episcopo, Episcopus
vero nunquam ab sacerdotibus quantacunque virtute eximius eligitur sed
ab illius Ecclesiae con-

ventu,

crandus

quae Metropolis
est, destinatur,

est Episcopum

est provinciae in qua urbs illa est,

vel

consecrari.

certe ab hujus

provinciae

cui is qui conse-

Synodo,

Sin vero eţ civitas elegerit, at non

in

una

qua

opus

electum

|

—

219

—

statuit, et enim ad Synodum defertur electio, quam si canonicam illa detexerit,
impositione manuum Episcoporum et sancti Spiritus invocatione qui electus
est, Episcopus ordinatur, (Harduin acta concil. 'Pom. XII. pag. 243).
Wie sich mein Clerus hieriiber geiussert hat geruhe die heil. Synode
aus dessen eigenen zwar freimiithigen jedoch achtungsvollen Worten zu entnehmen. Sie lauten:.
„Auch haben wir Karlovitz gegeniiber noch ein anderes Bedenken. Es
„beabsichtiget nămlich mit unserer kanonischen Annexion auch eine kanonische
Wahl unseres Bischofs. Seine Heiligkeit haben es bei Gelegenheit ausgesprochen
psonst versteht es sich von selbst. Yir kânnen es allerdings nicht in Abrede
„stellen, -dass die kaiserliche Nomination in unserer Kirche eine sehr seltene
mAusnahme ist und dass hier die Wabl der ordentliche kanonische Weg ist,
„zum Bisthum zu gelangen. Allein wir haben einen zweifachen kanonischen
» Wahlmodus în unserer Kirche, den alten und einen neueren, die wir beide
„genau ins Auge fassen miissen, ehe wir beurtheilen kânnen ob fiir uns die
„Eaiserliche Nomination

oder

der Karlovitzer Wahlmodus

vortheilhafter wăre.<

„Die heiligen Apostel liessen den Mathias und den Barsabas durch die
„Gemeinde zu Jerusalem wâăhlen, und wiihlten sodann aus diesen zwei Can„didaten, den ersteren durehs Loos. Ebenso wurden die sieben Diakonen
„gewăhlt und von den Aposteln durch die Hăndeauflegung geweiht, wie
„dieses und jenes aus der heil. Schrift allzubekannt ist. (Apostelgesch. Cap. 1.
„et 6). Wenn etwas auf die Einrichtung der Apostel sich griindet, so sagt
„man gewâhnlich, es griinde sich auf das gâttliche Recht, Hieraus folgt, dass
„die Gemeinde auf die Wahl ihres Bischofs sehr altes und gutes Recht hat,
„denn war sie berufen, einen Apostel zu wâhlen, wer diirfte es wagen zu
„sagen, sie haben kein Recht ihren Bischof zu wâbhlen der doch ein Nachfolger
„der Apostel ist. Demzufolge wurden die Bischofe in den drei ersten christlichen
„Jahrhunderten von dem betreffenden Volke und Clerus mit Zuziehung der

„benachbarten Bischife gewâhlt. Dies sieht man im Morgenlande aus den apos-

ptolischen Constitutionen, wo angeordnet wird, dass zum Bischof ein unbepscholtener, von dem ganzen Volke gewiblter Mann geweiht werde und dass zu
„dem Ende das Volk, der Klerus und die Bischâfe am Sonntage sich ver„sammeln und bezeugen sollen, dass er dieses Amtes wirklich wiirdig sei.
» Dasselbe bezeuget der h. Oyprian Bischof zu Carthago betreft des Abendlandes,

„denn er schreibt an die spanischen Bischăfe (Bpist. 68): Ut ad ordinationes
„rite celebrandas

ad eam

plebem

cui praepositus ordinatur, Episcopi

ejusdem

„provinciae proximi conveniant et Episcopus eligatur plebe praesente, quae
„singulorum vitam plenissime novit et unius cujusque actum perspexerit.k
„dass

„Ubrigens ist es eine so allgemein bekannte kirchenhistorische Wahrheit,
es Niemanden im Morgen- und Abendlande geben kann, der auf die

ptheologische Bildung Anspruch machen und sie in Abrede stellen wiirde.e

-
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„»Daran hat auch die erste und darum auch die ehrwviirdigste YVeltsynode
„Zu Niceaea (325) nichts geiindert indem sie in ihrem 4. Kanon verordnet, dass
pein Bischof von allen Bischifen der Provinz oder wenigstens von 3 mit
Zu„stimmung der iibrigen gewihlt und von dem Metropoliten bestăttiget
verde
„und in ihrem Synodal-Schreiben an die Aegyptier beifiigt, dass zum
Bischofe
„derjenige zu bestellen sei, der wiirdig und von dem Volke gewihlt
worden
„wire. Dies ist Qemnach der apostolische und echt kanonische
Wahlmodus
„und er erhielt sich unverindert bis îiber die Mitte des 4, Jahrhunde
rtes,
pallein seit dieser Zeit erlitt er mehr oder weniger Beschrinkungen.
So ver-

pordnete

die Synode

zu Laodicea

(364) in ihrem 13. Kanon:

„Quod turbis non

„sit permittendum eorum, qui sunt in sacerdotio constituendi, election
em facere.«
»Obgleich diese Synode phrigische Provinzsynode war, so gefiel
ihr Beschluss
„ânderen

Bischifen

so sehr, dass

die Wahlen

durch

das Volk seltener wurden.

„Indessen verstand man unter „turbis“ bloss den gemeinen
Volkshaufen, nicht

„aber den Klerus und die Auserwihlten des Volkes,
Darum verordnete im 6.
mJahrhunderte der Kaiser Justinian in seinen Novellen
(123 und 137), dass

„die Geistlichen und die Vornehmen

(primores) der Stadt, fiir die ein Bischof

„Zu wăhlen sei, drei Kandidaten wihlen una dabei auf
das Evangelium schwăren
„sollen, dass sie weder bestochen, noch aus Freundscehaft,
Gunst oder Zuneigung
„diesen oder jenen gewăhlt hătten, sondern bloss
weil sie. wiissten, dass er
„orthodox und unbescholten wăre, eine. ehrbare
Gattin und keine Beischlăferin
„habe, und dass sodann aus iesen drei gewăhlte
n der wiirdigste nach Befund
„des Weihenden geweiht werde. Dabei blieb es
auch im byzantinischen Reiche.

„Anderwărts

aber ging man noch weiter, Darum ist auch heutzutage
in unserer

»Kirche der Wahlmodus

nicht

iiberall

derselbe.

Der Patriarch

von

Constan„tinopel wird durch die benachbarten Bischăfe,
durch seinen Klerus und durch
„die Fanarioten gewiăhlt und von dem Sultan bestăttiget.
Ein gleiches geschieht
„in

den Donaufiirstenthiimern

»Didcesanbischăfe,

nur

beziiglich

der dortigen Metropoliten

dass hier die Stelle des

Sultans,

und der

der Landesfiirst und:

„die Bojaren einnehmen. In Siebenbiirgen wihlt der
Klerus drei Candidaten
mbehufs der kais. Nomination, Dagegen
herrscht in Karlovitz ein doppelter
» Wahlmodus. Hier vird nămlich der Erzbischof
von dem National-Congress,
"der Bischof hingegen von der Synode allein
ohne Zustimmung des betref„fenden Klerus

und Volkes gewăhlt. Mit dem ersten
Wahlmodus wâren vir
„ivohl zufrieden, xweil er auch der urspriingliche
und echt kanonische ist, allein
„Mit dem Zweiten kănnen wir unmăglich einverst
anden sein, weil wir aus
„der Moldau einen bessern an Osterreich gebracht
haben und es an der Zeit
nist, dass man ihn uns bei der gegenwirtigen
Staatsverfassung und Kanonischen »„Regelung unserer Kirche nicht lăinger
vorenthalte. Wir miissen um . desto
nmehr darauf bestehen,
„dass

wir oft Serben,

als es bei einer Karlovitzer Bischofswabhl mâglich
wăre,

oder nur diese zu “Bischâfen

bekimen.

In diesem Falle

—
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„wiirde einem serbischen Bischofe ein serbischer Archimandrit folgen, diesem
„ein Protosyncell, dann ein Rektor, Professor ete. was uns hăchst unangenehm

„wăre.%

„Die Serben sind zwar unsere Glaubensbriider, dabei ein edles Volk,
nwir lieben sie sehr, schătzen sie hoch und wiinschen ihnen alles erdenkliche
„Gute wie uns selbst;- allein sie haben acht Bisthiimer, wir aber nur eins,
„Wwollten sie uns auch dieses einzige nehmen, was wiirden die Profeteh Nathan
„und David sagen? Wir dienen auch der Kirche und dem Staate ebenso tren
„und redlich wie sie, sollten nun wir nicht einmal so viel haben, um den
„Wiirdigsten aus_unserer Mitte zu belohnen und dadarch auch die iibrigen
„anzueifern ? Unter diesen Umstănden ist es fiir uns vortheilhafter, wir bleiben

„so wie wir sind, wenn wir nicht besser gestellt xwverden und bitten hăchstens

„S. Majestăt, damit uns gleich Siebenbiirgern gestattet werde, kiinftighin behufs
„der Allerhăchsten Nomination unseres Bischofs drei Candidaten nach unserem
"hergebrachten, landesiiblichen oder, was noch gerechter wăre, nach dem ur„christlichen und echt kanonischen Modus wihlen zu diirfen.*
So viel mein Klerus. Und ich finde mich veranlasst, zur Rechtfertigung
seiner hier ausgesprochenen Befiirchtungen beizufiigen, dass diese allerdings
in der friiheren Geschichte der Bukovinaer Diăcese ihren Grund haben. Als
nămlich diese Didcese an Osterreich und unter die Karlovitzer Metropolie kam,
wurde sofort ihrem damaligen Bischofe Dosithei Chirescul ein serbischer Archimandrit ad latus beigegeben, und zwar in der Person des damaligen Schischatovatzer Archimandriten Gedeon Nikitic. Nachdem dieser bald darauf zum Bischofe
in Siebenbiirgen ernannt wurde, folgte ihm in der Bukovina auf Vorschlag
des damaligen Erzbischofs von Putnik der Messiccer Archimandrit Johann
Făldvâry.
Nach dem ungliicklichen Schicksale dieses Archimandriten im Jahre 1786
wurde von dem gedachten Erzbischofe fiir die Bukovina zuerst der Kruschedoler
Archimandrit Stefan Stratimirovic, sodann der Bezdiner Gerasim Adamovie
bestimmt, der letztere erhielt auch die hofkriegsrechtliche Bestăttigung unterm
24, Juni 1786, ehe er jedoch nach der Bukovina abgehen konnte, wurde er
zu der gleichzeitig erledigten Bischofsstelle und zum Bischofe von Sieben- birgen ernannt. Nan kostete es viele Miihe und eine lingere Zeit bis Isaias
Balascheskul, ein Landeseingeborener wirklicher Archimandrit bei dem Buko-

vinaer Consistorium geworden ist. Indessen starb Dosithei Ohirescul, der letzte

Bischof, der von dem moldanischen Metropoliten geweiht wurde und auf
ihn folgte Daniel Wlahovic, ein geborner Serbe. Allein obgleich dieser sonst

sehr schiitzbare Bigenschaften

Vertrauen

der Diicese

erwerben

hatte, wâhrte
konnte.

es lange,

Wihrend

bis er sich das volle

seiner Zeit wurde

ein

ser-

bischer. Archimandrit Moises Popovic, Professor der Religionswissenschaft an
* der ehemaligen Ozernovitzer. filosofischen Lehranstalt und dieser wăre nach
36
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dem

wenn

'Tode des Bischofs

Wlahovie

ganz

gewiss

dessen

Nachfolger

geworden,

er nicht zu voreilig seine Lehrkanzel und das Land verlassen hătte,
- .
Die heil. Synode miăge es demnach nicht; fiir iibertrieben nehmen,
wenn
mein Klerus mit Riicksicht auf die ehemaligen landesiibliche
n 'Wahlmodus
'sagt: „wir miissen darauf um desto mehr bestehen, als es bei einer
Karlovitzer
Bischofswahl mâglich wire, dass wir oft Serben oder nur diese
zu Bischâfen
bekiimen.. In diesem Falle wiirde einem serbischen Bischof
e ein serbischer
Archimanărit folgen, diesem ein Protosyncell, dann
ein Rektor, Professor u.
8. w. was uns hăchst unangenehm xwăre.“
|
|
Dies sind nun die Griinde, welche sowobl mich selbst
als meinen Klerus
bestimmen. es bei der bisherigen Stellung der Bulkovi
naer Didcese .selbst,

gegeniiber der ganzen îibrigen gr. or. Kirche in Osterre
ich bewenden zu lassen,
Sogegen man ganz einverstanden ist, dass diese Diicese
in Glaubens- und
Disziplinarsachen auch kiinftighin der heil. Synode,
wenn sie einig verbleibt,
untergeordnet sein sollte.
Sollte jedoch, was Gott verhiiten wolle, und wozu weder
ein kanonischer
noch. ein rationeller Grund da ist, die ăussere Binheit
der gr. or. Kirche in
“Osterreich aufgehoben und die heil. Synode in
zwei ausschliesslich nationelle,
von einander văllig unabhingige Metropolien, und
zwar die eine fir die Serben,
die andere fir die Romanen gespaltet werden,
als dann kann die Bukovinaer
Didcese sich keiner dieser zwei Metropolien
auch unbeschadet ihrer sonstigen
Autonomie anschliessen ohne ihre innere Ruhe,
ihre Einheit, ja ihr Leben
aufs Spiel zu setzen. Sie besteht bekanntlich
zu einer Hălfte aus Romanen
„und zur anderen aus Ruthenen. Die
ersteren wohnen im Lande siidwestlich
und sind von ihren Stammgenossen în
Siebenbiirgen durch die Karpathen
geschieden; die Ruthenen hingegen wohnen
nordstlich und grenzen unmittelbar an ihre unirten Stammgenossen in
Galizien. Beide Nationalităten lebten
bisher in Frieden und Eintracht mit einander
und hatten kein hăheres Interesse
als das kirchliche una religidse. Gegenwirtig
jedoch ist es leider nicht mehr
so. Die nationellen Reibungen und Kiimpfe
, welche seit 14 Jahren bereits die
8r. or. Kirche in Osterreich bewegen, und
das Band ihrer ăusseren Finheit
zu zerreissen

drohen,

sind

nicht

ohne

aufregenden

Findruck

auf

die zwei

—
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ausschliesslich romanischer Hierarchie ebenso ergehen, wie es den Romanen,
nach der Angabe ihrer Vertrauensmânner unter der serbischen Hierarchie
ergangen sein soll. Bei dieser Gemiithsstimmung meiner nationell gemischten
Didcese, wiirde der Bukovinaer Romane hâchst unzufrieden sein, wenn er
einer ausschliesslich serbischen Hierarchie angehăren miisste, und ebenso unzufrieden wâre der Bukovinaer Ruthene unter einer ausschliesslich romanischen
Metropolie. Jedenfalls wiirde diese Unzufriedenheit wenigstens die Hiilfte meiner
Didcese erbittern. Nun lehrt sowohl mich als auch meinen ganzen romanischen

und

slavischen Klerus

eine vieljăhrige Erfahrung,

das Unzufriedenheit

und

Erbitterung gegen die Kirohe respektive gegen den Klerus in der Bukovina, mag
sie auch ungegriindet sein, fast jedesmal einen Abfall von der Kirche selbst,
in Massen nach sich ziehen. Kommen noch unbillige Bevorzugungen der einen
Nationalităt, auf Kosten der anderen besonders in der Schule und .bei der
Verleihung von kirchlichen Wiirden und Âmtern oder gar Entnationalisirungsgeliiste hinzu, alsdann wire die Diăcese in Gefahr nicht nur die Hiilfte ihrer
Angehărigen zu verlieren, sondern auch in Gen dariiber entstandenen Reibungen
und Wirren zu Grunde zu gehen, und eine Beute anderer im Lande befindlicher
christlicher Religions-Partheien zu xerden. Man muss die konfesionellen, na-

tionalen und speziellen Verhiiltnisse der Bukovina kennen um diese Befiirchtung

ganz begreiflich zu finden.
'
In diesem Lande wohnen gegenwârtig nebst den gr. or. Christen auch
râmische Katholilen fast aller in Osterreich befindlichen Nationalităten, sodann
unirte Ruthenen, Romanen, und Armenier, Protestanten beider Konfessionen
und auch verschiedener Nationalităt, Eutichianische Armenier, endlich russische
Raskolniken verschiedener Sekten, unter denen die Popowszeziki, in der neueren
Zeit sogar eine vollstăndige und geregelte Hierarchie erlangt haben.

„Alle diese Religionspartheien wohnen so vermischt mit und untereinander,

dass sie nicht nur in den einzelnen Ortschaften, sondern auch sehr oft in den
einzelnen Hăusern, ja selbst in den einzelnen Familien ihre Vertreter haben.
Durch dieses enge Zusammenwohnen, durch die hăufigen Mischehen und ebenso
hăufigen Ubertritte von einer Religions-Parthei zu einer andern, hat sich mit
der Zeit unter dem gemeinen Volke eine gegenseitige Duldung ausgebildet,
die von der konfessionellen Scheidewand xweder was wissen, noch hăren will,
sobald ein Missvergniigen im ÎInneren hinaustreibt, oder irgend welcher

âusserliche Vortheil hiniiber verlockt. Alsdann hilft kein Religionsunterricht,
mâge er in der Schule oder in der Kirche. so sorgfăltig und griindlich als
moglich ertheilt worden sein. Dabei gibt es im Lande seit jeher Proselyten„macher die sich ein Geschăft daraus machen, ihre Religions-Parthei auf Kosten
der iibrigen zu vergrăssern und za diesem Zwecke jede Gelegenheit besonders

aber innere Zwistigkeiten und
diesen Umstinden

Reibungen schlau auszubeuten

und Verhiâltnissen liegt das Leben

wissen:

der Diicese

Unter

offenbar in
36%

—
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ihrem inneren Frieden und in dem festen Zusammenhalten des Klerus
sowohl
untereinander, als auch mit seinem Bischofe. Demgemiăss hat sich auch
meine

Diicesan-Congregation vom Jahre 1861, welche aus den Spitzen
una Reprăsentanten des romanischen und ruthenischen Bulkovinaer
Klerus bestand, sich

in folgendem ausgesprochen:

» Wir Bukovinaer sind weder Slaven noch Romanen allein,
sondern beides
„Zur Hilfte. Wollten wir zwischen Karlovitz und Alba-Ju
lia wăhlen, so xviirden
„Wir uns nicht einigen. Der Eine wiirde hin, der
Andere herziehen s0, dass,

„was einem Recht dem Anderen Unrecht wire. Allein wir
„briiderlich mit und nebeneinander und xollen gewiss auch
„Darum muss es auch unsere gemeinschaftliche Bemiihu
ng
mhalten, was unsere innsre Bintracht stăren kânnte,
mag
mAlba-Julia, oder von Jerusalem kommeni.
Moge nun die heilige Synode selbst erwăgen, ob
es
Didcese bei ihrem naţionellen und sonstigen Verhiilt
nissen

leben so innig und
kiinftighin so leben.
sein, alles fern zu
es von Karlovitz,
fiir die Bulovinaer
rathsam wire, sich

einer ausschliesslichen slawischen oder ausschli
esslich romanischen Metropolie
anzuschliessen, selbst unbeschadet ihrer adminis
trativen Autonomie.

Ich xwenigstens und mein Klerus sind vom Gegenth
eile vollstăndig iiberzeugt und in dieser Uberzeugung erklire ich
feierlich hier, dass bei einer
eventuellen 'Theilung der Kirche in zwei. rein
nationelle von einander văllig
unabhângige Metropo
lien,

der Bulkovinaer Didcese

als sich von beiden diesen Metropolien

S. Majestiit so einzurichten,

Verhiltnisse erheischen.
Aus

nichts

iibrig bleiben wiră,

fernzuhalten und sich unter dem Schutze

wie es ihre besonderen,

nationellen und kirchlichen

der bisherigen Auseinandersetzung wird
die

heil. Synode die Begriindung meiner in der Synodalsitzung vom
27, August (8. September) d. J:
gestellten Antriige im Wesentlichen
entnommen haben.
Namentlich ist damit die in Punkten 1.
bis 7. und dann 8. und 9, hervorgehobene Nothwendigkeit der Einheit
der gr. or. Kirche in Osterreich und
die Unmăglichkeit der Binverleibung
der Bukovinaer Didcese an eine der
beiden genannten ausschliesslich nationellen
Metropolien dargethan. Was die
in den Punkten 5, und 8. erwăhnte Abhaltu
ng der Synode wenigstens einmal
des Jahres betrifit, so beruhet diese
sowobhl auf den bestehenden, und
von
meinem Klerus oben zitirten Canones
als auch auf dem Bediirfnisse der h6heren
Appellations-Instanz în Glaubens- and
Disziplinarsachen. Anbelangend die
sub
7. angetragene Zuziehung zweier
Priester mit berathender Stimme
zu der
allgeme
inen

Synode,

so griindet sich dieselbe auf
dem Grundsatze unserer
Kirche, xwornach das Presbyterium
den Beirath der Bischăfe bildet,
Die im
10. Punkte erwihnte Laienfrage wurde
von mir aus den daselbst angefiihrten
Griinden lediglic
empfohlen.

h

angereiht

und

der

heiligen

Synode

zur Verhandlung
|

an-

—
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Schliesslich bemerke ich, dass ich mit Riicksicht auf die der heil. Synode

bemessene und mir in Erinnerung gebrachte Kiirze der Zeit, von einer weitergehenden Erărterung und insbesondere von Widerlegungen der Siebenbiirgerseits gegen die Erhebung des Bukovinaer Bisthums zum Range einer Metropolie erhobenen Einwendungen, umsomehr Umgang nehmen zu sollen erachte,
als diese Darstellung polemischer Natur ist, und mir die Fernhaltung von
polemischen Erorterungen angedeutet wurde.
Karlovitz, den 2/14, September 1864.
Eugen m. p.

47.
ţinute în 18 şi următorele dile ale lui August

Protocolul. şedinţelor sinodale,

„1864

în 'Carlovij. .

Ii

În presenţa și sub presidenţa Ilustrităţii. Sale, domnului maior-general
şi brigadier c. r. în Semlin, Iosif baron Philippovic de Pbhilippsberg, ca comisariu c. r., fiind de față: Excelenţia Sa domnul Samuil Marsirevic, patriarchul
sârbese şi metropolitul Carloviţan, Preasânţiţii. domni, episcopi al Ardealului
Excelenţia Sa domnul Andreiu baron de Șaguna, al Carlstadtului Petru Ioanovic,
al Bacichei Platon Atanaczkewic, al Budei Arseniu Stoicovic, al Verșeţului
Emilian Kengelatz, al Aradului Procopiu Ivacicoviciu, al Dalmației Stefan
Knezevio şi archiereul administrator diecesei Pacraţului Nicanor Gruic, în fine
archimandritul de Beocin, Lucian Nicolaevie, ca actuar.
Ședinţele din 13, 14 şi 17 August 1864.
1. În urma preaînaltei resoluţiuni, emanate în 2/14 Iuniu 1864 și publicate

de înaltul minister e. r. de stat prin înaltele decrete din 17 Iuniu 1864 Nr. 4945
şi 4246 St. M., Ilustritatea Sa d-l general-maior şi brigadier c. r. Iosif baron

Philippovie de
se terminaseră,
de pertractare,
Amăsurat

Philippsberg, după-ce congresul electoral şi sinodul electoral
împărtăși, că este denumit de comisariu e. r. şi pentru sinodul
care o deschide în diua de. astădi adecă în 13 August,
acestora sinodul.se deschise de cătră lăudatul domn comisari
u

e. r. în modul prescris

de p. n. loc, dându-se

spre cetire prin actuariul seu

preaînaltul decret respectiv şi îndreptând cătră adunarea,
sinodală, un cuvânt
corespundător în înțelesul acela ca Preasânţiţii d-ni episcopi
asupra obiectelor
respective 'să desbată şi să consulte cu astfel de zel și cu
astfel de conscien-

țiositate,

încât resultatul

„S. biserici,

e. r. apostolice,
s'au îndurat

pertractărilor lor să fie spre binele și prosperarea

şi să corespundă

pe

deplin

părintescei

aşteptări

a Maiestăţii Sale

Preainalt carele prin preagraţiosa, concesiune a acestui sinod

a face sântei

biserici un mare

bine;

întru a căror urmare,

fiind

că acest s. sinod aprețuiesce prea mult acâstă nemărginită grație împărătâ
scă
manifestată s. nostre biserici și de astădată, și fiind-că vede într'ânsa
garanția

—
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pentru mai marea ei desvoltare în viitor, acâstă binefacere mare câştigată din
- grația împărătâscă o întimpină cu cea mai căldurâsă mulțămită și o salută
cu

entusiasm;

—

Er simțămintele
se îns6mnă

2.
misariu

aceste nutrite şi manifestate

aici spre eternă memorie.

Deşi în prea înaltul decret,

|

cătră Preaînaltul Domnitor

adresat cătră Ilustritatea Sa domnul co-

c..r. și cetit cu acâstă ocasiune,

obiectele acelea,

ce are a le pertracta

s. sinod, se desemnă mai de aprâpe şi se reduc la următârele puncte, și anume,
că problema sinodului este, a desbate asupra afacerilor, cari privesc la tâtă
„biserica orientală din c. r. monarchie austriacă, şi proiectele sale respective,
întemeiate

după

cuviință

prin can6ne bisericesci a le substerne Maiestăţii Sale;

mai departe ca pe timpul sinodului sâu după sinod episcopii dieceselor
de Arad, Bacica, Carlstadt, Buda, Pacraţiu, 'Timişâra și Verşeţ au de a se
întruni sub presidenţa archiepiscopului şi metropolitului, și în consultare comună a pronuncia și a propune la Preaînaltul loc opiniunile sale asupra acelor
afaceri, cari vin a se pertracta în congresul național, care în înţelesul prea înaltei
scrisori de mână îndreptate cătră repausatul patriareh Iosif baron de Raiacici
cu

datul 27

Septembre.

1860

vine

a se

conchiema

acestea Sânţenia Sa dl patriarch, venind
desbătut în acest sinod,

dedu

Preasânţia Sa în anul curent,

cât

mai

curând;

cu tote

cuvântul la programul obiectelor de

cetire în tot cuprinsul

cânâ în trebile

lui acelui program, care

congresului

naţional şi ale si-

nodului episcopese petrecu în Viena, îl propusese înaltelor
autorităţi centrale,
care program în privinţa acestui sinod pertractatoriu
se reduce la următârele
puncte, şi adecă:
1. Păstrarea drepturilor ierarchice și a iurisdicțiunei
archiepiscopului și me-

tropolitului de Carloviţ

legiului

din

21

August

asupra acelor

7 episcopii,

1690

n.

şi

a

p.

rescript

care în puterea privi-

declaratoriu

se

subordineză aceluia.
|
2. Susținerea în vigâre a p. n. resoluţiuni din 30
Septembre 1783. Nr. 1701,
din 9 Octobre 1783 şi 8 Septembre 1786, din 29 Decembre
1828 şi în fine
din 19 Martiu 1829, în urmă cărora episcopii
'Transilvănenilor, Bucovinenilor şi Dalmatinilor se subordineză în trebi
dogmatice şi spirituale
"metropolitului din Carloviţ, și în privința celor
doi dintâiu metropolitul
are să fie instanţa a doua.
3. Facerea de moţiuni pentru revisiunea p. n.
rescript declaratoriu dela a.
1719 și a sistemei consistoriale, fiind-că acela
nu corespunde spiritului
legislaţiunei perfecţionate presente.
4. Organisatiunea mai bună şi mai practică
a jadecătoriilor preoţesci de instanța I. și II.
.

5, Întocmirea din -lăuntru a institutelor
teologice și a învățământului religionariu în tâte scâlele,

—
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6. Censurarea tuturor cărților şi scriptelor teologice şi religibse.
7. Manţinerea disciplinei asupra preoților lumeni şi a monachilor.

8. Regularea parochiilor şi cultivarea mai bună a preoțimei parocbhiale.

9, Arondarea mai potrivită a dieceselor; când ar cere lipsa, de sine înţelegendu-se, că în privinţa acâsta va fi a se cere mai întâiu Preaînalta

încuviințare.

După-ce Sânţenia Sa d-l patriarch declară cu ocasiunea acesta, că dâcă
în programul acesta n'ar fi anunţate şi cuprinse pe deplin tote aceleași obiecte,
ce întră în sfera de activitate a, s. sinod, Preasânţiţilor domni episcopi le stă
în voie, a adauge lângă programul amintit şi a lăsa la judecarea s. sinod
cutare sau cutare obiect după opiniunea lor, care întră în cercul activităţii
adunării sinodale, după cum acela s'a, fixat dela Preaînaltul loc: se hotăresce,
ca acesta să se însemne aici spre. sciinţă şi îndreptare.
3, Sânţenia Sa d! Patriarch Samuil, bine sciind, că la coreligionarii români
de mai mult timp s'a manifestat dorinţa de a câştiga în o. r. monarchia austriacă
o metropolie autonomă, separată de cea sârbâscă, binevoi a declara în adunarea
sinodală dorința sa într'acolo, că — dedre-ce Maiestatea Sa c. r. apostolică în
prea înalta scriscre de mână din 13 August 1864 s'a îndurat a pronunţa prea
înalta Sa intenţiune, că pentru românii greco-orientali să se înființeze o metropolie autonomă, coordinată cu cea sârbescă, — cu privire la spiritul timpului

ce se manifestâză,

pretutindenea și justifică

aceste dorinţe şi nisuințe ale ro-

mânilor, acest obiect ierarchic, ce stă în strânsă legătură cu regularea referințelor
românilor coreligionari, cu privire la însemnătatea lui şi la îm pregiurările
imperative legate de dânsul, dar mai cu samă p. n. demandare pronunțată în

privinţa, acesta, să se aducă, înainte de tote la, ordinea dilei, să se pertracteze

și să se supereze, și provâcă întru urmarea acestora pre Prea sânţiţii domni
episcopi, a espune părerile sale motivate în privinţa acestui obiect, pre lângă
declarațiunea, aceea, că Sânţenia sa, — deși i pare rău din inimă, că românii,
coreligionari, cari au trăit preste un secul şi jumătate în legătura, ierarchică,
cu sârbii, acum vor să i6să din acâstă legătură, — totuşi este gata a se învoi
că românii, — d6că va consimți și $. sinod, şi dâcă legătura, ierarchică în
punctele esențiale va remân6 în valdre, să câștige metropolia lor autonomă,

și astfel să vadă în fine împlinită dorinţa lor.
Din indemnul acesta se ceti din partea Excelenţiei Sale, domnului episcop
al Transilvaniei, — după-ce să espuseră pe 'scurt motivele, cari insufla românilor dorința unei metropolii autonome, și se dedu din partea cea mai intimă

încredințare, că acâstă dorință a românilor nu purcede din nisuința cătră
înoiri, ci că din contră, precum cutâză a mărturisi cu îndrăsnâlă şi a susțină
fără reservă, o a atare împlinire a dorinţei celei drepte şi de atâtea-ori ma-

nifestate a românilor va fi spre

binele şi prosperarea

întregei s. biserici, —

se cetesce dic, pentru dovedirea, acestei esposiţiuni şi aserțiuni a sale, dorinţa

—
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respectivă, formulată de cătră sinodul diecesan al eparchiei transilvane, de
cuprinsul următoriu:
|
Fiind-că la organisarea metropoliei române esistența metropoliei sârbesci

în staturile

Maiestăţii

Sale apostolice

nu

se pâte ignora,

şi fiind-că se pote

aștepta cu siguritate, că nici metropolia sârbâscă nu va ignora esistenţa celei
românesci, fiind ambe acestea metropolii părți întregitâre ale bisericei ecumenice greco-orientale, carea în cărţile ei simbolice se numesce biserică una,
sântă, sobornicâscă şi apostolescă: pentru aceea se declară aici odată pentru
totdtuna: că românii de religia greco-orientală prin înfiinţarea metropoliei lor
nu țîntesc airea, fără numai la starea normală şi prosperătâre în privinţa tre-

bilor lor bisericesci, scolare și fundaţionale, de o parte, &r de altă parte la.
îndreptăţirea egală cu coreligionarii lor de naţionalitate serbâscă în privința
ierarchică şi bisericescă-administrativă, şi că prin urmare pe viitoriu în staturile

Maiestăţii Sale metropolia, română să se coordineze celei sârbesci, precum s'a
îndurat Maiestatea Sa a pronuncia preagraţios în 27 Septembre 1860 şi 25
Iuniu 1863, și precum a declarat şi sinodul diecesan din 'Transilvania
“dela
a. 1860 în $. 8, că adecă în modul acela aceste donă metropolii s8 potă lucra
ca două surori trupesci pentru binele temporal şi vecinic al creştinilor lor.
Însă precum înființarea unei metropolii române, coordinate celei sârbesci
este o necesitate imperativă şi emanațiunea instituţiunilor nostre bisericesci,
tot aşa este o necesitate neevitabilă și emanaţiunea instituțiunilor bisericesci,
ca între aceste două metropolii să sustea pentru totdeauna legătura dogmatică,
ca astfeliu, prin acestă legătură dogmatică să se păstreze unitatea şi
ideniitatea mărturisirei

credinţei

greco-orientale,

de

care ţin cu rigâre

amândouă

aceste metropolii. Ca organ al acestei legături dogmatice are să
funcționeze
sinodul comun permanent, format din amândoi metropoliţii şi toţi episcopii
sufragani ai acelora,
Sinodul comun al acestor două metropolii de credinţa greco-orientală
constă din ambii metropoliţi şi din adunarea episcopilor,
carea ca cea mai
înaltă autoritate bisericescă pertracteză asupra dogmelor credinţei, cestiunil
or
canonice, cărţilor simbolice și asupra tuturor acelor obiecte biserices
ci, de
cari depinde

unitatea

şi identitatea religiunii greco-orientale,

de carea

se țin
amândouă aceste naţiuni.
„Acest sinod comun se va ţină de regulă tot la 6 ani, şi
la casuri extraordinare, când va cere necesitatea, și mai adese-ori
.
Acest sinod comun se va aduna alternative odată la
scaunul metropoliei
sârbesci, de altădată la al metropoliei românesci.
Presidiul în

acest sinod

îl vor

duce

ambii

metropoliți,

cel

mai bătrân

după Yang ocupând locul de a dr&pta, cel mai tânăr de a
stânga. Asemenea
episcopii vor ocupa locurile după bătrâneţele
consacraţiunei lor,

—
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Desbaterile vor curge în limba română și sârbă, protocolul asemene
a se
va purta în amând6uă limbile, şi asemenea vor fi autentice protocdl
ele.
Obiectele, ce se vor pertracta în acest sinod general, resultă din definiţiunea acestui sinod. Determinarea mai de aprâpe, mai pe larg
şi mai.
detaiată a obiectelor, ce întră în cercul de activitate al acestui sinod, se va.
face la cea dintâiu adunare a lui, cu care ocasiune va fia se determi
na şi
aceea, că în înțelesul aședămintelor nâstre bisericesci să se observe
reciprocitatea, şi atât la înălțarea unui ierarch nou, cât şi la reposarea
vre-unuia
dintre dânșii să se aducă la cunoscinţa metropolitului respectiv și
printr'ânsul

şi la episcopii subordinaţi lui“.

Deci după-ce din espunerea amintită a Excelenţiei Sale domnului episcop
transilvan şi din cerința formulată de sinodul diecesan transilvan şi
cetită de Preasânţia Sa. se vede, că românii fară îndemnați prin necesitatea imperati
vă,
de a reclama pentru sine o metropolie autonomă, şi prin aceea a aduce
trebile lor bisericesei, scolare și fundaţionale la starea normală și prospera
târe,
și a se face părtaş de egala îndreptăţire și în privința bisericâscă, asemenea
,
sârbilor; după-ce este chiar, că românii prin acâstă dorinţă a lor
nu tind
întracolo, ca să vateme legătura ierarchică, ce esistă între ei și sârbi,
ci mai
vârtos, precum se vede din cele premergătâre, doresc a o susțin și a o
consolida, statorind și determinând de organ al acestei referințe şi legături,
ce
să se susțină şi în viitor, sinodul general permanent, care să consiste
din
ambii metropoliţi și episcopii lor sufragani; după-ce mai departe este cunoscut
,
că Maiestatea Sa c. r. apostolică atât în Preaînalta diplomă de întărire amintită.
mai sus, cât şi în p. n. scrisâre de mână din 13 August 1864, adresată
de
curând Sânţeniei Sale domnului patriarch Samuil, promite preagraţios înființar
ea,

metropoliei române coordinate cu cea sârbâscă, și însarcină pre acsstă adunare

sinodală, ca obiectul pus la ordinea dilei, privitor la referinţa ierarchică
a, românilor, cu ocasiunea acâsta să se ia la desbatere şi moţiunea corespundătâre
,
întemeiată pre canâne bisericesci, să se aştârnă la Preaînaltul loc după-ce

din canne, şi anumit din canonul 17 al sinodului din Halchedon, canonul 17

şi 88 al sinodului
după 'Beveregius,

din 'Prula și din canonul 102 al sinoduluide Carthagena,
— deși acelea nu cuprind o normă anumită, favoritâre

pentru dorinţele românilor, — totuși prin combinare, conclusiune corectă Și
aplicare analogă a lor, — pre lângă aceea și mai cu s6mă din praxa în vigore

se
la

pote deduce, că crearea unei metropolii în ţinutul alteia esistente deja,
—
casul acesta crearea metropoliei române în ținutul celei carlovițene, se

pote admite; după-ce mai departe nici interesul bisericei nu este, nici politicei
bisericei, al cărei principiu suprem și regulă principală are să fie liniștea şi
pacea, precum și mântuirea sufletescă a credincioșilo:, nu s'ar satisface, dâcă,
realisărei acestei dorințe pronunciate de atâtea-ori a unei naţiuni atât de nu„măr6se ortodoxe, pentru câștigarea unei metropolii proprii, sar pune piedeci
37

—
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în cale, și încă cu atât mai puţin, cu cât națiunea cestionată, ascultând de
spiritul timpului l6gă de înființarea unei metropolii proprii cele. mai frumâse

speranţe pentru desvoltarea sa intelectuală și morală religidsă, ȘI cu cât aceea,
depărtată dela centrul de pănă aci, prelângă diferenţa de limbă şi de nume,
nu pot înainta fără greutăţi cătră câștigarea dorințelor şi decisiunilor sale;

după-ce în fine Sânţenia Sa domnul
competent,

esaminând

acest

obiect

patriarch Samuil,

din

punctul

lui

de

ca

metropolitul legal

vedere

canonic

în tâte

direcţiunile, 6r în special în cel bisericesc politie, şi cumpănind desvoltarea
morală religi6să, ce și-o promit românii dela o metropolie autonomă, nu are
nimic în contră ca în ţinutul metropoliei sale să se înființeze o metropolie

nouă

românescă,

precum

nu au nici Preasânţiţii

domni: episcopi respectivi, și

anumit cel de faţă din Arad, ai cărui fii sufletesci se ţin mai numai de
naţionalitatea română, asemenea cel dela Vârşeţ, însă cu condițiunea despăgubir
ei
sale ca episcop instalat, şi în locul episcopului din Timişâra Sânţenia
Sa domnul
patriarch ca diecesan legal al fie-cărei episcopii văduvite din ţinutul
seu metropolitan, într'ale căror diecese o însemnată parte a credincioșilor
asemenea
consistă

din

români,

consimt

şi

cu

întreg

sântul sinod

se

învoiesc,

ca nu

numai după dorința românilor să se înființeze pentru dânșii în
monarchia e. r.
o metropolie proprie, şi anumit populaţiunea ortodoxă română,
locuitore în
episcopiile bănăţene, după premârsa împărțire şi pe lângă condițiun
ea asigurărei
esistinței ambelor episcopii sârbesci din Bănat, adecă a celei
din Timişora şi a
celei
din Verșeţ, să se subordineze metropoliei înființânde,
ci şi cel de faţă
Preasânţitului domn episcop al Aradului, dâcă
o ar preferi acâsta ori ar fi

constrins

la acesta

prin împregiurările

alăture lângă metropolia, română

imperative

înfiinţândă,

ale

eparchiei

Sale, să se

şi să pâtă întra fără împedecare

într'o referință canonică mai de aprope, spre care scop
din partea Sânţeniei
Sale, domnului patriarch, ca a metropolitului lui prepus,
i se dă prin acâsta
dispensaţiune, ear din partea sântului sinod consensul,
— considerând tote

împregiurările aduse înainte mai sus, după care
înfiinţarea metropoliei române
autonome, ce e în cestiune, nu-i stă nimic în cale, precum
şi aceea că Maiestăţii
Sale, preagraţiosului nostru domn, ca unui monareh
creștin, după aşedămintele
sântei

n6stre biserici ortodoxe orientale și după praza, ce
există într'6nsa, i
compete dreptul a înălța cutare scu cutare cetate
la rangul de metropolie, —
„să se hotărâscă: Conolus: Posibilitatea înființărei
unei metropolii românesci,
coordinate

cu cea, sârbâscă,

în ce. r. staturi

austriace sub

condiţiunea de a se
păstra între ele cele esenţiale legătura prin
sinodul general, — se pronunţă.
4, Dedre-ce pe lângă condiţiunea proiectată, și
de cătră acest sânt Sinod
acceptată, ca pentru păstrarea legăturei
ierarchice să sustea sântul sinod,
Excelenţia Sa domnul episcop din Transilvania,
în numele său şi al sinodului
diecesan transilvan mai puse şi condiţiuni
le următore,şi adecă:
|
1. ca sinodul general să se țină de
regulă tot la 6 ani, şi d6că ar cere împreBlurările, şi mai adese-ori;
|

—

2. ca acela să se adune

în metropolia română ;
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odată în metropolia Carloviţană,

|

de

ceealaltă

dată,

|

3, ca în sinodul acesta să ducă presidiul ambii metropoliţi, ocupând
cel
înălțat mai întâiu la acâstă demnitate locul de a drâpta, cel mai
tinăr
cel de a stânga; — și dedre-ce Prea sânțiţii domni episcopi
cea dintâiu

din aceste condițiuni o primiră,

&r în privinţa

celei de a doua se uniră.

întru aceea, ca metropoliţii respectivi înţelegându-se mai 'nainte
între sine,
pentru ţinerea acestui sinod să hotărâscă un astfel de loc,
care pentru
ierarchii convenitori, cu privire la referințele de comunicaţiune
şi la mai
puţina depărtare, va fi cel mai potrivit; ear în privința condiţiunei
atreia
pluralitatea Prea sânţiţilor domni, și anume Sânţenia Sa domnul
patriareh,
episcopul Carlstatului Petru, al Budei Arseniu, al Verșețului Emilian
, al
Dalmației Stefan şi archiereul şi administratorele episcopiei Pacraţul
ui,
Nieanor, făcură reflexiuni şi puseră, faţă cu acesta cerință praxa cea
ac-

ceptată, basată pre aședăminte bisericesci şi neatacabilă prin vre-un fapt

istorie bisericesc, după care praxa metropoliei celei mai vechi, în
casul
acesta, celei sârbesci, trebue să i se conserve pentru totdeauna întâieta
tea
şi cereară a indupleca pre Exceleaţia Sa domnul episcop al Transilv
aniei,
ca cu privire la vechimea scaunului metropolitan sârbesc care se
speră
că şi pe viitoriu 7] va ocupa patriarchul, să rec6dă dela o atare cerință,
și să se mulțămâscă cu aceea, că metropolitului român se dă dreptul

conpresidiului, deşi de a stânga şi după ce în urma acestora Excelenţia,
Sa domnul episcop transilvan, condus de iubirea frățescă, recunoscuse
aceste motive: —

'

Se hotări, ca acesta să se însemne aici spre sciință şi îndreptare.

48.
Protocolul ședinței sinodale, ţinută, la Carloviţ în 11 Septembre 1864.
În presenţa şi sub presidenţa Ilustrităţii Sale domnului maior-general şi

brigadier

în Semlin Iosif baron

de Philippsberg,

fiind de față:

Sânţenia Sa

Excelentisimul domn, Samuil Masireviciu, patriarchul sârbesc, archiepiscopul
şi

metropolitul Carloviţului, şi Preasânţiţii domni episcopi: al Bucovin
ei Eugeniu

Hacmann, al Budei Arseniu Stoicovie, al Verşețului Emilian Kengela
c, al
Aradului Procopiu Ivacicoviciu, şi archiereul și administratorele
diecesei Pacrațului, Nicanor Gruic și archimandritul de Beocin Lucian Nicolai6
vic, ca

actuariu.

|

De 6re-ce acest s. sinod, considerând că sânta lui biserică în
referințe
ofici6se pănă acum s'âu însemnat cu o numire nepotrivită, e de
părere, că

acum

se dă ocasiunea

cea mai

favoritâre, a mijloci la Preaînaltul loc, ca, s.

nostră, biserică să se însemne în actele

publice şi în tâte referințele oficidse
97%

—
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“din partea statului, cu numirea ei proprie şi potrivită, și de Gre-ce după pre'cumpănirea seri6să a acestei împregiurări s'au unit într'acolo, ca în preaumilitele propuneri,

ce

vin a se

substerne

Maiestaţii

şi cele următâre:
1.

Sale,

să se aducă înainte

Că biserica n6stră în deobște se numesce biserica greco-neunită, și că

s. sinodul se râgă, ca acestă numire

2. Că biserica nâstră în cărţile
bornicâscă şi apostolâscă biserică;

negativă să înceteze pentru totdcuna;
simbolice

se numeşte

„una sântă, so-

3. Că noi înșine ne numim „creștini ortodoxie, 6r biserica nâstră: „Biserica ortodoxă-orientală“, e adecă orientală în oposițiune cu cea
romană ca

occidentală,

€r ortodoxă

în

oposiţiune

cu eresurile

și sectele,

ce s'au format.

din biserica nâstră, precum sunt; Eutichienii, Nestorienii, Filipoveni
i și altele,
Drept aceea se hotăresce a ruga pe Maiestatea Sa preaumilit, ca
să se
îndure a face a se da bisericei nâstre în tâte referințele ofici6se
în totă monarchia austriacă numele ei propriu și adevărat, adecă biserica
ortodoxă-orientală.

49.
Protocolul şedinţei sinodale ţinută la Carloviţ în 11 și 15 Septembre
1864.
În presența şi sub președința Ilustrităţii Sale, domnul
ui maior-general
„Şi brigadier c. r. în Semlin, Iosif baron Philippovic de
Philippsberg, ca comisar
c. r. fiind de faţă Sânţenia şi Excelenţia Sa Prealuminatu
l domn Samuil Marsirevic,

patriarchul

sârbesc,

sânțiții domni episcopi:
Șaguna,

al

Carlstatului

archiepiscopul

şi metropolitul

Carloviţan, şi Prea

al Ardâlului Excelenţia Sa domnul Andreiu baron de

Petru

Ioanovic,

al

Bacichei

Platon

Atanazkevic, al
Budei Arseniu Stoicovie, al Verșețului Emilian Kengel
ac, al Aradului Procopiu
Ivacicovici, al Dalmației Stefan Knezevic și archiereul
şi administratorul diecesei Pacraţului Nicanor Gruic, în fine archimandrit
ul de Beocin Nicolaevie
ca actuariu.
1. Ilustritatea Sa dl comisariu c. r, care dela
p. n. loc a primit mai
multe întrebări, le împărtăşesce acestei adunări
sinodale, spre a se .desbate
asupra lor şi

După-ce

a se da răspuns, şi adecă:
tâte întrebările de mai sus fură

examinate

de acâstă s. adunare
din tâte părţile, şi cumpănite după cuviin
ță:
Ad 1. În propunerea preaumilită respectivă
este a se observa, că acest
s. sinod la consultarea asupra înființărei unei
metropolii nouă, şi la aducerea
conclusului în privința acesta au avut acea, convi
cțiune, că diecesa transilvană
fără îndoială are să facă o parte a metropolie
i celei ndus, şi că nefiind chiemată, la acesta, nu are a se slobozi la
desbaterea asupra referinței diecesei
bucovinene.

—
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Ad 2. Deşi după hotăririle sinodale aduse sub Nr. 5 al protocolului din
13 şi dilele următore ale lui August a. c. se pronunţă, că tâtă diecesa Aradului şi încă preste aceea patru protopresbiterate 'ale diecesei Timișorei, anume
al Făgetului, . Haziaşului, Lipovei și Jebelului, și din diecesa V&rşeţului din
cele șase protopresbiterate ale ei patru întregi, şi anumit, al Lugoșului, Caransebeșului, Mehadiei şi Varadiei, în fine şi tâte comunele curat românesci,
ce se află în protopresbiteratele celelalte, care au să rămână în diecesele sârbesci, au-a veni sub metropolia cea nouă; cu tote acestea, pentru de a corespunde prea înaltei recerințe, vor fi a se enumăra şi a se însemna cu numele
tote comunele, ce se află în episcopiile serbo-banatice, adecă între ale Timișorei şi Vârşeţului, asemenea și' tâte comunele curat s6rbesci, atât în diecesa
Aradului, cât şi în cele opt protopresbiterate, ce vin a se preda românilor.
-Ad 3. “Deşi sub-Nr. 5 al protocolului sinodal din 13 şi dilele următâre
ale lunii lui August 1864 s'au adus un conclus sinodal și în privinţa comunelor

amestecate,

totuşi se va satisface

aceea, că şi astfeliu
cu numele.
Ce se atinge de
comunele cestionate,
este deja pronunciat,

de comune

în privinţa

acesta, cerinţei

preaînalte

prin

se vor însemna'cu acurateţă şi se vor enumera

principiul, după care sunt de a se subordina, bisericesce
acesta sub același Nr. 5 al protocolului amintit mai sus
și pe basa aceluia comisiunea respectivă va executa la

timpul său cele de lipsă,

Ad 4. După-ce comunele şi protopresbiteratele, ce vin a se alătura la”
diecesa sârbă ori română, sunt statorite deja, pentru aceea se însâmnă aici,

că

acest

s. sinod,

drepturi bine

având

agonosite

în. privire de o parte

nu

este

p. n. principiu,

iertat a se vătăma,

după care

de altă parte cuprinsul

îndestulitoriu al protopresbiteratelor şi comunelor sârbesci, şi trebuința respectivilor credincioşi, sub Nr. 8 al protocolului din 13 şi dilele următâre ale
lui August 1864a adus conelusul, că în Bănat sunt a se susțin nevătămate |

: două episcopii
de pănă acum.

sârbesci, adecă a Timişorei

și a Verșeţului

cu reședințele lor

Er cu privire la episcopiile româneseci, fiind-că în Transilvania, în diecesa

Aradului și în părțile şi comunele din Bănat, ce vin a se da românilor, se
află populațiune destulă, se aduce propunerea respectivă întracolo, ca pentru

un număr de suflete atât de însemnat să se creeze cinci episcopii, computându-se aici şi archidiecesa, dintre care episcopii două să fie în Transilvania şi
trei în Ungaria.

|

|

» Cât pentru locurile, unde să se pună scaune episcopesoi, acest s. sinod
să propună: Caransebeșul, unde esistă deja reședința; Aradul, unde de asemenea

este reședință;

fine Oradea-mare.

Boroş-Jeni,

În contra acestora

unde

a fost

reședință mai nainte,

su în

se declară domnul episcop al Aradului

—
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într'acolo, ca să se lase la disposiţiunea fiitoriului metropolit românesc, aface
propunerea

în privinţa locurilor,

unde

să se

înființeze

reședințe

episcopesci,

Ad b. Dedre-ce dotaţiunea episcopescă se formeză prin așa numita convenţiune și sidoxia, dotaţiunea actuală a episcopiei 'Timișorene, Verşeţene și
Aradane să se sodtă şi să se aducă la evidenţă, că ce are de a rămână la
episcopiile sârbesci şi ce are de a trece hoc titulo la cea română.
Ce privesce la dotaţiunea episcopiilor celor nouă, din partea acestui s,
sinod se propun isvorele lor îndatinate: convenţiunea şi sidoxia; la carea
Preasânţitul domn episcop al Aradului observă, că va fi datorinţa fiitorului
metropolit românesc, a face propunerea în privinţa acâsta.
Ad 6. Dela comisiunea, care după Nr. 6 al protocolului din 13 și dilele
următore ale lui August 1864, este emisă de acest sânt sinod spre scopul
acesta să se aștepte resultatul cercetărilor ei; şi după-cum se vor afla împregiurările, să se substârnă la preaînaltul loc propunerea respectivă.
Ad 1. Ca modalităţi privitore la acâsta se aduc înainte, că adecă Maiestatea Sa după dreptul preaînalt, ce-i compete, și pe basa enunciărei cuprinse
sub Nr. 3 al protocolului din 13 şi dilele următâre ale lui August 1864,
se
va îndura preagraţios, a înființa metropolia cestionată și a o publica
ca atare
prin organele politice ale Maiestăţii Sale; iar patriarchul sârbesc
în numele
bisericei va aduce aceea metropolie la cunoscinţa bisericei întregi
și prin o
bulă de confirmaţiune “i va da și încuviința puterea şi dreptul
astfel, încât ea
să potă practisa drepturile, ce-i compet după can6ne. În
privinţa cestiunei
ulteridre, cuprinse în acest punct, e a se face din partea
acestui sinod propunerea, ca Maiestatea Sa să se îndure preagrațios a
denumi s6u diecesa
Aradului s6u a Transilvaniei de eparchia metropolitană,
— care metropolit ar
ave să porte titlul următoriu: archiepiscop al Transilvaniei
s6u al Aradului.
şi metropolit al întregei națiuni românesci ortodoxe-orientale
din Ungaria și
Transilvania.
Cu privire la aşedarea metropolitului şi a episcopilor
subordinaţi lui e
a se propune de cătră sântul sinod, ca Maiestatea Sa
să se îndure a denumi
pre cel dintâiu metropolit, carele apoi împreună
cu sinodul său să propună
Maiestăţii
Sale modul,

cum va fi a se aședa metropolitul următor: sr
în privința așegării episcopilor părerea sinodului să
se desfăşure într'acolo, ca pre
cei dintâi candidaţi să-i propună Maiestăţii Sale
metropolitul român în conțţelegere cu sufraganul său spre denumire, &r după
aceea apoi să-i al6gă sinodul
respectiv, La care Excelenţia Sa domnul episcop al
Bucovinei dă în privința
punctului acestuia întreg părerea sa separată,
precum se vede sub 7).
Ad 8. E de a se însemna, că unitatea acestei biserici
faţă cu bisericile
estranee este asigurată prin aceea, că biserica
ortodoxă-orientală din Austria
este cu totul independentăde acelea, precum
acâstă independenţă o a documentat şi o a pus mai pe sus de tâtă îndoiala
esistența ei de pănă acum.
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Er cât pentru referințele interne, este
acesta va fi asigurată prin aceea, că precum

a se aduce înainte, că unitatea
s'a hotărît sub Nr. 4 al proto-

colului sinodal din 13 şi qilele următâre ale lui August 1864,

nodul

general,

ce

este

conchiema printr'ânsul

a se ţină sub

după

s'a înfiinţat, si-

presidiul patriarchului sârbesc

împregiurări

din timp în timp, dela care

vor atârna tote bisericile particulare, prin urmare şi metropolia
mân6scă, în afaceri dogmatice, spirituale şi disciplinare.

În

privința

regulării

afacerilor

comune,

privitore

şi a se

sinod

cea nouă ro-

la întrega

biserică

ortodoxă-orientală, din Austria, precum și a referințelor reciproce între
metropolia s6rbâscă. şi românâscă e a se observa, că după 'conclusul sinodal
cuprins în punctul 3 al protocolului din 13 şi dilele următâre ale lui
August
1864, acest obiect are a fi reservat sinodului în cestiune.
Ad 9. A se procede amăsurat cerinţei preaînalte.
2. Fiind-că Prea sânţia Sa domnul episcop al Verşeţului în privinţa nr. 5
al protocolului sinodal din 19 și următârele dile ale lui August 1864,
şi în
special în privinţa, secțiunei III. a prea înaltei instrucţiuni pentru Ilustrita
tea

Sa domnul comisariule. r. din 16 Septembre

sa motivată:

1864, propune în scris opiniunea
.

aceea se aclude la protocolul acesta și se împărtășesce Ilustrităţii Sale
domnului comisariu e. r. spre întrebuințare corespundătore,

50.
e
Adresa multor credincioși din eparchia Bucovinei cătră episcopul Eugen,
Hacman, în causa ţinerii unui sinod provincial canonic, la care să participe
și membrii mireni pentru organisarea și gruparea ierarchică a bisericei
|
greco-orientale în Austria. *)
Excelenţia Vâstră!: De când impulsul
cel putinte al mişcărilor din anul
1848, care în mod sguduitor dădu vi6ţă şi libertate contrastelor politice,
sociale
şi naţionale, revărsă
spiritul său de mişcare și de vi6ță și asupra terenului
=) Adresa acâsta publicată în limba germanăîn broşura,

ce pârtă titlul:

Einigkeitsruf an

die griechisch-orientalische Provincialkirehe der Bukovina in der hierarehischen und
Organisations-

frage. Czernovitz. 1834. e precedată de următoarele ca: Pormwort, Die
geistlichen
einer gliicklichen Kirehenreform der. griechisch-orientalischen Glaubensg
emeinde

Geburtswehenîn Osterrefeh

sind im Ganzen genommen leider eben so miihevoll, schmerzensreich und unfruchtba
r als diejenigen
des Gesammtstaates auf politischem Gebiete, die gleich wenig einen allseitig wohlgefăll
igen Organismus zur Welt gefârdert haben; und trotz aller Hoffnungen und Erwartung
en, die seit 1848
wach

wurden,

măchte

es fast. scheinen,

dass

ir,

verweichlicht.
und dem. Verstiindniss der, Gegenwart

dureh

einen

unzugiinglich

langen

epimenideischen . Schlaf

gemacht,. die Zeugungskraft

bhiherer, praktischer und lebensfiihiger Organismen,.
fiir liingere Zeit, eingebiisst hîitten. —

Der Sturm der Reformbewegung brach in der Provincialkirche der Bukovina
schon. seit
sechzehn Jahren mit gleicher Gewalt los wie în den iibrigen griechisch-orientali
schen Bisthiimern

—

bisericesc,

biserica gr.-or.

la regularea

canonică,

referinţelor

pe atâta
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din Austria

sale

se simţi împinsă cu putere iresistibilă

în lăuntru

reclamată

şi

de

şi în

afară

trebainţa

şi la reorganisarea

timpului,

pe cât

a constituţiunei sale,

Biserica se determină a ţine sâma acestei trebuințe cu atâta mai vârtos, căci
de o parte emanciparea societăţilor religionare de sub tutela statului tuturor
comunităţilor bisericesci recunoscute în stat le dădu semnalul de organisare,
consolidare şi întărire, care semnal ele pănă la una ?] înțeleseră bine şi-l
folosiră cu tot deadinsul, âr pe de altă parte nedeplinitatea, stirbitura şi anticonstituționalismul

stărei bisericei gr.or.

din Austria nu se mai putii ascunde

dinaintea ochilor, ce se deschideau după dormitare de mulţi ani.
Spiritul unei reforme salutare bisericesci se deșteptă, trebuința unei
convorbiri sinodale şi a unei statoriri în urma ei deveni tot mai urgentă din
di în di, şi archipăstorii bisericesci în adevăr şi aduseră la ordinea dilei pe
acel timp propunerile lor privitâre la organisarea referințelor de cult greco-

orientale.

Înţelepciunea

și

evlaviosul

zel

al Excelenţiei

Vâstre

se manifestă

în acea epocă prin un proiect de organisaţiune, care în forma unei opiniuui
dto 18 Iuliu 1849 a fost adresat cătră metropolitul din Carloviţ, tot deodată
patriareh al sârbilor, și care atâta a fost de corect logicesce, atâta de practic
des Kniserstaates;
synodale

ihn

Versammlung

zu

besiinftigen,

tagte durch

aller ăsterreichischen

zehn Monate

Bischăfe

zu Wien im

dieses Kultus,

und

Jahre

1851 eine

die einzige Frucht der

langen Berathung war — eine stille Heimkehr der Oberhirten, um es beim Alten zu belassen.—

Und

abermals

verstrichen

dreizehn

Jahre,

und

abermals

fanden

sich

die

Kirchenfiirsten

zur

Karlovitz ist theilweise

ein

synodalen Berathung zusammen, diesmal in Karlovitz, und abermals erschien daselbst der menschliche
Ehrgeiz im Priestergewand mit dem Zwietrachtsapfel, und abermals scheint eine gesegnete Heimkehr
fast als einziges Ergebniss

der Berathung

bevorstehen

zu

sollen. —

kirehliches Frankfurt geworden, und das laute Zeugniss der Kirehe, dass sie sich nicht aus und
durch sich selbst regeneriren kănne, ruft unwillkirlich die Laienwelt ihr zur Hilfe, Die ofenkundigen Separationsgeliiste der Bukowinaer Diicese von jedem Metropolitanverbande haben
„nicht weniger als die absolutistischen Strebungen desselben, trotz Kanonengeist, Zeitstimmung
und Provineialsynode, eine so miichtige Găhrung în den Geistern 'aller Unbefangenen hervorgerufen
und in ihnen so berechtigte Besorgnisse erregt, dass sie sich gedrungen fiihlten, als Glieder
derselben Kirche, als Genossen derselben Glaubensgemeinschaft, als Sihne desselben geistlichen
Vaters gleichfalls das Wort zu ergreifen. Sie bitten în aller Ehrfurcht, aber mit Entschiedenheit
und Dringlichkeit, den Lenker ihres heimatlichen RKirehenschifis, dieses Schiff nicht
auf eine
Klippe' aufzufahren, und bringen ihm biehei ihren weltlichen Beistand ergebungsvoll entgegen.
Und

die es thun,

sind

nicht

etwa

leichtfertige Neuerer,

sondern

treue

Kirchensâhne

und

con-

servative Bekenner des Glaubens ihrer Viter und Vorviter, Gutsbesitzer und Beamte,
Adelige”
und Biirgerliche, Geistliche ună Weltliche, Alle, die ihrer Kirche und ihrem Oberhirten
wohlwollen,
glaubten durch Unterfertigung des nachstehenden Bittschreibens an den hochverehrten
Bukovinaer
Diocesanbischof jenem Wunsche, jenem Drange, jenem Streben offenen
und festen Ausdruck
verleihen zu sollen.
”
Măge die Bitte nicht zur Fehlbitte herabsinken, und der Gesammtkirehe das
zukommen,

was

iîhr von

Seiten der Partikularkirche

gebiihrt!

schen Felde lautet stets und unverindert:

Unsere

Piribus unitis !

Devise im kirchlichen

so wie im politi-

|

|

.
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esecutabil şi atâta de drept şi de.cu tact în tâte părţile, încât merită mulțămita fie-cărui om nepreocupat, şi în cât valdrea lui n'a pătimit; nici prin dintele

timpului celui înviforat şi curând rodătoriu al acţiunei.

Preasânţia Vâstră ce-

rurăți întracela ca condiţiune neîncungiurabilă la sistemisarea
ierarhiei, ca representațiunea. şi administraţiunea naţiunei române

organică a
din Austria

să se conorâdă în același mod unui metropolit propriu naţional, precum e în-

credințată națiunea sârbo-slavică încă din vechime metropolitului din Carloviţ,
Pentru complanarea intereselor colidante ale ambelor națiuni se ceri mai
departe, ca acele eparcbhii, unde maioritatea locuitorilor sunt sloveni, să se
înzestreze cu episcop sârbo-slavic; ear cele împoporate cu maiorităţi românesci,
cu episcop românesc, ales din sinul naţiunei. În estensiunea sa mai departe
la complinirea mai înaltă şi cea mai înaltă a organismului bisericesc se formulă
în fine acest proiect de organisațiune al Excelenţiei Vostre într'acolo, ca
episcopii românesci să alâgă pe metropolitul românesc, ear episcopii sârboslavici pre metropolitul sârbesc, ambe părţile însă numai prin concursul unui
asemenea număr de mireni de aceeași credinţă, în fine, ca ambii metropoliţi
aleşi cu un număr egal de episcopi din ambe metropoliile şi cu un număr
egal de mireni să păşescă la alegerea pro-patriarchului austriac, şi ca tâte

aceste alegeri să se substârnă p; n. sancţiuni a Maiestăţii Sale împăratului.
Compunerea acâsta din urmă, sub presidiul pro-patriarehului, după-cum espune

acest proiect cu privire ageră şi inteligentă, ar fi totdeodată sinodul gr.-or.
austriac, şi prin acesta s'ar țin6 s6ma cuvenită drepturilor egale ale ambelor
națiuni, s'ar înainta după putință binele credincioşilor, s'ar aduce o organisare
practicabilă şi naturală a ierarchiei şi astfeliu s'ar delătura ori-ce temere de
schismă în biserică.
|
Faţă cu preferinţele acestui proiect demn de recunoscinţă bat cu atâta
mai tare la ochi defectele proiectului de organisare, propus în cel din urmă
așa numit „Sinod diecesan“ al Bucovinei, precum şi ale aceluia, care pe basa
acestuia acum la-ţi propus Excelenţia Vâstră în sinodul din Carloviţ. După

acesta în privinţa administrativă biserica gr. or. din Austria ar fi să se împartă

în trei biserici. particulare cu autonomii administrative, şi adecă 1. în cea
sârbâscă, 2. în cea românescă din Transilvania, și 3. în cea (reală) din Bucovina.

„Acest

proiect însă în

esecutarea sa practică înlăuntru şi înafară nu se pâte

uni nici cu principiul iubirei creștinesci, nici cu dreptatea statului, nici cu o

politică de stat înțeleptă. Scopul, pentru care s'au întrodus canonicesce metropoliile ca foruri bisericesci de instanţa a doua, şi pentru care metropoliţilor
se dedu dreptul de a concede sinâdele provinciale, la început diecesane, precum
şi preste tot de a superinspecţiona şi de a purta jurisdicţiunea mai înaltă,
în Bucovina cea redusă la sine însaşi nu s'ar put6 realisa. Împărţirea canonică
a administrațiunei bisericesci aduse cu sine, că precum mai multe parochii
se întruniră într'o provincie, așa mai multe provincii se intruniră într'o diecesă,
38
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carea apoi era mai de tot identică cu diecesa
mai .marii unei diecese bisericesci, se numărau
şi dedre-ce în tot imperiul roman pe timpul
erau numai 13 diecese, pentru aceea pe atunci

cesani.

În înţelesul

acesta Bucovina

politică. Episcopii, cari erau
între cei. mai înalți demnitari,
estensiunei lui celei mai mari
erau şi numai 13 episcopi die-

deși e ţeră

de corână,

totuşi ar

trece

numai de provincie, 6r nu de diecesă, carea cuprinde sub sine mai
multe
provincii; episcopul Bucovinei dar canonicesce e numai episcop provincial
,
&r nu diecesan. În general substratul drepturilor metropolitane lipsesce
de tot;
în Bucovina cea isolată. Căci dedre-ce ea nu cuprinde în sine
mai multe
provincii bisericesci, cari compun un sinod .diecesan, și dedre-ce
prin urmare
nu pote înfățișa un astfel de sinod, de aceea şi conducerea.
prin metropolitul
propriu a unui sinod diecesan, neesistinte şi încă nerealisabil,
încă trece în
sfera imposibilității. Superinspecțiunea generală ar deveni numai
o inspecţiune
a episcopului asupra sa însuşi, şi jurisdicţiunea mai înaltă
ar emana asemenea
numai dela acela, care are și jurisdioțiunea mai de jos. Contopin
du-se drepturile
unui prepus. cu drepturile unui supus într'una persână,
acâsta ar put6 duce

numai la neutralisarea tuturor acestor drepturi şi în fine la
ruinarea provinciei

bisericesci isolate,

”

|

Absolutismului administrativ în provincia acâsta "i s'ar
lăsa frâul liber, şi
spiritul bisericei
ționalismul,

greco-orientale, al cărei caracter fundamental este
constituar trebui să se revolte necurmat şi nesfiit contra
unei instituţiuni

opuse diametral.

Preste aceea acest

absolutism s'ar arăta cu atât mai periculos, :
cu cât n'ar afia remediu nici chiar în „Sinodul
general“ ce s'ar țin6 pe tot
anul într'un loc principal al monarchiei, de ore-ce
după punctul al șaselea al
proiectului, ce aţi propus Excelenţia Vâstră
în sinodul din Carloviţ, sinodul
general
numai atunci ar fi competent a statori canâne

administrative

pentru o
biserică particulară cu putere obligatâre, dâcă
din partea bisericei particulare
respective adecă din partea capului ei bisericesc
nemijlocit și a sinodului s'ar

recunosce a fi acomodate după referinţele proprii
ale acestei biserici particulare,
şi s'ar primi. Considerând acum, că după punotul
al şeptelea din proiect cei
doi preoţi, cari ar fi a se trimite la sinodul
general, deși desemnaţi după alegerea
episcopului respectiv, totuși au într'6nsul numai
vot consultativ ; şi precumpănind
mai departe, că şi preoţii cari vor fi. chiemaţi
la sin6dele provinciale, vor av6

faţă cu episcopul în cause administrative
numai vot consultativ ; în fine considerând, că după punctul 10 din proiect
chiar şi în afaceri curat administrative
îndreptăţirea canonică a mirenilor a participa,
la sinddele provinciale e supusă
îndoielei şi se reservă unei consultațiuni
nouă sinodale: în puterea tuturor

acestor motive şi considerațiuni

se arată justificată

pe deplin presumpţiunea,
ce ese ca resultat final, că încuviințarea
şi sancţionarea acelor proiecte ar
fi
identice cu recunâscerea unei potestăți
episcopesei fără margini, scâse de
sub
totă controla, şi supraveghiarea, cu
potestate absolută personală, carea
în îm-

—
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pregiurări nefavoritre ar trebui să ducă la apriata stricăciune a bisericei,

şi

în contra cărora chiar şi brațul lumesc, legat încât-va prin principiul libertăţii
religionare, s'ar arăta în parte neputincios. — Biserica cea isolată a Bucovinei
însă prin acesta ar deveni în posițiunea de a se lipsi de tâte folâsele, de tâte
mijlcele:de întărire

şi întinerire,

cari

isvoresc

din

alipirea

de

un ce

întreg

mai mare, de a suferi tote inconvenienţele isolării şi ale neajutorinței și de
a sci atârnând prosperarea sa chiar și numai de cualificaţiunea eventuală a
unei singure personalităţi, ale cărei evenimente ar influinţa aspru asupra stărei
bisericei. Impulsul cel prea tare de independenţă, aşa numita „achefalia“, ce
se manifestă

acum,

pentru provincia cea

mică

bisericâscă s'ar

put

câştiga

numai prin aceea, când ea ar renunţa la întărirea sa de dinlăuntru, la emularea
în afară, la totă autoritatea însuşi, la t6tă influința în jos. Şi d&că posițiunea
neutrală a acestei biserici particulare între două naţiuni contrare ar fi să arete
scopul ei, de a nu lovi în nici una

absolutism nemărginit

cu

aceași

din ele,

pe de altă parte în intenţionatul

probabilitate sar zări tentaţiunea, d6 a ne-

glege întru asemenea ambe naţiunile în cercul

diecesan,

ori a le sacrifica uneia,

a treia. De frică, ca să nu se facă prea naţională ar deveni
nală.

tocmai antinaţio-

Căci de 6re-ce ambe naţionalităţile trăiesc în pace deplină și neperturbată,

se află în amicie şi concordie în biserică şi şcolă, păzesc cu scumpătate una
cătră alta principiul îndreptăţirei egale: îngrijirea aceea ca când prin alăturarea
Bucovinei lângă diecesa metropolitană românescă s'ar put perturba cumva
pacea acâsta

este de prisos și imaginară,

nodul provincial,

cu atât mai vârtos,

cât şi în cel general elementul

mult decât de ajuns. În fine pericolul,

căci atât în si-

slavic ar fi representat mai

ce nu se pote privi

tocmai ca imposibil,

când biserica particulară din Bucovina cu încetul ar fi să se contopâscă într'o
biserică puternică de altă credinţă, o ar afla lipsită de tot; scutul din afară și
de resistenţa cuvenită din lăuntru, căci dorita autonomie administrstivă nemărginită ar

depărta

dela sine

ori-ce

amestec

străin

şi ori-ce

ajutoriu prin

cuvânt şi faptă ce i s'ar oferi. Și astfeliu libertatea esagerată a administrațiunei
episcopesci, achefalia, ar fi numai un vehicul spre darapanare, o cale cătră
perirea sigură,

Dâcă dar în favorea acestui proiect de constituțiune, ce pârtă pe frunte
atât de învederat caracterul nedeplinătăţii, şi dâcă anume în favârea unei
metropolii

independente

în

Cernăuţ,

se

aruncă

în

cumpănă

votul afirmativ

al clerului bucovinân, apoi contra acestora e de ajuns a observa, că asupra
unei cestiuni atât de momentâse nu s'a declarat sinodul provincial în tâtă
forma, ci s'a declarat numai o adunare simplă de preoţi. Căci în loc dea
conchiema numai de cât sinodul diecesan complet, la care să participe de o
potrivă clerul şi mirenii, și care prin urmare să dea garanţia imparțialităţii
„şi a omnilateralităţii, consistoriul episcopese sub presidiul Excelenţiei Vostre
se întări mai 'nainte prin vre-o câţi-va membri, aleși după socotința proprie,
98%
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cari nu se ţineau de statul consistorial, apoi în ședințele din 29, 30 și 31 Ia-

nuariu

1861

cerinţele,

ce veniau a se substerne înaltului regim parte în privinţa

posiţiunei ierarchice a Bucovinei, parte în privinţa, trebuinţelor economice ale

olerului, le formulă

după socotinţa

sa proprie în opt proiecte parţiale separate,

după aceea conchiemă pe 19 Februariu 1861 o adunare
bisericesci şi preoţi mireni

pers6ne,

eschidând

şi monachi,

pe mireni

lucrat, și în propuneri

dela

și motivări

aleşi după

ori-ce

compusă

din demnitari

plac,în număr

participare,

deja încheiat şi gata,

i propuse
nu

total de 52

elaboratul

se slobozi la des-

baterea formală, progresivă separată după materii și sistematicesce din
punct

în punct, ci mai vârtos dădu numai spre cetire proiectul ce
trecea de nemodificabil, nu concese asupra materiei şi formei lui nici
o desbatere seu
reflexiune, decât carea fu suprimată de autoritatea mai înaltă,
credu de prisos
a mai desface partea economică a proiectului, cu carea
consimţiau toţi cei
de faţă, de partea ierarchică organisatore, despre carea
nu erau toți membrii

de aceeaşi părere, după-cum sar fi cerut pentru esactitatea
votului, ci în
sfârşit punctele cetite din proiect cu pripire demandă a se
subscrie prin cei
52 de

membri după o singură şedinţă.
Sa
Precum ţinerea unui atare sinod părut pentru de a
representa eparchia,
așa și dorinţele și hotăririle sinodale presumptive,
exprimate pe calea acâsta,
lovesc deopotrivă în praxa bisericâscă a timpului
mai vechiu și mai nou, în
conelusele sinodale ale concilielor ecumenice, în
dreptul de participare al mirenilor, în condițiunile şi instituțiunile unei administraț
iuni bisericesci practice
şi practicabile, în legătură bisericâscă la arătare
legaiă ierarchică, ce esista
încă pănă la prefacerea cu validitatea legală,
a societăţii religionare &r.-or.
din

Austria, în p. n. decisiune din 27 Septembre 1860,
privitâre la înfiinţarea

unei metropolii

române,

în fine în

emisul

ministerial

comitativ

1860, prin care se indigeta procedura respectivă,
Detectuosităţii compuneriii,. neajungerii îndreptăţirei

preoți corespunde

apoi în adevăr

defectuositatea

dto 30 Sept.

acestei adunări de

şi nepracticabilitatea proiec-

tului de prganisaţiune, adoptat de ea, asupra
sistemisărei ierarchice a bisericei
greco-orientale din Austria și asupra posiţiunei
eparchiei episcopesci a Bucovinei înlăuntrul aceleia. Deşi biserica prin sublima,
sa posiţiune e mai: presus
de tote diferințele

naționale, totuși în interesul activităţii
sale salutare proprie
nu pote ignora nici decât dorințele moderate
naționale. Crearea duor metropolii pe basa principiulu
cuprinde

i 'naționalităţii,

o contradicere flagrantă,

chiar şi în privința administrativă

carea

şi crearea unei a: treia metropolii ar
nu

numai

că

lovesce

în

logică,

ei

practică duce la, contradiceri pe cât păgu-

bitore, pe atât şi anticanonice, cari servesc
numai pentru de a acoperi golitatea;
contradicerii celei dintâiu. Adunarea
amintită de. preoți cerca a neutralisa
contradicerea acesta, prin aceea, că propuse
a se întroduce în biserica grecoorientală din Austria, şi anume din Bucovina,
institutul cel necanonic, și pe cât

—
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pe atât şi de prisos al episcopilor titulari,

purcedând

dela

pre=

sumțiunea aceea, ca când astfel de funcţionari bisericesci, dealtmintrea totdeuna
atârnători de episcopul actual şi subalterni, ar pută deveni organe destul de
putinţi, cu influinţa și auton6me, pentru de a puts modifica ori anula in appel-

latorio disposițiunile aduse de episcopul actual în consistoriu şi afară de con-

sistoriu. Dar aceea merse şi mai departe, tăind administraţiunea eparchială în
două și presupunând despre episcopul deadreptul, că el se va substitui prin

un episcop titular, pentru ca să se pâtă face apelaţiuni în contra sa, sâu cu
alte cuvinte: episcopului în adevăr nu-i este iertata fi episcop, pentru ca să
devină metropolit. Eară decă episcopul titular să represente în consistoriu locul
şi potestatea episcopului, atunci el este adevăratul episcop provincial, &r episcopul nu este decât numai metropolit fără diecesă, numai şef al apelatorinlui
într'o eparchie mică cu episcop titular, prin urmare este pentru acesta o sarcină
neproporţionat însemnată. carea fiind de prisos s'ar put& încungiura. Al doilea
episcop titular, dice adunarea preoţilor mai departe, ar sta lângă episcopul
ca coajutoriu pentru lucrările pontificale înlăuntrul diecesei, și totdeodată ar

av6 ambii episcopi titulari a representa pre episcopul eparchial atât în sinodul
provincial, cât; şi în cel general. E documentat prin istorie şi se scie în deobște

că metropolia din Sucâva de mult s'a strămutat la Iași, ear episcopia dela Rădăuţ
cu mult mai târdiu la Cernăuţ.

De aceea,

dâcă,

din strămutarea,

cum cred unii,

unui episcop se derivă înălțarea ierarchică a episcopului rămas, atunci încă
înainte cu 200 ani episcopul din Rădăuţ ar fi trebuit să se ridice la rang de
metropolit, — ceea-ce însă nu se putu pentru aceea, căci era subordinat; metropolieî din Iaşi, mai târqiu celei din Carloviţ, căreia e subordinat pănă astădi.
Pe temeiul cannelor şi al necontenitei praxe bisericesci o episcopie chiar şi
după transpunerea sa conservă titlul scaunului

şi acum părăsit;

de păn'atunei

metropolitului din Iași încă tot i compete connumele: metropolit al Sucevei,
și episcopului din Cernăuţ connumele de episcop al Radauţului.
Episcopul din Cernăuţ canonicesce e numai un sufragan al metropolitului

din Iaşi; de aceea e datoriu oria se supune acestuia, ori apoi, desfăcându-se
legătura cu ţările externe, a se subordina unui metropolit austriac de aceeași
|

confesiune.

Dreptul

lui la independenţa

bisericâscă

canonicesce

nu

e documentat,

|

prin nimic.

Progresând în.progresiune geometrică pe cărarea cea

piezişă a inconse-

cu tâte acestea,

că față cu un fond

cuenţei, adunarea

amintită

de preoţi crede

mare religionar şi față cu dotaţiunea cea grasă, ce o paranteză acest fond,
nu e lipsă mare de titluri canonice pentru crearea de episcopii nouă în Bucovina; căci orașul Seret încă din vechime au avut episcop; asemenea..şi
orașul Rădăuţ; r oraşul Suceava cu deosebire are chiar și dreptul de metropolie;
ba ce e mai mult, fiind-că după canâne fie-care oraș pote av6 episcopul său, o

.

—
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astfeliu de pretensiune nu se pâte denega nici oraşelor Sadagura și Vesniţ,
unde
fără de aceea sustau rabinate considerabile pentru credincioşii
de legea vechie.
Atâta libertate în împărţirea venerabilelor mitre episcopesci chiar
și. Excelenţiei Vâstre se pare necompatibilă cu demandările canonice,
cu autoritatea
episcopâscă şi cu trebuințele practice ale bisericei nâstre.
De aceea în pro-.
punerile făcute de Excelenţia Vostră la sinodul din Carlovi
ţ nu se face po-

menire de crearea de episcopi titulari,
minte necesitatea lor şi nu se esprimă

deşi de altă parte nu se n6gă formalanumit abgicerea de a-i dori.

Astfeliu de propuneri anticanonice şi antipractice puteau
căds ca fructe
nemature numai din pomul consciinței unei adunări,
care era pusă sub presiunea cea unilaterală a unei inspiraţiuni dictate cu
autoritate imperativă, şi
carea

nu pote afla în sine însași acea soliditate, ce
o dă numai privirea neturburată şi independenţa bărbătescă,
De aceea în constituţiunea bisericei orientale
încă din cele mai vechi
timpuri apostolice are valâre principiul acela,
ca cât se pote consultarea di-

feriţilor capi bisericesci să se facă împreună cu
ceialalți membri

ca prin acesta să însuflețâscă simţul
considerarea cea mai matură. (Can.
Antioch. c. 5. D. XCV).

Participarea

ai bisericei,

comun și să nu se hotărâscă, nimic fără
apostolese 33, c. 3, e. IX, q. 8. Coneil.

mirenilor la afacerile

bisericei

preste tot,

cu deosebire la
acelea, ce nu se ţin de credință și de
disciplină, trecu apoi cu legalitate
perfectă în praxa bisericei, şi pănă în diua
de astădi în feliurite ţări se admite
ca îndreptățită, şi se practisâză fără, împedec
are. Astfel la patriarchul ecumenice
din Constantinopole pentru administrarea
afacerilor publice bisericesci esistă,
un comitet propriu permanent, care consistă
din 4 episcopi, 4 magnați mireni
şi 4 dintre

cetățenii cei mai de frunte, Așa vedem
și în dilele nostre pre
mirenii în sinâdele provinciale în Transilvania,
şi Sârbia cu votul deplin consultativ în tâte agendel

Gre care restrîngere,

e nedogmatice ori nedisciplinare.
Asemene deși cu
se urmâqă și în principatele române dela
Dunăre, şi simțul

cel -nobil de dreptate al Excelenţiei Vostre
trebue să recunoscă, că în epoca
antiaustriacă a patriei nâstre unul din
drepturile principale administrative
bisericesci, dreptul adecă al alegerii de
episcop, după praxa străbună competea

vepresentanţilor clerului, ai nobilimei
și ai poporului, şi se practisa fără
împedecare. Chiar şi acea adunare de
preoți des amintită ce formulă, dorinţel
e
clerului bucovinân, simțind necompetinţa
sa, se credii datâre, a revoca în
memorie cu tot deadinsul ținerea
de sindde provinciale întocmite canonic
esce,
la care apoi să se pâtă asculta și
vocea mirenilor în cause atât de
momenţâse.

-

—
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Reieptarea mirenilor dela ori-ce participare la afacerile bisericesci duce
la lângedie, la indiferentismul religionar, va să dică la simțăminte spirituale,
ce sunt stricăcise şi condamnabile atât pentru religiune şi stat cât şi pentru
individ. Din contră decă biserica aceea, ai cărei credincioşi fao maioritatea

locuitorilor Bucovinei, ar fi un obiect de îngrijire şi cultivare bine precugetată

şi seriosă nu numai pentru preoți, ci şi pentru mulțimea cea cu mult mai
mare a mirenilor; d6că biserica acesta, păditârea cuvântului mântuirei, sus=
ținătorea, și cultivătârea ambelor naționalități și limbi principale ale acestei
eri, e ca să reclame pentru intenţiunile sale tot interesul nostru, pentru binefacerile sale totă recunoscinţa nâstră; dâcă ea mai departe ar tinde într'acolo
şi i-ar și succede, a câştiga chiar și pentru scopuri particulare, ce-i obvin
câte odață, atenţiunea simpatică, — îndreptată spre chiemarea ei principală,
privitore

la apărarea

de

ori-ce

rătăcire,

chiar și împreunată

credincioşilor ei: atunci, şi de sigur atunci,

n'ar puts

cu. îngrijiri,

—

a

și nu i-ar fi iertat a se

lipsi de participarea mirenilor la afacerile ei administrative. Din contră ar fi
chiar interesul ei, “ca prin o instituțiune reînviindă spre onorarea canânelor
pe deoparte să dea proba vivacităţii şi activităţii sale atât în spiritul său cât
şi în spiritul timpului, ear de altă parte să demustre, că libertatea constituțională, ce se revarsă preste Austria —— nouă, începe a desvolta şi pe terenul

bisericesc acea

activitate

binefăcătore,

însuflețitere şi plină de viaţa internă,

fără de carea viaţa din afară a bisericei ar trebui să decadă, desvoltarea ei
salutiferă să se curme, influinţa ei cea mărță asupra creşterii morale a ome-

nimei ar trebui să se împuţineze. Dâcă preste tot 6menii, ce nu se ţin de
statul preoţesc, iau parte vivace și faptică la sârtea ei, acâsta trebue să fie
prin urmare un ce prea îmbucurătoriu, atât pentru membrii bisericei învățătore,
cât şi pentru mulţimea mirenilor păstorită de dânsa. De altmintrea şi fără de
a căuta la ţinerea regulată de sin6de provinciale anuale, în cestiunea cea mult
importantă, ce se tractâză acum, despre crearea unei metropolii românesci
independente şi despre legătura ierarchică a aceleia cu scaunul metropolitan

din Carloviţ, în celelalte eparchii românesci din Austria,
covina,

s'a făcut

şi totdeodată.

Cu

silvania consiliariul

formalminte

întrebarea

cătră cler

afară numai de Bu-

şi cătră mireni împreună

deosebire conchiamă şi țin episcopul eparchial din Tranintim

Baronul

de

Şaguna,

în 24, 25

şi 26

Octobre

1860

la Sibiiu un sinod provincial, care fiind compus din 47 preoţi şi 52 mireni,
şi decidând după deliberare matură și votare liberă, aduse în privinţa acesta,
coneluse, cari după formă şi cuprins cu tot dreptul se pot privi ca adevărata |
opiniune a eparchiei greco-orientale din Transilvania.
Altmintrea însă se are lucrul cu propunerile şi pretensiunile acelea, cari,

„ aduse numai de preoţi ori apoi chiar numai de persâna episcopului, câroă a-şi
da aerul de manifestaţiuni formale ale clerului şi ale eparchiei întregi. Și nu
numai dreptul canonic, ci şi o politică înţelâptă bisericâscă, și recerința opor-

—
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tunității se împotrivese unor propuneri, care în lăuntru și în afară rămân
departe de tâte aşteptările drepte, ci din contră lovesc în faţă fără sfiâlă ori
ce îndreptăţire

naţională

şi canonică.

Și chiar

și înainte

se pote predice

cu

siguritate, că atât în metropolia cea sârbâscă din Carloviţ, cât și în cea nouă
creândă românescă se vor înălța îndoeli tari și temeinice contra unei posiţiuni

ierarchice și contra unei coordinări, prin care episcopul Bucovinei, care
ar
av numai o eparchie mică și nici un sufragan sub sine, s'ar put6
pune în
sinodul general cu aceeași autoritate şi cu acelaşi drept lângă metropolitu
l

sârbesc şi românesc, cari ambii cu privire la mărimea populaţiunei,
ce o
păstoresc, şi cu privire la numărul sufraganilor lor, ar trebui să se
privescă
ca chirarchii potinţi și plini de influenţă. Cei doi representanţi bisericesci
ai
puternicelor și numărâselor națiuni sârbă şi română fără îndoială n'ar
întârdia,

a aduce la vedere și valâre superioritatea lor față cu representan
tele unei
eparchii în asemănare mici, nenaţionale, și tocmai pentru aceea
prea adese-ori
isolate, şi la t6tă întâmplarea ar căuta a restabili în casuri
speciale, când

neutralitatea s'ar pleca spre o parte s6u ceealaltă,

a restabili, dicem, cumpăna

cea stricată națională spre dauna lui. Resturnarea unui atare
organism ierarchic,
greşit încă în planul lui, prin frecările din însuşi sinodul
general ar fi cel
dintâiu și cel mai sigur resultat; al înființărei lui, pentru
care cu tâte acestea
o voce normativă stăruiesce cu atâta urgenţă.
Spre a se evita atari erori şi rele într'o causă de atâta
importanță şi de
atâtea urmări, emisul ministerial din 30 Septembre
1864 a lăsat la socotinţa
Excelenţiei Vâstre, ca să ascultați mai nainte părerile
şi dorințele diecesei
din Bucovina.
De Gre-ce mai departe atare drept compete după
canâne ori
cărui cap diecesan în diecesa sâu eparchia lui,
ear de altă parte responsabilitatea la present şi venitorime pentru resultatul
cel rău al unei afaceri mult
însemnate fără îndoială e o sarcină gigantică:
de aceea nu e numai o urgenţă
imperativă,

ci şi un ce prea ușor a ţin6 un sinod diecesan în
Bucovina. Coor-

dinare lângă doi metropoliți, subordinare sub
altă metropolie,

ori subordinarea
altor diecese sub diecesa Bucovinei, — alegerea
între aceste trei modalităţi
ale posițiunei ierarchice atâta e de seri6să, încât
tot-deodată deschide calea

și cătră

concordie

și

cătră

schismă, încât ne pune dinainte Rubiconul
bisericesc. Ear a sta într'ajutoriu veneratului archipăstor
iu spiritual într'o orisă
atât de moment6să cu cuvântul şi cu fapta,
este datorința fie-cărui fiiu credincios al bisericei, şi tocmai prin acesta
îndatorire, precum și prin interesul,
ce-l are s6u cel puţin trebue să-l aibă fie-care
fiu al bisericei de starea bisericei
sale, se justifică, procederea acâsta de față.
Deci

exprimând

Excelenţiei

Vâstre recunoscința nâstră cea cu mulțămită,
şi respect pentru propunerea, ce o a-ți adus
la sinodul din Carloviţ cu privire
la înființarea unei
"bărbăţie pe lângă

metropolii române, și rugându-vă cu plecăciune,
a “sta cu
dânsa, ne luăm voie, a face în privința
celorlalte propuneri

—

parțiale prea umilita rugare:
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„ca Excelenţia Vâstră urmând

cu credinţă p. n.

decisiune din 27 Septembre 1£60 și emisului ministerial
din 30 Septembre 1860

să Vă înduraţi a conchiema
Austria, precum

pentru

afacerile comune ale bisericei gr. or. din

şi în special pentru posiţiunea ierarchică a diecesei Bucovi
nei,

în capitala Cernăuţ un sinod complet,

tativ, compus

în jumătate

alegând pe basa principiului represen-

egală de mireni,

a-l ţin6 după cuviinţă,

şi hotărîrile

lui aduse după considerări mature a le aduce prin întroducându
l sinod general
la subşternerea înaltă și prea înaltă. (Urmedă subscripţiuni numerâ
se).

51.
Autograful împărătesc penh-u. înfiinţarea metropoliei vomâne și denumirea
episcopului Șaguna de archiepiscop și metropolil.
Lieber Freiherr von

Schaguna!

Den

Bitten der griechisch-orientalischen

Romanen in Siebenbiirgen und Ungarn willfahrend, habe Ich in Uberei
nstimmung
mit der durch Meine Entschliessungen vom 27-ten September 1860
und vom
25-ten Juni 1863 kundgegebenen Absicht genehmigt, dass fiir dieselb
en eine
selbststindige, der serbischen koordinirte Metropolie errichtetund die bischâfl
iche
Kirche in Siebenbiirgen zur Metropolitanwiirde erhoben werde.
Zugleich finde Ich Sie zum Erzbischofe und Metropoliten der griechischorientalischen Romanen in Siebenbiirgen und Ungarn -zu ernennen.
Wien, 24-ten Dezember 1864.
Franz Josef m. p.
Același românesce:

Iubite baron de Șaguna.

Ascultând rugările românilor gr.or. din Tran-

silvania și Ungaria, în consonanţă cu
nile mele din 27 Septembre 1860, și

intențiunea manifestată
din 25 Iuniu 1863, am

prin resoluţiuîncuviințat, ca

pentru dânşii să se înființeze o metropolie independentă, coordinată cu cea
sârbescă, și ca biserica episcopscă din Transilvania să se ridice la demnitate

metropolitană.

Tot deodată aflu de a te denumi

tropolit al românilor gr.-or. din Transilvania

Viena, în 24 Decembre

-

pre domnia ta de archiepiscop și meși Ungaria.

1864.

Francisc Iosif m. p.

52.
Autograful

împerătesc

îndreptat

cătră patriarchul

serbesc privitoriu la întru-

nirea congresului sârbesc în causa împărțirii averii.
Iubite patriareh Masirevici. Eu am încuviințat, ca congresul național
pentru pertractarea afacerilor bisericesci, scolare.și fundaţionale, mai departe
39

—

pentru mijlocirea

unei învoiri
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asupra acelei

părţi

a averei

comune

a metro-

poliei Carloviţene din Ungaria, Croaţia şi Slavonia împreună cu confiniele
militare, care se cuvine cercurilor românesci desfăcute de cătră densa, să se
conchieme la Carloviţ. Tot deodată congresul naţional va consulta sinodul
“episcopilor gr.-or. s6rbesci, parte pentru de a face alegerile trebuinci6se de

episcopi, parte pentru de a representa în afacerile mai sus amintite bisericesci,
scolare şi fundaţionale interesele bisericesci.
Diua, când vor av6 a se deschide ambe

sariul nostru,
conțelegere

Viena,

maiorul-general

cu domnia

Iosif baronul

ta..

în 24 Decembre

adunările,

are a o defipe comi-

Philippovici de

1864.

53.
“Instrucţiunea împtrătescă dată comisariului Josif Bar.
|
„ gresul naţional serbesc.

Philippsberg în

Francisc

Iosif m. p.

Philippovici la con-

Erste Instruction fir Unseren Kommissiăr bei dem in Gemiss
heit Unserer Entschliessung vom. I4-ten Juni 1864 zu berufenden Nation
al-Kongresse, Josef
Freiherrn Philippovie von Philippsberg.
|. Zur Vertretung der von der Karlovitzer Metropolie getrenn
ten romanischen Sprengel sind die, zufolge Unserer Entschliessu
ng vom 14. Juni 1864
in diesen Sprengeln fiir den National-Kongress gewiblten
Deputierten in Gemeinschaft mit dem Erzbischofe und Metropoliten der
griechisch-orientalischen
Romanen in Siebenbiirgen und Ungarn oder einem Bevoll
măchtigten desselben

und mit dem Bischofe von Arad berufen.
IV. Uber jede Berathung der Vertreter ist ein Protokoll

zu verfass

en,
welches in bieliger Kiirze die Ergebnisse darzustellen
hat, ohne sich iiber den
Inhalt der Reden weiter zu verbreiten.
VIII. Wenn jedoch die Vertreter beider 'Theile sich
zu einer Vorlage nicht
vereinigen sollten, so hătte Jeder 'Theil seinen
gehirig begriindeten und die
vollstăndige Beweisfiihrung enthaltenden Antra
g Ihnen.zu îibergeben, und es
wăren diese beiden Antrige sammt den im
Art, VI. erwăhnten Belegen Uns
zu unterbreiten.
IX. Mâge nun Einigung erzielt werden
oder nicht, in jedem Falle haben
sich die beiderseitigen Vertreter' iiber
die Modalititen auszusprechen, unter
denen der fiir die Romanen bestimmte Anthe
il des unangreiflichen zum Besten der
Nation bestimmten, so wie auch des Karlo
vitzer Klerikalfondes, dann die nach
dem YWillen der Stifter den Romanen zuko
mmenden Stiftungen aus dem Gemeinvermăgen auszuscheiden und an' die
Berechtigten zu iibergeben sein wird.

—

X.

Die

die Art und

Vertreter
VWVeise

zu

beiden genannten Fonde

der romanischen
ăussern,

-*

wie

Sprengel

der

fiir

sie

haben

sich

endlich îiber

ausgeschiedene Antheil

der

sammt den fraglichen Stiftungen nach der Ubergabe

zu verwalten sein xvird.
Wien, am 24. Dezember
Eh. Rainer m. p.
Dem
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Originale

1864.

.

Franz

auszugsweise

gleichlautend

Josef m. p.

Philippovie m. p.

54.
Ainăstrul-președinte Schmerling cătră metropolitul Șaguna
metropolia, înfiinţată.

cu prizire la

Hochwiirdigster Herr Bischof! Seine k. k. Apostolische Majestăt haben,
wie Euer Excellenz, aus dem an dieselben gerichteten und im Anschlusse
mitfolgenden Alerhăchsten Handschreiben vom 24. December 1864 entnehmen

wollen, in Ubereinstimmung mit der durch die Alerhăchste Entschliessung vom
21. September 1860 und vom 925. Juni 1863 kundgegebenen Allerhăchsten
Absicht allergnidigst zu genehmigen gerubt, dass fiir die griechisch-orientalischen Romanen in Siebenbiirgen und.Ungarn eine selbststăndige der serbischen
koordinirte Metropolie errichtet und die bischăfliche Kirche in Siebenbiirgen
zur Metropolitan- Wiirde erhoben werde.

Zum ersten Erzbischof und Metropoliten der griechisch-orientalischen
Romanen in Siebenbiirgen und Ungarn sind Euer Excellenz Allerhâchst ernannt
worden.

Eine Aenderung beziiglich Ihrer dermaligen bischâflischen Residenz hat
dabei nicht einzutreten.
|
Es gereicht mir zur hohen Freude Euer Excellenz von diesem Allerhăchsten
Akte in Kenntniss zu setzen, durch xwelchen Euer Excellenz und der griechischorientalischen Romanen in den genannten Lindern loyales Streben mit dem

gewiinschten Erfolge gekrânt worden ist.
Mit

Allerhichster

Entschliessung

von

demselben

Datum

haben

Seine

E. k, Apostolische Majestăt in Pezug auf die Regelung der Verhiăltnisse,
welche durch die Errichtung der neuen Metropolie herbeigefiihrt worden sind,
folgende Bestimmungen

zu treffen geruht.

Die neue Metropolie hat die siebenbiirger griechisch-orientalische Dizese
und

aus

der griechisch-orientalischen

Arader,

Temeswarer

und

Werschetzer

Eparchie alle rein romanischen Pfarrgemeinden zu umfassen.
Die romanischen Pfarrgemeinden der Protopresbyteriate Karansebes, Mehadia, Lugos, Faoset, Varadia-Oravica, Zsebely, Werschetz, Palanka, Pancsova und
Osakova sind zu Biner griechisch-orientalischen Dizese mit dem Bischofssitze
in Karansebes

zu

constituiren.

29*
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Hingegen sind die romanischen Pfarrgemeinden der Protopresbyteriate
Hasias, Lippa, Temesvar, Csanad, Grosskikinda und Becskerek mit der griechischorientalischen Diizese von Arad zu vereinigen.
Diese Allerhâchste Bestimmung schliesst nicht aus, einzelnen Pfarrgemeinden der genannten Protopresbyteriate eine hievon abweichende Didcesan-

zuweisung zu gewâhren,

falls sich dies als zweckmiissig

herausstellen

sollte.

Dariiber hat .die kOniglich ungarische Hofkanzlei, beziehungsweise
das
Kriegsministerium von Fall zu Fall zu entscheiden.
Uber die neue Abgrinzung und Eintheilung der bei der serbischen
Metropolie verbleibenden Diicesen Temesvar und Werschetz einschliessli
ch der
serbischen Gemeinden in der Arader Diicese wird die Allerhăchste
Verfiigung

nachfolgen.
Die
haben

bei

bischăflischen Kirchen
den

und

griechisch-orientalisch

Residenzen

in Temesvar

serbischen-Diicesen

zu

und

Werschetz

verbleiben.

Ob die einzelnen sprachlich gemischten Pfarrgemeinden
der Arader, Te-.
mesvarer und Werschetzer griechiseh-orientalischen Eparchien
bei der serbischen
Metropolie zu bleiben oder zur romanischen zuzuweisen,
oder aber in je eine
romanische und eine serbische Gemeinde zu theilen
sind, in welch letzterem
Falle sich die Didcesanzuweisung nach der oben
festgestellten Regel zu richten
hat, dariiber ist unter Beachtung der von der
Karlovitzer Synode beantragten
Grundsătze durch die Unterbehărden das Amt
zu handeln und auf Grund der
von diesen gepflogenen Erhebungen durch die
kăniglich ungarische Hofkanzlei
beziehungsweise das Kriegsministerium zu entscheiden.
|
Zur Dotirung des Karansebeser Bisthums ist
der Ertrag der bisher von
dem Werschetzer griechisch-orientalischen Bischofe
besessenen Realităten zu
Karansebes und die aus den ihm zugewiesenen
romanischen Pfarrsprengeln
einfliessende Convention und Sydoxia bestimmt,
wâhrend dieses letztere Einkommen aus den mit der Arader Didcese
zu vereinigenden Pfarrgemeinden
dem griechisch-orientalischen Bischof von
Arad zu Gute zu kommen hat.

Uber die Frage einer entsprechenden Dota
tionsaufbesserung fir den!
„neuen Metropoliten haben Sich Seine k. k.
Apostolische Majestiit nach erfolgter
Constituirung der
Metropolie die Schlussfassung aller
gnădigst vorbehalten.
Bis zur fârmlichen Ubergabe der roma
nischen Pfarrgemeinden in den
griechisch-orientalischen Diăcesen von
Temesvar und Werschetz an die romanische Metropolie, beziehungsweise an
die betreffenden Bischăfe haben dieselben

unter der bisherigen kirehlichen Leitung
zu verbleiben

und dieser gegeniiber
alle Obliegenheiten wie bisher zu erfiil
len,:
Dies hat auch umgekebhrt auf die
Serbengemeinde zu Arad gegeniiher
„dem bisherigen Bischofe, solange
der Verband zu demselben nicht
gelăst
wird, Anwendung zu finden.
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Die Ubergabe anzuordnen und das dabei
bestimmen, haben Sich Seine k. k. Apostolische
behalten.

einzuhaltende Verfahren zu
Majestăt; allergnidigst vor-

Dasselbe gilt beziiglich der ersten Ernennung eines Bischofs von Karansebes. In dieser Beziehung haben Fuer Excellenz einvernehmlich mit dem

griechisch-orientalischen Bischofe von Arad Seiner k. k. Apostolischen Majestăt
diejenigen Priester und zwar mindestens drei, namhaft zu machen, welche Sie
zu dem bischâflichen Amte fiir befihigt erachten.
Die diesfăllige Vorlage wollen Euer Excellenz behufs weiterer Veranlas-

sung gefilligst
sowohl

der

an

die

richten. Uber

mich

Metropolit

als

kiinftighin

wie

Art und Weise,

seiner Kirchenprovinz

die Bischăfe

zu

beștellen

sein werden, ist Seiner k. E. Apostolischen Majestăt unter Beachtung der
kirchenrechtlichen Praxis und der bisherigen Bestellungs-Modalităten nach
Einvernehmung Euer Excellenz ein allerunterthănigster Antrag zu erstatten.
Dieses diirfte fiiglich erst dann stattfinden, wo der Karansebeser Bischof
bestellt und Euer Excellenz in der Lage sein werden,

diesfalls mit Ihren beiden

Suffraganen die Berathung zu pflegen.
Alle sonst mit der Constituirung der griechisch-orient. romanischen Metropolie verbundenen Angelegenheiten haben Seine E. E. Apostolische Majestăt
ausdriicklich Allerhăchst Ihrer Entscheidung vorzubehalten geruht.
Beziiglich jenes Antheiles, welcher von dem den Diicesen der Karlovitzer
Metropolie in Ungarn, Kroatien und Slavonien mit Inbegriff der Militărgrenze

gemeinsamen Vermâăgen den aus dem Verbande dieser Metropolie ausgeschiedenen
romanischen Sprengeln za Gute kommen soll, ferner beziiglich der in den
banater Didcesen

inmitten

einer romanischen

Bev5lkerung

gelegenen Klăster

haben Seine k. k. Apostolische Majastăt, mit weiteren Allerhăchsten Entschliessungen vom 24. Dezember 1864 anzuordnen geruht, dass im National-Kongresse
ein Ubereinkommen za vereinbaren getrachtet xwerden solle.
|

Das in dieser Richtung einzuhaltende Verfahren ist durch eine eigene
Instruktion, welehe Seine k. k. Apostolische Majestăt an Allerhăchst Ihren
Kommissăr General-Major

Josef Freiherrn

von Philippovic

zu erlassen geruht;

haben geregelt,
In Wesenheit besteht dasselbe darin,
sich in zwei Vertretungskârper scheidet,

dass der Congress zu diesem Zwecke
wovon

der

eine

aus

dem Patriarchen,

den serbischen Bischfen und den serbischen Deputierten, der andere aus Fuer
Excellenz oder Ihrem Bevollmăchtigten, dann dem Bischofe von Arad und
den romanischen Deputierten zu bestehen hat, nnd dass diese, Vertretungskirper
auf einen Vergleich hinzuarbeiten haben. General-Major Freiherr Philippovie
xvird es nicht unterlassen, sich diesfalls mit Buer Excellenz in das Einvernehmen
zu setzen und Euer Excellenz die erforderlichen waiteren Mittheilungan zu

—
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machen; die Allerhăchsten Weisungen wegen Euer Excellenz Installation werden

nachfolgen.

|

|

Sollten Euer Excellenz in dieser oder einer anderen einschligigen Hinsicht
einen besonderen Wunsch hegen, so wiirde ich mir dariiber eine baldige

Mittheilung erbitten.
Ich habe die Ehre mit ausgezeichnetster Hochachtung
Buer BExcellenz ergebenster Diener
Wien, am 929. Dezember 1864.

zu verharren
Schmerling.

55.
Metropolitul Șaguna mulțămesce lui Schmerling pentru înfiin
țarea metropoliei.
An Seine Excellenz, den hochgebornen Her k. k. Staats
minister Anton
Ritter von Schmerling ete.
!
BEuer Excellenz, Hochgeborner Herr k. k. Staats
minister! Das allerhăchste
kaiserliche Handschreiben von 24-ten Dezember
1864, xwelches durch Euerer
Excellenz giitige Vermittelung gestern mir zugel
kommen ist, hat mir eine grosse,
unaussprec

,

hliche Freude bereitet..„Im tiefsten Herzen ergriffen, danke ich mit der vollsten
Hingebung der
unverbriichlichste
n

Metropoliten
welche

Seine

Unterthanentreue

der gr.-orient.
Majestăt

der

Romanen
Kaiser,

fir die Ernennung

in
unser

Ungarn

und

zum

Erzbischofe

Siebenbiirgen,

allerdurchlauchtigster

und

durch

Herr, in so
hervorragender Weise mich neuerdings auszuzeichnen
allergnidigst geruht hat.
Lauter und wirkungsvoller als mein eigenes Dankg
efiihl wird aber die
unver
găngliche Dankbarkei

t des glăubigen Volkes sich ăussern, dessen
frommer
Sinn in der Erhebung der Kirche zu ihrer alten Wiirde
ein dauerndes Denkmal
der kaiserlichen

Hula, Gerechtigkeit und Gnade fiir alle
Zeiten verehrt.
Mit diesem, fiir uns unschiitzbaren Denlkmal
ist der hell leuchtende Name des
Staatsmannes unzertrennlich verbunden,
velcher bei dem Antritte seines hochwichtigen Amtes in dem berihmten Runds
chreiben aus dem Monat Dezember
1860 die Nothwendigkeit betonte, dass in
dem Punkte der freien Religionsiibung,
die als eines der ersten Grundgesetze des
Staates zu gelten hat, der Allerhăchste
Wille in der gangen Fiille seiner
humanen Intention zur riickhaltlosen
Anwendung gelange.
Von jenem Augenblicke an waren
die Wiinsche und Hoffnungen fir
die Wiederherstellung der Metropolie
der gr.-or. Romanen auf Buere Excell
enz
gerichtet. Unser Vertrauen hat sich
glinzend bewăbhrt, indem, Zâuge
der
hochgeschitzten Zuschrift von 29.
Dezember 1864 Z. 8642, mit welcher
Euere
Excell

enz mich beehrt haben, die Kirche wieder
zu ihrem alten Rechte gelangt
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ist, und eine Stellung erhălt, die ebenso der Hoheit ihres găttlichen Berafes,
-als auch der Wiirde des grossen, freien und michtigen Staates- Osterreich

entspricht.

Gott erhalte Euere Excellenz

und segne Ihr fruchtbares Wirken

der Krone auch fiirderhin mit den besten, gliicklichsten Erfolgen!

im Rathe

„ eh wiinsche dies aus vollem Herzen, und wenn mir nebst dem wărmsten
Danike auch noch eine Bitte auszusprechen erlaubt; ist, wăre es das ergebenste

Ersuchen: Allerhochst Seiner k. k. Apostolischen Majestăt in geeigneter Weise
-zur Kenntniss bringen zu wollen, dass ich im Drange meines Pfichtgefiihles
den Augenblick sehnlichst erwarte, în welchem mein, der Besserung zuschrei-

tender Gesundheitszustand es mir ermăglichen wird,. meine allerunterthănigste
Dankbezeugung persânlich an den Stufen des geheiligten Thrones niederlegen
zu diirfen.
Mit der Versicherung unbegrenzter Hochachtung und Verehrung verharret
in unwandelbarer Gesinnungstreue.
Burer Excellenz

|

Hermannstadt,

am

6. Jinner

,

1865.

ergebenster Diener.

56.
Metropolitul Șaguna scrie episcopului Emilian Kengelaţ dela Verșeţ și consistoriului din Timișâra trimițând un număr de cerculare cătră românii din
"acele eparchii.
Preasfnţitului domn

episcop, al Verşeţului Emilian Kengelaţ și Preacinstitului
consistoriu al eparchiei Timişorene.

Preasfinţite domnule episepe! Mult iubite frate în Ohristos! Preacinstit;
consistoriu al eparchiei Timișorene! După-ce Maiestatea Sa preaînduratul nostru
Împărat au încuviințat prin prea înalta-i hotărîre din 24/12 Decembre a. c. metropolia pentru, românii de legea n6stră ortodoxă din Ardeal și Ungaria şi pe
mine a mă denumi de archiepiscop şi metropolit; și punerea în lucrare a
acestei metropolii şi au reservat pănă la timpul arătat, când unele pregătiri
"trebuincidse spre acest sfârşit se vor săvârşi; şi după-ce lucrul acesta s'au

publicat prin Gazeta Vieneză

ofici6să,

şi de acolo

au trecut și .în celelalte

gazete, și aşa s'au făcut cunoscut pretutindenea de o parte, ear de altă parte
înaltul ministeriu de stat prin hârtia sa din 29/17 Dec. a. c. Nr. 8642 au binevoit a-mi descoperi, că creştinii nostri de naționalitatea română au să fie

„cătră stăpânirea lor bisericâscă de pănă acum cu tâtă ascultarea, şi supunerea,
„pănă nu se vor desface de sub dânsa pe calea cuviinci6să.
Deci dorind
şi Timișorei

o

eu a da românilor greco-răsăriteni

încunosciinţare

temeinică

despre

din eparchiile Verşoţului

starea

lucrului,

şi prin

aceea

—
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a scăpa pe ei de oriși ce pas greșit, am aflat de bine a îndrepta cătră ei aci
în 500 exemplare alăturatul circulariu, şi a pofti pre Preasfinţit Frăția Ta (Preacinstit consistoriu) ca în interesul susţinerei păcii şi al rândului bun să binevoiţi a da publicităţii acest cerculariu prin organele subordinate.
Cu acest prilegiu mai am a mă ruga de Preasânţit Frăția Ta, (Preacinstitul

consistoriu) ca să binevoiesci a ordona compunerea unei conscripții autentice

despre comunele bisericesei române, şi mestecate ale eparchiei cu însemnarea
numărului sufletelor după protopopiate, şi apoi a mi-o trimite cât mai curând.

Pre lângă care cu Qragoste frățescă am onâre a rămânea

(și binecuvân-

tare archierâscă am rămas).
Sibiiu, 27 Decembre 1864.
Al Preasfinţitei Frăției Tale credincios frate în Christos.
Al Preacinstitului consistoriu de tot binele voitoriu.

-

57.
Însuși cerculariul.

Andreiu baron de Şaguna din mila lui Dumnedeu archiepiscop
și metropolit al românilor gr. or. din Ardel și Ungaria, consil.
intim de stat, cav.
ordin. ces, austr. leopoldin, membru pe viaţă al senatului
imper. preşed. și

membru

fund.

al Asociaţiunii

transilvane

pentru

literatura

rom.

şi cultura

poporului român, membru fund. al museului de țeră, membru
ord. al societ.
pentru cunoscinţa ţerei Ardslului, şi al celei de sgricultură
în Bucovina, — Dar
vouă tuturor românilor greco-răsăriteni de tagma preoțescă
şi lumescă din Ardâl
şi Ungaria, şi pace dela Dumnedeu 'Tatăl nostru,
carele este în ceriuri !!!7

„Bine este a se mărturisi Domnului, şi a cânta numelui
tău prea înalte,
a vesti dimineţa mila ta, și adevărul tău în tâtă n6ptea.
Ps. 9. 2—3,
În mâna

Domnului

este stăpânirea pământului,

ridica pre folositoriul preste dânsul. Sirac e. 10, 4,
Vesel6scă-se inima celor ce caută spre Domnul,

vă întăriți; căutaţi faţa lui pururea; aduceţi-vă
minunile și judecăţile gurei lui. Ps. 104,
1—B.

Aceste învățături sfinte și nemincindse,

şi în vremea

cuvisă va

Căutaţi pre domnul, şi

aminte

de

minunile lui, de

care sunt luate din cartea vieței

s. Scriptură — lăsându-le înainte, aduc
acea veste bună
românilor de legea gr.-or. din Ardel şi
Ungaria că

la cunoscinţa vostră,

I. Maiestatea Sa, preainduratul nostru împărat
Francisc Iosif I, prin
preaînalta sa decisiune din 24/12 Decembre
1864 a încuviinţat metropolia cea
de mult dorită de noi;
|
II. că pre mine m'au denumit de archiepiscop
și metropolit al românilor
„Breco-răsăriteni din Ardgl
şi Ungaria;
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III.

IV.

a înălța eparchia nâstră

a rândui,

ca metropolia

din Ard6l

la demnitate

nietropolitană;

nâstră are a consta. din eparchiele cele de

pănă acum a Ardslului și Aradului, cu luarea afară a comune
i bisericesci sârbe
din Arad, și apoi din comunele române, care se ţin acum
de eparchiele 'Timişorei și a Verșeţului;
”

V.

Că comunele

bisericesci române

Mehadiei, Lugoșului, Fagetului,

ciovei şi Ciacovei
Caransebeş;

6r

din

protopopiatele

Varadiei, Jebelului,

Verșeţului,

Caransebeşului,
Palancei, Pan-

au a se face o eparchie cu locul reședinței episcopului în
|

VI. Comunele bisericesei din protopopiatele Hasiașului, Lipovei, Timișorei,
Cianadului, Chichindei şi Becicherecului au a se întrupa cu eparchia Aradulu
i.

VII. Că în privinţa comunelor mestecate din diecesele Aradului, Timişorei şi a Vârşeţului are a se urma după hotărîrile sinodului din Carloviţ
,
care lasă în voia unor asemenea comunităţi a se dechiara, de care metropo
lie

vreu să se țină, și apoi oficiolatele subordinate vor tracta astfeliu de lucruri,
şi le vor aşterne spre finala decisiune

nisteriul de resbel.

la cancelaria aulico-ungară,

s6u la mi-

Vedeţi iubiţilor! cât este de bine a se mărturisi Domnului și a cânta,
numelui lui; a păzi poruncile lui; a se aduce aminte de minunile și judecăţ
ile
lui; a crede, că în mâna lui Dumnedeu este pământul, şi că el dă poporul
ui

seu în vremea cuviinci6să pre împăratul cel folositoriu, carele portă pe buzele

sale sciința, luminare

şi dreptate creştin6scă

şi carele nu greșeşte

cu gura

sa

în judecată, Pild. 16, 10, pentru-că păzesce nevătămate învățăturile cele d-deesci
ale lui Christos.
|
Astădi vedem,

că Dumnedeu

așa ne-au

miluit,

precum miluiesce un tată

pre fiii sei; astădi vedem că înălţatul nostru împărat ca un domnitoriu folositoriu trimis dela Dumnedeu, să folosâscă poporelor sale, ne-au făcut şi nouă
dreptate creştinâscă în urma sciinței şi luminărei sale adevărat creştine, pre
carea toți aceşti creştini o vor recunâsce de judecată drâptă, cari păzesc nevătămat învăţăturile lui Christos.
Scie împăratul

nostru,

că noi ca creştini

fost lui totdeauna credincioşi,

de religiunea gr.-orientală i-am

cu alipire cătră tronul seu,

şi că astfeliu vom

rămân6, şi că astfeliu vor fi și urmașii nostri; de aceea bucuros ne-au făcut
şi pre noi părtaşi de bunătăţile acelea, care au dat și celorlalte popore de

sub sceptrul seu prin egala îndreptăţire politică, bisericâscă şi naţională.

De multe necasuri ne-au mântuit pre noi Dumnedeu
păratul Francisc Iosif I. şi ne-au dat prin înalt același

prin unsul său îmmulte bunătăţi; de

aceea înainte de tâte să mulțămim lui. Dumnedeu cu inima curată şi înfrântă,
că ne-au mântuit din stricăciune viaţa nâstră și că au umplut de bunătăţi
pofta nostră, ce am avut pentru înființarea unei metropolii naţionale de re-

ligiunea n6stră.

40
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Apoi să mulțămim și împăratului nostru pentru îndurarea sa cea mare,
și să ne rugăm lui Dumnedeu în biserică, și acasă cu cei doi Psalmi 19 şi 20

din Ciaslov la începutul rugăciunei de diminsța, pentru sănătatea înalt aceluiaș

pănă la cele mai

adânci

bătrâneţe,

„lui, ca și supușii lui toți să petrâcă

şi pentru

pacinica

şi

norocâsa

domnie

a

în linisce și mulțămire viață lină şi fără

de gâloâvă!
|
Trebue, iubiţilor! 'să sciți, că mai sunt a se face unele pregătiri, ca metropolia nostră să se pâtă pune în lucrare; de aceea acum vă vestesc, cu deosebire celor din eparchiele de acum a Timișorei şi a Verşeţului numai atâta,

că Maiestatea Sa

s'a îndurat,

a resolvi

metropolia pentru

noi românii de re-

ligiunea greco-răsăritână din Ardel și Ungaria, şi pre mine a mă denumi
de
archiepiscop și metropolit, și că voi pănă la altă rânduială, ce va
urma în
curând, şi adecă pănă ce se vor conscrie comunele bisericesci
curat şi mestecat române'din acele două eparchii, şi se vor determina protopopiatel
e, şi
pănă se va alege și denumi de cătră împăratul încă un episcop
cu locuința
la Caransebeș, — să fiți ascultători de episcopii, protopopii
şi preoţii vostri

de pănă acum, și tâtă cinstirea şi simbriile să le daţi lor, precum
le a-ţi dat

şi pănă acum, pentru-că însuşi împăratul vă demandă vouă
acesta.
Porunca acâsta împărătâscă sântă să o păziţi, ca eu să pot
lucra odichnit
pentru cea mai curândă punere în lucrare a ierarchiei nostre,
și să-mi ușuraţi

ostenelele mele, care le fac pentru
Br

binele vostru.

|

Dumnedeul nădejdei se -vă umple pre voi toţi de
tâtă bucuria și
[oacea, ca să prisosiți în nădejde cu puterea
Duchului sânt, Amin. Sibiiu
diua dintâiu a nascerei Domnului în anul 1864,
Andreiu m. p. Adausul pentru
preoţime: Pre viitoriu în rugăciun
i dice: Preasânţitul archiepiscop şi
- veţi
metropolit Andreiu.

58.
Patriarchul sârbesc Samuil Masirevie gratuleză
metropolitului Paguna.

Excelenţia 'Ta! Prea iubite domnule şi frate
în Christos! Preamărita sărbătâre a nascerei lui Christos, carea în sine
umple de bucurie spirituală inimele fiilor bisericei nostre, n'au putut
aduce bisericei n6stre, clerului ei
şi
poporului nostru ortodox mai mare bucur
ie, decât acea bucurie, care s'a desvoltat în pepturile nâstre ale tuturor
de acolo, căci dorinţele sincere şi ferbi
nți
ale fraților nostri coreligion
putem

ari români le vedem
ura metropolia, carea de mult o
au dorit.
Bucuria, carea în acest prea
plăcut momenţ

umple inima mea, cu atâta e mai

împlinite,

şi căci

impressră

sufletul meu,

mare şi mai curată,

a binevoit, ca graţia preaînaltă
împărătâscă
cisiv asupra Excelenţiei Tale, carel
e pentru

acum

le

și .

căci provedința divină

să se reverse
în acest timp deajungerea dorinţei fraţilor nostr
i

.

—

români,

pentru însaşi

metropolia
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acum câştigată mai

mult

de cât ori şi cine

te-ai nevoit, și ai lucrat, și carele vei sci să dai fiilor spirituali viaţă şi putere,
şi să-i pui pe picidre statornice.
Gratulând așa dar din tot sufletul

mare câştig, — fraţilor

meu

coreligionari români

bisericei

pentru

ortodoxe

împlinirea

pentru acest

dorințelor lor

celor ferbinţi, — ear Excelenţiei Tale pentru demnitatea cea înaltă a unui archiepiscop şi metropolit, și îndreptând cu acâstă ocasiune eu ca înainte stătătoriu al drept credinciosului popor sârbesc cătră Excelenţia Ta ca cătră

înainte stătătoriul drept; credinciosului popor român acâstă a mea gratulațiune
din suflet purcedătore: poftese dela domnul Dumnedeu din adâncul inimei
mele, ca metropolia Ta să fie norocâsă şi spre mulţi ani, şi concomitată de
binecuvântările acelui popor, în fruntea căruia Excelenţia Ta stai acum ca
căpetenie spirituală, şi concomitată de mărire şi ondre pentru Excelenţia
Ta,
ear pentru sânta biserică, a cărei ocârmuire vine acum în mânile cele probate
și puternice ale Excelenţiei Tale, să fie coronată cu succesul cel mai înde-

stulitor, S, c. a. Carloviţ, 28 Decembre 1864.

Samuil Mașirevic m. p. patriarch.

59.
.
Comisariul împtrătesc Philippovici îmvită pre metropolitul Saguna la congresul
|
din Carloviţ.
Sr. Excellenz

dem k.

k. wirklichen

Herrn

geheimer

Rath,

Erzbischof und

Metropolit der gr.or. Romanen Siebenbiirgens und Ungarns Gross-Kreuz des
kais. Osterr. Ordens Eiserner Krone etc. etc. ete. Andreas Freiherr von Schaguna.

Euer Excellenz! Seine k. k. apostolische Majestăt, haben anlăsslich der
Allerhichst angeordneten Einberufung, des Verhandlungs-Congresses, dessen
Eroffnungstag Euer Excellenz telegrafisch mitgetheilt wird, in Angelegenheit
der Ausmittlung jenes Antheiles, welcher den von der Karlowizer Metropolie
getrennten romanischen Sprengeln zufallen soll, dann in Angelegenheit der

Vertheilung der in den banater Discesen inmitten einer romanischen Bevălkerung gelegenen Klister, laut der mir Allergnădigst ertheilten Instruktion de
dato 24. v. M. den Allerhichsten Willen kund zu geben befunden, dass diese
Angelegenheiten măglichst durch ein freundschaftliches Ubereinkommen

beider

betheiligten Parteien gelâst werden măgen.
Behufs

der

Vereinbarung

dieses

der von. der Karlovitzer Metropolie

Ubereinkommens

getrennten

sind zur Vertretung

romanischen

Sprengeln

die

zufolge Allerhăchster Entschliessung von 14. luni 1864 in diesen Sprengeln
fiir den National-Congress gewâhlten Deputierten in Gemeinschaft mit Euer
Excellenz als dem Erzbischofe und Metropoliten der griechisch-orientalischen

Romanen

in Siebenbirgen und

Excellenz

und

mit

dem

Bischofe

Ungarn
von

oder

Arad

einem

berufen.

Bevollmichtigten

40%

Euer

—
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Ich bitte daher Euer Excellenz zu dieser unter meinem Vorsitze zu
versuchenden Vereinbarung entweder in hocheigener Person zu erschein
en, oder den
zu wăhlenden Vertreter mit der năthigen Vollmacht zu versehen
und an dem

telegrafisch mitzutheilenden Tage in Karlovitz eintreffan zu lassen,
mich iibrigens
von dem gefassten Entschlusse telegrafisch gefălligst verstindigen
zu wollen.
Genehmigen

Euer Excellenz

Hochachtung und Verehrung.
Semlin,

5. Jinner

die Versicherung

meiner

1865.

ausgezeichnetsten
Philippovic g. m.

60.
Metropolitul Șaguna mulțămesce comisariului împerătesc
Bar. Plilippovici
Pentru spriginul dat la înființarea metropoliei române.

Dem

hochwohlgebornen

Herrn

kaiser,

Kommissăr

von Philippovie.

und

General-Major

Baron

Das Allerhâehste k. Handschreiben von 24, Dezem
ber v. J. hat mir einen
grossen 'Trost bereitet, der um so grâsser
ist, je inniger derselbe von dem
ganzen glăubigen Volke empfunden wird.
” Im tiefsten Herzen ergriffev, danke ich
mit der vollsten Hingebung der
unverbriichlichen Unterthanentreue fiir
die Ernennung zum Erzbischofe und
Metropoliten der. gr. or. Romanen in Siebe
nbiirgen und Ungarn, durch welche
Seine Majestăt in so hervorragender
YWVeise mich neuerdings auszuzeichnen
allergnidigst geruht hat,
Lauter und virkungsvoller als mein eigene
s Dankgefiihl wird aber die unvergingliche Dankbarkeit des gliubigen
Volkes sich ăussern, dessen frommer
Sinn în der Erhebung der Kirche zu
ihrer alten Wiirde ein dauerndes Denlm
al
der kaiserl. Huld und Gerechtigkeit;,
fiir alle Zeiten verehrt.
Mit diesem fiir uns unschiitzbaren
Denkmal ist der hell leuchtende Name
Euer Hochwoblgebornen als kais. Synod
al-Kommissăr unzertrennlich verbu
nden,
hochwelcher unsere Kirchenangelegenheit
mittieferEinsichtund staatsminnische
m
Scharfblick geleitet haben.

————————

—
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61.
Comisariul împărătesc Philippovici încunosciinţezi pre metropolitul Șaguna
despre terminul ţinerei congresului în Carloviţ pe 5 Februarie 1865.
Sr, Excellenz

dem

k. k. wirklichen

Herrn

geheimen

Rath, |Erzbischof und

Metropolit der gr.-or. :Romanen Siebenbiirgens und Ungarns

Andreas

Freiherr

von Schaguna, Gross-Kreuz des Kais. Oster. Ordens der Eisernen Krone

etc.

Buer Excellenz! Im Nachhange zu der Aufforderung von 5. d. M. Res.
Nr. 67 bringe ich Euer Excellenz zur Kenntniss, dass ich den Zusammentritt
des Kongresses im Einvernehmen mit Sr. Excellenz dem Patriarchen auf den
5. Februar 1865 n. St. festgoestzt habe. .
Genehmigen Euer Fxcellenz die Versicherung

meiner

ausgezeichnetsten

Hochachtung und Verehrung.
Semlin,

8 Jănner

1865.

Phihppovic g. m.

62.
Metropolitul Șaguna descopere comisariului împărătes Philippovici, că nu se
pâte presenta dela început la congresul din Carloviţ.
Dem

hochwohlgebornen Herrn k. k. General-Major und
Baron Philippovie von Philippsberg.

Kommissir

Josef

Euer Hochwohlgeboren, Hochverehrtester Herr k. k. Generalmajor und kais.
Kommissir! Der Inhalt der geschătztesten Zuschrift vom .8-ten dieses Nr. 69
worin Euer Hochwohlgeboren mich mit der Einladung zur Theilnahme an den
Verhandlungen des National-Congresses, weleher am B-ten Februar d. J. in
Karlovitz zusammentreten wird, gefălligst beehren, hat mich nur freudig beriihren
kănnen, da die in Aussicht genommene

Vereinbarung

eines

Ubereinkommens

iiber den, den romanischen Kirchensprengeln zufallendem Antheil an dem
gemeinsamen Vermăgen einen fârderlichen Scbhritt weiter zur Konstituirung
der Metropolie bildet, welche Seine Majestăt der Kaiser mit dem allerhăchsten
Handschreiben

vom

24,

Dezember

1864

fir die gr. or. Romanenin

Sieben-

biirgen und Ungarn in tiefdankbarst anerkannter Huld und Gnade zu errichten
geruht haben.

|

„Um so schmerzlicher muss ich es beklagen,

dass

mein

noch immer an-

gegriftener Gesundheitszustand es mir leider nicht allsogleich gestattet in Karlovitz zu erscheinen, wie ich denn auch tief bedauert habe, dem Drange meines

Pfichtgefiihles nicht im Augenblicke folgen, und Allerhăchst Seiner kais. k.
Apostolishen Majestăt meinen unterthănigsten Dank fiir die mir zu Theil
gowordene gnadenvolle Auszeichnung persânlich abstatten zu konnen.

—

Es
Wien,

wird
wohin

der Residenz

mir
ich
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nur in den nichsten Tagen măglich sein,

zuerst eilen muss,

anzutreten,

und

die Reise nach

da mein Aufenthalt

denn doch einige Zeit in Anspruch nehmen

und die romanischen Abgeordneten wobhl kaum vor dem
ehrenvollen Rufe nach Karlovitz folgen k&nnen.

diirfte,

in

werde ich,

15-ten Februar

dem

Indem ich daher fiir die Dauer meiner allfilligen, vielleicht auch
linger .
anhaltenden Verhinderung auf Grund der allerhâchsten kaiserli
chen Entschliessung vom 24, Dezember 1864 zu meinem Stellvertreter bei den
Verhandlungen

des Nationalkongresses

den hochwiirdigsten Herrn Bischof von Arad Procopiu

s
Ivacskovies fiirgewiihlt habe, und Euer Ho chwohlgeboren
hievon pflichtschuldigst
in Kenntniss zu setzen mich beehre,

Wohlwollen

bitte ich recht sehr,

demselben das g&leiche

angedeihen zu lassev, mit welchem Euer Hochwohlgeboren

mich
auszuzeichnen stets so giitig waren.
Genehmigen Euer Hochwohlgeboren die Versicherung
meiner aufrichtigsten
Verehrung und Hochachtung, mit welcher
ich in inbriinstigem Gebete den
Wunsch

verbinde, dass es der erprobten staatsmănnischen
Einsicht una Fihrung
des kaiserlichen Kommissărs gelingen mige,
die so erfolgreich begonnene
hochwichtige Mission mit gleich gliicklichen
Ergebnissen einem segensvollen
Ende
und

ă

Abschlusse

recht bald

entgegen

zu fiihren.

Dies bittet in froher Zuversicht zu Gott,
Buer Hochgeboren
Hermannstadt, 19. Jinner

|
1865.

ergebenster Diener.

63.
Cerculariul episcopesc do 27 Decembre
vechiu 1864. N. 1137 cătră toţi
„ deputații români congresuali îndreptat
pentru, participare la congresul din
Carloviţ.
După o însciinţare ofici6să primită
dela, Ilustritatea Sa domnul comi
sariu
G. r. congresual și sinodal, gene
ral-maiorul baron Philippovici
de datul 5 Ia-

ritoriul român,

despărţit

părţirii mănăstirilor din

de metropolia

diecesele

română, fiind a tot preainalta
voie
aceste cause pre cât numai se
pote,
amânduror părților interesate,

Carloviţană,

bănăţene,

cum

și

în

privinţa îm-

care se află între o poporaţiune

a Maiestăţii Sale
să se deslege prin

ce. r. și apostolice: ca
o învoială amicabilă a
MI

„Spre a concurge la acâstă învo
ială, pe lângă Excelenţia Sa d-l
archiepiscop
ŞI metropolit al românilor grec
o-răsăriteni din Ardeal și Unga
ria, s'au plenipotenţiatul aceluia, şi pe lâng
ă
mine

subscrisul,

sunt chemaţi

în chip de re-

|

—
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presentanţi ai teritoriului român despărţit de metropolia Carloviţană, toți aceia
deputaţi, cari din acest teritoriu s'au fost ales în vara trecută pentru congresul
naţional; €ră însaşi pertractarea de învoială se va intempla sub presidenţa
suslăudatului domn comisariu c. r.
Domnii deputaţi ai nostri vor sei pune în cumpănă acele detrimente, care

ușor ne-ar pute întâmpina, de. cumva întrebările mai sus pomenite sar deslega
fără încurgere din partea română; pentru aceea având în vedere preagraţi6sa
intențiune

a Maiestăţii

Sale

c. r.

şi

apostolice,

sunt învins

deplin:

că toţi

domnii deputaţi, mai sus atinşi, fără pregetare vor lua parte în cuprinsul pertractativ și anume în desbaterile privitore la obiectele mai sus atinse; spre
care scop eu nu voia lipsi terminul deschiderei

aceluiaș congres,

unde se pote

pe cale telegrafică, dar în tâtă întâmplarea fără amânare al aduce la cunoscința
tuturor deputaţilor nostri români,

şi acâsta

cu atât mai vârtos:

căci înfăţişarea,

lor la congres se poftesce într'un modru hotărit.
Deci dar 'Titulata Domnia Ta, ca deputat din părţile teritoriului român,
în legătura scris6rei mele

din 2/14 Novembre a. c. Nr. 928 cu acesta

a te pregăti: ca la terminul deschiderei congresului pertractativ,
cea

mai scurtă

Ti se va aduce

la cunoscință,

negreșit

eşti poftit,

care pe calea

se poţi fi în Carloviţ.

64.
Episcopul Aradului Procopie Ivacicovici întrebă pre metropolitul Saguna,
dâcă poteîn persână participa la pertractăvile congresuale în Carloviţ.
Excelenţia Vostră Înalt Preasânţite domnule archiepise6pe şi metropolite!
Scrisorea Ilustrităţii Sale comisariului c. r. congresual şi sinodal, Gomnului
general-maior baron Philippovici, de datul 5 Tanuariu nou 1865. Nr. Bes. 67
privitâre, la conchiemarea congresului pertractativ Carlovițan, şi cu deosebire
la acele obiecte, în privinţa cărora după preaînalta voie a Maiestăţii Sale c.
T. şi aposolice e de a se mijloci o învoială între partea română şi între cea
sârbescă, — am ondre împreună cu cerculariul meu îndreptat în urmarea aceia
cătră toți deputaţii români congresuali, — în alăturare cu aceea rugare a 0

împărtăși Excelenţiei

Vâstre:

ca

să binevoiţi

a mea

pentru

mai de aprope

orientare, a-mi face cunoscut: dacă Excelenţia Vostră în personă, ce ar i.
forte de dorit, sau prin un plenipotenţiat socotiți a lua parte în desbaterea

obiectelor de învoială.
Dealtmintre bunevoinţei şi iubirei recomandat, cu deschilinită cinstire sunt
Al Excelenţiei Vostre slugă plecată
Arad,

28

Decembre

1864.

_

Procopie

Ivacicovici,

episcopul Aradului.

—
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65.
Metropolitul

Șaguna

respunde

episcopului

Jeacicovici,

că mai

întâiu

au a

se presenta ca deputațiune la împeratul și apoi la congres în Carloviţ numai pe 15 Februarie nou.
Preasânţitului domn
La mult

prețuita

episcop

scrisâre

al Aradului

a Preasânţiei

Procopiu Ivacicovici.

“Tale

din 28 Decembre

a. trecut

Nr. 1187 grăbesc a răspunde; că eu aflu nu numai de cuviință, ci și de datorință, ca mai nainte de a ne înfățișa la congresul națiunei serbesci ca o

metropolie

coordinată

cu cea sârbâscă,

să depunem

la

picidrele tronului îm-

părătese mulțămita nostră într'un chip sărbătoresc, şi adecă printr'o deputaţie
constătătore din mine, din Preasfinţia Ta, şi din următorii nostri bărbaţi distinşi:
comite

dl Anareiu Mocioni de Foen, dl septemvir Popoviciu, stu Serbu, dl
suprem Georgiu Popa, dl Babeş asesor la tabla regâscă, protosincelul

Roman, dl Pascu fişcal primar al comitatului Craşeu, protopopul Ioan Marco,
D. Ionescu scu Mărinescu din Lugoş, apoi din vre-o câţiva ardeleni, cari sunt
de present în Viena.
Eu

astfeliu

m'am

otărit,

şi în acest înţeles

am

şi

scris d-lui comisariu

Filippovici cu aceea, că eu, Preasfinția Ta, şi ceialalți deputaţi congresuali
români numai pe 15 Februarie că]. nou vom putea ajunge la Carloviţ.
Deci acestea făcându-Vă Preasfnţiei Tale cunoscut, 'Te rog cu frățâscă

dragoste, a face astfeliu de disposițiune, ca Preasfinţia 'Ta
cu ceilalți domni
sus numiţi coreligionari și conaționali să binevoiţi a ajunge
la Viena pe 19/31
Ianuariu, unde eu cu locuință „Osterreichischer Hofe
vă voiu aștepta, ca apoi
să mijlocese audiență.

Pre lângă care cu frăţescă dragoste și distinsă ondre
am rămas

Sibiiu,

5 Ianuariu

1865.

66.

Cuvântarea mea cătră Împărat, când m'am înfățișat
la Prea înalt Același
cu deputaţii din întrega metropolie de ai muljămi
pentru resolvirea metropolici.
|

|

Euer Kaiserlich-kănigliche

Als
Ahnen

verkii

(Insemnare

de Saguna).

Apostolische

Majestiăt: Unser

allerdurchlauchtigster Herr!

allergniădigster,

Euer Majestăt vor 16 Jahren den gehe
iligten 'Thron Ihrer ruhmreichen

bestiegen,

haben

Euer

Majestăt

dem

grossen

evangelischen

Grundsatz

ndigen geruht, welche das weise
n der găttlichen Vorsehung unter
dem begliickenden Scepter des allerdurchWalte
lauchtigsten Herrscherhauses Habsburg-

—
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Lothringen zu einem măchtigen Gesammtreiche vereinigt, und seit Jahrhunderter.
|
schon untrennbar verbunden hat.
Die frohesten Hoffnungen wurden

hiedurch în den treuen V5llkern Euerer:

Majestit erweckt, und sie preisen darum den Namen des geliebten Monarchen,
dem Gott die Weisheit, Kraft, Wiirde, und die Tage gegeben, um die Verheissung des kaiserlichen Wortes mit der segensvollen That der Erfillung
fiir alle Zeiten zu besiegeln.

Aufgerichtet, und freudig erhoben durch Euerer Majestit grossen hochherzigen Entschluss sehen insbesondere jene Kirchen und Volksstimme einerschâneren Zukunft entgegen, welchen bisher durch die Ungunst der Verhiltnisse

die Sonne der Glechberechtigung nicht im vollen Glanze wărmend geleuchtet hatte.
Auch wir, die Romanen des griechisoh-orientalisehen Glaubens in Siebenbiirgen und Ungarn, vergessend eine lange, leidensvolle Vergangenheit, richteten.
voll unerschiitterlichen Vertrauens unsere Blicke hinauf zu dem Throne Euerer

Majestit, von deren Huld, Gerechtigkeit und Gnade die Wiederbelebung eines
altgeschichtlichen, în der Erinnerung des glăubigen Volkes festgewurzelten
Rechtes der griechisch-orientalischen Kirche allein zu erwarten war.
Unsere allerunterthănigsten, von dem Gefiihle unwandelbarer, nie wankender

Unterthanentreue begleiteten Bitten haben in dem Herzen des edelsten Monarchen die gnadenreichste Erhirung gefunden.
Mittelst kaiserlichen Handschreibens vom 24. Dezember v. J. haben Euere
Majestât zu genehmigen geruht, dass fiir die griechisoh-orientalischen Romanen
aus Siebenbiirgen und Ungarn eine selbststindige, der serbischen koordinirte
Metropolie errichtet, und die bischâfliche Kirche in Siebenbiirgen zur Metro-

„_politanwiirde erhoben verde.
|
|
Die tiefste Erkenntniss der unaussprechlichen Woblthat dieses allerhâchsten
Eaiserlichen Gnadenaktes fiihrt uns, die wir în diesem feierlichen Augenblicke
auf das hăchste uns ergriffen fiihlen, an die Stufen des geheiligten Thrones,
um Euer kais. kânigl. Apostolischen Majestăt, Allerhichstdessen Gnade und
văterliches Wohlwollen auch die Romanen des griechisch-orientalischen Glaubens
mit

stets

neuen

Zeichen

viiterlicher Huld

und

Liebe

in

Ihren

michtigsten

Schutz nimmt, unsere ehrfurchtsvollen, wirmsten, und innigsten Dankgefihle
ehrerbietigst darzubringen. .
Lauter und wirkungsvoller, als unser eigens Dankgefiihl vird aber die
unvergingliche Dankbarkeit des gesammten romanischen griechisch-orientali-.
schen glăubigen Volkes in Siebenbiirgen und Ungarn sich iussern, dessen
frommer Sinn, in der allergnădigsten Errichtung einer Metropolie fiir dasselbe
ein dauerndes Denkmal

der kaiserlichen Huld,

alle Zeiten verehrt.
Durch

das unverbriichliche Streben,

Gerechtigkeit

und

Gnade

fiir

dem Reiche Gottes fromme Christen,

dem Staate niitzliche Biirger, und in beiden dem allerdurchlauchtigsten dster41

—

reichischen Kaiserhause

stets treue,
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und

immerdar

zu

Unterthanen

dankbare

erziehen, wird die romanische griechisch-orientalische Kirche bemiiht sein, der
ihr im reichen Masse zu Theil gewordenen kaiserlichen Gnade und Wobhlthat,
welche Euerer Majestăt segnende Hand auch in der Durchfiihrung des begonnenen

grossen Werkes ihr noch ferner zu 'Theil werden zu lassen allergniidigst geruhen
i
:
xvolls, stets und zu allen Zeiten wiirdig zu bleiben.
Gott erhalte, schiitze und schirme Euere Majestit zum Woble, Gliick

und Frieden aller unter dem miăchtigen Scepter des
von Osterreich vereinigten Kirchen und Volker!
Viena,

în 93 Ianuarie

(7 Februarie)

glorreichen Kaiserhauses

1865.

Deputaţiunea a fost compusă din următorii:
Metropolit Şaguna ; Episcop Ivacicovici; And. Iocioni ; Sim. Popoviciu, septemvir;
Dem. Dloldovan, consil. aulic; Archim. Popasu; Georg Popa, comite suprem;
Joan cav. Aldulian, v.-preş.; Bran de Lemenyi, căpit. supr.; 1. Puşcariu, admin.
comitat.; Vincențiu Babeş; Dem. Ionescu, secret. aulic; Dr. Pomuf, cons. reg.;
Nic, Popea, protosincel; Dion Roman, protosincel; Ioan Dlarcu, protop. Lugoş;
Filip Pascu, fișcal comit.; Ladisi. Bogdan, ases. trib.; Raduloviciu, Bis. albă;

Const. Udrea, epitr. Lugoş; Joan Peţa, Caransebeş.

-

67.
Protocolul,

despre ședințele conferenţiale,

ţinute în urmarea

înaltului întimat

al mânisteriului de stat din 29 Decembre 1864. Nr. 8642, din partea corpului vepresentativ român gr.-oriental în Carloviţ, începând din 20/8 Februarie
1865 pănă în diua subsemnată, spre scopul realisărei unei împăcăciuni în
privința fondurilor comune administrate în Carloviţ şi a meinăstirilor bănăţene.
Sub

presidența Excelenţiei Sale Înalt Preasânţitului

domn

archiepiscop

şi metropolit Andreiu baron de Şaguna. În presenţa Înalt Preasânţitului domn
episcop al Aradului Procopiu lIvacicovici şi a domnilor deputaţi naţionali:

Constantin Gruics protopresbiterul Hasiaşului, Ioan Marcu protopresbiterul
Lugoşului, losif Beleş protopresbiterul Totvaradiei, Nicolae Andreevies preot
şi director al scolelor naţionale din Caransebeş, Andreiu Mocioni de Foen
mare proprietar în Timișora, Vincențiu Babeş cojude la tabla regâscă din Pesta,
George de Fogarasi advocat şi proprietar de realităţi din Lipova, Sigismund
Popovics advocat din Arad, Dr. Demetriu Haţegan advocat din Oraviţa, Dr.
Aurel Maniu advocat din Lugoş, şi Lazar Ionescu advocat din Arad.

1. Excelenţia Sa domnul archiepiscop şi metropolit deschidâna ședința
cu o scurtă cuvântare mai înainte de tote presentâză adunărei a) biletul
de
mână al Maiestăţii Sale ces. reg. apostolice din 24 Decembre 1864, prin
care

—
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la rugările românilor greco-orientali din Ardâl şi Ungaria se concede preagrațios înființarea unei metropolii independente, coordinate celei sârbesci, şi

- biserica eparchială

din Ardsl

se ridică

la demnitate

de metropolitană denu-

mindu-se tot deodată Excelenţia Sa de întâiul archiepiscop şi metropolit, —

departe b) înaltul intimat al Excelenţiei
stat cavaler

de

Schmerling

Sale

din 29 Decembre

domnului ces. reg.
1864.

mai

ministru de

Nr. 8642 I. prin care se

fac cunoscute preaînaltele disposiţiuni conţinute în preaînaltele resoluţiuni tot
din 24 Decembre 1864, privitre la regularea relațiunilor produse prin noua
metropolie, și provocă adunarea ca aceste acte prea momentose ce încuviințeză,

restaurarea şi reconstituirea odinidrei nostre metropolii naţionale să se aducă
la cetire mai 'nainte de tote: acesta provocare numai de cât împlinindu-se,
Excelenţia Sa domnul preşedinte archiepiscop şi metropolit, cu provocare la
punctele celui din urmă înalt act, ce se reduc la fondurile comune și mănăstirile

bănăţene și cari puncte aci sub A) în versiune verbală comunicându-se —
face cunoscut, cum-că de Gre-ce terminul de înfăţişare din partea Ilustrităţii
Sale domnului

ces. reg. comisariu

congresual

și general

maior

baron de Phi-

lippoviei cu seris6rea convocatore din 8-lea Ianuarie 1865 pe B-lea Februarie
a. c. defipt, din partea românilor din aceea causă nu s'au putut ţine, fiind-că
precum Excelenţia, Sa personalminte așa şi restaurata ierarchie bisericâscă română prin representanţii ei, au avut o sântă și urgentă datorință mai nainte
de tâte a se presenta înaintea Maiestăţii Sale, spre a depune la p6lele Mărețului
Tron tributul celei mai omagiale mulțămiri pentru amintita, preaînaltă graţie, şi
de aceea înfățișarea nâstră aici numai acum a fost posibilă; deci dară află de
bine ca adunarea spre a puts numai de cât purcede întru resolvarea problemei
sale, prin alegerea de doi secretari din sinul ei,

carii s& ducă

protocolele

şe-

dințelor şi să îngrijescă de tote afacerile scrisuale, — de loc să se constitue, —
spre ce scop Excelenţia propune de primul secretariu pre deputatul Vincențiu
Babeş și de al doilea pre deputatul Dr. Aurel Maniu.
„În' privinţa acelei părţi din averea comună a dieceselor metropoliei
Carloviţane din Ungaria Croaţia Slavonia cu confiniile militare, carea are să
cadă părților române despărțite de acestă metropolie, —— mai departe în privința
mănăstirilor aflătâre în diecesele bănăţene în mijlocul unei poporaţiuni române, — s'a îndurat Maiestatea Sa ces. reg. apostolică cu mai departele prea
înaltele resoluţiuni din 24 Decembre 1864 preagraţios a ordina, ca în congresul
național să se stăruescă încheerea unei complanări.
Procedura ce are a se observa în direcțiunea
preaînaltă instrucţiune,

înalt aceluiași

ce' Maiestatea Sa

comisariu general maior

c. r.

acâsta,

apostolică

e regulată prin o

s'a îndurat

a emana

Iosif baron de Philippovici.

Acâsta procedură în esența ei se cuprinde întru aceea: cum-că congresul

se desparte spre acest scop în dou corporaţiuni representative din cari una
se va compune din patriarchul, episcopii şi deputaţii sârbesci;, ear ceealaltă
41%

:

—
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din Excelenţia Ta s6u plenipotențiatul Excelenţiei Tale, din episcopul Aradan

şi deputaţii români, și cum-că aceste corporațiuni representative vor avâ a
o
- â
-conlucra întru esoperarea unei împăcăciuni“.
Decisiune unanimă.
Na
|
Actele Maiestatice respective ale ministeriului de stat, — după-ce simțalui

„de -mulţămire.: a: naţiunei: române de religiunea greco-orientală din Ard6l și
"Ungaria s'a 'dat cuviinci6sa omagială espresiune, — se iau la cunoscință,
“membrii adunării propuși de secretari se recârcă spre ocuparea acestor posturi,
-Și în urmarea acesta corpul representativ se dechiară de constituit,
2,

După-ce

secretarii aleși

'și cuprind

locurile,

primul secretar Vincențiu

“Babeş face întrebare în privința limbei în care are a se duce protocolul
.
După

o desbatere

cu

deamănuntul

a acestui obiect şi după considerarea

seriosă a sustătătârelor privințe de oportunitate, se decide unanim:
Protocolul

de şedinţe în cât acela e menit

e a se purta în limba

germană,

naţională în limba română.

tot

odată

însă

a se substerne înaltului regim

spre

întrebuințarea proprie

3. Excelenţia Sa domnul preşedinte, privind de urgent
necesar — face
propunere: ca acum să se aducă la propunere şi
desbatere operatele — ce de
0 parte bărbaţii români de încredere Andreiu de
Mocioni şi Vincențiu Babeș
convocați în Septembre anul trecut la Carloviţ
lângă s. sinod, de altă parte
în societate cu Ilustritatea Sa Înalt preasânţitul
domn Procopiu Ivacicovici
episcopul Aradului, — în privința realisării
practice a despărţirei ierarchice a
românilor de cătră sârbi, le au substernut
parte s. sinod parte Ilustrităţei Sale
domnului
comisariu

Conform
titele operate

congresual.

acestei propuneri unanim primite, membrul
Babeș cetesce amin-

cari se întituleză:

a) Proiectul de program a bărbaţilor de
încredere români conchiemaţi în
anul 1864 la sinodul episeopese Carloviţan,
spre scopul unei grabnice practice
şi drepte realisări a despărțirei ierarchic
e a românilor de cătră sârbi.
d) Opiniunea

din

acelea

membrilor

români

acelei

comisiuni,

care

s'a esmis

de cătră

fonduri.

_
După finirea cetirei acestor operate și darea de chiarificaţiunile necesare,
din tote părțile se descopere dorinţa, — că dere-ce s'au făcut cunoscut
şi Excelenţia Sa
cum-că
domnul președinte archiepiscop

şi metropolit a elucrat asupra

—
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Excelenţia Sa împlinind dorinţa, acesta generală, lasă prin al-doilea se|
|
cretariu Dr. Maniu a se ceti propriul său elaborat.
După Ânirea cetirei se aduce următorea decisiune unanimă:
Precum proiectul de program

şi opiniunea bărbaţilor români

de încredere

la s. sinod din anul trecut dela Carloviţ, — aşa propunerea Excelenţiei Sale
domnului preşedinte, archiepiscop şi metropolit se ia cu recunoscătâre mulță- mită la cunoscință,

—

du-se cu deplinitate,

părerile

cuprinse

se dechiară

în acelea apreţuindu-se

și acceptân-

de părerile acestui corp representativ, şi se

decide păstrarea acelora în archiva metropolitană
|
română şi germană.

şi tipărirea acelora în limba

4. La făcut'a proposiţiune în privinţa stabilirii unei base de împăcăciune
consunătâre cu înaltul intimat al Excelenţiei

Sale domnului

ministru de stat

din 29 Decembre 1864 Nr. 8642. I, carea apoi să servâscă de temeiu la negociaţiunile deschidinde în privinţa împărţirii averei comune ; după-ce acest obiect
s'a desbătut temeinic, şi s'a luat cuviinciosa privire la problema ce are a o
resolva

acest

în

representativ,

corp

din 24

resoluțiuni

preaînaltei

urmarea

Decembre 1864 s'a adus cu unanimitate următârea decisiune:
În privinţa problemei, ce are a resolva acest corp representativ în urmarea
mai sus lăudatului intimat ministerial de stat, se dechiară, — cum-că deși în
propunerea aci aclusă (Vedi Nr. VII.) a Excelenţiei Sale domnului președinte

archiepiscop şi metropolit și în. operatele bărbaţilor români de încredere din
Octomvrie 1864 (vedi Nr. VIII) egala îndreptăţire a părţilor române despărțite

de cătră metropolia

clericale şi inalienabile, şi es-

din Carloviţ la fondurile

chisiva

lor îndreptăţire

cum-că

aceste

S. George

Bezdin,

Hodoș,

la mănăstirile

şi Mesits,

precum din punct de vedere bisericesc așa şi a dreptului de stat pe deplin
şi temeinic e arătat și dovedit, în cât din acelea operate apriat se vede,
fonduri

precum

şi punerea

privind

înființarea,

şi destinul lor

comune,

nepurtând

nici

când

caracter naţional,

acest

corp

representativ

lor în lucrarea normată şi susținută prin resoluţiuni înalte ale guvernului, —
au fost necondiționat
genere

esclusiv

confesional;

prin

urmare

ci în

cugetă

că,

ar fi pe drept, ca pre partea română să vină jumătate din aceste fonduri ;
totuși acest corp representativ cu privire la problema sa custătore din mijlocirea unei înţelegeri şi împăcăciuni amicabile se află îndemnat spre scopul
acesta, dar chiar numai

spre înlesnirea

ajungerei

acestui scop,

din privinţe de

oportunitate a lua de basa împăcăciunei alt temeiu, şi de aceea în privința
|
i
acestui obiect stabilesc următorele principii:
ca
primesce
se
comune.
fonduri
două
numitelor
1. În privinţa împărţirei

temeiu la

împăcăciune

acel

mod

de

calcul

pomenit

în

opiniunea

bărbaţilor

carele în esenţa întru aceea se cuprinde,

români de încredere din Octobre 1864,

cum-că după fixarea capitalelor contribuite din partea dieceselor preponderante

române

—

Arad,

Timişora

și Verşeţ

şi

a unor

mănăstiri

situate

în mijlocul

—
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acelora, şi a acelor sume incurse din partea dieceselor curat sârbe, precum şi
după împărţirea egală a sumelor întrate din partea metropoliei comune, câştigul
ce să va arăta se împarte, după proporţiunea sumelor întrate, și apoi din

aceste se compensează şi rebonifică sumele cu care au dat o parte mai mult
de cât alta, şi s'au folosit mai

mult una

decât altă parte,

a) din fondul clerical

.

.

.

.

556500 A.

d) din cel inalienabil

.

. .
Suma

.
.

318,600,
875,100A.

şi anume:

v.a.

2.

In privința mănăstirilor Hodoș, Bezdin, S. George, şi Mesits, cari
esista de timpuri imemoriale, se primesce propunerea Excelenţiei Sale Înalt
preasânţitului domn archiepiscop şi metropolit — şi proiectul de program al
bărbaţilor de încredere în deplin, prin urmare se susține dreptul asupra tuturor
patru mănăstiri.

|

3.

În privinţa

celorlalte

corpul representativ se alătură

fonduri

și fundaţiuni

conținutului respectiv

administrate
precum

în Carloviţ

a propunerei așa

şi a opiniunei, deci dară se aşteptă şi pretinde participarea studenţilor români
ce vor studia în Carloviţ din fundaţiunile

alumniale

și Putnikiane, mai departe

estradarea fondului de fundus instructus pentru reşedinţa episcopâscă din Arad
episcopului Aradan, spre mai departe administrare în sumă de 7303 Îl. v.a.

precum şi estradarea fondului în suma de 1484 fi. 918/,, cr. din o caducitate
română fundată pentru un seminariu român încă în anul 1841 de cătră fostul

episcop al Verşeţului Iosif Raiacic.
4. În fine se susţine pretensiunea precum asupra jumătăţei din veniturile
intercalare după cel din urmă archiepiscop şi metropolit comun reposatui Iosif
baron de Raiacio, aşa şi asupra cel puţin unei jumătăţi din” preţul reşedinţelor
şi realităţilor episcopesci din Verşeţ şi Timişora, precum şi asupra unui ajutoriu potrivit pentru episcopul Caransebeșan spre câștigarea celor mai necesare
od6re archipăstoresei şi acaretelor mai de lipsă.
Deşi acest corp representativ prin stabilirea principiilor conținute
în
aceste decisiuni cu unanimitate aduse şi-a precisat punctul de mânecare,
totuși nu e neaplecat în interesul unei complanări amicavere şi împăcăciuni
frăţesci
şi în presupunere a întimpina o asemenea aplecare
lăsa şi în mai departe negociaţiuni amicavere.

5.

Excelenţia Sa

necesar şi corespundător

dl preşedinte
scopului,

archiepiscop

şi

la cealaltă parte a se

şi metropolit

privesce

de

că acest corp representativ să se ocupe cu

întrebarea despre preluarea şi manipularea părții de
avere, ce are a 'se da din
comune

fondurile

părţilor

române

despărțite

de

metropolia

din Carloviţ, şi
aduce la propunere şi desbatere un proiect propriu
spre acest scop elucrat.
După prejudecare matură şi seridsă a acestui
obiect și după desbaterea
punctuală
a proiectului subşternut,

acela se primesce în următoriul cuprins,
— aducându-se
în privința acâsta următârea decisiune.
unanimă:

—

$. 1. Una
dului,
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epitropie provisoră se așadă constătătâre din episcopul Ara-

din doi membrii

preoțesei

cu

doi

cu patru suplenţi din confiniul militar,
care fine corporaţiunea

acâsta

suplenți,

din

patru

membrii

lumeni

şi din un casar şi un controlor,

desemnâză

pre

următorii

spre

domni:

a) De preşedinte pre Ilustritatea Sa prea sânţitul domn Procopiu Ivacicovici
- episcopul Aradului. .

a

b) De membrii din partea preoţescă, pre domnii: Constantin Gruici protopresbiterul Hasiaşului, Ioan Marcu, protopresbiterul Lugoşului.
c) De suplenţii membrilor preoţesci, pre domnii:

Fizeşanu, paroch din Toracul

„mic, Nicolae Andreevici, preot şi directorul sedlelor naționale din Caransebeş.
d) De membri lumeni, pre domnii: Andreiu de Mocioni proprietar din Foen,
George

de

Popa

comite

suprem

din

regimentul confiniar româno-banatic,
comitatens al comitatului Caraș.
€) De suplenţii membrilor

lumeni,

pre

Arad,

Marcu

Rotar

c. r. maior în

Iulian Ianculescu perceptor general
domnii:

George

de Fogarasi

advocat

şi proprietar de realități din Lipova, Nicolau Ziga sen. proprietar de realităţi în Oradea-mare, Iosif Seracin c. r. căpitan în regimentul confiniar
româno-banatic, Constantin Udrea neguţătoriu şi curatorul bisericei din
Lugoş.

f) de casar pre dl Dr. Atanasiu Șandor profesor de preparandie din Arad.
9) de controlor pre di Lazar Ionescu advocat în Arad.
$. 2. Partea averei ce va căd6 pe sema părţilor ierarohiei nostre române,
o va primi preasânţitul domn preşedinte episcop cu epitropul Ilustritatea Sa
dl Andreiu Mocioni de Foen și cu casarul su controlorul.
$. 3. Averea acesta bisericâscă se va păstra deocamdată la eparchia din
Arad,

şi

adecă

banii

gata

se

vor

pune

în

casa

de

păstrare

din

Arad,

ear

cealaltă parte a acestei averi ce va fi în obligaţiuni, se va depune în casa de
fer, spre ce sfârşit are a se cumpăra numai decât casa Wertheimiană de fer.
$. 4. Epitropia funoţionâză în cause momentâse de natură urgentă în
şedinţe plenare, cari constau din toți membrii s6u suplenţii lor; causele de
manipulațiune ordinară însă au a se decide de cătră preşedinte cu atragerea

cel puţin a unui membru bisericesc şi doi lumeni su a suplenţilor acestora.
$. 5. Suplenţii numai atunci au vot când suplinesc pe vre-un membru
ordinariu,
$. 6. Epitropia de loc la început în şedinţa plenară va cerceta, dâcă
capitalele elocate la privați au destulă şi sigură ipotecă, şi dâcă debitorii
plătesc regulat cametele, şi de vor afla, că capitalele n'au ipotecă destulă, și

debitorii sunt; moroşi ; atunci să facă cele de lipsă pentru încassarea capitalelor
-și a cametelor neplătite, și banii încasaţi să-i pună în casa de păstrat din Arad.

$. 7. Nu este ertat deocamdată

a eloca banii fundaţionali la privaţi.

-

—

"$. 8.
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Afară de indemnisarea domnului episcop din Arad şi eventualminte

a episcopului

din Caransebeș

tarea speselor consistorielor,

pentru

—

pierderea

taxelor

de singelii, —

de pur-

de plătirea profesorilor teologici Şi cuartirelor

de scâle teologice, — de cumpărarea, unei casse Wertheimiane de fer, — şi de .
neîncungiuraverile erogațiuni de manipulare, nu este ertat a face cheltueli,

Ş. 9. Primirea cametelor şi altor bani are a se face prin casarul și controlorul în fiinţa de față a episcopului şi a unui epitrop, sau cel puţin pe lângă
contrasemnarea episcopului. Altcum primirea banilor nu se privesce de legală.
6. Excelenţia Sa dl președinte archiepiscop și metropolit cu privire că
acest corp representativ prin aducerea decisiunilor de pănă aci şi-a
resolvat

problema ce i s'a încredințat, aduce la propunere; ca protocolul
de ședințe
să se încheie şi acela dimpreună cu aclusele să se subşternă
Ilustrităţii Sale

domnului comisariu

congresual şi general-maior baron de Philippovici.

considerarea împregiurărilor sustătăre,
şi se decide.

propunerea

se primesce

După

cu unanimitate
|

Protocolul de şedinţe se încheie şi Excelenţia Sa, dl preşedinte
archiepiscop
și metropolit se râgă a transpune protocolul cu aclusele
Ilustrului domn ces,
reg. comisariu

congresual.

Carloviţ, în 16/28 Februarie 1865.
Andreiu baron de Şuguna, archiepiscop
şi metropolit; Procopiu Ivacicovici,
episcopul Aradului; Constantin Gruici, proto
popul Hasiașului; Joan Marcu,
protopopul Lugoşului; Josif Beleş, proto
popul Totvaradiei; Nicolau Andreevici,
Andreiu de Mocioni, Georgiu de Fogarasi,
Sigismund Popovici, Dr. Demetriu Hafeganu, Lazar Ionescu, Vincențiu Babeş,
Dr. Aurel an.

68.
Protocolul despre şedinţa conferenţială Jinută
în Carloviţ în 2/14 Ilartie 1865,
din partea corpului representativ român
la Congres, în urmarea convociirii
Lcelenţiei Sale d-lui archiepiscop și metropolit
român greco-oriental. Sub
președința Ekcelenţiei Sale domnului
archiepiscop și metropolit baron de
Șaguna. În presențu Ilustrităţii Sale
d-lui episcop al Aradului Procopiu
Jvacicovici și a subscrișilor deputaţi
congresuali,
7, Excelenţia Sa dl președinte
archiepiscop şi metropolit face
cunoscut,
cum-că mai mulți membrii ai
acestui corp! representativ s'a
îndreptat cătră
Excelenţia Sa cu acea rugare, ca
să ]i se dee concediu pe timp nede
terminat,
de Ore-ce dânşii nepresupunând
cum-că se va trăgăna așa înde
lungat resolvarea
problemei sale nu şi-au provădut
pre așa, lung timp recerinţele
” îndatoririle oficiului lor și
familiare și
acum presenţa le e urgent
necesară acasă, mai cu

—
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s6mă că nici i aptosimative nu se pâte defige timpul, în care acest corp representativ 'şi va încheia problema, sa de aicea, drept aceea Excelenţia Sa, învită
corporaţiunea a-şi da opiniunea sa asupra acestui obiect,
În decursul. desbaterei se face observarea, cum-că unul dintre membrii
acestui corp representativ, şi adecă dl Andreiu de Mocioni s'a și absentat.

Discusiunea continuată asupra acestui obiect, prin desvoltarea împregiurărilor sustătore transformă cestiunea, propusă din specială tot mai mult în
generală, se face adecă din mai multe părți întrebare: -că 6re luând în con-

siderare cum-că deşi acest corp representativ din parte- şi a împlinit încă
înainte de câte-va săptămâni tot ce s'a ţinut de dânsul și şi-a subşternut pro-

tocolul seu domnului e. r. comisariu congresual, totuşi de săptămâni în zadar
aștâptă o întimpinare amicabilă din partea celuialalt corp representativ ; — mai
departe în considerare cum-că -nu se pâte a nu se recunâsce, că sub timpul

în Care se află aici acest corp representativ se pregătesce Greşi-care iritare în
contră-i şi a membrilor săi, dedre-ce- ori de câte ori s'a adus la discusiune în

congresul sârbesc afacerea acestui corp representativ, în totdâuna a produs o
iritare neîndatinată şi din partea unora espectoraţiuni pătimâse, — ear organele
sârbesci de publicitate discutând acest obiect în timpul cel mai recent se folosese nu numai de.un limbagiu pătimos, ci chiar vătămătoriu de acest corp

representativ,

şi prin

descrierea

de

starea

lucrului

unilaterală,

mancă

şi ici

colea schimonosită, seduc şi turbură opiniunea publică; — în fine în considerare
cum-că comisiunea

însărcinată de cătră onorabilul

cercetarea causei nostre în astfel de
fini studiile începu
asupra.
acestui
te:
dar şi altcum cu privire la amintita
de opiniune publică cu greu se pâte

congres naţional-sârbesc cu

împregiurări cu greu își va put curând
obiect și a-și formula opiniunea sa, —
și măestros produsa iritare de cugete şi
aştepta din partea acestei comisiuni, ba

nici a congresului însuși o prejudecare cuviincidsă, păciuită şi fără patimă a
pretensiunilor române şi a temeliilor pe cari se basăză acelea, prin urmare
nici

încheerea

cum-că

membrii

unei

împăcăciuni

români

'și perd

drepte

și frățesci,

şi așa

se pote

presupune

numai fără scop timpul scump pre aici cu

negligerea altor datorinţe de oficiu ale lor, şi că presența lor aici
de împregiurări cu greu va mai pute fi promovătore de preaînalta
Maiestăţii Sale spre încercarea unei împăcăciuni amicabile; — deci
considerarea tuturor acestor împregiurări se face întrebare, că 6re

în astfel
voinţă a
dară în
peste tot

mai e de dorit şi necesariu remânerea mai departe a acestui corp representativ
în Carloviţ, și potriveşte- -se acea 6re cu demnitatea sa şi cu interesul causei?

După discutarea şi considerarea matură și esactă a acestei decisiuni şi a
tuturor privințelor se aduce cu unanimitate următârea decisiune:
„Prin Excelenţia Sa dl preşedinte archiepiscop şi metropolit cu insoţirea,

Ilustrităţei Sale d-lui episcop al Aradului, a resci în privința acâsta mai nainte
de tâte părerea şi sfatul Ilustrităţei Sale domnului c. r. comisariu congresual.
“

-

42

—
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8. După reînceperea ședinței la 4 re după amâdi, Excelenţia Sa dl
președinte archiepiscop și metropolit comunică 'cu acest corp representativ,
cum-că înalt aceiaşi în societatea Ilustrităţii Sale d-lui episcop aradan amăsurat

conclusului de mai sus aci la 1 6ră după amedi a descoperit Ilustrităţii Sale
domnului comisariu congresual baron de Philippovici dorinţa mai sus amintită

"a acestui corp representativ, şi cum-că Ilustritatea Sa după ascultarea cu bunăvoință a acestei

dorinţe

s'a îndurat

a se enunța:

în tot casul să mai fie cu răbdare așteptând
acesteia.
După considerarea
din nou și esactă a
Dr. Haţeganu, Dr. Man, advoeatul Ionescu
la provocarea din tote părţile au repăşit
adus următorea decisiune unanimă:
Acest

corp

representativ

se

dechiară

că

aicea

acest corp representativ

pănă

la finea săptămânei

acestui obiect, și după-ce deputaţii
precum și protopresbiterul Gruici
dela cererea lor de concediu, s'a
e
a urma

cu

confidenţă

consiliul

sus-

lăudatului domn comisariu congresual, prin urmare a
remână aci la olaltă
pănă Duminecă în 19-lea 1. c. sra; ear în casul dâcă
și acest termin va decurge fără, resultat, atunci în considerarea privinţelor sub
numărul precedent
enumărate şi în specie cum-că de după acelea rămânerea
mai departe a acestui
corp representativ în Carloviţ ar put servi numai de
materie pentru ulteriori
iritări, — ce de sigur n'ar deservi nici interesului causei
despre ce este vorba,
nici interesului reciprocelor corelațiuni bisericesci
ce sustau între națiunea
- română şi sârbă, — a, părăsi numai decât Carloviţul;
și despre acâsta a încunoscjinţa pre domnul comisariu congresual prin comunicarea
acestui protocol,

Andreiu baron de Șaguna, archiepiscop şi metropolit; Procop
iu Ivacicovici, episcopul
Aradul

ui; Constantin Gruici, protopopul Hasiaşului; Joan
Marcu, protopopul
Lugoșului; Josif Beleş, protopopul 'Totvaradei; Nicola
u Andreevici, Vincențiu
Babeş, Dr. Aurel Man, Georgiu de Fogaraşi, Sigism
und Popovici, Dr. Demetriu
Haţeganu, Lazar Ionescu.

69.
Protocolul despre ședințele conferențiale ținute la
provocarea Fcelenţiei Sale
Înalt Prea sânțitului archiepiscop și metropolit
din partea corpului representativ român în Carloviţ începend di 5/1î
Martie 1865, pănă în diua
subînsemnatii. Sub președinţa Bcelenţiei Sale
domnului archiepiscop și metropolit Andreiu baron de Șaguna. În presența
Jlustrităţii Sale domnului
episcop al Aradului Procopia Ivacicovici, şi-a
subscrișilor deputaţi congresuali.

"9. Excelenţia Sa domnul președinte
archiepiscop şi metropolit descopere
ăcestui corp representativ, cum-că este” pofti
t. de cătră Sânţenia, Sa patriarchul
sârbilor
adi la 4 dre după amegi

la:o

consfătuire în privinţa

problemei ce s'a

—
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dat acestui corp representativ spre resolvare; deci dar fiind-că cu privire că
la acestă consfătuire din partea ceealaltă vor lua parte afară de patriarchul
şi Ilustrităţile Sale domnii episcopi sârbesei încă 5, membrii din comisiunea
spre acâsta fine esmisă de congresul naţional-sârbesc, — BExcelenţia
Sa pofteşte

ca la acesta să fie însoţit de cătră Ilustritatea Sa domnul: episcop

aradan

şi

__de cătră următorii B membri ai acestui corp representativ, şi anume de deputaţii:
protopresbiterul Gruici, Georgiu de Fogarași, Sigismund Popovici, Dr; Demetriu

Haţeganu și. Dr. Aureliu Man.
Decisiune unanimă:
Să ia la cunoscinţă şi poftiții deputaţi se vor înfățișa la prescrisul timp
la Excelenţia Sa aşteptându-se raportul despre resultat,
10. După reînceperea ședinței în 6/18 1. c. la 10 re înainte de amedi,
Excelenţia Sa, domnul președinte raporteză, cum-că eri la timpul destinat concomitat de cătră Ilustritatea Sa domnul episcop aradan şi de membrii sub
numărul precedent amintiţi, s'a dus în locuința patriarehului, unde erau adunați

afară de domnii episcopi încă 5 membrii comisionali sârbi. Sânţenia Sa patriarchul
a deschis ședința cu o cuvântare, în care au făcut o provocare, ca în principiul din ambe părți să se facă abatere dela calcul și argumente, și Excelenţia Sa

să facă o propunere în care să se formuleze minimul
în cifre; la acesţă provocare Excelenţia

Sa din motive

pretensiunilor românilor
de oportunitate ale in-

teresului comun bisericesc a aflat de consult a formula minimul pretensiunei
românilor în sumade 500,000 fi. v. a. La ofertul acesta patriarchul a răspuns,
că de dre-ce după

suma

incursă din partea românilor în fonduri, acestora nu

le-ar compete mai mult de cât vre-o 43,000
că românii cu suma aversională de 100,000 A.
deci pe Excelenţia Sa ca cu minimul său să
Excelenţia Sa după discuţiuni ulteridre a mai

fi. în capital, aşa dânsul socâte
ar puts fi mulțămiţi, a provocat
se apropie de acesta cifră; la ce
delasat 100,000 A. După o dis-

cutare din tote părţile tuturor privinţelor occurinde patriarchul au oferat;
200,000 fl. ca "maximul din partea lor, care sumă membrii comisionali au acceptat-o cu aceea că acâsta opiniune a patriarchului se vor nisui a sta pentru

aceea la congres, la ce a răspuns Excelenţia Sa că faţă cu acest maxim din.
partea. lor, Excelenţia

Sa nu se abate

dela suma de 400,000 fi,

Fiind timpul înaintat la propunerea patriarchului s'a amânat continuarea
acestei încercări de împăcăciune
Decisiune unanimă:

amicabilă pre mâne

di tot la acel timp.

Aceste luându-se la cunoscinţă şi recunoscându-se cum-că Excelenţia Sa în.
interesul unei prea dorite împăcăciuni. amicabile a adus tâte sacrificiile, ce numai

se potrivesc cu ondrea acestei corporațiuni şi se puteau aduce din partene, şi presupunându-se cum-oă Excelenţia Sa va purcede tot așa și în privinţa celorlalte
pretensiuni ce se ating de mănăstiri, de desdaunare pentru reședințele diecesane
comune și de celelalte fonduri,— se așt&ptă mai departele raport pre şedinţa viitore,
,

.

49%

—

11.
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Reincepându-se ședința în 7/19 1. c. la 9 re

diminsța Excelenţia Sa

raporteză mai departe, cum-că la consfătuirea de ieri după amâdi
cu patriarchul
și membrii comisionali sârbi, — la care consfătuire din partea,
românilor sau

înfăţoşat tot aceia individi, eară din partea ceealaltă s'a aflat
în loc de 5
membri. din comisiune 6 şi dintre aceştia, D pers6ne nouă, — din
partea, sârbâscă
nefăcându-se nici cea mai mică concesiune, ci pretinqându-se
necontenit şi

decisiv ca Excelenţia Sa în privinţa fondurilor să formule
ze minimul irevocabil
al pretensiunei românilor şi să dea, acesta Și în scris,
care apoi din partea lor
„să se propună congresului spre acceptare; ear în
privinţa mănăstirilor şi celor-

lalte pretensiuni de desdaunare ne voind a se lăsa nici
în discusiune dechiarând
că acelea nu pot compune obiectul împăcăciunei, fiiid-că
mănăstirile, precum

și fondurile şi reședințele dimpreună cu fondul
instruct şi cu tâte averile
zăcătore ale dieceselor sunt avere curat sârbescă
, națională; Excelenţia Sa a
dechiarat că în astfel de împregiurări rămâne
pe lângă suma dechiarată ieri
în 400,000 fi. şi că susţine pretensiunile celelalte
ale românilor atingătore de
cele 4 mănăstiri cari se afiă în mijlocul poporaţ
iunei române, și la celelalte
fondurişi desdaunări.
.
Ia
După acesta fiind-că au vădut membrii
conferinţei, cum-că nici dela o
mai departe consultare nu va, resulta complan
area amicabilă, atunci prin sculare
comună s'a desfăcut conferința.
Conclus unanim:

Fiind-că acest corp representativ a observat
cu durere din raporturile
presidiale, cum-că partea sârbâscă densgă
cu statornicie ori şi ce basă temeinică,
a pretensiunilor

și motivelor nostre, pe care le-am adus
spre luminarea intereselor obstesci bisericesei, cele ce au
sustat şi pănă acum, şi au a susta
și pe
viitoriu între aceste două naţiuni;
mai departe, de dre-ce acest corp
representativ este pe deplin convins din
tâtă purtarea archiereilor şi deputaţilor

subscrișii rădimaţi pe conclusul
nostru sub Nr. 7 aflăm tâtă mai
departea
încercare pentru o împăcăciune
frățâscă de prisos şi fără frupt
şi
susţ
inem
cu tărie operatele nost
12.

sentativ,
compus

Excelenţia,

cum-că

Sa domnul

Înalt aceeași

la propunerea

dilucidarea din

re pe temeiul conclusului de sub
Nr. 4.
preşedinte face

dimpreună

cunoscut

sa sub Nr. 4 substernută, și acce
ptată

punct de vedere special

Excelenţia Sa învită dar corp
oraţiunea
acest elaborat

acestui corp repre-

cu domnul „episcop

bisericesc

a întrebării

să ia cunoscință
-

din Arad

au

un apendice spre

mănăstirilor;

și să se folosâscă de

După ascultarea cu atențiune a
acestui apendice s'a decis unanim
:

—

Ca

şi acest; elaborat

cunoscătore „mulţămire

„propunerea“ de

opiniunea

cătră toți membrii

13.

la

333—

archieresc,
cunoscință,

acestui

care

se: alătură

acela să

se

aci, să se ia cu

dechiare

corp. representativ

asemenea

ca

reși

și să se subscrie de

a acestei corporaţiuni.

”

La încheere, Excelenţia Sa domnul preşedinte archiepiscop Şi metro-

„tropolit în cuvinte pătrundătore
procedura: şi purtarea observată

dă espresiune. părerii sale de rău, că prin
din partea sârbescă, pe lAngă. totă deplina

aplecare documentată din partea nâstră cu totă ocasiunea, nu s'a putut încheia
împăcăciunea frățescă,

care așu de tare era dorită şi urgent necesară nu numai.

spre folosul şi spriginirea intereselor comune bisericesci a ambelor naţiuni,
ci și corespundătore cunoscutelor intenţiuni părintesci şi marinimose a Maiestăţii adoratului nostru împărat şi rege; — deci dară Excelenţia Sa cugetă cum-că
acest corp representativ

'şi pote

siune acestei păreri de rău.

încheia

activitatea sa de aciea dând

vie espre-.

: ..

Coneclus- unanim:

E

_
Acest corp representativ simte în deplină măsură, profunda durere a presidentului său pentru nesuccederea tuturor încercărilor loiale din partea nâstră
spre încheerea. unei împăcăciuni amicabile, și pe lângă cea mai vie espresiune

de părere de rău pentru acâsta, 'şi închee protocolul cu aceia, ca, acela să se
predea în corpore Ilustrităţii Sale domnului c. r. comisariu congresual cu ru-:
gare, ca Înalt acela să binevosscă a sprijini şi înainta la pâlele preaînălțatului
tron precum acest protocol așa și celelalte protocole şi elaborate ale nostre,

ce se ţin de problema acestui corp representativ.
Carloviţ, în 8/20 Martie, 1865.
Andreiu baron de Şaguna, archiepiscop și metropolit; Procopiu Ivacicovici, episcopul Aradului; Constantin Gruici, protopopul Hasiaşului; Joan Marcu, -pro-

topopul Lugoșului;
Vincențiu Babeş,

Josif Beleş,

protopopul

Totvaradiei;

Nicolau Andreevici,

Georgiu de Fogaraşi, Sigismund Popovici, Dr. Demetriu , Hajeganu,
Dr. Aurel Man, Lazar Ionescu,"

|
70.
|
Disertaţiunea ce archiepiscopul și metropolitul Andreiu au ținut în conferința
bărbaţilor români de religia ort.-resăritână la Carloviţ în 5 Martie 1865,
despre aceea, că, noi românii: despărțindu-ne de 'cătră scaunul metropolitan
Carloviţan, și înființându-ne propria metropolie, avem dreptul de a pretinde
o parte din averea metropoliei Carloviţane, şi câte-va mănăstiri. ale eparchiei
sârbesci dela 'Timișbra și Verșeţ.
.Când e vorba, despre vre-un obiect bisericesc, de ori și ce soiu fie: acela
atunci: ar fi greşală a nu aduce judecata mea şi convioţiunilo, mele după ade-

„ vărata, ființă a noțiunei despre biserică.

—
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Eu âflu de lipsă asta pre lângă acesta convicțiune, sciind, că spiritul
timpului, în care trăim, este prea plecat a contempla biserica şi instituţiunile
ei după anumite noţiuni speculative, după natura cea schimbăcidsă a lucrurilor
lumesci.

Dar

dedre-ce

biserica

al invă-

eflusul natural

şi instituţiunile ei sunt

ţăturilor lui Christos, care nu se schimbă, ci pentru tote vecurile rămâne același
şi consecnent,

pe când noţiunile speculative sc6se din natura lucrurilor lumesci

sunt eflusul convicțiunilor unor 6meni singulari,

și ca atari pot să fie schim-

băci6se, şi în adevăr se şi schimbă, dedre-ce convicţiunile lor sunt legate de
sciinţe şi cunoscinţe, care apoi totdeauna permit posibilitatea unei desvoltări

succesive mai înalte,

prin

schimbă

se

urmare

carea au ajuns bărbaţii singulari

perfecţiunei,

măsura

după

învăţaţi în sciinţe

şi

cunoscințe:

de

la

aceea

eu la espunerea opiniunei mele asupra obiectelor în cestiune mă voiu ţin6 de
„noţiunea bisericei, şi mă voiu pădi tare, ca la dejudecarea unui obiect bisericesc să nu-'mi iau refugiul la lucruri lumesci; căci mărturisesc pe față, că
lucrurile cele lumesci sunt schimbăci6se, ear cele bisericesci neschimbăciose;
căci ceriul şi pământul vor trece, ear. cuvintele Mântuitoriului vor. rămânâ

ă

pentru totdeuna.

Substratul obiectului nostru este averea bisericescă, în limba bisericei,
|
„Peculium Domini“, şi mănăstirile.
Din descrierea vieţei Mântuitoriului nostru, ce se cuprinde în s. Evangelie,
ne convingem, că Mântuitoriul nostru a întemeiat biserica sa pe învățătura
„cea dumnedesscă fără de cea mai mică privire la vre-o împregiurare materială,

de 6re-ce şi ţinta ei câștigarea. împărăției ceriurilor este mai pre sus de tot
materialismul; de aceea şi mărturisim despre biserica lui Christos, că nici
porţile iadului nu o vor. învinge, dedre-ce ea nu cuprinde nimic, ce ar fi de
natură materială şi supusă stricăciunei, precum şi ţinta ei nu este nici materială,

urmare

sau .trecătore, şi prin

nici stricăci6să

pentru ajungerea

și. mijlâcele

scopului ei celui sublim nu sunt de: natură materială, sunt fără materialism.
Nu este cu neputinţă absolută, ca cineva, care au audit cele espuse de
aici,

mine

să iasă

cu

asertul

bani spre scopuri bisericesci,

acela

că

este

de prisos

şi

scop .a aduna

fără

a ridica mănăstiri și a înfiinţa fundaţiuni,

după-ce

Christos a întemeiat; .biserica fără privire la avere şi fără vre-o avere, și după
ce el însuşi n'au adunat nicio avere spre scopuri bisericesci, că prin urmare
necuprindând

|

biserica ceva material,

pâte fi cu totul -fără avere,

|

Răspunsul meu la acâsta este următoriul:
O refiecsiune ca acesta, vină dela ori şi cine, pâte eși numai dintr'o confundare a noţiunilor, căci cu totul alt ceva este activitatea lui Iisus Christos
la întemeiarea bisericei, și alt ceva este activitatea nâstră întru susținerea

bisericei. Pre Christos '1 vedem lucrând la întemeierea bisericei sale cu deplină
„putere dumnedei6scă; "1 vedem lucrând cu tâte mijlâcele recerute pentru întemeierea

bisericei,

care numai

el singur ca Dumnedeu

le pâte

av6;

ori unde

—

se afla Christos, El era învățătoriul
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—

cel luminătoriu,

instructor

şi conducător,

şi tot locul, unde petrecea, era o şcâlă, o casă de rugăciune. EL, şi numai El
singur, lumină

din lumină,

Dumnedeu

adevărat din Dumnedeu

adevărat,

născut

_ear nu făcut; El, carele este de o fiinţă cu Tatăl, prin carele tâte s'au făcut;
— au întemeiat biserica sa pentru tote vâcurile pe pâtra credinței şi aceea
ni-o

a relăsat nouă prin Apostoli și următorii
Să mergem acum la întrebarea: cum vom

sei spre păstrare şi susţinere.
păstra şi susțin€ noi biserica

Lui? La întrebarea acesta numai așa vom da răspuns mulțămitor, dâcă vom
cere sfat dela faptele Apostolilor şi bărbaţilor apostolesci, cari au primit conducerea bisericei din mânile

lui Christos..

Scim, că Mântuitoriul între celelalte multe învățături dumnedeesci, ca
un mijloc, pentru moștenirea împărăției ceriurilor, a numit faptele milei celei
sufletesci şi a celei trupesci, adăugând,
cătră deaprâpele său, aceea i se compută

că săvârșind cineva astfel de milă
aşa, ca când o ar fi săvârşit; cătră,

Christos însuşi. Apostolii, ca învățăcei credincioşi ai lui Christos, asemenea
îndemnară pre creștini la săvârşirea faptelor milei, şi în privința acâsta au
secerat seceriș bogat; pentru-că creştinii, vădând
Dumnedeu ale Apostolilor, se întreceau între sine

faptele cele plăcute lui
în aducerea darurilor de

iubire, vândând casele și țărinele sale şi preţurile câștigate predându-le Apostolilor spre acoperirea lipselor lor proprii, precum și ale orfanilor și văduvelor.
Mai departe e cunoscut din faptele Apostolilor consemnate de Apostolul
Luca, că Apostolii împărțiau aceste daruri de iubire între săraci și văduve
fâră privire la naționalitatea creştinilor, şi deşi mai târdiu se arătă nemulţălor cele
inirea între creştinii de naționalitatea evreică, credând ei, că văduvele
naţionalide
cele
decât
puţin,
mai
sărace se împărtăşesc din darurile iubirei

tatea romană: Apostolii soiură delătura acestă nemulțămire prin o măsură
înțel&ptă, făcând a se alege șepte bărbaţi, cari să se ocupe cu împărțirea da-

rorilor. de iubire, ear Apostolii să remână pe lângă predicarea cuvântului lui
Dumnedeu.
- -a
|
Su
lor sub
predarea
şi
Aceste daruri de iubire ale creştinilor celor dintâiu

îngrijirea Apostolilor, atât spre.a acoperi dintr'ânsele trebuinţele lor, cât şi
spre a împărtăşi pre săraci, este şi începutul acelor ajutre de bani, ce se
adună în dilele nostre dela creștinii singulari şi dela corporaţiunile bisericesci,
spre acoperirea trebuinţelor bisericesci şi spre realisarea cutăror scopuri bise-

ricesci. Contingentele adunate în modul acesta la bisericile parochiale, eparchiale,
metropolitane și patriarehale, formâzăo avere pisericescă parochială, eparchială,
metropolitană și patriarchală,

ce se fipsă la colectarea ei.

carea

apoi

spre

se întrebuinţeză

|

Mănăstirile: încă sunt urmări faptice ale darurilor
dăruite din partea creştinilor spre scopuri bisericesci..

|

scopul

acela

i

spirituale de iubire,

|

—:

„„*

De

aici urmeză,

că
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natura mănăstirilor și a averii bisericesci

corespundă acelei fapte creştinesci,

din

carea

au purces.

trebue să

Şi -fiind-că natura

unei astfel de fapte 'creştinesci este .bisericescă, pentru aceea și mănăstirile şi
ori-ce avere,:a cărei isvor, sunt faptele milei spirituale (duchovnicesci), sunt
bisericesci şi vin a se întrebuința
spre acele scopuri bisericesci, pentru. care

le-au menit fundatorii lor.
e
|
Multe esemple ne arată chiar, că între creştini sunt și astfel de individi
îndurători, cari nu numai au contribuit cu bunăvoință la ridicarea mănăstirilor
și bisericilor și la înființarea! de fundaţiuni, ci și înșiși au fundat mănăstiri,
biserici și fundațiuni singulare, pe numele lor propriu, și după părerile lor
eventuale cu anumite condițiuni stu fără de acelea.
Deşi substratul obiectului nostru este averea bisericescă, menită spre
anumite scopuri bisericesci, și mănăstirile: totuși pentru dilucidarea unor împregiurări voiu fi constrîns ici colea, a atinge în unele şi fundaţiunile particulare, cari s'au fundat din partea unor archierei şi mireni.
Și acum trec la obiectul, care este la ordinea dilei. Acesta cuprinde

două fonduri bisericesci, din cari una pârtă numele de „fondul neatingibil“, ear

celalalt de „fondul clerical“. Amândduă sunt fonduri bisericesci. Cel dintâiu
primi numelede „neatingibil“, dedre-ce scopul lui la fondare nu se putu arăta
mai de aprâpe, fiind-că, după părerea mea, avi: menirea de a servi spre scopuri

mai înalte bisericesci, cari ar fi împreunate cu spese mai mari.
|
Adevărul acesta se constateză prin aceea împregiurare, că delă anul 1853

s'au început a se despăgubi din fondul acesta episcopii pentru acele emolumente, ce le perdură prin stergerea taxelor de singelie dela preoţii nou denumiți.
Acest fond se formă din eredităţile archiepiscopilor şi episcopilor, şi din

veniturile sedis vacanţelor archiepiscopiilor şi episcopiilor.
|
Celalalt fond se numesce „fond clericală, şi este menit pentru susţinerea
institutelor teologice şi pentru

dotarea profesorilor de teologie.

trage fondul acesta din ofertele de bunăvoie ale archiepiscopilor,
preoţilor şi mănăstirilor, |
|
„Precum

am

accentuat îndată la începutul cuvântului

meu,

Originea

și-o

episcopilor,
:
că eu asupra

ori-cărui obiect bisericesc scot convicţiunea mea totdeuna numai
din punctul:

de vedere bisericesc, așa şi aici, la enunciarea părerii
mele asupra fondurilor
acum pomenite, trebue să desfășur convicțiunea
mea din punctul de vedere
bisericesc, fiind-că şi fondurile acestea sunt; bisericesei
şi menite spre scopuri
bisericesci,- și prin urmare natura lor nu-mi permite
argumentaţiune lumescă,

politică ori matematică; pentru-că eu sum pătruns
de convicţiunea aceea, că
natura institutelor bisericesci nu se pâte să nu
se vatăme şi să nu se maculeze
îndată-ce

va judeca cine-va despre ele după norma
lucrurilor lumesci,.
.
Asertul acesta este învolvit în natura afacerilor
bisericesci; căci dâcă
Dumnedeu și Christos nu se pot privi..
ca, lucruri lumesci, apoi.nici biserica,

—

nici lucrurile ei,
lucrurile lumesci.

nu pot trece

de
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lucrări
|

lumesci,

nici pot fi judecate după
|

Au d6ră noi românii dorind o metropolie română coordinată celei sârbesci,
socotim pre Dumnedeu și pre lisus Christos fiinţe lumesci? Au dâră voim să
privim noi biserica lui Christos ca un institut lumese şi să ne luăm drept
cinosură păreri deduse din instituţiuni lumesci, când dorim înfiinţarea unei
metropolii române? Au doră noi voim să stricăm unitatea bisericei nostre
ortodoxe din Austria când nisuim a ajunge o stare normală de administraţiune
în afaceri bisericesci ?
Pote ar veni cuiva să ne întrebe: Ce voiţi dar voi .românilor cu şi prin
metropolia vostră?
Unuia ca aceluia răspundem tot așa, cum am răspuns la tote lucrările
nostre de pănă acum pentru reactivarea metropoliei, şi adecă: noi românii cu
şi prin metropolie vom să ajungem la posiţiunea mai dinainte a bisericei nostre
în monarchia austriacă, la aceea posiţiune, ce o am avut în timpurile de mai
înainte, ear prin asprimea timpurilor contrare, dela anul 1700 încoce o am

perdut. Va să dică: Noi românii ortodoxi cu şi prin metropoliă voim se câştigăm

o administraţiune normală corespundătâre aședămintelor bisericesci pentru
afacerile n6stre bisericesci; cu alte cuvinte: Noi românii voim, ca biserica
nâstră în monarchia austriacă să fie egal îndreptăţită cu celelalte biserici, şi

noi ca fii ai aceleia, înaintea maicei nâstre comune, a bisericei,
egal îndreptăţiți cu fraţii nostri coreligionari' sârbi, și astfel să
biserică o posiţiune asigurată.
|
_
Din acâsta se va cunâsce, ce voim noi românii a câştiga cu
tropolia nostră.
|
De altă parte ar fi de prisos a desluși prin multe cuvinte,

încă să fim
câştigăm în
,
şi prin me|
că noi vom

să păzim sânta unitate, identicitatea bisericei nostre, uneia, sânte, ecumenice
şi apostolice din Austria, căci despre acesta mărturisesce și. protocolul sino-

dului episcopese ce s'a ţinut în August 1864 la Carloviţ, și astfel dar unitatea
bisericei rămâne neatinsă prin metropolia nostră, şi bisericei nostre din Austria
se dau în loc de o administraţiune de pănă acum, pentru afacerile ei două
administrațiuni.
|
o
protocolului sinodal
mărturia
după
Austria
din
nâstre
bisericei
Unitatea
rămân6 realitate.
va
metropolii
ambelor
al
comun
sinod
un
prin
1864;
anul
din
sacramentale și
dogmatice,
obiecte
pertracta
a
fi,
va
Problema acestui sinod
bisericesci,
aședămintelor
a
curăţenie
în
rituale, a purta grija pentru ţinerea
şi spre scopul acesța a se aduna din timp în timp.
Şi tocmai acâsta împregiurare trebue să ne conducă la deslegarea problemei

nâstre, dscă vom se rămânem consecuenţi sântului principiu al unităţii bisericesci,
carea în interesul susţinerii sale permite două administraţiuni întrun stat politic
43
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Remânând

dar unitatea bisericei
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nevătămată prin înființarea metropoliei

nostre, pentru-că prin aceea numai se statoresc anumite măsuri pentru o administraţiune mai mulțămitore a afacerilor comune bisericesci și pentru o

ajungere mai sigură a scopurilor bisericei: urmeză preafiresce, că la reactivarea
acestei metropolii

române,

coordinate

cu cea sârbâscă,

trebue

să se ia asifel

de norme, ca prin acelea sânţenia unității bisericei s& se înainteze, şi atât
unei cât şi celeilalte metropolii să i se înlesnâscă ajungerea scopurilor unei
şi aceleiaşi biserici. Acesta însă numai atunci se pâte cu siguritate, dâcă
fie-care din aceste două metropolii coordinate între sine se vor împărtăşi din

fondurile comune bisericesci, adecă din fondul cel neatingibil
clerical într'o măsură corespundătore trebuinţelor lor.

şi din fondul

Decă vom lua în considerațiune punctul de plecare la întroducerea aju„toriului, ce vine a se da dieceselor mai sărace din partea celor mai avute

(1786),

vom

afla,

că şiila

statorirea

acestei cause

bisericesci drept cinosură

s'au luat noţiunea unei biserici comune, eară nu noțiunea unei s6u altei naționalități. Astfel vedem diecesele cele cu preferință române a Timişdrei şi
a Verșeţului dând ajutoriul anual dieceselor curat sârbesci a Budei, Pacraţului
și Carlstatului, ear din contră episcopia Baciului dând ajutoriul anual episcopiei
curat românesci a Aradului.
|
|
Starea metropoliei, ce remâne coreligionarilor nostri de naţionalitate

serbescă,

se pote

lănda

cu referinţe

mult

mai

favoritore

pentru

ajungerea

scopurilor bisericesci, de cât starea metropoliei nâstre românesci nou înfiinţânde.
Metropolia, sârbâscă are o biserică catedrală pompâsă, este înzestrată,
pănă la abundanţă cu odore archieresci preţiâse, metropolitul are dotațiune

corespundătâre, posede în Carloviţ un alumneat din dilele fericitului archiepiscop

şi metropolit Stefan Stratimirovie de Culpin; metropolia sârbescă are şaşe
episcopi sufragani cu biserici catedrale, cu reședințe şi fund instruct, şi trei

institute teologice; ei, precum se pâte veds din opiniunea representanţilor
români din luna lui Septembre 1864, “i va rămâns o parte mare a fondului

neatingibil şi clerical şi 92 de mănăstiri; din contră, metropolia română
n'are
biserică catedrală, n'are odâre episcopesci, nici preţi6se, n'are dotaţiune,
ea
va av6 doi episcopi sufragani, dintre care unul posede reședință fârte
modestă,
ear celalalt în Caransebeş va avs pentru locuinţă o casă
cetățenescă, ce se

află în stare și mai rea, decât a episcopiei Aradului, şi în fine, după
opiniunea
mai sus amintită, — dâcă aceea se va încuviința, va av6 așa dicând
și o mică
parte a fondului neatingibil şi elerical precum şi 4 mănăstiri
şi: un institut
teologie. Asemânând împregiurările
cele favoritore ale mestropoliei românesci
din punctul de vedere al numărului credincioşilor nostri
preste tot, apoi putem
dice,

că metropolia sârbiscă față cu numărul credincioşilor
săi din Ungaria,
“Slavonia, Croaţia și confiniile militare, care
nu face 1 milion suflete, se află.
în stare

înfloritâre,

pe

când din

contră

metropolia română,

faţă cu

numărul

cel

—

339 —

mare al credincioşilor săi din Ungaria, Transilvania și confniile militare, care
ajunge mai la 2 mili6ne, se află în stare nefavoritâre.
Se pote ca cineva în esposițiunile mele acestea să voâscă a găsi o incusă
asupra fostei n6stre metropolii comune, ce a esistat pentru națiunea română
şi s6rbescă dela începutul secolului XVIII pănă în dilele nâstre.
Eu pot încredința pe ori-cine, că pe cât sunt de departe unul de altul
cerul cu pământul, pe atâta de departe sunt eu de astfel de intenţiune. Cuvintele
mele țintesc numai a constata adevărul acela, că precum pe timpul esistenţei
metropoliei nostre comune partea sârbâscă a bisericei nâstre generale în Austria,
faţă cu partea română au avut fol6se mai mari, așa metropolia sârbâscă față,
cu cea română și acum va rămână în stare preferită; fiind acâsta urmarea
firescă a acelor împregiurări, în cari s'au aflat biserica nostră comună din

Austria dela timpul mai sus amintit pănă în diua de astădi.

|

Cuvintele mele prin urmare nu involvese nici o acusă, ci. constateză
numai simplu-un adevăr istoric din viaţa nâstră bisericâscă. Sciu şi recunosc
preabucuros, că archiepiscopia
1690 pentru națiunea sârbescă,

şi metropolia din Carloviţ se înfiinţă la anul
că metropolia acesta a fost o provincie bise-

ricâscă a naţiunei sârbesci; sciu şi mărturisesc și pe basa reală a istoriei bisericesci, că episcopii sufragani ai metropoliei sârbesci din Ungaria, adecă
aceia, cari ocupau

eparchiele

Aradului,

'Timişdrei și Caransebeşului,

estinseră

jurisdicţiunea lor nu numai asupra sârbilor din acele eparchii, ci şi asupra
românilor acelor ţinuturi, devastate de inimicii creștinătăţei, adecă de Turci.
Se înțelege de sine, că românii se supuseră

de bună voie archipăstorilor sâr-

besci, căci la acesta precum atestâză nenumărate disposiţiuni politice, "i constrângea

starea

politică.

Creştinii

nostri

din Transilvania

aveau. pe

timpul

acela ierarchia lor bisericescă, în fruntea căreia stătură metropolitul Varlaam
pănă la anul 1692, apoi Teofil pănă la 1697, şi în fine pe la anul 1698 Atanasiu
trădătoriul, care la anul 1700 cădi în apostasie.

Din anul

acesta pănă la 1700

remaseră creştinii nostri din Transilvania fără metropolit şi fără vre-un ar“chipăstoriu, și precum ne învață istoria despre evenimentele bisericesci ale
Transilvaniei în anii aceia, creștinii nostri, deveniți orfani, căutau mângăiere
în cele sufletesci parte la metropolia din Bucuresci şi la episcopii din România, parte la episcopii s6rbesci din Bănat şi -pe urmă la metropolitul din
Carloviţ. Apărarea cea resolută a religiunei lor strămoşesci din partea cre-

dincioşilor nostri produse în fine disposițiunile maiestatice din 9 și 30 Octobre
1783 Nr. 1701, prin care bisericei nostre din Transilvania i-se dete episcop,
care în afacerile dogmatice şi spirituale se subordină metropolitului din Carloviţ

și sinodului acestuia; şi fiind-că întraceea și Bucovina venise sub sceptrul
imperiului austriac, prin aceeaşi ordinaţiune împărătescă şi episcopul din
Rădăuţ se subordină

metropolitului

din Carloviţ și sinodului

acestuia.
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Acâstă resoluțiune împărătescă

prin ordinaţiunea

împărătescă

din 8 Dec.

|

1186 :se confirmă a doua 6ră.

Eu au în acestă ordinaţiune împărătâscă manifestarea acelui zel binecuvântat, cu care metropoliţii şi episcopii sârbesci luară pe creştinii cei apăsaţi

de naţionalitate română sub scutul lor archipăstoresc,

amăsurat canonului VI

al sinodului ecumenic ÎI, care demandă, că fie-care metropolie este datore a
mângăia pre creştinii metropoliei învecinate, când acâsta stă sub gână şi când.

creştinii nau episcopi, şi că acesta apărare are să ţină pănă la eliberarea de
sub gona acelei metropolii.
Eu sunt de aceea credinţă tare, că aceste împregiurări faptice au îndemnat
pe metropolia din -Carloviţ,
1. ca din eparchiile Ineului-mare aprope de Arad şi Oradea-mare, ce se
pomenescîn privilegiul dat națiunei sârbesci la anul 1695, se formă eparchia
Aradului, precum acesta se pote vede din privilegiul, ce s'a dat în favârea
naţiunei sârbesci la anul 1777;
”
.
2, că metropolitul naţiunei sârbesci şi archiepiscopul din Carloviţ în
titulatura sa bisericâscă au întrodus titlul „archiepiscop la Carloviţ şi metro-

polit al întregei națiuni sârbesci și românesci în ţările c. r. austriace“, care
titlu s'a întrebuințat pănă la patriarchul de curând reposat Raiacic;
3. că ori-ce fonduri a fondat acestă metropolie a întregei națiuni sârbesci
și românesci din provinciile austriace, acelea tâte le-au fondat cu numiri generale bisericesci, şi spre scopuri comune bisericesci, fără de cea mai mică.
numire naţională, numind adecă unul din aceste fonduri „neatingibil, ear celalalt
fond „olericali:;
|
4. că în mănăstiri, fără diferinţă de naţionalitate, se primiră noviţi şi
se înaintară diaconi, presbiteri, egumeni şi archimandriţi ;

5.

că în mănăstirile,

ce se aflau în Ungaria,

serviciul

dumnedeesc

se

săvârşia în ambe limbile credincioşilor nostri, care pracsă a încetat. numai de
„17 ani; că pe timpul episcopului Maxim Manuilovic 1829—1834 cântările bisericesci în catedrala dela. Verşeţ se săvârşiau-românesce și s6rbesce;

'6.

că profesorii institutelor

teologice

nu după naționalitatea lor;

7.

că cu ocasiunea

să denumiau

după

|

încuviințărei unei

despăgubiri. pentru

aptitatea, ear
episcopi din

fondul neatingibil pentra taxele de singelie sterse, sumele. de despăgubire nu
se socoteau după naționalitatea episcopilor s6u a creştinilor, ci după
măsura

veniturilor fie-cărei episcopii;
| „8.

că la înfiinţarea şi susţinerea

unui institut

clerical

nu se purcese

în

privința mijlocelor banale trebuincidse din punctul de vedere naţional,
ci din
cel general bisericesc, ca să se pâtă ajunge scopul general
bisericese.
| Pote că ar put6 “crede cineva, că eu fondul cel
dintâiu bisericesc

patimă şi cu intenţiune

necurată'] numesc

„neatingibil“

din

și nu după numele

—

lui propriu.

Dar eu și. în privința
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acâsta

sunt departe

numirea acestui fond mă ţin numai strîns de numele
el în tote actele oficiose pănă în diua de astădi.

Aflu de. prisos

a întări acest

asert al meu

de tâtă

patima și la

acela, cu care se numesce

prin documente,

pănă când

nu se va adeveri contrariul, căci din cele de mai sus se arată atât numele,
cât şi scopul şi întrebuințarea lui pentru. afaceri comune bisericesci, precum

şi a fondului

clerical

pentru

susținerea

institgtelor teologice şi dotarea pro-

fesorilor de teologie fără privire la naţionalitate. Prin urmare pentru mine
este normativă numirea ofici6săa acestui fond, şi nu cea neoficisă, cu carea
vor să-l numescă „fondul naţional sârbesc“.
|
Asemenea e și cu mănăstirile, care sunt locuri menite spre folosul tuturor
creştinilor fără privire la naționalitate.
4
a
Pote că mi se va obiecta, că asertul meu este neesact, de dre-ce fun-

datorii acestei mănăstiri

au fost sârbi,

prin

urmare

şi acele

mănăstiri sunt

ale sârbilor.

La acesta răspund, că o astfel de obiecţiune în contra opiniunei mele
este efluxul dejudecării lucrurilor bisericesci după norma lucrurilor lumesci,
carea înaintea tribunalului bisericesc nu se pote justifica, cu atâta mai vârtos,
căci e cu totul în contra lucrurilor bisericesci şi neconvenabil cu sânţenia,

acelui scop, pentru care se zidesc mănăstirile, de o parte, ear de altă parte
numele fundatorilorşi naționalitatea lor nu se pot adeveri prin nici un document fundaţional; și după-ce mănăstirile pretinse de români esistară înainte
de înființarea metropoliei sârbesci din Carloviţ, din timpul străvechiu, prin
urmare dintrun timp, când poporul credincios din Bănat era curat numai de
limba română: de aci e luminat; ca sârele, că fundatorii. mănăstirilor cestionate
nu s'au ţinut

de

naționalitatea

sârbescă.

,

|

|

Scim, că de curând s'au arătat o intenţiune înfocată, a smulge mănăstirea
Hodoșului

din punctul

de

fost sârbi, — a o smulge,

vedere

dic,

naţional

al fundatorilor,

ce se dicea a fi

de sub jurisdicţiunea episcopului românesc al

Aradului,şi a o subordina episcopului sârbese din Timișora. Din. motivul
acesta recurse metropolia Carlovițană la regim, şi acesta dispuse, ca mănăstirea

numită

are se

rămână

ministeriului de

culte

sub

jurisdicțiunea

din 17 Februarie

eparchiei

Aradului.

1854 Nr. 3130/199

Ordinaţiunea

sună aşa:

Ad

1)

„încă prin einisele de aici din 20 Ianuariu 1852 Nr. 438/22 şi din 15 Novembre
1852 Nr. 1782, îndreptate cătră Locotenenţa din Buda se dispuse reaşeqarea
mănăstirei gr.neunite a Hodoșului în complesul diecesan al episcopiei greco-

neunite a Aradului, şi aceea după arătarea Locotenenţeide Buda din bFebr.
1852, Nr. 2468 se şi efeptui. Deci, de 6re-ce sa statorit cu definitate, că

numita mănăstire gr.-or. precum pănă acum, așa și în venitoriu să fie subordinată

episcopiei

gr.-neunite

a Aradului,

de aceea

rugarea

respeoţivă a pa-

triarchului gr.-neunit.să resâlvă de sine şi încă cu atât mai vârtos,

căci mo-

—
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rumperei ei de cătră epitivele, ce le aduce acum patriarchul pentru justificarea
diregătorielor politice
ea
trecer
scopia Aradului, dispuse de dânsul volniceşte, cu
părţile în considetote
competente şi emisele de mai înainte, se luaseră de
eri drepte și
propun
şi
rațiune, şi dânsul pote fi asigurat, că la pretensiuni
diregătoriilor.
a
nire
ecuitabile va afla cea mai grabnică şi de ajuns spriji
fie-cărui institut bi„Ad 2. Problemele mănăstirei Hodoşului, precum şi ale
mult scopurile resericese pot fi numai acelea, de a înainta cât se pâte mai
m nu compete
ligionare. Caracter egoistic naţional nu le compete nici lor, precu
nici bisericei însaşi, şi prin urmare

din naționalitatea, fundatorilor nu se pote

Ear referinţele limbistice naționale vor avs a se considera

deriva nici de cât.

alegerea
întru atâta, încât cere chiar înaintarea scopurilor religi6se, de aceea
mai
partea
din
face
va
ă,
se
limbei, în carea să se sevârşscă slujba dumnedebsc

marelui mănăstirei și a episcopului
dincioşilor, pentru
termina şi aceea,

diecesan după trebuința

eventuală a cre-

cari să se sevârșescă, şi tot cu privire la acâsta se va decă ce limbă să cunoscă monachii, ce vin a se primi în

mănăstire“.
După-ce regimul împăratului nostru în judecăţile sale asupra institutului
mănăstirilor manifesteză atari convincţiuni adevărat bisericesci, cari sunt
efluxul învăţăturei positive creştinesci, de aceea mă simt scutit de espunerea
ulteriâră a convincţiunilor mele asupra acestui obiect bisericesc, pentru-că
acelea corespund principiului statorit de mine la începutul acestui cuvânt.
Numai un adevăr istorie mă simt încă dator a aduce înainte pentru dilucidarea,
obiectului cestionat şi pentru spriginirea dorinței nostre, — un adevăr, pe

basa căruia noi credem
să li

se

lase

cele

a fi un ce drept,

4 mănăstiri

şi

adecă

ca episcopiilor

Hodoșul,

nostre din Ungaria

Bezdinul,

Sângiorgiul

şi

Mesiciul, care se află în mijlocul unei populaţiuni curat românesci. Acest
adevăr istoric arată, că noi românii am avut în Bănat din timpuri nesciute
mai multe mănăstiri,

şi anume:

pe stânca dealului dela satul Varadea a fost o mănăstire românâscă
carea se strică tare prin incarsiunile turcesci din vecul VII;
1.

2. mănăstirea român6scă Semliac, carea asemenea a pătimit forte mult
din partea turcilor; biserica străveche mănăstirâscă se dice, că şi astădi esistă;
3. mănăstirea românescă dela satul Partoş, s'a desființat în urma hotărîrei.sinodului carloviţan la anul 1774;

4.

mănăstirea românscă

aprâpe de satul Remetea lângă Timişora;

5.

mănăstirea românescă

Morava,

carlovițan la anul 1774;

asemenea

s'a desființat

prin sinodul

6. mănăstirea Bezdin şi Sângiorgiul după şematismul lui Alois Reesch
|
din anul 1833/4, s'au înființat în secolul XVI, când metropolia sârbescă din
Carloviţ,lo încă
INC nu esista, va să dică, fără îndoială a fost menită
entru creştinii

de naționalitate română;

iati

;

—

7.

şi mănăstirea

mânesci

împreună

Mesici

s'a

cu mănăstirea,
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fundat

în

secolul

XVI

pentru

creștini ro-

cesta din urmă

carea

filială Seliscea-mică,

s'a desființat.
Sinodul metropoliei
unele

mănăstiri .spre

susținerea mănăstirilor

folosul
spre

reducerei mănăstirilor la,

cu .ocasiunea

din Carloviţ

acelaș

anul 1774 ar fi trebuit să manifesteze
creştinilor

zel

români,

întru

l'a

care

creştinilor sârbi;

folosul

a susțină

căci

cel puţin

manifestat
dâcă

acesta

pentru
sinod

s'a rugat, ca Maiestatea Sa să se îndure a încuviinţa restituirea mănăstirei
Gerpeteg din Sirmia, unde mai erau încă 12 mănăstiri pentru creştinii de
naţionalitate sârbâscă,

pentru mângăiarea

națiunei sârbesci! apoi ar fi trebuit

să îndrepte cătră tronul împărătesc şi rugarea aceea, ca p. n. Același şi pentru
mângăerea numerdsei

națiuni române

să

lase

una

mai

s6u

multe

mănăstiri.

Dar' acesta sinodul nu o a făcut. Noi românii şi în diua de astădi suntem de
acea credinţă tare, că împăratul ar fi ascultat și rugarea sinodului privitâre la
români, precum p. n. Același a satisfăcut acestei rugări într'un mod generos
şi grațios cu privire la sârbi, ceea-ce documenteză pct. IV. lit c) a rescriptului
regesc din a. 1779, unde se dice din cuvânt în cuvânt: „Încuviinţând noi din
deosebita grâţie spre mângăerea, naţiunei -(sârbesci) restituirea mănăstirei Gergeteg, în starea ei de mai "nainte, prin care măsură însă veniturile mănăstirei

din bunul Neradin şi din prediul Bancoveze scad cu 5000 fi., de aceea aceste
5000 i. se vor solvi acesteia din erariul nostru pănă atunci, pănă când se va
afla spre scopul acesta vre-un alt fond; totdeodată însă precum se va restitui
numita

mănăstire

hotărît în
Decă
tuitoriului
fie:carele

Gergeteg,

aşa

celelalte

mănăstiri,

a

căror

desființare

s'a

sinodul penultim să se desființeze“.
dară fapta. cea bună creștinâscă a milosteniei după învățătura Mâneste a se săvârşi cătră toţi cei săraci fără escepţiune — pentru-că
este deaprâpele nostru; şi dâcă vre-un creştin din evlavie a fondat

o mănăstire, pentru a da şi altora creştini ocasiune la evlavie, şi
aștâptă dela preoţii mănăstirei, a căror esistinţă o au asigurat,
rugăciuni cătră Dumnedeu pentru iertarea păcatelor lai; în fine dâcă
şi în privinţa acesta a rămas strict pre terenul religiunei, care nu

decă acela
ca să facă
fundatoriul
eschide nici

o naţionalitate: apoi cu ocasiunea înființării unei metropolii românesci, despre
“astfel de mănăstiri nu pâte fi vorba în privinţa națională, ci numai confesio- ,
nală; pentru-eă 'natura dogmelor

şi a ritualelor, eară nu limba sunt caracterul

|
Si
unei biserici.
filantropice,
şi
bisericeseci
fundaţiuni
alte
cu
şi
Asemenea se are lucrul
lor le au înființat din punct de vedere bisericesc s6u filantropic
dâcă fandatorii
. |
fără restrîngere locală s6u naţională.
Altmintrea se are lucrul cu fundaţiunile acelea cari din partea fundatorilor lor se înființăză pentru anumite scopuri speciale; precum d. e. fundaţiunea

de stipendiu a lui Sava Tăkăly pentru studenți sârbesci, fundaţiunea archiman-

—

fandaţianea

tinerilor din

ajutorarea

pentru

dritului Zelic

alumneală
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Dalmația ş. a. Din
şi

archiepiscop

a fericitului

metropolit

contră din

Stratimirovic,

se pot împărtăși şi alţi tineri, cari nu sunt de

încât o cunosc eu din praxă,

cu mai mulți tineri români.
naţionalitate sârbâscă, — ceea-ce s'a şi întâmplat
acum doi ani de refăcută
iunea
Asemenea, caracter confesional are şi fundaţ
după voia lui din
care
din
afir din Neoplanta,
posatul neguţătoriu loan 'Prand
.

de religiunea
urmă, de-mi aduc bine aminte, vin a se ajutora 4 tineri români

şi încă și câți-va
nâstră din Transilvania, căci fundatoriul a fost transilvănân
mea, şi fundatineri sârbi. Asemenea caracter confesional are, după părerea

capital
ţiunea archiepiscopului şi metropolitului Moise Putnio, care testă un
nea lui,
de 6000 fi. spre a se ajutora dintr'ânsul 4 studenţi săraci, de religiu
ci
românes
şi
i
sârbesc
naţiuni
i
întrege
olitul
și fiind-că d6nsul a fost metrop
aceea

pentru

că după

cred,

basa

confesională

a acestui

testament să se îm-

din beneficiul
părtăşescă şi tinerii săraci români
acestei fundaţiuni.
Ordinaţiunea guberniulni c. r. din anul 1852 cred că va contribui mult
la dilucidarea obiectelor nâstre de di, care decide asupra pretensiunilor de
proprietate, ce de o parte le făcea comuna bisericescă sârbescă, de altă parte
cea. românăscă din Arad la biserica catedrală de acolo a s. Ioan, precum și
de religiunea fundatoriului

la șc6lă; aceea ordinaţiune dice din cuvânt în cuvânt precum urmeqă: „Locotenenţa; c. r. pentra Ungaria cătră Venerabilul Consistoriu gr.-or. la Arad.
- Nr, 9496. În urma cercetărilor, ce S'au făcut în privința pretensiunilor de

"proprietate, ce le face de o parte comuna bisericâscă sârbescă, de altă parte
cea românâscă din Arad, la biserica catedrală de acolo a s. Ioan şi a școlei,
nu încape nici o îndoială,

a ss. Petru şi Pavel
dumnedeescă
cea, sârbescă.

s'au

că atât în biserica s. Ioan Botezătorul,

recunoscuta

după

întrebuințat

amândonă
.

trebuință
limbile,

cât şi întru

a credincioșilor,

la slujba

atât cea românescă,

cât și
.

În privinţa acâsta s'a făcut întâia dată o schimbare în biserica S. Petru

şi Pavel, eschidându-se dinti'ânsa la serviciul dumnedeesc limba românescă
şi făcându-se acela numai în cea sârbescă; acesta împregiurare a dat ansă,

ca pentru de a satisface trebuinţei credincioşilor de ritul gr. neunit, carii nu
cunose limba sârbâscă în biserica s. Ioan la serviciul dumnedeesc, începu a
se întrebuința numai

|

Dar fiind un

leilalte,

limba română.

ce sigur,

nu s'a făcut spre

ci pentru preamărirea lui
greooronientali preste tot;

că zidirea
scopul

limbei

bisericilor,

atât a uneia,

sau naţionalităţii

Dumnedeu și folosul
mai departe, fiind-că

cât şi a ce-

cesteia s6u celeia,

sufletesc al credincioșilor
legislațiunea austriacă nu

prin
ente fără
d cideosegr.-ori
se pasca
inciioşilor
a tu
oa e
tat uror
giile
date se ] îmi p rnteses
privile
entali
Br.-ori
credinc
i şesc
origin
Biro de
gine

aceleaşi

drepturi;

în fine fiind-că

zidirile

bisericesci

nu

sunt

—
proprietatea

contribuitorilor

aceea pretensiunile aduse
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singulari,

ci

a societăţii

bisericesci: întregi;

de

înainte de sârbi, ca şi de români la întrebuinţarea.

eschisivă a bisericilor numite sunt de o potrivă neadmisibile

şi necuviinci6se.

Dar după-ce frecările escate nu se putură complana pe calea păcii, pentru.
carea s'ar fi potrivit cu. deosebire: de aceea ministeriul e. r. da cult şi învăţământ spre a apăra

egalitatea tuturor

cetăţenilor

statului înaintea legei, s'au

aflat îndemnat a decide prin emisul din 31 Ianuariu 1852, Nr. 2483/170, că de
vre-o pretensiune a ambelor naționalități asupra unei părţi separate din averea.
pisericâscă nu pâte fi vorba. De altmintrea, fiind-că pentru trebuinţele bisericesci ale ambelor

naţionalităţi

fără privire la numărul

capetelor lor, trebue

să se pârte grija de o potrivă, şi fiind-că datina de pănă acum, după carea.
în urma, disposiţiunilor Locoteninţei o. r. ungare în biserica s. Petru şi Pavel
se aprobă întrebuințarea limbei sârbesci, şi în „biserica s. loan Botezătoriul întrebuinţarea limbei românesci, corespunde la mulțămirea acestei trebuințe:
de aceea nu este causă a delătura praxa acesta în privința săvârşirei slujbei
|
,
dumnedeesci.
Dâcă însă, continuându-se frecările, ar fi de lipsă a se face vre-o schimbare, și acesta s'ar recomanda şi din partea capului diecesei, atunci nu va. rămâns alta de făcut, decât a restitui usul de mai înainte şi a reîntroduce în

amândouă bisericile numite întrebuințarea amânduror limbilor la serviciul
dumnedeesc. Acâstă înaltă disposițiune ministerială ete. Buda, în 18 Martie

1852, De la Motte m. p.

|

Cât în fine pentru posiţiunea în stat a bisericei nostre,

a

nu este îndoială,

că posiţiunea ei de stat în Ungaria. nu s'a statorit cu privire la vre-o naţionalitate, ci cu privire la toți credincioşii ei fără deosebire de naţionalitate prin
Art,

27

Majestas

âin

anul

căci

1791;

acolo

clementer

Sacratissima

se

dice

„Sua

espres:

dignatur

adnuere

Regia

Apostolica

ut graeci ritus non uniti

Regni incolae in Regno hoc jure Civitati donati, sublatis in contrarium sanctis
legibus, in quantum'hae ad graeci.ritus non unitos se referunt adinstar aliorum

regnicolarum acquirendorum et posidendorum .bonorum ac gerendorum .officiorum capaces în regno Hungariae partibusque adnexi sint. — Juribusque

ceteroquin Regiae Majestatis circa negotia Cleri, ecolesiae, religionis, cujus
exereitium plene ipsis liberum erit, fundationum studiorum, ac juventutis edu-

privilegiorum

cationis, non

minus

stitutioni non

adversantur,

ipsorum,

prout Majestas

quae

Sacratissima

Maioribus suis accepit, ita etiam altefatae Regiae
salvo relictist:;
i
La

obiectarea,

ce

sar

puts

face,

că

fundamentali

Con-

Regni

a gloriosae memoriae

Majestati porro quoque in
.

după-ce. în

acesta lege a ţerii se

: amintesc privilegiele, şi prin acesta se înţeleg cele date nâțiunei sârbesci,
-și din punct de vedere al. dreptului: de stat a rămas în
națiunea sârbăscă
prerogativul său bisericesc față, ou națiunea română, eu observ, că din împre44

Ă

_—
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se arată contrariul, și că
giurările. faptice aduse de mine în acest tractat
dar nu şi în. realitate
obiecţiunea, de sus cuprinde numai în forma din afară,
conchiemă pentru alegerea
o motivare. D. e. un congres naţional-sârbesc, se
deputaţi de naționalitate
şi
el
unui archiepiscop, și totuşi se aleseră pentru
sârbii în biserică, cari
cu
egale
„română, fără îndoială din causa posiţiunei lor
aceea restringere
deputaţi români aveau acelaşi drept ca .şi deputaţii sârbi, cu
numai, că archiepiscopul, care apoi
cât şi al celei s6rbesci trebui să fe

era metropolit atât al națiunei românesci
.
de naţionalitate sârbescă.

dilei din
Având eu convicțiunea aceea, că obiectul, ce stă la ordinea
şi am
punctul de vedere ce resultă din natura lui Pam desfășurat de ajuns,

deu şi cu
pertractat obiectul cestionat cu cuvinte chiare, cu frica lui Dumne
şi românii
c
sârbii
rises
mărtu
o
ce
,
strînsa respectare a unităţii bisericei nâstre

'ortodoxi din provinciile c. r. austriace, încheiu esposițiunea mea cu ferbintea
dorință, ca Dumnedeu Atotputintele să ne dea tuturor, archipăstorilor şi
creştinilor

nostri,

darul său,

can

iubire

creştinescă

şi

concordie frăţescă să

deslegăm și problema presentă, precum în sinodul anului trecut cu iubire
creştinescă, și concordie frățâscă am desfăcut problema statorirei principiului
pentru înființarea unei metropolii românesci, coordinate cu cea sârbescă, ca
urmând astfel să păstrăm unitatea sântei nstre maice biserici ca cel mai
preţios al nostru odor, şi ca şi în biserică şi afară de. biserică și de viața
nâstră bisericâscă să dăm dovădă, că ori-ce obiect bisericesc scim şi voim al
tracta în spiritul

lui propriu,

că în fine scim

şi voim

a susțin6 legătura cea

nedeslegabilă a iubirei creştinesci şi a concordiei frăţesci, ca cu un suflet să
mărturisim pre Tatăl şi pre Fiul și pre sântul Duch, Treimea cea de o ființă
şi ne despărțită.
.

71.
Opiniunea subscrişilor membri români a
sinodul general ţinut în Carloviţ, pentru
naţionali administrate în Carloviţ și pentru
sârbesci și române

acelei. comisiuni, carea s'a ales în
cercetarea stării fondurilor comune
eruarea părților ce compet naţiunei
dintr'&nsele.

| _Ținendu-se de repeţite-ori consultări comisionale spre o unire a pretensiunilor reciproce în privinţa principiilor şi modalităţilor, cari la pertractarea
şi împărţirea fondurilor comune naţionale administrate în Carloviţ trebuia
să se pună în lucrare, — şi neputându-se realisa, se văd subserișii siliţi a-şi
da despre acestea opiniunea lor separată în următârele.

Fondurile

naţionale,

cari la împărţire

trebue

„sunt cu deosebire două:
a) așa numitul fond clerical, a cărui stare activă,
Octobre 1863 constă din 1,256,314 A. v. a.

să

se ia în considerare,
după

rațiociniul

din 31

—
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. 5) aşa numitul “fond neatingibil a cărui stare activă, după raţiociniul sus
citat, constă din 749,447 fl. v. a.
i
a
„Cel dintâiu e destinat, precum se vede din numirea lui, de a procura și
presta mijlOcele. spre înființarea, şi susţinerea institutelor olericale, în diecese;
el s'a fundat; mai întâiu în anul 1749, ce e drept numai pentru „scâlele archie-.
piscopesci şi metropolitane din Carloviţ“, însă mai târdiu și anumit dela anul
1769 încâce prin prea în. rescripte și decisiunile din partea congresului i s'a
dat amintita destinaţiune comună, căreia acela corespunde, dela anul 1825 în

Aa
parte numai, eară dela anul 1842 pe deplin.
Celalalt fond s'a fondat la anul 1769, şi adecă cu destinaţiunea de a
servi binelui public „bono publico“ a naţiunei, va să dică ierarchiei.
Isvârele celui dintâiu fură.la început singur numai contribuiri de bună,
voie din partea metropolitului şi a unor episcopi, precum şi din partea unor
mănăstiri,

comune,

atât în acesta,

pre urmă

mai

preoţi și privaţi “din archidiecesă,

curgeau

cât şi în cel neatingibil: preţurile lucrurilor testate din partea.

episcopilor şi 'archiepiscopilor,

veniturile

intercalare pe timpul văduviei unei

disc al doilea.
din întrodusul
episcopii şi în cel dintâiu cu deosebire colecţiunile.
Precum fondul cel dintâin la început s'a înființat ca fond pentru scdlele
metropolitane

din Carloviţ

numai

din

contribuiri spontanee,

așa

şi după-ce

acesta s'a declarat; şi străformat într'un fond comun pentru scâlele clericale,
atâta cu privire la el, cât şi la cel neatingibil, n'a esistat nici odată vre-o
referință hotărită obligată a contribuirilor din ori și care parte cătră acelea,
coşi ca drept de -posesiune și de folosire pentru ore-care parte a ierarchiei
mune., Ambe acestea fonduri, preste tot, după natura şi destinaţiunea lor au
|
fost şi sunt necondiționat comune.
compunerea
din
şi
apriat
Caracterul comun al acestor fonduri se vede

„lor normată prin prea în. rescripte şi repeţitele decisiuni ale
şi destinațiunea
î. rescript,
congresului, care s'a pronunţat şi în punctul 6 al celui mai nou p.
în care, s'au precisat

cestiunile de sinod resolvinde,

baseză pe caracterul

lor

s'a dovedit şi în mod

şi

— de unde
practic prin adevărata întrebuințare de pănă acum a acestor fonduri,
se
lămurit se vede, că titlul de drept al ambelor naţiuni la, acestea fonduri
necondiţionat

comun,

şi ar fi lucru

zadarnic

a căuta

naţiune la acestea
şi primi un alt titlu de drept pentru una s6u pentru cealaltă

fonduri.

Sa

Ce se atinge de .măsura

ae

E

i

pretensiunilor de ajutoriu

din

acestea fonduri,

la eventualele
aceea s'a normat şi statorit numai după trebuință, fără privire
la fondul
privire
cu
însă
lipsa.
;
dintralta
s6u
incurgeri în acelea dintr'o parte
din
sârbilor,
a
decât
românilor
partea
clerical s'a arătat ou mult-mai mare ps
sârpartea
pe
mare
mai
mult
contră apoi cu privire la fondul neatingibil cu'
românilor s'a
bilor decâta românilor, şi ce e drept, .din fondul cel dintâiu
”

44%

—
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zesolvat; şi dat o sumă cu mult mai mare, anumit pentru scâlele lor clericale,
ear' din fondul neatingibil
sârbe mai ru dotate.

sârbilor,

cu deosebire pentru ajutorarea episcopiilor
|

Deci amăsurat naturei, determinaţiunei, composiţiunei și folosirei practice
de pănă acum, ambe acestea fonduri se cuvin ambelor națiuni, adecă celei
sârbe,

ca, şi celei române,

cu asemenea

drept egal şi

în aceea

măsură

egală,

şi împărţirea în două părţi egale a ambelor fonduri între ambe acestea două
naționalități după acesta referință de drept ar fi forte simplă şi uşoră.
Find-că însă românii sunt departe de a tinde la „summum jus“, și fiind-că
intențiunea de a se înavuţi din bunul altuia totdeuna a fost și este si acum
departe de ei, — aşa constatarea amintitei referinţe de drept să nu împedece
nici decum ca la despărţirea ierarchică a românilor de sârbi, şi la împărţirea
fondurilor comune, încât cere ecuitatea, să se ia în considerare tâte privinţele
drepte atât din o parte cât şi din cealaltă.
Ca atari reflecsiuni se înfăţișeză:
a) Proporţiunea

sumelor incurse

în fonduri

din

una

şi din altă parte.

0) Eventual, decă nu se va trage la îndoială, proporțiunea ajutorelor primite
din fond prin una stu altă parte.
c) Asemenea eventual— proporţiunea greutăților, care le-a purtat o naţiune
s6u cealaltă în folosul celeilalte.
„
Anotare la a). La eruarea proporţiunei, în care stau contribuirile ambelor

naţionalităţi, respective a dieceselor locuite esclusiv sâu în preponderanţă
ele, cere dreptul şi ecuitatea ca contribuirile archiepiscopului,
respective

de
ale

metropolitului, dedre-ce metropolia în faptă şi după lege a fost
comună, asemenea și mijlâcele ei de venituri şi fondaţiunile ei, să se împartă
între ambele
națiuni ca între copii legitimi ai acelui părinte întru tot deopotrivă;
de altă
parte ceea-ce primesce metropolia,

respective metropolitul din fonduri,

dedre-ce

aceea cade deopotrivă.pe socotela ambelor părţi, se
trece de tot cu vederea,
- Ce privesce amintita comunitate de metropolie şi
de metropolit, aceea
se vede chiar și din privilegiile cele mai vechi. Prin
privilegiul din 21 August
1690 se subordinară patriarchului Osernoevies ca,
archiepiscop şi metropolit
toți coreligionarii gr, neuniţi din Ungariași din
ţerile vecine. După privilegiul
din 4 Martie 1695 stăteau sub acela metropolit
şi diecesele: din „Ienopolea şi

Timișora, din Vârşet, Oradea-mare și Erlau.
« Metropolitul trăvea ca dotațiune
qeciuială, dela toţi coreligionarii; mai târdiu
toţi Onezii şi Cnezii superiori
din Bănat plătea
ȘI contribuirea

u câte unu, respective doi galbini pe an, şi
după-ce deciuiala

de galbini s'a delăturat,

căpăta, metropolitul

din cassa camerală
o desdaunare, care se plătesce şi astădi.
Însuși dominiul Dalya fu conferat
archiepiscopului pentru 20,000 Rh. ., cari
Cernoevies ca archiepiscop și metropolit al tuturo
r

coreligionarilor gr. neuniți din Ungaria

şi ţerile vecine,

pe

—

timpul

turburărilor

racoțiane,
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împrumutase

regimului

împărătesc

și

pentru

18675 fl. care erariul remăsese datoriu ca desdaunare de deciuială pentru mai
mulţi ani.

Numirea „Rascianit 'şi „națiunea rascianăt, cătră finea seclului al 17-lea
și numirea

„Iliria“

și „natio Illiricat

cătră mijlocul și finea seclului al 18-lea,

"tot așa de puţin s'au redus numai la sârbi, ca și numirea „valachi“ şi. „privilegia
valachorum“ cătră finea, seclului al 16-lea şi începutul seclului al 17-lea, numai
la români.

|

Peste tot, voind a susțin6, că archiepiscopul din Carloviţ nu ar fi fost
nici decum s6u ar fi fost în o măsură mai mică metropolit al românilor ca
al sârbilor, n'ar însemna numai a întări implicite tâte plânsorile românilor de
mai "nainte

pentru

o tractare vitrigă dinfpartea Ierarchiei

carlovițiane;

ci

a

imprima, autorităţii bisericei carlovițiane față cu românii timbrul usurpaţiunei,
a unei usurpaţiuni de 174 ani.
Nota ad d). Ca sarcini cari s'au purtat,

Gin partea românilor,

respective

a dieceselor locuite în preponderanţă de ei, în favorea dieceselor și scopurilor
sârbesci, să se ia în considerare:
|
1.

Suma

cea mare

ce au contribuit; diecesele Timişora și Verşeţ, în urma

prea in. resoluţiuni din 9 Iuniu 1787, dieceselor Pacraţ, Carlstadt şi Buda spre
o mai bună dotare,

şi anume

74 de ani, pe tot anul 6138,

din anul

acela pănă la anul

va să dică pănă la anul 1811,

1862, prin urmare

prin urmare

24

ani în argint, de atunci în BO ani în valuta vieneză — o sarcină acâsta care o.

pârtă acum fondul neatingibil, şi care computată laolaltă face 270,072 fi. m. e.
şi detrăgând o sumă, ceva mai mare ca a patra parte, pentru populaţiunea
sârbescă a ambelor diecese*) încă tot mai rămâne o parte pentru români peste
'200,000 A. m. e. prin urmare cam 150,000 fl. m. ce. s6u 157,500 A. v. a. mai

mult ca ajutoriul ce la dat diecesa Bacichei dela anul 1808 diecesei Aradului
pe tot anul 2100 A. în 3 ani în argint şi 53 ani în valuta vieneză, ceea-ce
computându-se laolaltă, dă suma rotundă numai 50,820 fi. m. e. —
2. Spesele congreselor, cari s'au repărţit pe români, cam 160 ani încoce,
după mulţimea

prevalentă

a familiilor lor în sumă mai mare ca însuși pe sârbi,

cu tâte că ei în congresele acele n'au fost representaţi nici decât. Suma acestor
spese de pe urmă,

și aproximativ, abia se pote erua,. românii însă se îndestulesc,

d&că cel puţin moralicesce se va lua în considerare. Eră cum că spesele acestea
ale congreselor au fost enorme se vede din aceea că din anul 1707 pănă astădi
Sau ţinut 20 congrese,

dintre

care

d. e. cel ţinut la anul

1774,

care

durase

2) Populaţiunea sârbâscă a ambelor diecese, Timişora şi Vergeţ, formâză faţă cu românii

ceva mai mult ca un pătrariu din tâtă populaţiunea; în cele 3 diecese Arad Timişora și Verşeţ
laolaltă, -formeză, populaţiunea, sârbâscă ceva mai puţin ca o cincime; în diecesele Timişora și
"Verşeţ o vom considera totdeauna, ca un pătrariu bun; ear în tote trei diecesele ca, o cincime plină.

|

|
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Cât va fi costat în urmă, cel. din
7 săptămâni, a costat 26,700 A. în argint.
e preste 8 luni şi care consta din
anul 1790, care precum e cunoscut duras
|
100 membri! *

şi mai consult, a se
Preste tot am putea crede, că ar fi mai ecuitabil
din partea singumare
mai
privi, sarcinile purtate pănă acum pâte în măsură
acum în măsură
pănă
dat;
raticilor părți ale ierarchiei, precum şi sumele ce s'au

ca superate de mult, parte
mai mare unor părţi singuratice a ierarchiei, parte
ce nu se pot lua în sococa unele ce nu se pot erua, prin urmare ca unele
o

comune fără nici
telă, parte ca unele ce s'au resolvat din partea ierarchiei
comreservă pentru scopuri folositore în comun,

parte în fine ca unele ce se

esci— să nu se
penseză împrumutat și desigur nu spre paguba naţiunei sârb
ele.
la
e
privir
fără
facă
se
ia în considerare şi împărţirea să

|

“Spre scopul

acesta, ar fi simplu

de a se erua:

a me1. Suma totală, carea a decurs de când esistă fondurile. din parte
ltul.
într'a
tropoliei respective a metropolitului întrun fond sau
2. Suma totală, carea a incurs din partea dieceselor Arad, Timişora şi
.

Verșeţ.

3. Suma totală, carea a incurs din celelalte părți curat sârbesci.

Contribuirea metropolitană ar fi de a se împărţi în părți egale între celelalte două deosebite sume de contribuiri naţionale, prin urmare superplusul

fondurilor peste aceşti doi factori să se privâscă ca crescământ comun și să
"se împărţescă după proporţiunea acelora.
Acesta

ar fi cel dintâiu şi mai

simplu mod

de împărţire,

şi resultatul lui

nu ar fi spre dauna ierarchiei sârbesci, nici n'ar îi tare Giferitoriu de proce- :
dura cu mult mai grea, carea ar fi de a se face prin adaose şi subtrageri. |
Ear dscă partea sârbâscă ar stărui pe lângă procedura din urmă, românii
firesce nici în contra aceea nu vor

dice nimic,

însă pentru

casul acesta trebue

să observăm aci.cu tot adinsul, că de 6re-ce a) sumele primite din ambele
părți din fonduri sau primit în timpuri şi mărimi forte deosebite; b) se pare
"cu neputinţă de a se erna încât acele sume primite s'au făcut fluid din capi-

talurile elocate și încât din interesele acelor capitaluri? c) românii, respective
sodlele clericale din Arad și Verşeţ, din fondul clerical pănă la anul 1825, nau
“primit nici un ajutoriu, de atunci și pănă la anul 1842, au primit forte puţin,

şi numai dela anul

1843 încoce a început a primi ajutore regulat; de altă parte d).

sârbii, respective diecesele acestora primiseră din fondul neatingibil sume însemnate încă în decursul secolului trecut neîntrerupt, ear în timpul mai nou
în măsură și mai. mare, ar fi nepotrivit şi nedrept ca sumele ce le primise una
s6u cealaltă parte din fonduri să se substragă din capitalele de contribuire,

ci.acelea respective ceea-ce s'a aflat că o parte .s6u alta a dat mai mult ar fi
să se subtragă s6u numai din suma totală care s'au eruat după amintitul mai

-
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sus mod de împărţire, şi care represintă capitalul dimpreună cu restul cametelor lui, şi apoi să se restitueze părții eruate curat românesci sarcina curată
amintită mai sus şi computată per 157,500 fl. v. a. din partea curat sârbescă,

care procedură se "pare potrivită
de computare;.—

asemenea simplu mod

a forma un al doilea

s6u să se 'substragă

o sumă

cel mult numai

parţială a es-

penselor din capitalul de contribuiri, înainte de facerea repartiţiunei a folosului
comun

din

capitalele

de

contribuiri,

restul

eară

în

casul să

tot

se

separe

|
numai din eruata parte de câștig şi să se compute părţii contrare,
conde
s6u
espense
de
suma
din
corespundătore
părţii
destinaţiunea
La,
tribuiri, care trebuia să se subtragă din capitalul de contribuire înainte de
repartițiunea crescământului comun, cere ecuitatea, ca să se ia în cuvenita

considerare referinţa, între espense şi deosebitele periode în care au urmat.
Fiind-că fondurile esistau regulate încă dela anul 1770, aşa putem lua
ca durată a lor de pănă acuma, intervalul de 90 ani, şi pe acesta apoi îl
putem forte cu scop împărţi în trei peri6de de câte 30 ani, cu atâta mai vârtos că împărţirii acesteia corespunde şi. proporțiunea incurgerilor în fonduri. —
Fiind-că însă după conspectul sumaric de față sumele primite din partea
dieceselor sârbesci din fondul neatingibil fac mai mult ca 2/,, 6ră sumele
.
primite din partea dieceselor române cad mai de tot în periodul din urmă
asupra
egală
măsură
cel mai de aprâps, pre când contribuirile se împart mai în
tuturor trei periddelor — se arată de .tot ecuitabil şi cuviincios,

eruarea părţii de câştig

corespundător,

sumele

ca înainte

de

primite să se subtragă numai

într'o terţialitate din însuși capitalul adunat, (carele în maioritatea sa repredin
sentâză, cele două peri6de din urmă); ear două terţialități să se subtragă

- partea de câştig eruată (carea representeză
se compute părţii contrare. .
Sumei parţiale a acelor trei diecese

periodul timpului mai nou) și să
|
şi Verşeţ,

Arad, Timișâra

eruată în

chipul acesta, după deosebirea unei 'cincimi pentru populaţiunea sârbescă a
acestei 'diecese, să se dea îndărăpt ce a contribuit mai mult diecesele Timişora
|
şi Verşeţ în suma de 157,500 A. din partea s6rbescă.
drept
Acâsta ar fi al treilea şi cel din urmă mod de împărţit, care după
şi ecuitate se pâte închipui şi aplica, în împregiurările

de față. .

mai sus şi după
„După -premiterea, contemplaţiunilor şi observărilor de
, şi principiilor -espuse-— spre a puts
rilor
elor
. adevăru
determinarea, referinţ
are, e neapărat
păşi la o-aplicare practică a atinselor trei moduri. de comput
cifre, care sunt
de
feliuri
trei
cele
pre
de lipsă, înainte de tote de a erua
.
erma:
se
a
factori principali la computare, -şi adecă e de
.

1.

Suma

totală, careaa) din partea dieceselor Arad,

Timişora, şi Verşeţ,

în fondul
U) din partea părţilor. ierarchiei curat sârbesci, a incurs
.ibil;
precum şi suma, ce'a incurs în fondul neating

clerical,
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2. Sumele întregi, ce a incurs într'un fond seu într'altul din partea metropolitului comun;
Na
,
3. Suma întregă, car6 una seu cealaltă grupă națională a primit-o din

fondul clerical, precum şi suma ce a primit-o din fondul neatingibil.
Cifra

sumelor

totale

a ambelor

fonduri

s'au

arătat

încă

la început;

per-

cepţiunile metropoliei s6u ale metropolitului din ambele fonduri nu se iau în.
privinţă,

ele sunt de altmintrea

şi neînsemnate.

Noi vom folosi bona fide, ca material de date, la eruarea amintiţilor factori principali conspectul sumaric despre fonduri, ce ni s'a propus din partea
d-lui secretar naţional.
Noi vom cuprinde într'una şi vom constata simplu cifrele, ce se pot
scâte bine şi sigur din acest conspect sumaric, eară pe celelalte le vom esamina

mai de aprope și le vom emenda. Ce privesce
- Î. Fondul clerical, după conspectul ce ne
- limpede

şi hotărit:

.

stă înainte,

se

pote: vede

ă

1. Că din cele trei diecese Arad, Timișora și Verșeţ, anume din ceea-ce
a rămas după episcopii lor şi din contribuirile voluntare 'a acelora, apoi 'din
veniturile intercalare și din discurile secundare, în fine din contribuirile voluntare a mănăstirilor Bezdin şi Sânt-Georgiu, de când esistă fondul acesta

pănă la socotela din 31 Octobre 1863, au incurs în următârele 25 posiţii:

În argint: 800 A., 495 ., 812 fi. 4710/, er., 4516 A. 91/, or., 5—448 fi. 27 cr.

9426 fi. 81 cr, 1641 fl. 22:/, cr., 907 fi. 55 cr., 408 A. 50 cr., 10—10782 fl.
1775 8., 18448 fi. 09 er., 2671 fl. 18/, er., 8949 A. 553/, cr., 15—1022 fi. 29 cr.

3356 fl. 16%. cer. — Suma 60756 fl. 841, cr. în monetă convenţională, sau
63794 fl. 40 cr. în valută austriacă.
Adunarea, sumei acesteia şi străformarea ei de lipsă, pentru-că'următârele

posiţii vin înainte în valută austriacă,

63794. fi. 40 cr., mai departe 18478 fi., 50 A., 1296 A. 62 cr., 20—777 A.
81%/.0 er., 1400 fi, 436/., cr., 162 fl. 33 er., 2660 fl. 885/,, cr., 289 f.,.25—3539 A. —
Suma 87448 fl. 48:/, cr. în valută austriacă.

2. Că din diecesele, mănăstirile
acelaşi timp a incurs în următorele 25
În argint*) 91975 fl, 6021 fl. 25
5—6742 fl. 133/, er., 275 fl. 5927/ er.
1040 fi. 53 er.,
*) Suma

10—6573

A. 56!/,

acâsta este superplusul

şi alte contribuiri curat sârbesci tot în
posiţii:
cr, 2327 fi. 48 cr., 436 fl. 39%5/4 cr.
2016 fi. 571/, cr.) 2602 Al 215, er.

cr., 3988 A. 18 cr.,

15687 fl. 13 cr.,

9585 A.

peste cei 11147 A. şi peste cei 300 fl., daţi cei dintâi din

partea metropolitului şi cei din urmă din partea episcopului Aradan şi 'Timişoren
când fondul a,
căpătat destinaţiune comună, anume în anul 1774 când starea lui activă era, de
53831 fl. 527/, er,.

,
*1) În suma acesta este cuprins preţul vândutelor realităţi a episcopiei
din Severin, precum
Și ceea-ce a lăsat ultimul episcop al Severinului,

—

481, cr., 2665 A. 07 er., 15—971

853

—

fl. 15 cr., 54 f., 1685 fl. 531/ cr, 66 A. 22'cr,,
88576

— Suma
'3813 fl. 93 er. 20—100A., 45 fl. 30 er.

în monetă

fi. 31 cr.

convenţională s6u 93005 fi. 33 cr. în valută austriacă;
mai departe 27115 fi. 73:/,,*) 2048 fi. 34 cr., 477 fl. 47/, cr,, 25—335 A.
20 cr, — Suma

|. 17/,

122982

cr. în valuta

austriacă.

3. Că din partea archiepiscopului și metropolitului a incurs în următ6-|
Sa
.
„rele 2 posiţii:
11174 f1., 9508 fl. 20 cr. — Suma 20682 fl. 20 cr. în moneta convențională,
sau 21716 fi. 45 cr. în valuta

austriacă;

întraceea însă archiepiscopul metropolit a prestat dintru început mijl6cele
necesarii pentru institutul. clerical archiepiscopesc.
Aşa dară suma de contribuiri,. din partea dieceselor în maioritate române,
în acest fond se suie la 87448 fi. 48:/,, cr. în valuta austriacă, la care alătarând 10858 fl. 22:/,, er. v. a. (ca jumătate din mai sus eruata sumă metro-

politană de contribuire de 21716 A. 45 cr. v. a.) se arată ca un factor pentru

capitalul total de

prima socotelă pe partea dieceselor în maioritate române
contribuire în suma de 98326 (A. 705/, cr. v. a.

Suma de contribuiri din partea sârbâscă în acest fond,

mai sus se suie la .192982 A. 07 cr. v. a. la care

alăturând

după eruarea de
cealaltă jumătate

din contribuirea metropolitană în suma de 10858 fl. 22:/„ cr. v. a. se arată
ca al doilea factor principal pentru socotela nostră, pe partea sârbâscă, capi-

talul total în suma

de

cr. în v. a.

1933840 fl. 291,

Ce privesce percepțiunile de ambe părţile din acest fond,

eruarea

ade-

a acelor, ce cad
văratelor cifre, ce vin pe partea sârbescă, este mai ușâră ca
ele 6 posiții:
următâr
din
numai
pe partea românilor, pentru-că acelea constau

piei Pacraţului
7000 A. în argint, care s'a iertat încă în anul 1776 episco

din cei 8000 A., cu care

era datâre fondului,

o

|

în anul
350 A. 05 cr. m. o. (sau 3580 fl. 13 cr. v. a.), care s'a dat pănă discul

1840 institutului clerical. din Paoraţ,

mai

mult

ca cum

a incurs prin

mai departe
secundar al acelei diecese, care a dat o sumă de 74 fl. 47 cr. v. v.
2662 îi.
1852:
an
la
pănă
asemenea s'a dat pentru institutul clerical din Pacraţ

v. s6u pentru amân„30 er. v. v. şi pentru cel din Carlstadt 277 A. 30 or. v.
A. 8 cr. v.a.
două: 1176 A. m. e. — Suma 8516A. 05 cr. m. c., sau 8941
tot pentru Pacraţ:
Eară dela an. 1852 pănă la finea lui Octobre 1863 s'a dat

n
sumarie în mărime de 40643 fi. 734/,9 cr. V.
*) Suma acesta vine înainte în conspectul
Timișorei,
diecesa
de
ţin
se
ce
u,
Georgi
"Sântşi
Bezdin
rile
la care însă au contribuit și mănăsti
rubrici,

cea dintâiu 13478 f|., a doua 50 fl. v. a. care
fiind-că măniistirile

acestea se

ţin de'o diecesă

contribuiri prin urmare s'au luat în acele
în

maioritate română,

pentru care și esistă din

aşedate în mijlocul românilor și prin
principiu o rubrică separată, şi fiind-eă aceste mănăstiri sunt
15
rea şi mântuirea acelora.
urmare sunt chemate mai cu stmă de a lucra spre mângăe

.

—

7215 fl. v. a. și

pentru

Carlstadt:
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—

4733 -fl. v.

a.,

ceea-ce

Qă

suma

percepţiunilor pe parte sârbâscă, în mărime de: 20949 în v. a.
Ore-cari percepţiuni pentru administraţiunea. episcopiilor- din
de 1-ma Decembre 1790 în sumă cam de 834 fl., aici nu

pentru-că cifra principală

nu

se

pare a

fi special

totală

a

computul

se pot lua în socotelă,

împărţită

între

diecesele

ambelor părți, prin urmare sumele nehotărite, ce se cuvin în privinţa acâsta
ambelor părţi, trebue să se compenseze imprumutat.
|
Întraceea, în partea, dieceselor române, eruarea adevăratelor cifre a per-

cepțiunilor din acest fond e împreunată cu mai multe

dificultăți.

Conspectul

sumaric, ce ne stă înainte, arată adecă, că dela înfiinţarea, școlei elericale din
Arad şi Verşeţ la anul 1823 pănă la anul 1848, în care timp veniturile discului

secundar întrodus anume pentru șcdlele clericale

s'au

administrat

separat,

a

trebuit să se dea institutelor clericale de acolo ca ajutor preste venitul discului

secundar în acele diecese, pentru şcâla clericală curat românescă din Arad o
sumăde 38684 fi. 41!/, cr. v. v. şi pentru

„Verşeț 82600 fi. v. v.;
acest fond sub

se vede

decurgerea

De altă parte arată acel

dară,

acestui

şcâla clericală română sârbâscă din

că percepţiunile

timp,

fac

conspect .ca venit

acestor

institute

din

laolaltă 71984 fi. 4T'/a er. v. v.

din

discul

secundar

al diecesei

Timiș6ra întrat sub decurgerea acelui timp în fond 34979 A. 22 v. v, Fiind-că
însă e un adevăr cunoscut, că institutele clericale din. Arad şi Verșeţ fac
servicii în măsură egală și diecesei din Timiș6ra, carea zace în mijloc
şi nu

are institut clerical propriu, așa e natural şi poftesce chiar şi dreptul şi ecni-

tatea, ca lipsa de mijloce a anibelor institute clericale amintite să se
suplinescă
prin venitul din diecesa Timișărei, destinat pentru aceea, cu atâta
mai vârtos,
căci venitul acesta şi dealtmintrelea
nu se vede nicăiri a fi însemnat ca contribuţiune la fondul clerical din partea acelei diecese; în chipul
acesta amin-

tita sumă de 71984 fi. 47!/,
36305 fl. 25'/, er. v. v., care
dată din fond

ox. v. v. se. îndreptă şi se reduce proprie la
cifră singură numai înfățișeză adevărata sumă

ambelor: institute

clericale pănă la anul

1842.

,

Dela anul 184:/, pănă la anul 1849 ambe institutele clericale
au primit
din fondul clericalla olaltă 19455 foreni v. a.; prin urmare
percepțiunile lor
totale pănă la acel timp fac la olaltă 55760 A. 251/, cr. v.
v., seu 23419 A. 37 er.
V. a. ear de atunci pănă la computul din urmă din 31 Octobre
1863 au primit
institutul clerical din 'Arad din fondul clerical încă 15422
fl. v. a. şi cel din
Verşeţ încă

15855 A. v. a. va să dică ambele împreună 31997
fl. v. a., la care
mai adăogându-se
mai sus eruata sumă de 23419 fi. 37 cr. v. a. ese
adevărata
sumă totală a percepţiunilor din fondul clerical,
ce vin pe partea dieceselor
în preponderanță române: 54696 A. 37 cr.v,
a., în faţa unei sume totale a

percepţiunilor.sârbesci de 20949 A. 88 cr.
v. a.
Dâcă acesta sumă mai mică .se compenseză

percepțiunile

cu o sumă de tot egală din

mai mari, ce. vin pe partea
. dieceselor române,

apoi că superplus

—
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pe partea românilor rămâne restul de 33746 A. 37 cr. v. a., carele singur este
de a se privi şi tracta ca pasiv, faţă cu partea sârbscă,

După analisarea și computarea acesta am constatat așa dară după putință.
apriat salvo errore calculi factorii principali necesari pentru scoterea la lumină a
amânduror părților din fondul clerical. Spre înlesnirea computului şi fiind-că
scopul nostru nu: pâte

părţile corespundătâre,

decât numai

fie

să

de a erua

aproximativ

amândouă

vom aduce pre acei factori înainte în numeri rotundi

aproximativi și adecă în următorii:

-

Capitalul întreg de contribuiri din partea dieceselor în preponderanță
|
|
române 95000 . v. a.
133000
sârbesci
curat
dieceselor
partea
din
contribuiri
de
Capitalul întreg
florini v. a.

Capitalul întreg de contribuiri din ambe părţile: 231,000 fi. v. a.
Suma percepţiunilor întrecătâre s6u pasivul pe partea dieceselor române
E

e

33.000 A. v. a.

Suma totală a fondului clerical: 1256000 fl. v.'a.

Dâcă acum pe basa acestui număr rotund vom face computul după modul |
întâiu arătat mai sus, așa adecă, ca capitalul întreg de contribairi în sumă
de 231000 A. să:se subtragă din suma totală a fondului de 1256000 A. şi restul

de 1095000 A. să se împărţescă ca un câştig comun proporţionat la ambele
capitale de contribuiri în sumă de 98000 fi. şi 133000 A., şi apoi la ambele
părţi de câștig

adauge

în numeri rotunqi 434000 A. şi 591000 A. să se

capitalele

de contribuiri, vine pe o parte suma totală de 532000 A. şi pe partea, cealaltă
794000 A. v. a.

Eară

dâcă

sumă

din eruata

pentru

de 532000 fl.,

sârbii

din

cele trei diecese Arad, Timişâra şi Verşeţ, carii fac ceva mai puţin ca a cincia

parte din întrâgă populaţiunea ortodocsă, vom separa cam & cincia parte în
sumă de 106000 A. și vom adauge pre acestia la suma de '724000 fl. pentru
partea curat sârbescă rămâne partea curat românâscă în sumă de 426000 i.,
|
şi cea curat sârbâscă se ridică la 830000 A.

cele trei
Aşa, dară după modul acesta întâiu de comput a românilor din

diecese

se.

cuvine

din

fondul

tot

peste

clerical

mult ca a treia, parte din fondul întreg.
Trecând la modul al doilea de comput

426,000

.,

arătat mai sus,

adecă

ceva

mai

trebue înainte de

tâte să se substragă suma de percepţiune întrecătore de 83,000 fl. din suma
totală eruată mai sus de 532,000 fi., ce se cuvin dieceselor în preponderanță
române, şi să se adaogă părții sârbesci de 724000 fl.; prin acâsta partea cuvenită
dieceselor române scade la 499,000 fi., eară partea sârbâscă se urcă la '757,000 4.

sârbii acelor trei
După aceea din suma cea Gintâiu este a se separa pentru
a se adaoge la
de
şi
Î,.,
diecese a cincea parte în număr rotund de 100,000

partea sârbscă;

prin

acesta

partea

la 857,000

eară cea sârbâscă cresce
,

curat românâscă

A.

În fine

dâcă

se reduce la 399,000 fl.

din

suma cuvenită părții
45%

-

—
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sârbesci de 857,000.. vom substrage ceea-ce românii în suma de 167,500 A.
v, a. au dat mai mult dela anul 1787 dieceselor sârbesci mai sărace, și dâcă
acesta sumă o vom adaoge la. partea curat; românescă de 399,000 i. rămâne
parte curat sârbâscă 699,000 şi parte curat românescă 556,500 A. v. a,
Așa dară după al doilea mod de computare, partea românilor la fondul

„clerical comun

se arată cu mult

mai

mare,

adecă

4/,.

În

fine

trecând

la al

treilea mod de computare adus în discusiune, la aplicarea lui se arată necesar
înainte de tâte din întregul capital de contribuire a acelor trei diecese în
preponderanță, române a subtrage 11000 fi. care sunt a treia parte din 33000 A.
ce i-au primit mai mult

acele

diecese;

prin operaţiunea

actsta capitalul total

se reduce la 87000 fi.
|
Mai departe mai sus eruatul câștig comun de 1025000 fi. este de a se
împărți proporționat între capitalul de contribuire redus cu a treia parte în
sumă

de

87000

fl.

și între

ceea-ce

se

vine

pe

partea

sârbescăîn sumă de

133000 fi.; prin operaţiunea acesta pe partea dieceselor dintâi se vine un
câştig

total în număr rotund de 405000 A. v. a., eară pe partea curat
serbâscă 619700 fi. Decă mai departe vom adauge la sumele acestea încă respectivele
capitale de
98000 fl. şi de 133000 A., ambe părţile se ridică una,
la 503300fl. şi cealaltă

la 752700 fl.
două

Din

terţialităţi

partea

ale

întâiă ar fi de a se subtrage

passivului,

adecă

22000 fi. şi suma

mai

departe

celelalte

acâsta,să se adaugă

părţii curat sârbesci; prin operaţiunea, acâsta pe partea
dieceselor române s'ar
veni restul de 481300 fl. şi pe partea sârbâscă suma
totală de 774700 fl. Din
suma cea dintâiu, pentru populaţiunea sârbâscă din
acele diecese, ar fi dea
se scâte mai departe cam a cincia parte, adecă,
96200 A. şi acestia ar fi de
a se socoti la partea sârbsscă; prin operațiunea
acâsta suma cea dintâiu s'ar
reduce la 385100

A, 'eară cea din urmă ar
suma din urmă a părţii curat sârbesci ar
fi
. românii, adecă 157500 fl. și acestia ar fi
dea
prin operaţiunea, acâsta finală s'ar forma
ca

ȘI pe partea românilor 542600 fi. v.a.
:

|

Acest

mod

de

calculare

arată

aşa dară

cresce la 870900 fl. În fine din
de a se separa, ceea-ce au bun
se adauge la partea curat română;
sume pe partea sârbilor 713400 A.

salvo errore calculi,

„mai tot așa favoritâre pentru partea românilor
arătat și. cel precedent. Peste tot fie-care
mod
arată, că românilor li se cuvine din fondul
acesta

o proporţiune

la fondul clerical, precum a
de computare din cele trei
o a treia parte bună, și mai

curând mai mult, decât după
aceea mai puţin.
LL II. Ce privesce fondul neatingibil,
din conspectul sumaric, ce ne stă:
înainte e de a se deduce cu chiaritate
și. precisiune şi mai mare: |
1. Că dela 26 Martie

1776, când fondul s'a arătat pentru
prima 6ră cu
un activ de 3138 A. 53s, cr., la cari
metropolia a contribuit în argint 1661
A,
pai pină la anul 1790 a mai întrat ca contribuiri
din
partea
metropoliei
90
1, 62 or. şi 9508 fl. 20 cr, în argint,
la olaltă 17,450 Â. 50 cr. în argint;

—

mai

departe dela

anul

1790
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pănă la prima

Iuniu

1850

a' mai

întrat încă

107,980 A. 5 cr. mon. convențională !), la olaltă așa dară 125,430 fl..55 cr. m. e,
s6u 131,602 A. 41 cr. v.a. „În fine a mai întrat de atunci pănă la finea. lui
Oetobre 1863 încă, 6402 fi. v. a. peste tot așa dară din acestă parte 138004 fl.

41 cr. v. a. (din cari o jumătate 'computată

în număr

rotund

este 69000 fl.)

2,. Cumcă din partea celor trei diecese în preponderanță, române dela înfiinţarea acestui fond

tot o. sumă

de

şi pănă la anul

53323

1850

în

cinci

rânduri

a incurs

preste

fl. 23 or. m. e. sn 55989 A. 35 cr. v. a. şi dela anul

1850 pănă la finea lui Octobre 1863 în trei rânduri au incurs 3474 fl. 89 cr.
v. a., aşa dară preste tot a incurs o sumă de 59464 fl. 24 cr., —la care; decă

se va, adauge
69000 l., suma

jumătate

din

amintita

totală a capitalului

contribuire

a metropoliei

în sumă de

pe partea acesta ajunge la 128464 fl. 24 cr.

care sumă noi în computul nostru vrem să o luăm în număr rotund de 128000 fl.
3. Cumcă din partea părţii curat s6rbesci tot în același timp în mai
multe rânduri s'a contribuit 68662 A. 35 cr. m. c. seu 72095 fl. 71 cr. v.a.,
mai: departe pănă la finea lui Octobre 1863 în două rânduri s'a mai contribuit
încă 15179 fl. 03 er. v. a.

peste

tot

aşa

dară

s'a

contribuit

87264 îl. 79 cr.

v, a., la cari dâcă se va adauge cealaltă jumătate a contribuirilor metropolitane de 69000 ., capitalul total pe partea acesta se urcă la 156264 fl. 179 cr.v. a.
sau în normă rotund 156000 fl.
Percepţiunile

din fondul

acesta fac:

1. În partea dieceselor române,
timpul 12717 fl. 92 cr. v. a.?)
|

respective a diecesei Arad,

pentru tot

În partea episcopiilor curat 'sârbesei şi anume a, episcopiilor din Buda,

2,

peste

Pacraţ şi Carlstadt

Dâcă din suma

tot 68614

A. 87

cr. v..a.?)

acâsta mai mare de pasiv vom subtrage pe cea mai mică

de mai sus de 12717 A. 91 cr. rămâne pasiv curat pe partea sârbilor 55896 A.
95 cr. v. a., sâu în număr rotund 55800 A.
Metropolia, respective metropolitul, în tot-timpul esistenţei sale a întree
buinţat pentru sine din fondul acesta numai 3902 â. 47 cr. v. a., cari însă
aici nu se'iau în privinţă.
Noi am constatat așa dară și aici cifrele principale ce sunt de lipsă!
pentra tote trei modurile de computare, şi adecă:
rare cum cu 32,000 fl.
IE 1) Suma acesta ca o îndreptare a "conspectului Sumaric s'a pus mai
vine bine pentru
sumei
mărimea
căci
eruată,
nâstră
nea.
proporţiu
m. c., ceea-ce însă nu altereză
români toemai ca şi pentru sârbi.
stu 6617 fi. 57 cr. Y. a» de
2) Până la anul 1849 ca, feliurite ajutâre 6302 fl. 33 cer. m. e,
atunci pănă la finea lui Octobre: 1863 4200 A. 1900 fi. 35 er. v. a.

d)

v. a. şi de atunci 42000) A
Până la anul 1849: 11606 A. 49 cr.. m. e. stu 18587 A. 15 er.

7. a., apoi

2329A. 32

er. v. a..şi în fine: 5698 Al.. 40 er. v. a,

.

—

358

—

În partea dieceselor române întregul capital de contribuire în număr
rotund 128000 fi.; în partea dieceselor curat sârbesei 156000 fl.; suma percepțiunilor întrecătâre în partea sârbilor 55800 fl. v. a. Suma totală a fondului
neatingibil 750,000 A. v. a.
Decă

cu cifrele acestea

vom urma precum am ar&tat mai înainte la fondul

clerical (observând numai atâta că la modul 2 şi:3 povara întrecătâre în sumă

157500 fl., cari ar fi fost să se tragă aici în socotslă, fiind-că aceea
s'au socotit
la fondul clerical, aci nu se mai pâte lua în privință) computul
după modul
întâiu este:

Întrâga parte curat a românilor la fondul acesta 274000 A;
Întrega parte curat a sârbilor din contrâ, 476000 fi. v. a;
Așa dară partea curat a românilor mai %/a din fondul întreg.
După modul al doilea:
Întrega parte a românilor, salvo errore calculi, 318600
Â.;

Întrega

Așa
Mai
mod, din
Dâcă

parte curat a sârbilor 431000 A. v. a;

dară partea curat a românilor mai bine ca, 57, din
fondul întreg.
tot acesta proporţiune din urmă o aă compatarea
după al treilea
care resultă în partea sârbilor numai cu câte-va
mii mai puţin.
vom lua într'una proporţiunile ambelor acestor
fonduri, ca calcul
mediu pentru întrega parte curat a românilor

din fondul clerical resultă suma
de 504000 A. și din fondul neatingibil
302000 A. v. a.
|
Tâte trei modurile de computare de
mai sus, luate deosebi şi într'una
şi cu privinţele şi referințele amintite,
documenteză, că românii de religiunea
ortodoxă

orientală din diecesele Timiș6ra, Arad
şi Verșeţ după drept şi ecuitate din ambe aceste fonduri peste tot
pot să pretindă în valăre deplină, reală,

când un congres național competent
va avă ocasiune de a se dechiara
în privința administrării şi folosirei
ulteridre a acelei sume,
De altmentrelea ori şi cum ar
eşi p.m. decisiune în privința
anti
a
a
acesta, ro-

l. Cum.că românilor celor
trei diecese Arad, 'Timișâra
consideraţiunile desfăşurate
şi Verşeţ după
mai. înainte ]i Sar cuveni jum
ătate şi din ceea-ce
a lăsat de ctrând reposatul
archiepiscop și metropolit
com
. u
Raian
cici, care

—

încă-are
față va
2,
un fond
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să incurgă în fondurile comune ; în privința acesta observaţiunea de
i
servi ca, reservă de drept.
Cum-că fondul alumnial din Carloviţ după destinaţiunea sa încă este
comun, încât el adecă este înfiinţat de metropolitul comun Stratimi-

rovics, peste tot pentru tinerimea.gr.-neunită

săracă, studidsă în Carloviţ, din

care causă românii pot să dorâscă cu tot dreptul, ca din acela, precum pănă
acum așa şi de aci încolo

să se împărtășescă

tineri români

firesce studiile în Carloviţ.
3. Așa numitul fond fundus instructus pentru

săraci, cari 'și fac

|

reședința episcopâscă în

|
Arad în suma totală de 7303 î. v. a., precum şi
4. Fondul Bozicianu în suma de fi. 11269 fi. sunt fonduri, ce privesc în
deosebi diecesa Aradului, şi a cărora referință cătră acestă diecesă trebue
direct să se cerceteze şi chiarifice; în fine

5. Se cuvine românilor şi ar trebui să li se dea, fără întârdiere fondul
de 1494 A. 918/,, er. v. a. înfiinţat pentru un seminariu român dintr'o caducitate
română în anul 1841 din partea fericitului episcop: Iosif Raiacici.
La celelalte

fonduri,

ce

esistă,

vr6

abia ar pute şi ar

să ridice o pre-

tensiune.
|
Carloviţ, 6 Octobre 1864.
Procopiu Ivacicovici m. p., episcop în Arad, Andreiu de Mocioni m. p., Vincențiu
„Babeş m. p., membri ai comisiunei, |
Opiniunea acesta s'a adoptat în tot cuprinsul ei de 'subsorişii în şedinţa
conferenţială, din 8/20 Februariu 1865 sub Nr. 4.
Andreiu baron de Şaguna m. p., archiepiscop şi metropolit; Constantin Gruici
m. p. protopopul

Hasiașului;

Joan

Beleş m. p., protopopul Totvaradiei;
național al sclelor în granița

Marcu

m. p.

protopopul

Lugoșului;

Josif

Nicolau Andreievici m. p., preot şi director”

militară din Bănat;

Georgiu

de Fogaraş m. p.,

advocat şi proprietar în Lipova; Sigismund Popovici m. p., advocat în Arad.
Dr. Demetriu Haţegan m. p., advocat în Oraviţa; Lazar lonescu m. p., advoeat
în Arad;

în Lugoș.

Dr. Aurel Maniu m. p., advocat

'72.

Proiect de programă, al representanţilor

(bărbaţilor de încredere) românilor

"conthiemaţi la sinodul general episcopesc în anul 1864
pertractări grabnice,
.
Întroducere.

practice

și, drepte despre despărțirea ierarchică a ro-

mânilor
Despărțirea

spre scopul aici. -

de cătră sârbi.

|

ea
o cer şi 9 pretind românii;

!
s'au pus în pros-

sinodul
pect de Maiestatea. Sa și în principiu sa şi aprobat şi decis de cătră
frecările şi
general episcopesc, după can6ne, invederat spre acel sfârşit, ca

—
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dușmăniile naţionalede comun stricăci6se să se delăture; prin urmare ea are
să se pertracteze chiar după acest principiu.
.
I. Obiectele despărţirei sunt:
1. : Diecesele comune: Arad, Timiș6ra, Verșeţ, respective: elementele naţionale aflătâre în acestea dimpreună cu bisericele şi scâlele, precum şi bunurile'bisericesci şi scolare, ce se află în posesiunea comună a acestor elemente;

2. Mănăstirile comune, şi anume acelea ce se află în mijlocul românilor:
Hodoș, Bezdin St.-Georgiu şi Mesiciu;
3. Fondurile comune, și anume acelea ţinătâre de întrega ierarchie de
acum administrate în Carloviţ.
II. Diecesa Aradului, în carea elementul sârbesc,

pănă

face. 11/,%/,
cele 456 de
amestecate,
aceea, după

după cum e sciut, abia

din populaţiunea ort. orientală de 415000 suflete, și în carea între
comune ale sale nici una nu e curat sârbescă, ci numai 6 sunt
— se pâte privi lesne ca o diecesă curat românescă, şi trebue de
principiul dătătoriu de măsură al naţionalităţii, să se anecteze în

|

totalitatea sa la metropolia română.

În diecesele Verșeţ și Timişâra elementul român e precumpănitoriu, şi
adecă în cea dintâiu cu €/, şi în cea.din urmă cu 5/,. Aci trebue aşa dară
ambele elemente naţionale cât se pâte mai acurat să se separe unul de altul.
Logic și natural ar fi să se dică: că și aceste diecese, ca unele care
sunt precumpănitore românesci, se ţin de metropolia română, şi minorităţii
s6rbesci *i rămâne liberă voia de a eși din acestea şi de a se alătura după
aceea la ierarchia s6rbescă naţională. Fiind-că însă prin procedura acesta
ierarchia sârbescă şi respective populaţiunea s6rbâscă cu deosebire s'ar put
afla atacată şi turburată în drepturile ei usuali de pănă acum, de aceea românii

„ nu sunt neaplecaţi

a renunţa

la totalitatea acestor

diecese,

a statori o proce-

-dură de despărțire după părţile lor constitutive. Spre acest sfârșit trebue
aşa dară să se discompună diecesele în părţile lor constitutive.
Părţile

constitutive

sunt în analisa dintâiu protopopiatele ; în analisa din

urmă comunele bisericesci, respective parochiile.
Așa dară comuna, respective parochia se privesce ca unitate fundamen-

tală a diecesei, și împărțirea diecesei n'ar av6 să se estindă mai departe,
anumit pănă la familii şi individi, ca părţi constitutive ale parochiilor respec-

tive. a

comunelor;

ce insă

nu

va

împedeca,

—

după-cum

se

va norma

mai

uşără şi totdeodată

co-

Jos — ca, din deosebitele elemente naționale, ce se află în comuna bisericescă
să se formeze cât se pote de deosebite parochii naţionale, respective comune

bisericesci su şi filii, și ca atari să se tracteze.
UL Spre a se put face o împărțire practică,

"respundătâre

protopopiatele.

cerințelor de dreptate
şi comunele

a „elementelor

amestecate,

precum

şi

constitutive
a averii

din

diecesele,

şi posesiunei

bise-

ricesci și școlare, după principiul de naţionalitate, e neapărat de lipsă comipu-

—

—
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Ca atari reguli următârele

nerea anor reguli deopotrivă aplicavere şi aplicânde.

ar puts corespunde în totă privinţa tuturor cerințelor de drept, de ecuitate
şi oportunitate:
1, Protopopiatele şi comunele bisericesci curat; românesci din ori-ce procele curat sârbesci la cea sârbâscă.

topopiat vin la ierarchia românescă;

Sub numirea „curat! sunt de a se înţelege acele protopopiate şi respective
acele comune bisericesci, în cari elementul precumpănitoriu, după cum se află
în present, face cel puţin 95%, din întrega populaţiune ortodoxă.
2. Protopopiatele și comunele bisericesci amestecate din ori şi ce protopopiat vin

ierarchie naţională,

la aceea

în carea, elementul

naţional de tot

prepondereză.
Sub numirea „de tot prepondereză“ vine de a se înţelege acel element,
care e cel puţin cu 50%, mai tare, decât celalalt, adecă, care numără cel puțin
cu jumătate mai multe suflete.
Protopopiatele de proporțiune. neotărită s6u dubiosă remân la diecesa,
de carea se ţin acuma; tot așa remân comunele bisericesci de proporțiune
neotărită sâu dubi6să deocamdată la protopopiatele lor de păn'acum, pănă la
eruarea şi statorirea proporţiunei lor naţionale printr'o comisiune ofici6să.
Sub numirea „neotărit seu dubios“ sunt de a se înțelege acele protopopiate,
respective comune bisericesci, în cari proporțiunea elementelor naţionale nu e cunoscută, s6u în cari preponderanţa (Pct. 2) a unui s6u a altui element naţional nu
e învederată, şi de aceea se pâte combate cu temeiu din una s6u din altă parte.

4. Bun diecesan, mişcător şi nemișcător, se ţine fără privire la originea
lui, de întrega diecesă; tot așa se ţine bunul comunei bisericesci dimpreună
Bunuri

5.

bisericesci

-

și designate

fondate

de comuna

comunal,

aflătâre pe pământ
acâsta.

cu biserica şi scâla,
de a se tracta după

privaţi

de

bisericescăşi e
E

pentru

un scop

anumit special, s6u clădiri de biserici şi şcâle ridicate tot de privaţi pe pă.
mânt privat— dâcă e de ajuns documentată calitatea lor —nu se pot detrage

dela destinul lor naţional primitiv documentat

gitimi ai fundatorilor.
6. Banii comuni

părţire,

comună

avere

şi altă

încât contribuirile singuratice

- spre scopuri

comune,

sunt

de

a

se

Bisericile

|
mișcătore

.
și despărţiveră

s6u colective s'au
împărți

ambelor partide, altcum după proporțiunea
“tot casul după momentele consideravere. 7,

fără consensul următorilor le-

după

la des-

făcut necondiţionat,

proporţiunea

numerică

a

documentatelor. contribuiri, şi în
a

şi şedlele, care au fost ridicate s6u întrebuințate şi îngrijite

nedesde cătră toți în comun, precum şi tâte alte averi bisericesci şi şcolare
partea elementului prepărțivere — la despărţirea națională, cad! de regulă la
ă)
(cuviinci6s
ponderant, care însă are să dea minorităţii o desdaunare potrivită
la despărţirea

definitivă

din

comuniunea

de

păn'acum.

is

—

Numirea
dreptul

da

„de regulă“

însă

cas

în

e astfel de a se esplica că maioritatea are totdeauna
majoritatea

când

vrea şi e în stare a

decă

şi folosul,

sine posesiunea

de a ține pentru

desdaunare,
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mar

put6 da

desdaunare, și

putinţa acâsta sar put6 documenta din partea minorității, precum şi în cas
de învoire spontaneă reciprocă, pote remâne posesiunea de păn'acum şi la
partea minorităţii.

Sub numirea de „desdaunare cuviinciosă* vine de a se înțelege aceea,
că partea, carea singură rămâne în posesiuneși folosire, la zidirea vre-unei
a vre-unei

scoli proprii naţionale,

biserici

parochiale,

și case

are de a presta

părţii ce se desparte ajutor cu bani, cu lucru, seu la tâtă întâmplarea cu material de clădit, după măsura dreptului bisericesc s6u civil avut mai înainte
la biserica, scla comună
La tâtă întâmplarea

și la averea nedespărţiveră a acelora.
controversele acestea sunt de a se deslega pe calea

jurisdicţiunei civile seu militare competente.

,

preatinselor reguli fundamentali

1V.. Amăsurat

1, 2 şi 3 sunt dea

sub

se considera pe viitor ca ţinătâre de ierarchia românescă următorele protopopiate din diecesa Verșeţului;1. Caransebeș, 2. Mehadia, 3. Oraviţa s6u Varadia şi a 4. Lugoș, ca curat românesci— dintre cari cel dintâiu cu 43 comune

curat românesci
românesci are
50,000 români,

are

aprope

la 50,000 români,

al doilea cu 36 comune curat

36,000 români, al-treilea cu 38 comune curat românesci are
al 4-lea cu 83 comune curat românesci 36,000 români fără nici

un sârb, apoi al 5-lea protopopiat Palanca s6u Biserica

albă (Weiskirchen) şi

al 6-lea “protopopiat'Verșeţ, ca unele,în care numărul românilor prepondereză,
și adecă cel dintâiu, al cărui tract conţine.5l de comune, dintre cari 32 sunt

curat românesci, ear 9 mestecate cu sârbi — are la 45,000 români;
în cele

10

curat

comune

sârbesci

şi 9

amestecate

sunt

numai

din contră

16,500

sârbi;

celalalt protopopiat între 40 de comune ale tractului seu, dintre cari 25 sunt
curat românesci, și 10 amestecate, are la 48,000 locuitori români, ear în cele
5 curat serbesci și în cele 10 amestecate de abea este numărul sârbilor 16,000.
Mai. încolo- din diecesa Timișdrei protopopiatele curat românesci: î. Lipova, 2. Făget, 8. Hasiaş şi al 4. Jebeli — fiina-că acestea, și adecă: cel
dintâiu între 50 comune bisericesci ale tractului seu numai una udecă Starciova
are amestecată cu sârbi, a căror număr se suie la 500 suflete, din contră în

tote celelalte comune curat românesci numărul românilor e la 50000, — al doilea

cu 40 comune curat românesei are la 25000 locuitori, — al treilea, unde între
34 comune numai Kralyoveţ şi Lucareţ sunt amestecate cu aproximative
600—'700 sârbi, : 6r tote celelalte sunt curat românesci şi numărul românilor
e la 40090, —

în cari CE
comune

ale

biseri

ŞI al patrulea în 32

protopopiatul

ae
prep

ricesci

între

ză
cari

comune

numărul
31

curat românesci

are 35000 români

Timișorei şi al 6-lea al Ciacovei, ca unele,

sunt

românilor

şi adecă,.

curat românesci

şi 10

cel

dintâiu cu 41

amestecate

— are

—

preste

50000

români,

eară

cele 6
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curat sârbesei şi 10 amestecate,

cari încă

pe jumătate sunt de tot depărtate în comitatul Torontalului, nu cuprind tocma
20000 sârbi, cel: din urmă

amestecate,

d'abia

numără

cu 27 comune,

sârbi

12000.

dintre cari 13 curat românesci

şi 6

'Tâte celelalte protopopiate şi adecă

al Cianadiei având în 10 comune curat sârbesci şi 3 amestecate 22000 serbi,
de altă parte însă — în 5 curat românesci şi 3 amestecate 21000 români; —
al 2-lea Panciovei cu 17 comune sârbesci şi.5 amestecate, la 52000 sârbi, ear
în b comune curat românesci şi 5 amestecate la 24000 români; —al 3-lea al
Becicherecului mare cu 15 comune curat sârbesci, computându-se încă şi

românii din opidul Becicherecul mare la număr 1500, numără aprope la 31000
sârbi, eară în cele 5 comune curat românesci și în Becicherecul mare aprâpe
la 14000 români; — în fine al 4-lea Chichinda mare (Gross-Kikindaer) numărând
în 16 comune curat sârbesci cam la 54000 sârbi, eară în 2 curat românesci la

5000 români, — tote

acestea au a rămân6 în legătura ierarchică de păn'acum

parte ca preponderante sârbesci, parte ca dubitative, se înţelege de sine că
sub condițiunea unei grabnice despărţiri reciproce a comunelor bisericesci

aflătore în cele dintâiu protopopiate

ca

curat s6u

preponderante

sârbesci şi -

în cele din urmă ca curat s6u preponderante românesci, şi sub reserva unei
neamânate eruări şi regulări definitive a celor dubitative.
Tabela alăturată sub A) dă un conspect despre comunele curat s6u pre-

ponderante

sârbesci — incorporânde

numai

decât

cu ierarchia sârbescă din

protopopiatele curat; s6u preponderante românesci, precum şi despre comunele
curat s6u preponderante românesci incorporânde numai decât la ierarchia ro-

“"mân6scă din protopopiatele preponderante sârbesci; și în urmă un conspect
despre acelea, în cari proporţiunea populaţiunei naționale e. deocamdată a se
erua. prin o comisiune, spre.a se pute apoi pe basa resultatului constatat determina apertinenţa lor definitivă.
-YV, Astfel ar fi statorită nu numai în teorie dar şi în realitate destul de
precis marginea între ierarchia sârbâscă şi cea română, şi prin urmare după
mai de multe-ori pronunciata voinţă mai înaltă, după clausula de esempţiune
cuprinsă în diploma de confirmaţiune a patriarchulai Marsirevics, în fine după

votul dat întwaceea în privinţa acesta din partea sântului sinod, ca românii
în totalitatea lor să se privescă despărțiți, după tote acestea numai pote fi
nici o dificultate esenţială, carea ar împedeca înfiinţarea metropoliei națiunii române, care deocamdată — pănă ce națiunea întrun congres național bine
organisat se va dechiara definitiv în obiectul acesta, — ar fi de a se împreuna
cu episcopatul Aradului pe basa petiţiunei generale, așternute cu totă supu-

nerea în luna lui Maiu 1862 de cătră ablegaţii naţiunei și metropolitul să se .
denumescă de locurile mai înalte îndată sub titula unui „archiepiscop şi metropolii

transilvănen al românilor de religiunea ortodoxă orientală din Austria“ carele
apoi, în conţelegere cu bărbaţii cei mai escelenţi ai naţiunii, atât din statul
46%

—
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civil cât și cel bisericesc, să formeze organiseze și ocupe diecesele române
pe cale :cuviinci6să prin organele competente, pentru de a efeptui și completa

Organisarea ierarchiei însăşi cu participarea şi conlucrarea acelora.
VI.

Spre a se erua şi statori în totă esactitudinea proporţiunea elementelor

naţionale în comunele amestecate şi dubitative,

ar fi de a se delega o comisiune

mixtă, constătătâre din câte un membru din clerul sârbesc respective românesc,
și câte doi membrii din statul civil, carea să reambuleze tâte comunele acelea sub
conducerea, unui comisariu neutral din partea guvernului, pe lângă invocarea

în provincie a testimoniului legal, ear în graniţa
diregătoriei

competente

militare,

militară pe lângă participarea

şi comisiunea

acesta

după un mod

statorit

în comun, s6u după o instrucţiune împărtășită din partea, înaltului regim să-și
“reslve cât mai îngrabă problema sa, astfel încât amăsurat resultatului fie-care
comună din ierarchia sârbâscă, unde elementul român prepondereză cu 5%,

“îndată să se incorporeze ierarchiei românesci, și tot aşa comunele acelea ale.
ierarchiei române, adecă din cele 12 protopopiate sus însemnate unde elementul

serbese prevaleză cu 5%/, să se anecteze îndată la ierarchia s6rbâscă.
Elementele acelea de religiunea ortodoxă-orientală, cari nu se ţin nici

de naționalitatea sârbâscă, nici de. cea română, au voie liberă de a
se împreuna
cu ori și care din cele două naționalități; dâcă însă nu vor
voia se pronunța
nici într'o parte, atunci se vor anecta la maioritate.
|

Prin

determinarea

așa dicând

în mod

preponderanței de 5%, ierarchia sârbâscă se favorăză

frăţese, pentru-că,.
deși acesta

ierarchiă n'are în Bănat nici

un protopopiat curat sârbesc, totuşi rămân pe partea ei cele
mai multe parochii
mestecate cu proporțiune dubitativă în privinţa naţională,
VII. Căci după decisiunea finală despre apertinenţa lor ierarchică-națională
,
atât sârbii rămași în ierarchia-românâscă, cât și românii
rămași în cea, sârbescă,
au drept ori şi când în venitoriu, îndată ce vor deveni
în stare prin desdau-

narea ce le compete din partea maiorităţii,

a-şi funda parochiă

proprie naţională
și a-și edifica biserică şi sc6lă şi cu acestea a se
anecta la ierarchia națională
proprie. Afară de acesta minoritatea pote să
se afilieze la parochia proprie

națională din vecinătate,
proprie

în

carea

naţională.

Dscă

maioritatea

și apoi împreună
minoritatea

poporului

e de

va

cu acâstasă depindă

rămână

în

naţionalitate

comuna

străină,

dela ierarchia
de

pănă

atunci

acum,

episcopia

concernentă are datorința de a îngriji,
ca parochii şi învățătorii astorfel de
comune să _cunscă pe deplin şi limba
minorităţii, ca aşa să potă din când
în când săverşi liturgia și alte funcțiuni
spirituale în limba lor naţională, respective să pâtă instrua
pruncii

Vorgoţ și miei
mentale
de
sub
din
cea
ditai

ca

azot, averea

lor în limba

ecosană,

maternă.

realităţile respective

”

reședințele

din

4 — se o avinîn u tar
lor, cât și an Vigorea regulelor Sundauroratatea
oredincioşilor
din diecesă, de aceea românii

dintâiu au peste </, ear' din cea din urmă %/; părţi. Dedre-ce însă
la

.

—
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Caransebeş încă se află, o reședință mică episcopâscă, și dedre-ce pentru românii
aprâpe

ortodoxi cari numără

la 600000 .suflete,

din aceste

ambe diecese,. care

se estind preste Bănatul întreg sunt la tâtă întâmplarea neîncunjurat; de lipsă
2 diecese,

pănă

pentru sârbi,

când

cari

după

despărţirea

de români

sunt la

număr 220000 este de ajuns una diecesă; de aceea urmeză de sine o complanaţiune a pretensiunilor reciproce

în privinţa diverselor realități, respective a

reşedințelor, în următoriul mod ca pentru românii aprope la 300000 de suflete
din diecesa Verşeţului să se destineze diecesa şi reşedinţa dela Caransebeș,
ear pentru românii din diecesa Timișorei, carea încă are aprâpe la 300000 .
români să se destineze şi conferâscă reședința dela Timişâra dimpreună cu
tote

apertinenţele

ei;

ear'

edificiul

diecesan cel mai frumosşi pompos

dela

E
Verșeţ cu tote apertinenţele sale să rămână pentru sârbi.
Decă ar voi însă ierarchia sârbescă să lase şi pe viitoriu în Bănat pentru
sârbi după despărțirea de români, două diecese, atunci locul
pundător pentru a doua diecesă e de sigur Chichinda.. mare.
i

Desbatere şi argumentare

cel mai cores-

mai de aprope a acestui punct,

lerarchia sârbâscă, carea nedisputaver posede tote documentele .privitore
la ea și la drepturile ei, nu va fi nici odată în stare, a arăta cu autenticitate,
că diecesa ortodoxă

orientală a Timişorei

ar fi de origine sârbescă şi anumit

o fundaţiune a ierarchiei carloviţane.
- Acestă diecesă este fără îndoială cu mult mai vechie ca ierarohia sârbsscă
şi ca basa ei juridică naţională în Austria, și ierarchia sârbâscă numai la începutul secolului trecut au mai mărit diecesa Timișorei prin incorporarea
diecesei asemenea române a Lipovei şi o au sârbisat pe din afară prin aședarea
continuă de episcopi su alţi dignitari bisericesci sârbi s6u serbisați.
Ce se atinge de averea presentă a dieceselor, aceea s'au făcut de regulă
din mijlâce diecesane s6u din daruri menite pentru totalitatea dieceselor.

Ce privesce în
nu se pote denega,
scopesci, respective
diecesanilor — mai

deosebi reşedinţele episcopesci și catedralele episcopesci,
că acelea m'ar fi zidite pe pământ diecesan cu bani epidiecesani şi cu ajutâre de lucru respective de material a
cu semă a credincioșilor din apropiere; ceea-ce însă se

ridică pe pământ diecesan de episcopii
cesanilor spre folosul şi binele diecesei,

avere comună a creștinilor din diecesă.

diecesani, cu su fără ajutoriul dieeste după tote conceptele de drept —

Fiind-că însă diecesa Timişorei după

poporaţiunea, ei era preponderantă română și şi acum este, şi comunele dimprejurul Timișârei sunt locuite mai numai de români; fiind-că mai departe

însăși populaţiunea, din 'Timișora bine calculată este de trei ori mai numărosă
ca cea, sârbâscă; aşa se vede apriat că de se va lua în considerare ori dreptul
istorie ori cel bisericesc şi civil, când s'ar despărți ierarehice ambele elemente,
atunci la tâtă întâmplarea românilor se cuvine dreptul cel mai mare asupra
diecesei şi reședinței din Timişora.

—
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Preste tot, pentru dreptul acesta al serbilor abia se pste aduce altceva înainte
ce ar avâ şi numai umbra unui drept, decât fapta complinită a posesiunei,

împrejurarea nedenegaveră, că ierarchia din Carloviţ a administrat în faptă
diecesa 'Limiș6rei, ca pre o diecesă sârbâscă cam de 150 de ani; o împrejurare
însă acesta, care tocmai cu privință la postulatele de drept și ecuitate pe
terenul administrațiunei bisericesci constateză nedreptatea cea mai strigătore,
carea în loc de a pute forma un titlu cuviincios de drept pentru ierarchia
sârbescă, arată chiar numai lipsa de drept pe partea aceleia.
|
Ce se atinge de privința oportunității, cu deosebire de pretensiunea, că
Timiș6ra ca scaun al episcopului sârbesc ar fi neîncunjurat de lipsă pentru
că este aprope de elementul sârbesc la Tisa, — apoi acesta e un argument,
„care vorbesce cu mult mai puternic în favârea românilor, pentru-că 'Timişora,
după cum e cunoscut nu numai că este cu mult mai aprâpe de massa elementului român, dar zace chiar în mijlocul lui, pe când elementul serbeso mai
compact se află grupat pe lângă Chichinda mare, şi o episcopie sârbescă la
Timişora în mijlocul românilor ar fi cu mult mai nefolositâre ca la Verşeţ,
de. ore-ce în cetatea Verşeţ esistă o populațiune sârbă aprâpe la 10,000 suflete,
pe când în Timişora vieţuesc abea vre-o câteva sute de serbi şi și aceștia
forte împrăștiați,
Însuși sârbii doresc a ţină Verşeţul de scaun episcopesc. Episcopia

„Verşeţului
frumâsă a

diecesană,

este o fundaţiune a ierarchiei din Carloviţ, şi deși reședința cea
episcopului din Verşeţ se cuvine parte mare românilor, ca avere

comună,

fiind-că românii

nu pot face nici întrun

1.

pentru-că

chip

ei pentru

fac preste %/, din diecesă, totuși românii

pretensiune

ţinutul de

asupra

acolo

ei —

au

de aceea:

episcopatul lor cel vechiu

istoric din Caransebeş,
2. pentru-că cetatea Verșeţ, în puterea numerâselor documente

de popu-

laţiune curat sârbâscă ortodoxă, la tâtă întâmplarea se va țins
şi va trebui
să se ţină de ierarchia sârbescă şi de un episcopat sârbesc, eară
apoi un scaun
episcopesc într'o diecesă sârbâscă şi în ierarohia sârbâscă,
nu e nici decum
la locul seu.
Preste tot nu se pâte ignora nici negă, că după tote
privințele de arept
şi ecuitate, dintre reședințele episcopesci din
Verşeţ şi 'Timişora, înfiinţate cu
mijloce comune şi spre folos comun una negreşit
se cuvine şi trebue să se
dea românilor; fiind-că însă cea din Verșeţ
nu e nici decum potrivită, ei o
pretind pe cea din Timişâra, şi încă cu atâta
mai vârtos şi mai intețitor,
căci pentru cei 200000
români

locuitori
pe

lângă Murăş

şi pănă la

Tisa afară
de Timişora nu esistă nici un punct care ar fi
câtuşi de cât macar apt pentru
un scaun episcopesc.
|

De altă parte Verşeţul

sârbesc şi pentru număroşii

se arată potrivit pentru

un scaun

sârbi ai districtului Chichinda-mare,

episcopese

cu cari acesta

—

e împreunat. forte acomodat
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prin drumul de fer,

și așa Verșeţul le este lor

cu mult mai aprope de cum le-a fost mai-de mult Timişâra; ear pentru sârbii
de lângă Dunăre şi din Panciova și împrejurul ei, Verşeţul încă este mai

aprope și mai îndemână ca Timișra. .
Pe lângă provocarea la aceste argumente,

linisce deslegarea

acestei. cestiuni Maiestăţei

românii

concred

Sale; dar tocmai

cu deplină.

pentru dea

da

espresiune simțămintelor lor loiale, adaogă acea observaţiune, că ori şi cum
ar eşi preaînalta decisiune credincios supusul popor român o va primi cu
mulțămire, și poftesce numai, ca la întâmplare, când nu s'ar pute face o îm-

păciuire prin împărțirea ambelor reședințe și a lucrurilor ce se ţin de ele, să
se hotărască, ca partea aceea, carea ar rămân în posesiunea ambelor reședințe

din Timișora şi Verșeţ, să întârcă părţei celeilalte o despăgubire după măsura
părței ce locuitorimea acesta națională a avut la acelea diecese după drept

și ecuitate.
IA. Mănăstirile, după fiinţa lor sunt locuri sfinte și scole de evlavie,
destinate pentru mângăerea creştinilor de religiunea ortodoxă răsăritenă cu
deosebire a acelor ce locuesc împrejurul lor; ele servesc și pentru noviţiatul
stărei monahale, ca loc de cercare şi de tundere. Aşa dară ele sunt ale poporului aceluia, pentru a cărui mântuire sunt destinate, şi nu pot fi privite

nici de cum ca institute aducătore de fol6se materiale,

ca proprietate privată

s6u ca proprietate a vre-unei clase de creştini de religiunea ortodoxă orientală
afară decă prin vre-un document s'ar put arăta, că ele sunt anume înființate
şi destinate numai pentru 6re-care parte, s6u pentru Ore-care naționalitate a
creștinilor, prin ce ele apoi eo ipso ar fi lipsite de caracterul lor sânt comun,
şi ar fi de a se tracta după regula fundamentală statorită mai sus sub numărul 6.
Numele slavice al fondatorilor şi limba slavică a documentelor de fundaţiune, nu documentâză în privinţa acesta nimic, căci fără privire la destinațiunea. '

comună a mănăstirilor care e singură dătătâre de măsură,
pârtă nume

slavice s6u slavisate,

forte mulți români

şi limba slavică în secolii trecuţi au fost și

la români limba ofici6să și bisericescă,.
lerarchia carloviţiană a făcut; încet pe încet de sau stins multele,
mănăstiri românesci, ce esistauîn Bănat; pentru aceea bătrânilor le este cunoscut, şi ei îşi aduc şi astădi aminte, că în mănăstirile Bezdin, S. Georgiu
și Mesiciu care astădi. după limba lor bisericâscă sunt esclusiv sârbesci, 6re
când s'au întrebuințat în măsură egală şi cu asemenea drept limba românâscă,
ca și cea slavică, care împrejurare încă arată dreptul: comun asupra lor.
Mănăstirea, Hodoş seu Bodrog zace într'o diecesă de tot românescă, şi

nu pâte nici decum

corespunde destinaţiunei sale,

de religiunea, ortodoxă

decât în folosul românilor

orientală.

Mănăstirea Bezdin a fost la început o fundaţiune

forte

neînsemnată

şi

Sau ridicat şi inavuţit încet pe încet de cercul mănăstirei prin mijlocele dăruite

—

de creştinii evlavioşi

dimprejur,
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ea încă zace în mijlocul românilor şi e desigur

destinată, chemată şi aptă de a procura mângăere,
cu deosebire românilor..
”

şi de a predica mântuire

Prin acâsta însă nu se dice şi nici.nu e dea se înţelege ca limba
slavică
să se'eschidă cu totul din ea, nu, să corespundă numai trebuinţe
i poporului

românesc,

și într'aceea să se considereze şi usul și dreptul slavie de pănă acum.

Tot acesta trebue să se dică şi despre mănăstirea St.-Geor
giu; ear mănăstirea Mesiciu are îndată mai mulţi sârbi împrejurul său
și mănăstirea Zlatiza
e încunjurată mai numai de sârbi. -

În chipul acesta cred românii că ar fi de a se dejudeca
dreptul și pretensiunea lor asupra mănăstirilor, cu atât mai vârtos, căci
şi trebuința fie-cărei
diecese de cel puţin o mănăstire încă rectifică părerea
acesta, și ierarchiei și
națiunei s6rbesci și după cedarea celor 3 mănăstiri
amintite încă tot îi mai
rămân 22 mănăstiri
,

X.

Fondurile naționale care au dea fi luate în considera
re la împărţire,
sunt mai cu. s6mă două: .
a) Aşa numitul fond clerical, a cărui stare
activă după computul din 31
„Octobre 1863 face suma de 1.256,314 A. v. a.
|

d) Aşa numitul fond neatingibil,
numără 749,447 fl. v. a.

Cel dintâiu precum și numirea

a cărui stare
|

activă toţ după acel comput

lui arată are destinaţiunea de a procura şi
de a da mijl6cele pentru înființarea și
susţinerea institutelor clericale în diecesă.
Celalalt fond

s'a înființat la anul 1769 şi adecă, cu destinați
unea de a servi
scopurilor în comun folositâre — bono
publico — a naţiunei adecă a ierarchiei.
* Afară de aceste două mai sunţ
încă:
€) Fondul seminarial al lui Iosif Raiacici;
"- d) Așa numitul fond alumnial;
€) Fondul instruct al episcopiei
din Arad.
J) Fondul

Bozicianu,

9) Sumele

încă

chiepiscopi

în fine

necomputate

și metropoliți

testate

comuni,

şi

intercalare,

după

cei din

urmă

ar-

cari, privesc mult puţin la românii
din

cele trei diecese Arad, Timiş6ra
şi Verșeţ.
Fiinţa acestor fonduri, tractarea,
lor la împărțirea, precum şi modalităţile
împărţirei, ce se recomandă,

espuse
carea

pe

larg

s, sinod

și

după tote privințele de drept
şi ecuitate, sunt
în opiniunea membrilor români
ai comisiunei,
a ales-o : pentru cercetarea

cu -temeiu

general

stării fondurilor naţionale
ce se administrâză, în Carloviţ
şi pentru eruarea părților, ce se
cuvin ambelor.
naţiuni din acelea; la
care

operat

să şi face

aici

Carloviţ, în 6 Ootobre
1884.
Andreiu de Mocioni m, Ps
Vincențiu Babeş m. p.,
românilor,

cu

umilinţă

ca bărbați

provocare.

de

încredere
.

ai

—
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. Acest proiect de program sau primit în tot cuprinsul său de cătră subscrişii în şedinţa conferenţială din 8/20 Februarie 1865, sub Nr. 4.
Andreiu baron

de Şaguna

m, p.,

archiepiscop

şi metropolit;

Procopiu Ivacico-

vici m. p., episcop în Arad; Constantin Gruici m. p., protopopul Hasiaşului ; Joan
- Dlarcu m. p., protopopul Lugoșului; Iosif Beleş m. p., protopopul 'Totvaradiei;
Nicolau Andreevici m. p., preot şi director naţional de şcole în graniţa militară
din Bănat; Georgiu de Fogaraşi m. p., advocat în Lipova; Sigismund Popovici
"m. p., advocat în Arad; Dr. Demetriu Haţegan m. p., advocat în Oraviţa;
Lazar Ionescum. p., advocat în Arad; Dr. Aurel Maniu m. p., advocat în Lugoş.

73.
Conspect despre starea parochiilor curate şi amestecate, . aflitâre în ambele
- diecese Timișra și Verșeţ, respective în cele 16 protopopiate. ale acelora :
Timișra, Ciacova, Lipova, Faget, Hasiaș, Jebel, Cianad, Panciova, Becicherecul-mare,

Chichânda-mare,

apoi: Verșej, Palanca,

Caransebeș, Mehadia,

Varadia și Lugoș. Conspectul e compus după date ofici6se și parte e întregit
|
şi îndreptat după cea mai bună cunoscință privată.
IL. În protopopiatele curat române: Caransebeș, Mehadia, Varadia seu Oraviţa,
Lugoş, Lipova, Făget, Hasiaş şi Jebel, între 306 comune din cercul lor numai

cele 3 comune: Lucareţ, Cralovaţ şi Stanciova, se află amestecate cam cu
1900 sârbi, şi anume Lucareţ e în preponderanță românesc, eară Cralovaţ şi
Stanciova sunt, în preponderanţă s6rbesci, însă proporțiunea e dubiă, carea
prin urmare ar fi a se erua și constata în mod oficios printr'o comisiune.
Dintre aceste 306 comune 303 ar fi să rămână definitiv în protopopiatele
în cari se află acum şi cu acelea dimpreună să se ţină de ierarchia română,
la acelea numai

ar fi să rămână

eară 3 comune

provisorice.

-

II. În protopopiatul Timișâra, care e în preponderanță român sunt:

a) Comune curat românesci:. Fabricu în Timișora, la sântul Ilie, Maierii
din Timișbra, Giroda, Remete, Bucoveţ, Bazos, Iezvin, Tanova, Bencecu-român,

3. Andrâs, Zsadâny, Calocea, Vinga, (Teresio-

Seceanu, Murariu, Osernegyhăza,
pole) Fenlac,

Sz6kesut,

Baraezhăza,

Hodony, Beregszo, S. Mihaiu, Saag, Utvin,

Kisoda, Gyirok, Medves, Mosniţa, Kecsa Pustinişi, Bobda;

5) în preponderanţă

românesci: Fabricu în Timișăra la sântul George, Monostor, Knez, Mehala;
'c) curat sârbesci: Petrovoselo, Nagyfalu, Klari, Serb-Osernya, Dinyas, Fortăreţa

"din Timişora;

d) în preponderanță

III. În protopopiatul Ciacova,
a) Comune

sârbesci:

Becicherecul

proporțiune 'dubiă s6u incertă:

Cenei.

|

care e în preponderanță român, sunt:

Voitec,

curat române:

e) de

Ketfel, Nâmet;

Varjas,

mic, Paraţ,

Gilad, Liget,

Obod,

Omor,

Petroman,

Barlac, Giulvez, Macedonia, Partoș, Soca, Toader, Cebra; b) în preponderanţă
!
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române: Denta cu 1!/, mai mult, Gaad, Tolvadia 1%, români, Fenu
14/,, români; €) Comune curat sârbesci: Gaju-mare, Gyiz, Ivanda,
Kanak, Ovsenicza,
Rudna, Racz-szent-Marton, Surjan; d) în preponderanță
sârbesci: Gaju-mare;

€) de proporţiune dubiă s6u incertă: Ciacova.
*
Ii
IV. În protopopiatul Verşeţ, care e în preponderanță român
sunt: a) Comune curat românesei: Retişor, Voivodinţa, Custeli, Sociţa,
Sredistea-mică,
Marcoveţ, Lazunaș, Clopodia, Ferendia, Gerteneş, Gataia,
Semlac, Percosova,

German, Zsam, Fizeş, Ravna, Zsidovina, Margita,
S..oan, S. Mihaiu, Nicolinţa,
Petrovoselo, Oreşaţ, Grebenaţ, Straia; 9) în prepond
eranţă române: Vlaicovaţ,
%, români, Iabunca */, român;i€) Comune curat
sârbesci: Verşeţ, Pauliş, Podporan,

Sredistea-mare, Vatina, Ulma, Izbiste; d) în prepond
eranţă sârbesci: nu
sunt; €) de proporţiune dubiă sâu incertă: Alibunar,
Zagaiţa, Caitașova, Parta,

Dezsânfalva.
Y.. În protopopiatul Palanca, care e în
preponderanţă român, sunt:
a) Comune curat române
:. Naidaș, Maceviei, Coronini, Sicheviţa, Liupcova
superidră,

Liupcovazinferi6ră, Bersasca, Posniac, Cărbunari,

Potoc, Sasca-montană, Sasca-camerală, Bogotinţa, Petrilova,
Slatina, Socolari, Iladia, Racaşdia,
Ciclova-montană, Cielova-camerală, Macovișt
e, Ciuchici, Nicolinţa, Rușovan6uă, Rușova-vechiă, Vranjuz, Steuerdorf,
Vranj, Ciorda, Iam, Mircovaţ, Berlisce;
0) în preponderanţa române: nu sunt;
c) Comune curat sârbesci: Kalugerovo,
Kusico, Langenfet, Sacolovaţ, Palanca,
Vracsevgaj, Ozervena, Czerlva, Dubovacz,

Gaj, Radimna; d) în preponderanţă sârbesci
: nu sunt; e) de proporțiuine dubiă
seu incertă: Veiskirchen, Cruciţa, Leskoviţ
a, Iasenova, Dupljai, Belo-Bresla,
Posezsenaserb, Moldova,
Subotiţa,

la eruare prin o comisiune a
Proporţiunei
popiatul lor de pănă acum.

”

părţilor naționale

rămân

la proto-

VI.

În protopopiatul 'Cianad, care
este în preponderanţă sârbesc,
4)
Comune curat române: Pesac,
sunt;:
Egre
sch, Beba, Valcani, Dugoselo;
in preponderanță române: nu
2)
sunt; c) Comune curat sârbesci
: 3. Petru-sârbesc,
Oroszlamos, Gyala, Deszlka,
Szireg, S.

Ioan cel nou, Kanizsa-turcescă
Osola, Cernabora; 4) în pre
, Szanad,
ponderanță sârbesci: nu
sunt; e) de proporţiune
dubiă s6u incertă: Ş. Micl
oșul-mare, Saravola, Cian
adul-sârbesc.
VII. În protopopiatul Panc
iova, care e în preponder
anţă sârbesc, sunt:
a) Comune curat române:
Glogoni, Uzdin, Seleuș, Ovce
preponderanță române: nu
a, Noul; 2) în
sunt; €) Comune curat sârb
esci: Panciova, Brestovar,
Bavanişte, Opova, Sacula,
larkovaez, Samos, Ferdinand
sdorf, Borcea Homoliţa
Fi
C7ropaia, Baranda, Idvo
r, Margetiţa, Dobriţa,
Ilancea ; d) în preponSefi. Serb
esciia
: nută
Del
sunt; e e Îi Proporțiui ne dubi
ăi su ince
rtă :: Cubin,
i
i Dolovo,

—

VIII.
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În protopopiatul Becicherecul-mare, care e în preponderanţă sârbesc,

sunt: 4) Comune curat române: Ecica, Iancahid, TToracul-mare, 'Toracul-mic,
- Sarcea; d) în preponderanţă române: nu sunt; c) comune curat sârbesoi: Aradacz,
Elemir, S. Georgiu, Pardany, Itebea-sârbâscă, Modos, Boka, Neuzina, Botosch,
'Tomasevaez, Orlovat, Farkasdin, Leopoldova, Perlesvâros; d) în preponderanţă
sârbesci: Becicherecul-mare ; e) de proporţiune dubiă s6u incertă: nu sunt.

IX. În protopopiatul Chichinda-mare, care e în preponderanţă sârbesc, sunt;:

" a) Comune curat române: Comloș, Constanţa; 5) în preponderanţă române:
nu: sunt; c) Comune curat sârbesci: Chichinda-mare, Taras, Basahid, Melencze,
Cuman, Becea-turcâscă, Pad6, Franyova, Beodra, Karlovo, Boesar, Higyos,
Iosefova, Keresturul-s6rbesc, Moezin, Orosinul-mic ; d) în preponderanţă sârbesci:
nu sunt; €) de proporţiune dubiă s6u incertă: nu sunt.

Cele 17 comunităţi aflătore în rubrica a) vin îndată la ierarchia română.
şi cele 57 comunităţi aflătore în rubrica c) şi d) dimpreună cu protopopiatele
lor vin la ierarchia sârbâscă. Cele 8 comune mestecate aflătâre în rubrica e)
pănă la eruarea printr'o comisiune a proporţiunei părţilor naţionale rămân la,

protopopiatele lor de astădi.

-

După conspectul acesta vin la ierarchia română, şi adecă: definitiv, comune curat românesci 4922, comune în preponderanţă române 11, provisorice,
pănă la eruarea proporțiunei lor naţionale 20, preste tot 453. Ear la, ierarchia

sârbescă vin:

definitiv,

comune

curat sârbesci 88,

comune

în preponderanţă

sârbesei 5, provisorice, pănă la eruarea proporţiunei lor naţionale 8, preste tot 101.

74.

Adaus, la disertaţiunea archiepiscopului și metropolituliui Andreiu bar, de Șaguna,

ținută în ședința conferenţială a deputaţilor români din 10/22 Febr. 1865.
Decă întrebarea mănăstirilor voim să o cuprindem, discutăm şi decidem
în înţelesul cannelor bisericesci sustătore și prin urmare normative, precum
acâsta se și cuvine, e cu scop să luăm îndreptare din legile fundamentale ale
dreptului canonic. Acelea sunt următorele:
,
.
1. Sau părut a nu se put6 zidi şi înființa, nici-o mănăstire su casă
de rugăciune fără voia episcopului cetăţii. Can. 4 Sin. ec. IV.
2, Nimărui nu i e ertat a zidi mănăstire fără voia şi sfatul episcopului.

Eară acela sciind și dând voiaşi săvârșind

îndatorita

rugăciune,

precum de

cei vechi cu evlavie şi religiositate s'au hotărît, mănăstirea,să se zidescă: tote
însă cele ce se ţin de ea cu ea dimpreună să se inscrie în condică şi să se
păstreze în archivele episcopesci, neavând nici o putere cel ce le-au afierosit
a se pune pe sine egumen fără voia episcopului, s6u a pune pe altul. Căci
„dâcă preste acelea ce le dăruesce cineva omului nu pote fi mai mult stăpân;
cum pâte 6re cine să răpâscă stăpânirea, preste acelea lucruri, cari le-au con-

sânţit şi afierosit lui Dumnedeu. Can. 1. Sin. întâiu al doilea Constantinopolitan.
47%

-

—

3. Mănăstirile

ce

sunt

odată
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consânţite

după

voia

episcopului,

au, să

rămână pururea mănăstiri, și lucrurile ce se ţin de ele să se păstrez
e, şi acelea
să nu se facă mai mult locuinţe lumesci; ear cei ce ar
erta a sa face acâsta,
să se supună pedepselor canonice. Can. 24 Sinodul ecumenic
IV.
4. Reînoind şi acest sânt Canon, hotărîm ca mănăstirile
cele odată consânţite după voia episcopului, se rămână totdsuna mănăsti
ri, şi lucrurile ce
să ţin de ele să se păstreze pentru mănăstire, şi ele
să nu se pâtă face lăcaşuri

lumesci, nici să se dea de cătra cineva 6menilor
lumeni; dar de și acâsta: s'a
făcut pănă acum, hotărîm ca nici de cum să nu
se ţină; eară cei ce s'ar apuca,

a o face acssta de acum înainte să se supună pedeps
elor canonice.
49. Sinodul ecumenic VI.
o
Inţelesul

acestor legi bisericesoi este:

a) Că o mănăstire

respectiv;

se pâte

-

zidi

,

cu voia şi aprobarea episcopului

b) Că fundatorul este îndatorat de a manifesta
episcopului
seu de a zidi o mănăstire ;

c) Că acela

despre

document
document

intenționata

înființare

a unei

prin rugăciunile

acestor forme

prescrise

locul

canonice

mănăstiri are să facă un

episcopul

destinat pentru

diecesan

diecesan cugetul

formal şi pre acela să-l dea episcopului
diecesan,
are a se depune și păstra în arohivu
l episcopesc;

d) Că după împlinirea

Canonul :

și că acel

diecesan sânţesce

înfiinţarea mănăstirei, și

numai după aceea se pâte a se începe
edificarea mănăstirei;
6) Că în fine fundatorul nare nici un
drept de disposiţiune asupra mănăstirei
de el înființate.
După premisele acestea și după cele
din disertaţiunea mea din 10/22 Februarie 1865 'mi iau libertate
de a observa: că amintitele can6ne
bisericesci,
au să fie punctul de mânecarela
tractarea şi judecarea întrebării mănăsti
rilor,
ce e la ordinea gilei; că acestea
canne bisericesci ne dau învăţătura
luminată
ca s6rele, precum că mănăstirile,
ca instituţiuni curat bisericesci
se. ţin de
Jurisdicţiunea episcopului diecesan;
că mănăstirile cele ce sunt în întreba
esistă din timpurile cele mai vechi,
re,
va să dică înainte de înființarea
poliei din Carloviţ, căreia
metros'a
,

Dedre-ce

amintita: mea
„Instituţiunile

pus fundamentul la anul
1690,
așa, dară convingerile acestea,
care sunt espuse
diserta

ţiune,

aceleia,

şi cari

corespund

pe

sunt

deplin

scâse

din

criterielor

noţiunea

.
mai pe larg în

bisericei și din

cuprinse în sus citatele
can6ne bisericesci ; așa urm6qă
de aici, că pretensiunea de
drept a românilor
asupra celor patru mănăstiri
ce zac în mijlocul unei populaţ
iuni curat române,
e corespundătâre legilor biseric

esci și prin urmare e nerestu
rnabilă.
Și tocmai pe temeiul acestor
legi canonice vom ţins noi strîns
aceea că titlul de drept care
la părerea
coreligionarii nostri sârbi
”] pretind în întrebarea
„mănăstirilor din punct de
vedere al naţionalităţei, e
lipsit de ori-ce basă ca|

—
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nonică. Pentru-că precum cannele nu dau nici o prerogativă fundatoriului
şi urmașilor lui în privința mănăstirei înfiinţate de el, tot aşa nu se face în
can6ne nici o amintire de naționalitatea aceluia, cu atât mai puţin Qe națiunea
al cărei membru el este.
Întrebarea mănăstirei despre care ne e vorba nu se pote tracta din punct
“de vedere al naţionalităţei fundatoriului mănăstirei, de Gre-ce punctul de
vedere naţional pote să-și aibă de obiecte numai partea politică a unei națiuni,

nu însă şi partea ei confesională.

Adevărul acesta se esplică din împrejurarea,

că în totă lumea creştină numai o credință esistă despre aceea,
şi scopul mănăstirilor este de a servi scopurilor bisericesci.

Tot astfel stă lucrul și cu averea singuraticelor parochii,

că chemarea
|
,

cari au desti-

națiunea eschisivă, de a promova scopuri bisericesci, pentru-că îndată ce o
parochie ar vota ori-ce ajutor pentru scopuri naţionale din averea bisericescă,
autoritatea respectivă episcopâscă pășeşte în contra unei atari hotăriri, făcută

din partea parochiei.
fapticăa aserțiunei

Ca o dovadă

s'a petrecut de curând în Verșeţ.

vom cita aci o întâmplare

acesteia

Representanţa

ce

bisericei greco-orientale din

Verșeţ, de naţionalitate sârbâscă, au votat spre ajutorarea fondului teatrului
naţional-sârbesc, o sumă însemnată din averea bisericei; însă consistoriul epis-

copese, însciinţat fiind pe cale oficisă prin protopopul local, a oprit estradarea

sumei votate din averea bisericâscă în folosul teatrului național-sârbesc, aducând

aminte representanţei,

că averea, bisericescă se pâte folosi numai pentru sco-

puri bisericesci și școlare, şi nici de cum şi pentru alte scopuri d. e. naţionale.

Dâcă aşa dară ne simțim în consciinţă îndatoraţi, de a nu ierta să se
facă din averea bisericâscă spese pentru scopuri naţionale, apoi trebue să ne
simțim în consciință cu atât 'mai vârtos îndatoraţi de a nu admite ca din
mănăstiri să se facă un capital național, decă avem pietate cătră candnele
bisericesci, și dâcă nu vrem să profanăm aceste locuri sfinte ale creştinismului“

în favorul fanatismului naţional.
Aserţiunea,

ce ni se pune înainte, cum-că dinastia Jaksits, care a fost sârb,

ar fi înființat mănăstirea Hodos,

şi spre

întărirea

aserțiunei

acesteia,

ni se

aduce. înainte marca familiară Jaksits, carea ar fi stând încă şi astădi pe turnul
mănăstirei Hodoş, cuprinde în sine numai idei naţionale esagerate. care nu

|
sunt apte pentru de a servi de basă unui titlu de drept.
dela
Lustina
Tot în categoria acesta cade și aserțiunea archimandritului
mănăstirea, Mesici, carele în broșura, ce a edat la începutul sutei a 19 despre

mănăstirea Mesici,

serie următorele:

Domnul

sârbesc

Stefan, despre carele în

aflat, a fost înlipsa de date istorice nu scim nici când a trăit nici unde s'a
pe
temeietorul acestei mănăstiri; pentru-că aserțiunea acesta nu se bas6ză
nici un document prescris în can6nele bisericesci.

—

Cu atât mai puţin
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se pote documenta,

că averea de astădi mişcătore şi

nemișcătore a acestor mănăstiri se trage dela pretinşii fundatori; de 6re-ce e
cunoscut, că a) cele mai multe realități de astădi ale mănăstirei Bezdin s'au

acuirat prin buna administraţiune a.unui archimandrit de pe la finea secolului
al 18-lea (1780); d) că mănăstirea S. Georgiu și Mesici, trag în tot anul vre-o
câteva sute gălete grâu, cucuruz şi ovăs dela c. r. erariu, pentru pământurile

şi pădurile confiscate
Strădiștea-mică,

ale mănăstirilor

române din Bănat Partoş,

Semliac şi :

cari s'au redus la anul 1774.

În fine fiind-că este în interesul causei celei drepte și în interesul nostru
însuși, ca să fim bine înţeleşi de toţi aceia, cari ne aud, eară spre acesta se
„cere un limbagiu pe faţă, precis și fără reservă, care să nu potă lăsa loc la
îndoeli pentru-că ni s'ar put imputa că am cădut în aceea greșală, de carea

'i inacusăm pe coreligionarii nostri sârbi, vrând a preface în românesci mănăstirile ce pănă acum au fost sârbesci: aşa ne vom pronuncia și în privința
acesta fără de tâtă reserva precum urmsdă:
a) Că noi pe cele 4 mănăstirile pretindem, nu pentru-că am vrea să facem
"din ele mănăstiri esclusiv românesci, .cu totală esilare a limbei sârbesci,

ci numai pentru de a veni în posesiunea mijlâcelor canonice pentru cres-

cerea, cultivarea şi pregătirea acelor preoți, pre cari ierarchia i alege
pentru demnități bisericesci mai înalte;
b) Că: noi pre egumenii și preoţii acestor mănăstiri, dâcă le vom câștiga pentru
ierarchia nstră, îi vom lăsa în aceea vrednicie şi categorie în care "i am aflat;
0). Că noi transferarea, înt'o mănăstire ţinătâre de ierarchia sârbeâscă, ce o ar:

pretinde egumenii și preoții aceia, pe lângă respectarea prescriptelor canonice în privinţa acesta, vom fi gata a o sprijini;

d) Că noi ne vom ţină de o datorinţă consciențiosă a primi în mănăstirile
acestea, noviţi, fără deosebire de naționalitatea, creștinilor nostri, și
pre
aceia "i vom pregăti pentru starea monachală;

€) Că noi în privința limbei serviciului dumnedeesc în bisericile mănăstirilor
vom lua astfel de măsuri, cari vor înainta evlavia, şi edificarea
tuturor
creştinilor religioși fără deosebire de naționalitate, va se
dică:

f) Noi vom lua

în drâptă considerare

nerea serviciului dumnedeesc.

ambe limbile

creştinilor nostri la ţi”

"75.

„Dechiaraţiune supletoriă,
* Subsorişii se ' simt îndatoraţi în consciinta
lor, de a mai vorbi încă un .
cuvânt în privinţa întrebării mănăstirilor,
adecă, dedre-ce din hârtiile, subşternute înaltului regim e. r, din partea românilor,
se vede:
|
1. Cum-că, subscrişii archipăstori dimpreună
cu bărbaţii de încredere ai |
românilor, cele 4 mănăstiri,

Hodoș,

Bezdin,

$. Georgiu

şi Mesiciu,

pe basa

—
adevărurilor desfășurate
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în hârtiile lor,

le-au cerut pentru

metropolia

română

|
şi respective pentru episcopiile Arad şi Caransebeş;
92, că din partea sârbilor nouă românilor nu ni se- dă nici o mănăstire;
de aci urm6qă că nouă românilor prin amintita dechiaraţiune a coreligionarilor nostri sârbi ni se răpesce totă ocasiunea de a ne lăsaşi în privinţa
|
întrebării mănăstirilor la o pertractare împăciuitore. .
Bară pentru-ca purtarea nâstră acâsta în privinţa urmândei decisiuni
prea înalte asupra întrebărilor mănăstirilor

să nu dea ansă la un cas de pre- |

cedință nefavoritor pentru noi, ca şi când am fi fost neaplecaţi de a păşi pe
cestionate, pentru-că ne-am calea unei împăciuiri în privința mănăstirilor
4 mănăstiri:

aşa ne luăm libertate, în frica lui D-geu

din Timişora şi Verşeţ ar fi rămas
și încă alte:3 mănăstiri Voiloviţa,

asemenea 2 mănăstiri din cele 4, precum
Zlatiţa şi Basiaș. Astfel stând lucrul aşa

indicat nouă numitele

şi în urmare conscienţi6să a prea înaltei voințe a Majestăţei Sale ce. r. apostolice şi cu privire la bine înţelesul interes al bisericei nâstre comune din
Austria a ne formula în privinţa acâsta cuvântul nostru cel. din urmă într'acolo:
“cum-că noi ne-am fi lăsat forte bucuros'la o împăciuire, dâcă aceeani s'ar fi
îmbiat, și ne-am fi dechiarat, că am f fost mulțămiţi pentru cele 2 episcopii
din Arad şi Caransebeş cu 2 mănăstiri, pe când pentru cele2 episcopii sârbesci
dară credem că noi şi în privinţa întrebărei mănăstirilor am rămas pe terenul
bisericesc pe care ne-am pus și pentru ajungerea la o împăcare frăţescă am
fi făcut toţi paşii putincioşi, d6că la acâsta ni s'ar fi dat ocasiune.
Carloviţ, în. 10/22 Martie 1865.
ci
Andreiu baron de Şaguna m. p., archiepiscop şi metropolit; Procopiu Ivacicovi

"m.

p. episcopul Aradului.

o
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Protocol

sinodal,

în privința

deslipirei

Caransebeș și incorporat. metropoliei
După-ce

Maiestatea

îndreptat

autograf

cererile

1864

episcopesc

în

greco-răsăritene din Ardăl şi . Ungaria.

Sa, cesaro-reg6scă

prin cel din 24 Decembre

creat

nou

scaunului,

apostolică

cătră subscrisul

românilor

sau îndurat a încuviinţa

archiepiscop

greco-răsăriteni

ŞI metropolit

Ardel ŞI „Ungaria,

din

Ardel și Ungaria să se înființeze
ca adecă pentru românii greco-răsăriteni din
eparchială din Ardel
o metropolie coordinată

cu cea sârbescă, şi

ca biserica

PA

să se ridice la dignitate metropolitană;

a
și prea înalt autograf s'au îndurat
_ după-ce Maiestatea Sa prin. acela
o
groo
ilor
român
al
;
polit
op şi. metro
denumi prea, grațios de întâilea archiepisc
ului

răsăriteni din Arde

şi Ungaria

Andreiu baron de Șaguna;

pre

cel de pănă acum episcop al Ardel
-

.

—
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după-ce mai departe nou denumitul archiepiscop şi metropolit s'au salutat şi învitat prin hârtia presidială a înaltului ministeriu de stat din 29-lea
Decembre 1864 st. v. în privința deplinirei nou creatului scaun episcopese .
din Caransebeș

ca să se pună

în conțelegere cu Preasânţitul

domn

episcop al

„Aradului Procopiu Ivacicovici spre a propune Maiestăţei Sale pe acei presbiteri,
și anume

trei

cel puţin,

carii

se

vor

socoti

de

apți

spre

ducerea

chiemărei

episcopesci;
Ea
s'au adunat întrun sinod amândoi la finea acestui protocol cu propriile
lor mâni subserișii archierei potrivit uședămintelor bisericesci, şi privind la,
aceea, că după apropiata descoperire a înaltului regim din suslăudata hârtie
presidială are a se face o normă pentru viitorele alegeri de metropolit și
episcopi, s'au consultat în principiu asupra actului acestui estraordinar de
alegere, carele nu va put servi pentru întâmplări viitâre de stricăciune stu
de prejudiciu,

simțindu-se îndatoraţi în consciinţa lor a lua de punct

necare canonul 4 şi 6 al sinodului

ecumenic

I, al 2-lea

al sinodului

de mâ-

ecum.

II, la deplinirea noucreatului scaun episcopese din Caransebeș, ear pe b8 canon
apostolesc, pe al 2-lea al sinodului ecum. IV, pe al 2-lea al sinodului ecum.

VII,

şi pe al 10 sardichian

ca îndreptariu şi regulă la, esaminarea, însușirilor

şi la prejudecarea procopselii celui ce are a se alege de episcop.
Aceste aședăminte bisericesci, cari au valâre de legi fundamentale, cuprind
în sine următorele prescrise şi îndreptări canonice:
5
1. Alegerea de episcop are a se face în sinodul provincial adecă metropolitan;

2,

Toţi episcopii sufragani au a se înfățișa în persână la sinod în urma

conchiemărei metropolitului, şi în cas de împedecare, fie aceea din motivul
unor împrejurări inteţitâre, ce s'ar arăta, fie din pricina unei călătorii de
o
îndepărtare mare, trebue cel puţin trei episcopi să se adune, şi aceştia
pot
săvârși sfinţirea nou alesului episcop cu învoirea în scris a celor absenţi
episcopi;
3. Orînduirea şi manuducerea, precum şi întărirea funcțiunei. bisericesci,
ce are a se săvârşi, se cuvine metropolitului în fie-care metropolie;
de aceea

nu se pâte alege de episcop nime fără învoirea lui;
4.

5.

Cel ales de episcop

trebue

să fie din tagma

La dignitate şi oficiu de episcop nu se

pote

monachală;

ridica

nime

în grabă;

de aceea
a
| 6. Cel ce se sfințește de episcop, trebue mai înainte
de tote să se supună
„unui examen strict canonic din învăţăturile teologice,
şi să documenteze apti-

tudinea

sa în

ducerea trebilor bisericesci, și să fie curat și fără prihănire

în
privința biserico-preoţâscă şi politico-loială,
,
Aceste lăsând înainte amândoi subscrișii archierei,
s'au consultat serios
cu frica lui Dumnedeu asupra reîntregirii scaunului
episcopese din Caransebeş
şi asupra fețelor harnice şi s'au întrunit
cu păreri. într'aceea, că ei în privința

-

—

candidaţilor au a se țărmuri numai
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asupra

propriilor sale ţinuturi din urmăMa

'

torele cause:

a) căci numai acele persone sunt lor cunoscute, cari se află sub inspecţiunea
|
|
și ocârmauirea lor;
5) căci ci nu pot lua asupră-le nici o chezăşie morală pentru acei candidaţi,
cari nu sunt lor subordinaţi și căci nu 'și pot forma şie-și nici o părere asupra procopselei unor asemenea individi din pricină, pentru-că n'au
avut prilegiu de a-i cundsce și observa mai de aprope; şi căci
c) pre lângă tâte acestea trebue să 'se recunâscă şi acea măsură canonică,
în urma căreia

cannele și

anume

al 95-lea

apostolese

și al 2-lea al si-

nodului ecumenic Il aspru opresc episcopilor a primi clerici străini fără
voia atârnătoriului episcop.
Astfel subscrişii archierei fiind într'un cuget în privinţa susamintitelor
pricini, şi a punctelor de mânecare, şi după-ce cu totă seriositatea sau pregătit
spre lucrarea cea sfințită a alegerei de episcop,. au luat în mai de aprope
consideraţiune,

pe următorii

şi prejudecare

censurare

candidaţi,

şi adecă:

1. Pe protopopul din Brașov şi archimandrit loan Popasu, din archidiecesa
Ardelului.
2. Pe protosinghelul aceleiași archidiecese Nicolau Popea.; și
3, Pe protosinghelul Miron Roman din eparchia Aradului și au afiat;:

.1. Că Ioan Popasu, născut în Braşov, au absolvat studiile gimnasiale și
filosofice în liceul din Cluj, ear cele teologice în universitatea din Viena; că
la anul 1837 în 19 Martiu s'au hirotonit de preot și s'au înaintat de paroch
la biserica sântului Nicolau în Braşov, apoi în același an în 12-lea Aprile de

protopop al districtului I din Braşov; mai departe că la anul 1847 s'au denumit
consistorial,

de asesor

s'au înaintat la trepta

şi la
de

după-ce

anul 1864,

a primit

tagma

călugărescă,

archimandrit;

că acelaşi în restimp de 28 de ani al carierei sale preoţesci, ca paroch,
protopop, director şcolar, asesor consistorial și archimandrit au împlinit esemdatorinţele

plarminte

sale

cu multe

împreunate

greutăţi,

şi şi-au

câştigat

me-

având

rite în sfera chiemărei sale pentru biserică, şcâlă şi cultura poporului,
totdâuna purtare cuviinciosă,;
N
cetăţean
„că în sfârşit dânsul, ce se ține de purtarea lui ca a unui sudit şi

faţă cu superioritatea, legală, s'au arătat totdsuna fără pată, şi în anii cei fatali
ai turburărilor 1848 şi 1849 au documentat o activitate patriotică şi devotată,
casei domnităre

de regalist

la

austriace;

încă

dieta. Ard6lului,

din acâstă dietă au

se mai

espune

ce s'au

fost ales la anul

1864

aici, că dânsul

au fost

apoi

imperial,

unde

de deputat

la senatul

dânsul se află acum împlinind datorinţele sale cetățene de stat;
_9.

“Că Nicolae

Popea

losofice şi iuridice la Cluj,
.

denumit

conchiemat pe 1-lea Iulie 1863,

născut la Săcele

|

au săvârşit şedlele gimnasiale, fi-

ear învăţăturile teologice

au începutla Viena în
48

—

anul 1846, apoi le-au părăsit: din

părinţii săi; mai
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pricina turburărilor

politice și s'au întors la

departe la anul 1849 a îmbrățișat serviciul statului, pe care

ca actuar cercual la părăsit la anul 1856 de a pute urma convingerei sale
prin ocuparea serviciului bisericesc, în care i-a şi succes astfel de activitate,
încât primind tagma călugărâscă s'a înaintat de protodiacon, de profesor de

teologie,

de secretar consistorial,

singhel și în anul

1864 s'a denumit

în sfârşit la anul
de asesor

că dânsul s'a meritat în împlinirea

1858 s'a chirotesit proto-

consistorial:

oficiilor sale cari le-au purtat în qi-

ferite ramuri, precum și cu creşterea clerului tânăr şi cu înaintarea culturei
poporului; ear ca protosinghel şi-au câştigat recunoscință lăudaveră prin susținerea unei disciplini bisericesci în protopopiatul, ce "i s'a încredinţat;
că acelaş candidat cu privire la purtarea lui morală și politică au docu-

mentat totduna o purtare fără pată, şi ca deputat al unui cere de alegere la
dieta Ard6lului a luat parte cu zel la tote pertractările și acum ca deputat
trimis la dieta Ardslului la senatul imperial petrece la Viena.
3. Că Miron Roman născut la Meziad, în comitatul Bihăriei, a absolvat
studiile filosofice la Oradea-mare, ear învăţăturile teologice Ja Arad; după aceea
a practicat trei ani în cancelaria episcopâscă din Arad, şi dela anul 1850 pănă

la 1861 fiind notar al consistoriului aceleiaşi

eparchii

aradane

a desvoltat o

activitate lăudaveră în împlinirea acestui serviciu ; şi după-ce a îmbrățișat tagma

monachală la anul 1857 a documentat el ca profesor de teologie, ca ceremoniar

episcopese, ca protosinghel şi în sfârșit ca
în cultivarea clerului tânăr și o purtare de
că densul şi în privința purtărei sale
s'a arătat totăcuna fără pată, căci a urmat
şi pote presupune despre el că la ori şi ce

asesor consistorial un zel de laudă
tot cuvenită chemării sale;
morale şi a părerilor sale politice
principiilor dinastice; de aceea, se
ocasiuni nu va pregeta a conlucra

cu efect în interesul causei celei drepte a Maiestăţii Sale.
După acâstă consultare seri6să pe basa dobânditei de acolo convingeri

s'a aflat archimandritul şi protopopul Braşovului Ioan Popasu de apt, procopsit;
și vrednic de episcop şi unanim s'a ales de episcop al nou createi eparchii
a Caransebeşului şi totodată s'a prefipt ca acest protocol sinodal despre alegerea
de episcop să se aștârnă Maiestăţei Sale prin înaltul ministeriu de
stat cu

aceea prea umilită rugare:
.
Ca Maiestatea Sa să se îndure a încuviinţa actul acesta sinodal de alegere, şi a denumi preagrațios de episcop al. Caransebeșului pe' protopopul
şi
archimandritul

Ioan Popasu

ca pre unul

ales de cătră sinod,

Așa s'a întâmplat în 6-lea Martie 1865 la Carloviţ.
(L. 8) (LL. 8)

Andreiu bar. de Șaguna m. p., archiepiscop şi metropolit;
Procopiu Ivacicovici m. p.,

episcopul Aradului.

—
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77.
Jemorand de metropolitul Șaguna cătră ministrul Schmerling în privința
dreptului românilor la averea Disericescă comună cu sârbii.
Memorandum.

Indem

beziiglich jenes

Antheiles,

welchsr

von

dem,

den

Diăcesen der Karlovitzer Metropolie gemeinsamen Vermâgen den, aus dem
Verbande dieser Metropolie ausgeschiedenen romanischen Sprengelu zu Gute
kommen soll, so wie auch beziiglich der in den Banater Dicesen inmitten
einer romanischen Bevălkerung gelegeneri Klăster kein Ubereinkommen im

National-Kongresse erzielt worden ist, da die Romanen den konfessionellen
Boden, die Serben hingegen den nationalen Boden zur Basis ihres Ausgangs-,
punktes nahmen, wenn gleich die zu Karlovitz im Monate August vorigen
Jahres abgehaltene bischăâfliche Synode, von rein kirchlichen Riicksichten
geleitet, beschlossen

bhatte, dass im

der gr.-orientalischen Kirche

Schoosse

in

Ungam und

Siebenbiirgen die Errichtung einer,. der serbischen koordinirten

romanischen

Metropolie

nothwendig

und

angezeigt sei,

und

fiir deren Însle-

bentreten die gedachte Synode die Bitte an Seine E. E. Apostolische Majestât

pestellt hatte: so diirfte eine Allerhăchste Entschliessung mit Riicksicht auf
den mehr als hundert Jahre hindureh zwischen den Romanen und Serben der

griech.orientalischen Religion în Osterreich bestandenen gemeinsamen kirehlich-administrativen Verband, die beiden .kirchlichen Partheien zufriedenstellen,
wenn dieselbe Allerhăchste Entschliessung verorânen wiirde:
[. Dass aus den gemeinsamen Fonden dem unangreiflichen und Klerikal-

fonde deren Gesammtbetrag auf zwei Millionen Gulden angegeben wird und
auf welche die serbischen, wie die romanischen Kirchen-Sprengel einen gleichen

rechtsgiltigen Anspruch haben,
den romanischen

Sprengeln

ein Fiinftel, das ist: 400,000 A. Oster. Wâbhr.

ausgefolgt xverde.

fortan

II. Dass das Kloster Hodos' auch

bisherigen Verbande

in dem

dem Karander Arader Diicese zu verbleiben habe: das Kloster Szent-Gyârgy
WWoilowitza
und
Bezdin
Klăster
die
wihrend
sei,
sebeser Bisthume einzuverleiben

Zlatieze sammt dem
im Bereiche des Temesvarer, jene aber von Messics und
wie sie auch
Digcese,
Werschetzer
im Bereiche der
Filialkloster Baziasch.
bis jetzt waren. zu verbleiben haben.
III. Die Ubergabe und Jbernahme

der

von

Summe

=
A. 0. W.

400,000

laufenden Interessen
werden die zwei Erzbischăfe verunstalten mit dem, dass die
Ungarn zu
dieser Summe von I-ten April 1865 den romanischen Sprengeln aus
Gute

kommen

daher

sollen,

werden

die

romanischen

Sprengel

in Ungarn

bisher zukommenden Beziige
die ihnen aus den gedachten gemeinsamen Fonden

"
bis letzten Mărz 1. J. zu beziehen khaben.
romanischen
der
ibergabe
IV. Die fărmliche

Diăcesen

|

'Temesvar

und

Werschetz

'an

die

a
,
Pfarrgemeinden

in

den

Metropolie
o

hat
482

am

romanische

—
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I-ten April 1. J. zu geschehen mit dem, dass
der griech.orientalischen

Romanen

der Erzbischof und Metropolit

die Banater Protopresbyterate Karansebes,

Mehadia, Lugos, Facset, Varadia, Oravitza, Zsebely, Werschetz, Palanka, Pancsova

und Csakova, welche dem Karansebeser Bisthume zugewiesen sind, provisorisch
bis zur Allerhichst zu erfolgenden Ernennung des Karansebeser Bischofs
ibernehme und verwalte, die mit der Arader Di5cese zu vereinigenden Proto-

presbyterate aber d. i. Hassias, Lippa, Temesvar, Csanâd, Gross-Kikinda und
Beoskerek der Arader Bischof zu iibernehmen habe.
__Y. Die allerhăchste Entschliessung vom 24. Dezember 1864 betreffend
die sprachlich gemischten Kirchengemeinden hat in Kraft zu verbleiben,
VI. Die Gehaltentschidigung der Bisch5fe von 'Temesvar und Werschetz
fiir die ausgeschiedenen romanischen Sprengel hat auf einen Allerhichst
zu
genehmigenden Antrag des serbischen Patriarchen aus dem unangreiflichen
Fonde

zu erfolgen.
Begriindung. Ad

1.

Die

mehr

als

hundert

Jahre

bestandene

kirehlich-

administrative Gemeinsamkeit diirfte als massgebend fiir die Allerhăchste
Genehmigung der Summe von 400,000 A. Oster. Wăhrung als
eines Fiinftels aus
dem
gemeinsamen Kirchenvermâgen von der ganzen kirchlichen
Welt anerlannt

werden, zumalen die Romanen und Serben einen gemeinsamen
Erzbischof und
Metropoliten hatten, bei dessen YWVabhl und Installirung
sie gemeinschaftlich
Theil

nahmen,

der

dann

den

Titel

eines

Metropoliten

der

serbischen

und
romanischen Nation fiihrte; zumalen die Synode diesen
gemeinsamen Metropoliten, die Bischife fiir Serben und Romanen wăhlte;
und endlich waren
sie einem gemeinsamen forum appellatorium untergeordnet,
welches in Karlovitz
unter dem
Vorsitz des gemeinsamen Erzbischofs und Metropoliten
den

Sitz hatte.
Die serbische Parthei selbst erlannte zu Gunsten
der
Romanen
eine
Summe von 200,000 A. d. W. aus den gemeinsamen
Fonden mit Ausschluss
des Zuwachses aus den Verlassenschaftsmassen
der verstorbenen Rarlovitzer
Erzbischâfe und Metropoliten, die sie ausschliesslich
als ihre National Metropoliten gewesen

zu sein anfiihren. Diese Angabe ist unrichtig,
indem bis zum
gegenwărtigen Patriarchen Maschirevics
die in Karlovitz gewesenen Oberhirten

Metropoliten ebenso der Serben, wie auch
der Romanen
auch das Allerhăchste Ernennungsdiplom

vom Jâhre

waren; dies beweist

1864, wodurch

verordnet
Maschirevics wird nur zum Metropoliten
der Serben bestellt, da Seine
Majestit Sich das Recht

wird:

manen

das Năthige

vorbehălt,
anzuordnen.

hinsichtlich

einer Hierarchie

fiir die Ro-

Eine diesen Punkt betreffende umstăndlichere
Motivirung ist in meinem
Vortrage, welcher dem Konferenzprotokolle
der
Romanen
unter A. sub III.
beigeschlossen. ist, angegeben,
„Ad IL. Bine umstăndlichere Begriindung
dieses Punktes kommt in
meinem eben genannten Vortrage,
dann în den Beilagen des Konferenzprotokolls
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ad C. sub IV. und I1V:/, vor.

Daher

wiră

hier

nur

dessen

erwihnt,

wienach

'die serbische Hierarchia die Kloster als National-Vermăgen betrachtet, ăhrend
die Romanen von dem Glauben durehdrungen sind, dass die Klăster kirchliche
Institute, und kirehliches zur Erhaltung der Mânche und -zur Bestreitung

„der nothwendigen Auslagen fiir den Gottesdienst
zusehen seien.
Ad III. Dem Erzbischofe der Romanen der
soll zur Pficht gemacht

werden,

bestimmtes Vermăgen

an-.

|

gr.orientalischen Religion

dass er die Ubernahme der Allerhăchst resol-

virten Summe von 400,000 fi. O. W. im Sinne der Beschlusses sub $. 5 aus
dem Konferenzprotokolle A., welcher Beschluss Allerhâchst genehmigt xvird,
bewerkstellige,

und

iiber

dieses

Kirchenvermâgen
- eine

strenge

kanonische:

Kontrolle fiihre mit dem, dass ohne seine Gutheissung Nichts daraus verwendet
wverden kânne.

e

o

|

AG IV. Eine weitere Begriindung dieses Punktes dirfte iiberfliissie sein,
indem eine Allerhăchste Entschliessung vom 24. Dezember 1864 hieriiber schon
erflossen ist. Daher als eine neue Begriindung dieses Punktes wird nur die
Sehnsucht des glăubigen Volkes angefiihrt, welches mit Ungeduld die fiir'
dasselbe begliickende

Stunde erwartet,

seine sehnlichsten Wiinsche in der That

erfiillt za sehen, umsomehr, da die serbischen Konsistorien von Temesvar
und. Werschetz mit einer auffallenden Hastighkeit neue Priester einweihen und
die Zahl der ohne dies schon zahlreichen Gehilfsgeistlichen zwecklos vermebhrt.
Ad V. Die weitere Begriindung dieses Punktes ist in der Allerhochsten:
Entschliessung vom

24. Dezember

1864

enthalten, welche

dahin geht, dass in

- Betreff der einzelnen sprachlich gemischten Pfarrgemeinden der Arader, 'Temesvarer und Werschetzer Eparchien die Unterbehrden unter Beachtung der von
der Karlovitzer Synode beantragten Grundsătze das Amt zu handeln haben, und
dass auf Grund der von diesen Unterbehărden gepflogenen Erhebungen die kânigl.

ungarische

Hoflanzlei,

beziehungweise

k.

das

k. Kriegsministerium

entscheiden wird.
"
eine weitere Begriindung
diirfte
Punkte
Ad VI. Bei diesem
erscheinen.
Wien, am l-ten April 1865.

|
iiberiliissig

78.

«

Suplement la memorandul din 1 Aprile 1865 al metropolitului Șaguna
cătră ministrul Schmerling.
Erginzung zu der in dem Memorandum

vom I-ten April 1. J. angefiihrten

Begriindung.

Ad 1. Nach der am 26-ten Mărz 1, J. erfolgten Abreise der romanischen
Deputirten

von

die Verhandlung

Karlovitz

ist den

2T-ten

Mărz

der Forderungen der Romanen

|.

J.

aus

im

National-Congresse.

dem

gemeinschaftlichen

—

Nationalfonde

„Sobran“,
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erfolgt.

betreffend

die Klosterfrage

und

Die

serbische Zeitung

des serbischeu Patriarchen, bringt ausfiihrlich

angeblich das Organ

erthe Verhandlung,
die nach ihrem Ausdrucke h5chst wichtige und bemerkensw
Gegenstand. In dieser
und die diesfalls gepflogenen Debatten iiber den fraglichen

Sitzung

den Romanen

langend

hat

Deputierten,

Stimmenmehrheit beschlossen: ,

durch

ist auf Antrag des Patriarchen

aus dem Nationalfonde 250,000 A. zu verabfolgen.

Kongress,

der

sich

nămlich

des

mit

Zastavoilkovies

Obersten

Die Kloster an-

des Patriarchen

Ausnahme

und

Prodanov,

und zweier
dahin

aus-

gesprochen: dass den Romanen keine Klăster zugewiesen werden kinnen.
Es muss zufărderst bemerkt werden: dass nach Ansicht der Mebhrzahl
der serbischen Deputierten alle în den Fond eingeflossenen Gelder, als die
sind: Verlassenschaften

der Erz-

und

Bischife,

dann

die Intercalar-Einkiinfte

der erledigten Diăcesen ein ausschliesslich kirchlioh-serbisches Vermâgen seien;
dass die bisher în Gemeinschaft mit ihnen gewesenen Romanen keinen

hiitten, vveil die Allerhochsten PriAnspruch auf dieses serbische Vermâgen
vilegien den Serben ertheilt xvorden sind, und die Romanen unter dem Schutze

serbischer Privilegien in confessioneller Beziehung stehen.
Diese Ansichten der Deputierten des Congresses konnen nicht bestehen.
Beweis dessen die im Jahre 1790 Artic. 27 erfolgte .gesetzliche Anerlennung

“und Inartikulirung der g. n. u. Confession, welche ohne Unterschied der dieser
Confession angehărenden serbischen und romanischen Nationalitiit gesetzlich
ausgesprochen ist. Sowohl diese gesetzliche Bestimmung als auch die Natur

der Gemeinsamkeit

des Kirchenvermăgens

der Ansichten

der

und

Behauptung

des

beweisen
serbischen

hinlinglich den Irrthum
Congresses:

als

sei

der

in Karlovitz verwaltete Religionsfond ein ausschliesslich serbisches Vermăgen.
Nach der Allerhăchsten Entschliessung vom 9-ten Jiinner 1787. Nr. 1335
hat

das

'Temesvarer

Bisthum

an

die

minder

dotirten

Bisthiimer

von

Pakratz,

Karlstadt und Ofen jihrlich 4610 A. und das Werschetzer Bisthum an dieselben
1528 fi. alljihrlich vom 22 Juni 1786 angefangen zu verabfolgen. Diese Betrige

sind

bis zum Jahre 1861 auch wircklich

verabfolgt

worden.

Und da die Te-

mesvarer und Werschetzer Diicesen tiberwiegend aus Romanischen Gliiubigen
bestehen, und der bedeutendere Theil der bischăflichen Binkiinfte von Convention und Sidoxie, von den Romanen eingeflossen ist, so erfordert die

Billigleit, dass bei Scheidung und 'Theilung des bisher gewesenen gemeinsamen
Kirchenvermigens diese Leistungen der gemischten und vorherrschend romanischen Didcesen von 'Temesvar und Werschetz zu Gunsten der ausschliesslich
serbischen Didcesen von Pakratz, Karlstadt und Ofen, den Romanen der
Arader und der neu creirten Karansebeser Diicese rebonificirt werden sollen,
asachi da die serbischen Bischâfe von 'Temesvar :und Werschetz nach
e Entschliessung in dem ferneren Genusse der den benannten
Bis

r gemeinschaftlich gewesenen Realitiiten verbleiben.

—

Ad II. Beziiglich der: von
demnach bemerkt verden.
|
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den Romanen

beanspruchten Klister

ntuss

Die Behauptung des serbischen Congresses: als seien die Klâster, und
namentlich jene im Banate befindlichen ausschliesslich serbische Stiftungen, |

kann coram jure nicht bewiesen werden, da diesfalls rechtskriiftige Beweise
nicht geliefert werden kânnen. Der Grundbesitz der Klâster und das Bigenthumsrecht ist gesichert auf Grundlage der durch die E. k. Regierung ausgestellten
Urkunden, in welchen nicht der nationale, sondern der confessionelle Character
der Klăster bezeichnet erscheint.
Ă
Laut der in Zeitungen verâffentlichten Verhandlungen des Karlowitzer
Congresses soll der Karlovitzer Patriarch sich dahin ausgesprochen und bereit
erklirt haben: den Romanen das Kloster Hodosch der Arader Didcese, und
das Kloster Zlaticza der Werschetzer Didcese abzutreten. Darauf muss bemerlt,

werden:

dass

das

von

fir die Karansebeser

dem

Gefertigten

beanspruchte Kloster Szent-Gyorgy
Bevolkerung

ist ausschliesslich von romanischer

Didcese

umgeben und dem Bischofsitze Karansebes

niher gelegen sei als das Kloster

Zlaticza, demnach fiir das romanische Bisthum in Karansebes geeigneter. Das
Kloster Zlaticza hingegen liegt in der Grenze neben dem Stabsorte des Serbisch-

“Banater Grenz-Regimentes wo unmittelbar eine gemischte zwar, jedoch iiberxwiegend serbische

Sabbas

serbischer

Bevălkerung

Erzbischof

und

ist,

der Kirchen-Patron

Es

ist

Kirche bei dem

gestellten Ansuchen,

des Klosters heiliger

unbegreifiiche

Erscheinung,

und nicht Szent-Gyărgy

wenn man dieses Kloster fiir die Romanen,

will. Man kann daher nicht umhin,

eine

als im
dass

bestimmen

Interesse der Glăubigen

und der

das Kloster Szent-Gy5rgy und nicht

Zlaticza fiir die Karansebeser Diăcese zu bestimmen auch fernerhin zu verbleiben.
Hermannstadt, 12 April 1865.

79.
Adresa metropolitului Șaguna, pre lângă care ascerne suplementul nemorandului căitră ministrul Schmerling.
An

Seine Excellenz

dem

hochgeb.

E.

k.

Staatsminister Anton

Ritter

von

Sohmerling.
gende Erginzung
Ich erlaube mir die ergebenste Freiheit, die hier */. mitfol
, die Frage
ihrten
angefi
zu der in meinem Memorandum vom 1-ten April 1865.
g Buer
indun
Begri
der gemeinsamen Kirchenfonde und Klâster betreffenden
.
reiten
Excellenz zu hochgeneigter Gebrauchnahme gehorsamst zu unterb
verharrend.
Mit der Versicherung der ausgezeichnetesten Verehrung

Hermannstadt, 12 April 1865.

—

-

|
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80.

Metropolitul Șaguna câtră Schmerling pentru întiirirea noului episcop al
“ Caransebeşului în persâna archimandritului Joan Popasu.
An

Seine,

des Hochgebornen

k. k. Herrn

Staatsministers,

Anton

Ritter von

Schmerling, Excellenz.
Huer Excellenz! In Gemissheit der hochgeschiitzten Aufforderung vom
29-ten Dezember 1864. Z. 8642 gebe ich mir die Ehre, anliegend das
im Sinne

der kanonischen Vorschriften unserer Kirche
iiber die Wabl eines Bischofs: fiir das neu
Karansebes zu unterbreiten.

aufgenommene Synodalprotokoll
errichtete Br.or. Bisthum von

- Es sind mehrfache, gewichtige Griinde, welche die ehebaldigste
Besetzung

dieses Bisthums sowohl im Interesse
dringend nothwendig machen.

der Kirche,

als auch in jenem des Staates

Der Bischof ist das wachende Auge der zu einer Diicese
vereinigten
Sprengel und Pfarrgemeinden; darum schreiben
die Satzungen der Kirche,
gewiss nur mit dem vollsten Rechte, vor, das
ein erledigter Bischofsstubl
binnen drei Monaten besetzt werde, damit die
Gemeinschaft der Glăubigen,
welche in Ermange
lung

anheim

fallen kann,

Ă Rathgeber,

und

Richter bleiben.
„

SVenn

Kirche selbst
heilsame

nicht

Aufseher,

diese

uralte,

eines

leitenden

zu lange
und

die

Oberhirten

ohne

leicht

Oberhirten,

kirehlichen

Gesetze

|
bis

auf den heutigen

bei festgeregelten Verhiălinissen

Tag

sich

Binrichtung recht;fertiget, erscheint
ihre

der

Zerstreuung

die Geistlichkeit
und

Ordnungen

bewiihrte Anordnung

ohne
ohne

der

als eine wobhlbegriindete,

genaue Beobachtung um so
dringender in dem Falle geboten, wo
es, wie hier, um die Besetzung, eines
__neu errichteten .bischăflichen Stuhles,
und somit um die erste, gleichsam
bahnbrechende Constituirung eines Bisthum
s sich handelt, elches nicht nur
die Grundlage, und den Mittelpunkt
einer neuen Diâcese, sondern als Suffraga
nbisthum zugleich auch: einen integrir
enden Bestandtheil der neuen
Metropolitankir
che fiir die

bilden soll.

gr.-orientalischen Romanen

|

in Siebenbiirgen

Hier făllt aber auch noch die
'Thatsache ins Gewicht,

Verhiiltnisse,

wWelche

in 'Folge

der

grundsitzlich

und Ungarn

|

dass die besonderen

bereits

ausgesprochenen
der romanischen von den serbischen
Gemeind
en
im
Banate
es hâchst wiinschenswerth erscheinen
obwalten,
Trennung

Pfarrgemeinden

aus

dem

lassen, die Ausscheidung der romanis
chen
kirchlichen Jurisdiktionsverbande
der serbischen

—
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Die Ordnung auf dem kirchlichen Gebiete kommt aber auch dem Staatsxvesen unterstiitzend zu Hilfe, indem der Geist der Gottesfurcht, der Năchstenliebe,

__der Zucht

und

Rimerbriefes

des

Gehorsames,

Kapitel

13.

dem

welch'

letzteren

gliiubigen

Volke

die
lehrt,

Kirche
seinen

im Sinne

-

des

vohlthătigeri

Finfiuss nach allen Richtungen und Verhăltnissen des biirgerlichen Lebens,
mit stiller, aber tief greifender Wirkung, ausiibt und geltend macht.
Es wird daher nicht minder auch in wobhlverstandenem Înteresse des

Staates liegen, das Bisthum in Karansebes

durch Besetzung des bischăflichen

Stuhles je eher in die Lage zu bringen, alle Pflichten seines sechânen Berufes.
gewissenhaft erfiillen, das glăubige Vollk um seinen Fiihrer zu sammeln, und durch

Lehre, Mahnung, und Beispiel der Kirche fromme Christen, dem Staate tiichtige
Birger, und dem Kaiser treuergebene, dankbare Unterthanen erziehen zu kânnen.
_ XVir leben auch jetzt in einer Zeit, wo, nach den Worten Ger heiligen
Schrift, der Feind
zu săen versucht;

umbhergeht, und im Dunkeln Unkraut zwischen. den Weizen
da thut es wahrlich noth, treue, verlăssliche YVăchter zu

.

heber, und beide, Kirche und Staat, mahnt die gleichmăssige Pficht, auf die
Erhaltung und Befestigung der sittlichen Grundlagen der menschlichen Gesellschaft, als der. Stiitzpfeiler des geordneten Staatswesens und der Grundsăulen
des monarchischen Thrones, mit allem Eifer zu sorgen.
Von diesen Ansichten und Beweggriinden geleitet, glaubt der ergebenst

Gefertigte, indem er seine Pflicht erfiillt, nur dem Bestreben einer erleuchteten
hohen Staatsregierung handbietend entgegen zu kommen, wenn er eingedenk
des ewig dankeswerthen allerhăchsten kaiserlichen Gnadenaktes vom 24. Dezemb.

1864 an Euer Excellenz die instindige Bitte richtet:
Das Synodalprotokoll Allerhăchst Seiner kaiserl.-kănigl.

Apostolischen

Majestiit befiirwortend unterbreiten, und den in erster Reihe ehrfurchtsvoll
Bischof von
vorgeschlagenen Kandidaten der allergnădigsten Ernennung zum
Metropolie
Karansebes und Suffraganen der romanischen gr.-orientalischen
gewogenst

empfehlen

zu

xwvollen.

VerGenehmigen Euer Excellenz die Versicherung der ausgezeichnetsten

ehrung, mit, der ich zu verharren
Euer Excellenz

Hermannstadt,

die Ehre

den 10. April 1865.

habe

|

ergebenster Diener.

|
|
81..
lării, sale de metropolit.
Metropolitul Șaguna cătră Schmerling în privinţa insta
n Staatsministers, Anton Ritter von
An Seine, des hochgebornen le, dk. Herr
Schmeriing, Excellenz.
Bestimmungen und Mittheilungen,
Buor Excellenz! Unter den erfreulichen
tsministeriums von 29. Dezember
xvelche den hohen Prăsidial-Erlass des k. E. Staa
n
ten Aktenstiiole fiir die gr.-or. Romane

1864 7. 8642 zu einem der denkwiirdigs

—
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—

in Siebenbiirgen und Ungarn erheben, ist auch von meiner Installation als
Weise
“ Erzbischof und Metropolit die Rede, und mir dabei in wohlwollendster
beziiglich
Bitten
und
der Anlass geboten worden, meine Ansichten, Wiinsche

dieser Angelegenheit auszusprechen.
Ich gebe mir demnach die Ehre, meine Aeusserung hieriiber und
ergebenstes Anliegen Euerer Excellenz in Folgendem zu unterbreiten.

mein

Der allerhăchste Gnadenakt vom 24. Dezember 1864, vomit Seine k. k..
Apostolische Majestiit in edelster Hochherzigkeit zu genehmigen geruht haben,

„dass fiir die gr.-or. Romanen in Siebenbiirgen und Ungarn eine selbststiindige, der serbischen koordinirte Metropolie errichtet, und die bischăfiiche Kirche in
Siebenbiirgen zur Metropolitanvwiirde erhoben werde, bildet das monumentale
Denkzeichen einer neuen Ara, welche unter den Segnungen der Gleichberechtigung,
“nunmehr auch fiir diese Kirche sich verheissungsvoll erdffnet,.
Je kostbarer aber ein Gut und Kleinod ist, desto natiirlicher erscheint
bei dem Beschenkten das Bestreben, recht bald in den wirklichen Besitz und
|
Genuss der ihm dargebotenen Woblthat zu gelangen.

Es ist darum begreiflich, und gibt zugleich ein laut redendes Zeugniss
von dem hohen Werthe, den das glăubige Volk dem kaiserlichen Gnadenakte
„ beilegt, wenn dasselbe mit der heissesten Sehnsucht dem Tage entgegenblickt,
an welchem die neuerrichtete Metropolie auch thatsichlich in das Leben, und
ihr. kirehlicher

Organismus

in volle Wirksamleit

treten

soll.

Da nun aber die Konstituirung der Metropolie von der Bildung der ihr
zugehorenden Suffragandiicesen abhingig ist, stellt sich die Besetzung des
bischăflichen Suffraganstuhles von Karansebes als eine der wesentlichsten
Vorbedingungen dar, um den allgemeinen Wunsch der Kirche, nach einer
und Regelung der mit der Sch5pfung der Metropolie
organischen Begriindung

in engster Verbindung

stehenden

Angelegenheiten

baldigst in Erfillung gehen zu lassen.
Um meinerseits nichts zu versiiumen,

der hohen Staatsregierung
beitragen kann,

mit

und

Einrichtungen,

ehe-

was zur raschen Fărderung des von

allem Ernste in Angriff genommenen

WVerlkes

habe ich es daher fiir meine oberhirtliche Berufspflicht erachtet,

in der ergebensten Eingabe vom 10-ten April 1. J. Zahl 36 die Griinde zu
beleuchten, welche im Interesse der Kirche, wie nicht minder aber auch in

„Jenem

des Staates,

die schleunigste Besetzung

des bischăflichen Stubhles von

Karansebes, und die dadureh unerlissig bedingte Konstituirung dieses neuen
Bisthums dringend nothwendig machen.
|
Erst wenn dies geschehen ist, und auch sonst alle Vorbereitungen im
Sinne der kanonischen Institutionen getroffen sind, um die Jurisdiktionsrechte
iiber die Suftragan- Didcesen antreten zu lkinnen, wird die feierliche Einfiihrung
des Metropoliten in sein Amt und seine Wiirde in der durch die kirehlichen
Satzungen vorgezeichneten Weise stattfinden kânnen.
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Im Hinblicke auf diese feierliche Handlung, mit deren Vornahme 'der
allerhăchste kaiserliche Gnadenakt als vollzogene 'Thatsache gekrânt, and
besiegelt werden

soll,

dringt

es

mich,

ein Anliegen

vorzubringen,

vvelches

aus der vollen Erkenntniss des hohen Werthes der empfangenen Wobhlthat
and dem hievon untrennbaren Gefiihle der lebendigsten Dankbarkeit, 'Treue
und Hingebung fiir den geheiligten Monarchen und das allerdurehlauchtigste
e
Kaiserhaus Osterreich entspringt.
Dezember
24.
vom
Entschluss
Es ist nămlich der allerhichste kaiserliche
1864 eine That von solcher Bedeutung, H5he und Tragweite fir die gr.-or.
Kirche der Romanen

in Siebenbiirgen

und

Ungarn,

dass

sie fiir ewige Zeiten

în den Annalen ihrer Geschichte verzeichnet zu werden verdient, daher denn
“auch der allgemeine Wunsch gerechtfertigt erscheint, dass die Erinnerung an
die Errichtung der romanischen Metropolie und ihren kaiserlichen Griinder
durch eine feierliche, zu bleibendem Gedăchtniss ausgestellte Urkunde festgehalten xwverden mâge.
In Ungarn und Siebenbiirgen war es von jeher ein staatsrechtlicher Gebrauch,

îiber wichtige

Staatsakte

und

Regierungshandlungen,

ja selbst iiber

die Ernennungen hoher Wiirdentriiger geistlichen und weltlichen Ranges solenne
Urkunden in der Form von Diplomen mit dem Siegel und der Unterschrift
der Krone auszufertigen,

und

so tief hat sich dieser,

bis

auf die Gegenwart

herab beobachtete Gebrauch în die Rechtsanschauungen und das moralische
die
Gefiihl des Volkes eingelebt, dass ein Abgehen davon bei einem fiir
Gemiither
die
Ereignisse,
Romanen der gr.-or. Kirche so bedeutungsvollen
um so schmerzlicher beriihren wiirde,
gerade die Glăubigen dieser Kirche,

als es traditionell bekannt ist, wie sehr
welche in dem Kaiser ihren obersten

der
Schutz und Schirmherrn auf Erden: mit homagialer Treue verehrt, von
Monarchen
des
Pietit glaubensfrommer Ehrfurcht fir die geheiligte Majestăt
durehdrungen sind.
|
Staatsmănner
Aus diesem tieferen Beweggrunde, xvelchem die erlauchteten
Berechtigung
loyale
und
sittliche
innewohnende
und Rathgeber der Krone die
der Kirche,
Wunsch
allgemeine
der
gewiss nicht absprechen xerden, fliesst
dessen Imhalt in der allerunterthinigsten

Bitte sich. ausspricht: Dass

Metropolie fiir die Romanen
a) sowohl iiber die Errichtang und Dotirung der
die: Erhebung der
und
gr.-orient, Kirche in Siebenbiirgen und Ungarn,
bischâflichen Kirche în Siebenbiirgen zur Metropolitanwiirde,

b) iiber meine

allergnădigste

Ernennung

zum

Erzbischofe

und

als auch
Metropoliten,

gebrăuchlichen Form aus- je ein besonderes kaiserliches Diplom in der
dass beide Diplome |
gefertigt, und die Anordnung getroffen xverden mâge,

als die
bei meiner Installation în der Kirche aufgelesen, und feierlich,
kundGnade
und
Huld
sichtbarsten Zeichen der allerhâchsten kaiserlichen
gemaoht werden

sollen.

49+
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Indem ich Euerer Excellenz dies Anliegen der dankbarst
vertrauensvoll

unterbreite,

eriibrigt mir

nur

noch

die

treuen Kirche

ergebenste

Bitte,

die

allergnădigste Gewâhrung desselben bei Allerhăchst Seiner E. k. Apostolischen
Majestit gewogenst

Wobei

ich mit

befiirworten

und

der Versicherung

|
“verharren die Ehre habe
Euer Excellenz
Hermannstadt, den 13. April

vermitteln zu wollen.

|

der ausgezeichnetesten Verehrung zu

1865.

ergebenster Diener.

82.
„Ministru-președinte Schmerling cătră metropolitul Saguna privitoriu la vesolzarea finală a despărțirii ierarchice.
An Seine des hochwiirdigsten Herrn Erzbischofs una Metropoliten der griech.orientalischen Romanen in Siebenbiirgen und Ungarn, Kommandeur des
kais.
dsterr. Leopold-Ordens ete. Andreas Freiherrn von Schaguna Excellenz.

Hochwiirdigster Herr Erzbischof und Metropolit! Seine k. k. Apostolisehe

Majestăt haben mit Allerh. Entschliessung vom 6-ten Juli ]. J. zu genehmi
gen
geruht, dass die. griechisch-orientalisch-romanischen Eparchien von
Arad und
Karansebes vom l5-ten Juli 1865 an sowobl beziiglich der
Ausiibung der
bisehăfiichen Jurisdiktion als hinsichtlich der Temporalien als konstitui
rt und
deren Verband mit der griechisch-orientalischen Metropolie von
Karlovitz und

beziehungsweise mit den Diăcesen von Temesvar
und Werschetz als endgiltig

aufgelâst zu betrachten ist. Von demselben Tage an iibergeh
en die in den
bisherigen -griechisch-orientalischen Diăcesen von Arad befindlic
hen griechischorientalischen Serbengemeinden unter die geistliche Jurisdik
tion des serbischen
Bischofs von Temesvar,
Zum griechiseh-orientalischen Bischof.von Karansebes
haben Seine k. k.
Apostolische Majestiit den Protopresbyter von Kronstadt,
Archimandriten Johann
Popassu allergnădigst zu ernennen gerubt.
|
.
Die Festlichkeit aus Anlass der Errichtung
des Karansebeser Bisthums
und die Kundmachung des?dariiber ausgefertigten
Allerh. Diploms wird mit der
Installation des neuen Bischofs verbunden werden,
Die Festlichkeit aus Anlass der Erweiterung
der Arader Eparchie anzuordnen
haben Seine E. k. Apostolische Majestiit
dem dortigen Bischofe im Einver“nehmen mit Euer Excellenz zu îiberlassen
geruht. Mit. der feierlichen Ubergabe
des kaiserlichen Diploms îiber die Neugestaltung
des bischăfiichen Sprengels
- Von Arad wurde der Vorstand des Arader
Comitats betraut.
Es gereicht mir zum besonderen Vergniig
en Euer Excellenz von diesem
Allerh. Akte, wodureh die Allerh. Entschli
essung von 24-ten Dezember 1864
dem Vollzuge niher gebracht wird, verstind
igen zu kănnen.
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Unter Hinem

ersuche

ich

den

Patriarchen

und

serbischen

Metropoliten

Samuel Masirevic um die Verfiigung, dass in Befolgung der Ah. Entschliessung
vom 6. Juli 1865 jene Gerichtsakten, xvelche Kleriker oder Layen romanischer

Nationalitit în den aus dem Verbande der Temesvarer und Werschsetzer Diicese
in jenen der Arader und Karansebeser Eparchie iibergehenden Sprengeln betreffen
und sich bei dem Konsistorium von Temesvar und Werschetz,
pei dem Metropoliten-Appellatorium

befinden,

rechtzeitig

an

beziehungsweise
die

Konsistorien

von Arad und Karansebes, beziehungsweise an das Metropolitan-Konsistorium
zu Hermannstadt iiberantwortet werden.
Schliesslich habe ich noch zu bemerken, dass beziiglich der Eparchien
von Arad und Karansebes das Konsistorialsystem vom 5. April 1782 gesetzliche
Geltung hat und so lange in Kraft bleiben xwird, bis nicht auf gesetzlichem
Wege in dieser Richtung etwas anderes fiir die Metropolie der griechisehorientalischen Romanen in Siebeubiirgen und Ungarn verfiigt wiirde.
Ich habe die Ehre mit ausgezeichneter Hochachtung zu verharren.
Buer Excellenz ergebenster Diener
Schmerliug m. p.
A
|
Wien, am S-ten Juli 1865.

83.
|
Jinistru-președinte Schmerling cătră metropolitul Șaguna în privinţa modali-

tății, cum ar fi a se susțint o unitate între metropolia română și cea sârbesc.
An Seine Excellenz
der

den Hochwiirdigsten

griechisch-orientalischen

Romanen

in

Herrn Erzbischof und
Siebenbiirgen

und

Metropoliten

Ungarn

Andreas

|
Freiherrn von Schaguna. .
Instrultion
hsten
Allerhăc
der
In
Hochwiirdigster Erzbischof und Metropolit!

von Philipsfiir den kaiserlichen Synodal-Kommissăr J osef Freiherrn Philippovie
h-oriengriechiso
die
dass
berg vom 16. September 1864 wurde in Erwăgung,
des
lien
Autokefa
und
talische Kirche Osterreichs neben den Patriarchaten
ausWille
Allerhochste
Orientes eine selbststăndige Stellung einnimmt, der

gesprochen,

Rinheit der osterdass diese Stellung und die dadureh bedingte
amkeit
ch-orientalischen Kirche nach Aussen und die Giemeins

reichischen griechis

kirchlicher Interessen

nach

Innen

aufrecht

erhalten

und

dureh

die Errichtung

Romanen în Siobenbirge
der neuen Metropolie fiir die griechisch-orientalischen
demnach anfgefor ori
wurde
und Ungarn nicht beeintrichtigt werde. Die Synode
zu val ren

das angedeutete Verhăltniss
einen Antrag Gariiber zu erstatten, +vie
auszusprechen, in welcher Moise
wăre. Insbesondere hatte sie sich dariiber
hs gemeinsamen Ange gen
die der griechiseh-orientalischen Kirche Osterreic
und Â

der Rarlovitzer
heiten zu lisen, und wie die "Wechsel-Beziehungen
Natur zu regeln Wwăren,
er
Jirohlich
neu zu errichtenden Metropolie in Sachen

—
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Die Synode hatte zwar bereits vor Einlangung der Allerhichsten Instraktion
vom 16. September 1864 în ihren Sitzungen vom 13. 14. und 17. August sich
mit Qieser Angelegenheit beschiftigt
und Huere Excellenz waren damals in
der Lage dariiber Ihren Ansichten Ausdruck zu verleihen, allein die Synode
beschrinkte sich auf den Ausspruch, dass die Măglichkeit der Brrichtung einer
romanischen, der serbischen koordinirten Metropolie unter der Bedingung des
durch die allgemeine Synode im Wesentlichen aufrecht zu erhaltenden Verbandes
zwischen denselben anerkannte.
Ferner hatte die Versammlung erachtet,

a) dass

die

allgemeine Synode in der Regel jedes

sechste Jahr und

nach

Umwstinden auch 6fter gehalten verde;
5) dass die Metropoliten nach vorausgegangener Ubereinkunft zur Abhaltung
dieser Synode einen solehen Ort. bestimmen sollen, welcher fir jeden der
dahin kommenden Hierarchen in Hinblick .auf die Verkehrsverhiltnisse
und die Entfernung der geeignetste sein wird, und
c) dass dem romanischen Metropoliten der Mitvorsitz gebiihren solle.
Eine fărmliche und erschăpfende Beantwortung der Allerhâchst vorgezeichneten Fragepunkte ist jedoch nicht erfolgt, vielmehr hat der. Patriarch
unter dem 1/13 Oltober 1864 Z; 195 erklărt, dass die Synode în ihrer damaligen
Session ausser Stande sei, von der Diessfălligen Allerhăchsten Gnade Gebrauch

zu machen,

und

zugleich die Bitte ausgesprochen,

es mâge die Synode zur

Erledigung in der hochwichtigen Aufgabe im năchsten Friihjahre xwieder
einberufen werden, bis wohin Aussicht vorhanden wire, dass iiber die romanische Frage die Allerhâchste Entscheidung erfliessen wird.
„_Diese Voraussetzung ist durch die mit den Allerhăchsten Entschliessungen
vom 6. und 8. Juli. J. erfolgte Konstituirung der romanischen Eparchien von

Arad und Karansebes und der serbischen Bisthiimer Temesvar und Werschetz

ihrer Erfiillung năher geriickt worden und wird erst durch die bevorsteh
ende
Installation Eurer Excellenz zum V. ollzug gelangen.
Nichts destoweniger ist es jetzt schon angedeutet, sich mit
den Vorbe“dingungen zur Einberufung der Synode zu befassen, indem
Allerhăchsten Orts
erst dann hieriiber ein Antrag wird erstattet werden kânnen,
wenn die fraglichen
„ Vorbedingungen sichergestellt sein werden.
„_
Die xwichtigste derselben besteht darin, dass festgestell
t werde, xvelche

“Gegenstănde ausser dem bereits in der Allerhăchsten Instruktion
vom 16-ten
September 1864 vorgezeichneten in der beantragten
Session der Synode zu
erortern wâren, und dass diessfalls die unerlăsslichen
Vorbereitungen: gemacht

»verden.

-

Ich xvende mich unter Einem an den Patriarchân
Samuel Masirevic mit
dem Ersuchen, -hieriiber mit Euer Excellenz
Riicksprache zu pflegen.
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Euere Excellenz wollen sodann anher bekannt geben, welche Gegenstănde
Sie zur Erârterung in der nichsten Zusammenkunft der Synode fir geeignet
erachten und welche vorbereitende Arbeiten Euere Excellenz selbst auszufiihiren,

oder aber durch die Bischife

und

Theologen

Ihrer

Metropolie

vornehmen

zu

lassen gedenken, unter Andeutung des Zeitpunktes, bis zu welchem diese
|
Arbeiten zar Spruchreife gelangen diirften.
“Euere Excellenz werden den Anlass nicht voriiber gehen lassen, Derro
erleuchtete Ansichten iiber die sonst einschlăgigen Fragen auszusprechen.
Insbesondere mâchte ich der Erwăgung Euerer Excellenz nahe legen, ob es
nicht angezeipt wire zu der Synode. nebst den Bischofen auch bewihrte

Theologen aus dem Selkular- und Regular-Klerus beizuziehen, um auch deren
Erfahrungen und Anschauungen zu vernehmen, ohne ihnen jedoch ein entscheidendes Stimmrecht zuzugestehen.
”
|
verharren.
zu
Hochachtung
Ich habe die Ehre mit ausgezeichnetster
Buerer Excellenz ergebenster Diener”
Wien,

am

Schmerling m. p.

13. Juli 1865.

84.
Metropolitul Șaguna cătră Schmerling pentru resolvirea finală a unor cestiună
privitâre la despărțirea îerarchică, precum dotarea metropolitului român,
|
N
împărțirea. cererii ș. a.
der gegenEver Excellenz, hochgeehrtester Herr Staatsminister! Angesichts
Erfolgen
und
Wirlungen
Endzielen,
ihren
in
wârtigen Zeitlage, wo eine neue,
erscheint
hat,
erfasst
Staatsleben
das
se
noch unbekannte Strâmung der Verhiltnis
xveniger
es wohl natiirlich wenn Anpelegenheiten, welche das grosse Ganze

Hintergrund
eingreifend beriihren, vor den ernsten Hauptfragen des Tages in den

.
gedrângt. werden.
So war denn — ich muss

es aufrichtig

bekennen, — auch

|
die Hoftnung,

Metropolie recht
das bedeutungsvolle Werk der Errichtung der romanischen
xvieder in die Ferne
bald ganz.vollendet zu sehen, wenn nicht gesunken, doch
|

geriicăt,
Um

so iiberraschender

ist

die

Freude,

Buerer

welche

Ixcellenz

hoch-

M. mir und unserer Kirche |
geschiitztes Schreiben vom 8-ten d. M. Z. 8209/94%
Dank, den erneuert darbereitet; um so tiefer aber auch der herzinnigste
.
„.
drungen fiihlen.
wi
zubringen
Entsobliessung
er
allerhichst
mit;
haben
Majestiit;
Seine ke 1 A Sostolische
vom

6-ten d. M.

zu genehmigen

nischen Eparchien von

Arad

und

geruht,

dass

Karansebes

die grieohisob-orientalisoh-romi

vom

15. Juli

1865

Jurisdiktion als
sowobhl beziiglich der Ausiibung der pischăfiichen
der Temporalien

als

konstituirt,

und

deren

Verband

mit

der

isi bc

hinsic

i
-orient.
griech.-orien

.

—
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von Karlovitz-und beziehungsweise mit den Didcesen von Temesvar

und Werschetz

als endgiltig aufgelâst zu betrachten ist.

Es ist hiemit,

da

zugleich

Stuhles von Karansebes
'94. Dezember

auch

die Besetzung

des neuen

bischăflichen

erfolgte, der denkwiirdige kaiserliche Gnadenalt; vom

1864 in der That dem

Vollzuge

năher

gebracht

worden,

und

wenn es Euer Excellenz zum besonderen Vergniigen gereicht, mich von dem
Inhalte auch dieser allerhâchsten Entschliessung verstiindigen zu kinneri, werde
ch und unser gliiubiges Volk in solcher Kundgebung wohlwollender Theilnahme

immer auch die grossen Verdienste, welche Euer Excellenz in Durchfiihrung
des Kardinalgrundsatzes der Gleichberechtigung, auch durch die Befriedigung
der griechisch-orientalischen Kirche

der Romanen in Siebenbiirgen und Ungarn

sich

der Pietiăt fortlebender

dauernd

erworben,

Vollbringung

Von

haben,

mit

dieser Segensthat,

den

Erinnerung

an

die

dankbarst verehren.

in der hochgeschiitzten Zuschrift vom

29. Dezember

1864 7.

8642 St. M. angeregten Fragen harren noch die Angelegenheiten wegen einer
entsprechenden Dotationsaufbesserung fiir den neuen Metropoliten, xvegen der

Art und Weise, wie kiinftig hin sowohl der Metropolit als die Bischăfe seiner
Kirchenprovinz zu bestellen sein xwerden, wegen der Zuwveisung der sprachlich

gemischten Pfarrgemeinden, und endlich wegen des Antheiles an dem gemeinsamen Vermâgen und den Klistern, der Erledigung; es ist aber die Losung
dieser Fragen nicht mebhr eine Bedingung der zu errrichtenden, sondern lediglich

nur eine Folge der bereits errichteten und endgiltig konstituirten romanischen

Metropolie, velche kraft allergnidigsten kaiserlichen Willens mit
dem heutigen
Tage ihrem ganzen Umfange nach als eine vollendete 'Thatsache
in das Leben
und in die Wirksamkeit tritt.
|

Mâchte es Euerer Excellenz vergănnt sein,

Geiste

eines grossăsterreichischen

gliicklichen

Erfolge

gefiihrt

hat,

Staatsmannes,

auch

die

mit

demselben

welcher

letzten

noch

erleuchteten:

das Werk

zu einem

schwebendan Ver-

handlungen zu einem gleich befriedigenden Abschlusse
zu bringen!.
Vie aber. immer auch im Wandel der irdischen
Dinge die wechselnden

„ Verhiltnisse sich gestalten, bleibt uns als Leitstern
auch fir die Zukunft der
erhabene, edle
Wille des. Kaisers, unseres allergniidigsten
Herm, welcher,
unverindert auf die Zufriedenheit seiner Vălker
und die Macht des Staates
gerichtet, die sicherste Biirgschaft bietet,
dass die romanische Metropolie auch
fiirderhin

von der Hhe

Griinders

| Von

sich

erfreuen

dieser

des- Thrones des krăftigen Schutzes ihres hochherzigen

wird.

Hofinung

getragen, verharret in unwandelbar
sich
bleibender Hochachtung, Verehrung und
Dankbarkeit,.

Buerer Excellenz
Hermannstad t, am 15. Juli 1865,

gleich

ergeb enster Diener.

—
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85.
|
„Ministrul de resbel cătră metropolitul Șaguna în privința pregătirilor de
instalare a noului episcop al Caransebeşului, Joan Popasui.
|
An Seine des Herrn

E. k. wirklichen

geheimen Raths,

Erzbischofs und Metro-

politen der griechisch-orientalischen Romanen in Siebenbiirgen
und Ungarn ete.
.
Andreas Freiherr von Schaguna Excellenz.
Laut Mittheilung

des k. k. Staatsministeriums

vom

8. d. M. 7. 3209 St.

M. I. sind Buer Excellenz von der mit Allerhâchster Entschliessung vom 6. Juli
1865 Allergniidigst genehmigten Constituirung der gr.-or. romanischen Eparchien

von- Arad und Karansebes, so wie von der Ernennung des Protopresbyter von
Kronstadt, Archimandriten Johann Popasu zum Bischofe von Karansebes bereits

in Kenntniss gesetzt.
|
Nachdem nun in Befolgung der auf diese Constituirung der neuen gr.-or.
romanischen Bisthiimer Bezug nehmenden, gleichzeitig mit der Allerhăchsten
Entschliessung vom

Festlichkeit

aus

6. d.

Anlass

M.

erflossenen

Allergnădigsten

Anordnungen,

der Errichtung
des Karansebeser Bisthums

die

mit

der

Installation
des neuen Bischofes zu verbinden ist, so wurde das Allerhăchst
auspefertigte Diplom îiber die Errichtung der gr.-or. romanischen Eparchie von
Karansebes, unter einem mit dem Auftrage an das Landes-General- Kommando
in Temesvar iibermittelt, seiner Zeit. durch den' Allerhâchst ernannt werdenden
Installations-Kommissăr die feierliche Kundmachung dieses Diploms und dessen
sofortige Ubergabe an den installirten Bischof Johann Popasu gegen dessen

Empfangsbestăttigung,
zu veranlassen.
Da ferner

die

zur Hinterlegung
Werschetzer

dem

von

in das bischâfliche Diicesan-Archiv
Bischof

besessenen Realititen

zu

Karansebes lingstens bis 31 Juli neuen Styles an das Karansebeser-Bisthum
zu iibergeben, und zu diesem Behufe fiir das gedachte Bistham zwei Epitropen,
und zwar der Beschleunigung wegen, iiber unmittelbaren Antrag des neu . .
ernannten Bischofs provisorisch von dem Landes-(ăeneral-Kommando in 'Temesvar
zu ernennen sind, so wird gleichzeitig der als Mitglied des Reichsrathes hier
anwesende Bischof Popasu angegangen, zwei einsichtsvolle, redliche und durch

ihre Stellung unabhingige,

wo

măglich im Orte des Bischofssitzes ansăssige

Minner, dem gedachten Landes- General-Kommando zur Ernennung zu Epitropen

namhaft zu machen, und unter Intervenirung dieser Epitropen. dann der von
abzusendenden

Romanen Banater

Regimente

deren Abordnung

die Weisung

erlassen worden

ist,

die

an

iJbernahme

der

Regiment

1vegen

schon

ebenfalls

Realităten entweder selbst oder dureh

erforderlichen

Legitimation

Didcese bestellten Epitropen

zu bewirken.

einen mit der

Kommisions-Mitglieder,

gedachte

das

versehenen

Bevollmichtigten,

von

dem Bevollmichtigten des Werschetzer Bischofs und den bei der Werschetzer2

—
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Perner ird der neu ernannte Bischof aufgefordert, das vorgeschriebene
Confirmations-Dekret, unter Produzirung einer beglaubigten Abschrif
t von

der Taxnote iiber die zu entrichtende,

im

gleichen Betrage

wie

und

an

das Universal-Kriegs-Zahlamt

der Karlstădter-Bischof,

mit

525

fr.

abzufiihrende

Taxe, beim Kriegsministerium anzusuchen, indem erst nach erfolgter Behebun
g

„dieses Dekretes zur Installation geschritten, und das zu deren
Vornahme weiters
Erforderliche, einschliesslich der Allerhichsten Ernennung
eines Installationskommissiirs,

veranlasst

werden

kann.

Das Kriegsministerium beebhrt sich mit diesen Erbffnungen
die Bemerkung
zu verbinden, dass, wie schon das k. k. Staatsminister
ium darauf hinwies,
es angedeutet erscheint, in Karansebes provisorisch,
das heisst fiir so lange

bis nicht eine neue

Organisirung

der romanischen

gr.or.

Metropol

ie in Bezug
auf diesen Punkt in Volizug gelangt, ein Konsistorium.
nach Massgabe der
fiir die gr.-orient. Didcesen in Ungarn gesetzlich!
bestehenden Vorschrift des
Systema

-Konsistoriale vom 5: April 1782 sogleich
nach der Installation des
neuen Bischofs zu errichten, in welcher
Beziehung demnach das Geeignete
im eigenen Wirlkungskreise gefălligst eingeleit
et werden wolle.
Beziiglich der etwa vorzunehmenden Theilun
g der Friichte und sonstiger
„laufenden Proventen, wenn hieriiber zwischen
dem Karansebeser und Verschetzer
Bischof nicht ein giitlicher Vergleich zu
Stande kime, haben nach der Eingangs
angefiihrten Allerhăchsten Entschliessung
vom 6. d. M. die allgemeinen Vorschriften Platz zu greifen.

Das Kriegsministerium gibt sich die Ehre
hievon Eusr Excellenz gleich-

missig zu verstăndigen

Wien,

am

15. Juli 1865.

|

|
86.
- Metropolitul Șaguna cătră episcopul
Aradului Procopiu Ivacicovici în privința arondării noue a eparchii Arad
ului și. înfiinţarea episcopiei noue
a
Caransebeşului.
|
_
Prea
sânţite domnule Hpis

cop, mult iubite frate în Christos
! Grăbese a
împărtăşi cu Frăția 'Ta hârtia
d-lui ministru de stat din 8 Iuli
u a. c. Nr. 32091.

din 6 Iuliu a. c. s'au îndurat prea
grațios a încuviința, ca eparchii
le din 'Timișora şi Verșeţ atât în privința
esorierii Jurisdicţiunei archieresci,
privința celor temporale, pre
cât şi în
cât ele conțin partea română,
să se desfacă de
cătră jurisdicțiunile lor de
pănă acum

bisericesci, și să trâcă sub arch
Frăției Tale şi a episcopului
ipăstoria
Caransebeşului, şi ca hârtiile
ofici6se să se predea
la, jurisdicțiunile eparchiilor
şi a metropoliei nâstre
române.

—

Care cu aceea
descoperi părerea-ţi

rugare
în

395—

împărtăşesc. Frăției Tale,

privința

aceea,

ce

mod

ca

sărbătorese

să

binevoesci

poftesci

motivul acela, căci s'au mărit eparchia Frăției Tale?
Cu deosebită cinstire fiind al Frăției Tale
Sibiiu,

3 Iuliu

1865.

-

a-mi

a face

din

credincios frate în Christos.

i
87.
Întrebare telegrafică a metropolitului Șaguna cătră Schmerling în privința
administrării eparchiei Caransebeşului pănă la întroducerea noului episcop.
Seiner Hochgeboren,

Herm

k. k. Staatsminister Ritter von
Excellenz. Wien.

Schmerling

Kombinirung allerhăchster Entschliessung 24. Dezember v. J. mit jener
6-ten Juli bringt mich zur Beschlussfassung Karansebeser Bisthum bis zur
Installation des neuernannten Bischofes zu iibernehmen, .zu. verwalten,
es zu konstituiren, und Konsistorium einzusetzen.

daher

Bitte Euer Excellenz diessbeziiglich und auch dariiber, wie ich Antreten
meiner

Jurisdiltion im

Karansebeser

und dem Kriegsministerium

Bisthume

der

ungarischen Hofkanzlei,

anmelden solle mir nothige Weisungen

ertheilen

zu wollen.

Hermannstadt,

am 15. Juli 1865.

Frhr. Schaguna m. p.

88.
Rispunsul telegrafic dela ministru-președinte cătră metropolitul Șaguna pentru
administrarea eparchiei, Caransebeşului pănă la întroducerea noului, episcop.
an Erzbischof und Metropolit Andreas Freiherrn
Staatsminister
von Schaguna. Hermannstadt.
Nr. 3378 St. M. Allerh. Anordnung lauten dass der neuernannte Bischof
von Karansebes xvenn gleich noch nicht installirt, die Realitiiten zu Karansebes
Telegramm

zu iibernehmen hat. Nihere
Angelegenheiten des neuen
ministerium.

Verstindigung hieriiber als iiber die sonstigen
Bisthums erhalten Excellenz durch das Kriegs|
|
|

Beziiglich Arad bitte, sich an die ungarische Hofkanzlei zu wenden.
"Wegen ihrer Installirung befinden sich die Antrăge im Allerh. Kabinet.
Wien, am 17-ten Juli 1865.

|

50%

—
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89,

Ministrul-președinte Schmerling' trimite metropolitului Șaguna în copii litografate diplomele înpărătesci despre înființarea eparchiei Caransebeşului şi
estinderea eparchiei Aradului.
An Seine des Herrn Erzbischofes und Metropoliten der griech.-orient. Romanen
in Siebenbiirgen und Ungarn etc. Andreas Freiherrn von Schaguna Excellenz
,
Hochywiirdigster Herr Erzbischof! Im Nachhange zu dem Schreiben vom
„8. Juli 1865 Z. 8209 St. M. 1. beehre ich mich, Euer Excellenz lithogra
fische
Kopien der Allerh. Diplome iiber die Errichtung der gr.-or. Karanse
beser und
die Erweiterung der Arader Eparchie in Je drei Exemplaren
mitzutheilen.
„ Genehmigen Euer Excellenz den Ausdruck der ausgezeichnets
ten Hochachtung,

womit

zu verharren

die Ehre

hat

Huer Excellenz ergebenster Diener
Wien,

am

24-ten Juli 1865.

Schmerling m. p.

|
90.
Cuprinsul diplomei îm părctesci despre înființarea epar
chiei
Nos Franoiscus

Paterna erga gentem Romanicam,

sollicitudine

commoti,

demissis

Josephus

Primus

Caransebeşului,

ete.

ecclesiae graeci ritus orientali addictam,

ejusdem

precibus,

ut

nexus, quo hucusque
Metropoliae Carlovicensi Juncta erat, solvatur,
eique snus Metropolita condonetur,
quate
nus in Regno Nostro Hungariae et Magno
Principatu

Transilvaniae imperio
Nostro subdita est, Benigna Resolutione
Nostra, die vicesima quarta mensis
Decembris anno Domini millesimo octin
gentesimo sexagesimo quarto data,

satisfacere

in Regno

dignati Sumus,

Nostro

emergentequs

Hungariae

ad

haec

inde necessitate,

usque

tempora

illis parochiis, quae

spirituali jurisdictioni -

Episcoporum Aradini, 'Temesvarii et
Versecii obnoxiae erant, habita novi
rerum
status ratione, congrue providendi,
eadem, quae supra memorata, Benig
na
Resolutione Nostra de Potestatis Nostr
ae plenitudine et auctoritate supre
ma
constituimus, ut parochiae haec Roma
nicas duorum Antistitum curae
concredantur, quorum alter more hucdum
solito Aradini, alter vero .Karansebe
sii
sedem habiturus est,
|
„_Urbem enim Karanseb

es, ubi jam antiquis temporibus Epis
copatus graeci
sede et honore Episcopi denuo orna
re decrevimus,
cujus eparchia complectetur omne
s parochia

ritus

orientalis extiterat,

s Romanicas, quaecumque in
cuitu protopresbyteratuum Kara
cirnsebesiensis, Mehadiensis, Lugo
siensis, Facse-tensis, Varadiensis seu Oravicen
sis, Zsebelyensis, Versecensis,
Palankensis,
Panciovensis et Osakovensis
inv
eniuntur

auţ succesu: temporis

invenientur,

—

397—

Qua divisione et circumscriptione, quam pro futuro, donec aut Nostra aut
Successorurm Nostrorum Voluntate aliter constitutum fuerit, stricte servandam
jubemus facta, serio mandamus, ut singuli graeci ritus orientalis et nationis
romanicae homines, quorum sedes in memoratis partibus, eparchiae Karanse-

besiensi adscriptis, reperiuntur, Episcopum Karansebesiensem, quicumque vi
legitimae Nominationis et Confirmationis Nostrae ibidem munere episcopali
functurus est, pro vero suo Antistite recognoscant debitamque ipsi obedientiam

in rebus, ad eclesiasticam ejus jurisdictionem spectantibus
Horum

testimonio

praesentes

literae,

manu

Nostra

praestent.

subscriptae

et sigillo

Nostro Caesareo Regio munitae, dabantur in imperiali Urbe Nostra, Viennae,
die octava mensis ulii anno Domini millesimo octingentesimo sexagesimo
quinto Regnorum Nostrorum decimo septimo.
-

|

91...

Cuprinsul diplomei împerătesci despre estinderea eparchiei Aradului.
Nos Franciscus Josephus Primus
Paterna erga gentem Romanicam,

etc.

ecclesiae graeci ritus orientali addictam,

sollicitudine commoti, demissis ejusdem precibus, ut nexus, quo hucusque
“Metropoliae Carlovicensi juncta erat, solvatur, eique suus Metropolita condonetur,

quatenus in Regno Nostro Hungariae

et Magno

Principatu Transilvaniae

perio Nostro subdita est, Benigna Resolutione Nostra, die vicesima
mensis Decembris anno Domini millesimo octingentesimo sexagesimo

im-

quarta
quarto

data, 'satisfacere dignati sumus, emergenteque inde necessitate, illis parochiis,
guae in Regno Nostro Hungariae ad haec usque tempora spirituali jurisdictioni
Episcoporum Aradini, 'Temesvarii et Versecii obnoxiae erant, habita, novi rerum
Resolutione Nostra

constituimus,
dantur,

providendi,

congrue

ratione,

status

de Potestatis

quae

eadem,

Nostrae

alter

more

hucdum

Aradini,

solito

sedem habiturus est.

Benigna

suprema

duorum Antistitum curae concre-

ut parochiae .haec Romanicae

quorum

memorata,

et auctoritate

supra

plenitudine

alter

vero

Karansebesii

|

Eparchia Aradiensis, quoad

partes a fluvio Marisio septentrionem versus

sitas, exmissis solummodo parochiis serbicis, eosdem, quibus antiquitus gavisa
est, fines incolumes retinebit; ad meridionalem vero dicti fluvii plagam ditio
ejus augebitur et dilatabitur. Omnes quippe parochiae Romanicae, quae in
Temesvariensis,. Osanadicircuitu protopresbiteratuum Hasiasensis, Lippensis,
aut succesu temporis
ensis, Magno' Kikindensis et Becskerekensis inveniuntur,
invenientur,

cum

eparchia

Aradiensi

connectentur,
-

—

39%—

„» Qua divisione et circumseriptione, quam pro futuro, donec
aut Successorum Nostrorum Voluntate aliter constitutum fuerit, stricte
jubemus facta, serio mandamus ut singuli graeci ritus orientalis
romanicae homines, quoraum sedes in memoratis partibus, eparchiae

aut Nostia
servandam
et nationis
Aradiensi

adscriptis, reperiuntur, Episcopum Aradiensem, qui episcopali munere modo |
ibidem fungitur, aut serius vi legitimae Nominationis et Confirmationis Nostrae
eodem

munere

functurus

est, pro vero

suo Antistite recognoscant

debitamque

ipsi obedientiam iri rebus, ad ecelesiasticam ejus Jusisdictionem spectantib
us,

praestent.

|

“Horum -testimonio praesentes literae, manu Nostra subscriptae et sigillo
Nostro. Caesareo-Regio munitae, dabantur in imperiali Urbe Nostra,
Vienae,
die

octava

mensis

Iulii

anno

quinto, Regnorum Nostrorum

Domini

decimo

millesimo

septimo.

octingentisimo

sexagesimo

|
92.
Metropolitul Șaguna întrebă pre comisariul împărătesc Bar.
Philippovici, în

ce stadiu se află, cestiunea
Dem

Hochwobhlgebornen

despărțirii românilor

Herrn

k. k. General-Maior,

de serbi cu privire la avere.

Josef Freiherr Philippovie von Philippsberg,

Brigadier,

„Die verhăngnissvolle Konstellation,
Personenwechsel der Regierung gerathen

und

Synodal-Kommissăr,

in die man durch den System- und:
ist, ermuthiget mich die vertrauens-

volle Bitte zu stellen: Euer Hochgeboren belie
ben mir dies darum anzudeuten,
in welchem Fach sich die Angelegenheit iiber
die zwischen den Romanen und
Serben obwaltende Geld- ună Klosterfrage
gegenwiirtig befndet, indem ich
am'

27/15 August den neuen Bischof Popas
u einzuweihen, und nachher eine
„ Synodalkonferenz mit meinen beiden
Suffragan-Bischifen abzuhalten gedenke,
bei welcher Gelegenheit zweifelsohne
auch die Finanz als nervus rerum gerendarum zur Sprache kommen muss,
da sonst die. Maschine der zwei roman
,
Bisthiimer von Arad und Karansebes
in die Stockung gerathen wird, wenn
die allerhăchste Gnade

des Monarchen nicht alsogleich hieriiber
das Erforderliche entscheidet,
„Damit ich in der Lage sein kănn
te, ein der Sachlage. entsprechendes
Majestătsgesuch zu verf

Und

assen, brauche ich. zuvărderst gehă
rig orientirt zu sein,
ich nochmals meine Bitte, und
habe die Ehre mit der Verder ausgezeichnetsten Hochacht

so erneuere

sicherung

Hermannstaq t, den

ung zu verbleiben,

10-ten August

1865.

.

—
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|
93.
Metropolitul Șaguna cătră ministrul de resbel Jăcând

cunoscut

sânţirea. lui

Joan Popasu de episcop al Caransebeşului,

Hohes

k. k.

An das hohe k. Ik. Kriegsministerium.
Kriegsministerium! Unter Berufung auf

|
.
den

|
dankbarst

verehrten, allerhochsten Gnadenakt vom: 24, Dezember 1864, xodureh Seine
k, E. Apostolische Majestăt, die Errichtung einer gr.-or. Metropolie fiir die
Romanen in Siebenbiirgen und Ungarn mit den Suffragan-Bisthiimern von
Arad und Karansebes allergnidigst zu genehmigen geruht haben, gibt sich

das gefertigte erzbischăfliche Metropolitan-Ordinariat, die Ehre, Einem hohen
k. E. Kriegsministerium zur Kenntniss zu bringen, dass die Consakration des
mit allerhâchster Entschliessung

vom 6. Juli |. J. zum Bischofe von Karansebes

ernannten Archimandriten Johann Popasu am 27. August (n. St.) stattfinden
verde, und fiir die Feier der Installation, mit welcher sich zugleich das Griindungsfest des neuen Bisthums Karansebes verbindet, der 17/5 September 1. J. bestimmt
|
,
|
.
worden ist.
In Beziehung auf die hochgeschătzteste Zuschrift vom lB-ten Juli |. J.
Abtheil, 10, Z. 2373

zu verbinden:
I-tens

die

beehrt man sich mit dieser Anzeige die ergebensten Bitten

Ernennung

hâchsten Ortes

Entsendung

und

zu dem feierlichen Griindungs-

und

eines

kaiserlichen Kommissărs

Installationsakte nach Karansebes

aller-

erwirken ;

2-tens ein militărărarisches Gebiude behufs einer einstweilizen Unterbringung des gedachten Bischofes hochgeneigtest bestimmen und das Năthige
bei dem lăblichen k. k. Romanen Banater-Grenz-Regiments-Kommando verfiigen,
und von dem Erfolge dem gefertigten erzbischiflichen Metropolitanordinariate
hochgefălligst Mittheilung machen zu wollen.
Hermannstadt,

den

13-ten August

1865.

94.

Comisariul împărătesc Bar. Philippovici cătră metropolitul Șaguna în privința
realisării pretensiunilor românilor faţă de sârbi.
Euer Excellenz!

Indem

ich

Euer

Excellenz den Empfang

des giitigen

Schreibens vom 10. d. M. bestiittige, und meinen und meiner Frau tiefergebensten
Dank ausdriicke, beeile ich mich, Hochdenselben bekannt zu geben, dass durch

den stattgehabten Personenwechsel in den obersten Regierungssphăren, die
Austragung der zwischen den Romanen und Serben anhingigen Angelegenheit
beziiglich der 'Pheilung der Fonde und Klister allerdings ins Stocken gerathen

.

—

400 —

xvar, nunmehr aber in sehr vorgeriicktem Stadium des Studirens von Seite der
obersten Kontrol-Chets-Stubles, und in nichster Zeit der definitiven Erledigung

zugefiihrt werden xird.
Im

vollem Vertrauen

|

a

auf die mir jederzeit bewiesene

gnidige Riicksicht,

glaube'ich Euer Excellenz andeuten zu k5nnen, dass — wenn ich recht unterrichtet bin — der Antrag Allerhăchsten Orts in der Weise gestellt werden diirfte,
den Romanen 250,000 Gulden O, W. in Geld, und
Szt. Gyorgy zuzusprechen.
”
Ich xweiss und fihle wol Buer Excellenz, dass

die

Klister

die Romanen

Hodos

und

mit dieser

Losung der Frage nicht sehr zufrieden sein werden, aber die Romanen haben
Vieles ertragen,. ertragen noch immer Vieles, und werden sich mit Riicksicht
auf die endlich definitive Scheidung auch mit dem Wenigen zurecht zu finden
wissen. — Andererseits bin ich gewiss — ich spreche hier als Privatmann, und
driicke nur meine subjective Meinung aus, dass verschiedene mâglicherweise
den Romanen zu machende Zumuthungen în politischer Richtung, sie — die

Romanen
— namentlich aber ihren von mir so hochverehrten Fiihrer fest und
allen Verlockungen unzuginglich finden werden.
Euer Excellenz! Das Kaiserreich: steht auf einem entscheidenden Vendepunkte, die einzuschlagende Richtung kann zum Gliicke, aber auch zum Ungliicke
fihren! Mige der Himmel Kaiser und Reich beschiitzen!
o
Eines trostet mich im Voraus, und dieses Eine ist, die Gewissheit,
mich

unter allen Umstănden mit Buer Excellenz in einem Lager zu finden,
nămlich
im Lager des Kaisers. Ob auch die historisch-politischen da, sein
werden,

mâchte ich mit Hinblick auf 1848,
so soll es mich sehr, sehr freuen!
Entschuldigen

Euer Excellenz

1860 und

1861

bezweifeln, Irre ich hierin,

diese iiberfliissigen

ich musste meinem gedriickten Gefiihle Luft machen,
Giite,

Nachsicht

und

Discretion,

Expektorationen,

aber

und rechne auf Hochihre

|

"
Schliesslich bitte ich den herzlichsten Ausdruck meiner
vollkommensten
Hochachtung und hăchster Verehrung genehm halten
zu wollen.
a
Euer Excellenz tiefergebener aufrichtiger Diener

Semlin,

am

16-ten August

1865.

Philippovic m. p., g. m.

95.
Protocolul ședinței, sinodale Jinute la metropolia
română, de relegea ortodoxă
resăritenă în Sibiiu în 12 August 1865.
După-ce

odaia destinată pentru şedinţa sinodală
s'a pregătit, punându-se

pre masă, trei lumini

aprinse, cartea evangheliilor, sfânta
crace, cartea cârmsi
bisericesoi „Pidalionul“ și cărțile de rugăc
iune, apoi un E Pitrachil și un Omofor,
au venit Excelenţia Sa părin
tele

archiepiscop

și metropolit Anâreiu împreună

—

cu Prea Sânţia

Sa părintele Procopiu

Sa părintele Ioan
denumit episcop

401

archimanărit

—

episcopul

și prin

sinod

al Caransebeşului, - precum

Arad Miron Roman,

Aradului,

ales,

&ră

şi

prin

cu

Preacinstia

Maiestatea

Sa

și cu protosincelul episcopese din

ca actuariu ad hoc al sinodului, în odaia sinodală, înce-

pând numai decât însuşi Excelenţia Sa rugăciunile de chiemarea Duchului
sânt; după care şi-au ocupat Prea Sânţiile Sale scaunele pregătite, așişderea
şi actuariul sinodal scaun la masa pregătită pentru dânsul în laturea drâptă

a mesei archieresci; apoi s'au început lucrarea sinodală precum urmâză:
1. Excelenţia Sa, părintele archiepiscop și metropolit descopere: că înfiinţarea metropoliei nostre ortodoxe răsăritene pentru națiunea română din Ard6l

și Ungaria de relegea greco-răsăritnă tot mai mult se. apropie a fi faptă
complinită, dedre-ce ne stă înainte:
i
I. publicarea diplomelor împărătesei pe partea eparchiilor române de
relegea nostră greco-răsăritsnă din Arad și Caransebeş: II. pregătirea necesară

pentru sfințirea alesului prin sinodul din 6 Martie 1865 și prin Maiestatea Sa o. r.
şi apostolică
în 8 Iuniu 1865 denumitul episcop al Caransebeşului, părintelui
archimandrit loan Popasu, fostul protopop al Braşovului; de aceea Excelenţia Sa
prin hârtia oficială din 26 Iuliu a. c. Nr. AEM. 69 au şi poftit pre Prea Sânţia

Sa părintele episcop al Aradului Procopiu Ivacicovici a osteni pănă la metropolia
n6stră şi a conlucra la chirotonirea noului părinte episcop al Caransebeşului.
„ Înaltlăudată Excelenţia Sa accentuză aceea declarare: că adecă nu pâte
dice astădi mai mult, decât că metropolia nâstră tot mai mult se apropie a
îi faptă, complinită ; căci ca să potă dice că aceeași metropolie a nâstră e pe
deplin o faptă complinită, afară de acturile mai sus amintite, mai are încă
trebuință, ca locurile

mai

înalte să decidă şi întrebările de bani şi de mănăstiri,

ce părţii nâstre naţionale bisericesci îi compete dela. metropolia sârbâscă a
“Carloviţului, precum și a prefige dotaţiunea metropolitului, despre carea se
amintește în prea înalta resoluțiune

împărătâscă

din 24 Decembre

1864 şi în

sfârşit a proved şi metropolia cu o diplomă împărătescă, precum aceea s'au
cerut prin representaţia din 13 Aprilie 1865 Nr. AEM. 37 şi apoia concede
ținerea unei adunări

metropolitane

cu episcopii

şi cu 90 de representanți

din

din 17 Aprilie 1865 Nr. AEN. 38,
eparchiile sufrâgane, pe basa representaţiei
hrănit de aceea speranță firmă:
e
sinodul
metropoliei
a
stare
În acestă
revărsa asupra națiunei n6stre
a
îndurat
s'au
carele
Înalt
că Maiestatea Sa,
multe şi mari bunătăți, nu va
acum
pănă
române de relegea greco-răsăritenă
ce încă lipsesc, şi a covârşi
cele
lipsi a deplini cu îndurarea Sa cea, părintescă,
episcopiilor ei sufragane;
a
și
cele necovirşite în privinţa metropoliei. nostre
sinodul dară în acâstă firmă speranță la ocasiunea de faţă află a se lua în
discusiune numai cele ce se ţin de chirotonirea alesului şi denumitului episcop

al eparchiei Caransebeşului, lăsând celelalte întrebări atinse din partea Exce-

oportunitate.
lenţiei Sale părintelui archiepiscop şi metropolit pe altă

51
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2.

Suslăudata Excelenţia
Sa

părintele

archiepiscop

şi metropolit

pune

la ordinea dilei procetirea unor 'paragrafi
din cartea chirotonirii de episcop,
ce privesc la sfințirea unui nou ales episcop; s'au cetit dară din amintita carte
şi

anume

din

scrierile

lui. Simeon

archiepiscopului

187, 188, 189, 190, 191, 199, 193, 194, 195, 196, 197,
203, 204, 205, 206, 207, 208, 209

cum

'Tesalonichiei,

198,

şi capul al 80. Apoi asupra cuprinsului

acestora s'au făcut desluşiri fundate în can6nele și praxa
adecă:

că

deşi

la

sinodul

ţinut

capetele:

199, 200, 201, 2%,

în

6

Martiu

1865

pe

bisericei nostre,

şi

lângă Excelenţia

Sa

părintele archiepiseop şi metropolit au fost numai un episcop, Prea sfinţia Sa
" părintele Procopiu Ivacicovici al Aradului ca sufragan al metropoliei nostre,
celei

nou

înființate,

la

care

sinod

s'au făcut

alegerea

de

episcop

pe sema

eparchiei reînființate a Caransebeşului: totuşi Prea, sfinţiile Sale cred, că sinodul
acela, din 6 Martiu' 1865 au fost canonic şi legiuit, pentru-că 1, canânele prescriu: ca episcopii din o metropolie să întrevină în sinod spre a se face alegerea

noului episcop; 2, nu esistă canon, carele
numai unul s6u doi episcopi sufragani,
episcopi spre a se alege un episcop nou;
4-lea al sinodului I-iu ecumenic rînduese:

ar opri acelui metropolit, care are
ţinerea sinodului cu unul stu doi
adevărat că canânele și anumit al:
ca dintre episcopii unei metropolii

să se înfăţişeze cel puţin” trei episcopi, 6ră ceialalţi să dea voturile lor în
scris; însă aceste can6ne normâză numărul episcopilor pentru sinodul din așa
fel de metropolii, unde sunt mai mulţi, decât doi, trei s6u pâtru episcopi;
3, e drept, că Balsamon în tâlcul seu la canonul mai sus învocat dice: că

metropolitul, carele are numai unu s6u doi episcopi, face 'alegerea de episcop
cu episcopii sei şi cu alţi episcopi străini; însă tâlcul acesta pe lângă aceea,
că e numai o părere individuală, nu se pâte aplica la cunoscutele împrejurări
de aicea, care de sine au pretins, ca românii greco-răsăriteni să aibă o me-

tropolie de sine stătătâre, osebită

aceea

dară

sinodul

acesta

de a Carloviţului,

archieresc,

răzămat

pe

cu aceea coordinată.

De

făgăduinţa Mântuitoriului,

că „unde sunt adunaţi doi sâu trei în numele, lui, acolo este și el în mijlocul
lor“ alegerea, noului episcop pentru eparchia nou înființată a Caransebeşului

întâmplată întrun sinod stătătoriu din metropolitul concernent şi din unicul
episcop sufragan, și de astădată o ţine şi o dechiară de canonică şi lepiuită,
:
3. În legătură cu cele mai sus spuse sinodul află: că în împrejurările
de acum, . afară de Excelenţia Sa părintele” archiepiscop şi metropolit
şi de
Prea sfinția, Sa părintele- episcop al Aradului, alţi archierei, cari
să pâtă func-

ţiona la sfinţirea noului episcop,

nu se află îndemână;

însă împrejurarea

acâsta
nici decum nu se pote privica pedecă la săvârșirea
sfințirii noului episeop;
pentru-că canonul l-iu apostolesc lămurit legiueşte „ca
episcopul să se chirotonescă

e

de doi stu trei episcopi după

care legiuire dară,

cu privire

la împrede dată ale metropoliei nostre, conlucrarea a lor
doi archierei la actul
ui episcop, se află canoniceștea fi de ajuns,

—

4. Excelenţia

Sa

părintele
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archiepiscop

şi metropolit
pune

dilei cetirea

mărturisirii

episcop;

a căruia basă nou alesul episcop al Caransebeşului

pe

esaminându-se,

acesta

credinței

esaminare

şi
au

a jurământului,

reuşit,

spre

ce .se

deplina

la ordinea

cere dela

noul.

canoniceşte

mulțămire a sinodului,

dechiarând nou alesul episcop a fi gată, să mărturisescă, să depună şi să subscrie
în faţa bisericii mărturisirea și jurământul susatins..
a
a

5, Pentru sfinţirea nou alesului episcop al Caransebeşului, după făcutele
măsuri, se defige diua sărbătorii Adormirei Prea sfintei Născătâre de Dumnedeu,
adecă 15 August al anului curgătoriu; sră locul sfinţirei, după, recerinţa îrnprejurărilor

de

acum

va fi biserica Hramului

Pogorirei

Duchului

Sfânt

orașul Rășinari, ce zace în apropiere de scaunul metropolitan.

din

6. Cu privire la persnele . bisericesci, care pe lângă archierei vor avă
a sluji la solenitatea sfinţirei noului episcop al Caransebeşului, Exoelenţia Sa
părintele archiepiscop şi metropolit e:rugat; ca în ce chip şi pănă acum au

purtat cea mai grea sarcină în trebile metropoliei n6stre şi a nou înființatalui
episcopat al Caransebeşului: așa și la ocasiunea nainte stătătore să binevoâscă
în privința personelor bisericesci slugitore a dispune după buna chipsuire a
Excelenţiei

"Sale.

|

Cu aceste protocolul
mai sus însemnate.

de față

N

s'au

încheiat

locul,

în

anul,

.

luna și Qiua

96.
Protocolul ședinței sinodale, ţinute la metropolia română de relegea grecoresăritână în Sibiiu, în 16 August 1865.
Pregătite fiind cele trebuinci6se la ținerea unui sinod archierese în chipul
observat la cea din urmă ședință sinodală din 12 a lunei acesteia, — Excelenţia
Sa părintele

archiepiscop

şi metropolit,

Andreiu

baron

de Șaguna,

şi Prea-

sfinţiile Sale, părinţii episcopi-sufragani: Procopiu Ivacicovici al Aradului şi
Ioan Popasu al Caransebeşului, cum și actuariul acestui sinod protosingelul
episcopesc din Arad Miron Roman, după îndatinata chiemare a Duchului Sânt,
şi-au cuprins locurile sale, punându-se apoi în curgere lucrările sinodale precum urmâdă:
|
|
1. Excelenţia Sa părintele archiepiscop și metropolit dă la protocol aceea
descoperire: că în urmarea încheierilor sinodului archieresc ținut aicea în 12
“a lunei acesteia,

nou

alesul episcop

chimandrit loan Popasu,
de Dumnedeu,

adecă

din orașul Răşinari,

al eparchiei

Caransebeşului,

eri la sărbătorea Adormirei

în 15 August

părintele

ar-

Prea sfintei Născătorei

a. c. în biserica Pogorirei

Duchului

Sfânt

după rândudla, sfintei nostre biserici, prin Excelenţia Sa

metropolitul, în conlucrare cu Prea sfinţia- Sa părintele episcop al Aradului,
faţa piserioii
s'au chirotonit de episcop, depunând. cu cuvântul şi în. scris în

—

mărturisirea

și: jurământul

-Vedi Nr. AEM.

404—

credinței,

73. 1865.

care

în

originale

|

se alătură la protocol.

E

o

2. Excelenţia Sa părintele archiepiscop şi metropolit predă nou sfinţitului
episcop al Caransebeşului Gramata metropolitană, prin carea suslăudat Prea-

sânţia Sa înzestreză cu jurisdicţiune episcopâscă pentru eparchia Caransebeșulai “(vei Nr. AEM. 76. 1865); totodată descopere Excelenţia Sa: că deşi
pentru persâna

metropolitului pănă

acum încă nu

s'au aşedat vre-o dotaţiune

cuviinci6să: totuşi Excelenţia Sa din privinţă la împrejurările materiale ale
episcopiilor aternătore, atât în casul acesta, cât și pe viitorime renunţiază de
ori-ce

taxă

pentru

estradarea

Gramatei

metropolitane

pe

partea

episcopilor

sei sufragani; ce din partea Prea Sânţiilor Sale părinţilor episcopi, al Aradului

şi al Caransebeşului se primesce cu adâncă mulţămire.
"
|
3. Excelenţia Sa părintele archiepiscop și metropolit presenteză, cerculariul metropolitan, adresat cătră clerul şi poporul eparchiei Aradului, prin
care se publică adnexarea comunelor române din 6 protopresbiterate de pănă

acum ale diecesei Timișorei,

şi adecă:

din al Hasiașului,

Lipovei, Timiș6rei,

Cianadului, Chichindei şi al Becicherecului-mare, cătră eparchia română a
Aradului, ca sufragană a metropoliei nâstre naţionale; la ce sinodul află cerculariul acesta prin mijlocirea părintelui episcop al Aradului a se publica
clerului și poporului respectiv.
„4
Bxcelenţia Sa părintele archiepiscop şi metropolit presenteză mai

departe

cerculariul

metropolitan

nou înființată a Caransebeşului,

adresat cătră clerul şi poporul din eparchia

prin care se face cunoscută chirotonirea noului

episcop al aceleiaşi eparchii, Prea sfinţiei Sale părintelui Ioan Popasu, deodată

se îndrumâză clerul şi poporul respectiv la supunere
sfințitul episcop al lor; ce se ia spre cunoscinţă.

şi ascultare

cătră nou

5. Întru mângăerea şi folosul creștinilor nostri, cari se ţin de
eparchia
nou înființată a Caransebeşului, fiind de dorit a se întâmpla
cât mai curând
instalarea boului episcop al aceleiași eparchii, — Excelenţia
Sa părintele archiepiscop

şi metropolit, în firul pașilor în acâstă 'tr6bă

făcuţi, pofteşte pre

Prea
sfințitul episcop al Aradului Procopiu Ivacicovici, a primi
sarcina -de Mandatariu metropolitan la actul nainte stătătărei Instalări, 6ră
Prea sfinţia Sa, acum
lăudatul episcop al Aradului, provința șie-și delegată
o primesce cu tâtă voia;
ce spre mai departe urmărire se îns&mnă la protocol.
|

6.

La propunerea Excelenţiei

Sale părintelui

archiepiscop

și metropolit,
sinodul află de bine: ca pentru ţinerea în evidență
a statului personal al
preoţimei, învăţătorilor şi al altor organe bisericesei
și şcolastice, cum și al
poporaţinnei din cuprinsul întregei nâstre
metropolii; concernenţii părinți
episcopi
să subștârnă

la metropoliă pentru anul. curgător
numai decât, ră
şte-căruia an solariu o conscriere esaotă,
a cle-.

—
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7. Ca treba nostră şcolară să progreseze mai bine şi-cu deosebire creșterea

religi6să-morală. a tinerimii

nostre să înainteze, — sinodul

află de lipsă:

precum preste tot în trebile cele mai momentudse ale bisericii:

ca

(can. 34 Apostol)

aşa deosebi și în trebile şcolastice, Ierarchia nâstră, metropolitul şi episcopii

sufragani, să fie conduşi de una și aceiași directivă; spre care scop atât Excelenţia Sa părintele metropolit, cât şi Prea sfinţiţii părinţi episcopi, al Aradului

și al Caransebeşului apromit: că, încât se ţine de întrebările cardinale şi principiale bisericesci şi școlastice,

totdsuna

căuta

vor

a se pune. între

sine şi

adecă cu metropolia nâstră în conțelegere, şi în acestă parte vor păstra solidaritate cât mai strânsă; deosebi Prea sfinţiile Sale, părinţii episcopi sufragani,
se dechiară plecaţi a lucra într'acolo: ca în șcâlele din eparchiile sale să se
ce sunt

ca unele

usitate în -archidiecesă,

întroducă manualele

lucrate de băr-

baţii bisericei nâstre și censurate prin superioritatea, biserico-școlară. De aceea
părintele archiepicop şi metropolit presentsză Prea sfințiților sei frați episcopi
nostre

archidiecesei

întroduse în şcolele

din cărțile școlastice

câte un exem-

plar, spre mai sigură susținere a uniformităţii în trâba şcolară, ceea-ce lămurit
se vede din instrucţiunile menite pentru învățători, directori locali și distric|
tuali de școle.
În legătură cu aceste părintele archiepiscop şi metropolit presenteză Prea

sfințiilor Sale şi scrierea Sfântului loan Gură de Aur despre preoţie, şi Biografia fericitei Macrine, ca, două cărţi, din cari preoţii și creştinii nostri prea
mult se pot folosi în cunoscinţele

despre

lor

partea esternă

a constituțiunei

bisericii nostre, precum şi în faptele, cele adevărat morale. Preţul cel mare
intern al acestor cărți recunoscându-l Prea sfinţiile Sale, apromit lăţirea acestor
|
scrieri în eparchiile lor.
8. Excelenţia Sa părintele archiepiscop şi metropolit atrage atențiunea
Prea sfinţiilor Sale părinţilor episcopi sufragani la necesitatea, de a se înființa

în fieşte-care eparchie' câte un fond diecesan, cu al căruia ajutor trebile
nâstre bisericesoi-școlastice mai bine să prospereze; la, ce Prea sfinţiile Sale
se dechiară hotăriîţi a folosi tote modurile, ce sunt cu putinţă, spre înființarea

fondurilor diecesane, despre a cărora destinațiune mai cu “amănuntul se va
|
îi
hotări în viitorime, şi anume în sin6de eparchiale.
metropolit
an
apelatoriu
for
un
9. Arătându-se lipsa de a se organisa
pentru causele apelate

împrejurările

de

mai

sebeșului,— sinodul

metropolitan“

cu

la metropolie,

nainte „pentru
află:

că forul

competință

va av6 să stea:
1. Din metropolitul,

—

cu

părțile

acesta

sub

jurisdiețională

s6u pe

usul,

privire la

sustat în

ce au

eparchiilor Aradului şi a Carannume

basată

de „Consistoriu apelatoriu

pe

canbnele

bisericesci,

AIE
timpul. vacanței, din locţiitoriul

preşedinte.
2. Din amândoi episcopii sufragani.

seu,

ca

PRE

—
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Din doi arehimanădriţi, ori protosingeli, ori igumeni.
"Din doi protopresbiteri.
„ Din doi parochi; şi în urmă
|

Din unul scu doi actuari;. care posturi Excelenţia Sa metropolitul în
conţelegere cu episcopii sufragani' numai decât le va proveds în așa chip:

ca la denumirea membrilor apelatoriului să se ia în considerațiune bărbaţii
bisericesci cualificaţi și binemeritaţi din tâte eparchiile metropoliei nâstre
ro-

mâne

de relegea, greco-orientală.

10. . Din privinţă la susținerea, institutelor clericale în eparchiile sufragane

ale metropoliei

nâstre,

cum

și din privință la rebonificarea,

ce se cuvine res=

pectivilor părinţi episcopi pentru ştergerea taxei singheliei, se
simte fârte mare

lipsa, de a se decide întrebarea fondurilor, nu alteum
și a mănăstirilor,
pănă acuma poporul nostru din eparchiile sufragane
le-au avut comune

s6rhii, de

aceea

sinodul se află mișcat în firul pașilor în treba

ce
cu

acesta

pănă
acum din partea Excelenţiei Sale părintelui archiepiscop
şi metropolit făcuţi,
pentru prea grațiosa deslegare a atinselor întrebări,
a subșterne din sinod
Maiestăţii Sale c. r. şi apostolice o petiţiune prea
umilită.
11. Poftindu-se din partea înaltului guvern
al Maiestăţii Sale e. r. şi

apostolice, a' se face din partea Excelenţiei Sale
părintelui archiepiscop şi
mstropolit în conţelegere cu amândoi. episcopii
sufragani o propunere: în ce
chip ar fi să se reguleze pe viitorime modalitatea
alegerii metropolitului și a
episcopilor, sinodul, pe temeiul disposiţiunilor
canonice, află: că propunerea

poftită nu se pâte face,

cari

ar fi să se

adune

fără

numai “după

întrun

congres

ascultarea

s6u

adunare

clerului și a poporului,

biserico-metropolitană,
pentru aceea dară sinodul află de bine,
a subşterne Maiestăţii Sale ces. r. şi
apostolice o rugăminte, pentru prea graţiosa
resolvire a unui congres bisericese-

metropolitan, cu scop, de a se compune
un statut atât despre modul alegerii
metropolitului şi a episcopilor spre viitoriu
în înţelesul aședămintelor bisericii
„nostre, cât şi despre regularea, conducerea
și administrarea trebilor bisericesci,
şcolare și fundaționale, şi apoi acest
statut a se aşterne Maiestăţii Sale
cesaroregesci şi apostolice spre prea
înaltă sancţionare,.
|
12. În privința institutului clerical
românesc din Verşeţ, care pe viitorime
are a deveni sub nemijlocita purtare
de grije a Prea 'sfinţiei Sale părintelui
episcop al Caransebeşului, sinodul
află deocamdată a hotărî următorele:
- 4) Disposiţiunile pentru translocarea
atinsului institut elerical din Verșeţ
la
„ Caransebeş, şi pentru primirea
elevilor clerici pe anul viitor
şeolastio, se
lasă pe buna chibzuire a părintelui:

episcop diecesan al Caransebeşului.
d) Pentru deplinirea catedrelor
profesorale, ce au fost și pănă
acum siste„5: „Misate la acelaşi institut, Prea
sfinția Sa părintele episcop diecesan
va face
timpuriu propunere la metropoli
e ; pe lângă arătarea, şi dovedirea.
cualificării
individilor compsten
ţi.

|

—
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c) Salariile profesorale şi alte spese ale susţinerii aceluiași institut, în sumele,

ce au fost şi pănă acum ficsate, pănă la despărţirea fondurilor
, ce românii
"din 'eparchiile Aradului şi a Caransebeşului
le au comune cu sârbii, —
"se vor cere din fondul respectiv carlovițian; eară mai apoi se vor estrada
din interesele: fondului, ce la împărţire va căd6 pe partea: acestor două

eparchii române. .
Să
|
IN
e
i
„18. Încheerile aceste sinodale numai decât au a se pune în lucrare. 'Cu aceste lucrurile sinod- ale
pentru astădată încheindu-se, protocolul de

faţă, pentru manuţinerea

încheerilor

cuprinse

într'ânsul,. întrun

exemplariu

se-

va rețină pe partea, archivului metropolitan ; eară în alte dohă exemplare se
va estrada Prea sfințiilor Sale, părinţilor episcopi, al Aradului și al Caransebeşului.
Datîn locul, anul, luna și diua mai sus însemnate,

|

E

(L. 35.)

|

|

Andreiu bar, de Şaguna m. p., archiepiscop şi metropolit;, Procopiu Ivacicovici m. p.,
Jfiron
episcopul Aradului; Joan Popasu m. p., episcopul Caransebeşului;
Romanul m. p:, protosincel ca actuariu sinodal.

97.
|
Sinodul archieresc al metropoliei române adrestză rugare căâtră împtratul
pentru regularea refevințelor de avere între metropolia română, și sârbescă.
Ruer k. k. Apostolische Majestiăt, Allergnădigster Herr! Die von Euerer
Majestăt in erleuchteter Weisheit allergnădigst beschlossene Errichtung einer
selbststiindigen, Metropolie fiir die gr.-orientalischen Romanen in Siebenbiirgen
und Ungarn hatte zur Folge,

dass in Gemissheit der allerhăchsten kaiserlichen

Entschliessungen vom 24. Dezember 1864 die Verhandlurgen iiber jenen Antheil
des, der Karlovitzer Metropolie in Ungarn, Kroatien, Slavonien mit Inbegrift
der Militărgrenze gemeinsamen Vermâgens, welches den von denselben getrennten
romanischen Sprengeln zu Statten zu. kommen hat, — auch eingeleitet und

gepflogen worden sind; sie haben aber leider nicht zu einem fiir die Romanen

befriedigenden Ergebnisse gefiihrt, so dass dieselben, indem sie auch in dieser
Angelegenheit unter den nie vergebens 6rbstenen Schutz des geheiligten Thrones
vertrauensvoll

sich

fliichten,

nur

von .dem

allergnădigsten

Ausspruche

Euerer.

Majestiit, eine gerechte Entscheidung erflehen und erwarten kOnnen.
Juli |. J. und
Im Grande der allerhăchsten Entschliessung vom 6-ten
Juli i J.
S-ten
der allergnădigst ausgefertigten Kaiserlichen Diplome vom

iiber die beiden Suffraganbisthiimer von Arad und Karansebes ist inzvisohen
die Constituirung, der romanischen Metropolie erfolgt, und dieselbe in der
ganzen Kirohenprovinz
Lage, ihre volle 'Amtswirksamkeit im Umfange der
i
i
zu entfalten.
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Je

”

mehr

nun

aber

die

treugehorsamst

unterfertigte

Metropolitansynode

Destrebt ist, die innern Angelegenheiten der Kirche nach Vorschrift der kano-

-mischen

Satzungen

zu ordnen,

und

die Verwaltung

erspriesslichen Thiătigkeit zu bringen,
dadurch

entgegenstellen,

dass es

îiberall in den Gang

einer

welche ihrem pflichttreuen Wirken sich

an den

Mitteln

gebricht,

um die Bediirfnisse

fiir die Zwecke der Kirche und Schule und das Erforderniss einer geregelten
Verwaltung der Eparchien auch nur einigermassen befriedigen und bestreiten
"zu kânnen,
|
“Vor Allem bediirfen die theologischen Anstalten in den beiden Eparchien

von Arad und Karansebes, welche letztere bis 15. Juli ]. J. in Werschetz war,
dringend einer Hilfe, und es darf die Kirche nicht der, auch fir den Staat
und die ÎInteressen des biirgerlichen Lebens hăchst nachtheiligen Gefahr aus-

gesetzt werden,

den

Segen

des

auch nur eine Zeit lang ohne Bildungsinstitute

Unterrichtes

und

der

Erziehung,

welcher

bleiben,

und

die. Quelle

aller

christlichen 'Tugenden und die sittliche Grundlage der biirgerlichen Woblfabrt
ist, entbehren zu miissen.
,
Auch fehlt es den beiden Bisch5fen an zureichenden Mitteln, um die
„Kanzleigeschăfte ordnungsmiissig besorgen, und die Kanzleiauslagen
wie auch
die Konsistorialbediirfnisse bestreiten zu kânnen.
In -dieser peinlichen Nothlage, welche schwer auf die Kirche
driickt,

fiihlt. sich

die treugehorsamst

gedrungen,

gefertigte

bei Allerhăchst Euerer

Metropolitansynode

Majestit flehend

in ihrer Pflicht

Hilfe zu suchen,

und

an

den Stufen des geheiligten 'Thrones în tiefster Ehrfurcht die allerunterthănigs
te

Bitte

niederzulegen:

|

“vornach Euere k. k. Apostolische Majestăt die zwischen den
romanischen

und serbischen Kirchenvertretern obschwebende Vermăgenfrage,
wie auch die
Angelegenheit der Klăster, in einer, die billigen und.
gerechten Anspriiche der
Romanen

befriedigenden WVeise

" Hermannstadt,
Die

Synode

allergnidigst zu entscheiden

Fuerer 1. h. Apostolischen

am 28, August 1865.

der gr.-or. Metropolie

geruhen

mâge!

Majestat!

treugehorsamste Unterthanen.

der Romanen in Siebenbiirgen und Ungarn.

|
98.
|
- Sinodul archieresc al metropoliei române
adresâzci rugare cătră Împeratul
„Pentru a 'concede ţinerea unui congres naţio
nal-bisericesc în causa regulării
alegerii metropolitului şi a episcopilor.
Na
„Euer

E. k. Apostolische

der durch die Satzungen

welche

darin

besteht,

Majestăt,

der Kirche

dass im

Allergnădigster

auferlegten

Bereiche

der

Herr!

Um

einerseits

kanonischen Verpflichtung,

Metropolitanprovinz

eine

gute

|

—
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Ordnung eingefiihrt, festgestellt, und gehandhabt verde, gewissenhaft nachzukommen, andererseits aber auch der bestimmten Weisung der mit der Zuschrift
des E. k. Staatsministeriums vom 29 Dezember 1864. Z. 8642; herabgelangten
allerhâchsten kaiserlichen Entschliessung, wornach îiber die Art.und "W eise,
wie kiinftighin sowobhl der Metropolit als auch die Bischife aus der Metropolie

der gr.orientalischen Romanen

in Siebenbiirgen und Ungarn zu bestellen sein

werden, unter Beachtung der kirchenrechtlichen Praxis und der bisherigen
Bestellungsmodalitiăten, ein allerunterthănigster Antrag Euer k. k. Apostolischen
Majestit

erstattet

xverden

soll,

gehorsam

Folge

zu

leisten:

haben

sich

die

alleruntertănigst; gefertigten Oberhirten veranlasst gefunden, eine Synode nach
Vorschrift der Kirchensatzungen abzuhalten, in xwelcher iiber die Art und
Weise, wie kiinttighin der Metropolit und die Bischâfe aus der Metropolie der

gr.-orient. Romanen

in Siebenbiirgen und Ungarn zu bestellen sein: werden,

verhandelt werden solle.
Nachdem die gehorsamst

rufung des heiligen Geistes,

unterfertigten

damit

|
Oberhirten

E
|
die Gebete der An-

derselbe
: bei der. Lâsung

ihrer Aufgabe

sie erleuchten, belehren, und fiihren mâge, verrichteten, hatten sie sich in
der Ansicht vereinigt, dass sie die ihnen zur Verhandlung zugewiesene. Aufgabe

iiber die Art und Weise der kiinftigen Bestellung des Metropoliten und Bischăfe
einseitig, ohne Dazwischenkunft der aus geistlichen und weltlichen Deputirten
bestehenden Kirchen-Repriisentanz

nicht vornehmen

kânnen,

indem allbekannt

ist, dass jeder organische Kărper im Leben der staatlichen Gesellschaft gewisser
Gesetze und Einrichtungen bedarf, nach welchen die Thătigkeit seiner Glieder,
die Bewegung der 'Theile, und die Wirksamkeit des Ganzen sich regelt.
Diese Gesetze

und

Einrichtungen

aber nur durch Betheiligung

und Zu-

stimmung aller berechtigten Faktoren erlassen und festgestellt xverden konnen.
Noch weniper kann die Kirche.als sichtbare Heilsanstallt Gottes auf
Erden der Ordnung. entbehren: und in diesem gemeinsamen Bediirfnisse unterscheidet sie sich nur darin vom Staate, dass ihre Gesetze auf der unwandelbaren

Grundlage der Dogmen

beruhen,

ihre iusseren Einrichtungen aber, wenn sie

auch dem Naturgebote fortschreitender Entwickelung, Verbesserung und Ausdoch niemals mit jenen Grundprinzipien in WViderspruch
bildung folgen,
gerathen diirfen, woraus sich das Richtmass ergibt, nach xelchem die Juris-

diktion,

”-

Disziplin,

und

Verwaltung

in der Kirche

gehandhabt

werden

muss,

Rine nothwendige Folge der Konstituirung der Metropolie ist daher die

Begriindung organischer Einrichtungen, und die Peststellung der Normen fiir
:und' der Bischofe, fir die Leitang und Bedie Bestellung des Metropoliten

sorgung der' Kirchenangelegenheiten, des Schul- und Unterrichtswesens
die Verwaltung der Kirchenfonde und Stiftungen.
o
e

und

" Zu diesem Zwecke ist die Abhaltung einer Metropolitankirchenversammlung
nothwendig,: deren: Aufgabe

es sein

wird,

die Begrindung

organischer

Ein-

—

richtungen

und

die Feststellung
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der Normen

fiir Kirchen-, Schul- und Fonds-

sachen in Berathung zu ziehen, und sonach ein organisches Statut zu entwerfen,
welches

im

handlung

Sinne

der

unterzogen,

allerh. Sanktion Huerer
Nach

dem,

„ Verhiltnisse

kirchlichen

und

Institutionen

schliesslich

der

als..ein

k. k. Apostolischen

verfassungsmiissigen

Kirchen-Normativ

Majestăt

Be-

der

unterbreitet werden soll.

auf einer wohlerwogenen Riicksichtnahme

begriindeten,

auch

auf die obwaltenden

Dafiirhalten der treugehorsamst unterfertigten Ober-

hirten hătte diese erste Metropolitankirchenversammlung unter dem Vorsitze
und der Leitung des Metropoliten aus den zwei Suffraganbischăfen von Arad
und Karansebes,

dann

aus

80

geistlichen

welche von . den einzelnen Kirehensprengeln
Bisthiimer

(Arad

und Karansebes)

und

60

weltlichen Abgeordneten,

der Erzdiicese

gewiihlt xerden

und

der beiden

sollen, derart zu bestehen,

dass auf das Bisthum von. Karansebes zehn k. k.
aus dem: Handelsstande,
und zehn Honoratioren

Ofiziere und Honoratioren
aus dem Civilstande der

Komitate Krasso, Temes und 'Torontal als Vertreter entfallen.
|
Die betreffenden Konsistorien hiâtten die Eintheilung und Abgrenzung
der Wahlbezirke mit Riicksicht
auf die Anzahl der WWiăbhler, und der zu entsen-

denden Abgeordneten
dem

in der

Art

zu besorgen,

dass-die Wahlbezirke

nach

geistlichen, dem Militir- und Civilstande getrennt werden.
Zur Versammlung des Wahlbezirkes entsenden die einzelnen Pfarrpemeinden,
wenn sie nicht mehr als 1000 Seelen zăhlen, zwei, und die
volkreicheren
Gemeinden je. drei Abgeorânete, welche mit Vollmachten zu
versehen sein
-verden.
Zur Leitung der Wahlen ernennt das betreffende Konsistorium
fiir jeden

Wabhlbezirk je einen Kommissiir, welchem

die Versammlung zwei Vertrauens-

minner zur Seite stelit, die den Wahlkommissăr bei der
Durchfiihrung des
„ Wabhlgeschăftes zu unterstiitzen haben.
Nur ehrbare Familienviter aus der Grenze und: dem Provinciale,
Grundbesitzer, k. k. Offiziere, Milităr-, Politische-, Justiz-,
Finanz- una KirehenBeamte, censurirte Advokaten, Direktoren, Professoren
der hăheren Schulanstalten
sowie auch Handels- und Gewerbsleute, welche 24
Jahre alt sind, kânnen das
Wabhlrecht ausiiben, zu Abgeordneten aber kănnen
nur YVahlberechtigte, welche
das 30-ste Lebensjahr erreicht haben, gewiihlt
xerden.

haben

Die Vergiitung der Reiseauslagen und Aufenthaltskosten
der Abgeordneten
die Pfarrgemeinden eines Jjeden Wabhlbezirles
zu iibernehmen und zu

besorgen.

In Ermangelung einer Kathedralkirehe în
Hermannstadt miissen die
treugehorsamst unterfertigten Oberhirten als
Ort der fraglichen Metropolitankirehenversammlung die ansehnliche,
in der unmittelbaren Niihe von Hermannstadt gelegene gr.-or. Kirchengemeinde Reschinar
bezeichnen, da dieselbe bloss
eine Stunde weit von dem Sitze «des
Metropolitanstuhles entfernt, und durch

1
eine gute Fahrstrasse mit der Stadt verbunden ist, zwei gerăamige ritualmăssig
ausgestattete Kirchen, ganz geeignet zur Aufnahme der Versammlung, besitzt,

und wie kaum

eine andere zweite Kirchengemeinde, in der unter den gegen-

wărtigen Verhăltnissen so ungemein giinstigen Lage sich befindet, den Mitgliedern der Versammlung eine gastfreundliche, keinen besonderen Aufwand

beanspruchende Unterkunft

bieten zu kânnen.

|

Aut Grund der vorangeschickten 'Thatsachen erlauben sich daher die
treugehorsamst unterfertigten Oberhirten die allerunterthinigste Bitte zu stellen:

Euere k. k. Apostolische Majestiit geruhe die Abhaltung einer MetropolitanKirchenversammlung

kiinftige Bestellung

behufs

der

der

Art

und Weise

und

so wie auch behufs der Begriindung organischer

der Norm

gelegenheiten, unter dem Vorsitze und
fertigten Erzbischofes und Metropoliten

fiir Kirchen-,

Schul- und Fondes-An-

der Leitung des gehorsamst
allergnădigst zu gestatten. |

unter-

Indem wir diese allerunterthinigste Bitte Euer k. E. Apostolischen Majestăt
zu Fiissen legen, ersterben wir in tiefster Demuth
Euerer ];. Îl. Apostolischen Jajestăt
Hermannstadt, den 28. August 1865.
|
allerunterthânigste Diener, und treugehorsamste

Unterthanen.

|
99.
Proiect de organisare pentru alegerea metropolitulai român și a episcopilor.
Um einerseits der durch die Satzungen der Kirche auferlegten kanonischen

Verpflichtung, welche darin besteht, dass im Bereiche der Metropolitanprovinz

eine gute Orânung eingefiihrt, festgestellt, und gehandhabt werde, gewissenhaft

nachzukommen,

andererseits aber auch der bestimmten YWeisung der mit der

Zuschrift des k. k. Staatsministeriums vom 29. Dezember 1864 Z. 8642 herabgelangten allerhăchsten kaiserlichen Entschliessung, wornach iiber die Art
und Weise, wie kiinftighin sowobl der Metropolit als auch die Bischâfe aus
"der Metropolie der gr.-or. Romanen in Siebenbiirgen und Ungarn zu bestellen
seih werden, unter Beachtung der Kirchlichrechtlichen Praxis und der bisherigen

Bestellungsmodalităten, ein allerunterthănigster Antrag Seiner k.k. Apostolischen
Majestăt erstattet werden soll, gehorsame Folge zu leisten, hat der gefertigte
Erzbischof und Metropolit, nachdem die Einweihung des am 6-ten Juli |. J.
kirehenordnungsmiăssig gewăhlten,

"

und

mit allerh. kaiserlichen Entschliessung

vom 6-ten Juli 1865 ernannten Bischofes von. Karansebes am l5-ten August
vollzogen var, sich veranlasst gefunden, mit den beiden Suffraganen, Procopius
Ivaceskovies von Arad, und Johann Popasu von Karansebes, eine Synode nach
Vorschrift der Kirchensatzungen abzuhalten, in welcher iiber die Art und Weise,
”

-

iiber die

des Metropoliten und der Bisohăfe der gr.-or. Romanen

in Siebenbiirgen und Ungarn,

Kircheneinrichtungen,

Feststellung

52%
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wie kiinftighin der Metropolit: und die Bischăfe aus der Metropolie der gr.-or.
Romanen aus Siebenbiirgen und Ungarn zu bestellen sein: xverden, verhandelt
»werden soll. Uber die Verhandlungen dieser Synode .wurde das nachfolgende .
Protokoll aufgenommen, richtig gestellt, und -unterfertigt.
|
Nachdem: die drei Oberhirten zusammengetreten waren, haben sie die
Gebete der Anrufung des heiligen Geistes, damit derselbe bei der Lăsung
ihrer Aufgabe sie erleuchten, belehren, und fiihren măge, verrichtet, und sich

sonach als Kirchensynode constituirt,
„.
|
Beginnend die Berathung haben die unterfertigten Oberhirten sich zuvârderst in der Ansicht geeinigt, die ihnen zur Verhandlung zugewiesene.

Aufgabe îiber. die Art und Weise der kiinftigen Bestellung des Metropoliten
und der Bischăfe einer griindlichen und eindringlichen Erorterung umsomehr
zu unterziehen, als sie bekennen miissen, wie noch die &r.-or. Kirehe, nicht
iiberall,. wo sie besteht, einer gleichfârmigen, in den kanonischen Satzungen
begriindeten, kirchenrechtlichen Ubung beziiglich der Bestellung der Oberhirten
sich erfreuet, dieser schwankende. Zustand aber leineswegs in. dem
Mangel

und Abgange diesbeziiglicher Kircheninstitutionen gelegen ist, sondern vielmehr

den wandelbaren und verschiedenartigen Massregeln. der politischen
Behărden,
unter deren Botmăssigkeit die Glăubigen der &r.-or. Kirche in
den einzelnen

Staaten

sich

befinden,

zugeschrieben

Aus diesem Umstand
“Geschichte

xwerden

muss. _

,

erklărt sich auch die Thatsache,

zeigt, Fălle gegeben

dass es, wie die

hat, wo das gliubige Volk gegen Massnahmen

der weltlichen Macht, welche dasșelbe bei Bestellung seiner
Oberhirten wider-

Techtlich beeintrăchtigten, in fester Glaubenstreue sich
erhoben,
welches ihm die Kirche gegeben, standhaft behauptet
hat.

und das Recht,

So geschah es, dass die Romanen und Serben &r.or,
Religion in den
Donaufiirstenthiimern, als der von der tiirkischen Regierung
begiinstigte und
beeinflusste Patriarch von Konstantinopel ihnen eigenmiăchtig
Metropoliten
und Bischâfe einsetzte, diese dem gliubigen Volke aufgedrungenen
Oberhirten
„nicht anerkannten, sondern im Sinne der kanonischen
Vorschriften und der
kirchenrechtlichen Gepflogenheit, xelche bis în die
ersten Zeiten des Ohristenthums

hinaufreicht,

sich

die Bischife

und

Kirchenhiupter

selbst

bestellten.
Eben so wenig wollen gegenwirtig die Christen
der
gr.-or.
Religion
in
Bulgatien den Anordnungen des Patriarchen
von Konstantinopel, welcher von
der kanonischen Ordnung in Betreff der Bestellung
der Bischăfe auch hier
abzuweichen versucht, sich fiigen, und sie
finden, von der Achtung der Zeitgenossen begleitet,

in ihrem Rechte durch den einhelligen
Ausspruch der
angesehensten griech.-orient. Theologen,
Kanonisten, und Glaubensbriider aller
civilisirten Staaten Europas sine weitreichende
moralische Unterstiitzung.
E
Es soll aber die Anfiihrung dieser Beispiele
bloss dazu dienen, um einerselts zu zeigen, wwelche

sittliche Kraft das in dem glăubigen Volke
eingewurzelte
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Rechtsbewusstsein hat, und andererseits, um in. dem
scheinungen anderer Lănder das dankbar gewiirdigte

Schattenbilde der ErBestreben der hohen

Regierung Seiner k. k. Apostolischen Majestăt, unseres allergnădigsten Herrn
und Kaisers, Franz Josef I, allen Kirchen- und Glaubensbekenntnissen gerecht zu werden, um so heller anerkennen zu lassen.
a
|
Zeuge des 13. Kanons des Concils. von Laodicea und der Erlăuterung
desselben în dem Pidalion besteht die kirchenrechtliche tbung in Betreff der
Bestellung eines

Oberhirten zunăchst

in der Wabl,

Priestern, und vornehmeren Christen vorgenommen
allerhâchsten Bestăttigung
geschlagenen ernennt.

der Wahlhandlung,
|

xvelche von den Bischâfen,

wird, -und sodann în der

wornach

der Kaiser den Vor-

Demselben Kanon zufolge ist beziiglich der Bestellung eines Bischofes
folgender Vorgang zu -beobachten:
Ma
Die

Vertreter

der

Geistlichkeit

und

der

Honoratioren
. der. erledigten

Eparchie wihlen und prisentiren den Bischof der Metropolitansynode, welche
in Gemissheit

des 4. und

6. Kanons

des

I. Gcumenischen Concils,

und

des

3. Kanons des VII. Gcumenischen Concils von dem Metropoliten zu dem Zwecke
einberufen wird, um den Vorschlag der Eparchie zu priifen, und die eigentliche
Wabhl des Bischofs vorzunehmen,
prăsentirt und empfohlen wird.

welcher

dem
|

Kaiser zur allerh. Ernennung
"

Wird nun die Gepflogenheit, welche. bei der, Bestellung der Erz- und
Bischăfe der serbischen Nation in Ungarn, Slavonien, Kroatien und der Militărgrenze bisher beobachtet wurde,

mit

der

kanonischen

Norm

und Regel,

auf

welcher als Ausfluss altgeheiligter Kircheninstitutionen die vigens ecelesiae
disciplina beruht, verglichen, so ergibt sich dar Unterschied, dass nur die Art
und Weise der Bestellung; des Metropoliten, nicht aber auch jener der Bischofe
mit der lanonischen Regel und der kirchenrechtlichen Ubung im Einklange

steht, indem es der Geistlichkeit und den Honoratioren der Eparchie nicht
gegânnt war zur Besetzung des erledigten Bisthums 'das Priisentationsrecht
auszuiiben, sondern die Metropolitansynode ohne alle Mitwirkung und Einflussnahme

der Eparchie,

den

Bischof

wăbhlte,

und

den

Wahlakt

dem Kaiser zur allerhâchsten Bestittigung und Ernennung

Seiner

Majestât

unterbreitete.

Auf Grund der vorangeschickten Darlegung fiihlen sich die gefertigten
Oberhirten in ihrem Gewissen verptlichtet,: beziiglich der Art und Weise, wle

kiinftighin der Metropolit

und

die

Bisch5fe

im

Bereiche der gr.-or. Metropolie

fir. die Romanen in Siebenbiirgen und Ungarn mit Einschluss der Militărgrenze

zu bestellen sein werden, eine Ordnung in Antrag 'zu bringen, welchs sowobl
dem inneren, auf kanonischen Satzungen beruhenden Verfassungsrechte der
Kirche ună. der in dem Bewusstsein des gliiubigen Volkes traditionell fort=
n oiltiokeit
di
“als .auch dem
lebenden Uberzeugung von der Gemeingiltigkeit dieses Rechtes, als au
a
erleuchteten Geiste der Regierung Ssiner k. k. Apostolischen Majestăt, un
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ihren fiir die Behandlung der Kirchenangelegenheiten massgebenden Grundsătzen
einer freien Selbstbestimmung und Selbstverwaltung gleichmăssig entspricht,
und .zwar:.

I. beziiglich der Wahl des Erzbischofs und Metropoliten.
,
1. Der Erzbischof und Metropolit der Romanen der gr.-or. Religion in
Siebenbiirgen und Ungarn wird von einer, aus den beiden Bischâfen von Arad
und Karansebes und aus 90 Vertretern der Geistlichkeit und des gliubigen
Volkes bestehenden, Metropolitan-Versammlung gewibhlt, und der Wabhlact
Seiner k. k. Apostolischen Majestit zur allerhăchsten Ernennung des zum

Erzbischof und. Metropoliten gewâhlten Bischofes unterbreitet.
2. Die Einberufang der Metropolitanversammlung -erfolgt durch
den im
Range iiltesten Bischof binnen drei Monaten nach Erledigung des
erzbischăflichen

Metropolitanstubhles in (femiissheit des 26. Kanons des IV. cumenischen
Concils.
Derselbe Bischof ist zugleich der Vorsitzer der Versammlung, er leitet
die
Verhandlungen derselben und sorgt fiir die Autrechthaltung der
guten Ordnung.
8.

Es bleibt der Metropolitanversammlung

unbenommen,

nach vollzogener

Wablhandlung, wihrend der Zeit, bis die allerhăchste
Ernennung ună die
Installation des neuen Erzbischofes ună Metropoliten erfolgt,
in Angelegenheiten
der Kirche, der Schulen und der frommen Stiftungen Berathungen
behufs ihrer

„ Regelung,

Verwaltung

und

Verwendung

zu pflegen.

a
Mit der Installation des Erzbischofes und Metropoliten
hărt die Wirlksamkeit
dieser

Versammlung auf.

4.
die drei
schehen,
u) auf

Die Vertheilung der 90 Mitglieder der Metropolitanversammlung
aut
Bisthiimer hat nach einem gleichen Verhăltnisse
in der Art zu gedass .
|
das Erzbisthum Siebenbiirgen je zehn Geistliche,
und zwanzig Honoratioren des Laienstandes;
.
d) auf das Bisthum von Arad gleichfalls
je. zehn Geistliche, und zwanzig
Honoratioren des
Laienstandes;

und

'Torontal,

als Vertreter

und

entfallen.

ae
Die betreffenden Konsistorien habe
n
die
Eint
heilung und Abgrenzung
der Wablbezirke mit Riicksicht
auf die Anzah] der Wihler und
der zu entsendenden Abgeordneten in der Art
zu besorgen, dass die Wahlbezirke
nach
dem geistlichan, dem

5.

Milităr und dem Civilstande
getrennt werden.
Zur Versammlung . des Wahlbezi
rkes entsenden die einzelne
n Pfarrgemeinden, wenn şie nicht mebh
6.

r als 1000 Seelen .ziihlen, Binen,
wenn sie iiber
zwei, und die volkreichen Gem
ein
Abgeorânete, welche mit
den je drei
Vollmachten zu versehen
1000 . bis -3000 Seelen zăhlen,

sind,

-..

:

-.

—

7. Zur Leitung

der Wahlen
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ernennt

das

betreffende Konsistorium fiir

jeden Wabhlbezirk je einen Kommissir, welchem die Versammlung zwei Vertrauensmiinner zur Seite stellt, die den "Wahlkommissâr
bei der Durehfiihrung

des Wahlgeschiăftes zu unterstiitzen haben.
8.

Nur

Politische-,

ehrbare Familien-Văter,
Justiz-,

Finanz-

und

„i

Grundbesitzer,

Kirchen-Beamte,

;

k. k. Offiziere, Militiiur-,

censurirte

Advokaten,

Di-

rectoren, Professoren der h5heren Schulanstalten, Gymnasien, Seminarien,
Prăparandien, Akademien, Universitiiten sowie auch Handels- und Gewerbsleuie,
welche 24: Jahre

alt sind, kânnen

das

Wahlrecht

ausiiben.

9. Zu Abgeordneten in die Metropolitanversammlung knnen

|

nur Wabhl-

"berechtigte, welche das 30. Lebensjahr erreicht haben, gewâhlt xerden.
10. Die Vergiitung der Reiseauslagen, und Aufenthaltskosten der

geordneten der Metropolitan-Versammlung haben die Wahlbezirke
nehmen und zu besorgen,
o
II. Beziiglich der Wabhl der Bischăfe.
e
|
1... So oft ein Bisthum

erledigt wird,

hat in Gemăssheit

|
Ab-

zu -iibera.

des 25. Kanon

des IV. Gcumenischen Concils das betreffende Eparchial-Konsistorium die
Leitung des Bisthums unter der obersten Aufsicht des Metropoliten zu fiihren.
2. Zufolge desselben Kanons ist der. Metropolit verpflichteţ, binnen drei
Monaten nach der Erledigung des bischâflichen Stubles die Einberufung einer
Eparchial-Versammlung zur kirchenordnungsmăssigen Besetzung des Bisthumes
zu veranlassen.

Si

a

3, Die Eparchialversammlung besteht aus 60 geistlichen und weltlichen
Abgeordneten und zwar:
a) fiir das Bisthum von Arad aus zwanzig Geistlichen, und Vierzig Vertretern
des Laienstandes;

-

b) fiir das Bisthum von Karansebes aus zwanzig Geistlichen, zwanzig Vertretern
des Laienstandes aus der Militiirgrenze, und zwanzig Vertretern des Laienstandes aus

den Komitaten

Krasso,

Temes

,

und Torontal.

4. Den Vorsitz und die Leitung der Eparchialversammlung -iibernimmt
der Metropolit, oder dessen Stellvertreter, und 'sorgt fiir die gute Ordnung
bei den Verhandlungen derselben.
|
5. Es ist der E parehialversammlung

- XVahlvorschlag

an

die Metropolitansynode

,
dieselbe

nachdem

gestattet,

erstattet hat,

den

in Angelegenheiten -

der Kirche, der Schulen, und der frommen Stiftungen der betreffenden Eparchie-

Berathungen zu pflegen.

Sa

,
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Diese Berathungen haben sich jedoch nicht iiber die Dauer von sechs

m

ee

zu erstrecken, nach. welcher Zeit die Hparchialversammlung geschlossen wird.
6. Das betreffonde Konsistorium hat die Eintheilung und Abgrenzung
der Wahlbezirke mit Riicksicht auf die Anzahl der Wăhler und der zu entsendenden Abpeordneten
în der Art zu besorgen, dass die Wablbezirie nach dem
geor
geistlichen, dem Milităr und dem Civilstande getrennt werden.

—

„7.

Zur Versammlung
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des Wahlbezirkes

entsenden die

einzelnen Pfarr-

gemeinden, wenn sie nicht mehr als. 1000 Seelen zihlen, Einen, wenn sie iiber
1000 bis 3000 Seelen zăhlen, .zwei,. und die volkreichern Pfarrgemeinden je
drei Abgeordnete, welche mit Vollmachten zu versehen sind. .

8. Zur Leitung der Wahlen ernennt das betreffende Konsistorium fiir
jeden WWahlbezirk je einen Kommissăr, welchem die Versammlung zwei Vertrauensmănner zur Seite stellt, die den Wahlkoramissăr.
bei der Durchfiihrung
des YWahlgeschiăftes zu. unterstiitzen haben.
.
9. Nur ehrbare Familien-Viăter, . Grundbesitzer, k. k. Offiziere, Milităr-,
Politische-, Justiz-, Finanz- und Kirchen-Beamten, censurirte Advokaten, Directoren, Professoren der hiheren Schulanstalten, Gymnasien, Seminarien,
Prăparandien, Akademien, Universităten, so wie Handels- und Gewerbsleute,
welche 24 Jahre alt sind, kânnen das Wabhlrecht ausiiben.
„10. Zu Abgeordneten in die Eparchialversammlung kânnen nur Wabhlberechtigte, xelche das 30, Lebensjahr erreicht haben, gewibhlt xerden..

I. Die Vergiitung der Reise- und sonstigen Auslagen der Abgeordneten der

Eparchialversammlung haben die Wabhlbezirke zu îibernehmen, und zu besorgen.

„Dies sind die aus den Verhandlungen der gegenwiărtigen Metropolitansynode hervorgegangenen Antrăge, xelche die unterfertigten Oberhirten,. beseelt

von

dem

Wunsche

und Bestreben,

durch

ein

eintriichtiges

Zusammenwirken

zwisohen Kirche und Staat, die sittlichen Grundpfeiler der menschlichen Gesellschaft zu. erhalten, und zu stărken, mit der allerunterthinigsten Bitte unter-

breiten: dass Seine k. k. Apostolische Majestât den hier vorgeschlagenen
Bestimmungen îiber die Wahl des Metropoliten, und der Bischife der Romanen

gr..or. Religion in Siebenbiirgen
ertheilen geruhen mâge.

und Ungar

die

allerhichste

Sanotion

zu
|

So geschehen, und einmiithig unter dem Beistande Gottes beschlossen,
in der zu Hermannstadt am 98. August 1865 abgehaltenen Metropolitansynode.

100.
Adresa metropolitului Saguna cătră Împăratul în causa dotării metropolitului.;
Euer k. k. Apostolische
- Zuschrift

Majestit,

des E. k. Saatsministeriums

Allergnidigster
vom

29. Dezember

Herr!

womit dem treugehorsamst Unterfertigten der ewig denkwiirdige
Gnadenakt

iiber

die

Errichtung

der

gr.or.

Metropolie

Die Priisidial-

1864 vor. J. Z. 8649,

allerhăchste

fiir die Romanen

in:
Siebenbiirgen und Ungar bekannt gegeben vurde,
hatte unter mehreren
anderen Bestimmungen auch die Mittheilung enthalt
en:
Dass -iiber die Frage. einer entspr.ech
Dotatioend
nsaufbesserung
en
fiir
den neuen Metropoliten Euer k. E. Apostolische Majestii
t nach erfolgter Constituirung der Metropolie die Schlussfassung sich
allergnidigst vorbehalten haben..

—

1

=

Die Hochherzigkeit und Gnadenfiille, mit welcher Euerer Majestăt kaiserl.

Wort die Griindung der Metropolie zur dankbarsten Freude
ibres gliubigen Volkes aussprach, hat das begonnene Werk

der Kirche und
in rascher Aus-

fiihrung glorreich vollendet, und so ist in Folge allerhăchster Entschliessung
vom 6. Juli ]. J. die gr.-or. Metropolie der Romanen auch thatsăchlich în das
Leben getreten, indem es dem treugehorsamst Unterferti. gten
gegânnt war,
schon vom 15. Juli |. J. angefangen die Jurisdiction im Umfange der gesammten,
ihm anvertrauten Kiychenprovinz zu îiibernehmen, womit gleichzeitig auch

die Trennung der romanischen Gemeinden in Ungarn und der Militărgrenze
aus dem Verbande der serbischen Kirchengemeinschaft und deren Binverleibung
in den Sprengel der beiden Suffraganbischăfe von Arad und: Karansebes auf
Grund der von Euerer Majestit allergnădigst unterm 8. Juli |. J. ausgefer-

“tigten Diplome stattgefunden hat,
Es ist somit in Folge dieser Thatsachen die Metropolie als constituirt; za
betrachten, und demnach der Zeitpunkt eingetreten, fiir xvelchen Euere Majestiit
die allerhichste Schlussfassung îiber die Frage der Dotations-Aufbesserung

fiir den neuen Metropoliten sich vorzubehalten allergnădigst geruht haben.
Die Kirche, welche Euere Majestiăt, von dem edelsten Gerechtigkeitssinne
erfillt, mit so wohlwollender Huld und Gnade begliickt haben, bleibt ihrem
kaiserlichen Wobhlthiăter zu unverginglichem Danke verpflichtet, und wie sie
tiglich ihre Gebete zum Himmel sendet, damit Gott der Allermiichtige das
theure Leben seines Gesalbten beschiitze und erhalte, wird auch das glăubige

Volk, dem vorleuchtendem

Beispiele seiner Oberhirten, Seelsorger und Lehrer

folgend, dem “Monarchen und der allerdurchlauchtigsten Dynastie aus dem
glorreichen Regenten-Hause Habsburg-Lothringen die unverbriichlichste Unterthanen-Treue zu jeder Zeit, und unter allen Umstinden fest und standhaft

bewahren.

i

Indem der treugehorsamst unterfertigte Erzbischof und Metropolit mii
dieser feierlichen Versicherung seinen und seiner Kirche tiefgefiihltesten Dank

auch bei diesem Anlasse aus froh bewegtem Herzen wiederholt,
derselbe an den Stufen des geheiligten Thrones
allerunterthiini ste Bitte niederzulegen:

erlaubt

sich

die
in homagialer Ehrfurcht
|
|
.
|

vomit Euere k. k. Apostolische Majestiăt eine entsprechende Aufbesserung
der Dotation fiir den Metropoliten der gr.-orient. Romanen in Siebenbiirgen
und Ungarn în viterlicher

Wien,

am

Gnade

huldvollst zu beschliessen geruhen

mâge.

Buerer Î. | Apostolischen Majestât
treugehorsamster- Unterthan.
4. September 1865.
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IV.

Diplome pentru episcopi și metropoliți,

1.
împerătescă pentru denumirea lui Gedeon Nichitici de episcop în
eparchia ortodoxă, română a Ardâlului.

Diploma

Nos Josephus II. Divina Favente Clementia Electus Romanorum Imperator semper Augustus, Germaniae, Hierosolymae, Hungariae, '"Bohemiae, Dalmatiae,
Croatiae, Slavoniae, .Galiciae, et Lodomeriae Rex, Archidux Austriae, Dux
Burgundiae, Lotharingiae, Styriae, Carinthiae, et Carnioliae, Magnus Dux
Hetruriae, Magnus Princeps Transylvaniae, Marchio Moraviae, Dux Brabantiae,
Limburgi, Luccemburgi, et Geldriae, "Wiirtembergae, superioris et inferioris
Silesiae, Mediolani, Mantuae, Parmae, Placentiae et Guastallae, Osveciniae et
Zatoriae, Calabriae, Barri, Montisferrati et 'Teschinae, Princeps Sveviae et
Carolopolis, Comes Habspurgi, Flandriae, Tyrolis, Hannoniae, Kyburgi, Goritiae,

Gradiscae et Siculorum, Marchio

Sacri Romani Imperii, Burgoviae, superioris

et inferioris Lusatiae, Muffoponti, et Nomenei, Comes Namurei, Provinciae,
Valdemontis, Albimontis, Zutphaniae, Sarwerdae, Şalmae, et Fallensteinii, Do-

minus Marchiae Slavonicae et Mechliniae,
Memoriae commendamus tenore praesentium
Universis:

Quod

piscopalis

Syrmiensis

Nos Fidelis Nostri Reverendi

Dioecesis

Monasterii

perpensis,

attentis

laudabilibus animi dotibus, doctrinaque,
mendatus

est: benigne

etiam, et fidelibus
perhibetur,

qualiaque

esse speratur;
et

bene

servitiis,

|
A
significantes quibus expedit

Gedeonis NVikitics antea

Schischarovatz

et eruditione,
ad

haec,

quae Nobis hactenus

et

a quibus Nobis comconsideratis

exhibuisse,

imo majora imposterum etiam exhibiturus,

eundem itaque Gedeonem Nikitics tanquam

meritam,

ac

ad

subeundum

hoc

munus

Archie-

Archimandritae,

capacem

fidelitate

et impendisse
et impensurus

personam idoneam
in Episcopum

in

Transylvania Graeci ritus non Unitorum ex plenitudine potestatis
Nostrae assumendum, et nominandum, Ridemque Episcopatum hune cum
competenti in
illam Jurisdictione clementer dandum et conferendum
esse duximus, prout
assumimus, eligimus, et nominamus, damusque, et
conferimus modis, et conditionibus

in speciali Nostra desuper edita, et Eidem penes Decretum
Nostrum
sub hodierno exaratum transposita Instructione: uberius
expressis, et declaratis.
Harum Nostrarum vigore, et Testimonio Litterarum
mediante. Datum in. Archiducali Civitate Nostra Vienna Austriae, die
Sexta Mensis Novembris Anno
Domini Millesimo Septingentesimo Octuagesimo
Tertio. Imperii Nostri Romani
Vigesimo. Regnorum vero Nostroraum Haereditariorum
'Tertio
(L. 8.)
Josephus m. p.
Comes Franciscus. Esterhdzy m. p.
Josephus Dondil, m. p.

—
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Praesentes B. Collationales Regiae
resoluto

Rvrdmo

Dno

Episcopo

Cibinii. d. 24-ta Junii

1784.

exhibitae, Lectae, Publicatae et neo-

E Regio

M. Principatus

Tranniae

Extradatae per

Gubernio.

|

Michaelem

Theoph.

|

ab Ahlefeld m. p.,

Seer. Gublem.

Anno D-ni 1784-to die 12-ma mensis Iulii, intra-scriptus Reverendissimus
- Dominus Gedeon Nikities, penes perlectionem praesentium benignarum. litterarum Collationalium, et alterius Ballae Archi-Episcopalis, depositionem item
homagialis juramenti, in collatum sibi novum -Episcopale Munus per Excellentissimum

Dominum

LL.

Baronem

Regium in Libera Regiaque

Samuelem

hac Civitate

de Bruckenthal,

Cibiniensi,

apud

Gubernatorem

aedes

Suae

Excel-

lentiae in magna tam Cleri disuniti quam Status provincialis et militaris
frequentia sollenniter inauguratus extitit, assistente
Ladislao. Tiivi de Sarhad Ex. Reg. în M. Principatu
'Tranniae Gubernii 'Secretario m. p.

2.
Diploma împerătâscă pentru denumirea hui. Gerasim Adamovici de episcop
în eparchia ortodoxă, română a Ardălului.
Nos Josephus Secundus Dei Gratia Eleotus Romanorum Imperator Semper

Augustus, Germaniae, Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, et Slavoniae
ete. Rex Apostolicus, Archidux Austriae, Dux Burgundiae, et Lotharingiae,

Magnus Dux Hetruriae, Magnus Princeps Transylvaniae, Dux Mediolani, Mantuae,

Parmae, Comes Habspargi, Flanăriae, Tyrolis, et Siculorum ete. ete. Memoriae
commendamus, Tenore praesentium significantes quibus expedit universis. Quod

Nos

- Dioecesis

'Temesvariensis

Adamovics

Gerasimi

Nostri Venerabilis

fdelis

Archimandritae

laudabilibus

trinaque et Eruditione, a quibus Nobis commendatus

attentis ad haec,

Nobis hactenus

et

consideratis

exhibuisse

fidelitate 'etiam,

et impendisse

et

perhibetur

Monasterii
Animi

est,

Bezdinensis

Dotibus, Doc-

Benigne perpensis,

fidelibus

Servitiis,

quae

qualiaque imo majora

Bundem itaque
imposterum etiam exhibiturus et impensurus esse speratur,
„ac ad
Gerasimum Adamovics tanquam Personam idoneam, et benemeritam,

Unitorum
subeundem hoc munus capacem, in Episcopum Graeci Ritus on
Nostrae
Potestatis
plenitudine
ex
in Magno Principatu Nostro 'Transylvaniae,
cum competente

„ assumendum,

et nominandum,

Eidemque

în illum jurisdiotione clementer dandum
assumimus,

ditionibus

eligimus,

et nominamus,

in Speciali “Nostra

desuper

Episcopatum

hunc

et conferendum esse duzimus,

damusque

edita

et conferimus

et superioribus

modis

Annis

prout
et Con-

antelato

uberius expresis
Graeci Ritus non Unitoraum Episcopatui transposita Instructione

—
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et declaratis, Harum Nostrarum Vigore, et 'Testimonio Literarum mediante.
Datum in Archiducali Civitate Nostra Vienna Austriae Die Vigesima Quinta
Mensis Maji Anno Domini Millesimo Septingentesimo Octuagesimo Nono,
Regnorum Nostrorum Romani Vigesimo Quarto, Hungariae, Bohemiae, et
reliquorum Anno Nono.
Josephus m. p.
„Comes Carolus Palfy m. p.
Alezius Novery m. p.
Protocollatum in Libro Regio Dignitatum sub Numero 1-0 Pagina 375.”

'Quod testatum redditur per Secretarium Auli et Archivi

Directorem
Fabianics

Verleihung
den

des

griechisch

nicht

dnirten Bisthums

m. p.

in Siebenbiirgen fir

Gerasimus Adamovies, des Bezdiner Klosters-im Banat Archimandriten.
- Pe din afară.
Praesentes benignissimae Litterae Collationales suo modo
exhibitae, -et

-occasione

solemnis Installationis

Reverendissimi

Domini

neo-resolati

Graeci

-Ritus Non Uhnitorum Episcopi Gerasimi Adamovies per
Excellentissimum Dominum Comitem Georgium Bânffi de Losonez peractae,
lectae, publicatae, et

„Reverendissimo Domino Impetranti die 13-tio Mensis
extradatae

|

Diploma împărătescă pentru

Septembris A. 1'789.

sunt per Joannem Săndor de Szent Domol:os
Secretarius Gubernialis m. p.

3.

|

denumirea lui Andreiu

Șaguna de episcop în

eparchia ortodoxă” română a Avdâhului. )
Nos Ferdinandus Primus Divina Favente Clementia
Austriae Imperator,
Apostolicus Hungariae
bardiae et Venetiarum,

et Bohemiae Rex, Hujus Nominis Quintus,
Dalmatiae, Croatiae, Slavoniae, Galiciae,

et Illyriae; Rex Hierosolymae

ete. Archidux Austriae, Magnus

Rex Lom'Lodomeriae

dux Hetruriae,

%) După acâstă diplomă ar trebui să
urmeze aci diploma de metropolit a lui
Andreiu Baron
de Șaguna. O astfel de diplomă însă
nu s'a găsit, probabil, că nici nu s'a
dat, Eată pentru. ce
Președintele Ministeriului Schmerling
la finaa rescriptului seu din 29 Decem
bre 1864 îndreptat
cătră nou denumitul metropolit Şaguna. (a
se ved€ colecţiunea actelor Nr, 53 pag. 3U6—3
10) serie...
pIndrumările prea înalte privitâre
la instalaţiunea Excelenţiei Vâstre
vor urma. Decum-va
Excelenţia Vâstră într'o privință sâu alta

veţi ave vre-o deosebită dorință, m'ași
ruga să mi-o
In legătură cu acâsta metropolitul Şagun
a scrie lui Schmerling cu
1865 în privinţa instalațiunii sale,
că instal

comunicaţi cât mai curând“.

datul 13 Aprile
aţiunii sale ar trebui să premergă
eonstituirea metropoliei în părţile
sale constitutive şi îndeosebi întreg
irea, scaunului episcopese în
Caransebeș; apoi eu privire la actul
sărbătoresc al instalaţiunii sale se râgă
a se da întâiu o diplomă
împărătâscă pentru înfiinţarea
și dotarea metropoliei pentru
di
titei
românii ce se ţin de biserica gr.-or,
ca
in Transilvania şi Ungariae şi despre
|
ridicarea, episcopiei din
Transilvania la

rangul de metropolie;

—
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Dux Lotharingiae, Salisburgi,-Styriae, Carinthiae et Carnioliae, Magnus
Princeps

Transilvaniae, -Marchio Moraviae, Dux superioris et inferioris Silesiae, Mutinae,
Parmae, Placentiae et Guastallae, Osveciniae et Zatoriae, Teschinae, Forojulii,

Ragusae

et Gaderae

ritiae et Gradiscae,

etc. Comes

Habsburgi,

Tirolis,

Siculorum,

Princeps Tridenti et Brixinae ete.

Kyburgi,

Go-

Marchio Superioris et

Inferioris Lusatiae et Istriae, Comes Altae-A misiae,. Feldkirkiae, Brigantiae,
Sonnenbergae, etc. Dominus Tergesti, Cattari, Marchiae-Slavonicae ete.

„ Memoriae commendamus tenore praesentium significantes, quibus expedit
Universis: quod Nos Fidelis Nostri Reverendi Andreae Schaguna .hactenus

Archimandritae Kovyliensis Dioeceseos Transsilvaniae Vicarii Graeci Ritus
non-unitorum Generalis laudabilibus animi dotibus, eruditione, vitaeque honestate,
ac morum probitate, a quibus Nobis commendatuest,
benigne perpensis,
s
labitaque condigna reflexione ad electionem etiam seu candidationem die

prima mensis decembris anno proxime elapso in oppido Nostro Thorda e
benigno indultu Nostro Regio peractam, attentis ad haec et consideratis fidelitate et fidelibus servitiis, quae Nobis :hactenus praesertim în qualitate Vicarii .
Generalis exhibuisse et impendisse perhibetur, qualiare, imo majora in posterum
etiam exhibiturus et impensurus esse speratur; Eundem itaqgue Andream
Schaguna, tanquam personam idoneam et benemeritam, ac ad subeundum

hoc

munus

capacem,

in Episcopum

Graeci-Ritus-Non-Unitorum

in

Magno

Nostro 'Transilvaniae Principatu, e plenitudine potestatis Nostrae assumendum
et nominandum Eidemque Episcopatum hunc cum competente in illum Jurisdictione clementer dandum et conferendum, adhaerens denique huic Muneri

Episcopali annuum 4000 quatuor mille R. florenorum M. O. Salarium, e Fundo
Sydoxiali Transilvanico pendendum applacidandum esse duximus;. prout assumimus,

eligimus

et

nominamus,

damusque

et

conferimus

ac

applacidamus

Harum Nostrarum vigore et testimonio Litterarum mediante. Datum in Imperiali Urbe Nostra Vienna Austriae die quinta Mensis Februarii Anno Domini Millesimo Octingentesimo quadragesimo octavo. Regnorum Nostrorum decimo tertio.
Samuel Bărd Josila m. p.

|

Ferdinandus |. m.
Joannes Sonmlyai m. p.

p.

apoi altă diplomă despre denumirea prea înaltă a lui Şaguna de archiepiseop și metropolit, dispunându-se a se ceti la instalaţiune în biserică în mod sărbătoresc ambe diplomele, (n se vede soleoţiunea

actelor Nr. 81 pag. 385 etc.) In telegramul ministrului-preşedinte Schmerling din 27 Iuliu i

ad resat

metropolitului Şaguna (a se ved în colecţiunea actelor Nr. 85 pag. 395) se dice: , . privinte
ugus
instalării Excelenţiei Tale se află propunerile la Prea înaltul Cabinet.“ Din protocolul dela
1865 al sinodului episcopesc: (în Colecţiunea actelor Nr. 9% pag. 400 etc.) se vede că oostiunea
nu era resolvită. Este mai mult ca sigur, că diplomele cerute din causa evenimentelor po itiee, co
au urmat cu căderea -lui Schmerling dela ministeriu, nu s'au mai dat, nici instalaţiune 0 emnetă
de metropolit Şaguna n'a ținut. În locul unei diplome pentru reînfiinţarea metropoliei orto oxe

române au urmat cu întrarea în noua eră politică a dualismului,
art. IX de lege din anul 1868 cu mai multă garanţiă.

inarticularea metropoliei

pri

—
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Protocollatum în Libr. Reg. Dignitat. 2 Class. Tom. Il. pag. 548 et seqq.
Quod testatum reddit Georgius Bogya m. p. oficii Archivi Trannico-aulici Director.
|
Ezen legkegyelmesebb kirâlyi Adomânylevel az Erdâlyi Nagy Fejedelemseg
kirâlyi f6kormânyszekenek, mint a hazai Alladalmi f6 Igazgato 'Tanăcsânak
„ il6s6ben bemutattatvân, felolvastatott, kihirdetett, s miutân a hivatalt nyeră
abba a szolkott eskii letâtele mellett iinnepâlyesen beigtatott, nekie az Erdelyi
Nagy-Fejedelemseg kirâlyi FO-Kormânyszelnek ezer nyolez 'szâz negyven
nyolezadik 6vi piinkâsd hava huszon harmadikân tartott iil&sebăt, |

|

Kiadta

G. Kălnoly Păl s. k.

E. făkormânyszeki

titoknok.

4,

Diploma regescă pentru întărirea alegerii lui Procopiu Ivacicovici de archiepiscop și metropolit al românilur ortodocsi din 'Transilvania și Ungaria.
26527 szăm.

Mi Els6

Ferencz Jâzsef Isten

Kedveză

Kegyelmeb6l

Austriai

Osâszâr,

Magyar, Oseh, Dalmât, Horvât, Tot, Halics, Ladomer Orszăgok
Apostoli ugy
Illiyria s. a. t. Kirâlya, Austria Fherezege; Krak6 Nagyherczege,
Lotharingia,
Salzburg, Steyer, Korontân, Krajna s Bukovina, Fel6s Al- Slezia Herczege ;

Erdely Nagyfejedelme,
" Eml6kezetiil

Morvai

adjuk ezennel

Orgref; Habsburg
jelentvân

€s Tyrol Grâfja s. a. t.

mindeneknel

kiket illet

hogy Mi
Kristusban fătisztelendă atya n6hai bâr6 Saguna Andrâsnak
Magyarorszâgunk
egâsz teriiletân gărăg-keleti hitvallâst kăvetă valamennyi
român ajku hiveink
€rsekenek €s metropolitâjânak, Lipotrendiink nagykeresztes-valamint
vaskorona
rendiink

els6 osztâlyu vitezenek, valosâgos belsă titkos tanăcsosunknal,
szintân

kedvelt hiviinknek foly6

svi

Junius

28-ân

târtent

elhunytâval,

Altalank, az
„1868 vi IX. t. ez. s az ennek alapjân 1869 6v
mâjus hava 28-76 kiboesâtott
kirâlyi rendeletiink

metropolita

&rtelmben a gorog-leleti român nemzeti egyhăzi
congressus

ârselk vâlasztâsa vegett egybe hivatvân,

miutân

az azon congressuson, egybegyiilt kâpviseldk a szavazatol
âltalânos tâbbsegâvel tisztelendă
Joacskovics Prokopot eddigi aradi piispăkăt,
kedvelt, hiviinket, az elhunyt
helyebe val6sâgos €s târvânyes Ersekk6
&s gârog-keleti “român Metropolitâvă
megvâlasztottâk volna, ugyanazon lk&pviselsk
Hozzânk azon alâzatos esedezessel
Jârultak, hogy e vâlasztâst JOvâhagyvân,
azt lkegyelmesen megerâsitsik. '

Atyai hajlamunk „6s kegyelmessegiinknel
fogva a gărâg-keleti, român
nemzeti, egyhâzi congressus e ksrâsâre
szivesen hajolvân, nevezett Ivacskovies
Prokopnak helyeslâstinkkel talâlkoz6
târvenyes
kegyes tekintetbe veven nemesak feddhetlen megvâlasztatâsa alapjân,! 6s
Sletât, erkoleseinek pâldâs
tisztasâgât,. mâr eddig is szerzett kiilânăs
&rdemeit, nem kiilânben âltala

kătelessegeinel hii &s erelyes

szolgălatolkal

piispăksege

alatt is lankadatlan

—
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buzgalommal lett dicseretes betăltâsst s minde
zel mellett sajât hivei 6 egysb
kârnyezete elâtt, ismeretes tekintelyât €s
kitiinâsâget, ugy szintân kitiină
erenyeit es ily fâpaphoz mâlt6 szâmos lelki tulajd
onât, 6s 6kessegeit; hanem
tekintve egyszersmind livâl6 tudomânyât, az iigyel
k vezetâssben Jârtassâgât s
a râbizott teendâk târgyalâsâban tanusitott el6re,
lât6 modorât, nem kiilănben
Irântunk 6s Felseges Hâzunk, valamint Magyarorsz
âgunk, -annak allkotmânya
6s târvânyei irânt minden alkalommal tanusitott
hiisegst; tekintetbe vevân
vegre e mindenha legszorosabban megtartand6 hiiseg
râl Kezeinkbe legkem6nyebben €s legiinnepelyesebben letett eskijât: Ot
az emlitett metropolita&rseki mâltosâgban, biztos tudattal, 6rett megfontolâ
ssal 6s lelkiinkben JS
meggondoltan, hatalriunk teljesseg6băl &s legfelsâbb
Jogunkniâl fogva kegyelmesen megerositettiik 6s jovâhagytuk, valamint, ezenn
el erdslyi gorig-leleti
erselkk6 6s Magyarorszăgunk eg&sz teriiletân u. m. az
erdelyi, aradi &s karânsebesi girăg-keleti egyhăzmegy6kbeli gărăg-keleti român
ok 'metropolitâjâvă
” megerdsitjiil: 6s jovâhagyjuk.

Ugyanăt

tehât

ezennel

felhatalmazzuk egyhâza

€s vallâsânak

minden

&rseki 6s metropolitai eselekvânyeit vegezni, minden Gt mint
ilyent megilletă
szokâsokkal, jogokkal, javadalmaklal: 63 lkivâltsâgoklal, —
mindaddig mig
Hozzânk €s Felseges Hâzunkhoz, valamint Magyarorszâgunk
hoz, annak alkotmânyâhoz €s târvenyeihez, koteles „hiisegsben, a mint tăle teljes
bizalommal
elvârjuk megmarad, minden akadâly vagy ellenmondâs n6lkil
egâsz &rseki

egyhâzmegyejsben,

illetăleg

metropolitai

egyhăztartomânyâban

szabadon

&s

b6kesen €lni azokat hasznâlni 6s 6lvezni.
Melyek nagyobb bhiteleiil kiadtuk ezen sajât aldirâsunklal s nagyo
bb
figgă pecsâtiinkkel ellâtott leveliinket, Sszintân kedvelt hiviink, tekint
etes 6s
nagysâgos 'Trefort Agoston, vallâs &s kizoltatăsi magyar ministerii
nk lkezei
âltal Bâcs vârosunkban Szent Mihâly hava, tizenhetedik napjân, az
Ur ezernyolezszăz €s hetvenharmadilk esztendejsben, Magyar, Oseh s. a,
t. orszăgi
» -uralkodâsunk huszonătădik &vâben.
Ferencz. Jozsef s, E.
Trefort Agoston si k;

5.

|

„Diploma regescă pentru întărirea alegerii lui iron Romanul de archiepiscop și metropolit al românilor ortodocsi din 'Transihania și Ungaria.

2507/1875.

Se

|

Mi Els6 Ferencz Jozsef Isten
Magyar, Oseh, Dalmât, Horvât, Tot,

!

Kedveză Kegyelmâbăl Austriai Csăszâr
Halios, Ladomer orszâgok Apostoli ugy

Illyria s. a. t. Kirâlya, Austria Fherezege; Krak6 Nagyherezege,
Salzburg,

Steyer,

Korontân,

Krajna

&s Bukovina, Fel-

Lotharingia,

6s Al- Slezia Herczege,

* Erdely Nagyfejedelme; Morvai Orgrof, Habsburg 6s Tyrol Grofja s. a. t.

.
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Emlgkezetiil adjuk ezennal jelentven mindenelnek 'kiket illet, hogy Mi
Fotisztelendă Ivâcskovies Prokop val6sâgos bels6 titkos Tanăesosunknak,
ăszinten' Kedvelt hiviinknek gărbg-keleti szerb metropolita6rsekl6 es patriarlăvă târtânt megvâlasztăsa folytân, az 1868-ik 6vi IX-ik târv. czikk s az
ennek alapjân 1874 &vi szeptember h6 14-15 kiboesătott kirâlyi rendeletiink
ertelmeben

a gărâg-keleti român nemzeti eeyhâzi congressus metropolita ersek

vălasztăsa vegett 1874 &vi oktober h6 27-6n tărtent egybe hivâsât, jovâhagy6lag
tudâmâsul vevân, miutân az azon congressuson egybegyiilt kepviselăk a sza„ vazatok âltalânos tăbbsegevel Tisztelendă Romdu iron Aradi gorbg-keleti

piispăkăt, szintân kedvelt hiviinket a szerb patriarkâvâ megvâlasztott helyebe
valosâgos €s târvânyes: Ersekks 6s gărăg-keleti român Metropolitâvă megvălasztottâk volna, ugyan azon kepviseldk Hozzânk azon alăzatos esedezessel
jăraltak, hogy e vâlasztâst jOvâhagyvân, azt kegyelmesen megerăsitsiil.
Atyai bajlamunk €s kegyelmessegiinkn6l fogva a gărăg-keleti român
nemzeti egyhâzi congressus e lk6resre Srâmmel .hajolvân,. nevezett Român
Mironnak “helyeslesiinkkel talâlkoz6: tărvenyes ' megvâlasztatâsa alapjân, 6s
lkegyes telintetbe vevân nemesak' feddhetetlen 6letât, - erkăleseinek păldâs
tisztasâgât, mâr eddig is szerzett kiilânăs Srdemeit, nem kiilimben kâteless6geinek hri 6s' erelyes szolgâlatok âltal piispâksege alatt is lankadatlan buzgalommal lett . diesretes betâltâsst, s mindezelk mellett sajât hivei €s egysb
lkârnyezete elâtt ismeretes tekintâlyst 6s kitiinăsegst ugy szintân kitiind er€-

nyeit is, ily fopaphoz mâlto' szâmos

lelki

tulajdonait

€s

6kessâpeit;

hanem

tekintve egyszersmind kivâl6 tudomânyât, az iigyek vezetâs6ben Jârtassâgât
s a ră bizott teendăk târgyalâsâban tanusitott elărelăt6 modorât, nem kiilănben
Jrântunk €s Felseges Hizunk valamint Magyarorsâgunk, annak alkotmânya

&s torvenyei irânt minden

alkalomma!

tanusitott

hiisegât;

tekintetbe
' veven

vegre e mindenha legszorosabban. megtartand6 hiisegrăl Kezeinlkbe legkemânyebben 6s legiinnepâlyesebben letett eskiijst: Ot az emlitett metropolitaerseli mâltosâgban, biztos tudattal, srett megfontolâssal €s .lelkiinkben 6!
meggondoltan, hatalmunk teljesseg6băl 6s legfelsâbb Jogunknil fogva kegyelmesen megerdsitettiik €s jovâhagytul, valamint ezennel erdlyi gărâg-leleti
ersekke 6s Magyarorszâgunk egâsz teriileten, u. m. az erdelyi, aradi
6s karânsebesi gorog-keleti egyhâzmegyekben levă gorig-keleti românok
metropolitâjâvă megerâsitjiik €s jovahagyjul.
|
|
Ugyanât tehât ezennel felhatalmazzuk, hogy egyhâza 6s vallăsânak
minden
erseki 6s metropolitai cselekvenyeit vegezze minden Qt mint
ilyent megilletă
szokăsokkal, jogokkal, javadalmaklal &s kivâltsâgolkal,
— mindaddig mig
Hozzânk €s Felseges Hâzunkhoz, valamint Magyarorszâgunkhoz,
annak allkot-

mânyâhoz

6s târvenyeihez koteles: hiisegben,

a mint

tâle teljes

.bizalommal
elvârjul, megmarad, — minden akadâly vagy
ellenmondâs nslliil egesz 6rseki
egyhăz megy6j6ben, illetăleg metropolitai
egyhăztartomânyâban szabadon 6s
beksen Sljen, azokat hasznâlja &s lvezze,

—- 4923:—

Melyek pagyobb. hitelâiil .kiadtuk. ezen ' Sajăt Alâirâsunkkal s: nagyobb
fiiggă. peosâtiinkkel ellătott, leveliinket, &szintân kedvelt. hiviink,. tekintetes. 6s..
nagysâgos 'refort- A goston, vallăs 6s . kizoktatăsi magyar. ministeriink kezei
altal, "Godâllân -Karâoson: hava tizenkettedik :napjân, az: Ur. ezernyolezszâz- :
hetvennegyedil osztendejeben,
Magyar, „Oseh s. a... orsztgi urălkodăsuni-:
huszonhetedil: 6vsben.
RET
a a
Ia

Ferencz Jozsef s. k.

:

E

a

na „roni gest

«s. E

„Diploma regâscă peinti a întărirea alegeri ii lui Ioan: Metianau de a cliepistop
și metropolit al rorhânilor ortodocsi din Transilvania și Ungari ia,,
„20924/1899.

-.

„Mi Blsă Forenez” “Jozsef Isten Leâveză Koyelzaăbăl Anstriai! Osâszir,
Magyar, Oseh, Dalmât, Horvât, T&,: “Hâlics, Ladomer, Râma,- Szerb, Kun 6
Bolgâr orszâgok Apostoli -ugy. Illyria, Teruzsalem' stb.. Kirâlya, Austria: FPS

herezege;

'Toscana.:6s: Krak6 Nagyherezege;

Lotharingia,

Salzburg,. Steyer, -

Korontân, Krajna €s. Bukovina Herczege;: Erdâly- “Nagyfejedelme ; "Morvai.
Orgr6f; Fel 6s Al Slezia, Modena, Parma, Piacenza, Guastalla, Osvieczim 6s...
“Zător, Teschen, Friaul; Raguza. 6s Zâra stb. Herczege; 'Habsburg,'- 'Tyrol, ”
Kyburg,. Gărez €&s Gradiske. Grofja; 'Trient 6s Bruxen'-Fejedelme; Fel- 6s AlLuzsicza 's Istria Orgrofia;. “ Hohenenis,. Feldkirch, „Bregenz, Sonnenberg stb.
_Grofja; "Triest, Kattaro 6s A: Szlâv Orgrofsâg Ura stb.
-: -: :Emilckezetiil “adjul. ezennel, -tudatvân mindenekkel kiket- “met, hooy
Krisztusban fătisztelendă, nshai: Român: Miron hittudornak, *Magyarorszâgunk
egăsz teriiletân gărâg-keleti hitvallâst-kăvetă valamennyi român ajlu hiviink
&rsekânek 65 metropolităjânak, val&sâgos belsă titkos tanâcsosunknak, Magyar-.orszâgunk fârendihăza tagjânak az elmult 1898-ik &vi oktâber-h6 16-ân târtânt: :
elhunytăval, az 1868-ik €vi IX-ik târvânyezikk, illetve az; enriek. alapjân 1869-ik

6v mâjus havânak. 28-ik napjân: kiboesâtott: Rirâlyi- 'rendeleţiink 6s az-elmault
1898 6vi november. havânak- 20-ik napjârel keltezett legfelsăbb elhatărozâsuni-ertelmeben, a “gărig-keleti - român: nemzeti: egyhăzi, ' congressus metropolita&rsek vâlasztâsa vâgett egybehivatvân, miutân az azon congressuson egybegyiilt
* kepvisel&k a szavazatok âltalânos tăbbsegâvel tisztelendă Mefianu Fânost
Ferencz-Jozef rendiink nagy Keresztes, — valamint vaslorona. rendiink.,mâsod
osztâlyu vitâz&t, az arany 6rdemkereszt; tulajdonosât, Magyarorszâgunk fărendihăzânak-tagjât, kedvelt hiviinket, az elhunyt helysbe val6sâgos 6s târvenyes
Ersekk6 -6s gbrâg-keleti Român Metropolitâvâ megvâlasztottâk volna, — ugyan-

azon k&pviselk Hozzânk azzal az alăzatos esedezâssel jiroltal, hogy e vâlasztâst

j6vâhagyvân,

azt Kegyelmesen

megerăsitsiik.

4

-

—

426—

Atyai hajlamunk €s kegyelmessegiinknel
'fogva a girig keleti român
nemzeti-egyhâzi congresus e keresere szivesen hajolvân, nevezett Metianu
Jânosnalk helyeslesiinkkel
talâlkozo megvâlasztatăsa
alapjân 6 lkegyesen

tekintetbe veven n&mesak feddhetetlen 6letât, erkileseinek psldâs tisztasâgât,
mâr eddig is szerzett kiilânds

erdemeit,

nemliilomben

kâtelessâgeinelk

hii €s

erelyes szolgălatok âltal piispâksege alatt is lankadatlan buzgalommal teljesitett
dicssretes betăltesât, s mindezek mellett sajât hivei es egyebb kărnyezete elâtt
ismeretes tekintelyet 6s kitiinăsâget, ugy szintân kitiin6 erenyeit es ily fâ-

paphoz mâlt6 szămos lelki
szersmind

kivâl6

tulajdonait

tudomânyât,

€s

€kessegeit;

az iigyek vezetessben

teendăk târgyalăsâban tanusitott eldrelât modorât,

hanem tekintven egy-

jârtassâgât s a reâ bizott

nemkiilânben Irântunk €s

Felseges Hâzunk, valamint Magyarorszâgunk, annak allkotmânya €s târvenyei
irânt” minden allkalommal tanusitott hiiseget, tekintetbe veven vegre e, mindenha legszilârdabban megtartand6 hiăsegrăl Kezeinkbe leglemenyebben €s

legiinnepelyesebben letett eskiijst: 6t az emlitett metropolita-6rseki mâltâsâgban, biztos tudattal, erett megfontolăssal es lelliinlben j6l meggondoltan,
hatalmunk teljesseg6băl es legfels5bb jogunknâl fogva, kegyelmesen megerâsitettiik €s Jovâhagytuk, valamint ezennel erdelyreszi gărăg-keleti ersekk6 €s
Magyarorszâgunk egesz

teriiletân,

ugymint

az erdâlyreszi,

aradi €s lkarânsebesi

gărig-keleti egyhâzmegy6k egyhăzi t6hatosâga .alatt levă român ajku gârăgkeleti hivel metropolitâjâvâ -megerăsiţijiik &s jovâhagyjul.
Ugyan 8 tehât ezennel felhatalmazzuk, hogy egyhăza €s vallăsănak minden
&rseki €s metropolitai cselekvenyeit vâgezze, minden, 5t, mint ilyent megilletă
szolăsokkal,

Hozzânk
minyihoz

jogokkal,

javadaimakkal

&s kivâltsâgolkkal,

—

mindaddig

6s Felseges Hizunkhoz, valamint Magyarorszăgunkhoz,
6s târvenyeihez

kăteles

hiisegben,

a

mint

tâle

mig

annak alkot-

teljes bizalommal

elvărjul, megmarad, — minden akadâly vagy ellenmondâs nslkiil eg6sz 6rseki
egyhizmegy6jsben, illetleg metropolitai egyhâztartomânyâban szabadon
€s

bâkâsen

6ljen, azokat hasznâlja

Melyek -nagyobb

hitelâiil

6s Slvezze.

lkiadtuk

ezen

.

Sajât

-

Altirâsunkkal

s nagyobb

fiigg5 peesetiinlkkel ellâtott leveliinket Sszintân lkedvelt
hiviink, viteză Wlassics

Gyula jogtudor, vallâs €s kozoktatâsiigyi magyar ministeriin
kezei Altal.
Kelt Beosben,

Bâjteli

havânak 27-ik napjin, Urunk sziiletâsenek egyezer-

nyolozsziiz ss kilenczvenkilenezedik esztendej Sben, Uralk
odisunk Gtvenegyedil
“eveben
,

Ferencz
>

-

Jozsef s. k.

TPlassics

Gyula

s. k.
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iii
Guvernatorul provâcă pre episcopul Șagiina a designa însuşi pre membrii sinodului
interdicând alegerea lor prin aclamări : , .
.
.
.
.
.
1.
.
«
s.
e

Episcopul Şaguna justifică faţă de guvernator

alegerea în adunări:a

58
58
60

„62

unor “membrii

i eee
tt
ii
sinodali , ci
sii
[e
iei
o...
în
Guvernatorul notifică episcopului Şaguna denumirea lui Ioan de Karabetz de comisariu al regimului pentru sinod
. . „a:
Petiţiunea sinodului eparchial din anul 1850 cătiă Maicatatea Sa Preainălţatul
nostru
Monareh :aşternută pe calea guvernului (ării
eat ate ele...
o.
|.
..
e.
Patriarehul sârbesc Iosif Raiacici pre lângă adresa din 21 Decembre 1849
comunică
episcopului „Andreiu Şaguna rescriptul ministerial privitoriu'-la conferințel
e episco-!
pesci convocate la Viena în luna lui Aprile 1850
. :

-62
64
7

65

68

—
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. Episcopul Aradului Gerasim Raț, încunosciinţeză” pre episcopul Şaguna, că patriarehul
sârbese la încunosciinţat şi pre el despre sinodul episcopilor la Viena .
36.

Episcopul Șaguna descopere patriarchului sârbese nemulțămirea
peţite ale sinodului episcopese, convocat în Viena
. . . ,

sa

cu

amânirile „re-

317, Ministrul Bâch învită pe episcopul Şaguna a participa la conferințele episcopesci

pe

diua de 3/15 Octobre 1850.

38.

. . ....
.
..
.
Guvernatorul civil şi militar al Transilvaniei învită pre episcopul
la conferințele episcopesci la 3/15 Octobre 1850 .
, Episcopul

Şaguna

respunde ministrului de interne,

că

41.

Episcopul

43,

respunde guvernatorului, că se va presenta la conf. episcopesci

episcopului Şaguna

dela Viena,
42.

.

.

presentate. ministrului pentru

ec.

conferințele

72
13.

episcopesei

.

!

„13

Memoriul, prin care se lămuresce cererea Românilor de religiunea răsăritână în Au-:
stria pentru restaurarea metropoliei lor din punct de vedere a ss. eanâne — aşternute
e. v. ministru pentru cult şi instrucţiune în 1851, de Andreiu Bar. de Şaguna, episcopul bisericei răsăritene în Ardeal.
. . . .
cc...
. . .
ct.
Pastorala patriarchului sârbese esmisă înn eparchia Aradului

Gerusim

11

172

Şaguna

Propunerile

70

se va presenta la conferințele

episcopesei .

40.

Şaguna a participa

69

Raţ..

după

mârtea

.

88

episcopului

A

98

44,

Guvernul învită pre episcopul Şaguna a participa la sinodul episcopese
pentru alegerea de episcop la Arad, Timişora, Verşeţ și Buda.

45,

Episcopul

Șaguna notifică, că va participa la sinodul electoral în Carloviţ

46,

Episcopul

Şaguna notifică protopresbiterilor mergerea 'sa la Carloviţ.,

4,

Episcopul Şaguna, face gravamen la Imporatul față de procederea,
bese Iu sinodul electoral din Carloviţ.

48,

Episcopul Şaguna însinuă comisariului impărătesa la sinodul electoral din
gravaminele sale faţă de procederea necorectă a patriarchului sârbesc .

în

Carloviţ
100
101

,'.

....,

patriarchului

101

sâr-

102

Carloviţ

108

49, Episcopul

Şaguna cere dela ministru satisfacţie pentru purtarea necorectă a patriar.
chului sârbesc Ia sinodul electoral din Carloviţ,
eee.

109

50.

Guvernul, Transilvaniei încunosciinţâză pre. Sanuaa despre descoperirea displăcerei
Preaiînalte faţă de patriarchul sârbesc pentru procederea necorectă în sinodul electoral
din Carlovi
ee

112

51.

Estras din emisul ministrului de culte câtră guvernul

Binatului sârbesc despre proce-

derea niecorectă a pâtriarchului sârbesc în sinodul electoral din Carloviţ. . . . .
52. Guvemul provâcă pre episcopul Şaguna a aşterne un proiect de organisare a consistoriului pe basa decretelor guverniale anteridre . . . .
cc
. . ..
53,

Episcopul

Şaguna

răspunde guvernului,

vința organisării consistoriului
anul 1850/1.

n

e

ep.

că a așternut ministrului

încă din conferințele €piscopesci
cc...

.]

părerea, sa

în

ţinute în Viena

la,

Guvernul descoperind episcopului Șaguna, că ministrul insistă a i se face propuneri
privitâre la organisarea consistoriului îl provâcă de nou a i-le” aşterne .
.

.

.

.

115

pri-.

.. .

„ Guvernul urgeză așternerea proiectului de organisare a consistoriului

113

.

116
117

.

118

—

56.
57,
58.
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Episcopul Șaguna respundend energic ministrului, .refusă aşternerea proiectului de organisare a Consistoriului, cerând a se
todoxi și a.
ie
Guvernul provâcă

restaura mai
ee

de nou pre episcopul Şaguna

în causa organisării Consistoriului

.

.

.

.

întâiu metropolia românilor
e
emo.

or-

118

a aşterne proiectul cerut de ministru,

.

.

1

.

.

.

.

î..

.

|

Gravamenul episcopului Şaguna la Impăratul contra ministrului, certnd între alte şi
reînființarea metropoliei românilor ortodoxi .
.
59, Representaţiunea episcopului Şaguna cătră ministru în causa numirii bisericii ortodoxe române .
cc
60. Guvernatorul Schwarzenberg serie ministrului luând în apărare biserica ortodoxă română din Transilvania
eee
1, Guvernul urgâză de nou pre episcopul Şaguna a aşterne proiectul de organisare a
„eonsistoriului «eee
62, Episcopul Şaguna refusă de nou aşternerea proiectului. de organisare a consistoriului
arătând, că a făcut la Împăratul gravamen contra ministrului , .
'63, Episcopul Șaguna râgă de nou pre Impăratul a considera „cererea sa din 1Dec. 1855,

122
122
151

161
161
163

III. Acte din anii 1860-—1865.
Petiţiunea senatorilor imperiali Bar. Șaguna, Andreiu de Moesonyi şi Bar. Petrino, din

21 August

1860 pentru reînfiinţarea, metropoliei ortodoxe române
”
Resoluţiunea împărătâscă din 27 Sept. 1860 privitâre la restaurarea
metropoliei

166
167

Petiţiunea sinodului diecesan din Sibiiu la Impăratul, din 26 Oct. 1860 peatru
reinfiin-

țarea metropoliei

. ,

.

.

Î

oc.

|.

|...

î.

.

..

..

Adresa sinodului diecesan din Sibiu dela 26 Oct. 1860 căt sinodul metrpoli
an din
Caloviţ.

.....

î..

.

.

.

..

.

.

.

Adresa de mulțămită a sinoduliui aiecesan: din Sibiiu dela 2426 Octobre
1660 cătră
Andreiu Moesonyi de Foen şi Nicolau Bar. de Petrino senatori imperiali
extraordinari

„. Andreiu

de 'Moesonyi respunde episcopului Șaguna, mulţemind sinodulu
i pentru adresă
. Episcopul Şaguna cătră Pacman, episcopul Bucovinei,
din sinodul diesesan ţinut în
Sibiiu în Oct. 1860 :
a.
Pee
ee
eee
ee...
|

„ Emanuil Gozsdu chit Şaguna

a

- Şaguna cătră Georgiu Hurmuzachi.
........
10. Răspunsul lui G. Hurmuzachi ctră! Saguna
11. Şaguna cătră Hurmuzachi . , , a.

„12,

13.
14,
15.
16.
17.
18.

e

Episcopul

Hacman cătră episcopul Șaguna ...
cătră Hama
.....,.,,
oa
e eee
eee...
[|
|...
Ioan Dobran ugent de curte cătră Şaguna
.
Ceea
cb
A. de Moesonşi serie episcopului Şaguna în
causa despărțirii ierarchice de cătră Sarbi
Răspunsul episcopului Şaguna cătră Moeson
zi . ...,
o.
Șaguna

Contele Francisc XNadasdy cancelariul aulie pentru
Transilvania cătră Şaguna iîn causa .

regulării referinţelor ierarchice
.-.
, AR
Răspunsul lui Şaguna cătră Nadasdy
., ...,

1683
173
176
177

177
180
180
182
185
187 :
158
189
189
191
191
193

431 —
19.

Scrisdrea lui Moesonyi cătră Şaguna

20.

Răspunsul

episcopului Şaguna

ai,

-
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193

cătră- Moesonji

Seris6rea lui Mocsonşi cătră Şaguna
22. Răspunsul lui Şaguna cătră Moesonyi

”

. .
. „..

a

23. Dobran cătră Şaguna . .
;
|
|
„24. Şaguna cătră Dobran. .
i
„25. Moesonyi cătră Șaguna e.
„26.

Răspunsul

28.

Hurmuzachi

29.

Şaguna

cătră Şaguna

.

.

2199
. .

ca

Pa

41.

207

.

207

Nadasdy cătră Şaguna în privinţa teritoriului metropoliei române ș.a.
Răspunsul lui Şaguna cătră Nidasdy .
Ra

..

1,
„

Vice-cancelariul aulie pentru Transilvania Bar, Reichenstein cătră Șaguna insistând
a se pronuneia, sinodul diecesan asupra întrebării, dâcă metropolia, ce are a se înfiinţa
nu ar fi să se estindă numai asupra românilor ortodoxi din Transilvania
. . . .
Petiţiunea sinodului diecesan din Sibiiu din 22 Martiu st. v, 1864 cătră Impăratul în
causa reînfințărei metopoliei
.
o.
Seris6rea comitivă cătră presidiul cancelariei aulico-transilvane despre petiţiunea sinodului cătră Impărat pentru metropolie
....,
.
.
eee:

.

îs

[ea

216
218
221

222
226
235

2240

Şuguna neputând participa la sinodul din Carloviţ, trimite comisariului Philippovies
cerutul răspuns la întrebările puse pentru sinod . ..
..
|

43.

Declaraţia lui Şaguna la întrebările de pertractat în sinodul din Carloviţ

44.

Serisrea

la înfiinţarea: metropoliei române în opt puncte
. ..
lui Vicenţiu Babeş cătră Şaguna, în privința

sinodului din Carlovi,
45.

Propunerile

46.

Motivarea

41.

: 208
210

Suplement la instrucțiunea dată comisâriului împărătesc os, Bar, Philipposici pentru
sinodul episeopese din Carloviţ , . ....
Pee eee...
„238
Comisariul împărătese Philippovici recâre pre Şaguna a răspunde Ia întrebările,
cari

"aveau să formeze problema sinodului în Carloviţ.
42.

200
206

ea

37. Dechiaraţiunea representanților români cftră comisariul împărătesc Bar. Philippoviei
"la congresul din Carloviţ ..
cc.
|
38. Memorandul representanţilor români Ia congresul din Carloviţ cătră Impăratul
39. Cuvântarea lui. Vicenţiu Babeşiu în congresul sârbesc la 5 August 1864
40.

196
191
198

„205

31. Respunsul lui Şaguna cătră Mocsonyi.

36.

ae

,

cătră Hurmuzachi

30. Moesonşi cătră Șaguna

35.

RR
eee ae

cătră Moesonţi.
. ,
e
deputuţiunei române cătră împăratul presentată la 3/15 Martie 1862

Adresa

34.

22195
196

lui Şaguna

21.

„92.
39.

„194

.

240

cu privire
241

întrebărilor

e.

de

program

ale

246

episcopului Bucovinei Hacman la sinodul din Carloviţ ......
„248
propunerilor episcopului Bucovinei Eugenie Hacman la sinodul din Carloviţ
252

Protocolul şedinţelor sinodale, ţinute în 13 şi următârele qile ale lui August
- Carlovi
«. co.
ţ
ee
ee
eee
te
48. Protocolul ședinţii sinodule ţinute la Carloviţ în 11 Septembrie 1864
49 „ Protocolul ședinței sinodale ţinute la Carloviţ în 11 şi 15 Septembre 1864

1864 în
285
291
292

—

482—
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30.

51,

Adresa multor. credincioşi din eparehia Bucovinei cătră episcopul Eugenie Hacman, în
causa ţinerii unui sinod provincial canonic, la care să -participe şi membrii mireni

pentru organisarea şi gruparea ierarchică a bisericei greco-orientale în Austria
. ,
Autograful împărătesc pentru înfiinţarea metropoliei române şi denumirea episcopului

295
_

Șaguna

305

de archiepiscop şi metropolit

.

Si

i

...

52, Autograful împărătesc îndreptat cătră patriarchul sârbesc privitoriu la întrunirea con-

53.
54.

gresului sârbesc
Instrucţiunea

în causa împărțirii averii

împtrătescă dată

ţional sârbese

.

Ministrul-preşedinte

.

„|.

comisariului

1.

.

Schmerling

. .

cătră

Iosif Bar.

[

.

[

metropolitul

.

[

.

.

Philippovici

[. [. [

.

Șaguna

cu

.
la

[ .

.

.

.

3

e

congresul

[. .

privire

la

|

.

j

+

905

.

906

na-

.

-

metropolia

înfințată
ee.
.
eee
emma
807
55. Metropolitul Şaguna mulțămesce lui Schmerling pentru înfiinţarea metropoliei .
„810
56, Metropolitul Şaguna. serie episcopului Emilian Kengelaţ dela Verșeţ și consistoriului
din Timişora trimițând
un număr de circulare cătră românii din acele eparchii.
311
51. Insuși cerculariul . . ce
eee...
312
58. Patriarchul sârbese Samuil Masirevici gratuleză metropolitului Şaguna . . . .
314
59, Comisariul împărătese Philippoviei învită pe metropolitul Șaguna la congresul din
Carlo
e
315
60. Metropolitul -Șapuna mulțămesce comisarului împtrătese Bar. Philippovici pentru spri“ginul dat la înfiinţarea metropoliei române . . .
cc...
316

61.

62,
63.

Comisariul împărătese Philippoviei încunoseiinţeză pe metropolitul Şaguna despre terminul ţinerci congresului în Carloviţ pe 5 Februarie 1865
. . . . ..
. . . .

817

Philippovici, că nu 'se pote
îi
.

OBIT

Metropolitul. Şaguna descopere. comisariului .împărătese
presenta dela început la congresul din Carloviţ
Cerculariul

episcopese dto 27 Decembre

vechiu

1864.

Nr.

1137

cătră

români congresuali îndreptat pentru participare la congresul din Carloviţ
Episcopul

Aradului

Procopie

Ivacicovici întrebă

pe

metropolitul

în pers6nă participa la pertractările congresuale în Carloviţ
„ Metropolitul
66.
67

68.

Şaguna

răspunde

episcopului

.

Şaguna,

,

.

deputaţii

.
dâci

.

„818
pâte

.“.

„819

că mai întâiu au a se presenta

ca deputaţiune la împăratul și apoi la congres în Carloviţ numai pe 15 Februarie nou
320
Cuvântarea mea cătră împărat, când m'am înfățișat la Prea-Inalt Același cu deputaţii
din întrega metropolie de ai mulţămi pentru resolvirea metropoliei .
820
Protocol despre şedinţele conferenţiale, ținute în urmarea înaltului intimat al
ministe-

riului de stat, din 29 Decembre 1864 Nr. 8842. din partea corpului
representativ român
gr. or. în Carloviţ, începând din 20/8 Februariu 1863 pănă în
dina subsemnată, spre
scopul realisărei unei împăcăciuni în privinţa fondurilor comune
administrate în Carloviţ şi a miinăstirilor binăţene
eee
ea
ee
eee
eee
e e e

Protocol despre şedinţa conferenţială ţinută în Carloviţîn 2/14
Martie 1865, din par-

tea corpului representativ român

la

Dlui arehiepiscop și metropolit român

69,

Ivacicovici,

toţi

congres, în

urmarea

gr. or.: Sub

convocării

preşedința

„892

Excelenţiei Sale

Excelenţiei Sale Dlui

arhiepiscop şi metropolit baron de Şaguna. In presenţa
Iustrităţii Sale dlui episcop
al Aradului Procopiu Ivacicovici şi a subserişilor deputaţi
congresuali .
Protocolul. despre şedinţele conferenţiale ţinute la
provocarea Eselenţiei Sale Inalt
Preasânţitului archiepiscop şi metropolit din partea
corpului representativ român în

3283

—

433—
-

Pagina

Carloviţ începând din 5/17 Martie 1865 plină în diua subinsemnată. Sub preşedinţa
Excelenţiei Sale Dlui archiepiscop şi metropolit Andreiu baron. de Șaguna. În presenţa

Ilustrităţii Sale Dlui episcop al Aradului Procopiu Ivacicovici şi a subserişilor. deputaţi congresuali . se ce
d.

70.

Disertaţiunea, ce: archiepiscopul şi metropolitul Andreii a ţinut

330

în conferinţa birba-

ilor români de religia ort.' răsăritână la Carloviţ în 5 Martid:1865, despre aceea, că
noi românii despărțindu-ne de cătră scaunul metropolitan Carlovitan, și înfiinţândune
propria metropolie, avem dreptul de +: pretinde'o parte din averea metropoliei: Carlo- : -

Opiniunea

subserişilor

membri

.:..

.

viţane, şi cfte-va mănăstiri ale. eparehiei sârbesci dela, Timișora şi Verşeţ

71.

333

în sinodul

români..a acelei comisiuni, - carea,. s'a ales

general ţinut în Carloviţ, pentru. cercetarea, stării fondurilor: comune naţionali adminis-

trate în Carloviţ; şi pentru eruarea părţilor.ce compet naţiunei serbesci şi române din-

316

eee
opace me
trânsele . . . . . . . . . . . [ . [| [nea
episgeneral
z. Proiect! de programă al representanţilor” românilor conchemaţi la sinodul
despre
drepte
şi,
practice
grabnice,
pertractări
unei
copesc în anul 1864 spre scopul
co...
e ch.
.
icăde cătră sârbi
a românilor
"despărţirea ierarch
„18. Conspeet despre starea parochiilor curate și amestecate, -aflătâre în ambele diecese

.
339

Timişora şi Verşeţ, respective în cele 16 protopopiate ale acelora; Timișora, Chichinda
mare, Ciacova, Lipova, Fiâget, Masias, Jebel, Cianad, Panciova, Becicherecul-mare,
apoi: Verşeţ, Palanca, Caransebeş, Mehadia, Varadia şi Lugoş. Conspectul e compus

369

după date oficiâseşi parte e întregit şi îndreptat după cea mai bună cunosciinţă privată
74, Adaus, la disertaţiunea archiepiscopului şi metropolitului Andreiu bar. de Şaguna
ţinută în şedinţa conferenţială a deputaţilor români din 10/22 Febr. 1865...
III
175. Dechiaraţiune supletorie . . . . ARN

76,

Protocol sinodal, în, privinţa deslipirei

scaunului nou

şi încorporat metropoliei greco-răsăriten6 din Ardeal

TI.

Memorand

de metropolitul

Şaguna

cătră ministrul

creat episcopese

și Ungaria
Schmerling

.

.

371

314

în Caransebeş

.

.

în privinţa

-

..

dreptului

e.
... o.
românilor la averea bisericâscă comună cu sârbii
citră ministrul
Şaguna
ui
metropolitul
al
1865
Aprilie
1
din
18.. Suplement la memorandul
ee
e e
Schmerling
„ Adresa metropolitului Șaguna, pre lângă care ascerne suplementul memorandului cătră
a.
ete eee
e
so...
ministrul Schmerling . . .

- 80.

“sl.

82.

Metropolitul

381

383

lui
Șaguna cătră Schmerling pentru întărirea noului episcopal Caransebeşu

Ioan Popusu: - . .:. . ea...
în -persâna archimandritului
în privinţa înstalării sale de metropolit
Schmerling
Metropolitul. Şaguna câtră

|
..

la resolvarea finală
Ministru-preşedinte Schmerling cătră „metropolitul Șaguna privitoriu
..
e.
ee
«e.
.
.
.
.
ierarchice
a despărţirei

388

- Ministru-preşedinte cătră metropolitul Șaguna. în -privinţa “modalităţii, cum ar fi a se
e e. cc...
susțin6 o unitate între metropolia română gi cea sârbâscă

389

cestiuni privitâre .
„. Metropolitul Șaguna cătră Schmerling pentru resolvirea finală a unor
391
ea averei ş, a.
împărțir
român,
itului
metropol
dotarea
ă, precum
la despărţirea ierarhic

„Ministrul de resbel cătră metropolitul

Șaguna în privinţa pregătirilor de instalare a

e oo...
Ioan Popasus=e
noului” episcop al Caransebeşului,
Ivacicovici în
Procopiu
Aradului
l
episcopu
cătră
„. Metropolitul Șaguna

....

a Caransebeşului
dării nduă a eparchii Aradului şi înfiinţarea episcopiei noue

”

393

privinţa aron-

+

. -.

55

394

.
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Intrebare telegrafică a metropolitului Șaguna

cătră Sehmerling în privinţa administrării |

eparchiei Caransebeşului pănă la întroducerea noului episcop
i.
Respunsul telegrafic dela ministru-președinte cătră metropolitul Șaguna pentru administrarea eparchiei Caransebeşului pănă la întroducerea noului episcop SI:
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