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Stea p poporultit român dintru început aprope rea. 

a fost. Istoria nâstră este un Şir întreg. de lupte şi de 

suferinţe. Asupra coloniilor traiane, după detragerea -le- 
giunilor romane, potop de popâre barbare, -au năpădit, | 

îngreunându-le viţa şi periclitându-le existenţa. Val de 

val năvălitor a trecut cu apa, 6ră petrile : au remas. În 

crepăturile. şi pe câstele Carpaţilor stau şi adi neînvinşi 
urmașii colonilor lut Traian, formând şi adi ca și la - 
venirea lor în Orientul Europei, 'un element de ordine .. 
și de civilisaţiune. În şirul luptelor infinite avut-aii Ro- 

“mânii un port de reculegere; de mângăere şi de întărire 

sufletăscă : biserica lor: națională. Acesta Je-a conservat 

legea din care a isvorit credința. lor tare și neclătită, 

care i-a! făcut biruitori; acesta: le-a conservat unitatea 
limmbil și a moravurilor, Ă 

- Împărțiți și adr Românii sub şepte stăpâniri, nimica 

S'ar fi ales ei de dacă în biserică nu se găsia chegul, 

 



care: să intărăscă- şi susţină . legătura acestor coloni TO- 

mane.: 'resfirate.! Între multele nefericiri, venit-a ' asupra 

Românilor şi desbinarea confesională, întomplată in Tran- 

- silvania' la "finea - vâcului - al XVIL După-ce acest act 

întristătoriu a fost presentat în lumină falsă, aflat-am de 

bine. a compune sine ira et studio, istoricul uniunei din 

7 Oct. 1698, după cum am „Putut din isvorele istorice 

„române și străine: Âncă înainte cu 16 ani, am, fost pu- 
blicat un studiu-asupra acestui obiect în „Candela“ din 
„Cernăuţi. Continuând cercetările mele, am fost şi mat 
mult întărit în resultatele obţânute. Acest studiu îl pre- 
sent în cele ce urmâză. Scopul este: a servi adevărului 
prin presentarea faptelor în adevărata lumină istorică; 
a contribui la cimentarea legăturei Românilor, cătră bi-. 
“serica răsăritenă, depositariul învățăturilor curat aposto- 
"lice creştine ; şi în fine a demustra că Românii numar: 

“în uniune reciprocă, prin credinţă şi sentimente, Er nu 
prin” legături . nefiresci cu adversari, „pot găsi mântuire 

şi -fericire. ” 

În expunsre m'am silit a țân€ cumpăna dreptă, ferit 
de subiectivism sau personalism. Mulțimea isvârelor fo- 

Iosite, aflu .superfluu a o indica fie în şir alfabetic fie 
în Şir cronologic. „Se află” isvOrele „puse în notele sin- 
guratice?).. - 

“Losoj î în „Iunie 1900. 

1. 

Dr “tnesl. Goorge bopovicii 
- , protopresbiter, 

an Î. când se'folosesc în traducere rom: 
înţelege testul german. Unde se află 

să se caute studiul meu din „Candela“ 1835. 

5 Hurmuzaki E. şi Criş se amintesce apriat; altcum se col6ne ad litera la A, Pop, 
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Privire fugitivă asupra bisericii 'or-. 
todoxe pănă la încercările de uniune 

ale reformatorilor. 

Romanii au primit creştinismul împreună cu 
coi dintâi creştinii). La Români începutul creş- 
tinismului în Dacia so reduce la timpul împopo- 
rării acesteia cu colonişti romani; Gră lăţirea și 
întărirea lui la restimpul cristalisării “naţionalităţi 

“lor. Avom destule momente doveditore, cari pro- 
_beză. învederat, că Românii în: periodul învasiunci 

„PopOr elor erau creștini?). La venirea Maghiarilor, 

1) Faptele apost. II, 10; x, 1—13; 1, 7,—3, . 

2) -Vedi Dr. Julius Jung : Râmer und Romanen în den Donautiin- 
dern, 'Insbruck ,1877 pag. 233; Enăcânu: Creștinismul în Dacia, 
Bucuresci .1878 pag. 15.; Rob. Roesler : Rumănische Studien, Leipzig 
1871; Popea N.: Vechea metropoliă, Sibiiu 1870 pag. 47. În secolul 
al IV. “lea se afla în Dacia centrală ierarchiă. organisată. La conciliul 

ecumenic din 325 în Nicea au participat episcopul Teofil din Dacia. 

Vedi Daniil Papebrochius : in actis sanctorum april mens. T. II. pag. 

87., Cf. Trăstere Alt u. Neu- Dacien e. XI.p. 40; Maniu: Studii asu- 

pra scrierii prof Dr. Jung intit.: „Romanii şi Românii“, Bucuresci 1878 
pag. 33 la î. Crişan: „Adaus la "istoria unaţiei bisericesci a Românilor 
în Transilvania sub împăratul Leopold 1. Programa institutului peda- 
gogic-teologic anul 1886/87 pag. 4; „Brevis Valachorum Transylv aniam |. 
incolentium, Historia“ .de Petru Bod, manuscript litografiat în 25 
exepl. de veteranul nostru academician V. Babeş din biblioteca mu- 

'seului din Cluş la pag. 16 scrie: „Quo tempore christianam religionem 

1
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- Românii locuiau împreună cu Slavii Ungaria, şi 
“Transilvania, având viaţă de stat închogată. Şi 
„anume după mărturiile 'istoriilor vechi, chiar și 
maghiari, Românii aveau treci provincie de sine: 
stătătâro sub regimul ducilor proprii: Ardelul, Cri- 
şana și Bănatul “Timişan. De şi isvorele istorice 
nu no demustră ori de Românii, fiind creştini de 

“ritul gr. or., ar fi avut pre timpul acela şi ierar- 
chia lor bisericâscă: totuşi, se pare necredibil a 
afirma, că acâsta ar fi lipsit, existând organisa- 
țiunoa politică de fapt.. Pre când tâte poporelo 

in Dacia Valachi primum ainplexi sunt, perplexa est quacstio; cum 
cacterae ctiam corum.res antiquac non satis sunt exploratac. Seculo | 

“ quarto jam populi in Dacia existentes ad fidem Christi crudicbantur, 
imo ecclesiae jam fundatae erant, siquidem in concilio Nicaeno con- 

"tra Arium anno 825 celebrato, observantur. concilii . actis subserip- 
-.sisse - legati cecclesiarum Dacicorum, Protogenes a Dacia, Vitalis a 

Dacia Ripenso, Valens a Dacia Seythopolitanus, Theophilus' Gothiac 
episcopus, Gothia dicebatur tunc ea regio, quae Valachia nunc dicitur. 

- Rodem rursus « seculo concilii Constantinopolitani, a Thedosio magno 
adversus, Nestorium convocati, actis subscripsisse notatur Geron- . 
tius * Episcopus “Tomensis. Apparet ex Euscbio, .in vita Constantini, 
Socrate Sozomeno,: aliisque ea loca inhabitassc Christianos“. Asemenea 
în alt manuscript litografiat tot din partea Dlui V. Babeş sub titlul: 
„Memoriu: manuscript al contelui Emeric Miko despre Români ales 

- biserica lor“ în limba maghiară la pag. 7—9 scrie: „Az Olâhok ele- 
ităl fogva a gărig vallăst kovettek, 6s az Konstantinopoli Patriarcha- 
hoz hallgattak. Mikor kezdcttek Ieresztyânckk6 lenni a nem bizonyos, + 
de az bizonyos hogy ha ott laktak, “a hol most az Olâhorszâg vagyon 
mâr a riegyedik -sekulumban Keresztyenyek v6ltak. Mert a Nitzenumi 

: conciliumban a mely gyiijtetett volt 325, Eszt. Arius ellen, ez helys6- 
gekbăl 'valok egynehânyan jelen voltak €s subsceribâltăk ugy mint 
Protogenes a Dacia, Marcus Metropolita, Vitalis a Dacia Ripenso, Va- 
lens a Dacia, Teofilus. Gottianak (a mint ott.iratik olăhorszâgnak) 
Piispăkje. Azutan ismât Netorius ellen -gyăjtetven conciliumot Teodo- 
sius esăszâr 331 esztendăben, itt is piipOkk kozott, szâmlaltatik 
Gerontius Tomusbol valo Piispăk mely. văros' volt a Duna mellet“, 
“Tertulian cătră finea sutei a II numesce în scrierea contra ludeilor şi Dacia * 
între ţerile, în cari s'a lăţit creştinismul. În. prelegerile despre istoria bi- 
sericii române, ale cruditului profesor din Cernauţi Eusebiu Popovici 
litografiate pag.85—41, aflăm espusă întrebarea încreştinării Românilor. 
cu multă orientare și cunoscință. :Vedi şi Tincu-Velea: Istoria bis. 
Sibiiu 1865 pag. 1 scqu. Si ' ”



“din părţile acestea erau deja încreştinate — 
afară de Maghiarii veniţi — Românii, din timpu- 
rile” vechii fiind creştini, vor fi avut preoțimea 
lor cu organisația bisericci gr. orientale. 

Cei dintâi Maghiari au fost încreştinaţi de 
“preoții gr. or. Ducii Bulcs și Gyula 'au primit 
botezul în Constantinopole, aducând cu sine de 
acolo pre episcopul Hieroteiu. (9:48). Libloy Schul- 
ler!) este .do părerea, că urmașii lui Ilicrotciu în 
succosiuine nemijlocită ar fi residat în diferile locuri 
în. Ard6l. Asemenea şi Alexandru Gavra şi 
Petru Maior socotesc, că după episcopul IHie- 
rotoiu, ar fi urmat altii în. scamn. Regele Stofan 
cel Sânt la anul 1011 a întomeiat o mănăstire 
în Valea Vespromului, pentru călugăriţe grecesci, 
şi prin “litere fundaţionalo grecesci a: dăruit'o 

bogat2). DR 
Ducele român. Ahtum (Aktum, Optum), a 

cărui provinciă: ora Bănatul Timişan, ca creştin 

gr. or., a. înființat- în cetatea Maros (Mureș) o 

mănăstire gr; or. cu hramul S. In Botezătoriul, 
aducând egumen și monachi din Vidin?). Acest. 

duce resculându-so contra” regelui Stofan cel St. 

a fost greu bătut. Oştonii căduţi în luptă sau 

înmormântat în cimiteriul mănăstirei ' susnumito.. 

Regele lăsă pre călugării gr. or..în proprietatea 

lor, având aceştia a. 1/, parte a cotăţii.: Mai 

. DL. Schuller : Sicbenbiirgische Rechtsgeschichte I tom. p. 346 ; 

" Pesty Frigyes: Szorenyi Bânsâg tortânete I tom: p. 310.  -- 

“ 3) Pesty.Fr. op. cit. p. 810; ; Lukics Demeter: A megyarorszăgi 

Szerbek vissonya az cgyhâz uniohoz p. 7; Rad. v. Radis: Die Ver- 

fassung d. ort. kath. Kirche b. d. Serben în Oestereich-Ungarn. p. 3. 

3) Pray:- Hicrarhia II p: 93 la Pesty Fr. op. cit. p. 3tl, vedi 

şi [. Preyer: Monagraphie d. k. Freistadt “Temesvar p.; Lukics 1. c. 

p. 7.; Bârâny: Temesvârmegye emlcke p. 9. 
1 
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„târdiu înse regele Stofan înființând episcopia rom. 

“catolică a, Ciănadului, a strămutat pro monachii 
gr. or. din cetatea Maros la Oroslamoş. 

Vedem deci, că. regii maghiari singuri au 
tolerat confesiunea, gr. or., dar nu ce nică mirare, 
fiind-că mulți dintre că erau parte înrudiți, parte 

- încuscriţi -cu principii gr. or. din vecinătate. Chiar 

fratele regelui Ladislau . cel St. a fost gr. oriontal; 
6ră forte mulți din dignitarii regatului. maghiar 
orau creştini gr: orientali. 1) 

în anul 1204 so plânge papa Inocânţiu III 
într'o scris6re 'cătră rogelo Emerich, că în im- 
poriul lui osistă numai o mănastire rom. catolică, 
pre când. mănăstiri gr. or. sunt mai multe?). 

De. şi acestă afirmaţiune se pare exage- 
„rată, totuşi e învederat, că pe atunci erau mulți 

credincioși do ritul ort. or. în regat, nu nu- 
mai români și slavă, ci chiar şi maghiari. 

După pustiire a ""Pătarilor so lăţi roligiunca 
gr.-.or. în regatul maghiar şi mai tare, fiind. slă- 
bit elementul “maghiar forte. Sub domnia rogolui 
Ladislau IV, cei mai de aprâpe consilieri rogosci. 
erau gr. or., cari în-sfirşit atrascră şi pro rege 

în sînul bisericei ortodoxe, pănă-ce apbi trimisul 
papal, episcopul Filip din l'ermo, îl readuse în 

sînul bisericci rom: catolice. O fică a lui cra 
măritată, după regele sârbesc Stefan Dragutin?). 
Exemplul regelui Ladislau al IV Pau urmat şi 

"1) Csaplovies: Slavonien II p. 16; Katona: Historia crit. IN. 
tom. p. 375, Pesty. Frigyes op. cit. p. 341. 
i 2 Pesty Frigyes ibid.; Lukics D.1c. p. s—11, Radit op. 

cit. p. £ 
% Csaplovies. op. cit. Il.p. 16; “Bârdosy : 'suppl. Analecton, 

Scepusien E 211, 218, si, 318. la a Posty Fr. op. cit. p.:342; Radiă 
„op. cit. P , -
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canonicii câpitulari din Vesprom, cari alungând 
pre episcopul lor legiuit Petru, în locul lui au 
ales pre prepositul “Nicolae din Ardei, aderent. | 
al bişericcă gr. orientale 1). Cu tâte acestea este 
forte greu a hotări- scamnelo episcopilor gr. or. 
în Ungaria, fiind-că cu privilegiarea bisericei rom. 
catolice, biserica şi clerul gr. or. devine sub- 

jugat. şi aservit episcopilor do ritul latin, cărora 

„prestau' şi deciuială. 
Regele Emerich rgă pro papa : a'or gânisa 

o episcopiă pentru toți” credincioşii gr. or. din 

“regatul Ungariei, la care și primesce respuns 

in anul 1204, însărcinând papa pre cpiscopul 

din Oradea şi: pre prepositul din Bakony a sa-: 

tisfaco dorinței rogesci 2). 
În anul 1225 s'a înființat mănăstirea gr. or. 

„ Meszity (Mesici), care există şi pănă a aqi în Co- 

“mitatul “Timiş (Bănat)5). Ă 
Papa Grigorie al IX porunci. archiepisco- 

'pului din Kalocsa, s& cerceteze ori de există 

episcop gr. or. în Severin, şi dacă este atunci 

să stăruie al converti la, biserica rom. „catolică. 
Tot acest papă la anul 1234 se adresă regelui 

Bela IV, ca s6 nimicescă: scamnul episcopesc: 

ort. din Cumania, fiind stricăcios bisericei catolice. 

Bmil Picot derivă de aci, că în Ungaria de 

nord ar. fi fost-o 'episcopiă sr. or. organisată:). 

După apunerea casei regesci - arpadiane,. 

regii succedaţi din casa. Anjou, „avend a „mul- 

) Pesty Fr. | ce. p. 342. . 
2 Pesty Fr. op. cit. pag. 312. 
3 Lukies D.lL.c.p.8. 7 

', 4) Emil Picot: .Les Serbes de Hongrie pag. 26 ia Posty Fr, 

Ă op. cit. p. 342—948; Lukies D. |. c. p. 1. . 

-
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țămi tronul regal numai înfluinței papale: rau 
cu totul: dovotaţi bisericei rom. catolice. * Ast:- 
fel -vodem pre regele Ludovic cel Mare, că 
demândă în anul 1366 comitatelor Caraș Şi 
eve (Bănat), ca prindând pre toţi preoții gr. 
or. împreună cu soțiile şi pruncii lor, să-i ducă 
înaintea comitelui. suprem Benedict. Himty). 

Dară tocmai .sub - acest rege se slăbi logă- 
tura Soverinului cu regatul Ungariei; și în anul. 

1370 patriarchul constantinopolitan crează o epis- 
"copiă gr. or. aci; denumind pre Antimie de atare?). 

În anul 1391 se . înființază şi o mănăstire. 
în Maramureş. În legile ungare nu arare ori se 
menţioneză cr edinoioşiă ortodoxă. În jumătatea 

„primă a sutei a XV existau în cetatea Timi- 
şora,. biserici şi şcâle gr. or.5), eră în a două 
jumătate a sutei acesteia s'au mai sporit. . 
În suta a XIV și XV sar fi creat şi cele 
mai multe mănăstiri în Bănatul Timişan precum: 
Vodița lângă Mehadia, mai departe mănăstirile 
de lângă Ciclova, Srediștea-mică, Vărădia, Sam- 
luc (Morava) Și Partoşi). 

“ Primul episcop român numit în isvârele cu- 

noscute, este I6n de Cafa la anul 1456, în păr-. | 

| - 5 Csaploties op. cit. p. 17; Pesty Fr. op. cit. p. 344; Lukics 

“ Pl Jiretek : Geschichte d. Bulgaren p. 327 la Pesty Fr]. c. p. 345. 
3) Preyer op. cit. p. 119 şi p. 130. 
4) În opidul Logoj, după tradițiune, biserica veche numită şi | 

mică, cu hramul s. Nicolae, ar” fi fost âncă mănăstire fundată de nisce 
călugări veniţi din ţera românescă. Acâstă biserică era zidită în stil 
gotic- -bizantin și asemenea celei. din Vărădia 'adecă a mănăstirei de 
acolo. Poporul . din giur. şi. pănă adi numesce biserica ortodoxă, din 
loc, biserica romândscă stu mănăstire, spre deosebire de biserica gr. 
cat. scu uniată. După totă probabilitatea, biserica veche, care a stat 

, isolată de „cetate, dintru început a fost mănăstire, la ce ne îndâmnă 
a crede şi împrejurarea, că proistosul” ei după pictura veche avea 

+
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țilo FHunedorei. Sub regii Mathia (140S—1490) | 
și Vladislav IL (1490—1510), avu biserica orto-. 
doxă unele uşurără, dară fără durată lungă). 

Episcopul Macarie al Galaţului, după S. Clain . - 
şi Cipariu, (1469) âncă nu se scie positiv ori de - 

„a fost în Ard6l lângă; Făgăraș?) In. anul 1491, 
se amintesce alt episcop, 'I6n de Muncaci, supus 

__motropolitului gr. or. din Ard6l5). Asemenoca la. 
1489, aflăm pre pririul' metropolit din Ardăl, cu 
numele Daniil, în Fel6c lângă Cluj. De aci îna- 
inte aflăm apoi episcopi-şi metropoliţi în 'Tran- 

'silvania. Episcopii inşirați înse se par a fi fost 
-oxumenii mănăstirilor singuratice, numiţi ca, atară . 
de principii ţerii+). Da 

Cu bătaia nefericită de la Mohaci 1526-se 
„separeză Transilvania de Ungaria. a 

vestminte semiepiscopale. După părerea şi a istoricilor maghiară, acâstă 
biserică era fârte veche," în tot casul înainte: de venirea Tutcilor. 
Astăgi există numai turnul, carete după inscripția ce.o pârtă, este - 

_ unicul monument vorbitoriu; despre privilegiile istorice ale Românilor 
bănăţeni. ” - 

*) Şaguna: Istoria bis. ort. rom. tom. IL. Sibiiu, pag. 85. 

3) Epistola voevodului I5n Pongrâcz cătră magistratul din Sibiită : 

sună : Prudentes et circumspecti,: quia is Reverendus Makarius Episco- - 

“pus Galliciensis super presbyteros Wolachales, certam taxam et pro- | 

ventus suos exigere habet: igitur vestris dilectionibus committimus ct. 

mandamus quatenus dum ipse. Makarius Episcopus'hujusmodi proven-! 

tus suos super dictos Presbyteros Wolachales in medio vestri exigere 

voluerit, in hujusmodi exactione cidem omni vestro auxilio adessce 

debeatis. Secus' non facturi.  Ex' castro nostro. Dijod tertio die 

festi nativitatis virginis gloriosae. A. D. 1169. Ioannes Pongrâcz 

vajvoda Transilvanus ete. v. Pesty. Fr. op. cit. p. 3147—8348 n., deci . 

Macarie ar fi fost episcop în - Galicia -după Pesty Frigyes. . 

3) Pesty Fr. ibid. iu 

1%) In anul 1557. regina Isabela numesce pre . Cristofor de 

Episcop al mănăstriei de lângă Silvaş (Episcopus claustri Fel-Diod). 

Pesty Fr..op. cit. p. 3149; 6ră cătră sfirşitul suteia NVI se amintesoce, ” 

un Episcop gr..or. Todor Tivodoroviciă în Sibiiii, vedi Lukics D. 1. c. - 

pag. 18. : : PR - Pe
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: Patriarchul Macaric din Ipec (1558S—1573) 
a obțânut de la Turci' dreptul a denumi epis- 
copi gr. or. pentru Ungaria de sud. După dife- 
rito îns&mnări se. num&raă pe acel timp Il 
(unspredece) episcopii gr. or. în Urigaria, precum 
în Vârșeț, Timiș6ra, Buda, Pozega și altele.!) 

In anul 1607 întimpinăm sub principele 
* Sigismund Răkoczy pre Sava de episcop în. 
„Zuipova?). Asemenea pre la anul 1600 aflăm în . 
“în Zenopolea (Boros-Jen) episcop &r.. Or. Acâstă 
episcopiă din lenopoloa s'a înființat în. jumă- 
tatea a II. a-sutei XVI de opissopul. “Matei 
Brancoviciă, fiu al comandantelui Avram .Branco- 
vicău.. din Timişăra. 3 In Vârșeț ar: fi fost la, finea, 
sutei a XV Partenie episcop gr. oriental“). 

| In Sirmium s'a întemeiat episcopia de metro- 
politul din Tergoviște Maxim, cătră sfirşitul sutei 
a XV5). La Pozega episcopia, s'a, înființat la finea 
sutei a. XVI, €ră în Perşeţ în jumătatea a d6ua 

„a sutei a XVI de episcopul Simeon). 

Biserica, ortodoxă din “Ungaria și 'Fransil- 
vania, pănă la; ivirea, reformaţiunii, au avut, des- 
clinit, de la despărțirea “bisericilor în apusenă. 

Și râsăritână-la 1054, se îndure grele lovitură 
din partea papismului. Spiritul de. propagandă 

» Lukics D, 1. c. p. 17. ” 
. 157. 2) Pesty Fr. op. cit. p. 351; ; Bărâny A.:  Temesvărmegye Emlcke 
p. 157. 

s) Radiă op. cit. p. 31; ; Tincu Velea 1. e. p. 18. 
1) Bâhm L.: Geschichte d. Temeser Banats 1. tom. 'p. 414 

fr a numi isvorul ; Picot op. cit. p. 427 vegi la Pesty Fr.- op. cit. 
p. 35 

5) Radiă op. cit, p. 13 şi 31. 
| €) Milleker : Gescţicnto d. R. Freistadt Wersctz, p. 64; dna 
op. cit. p. 31,
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catolică pre acel timp era rațiune de stat, şi 
creştinii . ortodoxi . fură persecutați neumaân, ca 

„schismatici înfidoli. Începând de la papa Silvestru 
II, continuând cu Grigorie IX 1234, Nicolae 

IV 1290, Benedict XI "1304, Clemente V 1314, 
loan XXII 1327, Clemente VI 13$6, Eugeniu 

„IV 1436, Calixt II 1457, Sixt IV 1483, precum 
şi sub alții s'au mărit suferințele religi6se alo 
Românilor, prin provocările neîntrerupte cătră 
regii Ungariei şi prin silinţele. neadormite: de 
propagandă, de a stirpi total biserica ortodoxă şi - 

“de a nimici cu desevărșire pre credincioşii oi!) 

valachi din Ungaria, Banat, Ard! şi Cumania. 
Nobilitatea se, condiționeză de ritul catolic. . Ro- 
mânii cari nu se supun! devin iobagi şi se în- 
greuneză cu dări. 

Dorinţa papilor nu S'a realisat, și regii Ungariei 
după vremi, au trebuit nu numai se tolereze ci 

chiar rare ori se privilegieze biserica ortodoxă, 
constrinși -fiind. de resânele mai înalte 'de stat. 
Din causa acestor persecuțiuni “cumplite şi 10- 
curile 'episcopiilor variază. şi probabil în schituri - 
au aflat adăpost episcopii în vâcurile aceste de 
suferințe, precum şi. Românii numai în cr epătur ile 
Carpaţilor au aflat asilul lor. Afară de cele enu- 
merate, din titlul metropoliţilor sau din alte isvâre 
istorice, se pomenesc ca locuri de episcopii: Beiuş, 
Maramureş, Oradea-mare, Sătmar și Vad în 

„ Ungaria; Bistra, Făgăraș, Felec, Galaţi, Giuagiu 
“de sus. (el-Diod), Silvaş . în Transilvania. Un 
-diptich donat de G. Sincaiu mnuseului naţional 

.1) I. cav. de Pușcariu: Date istorice privitâre la familiele” . 
nobile române, Sibiiii [1 1895 pag. 153—155 ; Crișan, |. c.p. pag. 6—7,
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din Pesta, precum şi alto isvâre nenumite de 
I.. Puşcariu, ni-ar fi. păstrat numele următorilor 
Metropoliţi români de Alba-Julia: loan la anul 

„1348, — Nicefor 1 1366, 'Peofan 1376,:Nicefor - 
IN 1392, Dionisiu.. 1404, Nicolau 1 1415, Ar 
seniu 142$, Euthimiu 1436, Vasilo 11-19, Nicolau 
IL 1459, Teodosiu 1:4+70, loan II sau loaniţiu 1-479 
amintit şi în diploma, regelui Mathia, “Theoctist 
1507, Gerasim 1521 Și între anii 1531—1533 

ă Ioreste I, Teofil 1 şi Stefan I['). Românii: au 
avut a suferi necontenit de proselitismul bisericii 
„catolice; ei erau. lipsiţi de drepturi cetăţenosci 
şi supuşi la deciuială, clerului catolic. Roterinţelo 

- acestea nofaxvorăbile i-au făcut pre Români s& se 
strîngă, Şi s6 țenă la un loc şi s6 dco bisoricei 
lor un carâcter mai mult național. 

') Puşcariu op. cit, bag. 156—157, 
7



II. 

Starea bisericei ortodoxe sub prin- 

cipii indigeni calvini - 

. Lăcomia .nobililor. şi luptele de pârtide adu- 

seră. ţera, la mare prăpastiă. Poporul român prin. 

uniunea celor trei naţiuni de la. 1137, „unio 

trium  nationum“, ajunse aprope la starea de 

„servitute, cum ne dice un cronicariu „că s'au apesal 

cu totul'de cătră nobili şi “au redus la stare de servi, 

ca și cum ar fi nisce Gmeni cumpăraţi, şi că nu-i 

| lăsa să trâcă la, alte moșii, nici chiar despoiați 

“cu totul.şi de averile lor, şi că li-au răpit tote - 

drepturile şi libertăţile, și ca. i-au îngreunat, cu 

sarcini mai grele decât crucea, cari nu le mai. 

pot purta“:). În contra împilărilor neomen6se 

Roimânii se resculaseră şi. oştiră: aprâpe duoi: 

ani, pănă-ce regele Albert la anul 1439. -ușură 

în câtva sârtea lor, căci revolta dintre anii 1437— 

14335 n'a fost alta decât o remonstrare: pentru 

impilările politice şi religi6se. Sub Corvini pare că - 

sârtea Românilor. se îmbunătăți prin unele fa- * 

voruri obțânute, dar cu. mortea lui Mathia se 

9 P. larian : Istoria Românilor din Dacia superioră, "Viena 

1852 1. pag. 29. - n
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pare că peri și dreptatea din ţară. La anul 15110 
altă rescolă trebui cu multe jortfe sufocată. Pera 
era slăbită prin frământările . interne şi stârsă, 
er evenimontele istorice de la începutul sutci 
a XVI, aduc asupra “Transilvaniei o “schimbare 
în, și mai reu a lucrurilor, atât în cele politice 
cât şi în cele bisericesci pentru Români. Puterea 
cuceritâre a 'Turcilor isbesce ţera. debilitată a. 
Ungariei, după bătălia nefericită din 29 August 
1526 într'o stare de 'robiă. Urmară certole de 
tron între lerdinand 'de Austria și. între In 
Sigismund Zâpolya. După învosla tăcută - între 
aceştia la 1537, Transilvania cu părţile adnexo 
e stăpânită mai bine de un secol şi jumătate 
de „principii ei indigeni. În acest restimp. fatal, 
istoricii noştrii descriu suferințele Românilor 
preste tâtă închipuirea. 

Urmarea catastrofei de la Mohâcs fi şi 
sclăvia turcâscă, care dură mai mult de un: 
secol și jumătate. Pentru Români se alătură. la 

“jugul turcesc și altul cu mult mai greu, adecă 
impilarea ne mai audită a bisericii şi națiunii 
din partea principilor . indigeni calvini, de unde 
urmă decadenţa lor cea mare atât în cele poli- 
tice-sociale cât şi în cele Disericesci. Situaţiunea, 

lor, necum săli se.schimbe în bine, li 'se înăspri 
încă şi mai tare, căci pre lângă legile de mai năinte, îndreptate în contra drepturilor lor biseri- cesci şi politee, se alăturară şi altele de un conținut mult mai barbar, | 

„Pe lăngă acestea se mai adaug și porse- Cuţiunile religioso, căci, petrundând pe acel timp în „Pransilvania doctrinele “reformăţiunii din Occi-
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dent, ele au fost adoptate în forma Lutherănis- . 
mului do cătră Saşi, eră în forma Calvinismului 

do cătră Maghiari. Şi atacurile îndreptate din 

partea acestora contra bisoricei române orto- 

- doxe,-nu se mărgindu numai la mijloce.legalo, 

“ci adese-ori cra întrebuințată chiar . torța; . ast- 

fel libortatea consciinţei, proclămată cu atâta 

„omfasă şi garantată de reformatori, se prefăcii 

în cole din urmă în prea tristă realitate a unei 

aprige persecutări pentru ortodoxi. | | 

„Puterea absolută, co o avea catolicismul 

din vechime în Transilvania, a fost înfrântă, 

pe Ia anul 15425). În dicta țânută la Cluj la anul 
1556 se desfinţază episcopia catolică din Alba- 

Iulia şi averile bisericesci'se seculariseză. În anul * 

1570 se deereteză şi. confesiunea unitară de 

roceptă. Dară ca să so înțălâuă mai bine situa- 

țiunea do pe. atuncia, a bisericei ortodoxe din 

"* “Trasilvania, trebue să aducem unele: din legile 

statorite în dieta ci.. - - | pu | 

| Așa, deciseră Calvinii impreună cu Lutheranii, 

că confesiunea ortodoxă ca, -idololatră să se 
stirpescă din ţară). Precum înainte cele trei 

" “naţiuni privilegiate căutau feluritele mijloce spre 

“apăsarea, şi despoiared Românilor, așa lucrară în 

altă formă și cele patru confesiuni recepte. Cal- 

vinil imiteză .întru tâte, ba . întrec. chiar, în 

apucături pre catolici. Seria întregă de legi 

determină scopul şi mijlocelo lor ncumane. Spre 

1) Catechismul calw., ed. de Barițiu, Sibilă 1869, pag. 109. 

3) Analele acad. rom., 1875, tom. III. pag. 15. (Idololatria virtu- 

tibus divinis inimica erădicetur: praccipue vero Valachoruni, quorum 

ductores. coecos ducunt, atque tam se quam miseram plebem in 

foveam deduxerunt). . , , 

,
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oxomplu dicta din 30 Noomvre 1566, ţ6nută la Sibiiă, în art. 36 decrotâză stirpirea doctrinelor roligi6se contrare Luteranismului Și Calvinismului „ca cresuri. Art. 37 dispuno: „că aceia, cari ar fi contra decisiunci de a extermina religia orientală, să stei la discută din biblie cu episcopul Goorgo şi dacă n'ar voi a să întorco la religia cea ade- voerată (cea. calvină), unii ca aceia, fie episcopi românesci, popi sau călugări, să fio scoși ţară. Tot poporul să asculte numai do episcopul, Greorgo şi de” popii, cari îi alege el, iar cine ar tur- „Dura pe aceștia să. fie tratați ca trădători“ 1). - Românii fură desbrăcați de tâte drepturile cetățonosci și religioso. “Ca Popor. erau numai  tolorați şi siliți cu forţa a îmbrăţoșa legea. calvină, „ Eră în articlul 18 dela G lan. 1568, anăm “clerul românesc denunțat. de diotă la. princi- pele ț&rei, anume, că n'ar fi suferind pe episco- pul călvinesc, că n'ar fi ascultând do învățăturile lui, că s'ar fi țen6nd de legea. cea vechiă, prin urmare, că. ar fi „de pedepsit2). îi __ Dară persocuţiunile acestea își făcură de cap în aşa numitele stătoriri : » Approbatae et compila- tae constitutionos Transilvaniaoe. În dieta țărci din” 1573adecă se proclamă libertatea Cconsciințoi, dară numai pentru celo 4 confesiuni așa numite re- cepto; cară în a. 1575 se decreță,5) că „secta olahilor“ su a grecilor să fie tolerată numai 
1) G Barițiu: Părți alese din istoria Transilvaniei 1, tom. p. i 

130; Crişan 1. e, p. 9. 
„ i 

3) Barițiu Catec.. p. 110... 
| 5) Hurmuzaki e „Fragmente z, Geschichte d, Rom“, II. Band, 

p. 3. et. Harian L. l.c., pag. 49. (Tolerantur Pro tempore usque bene. 
placitum Principum ac regnicolarum). , 

:
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„do. astă-di pe. mâne, adecă numai pănă. li va 

plăc6, principilor şi diotei, ca săi. sufere pre 

„ortodxi. Aprobatele dispun ; „Românii s6 fie. 

ț6nuți în: sclavagiu desăvârşit, şi şi acesta nu- 

mai câţ timp 0 vor afla-o cu cale: principele 

= şi nobilii. Căci nu meriță o tractare „mai bună 

cu 'atât mai puţin vre-o. graţic“.!) 
. - 

“În anul 1579 se statori,. că clerul bisericei 

române să ceră episcop de la principe, numai - 

po cel ales cu voința comună, cunoscut de om 

capabil, pre carele principele să/l. întărească, 

dacă va află cu cale 2. .. . 

| Atta diotă din anul 1585 decretă prin a- 

ticlul 13; că episcopii ortodoxi să nu aibă a 

face visitaţiune canonică fără scirea domnilor 

feudali). n a 

De iiobagiă seu boeresc nici fiii cei însurați 

"ai preoților nu erau şcutiţă, precum ni arată '0. 

lege din a. 1639). Eră în logile —. codificate - 

la un loc în:„Ap. et Comp. p. 1. tit-VUL art, 46. 

la anii 1639, LG40 :1646, dreptul matrimonial 

al biserieci ortodoxe r&maso tors şi în locul lui 

se puseră alto. dsterminaţiuni decretate în die- 

tele ţărei. Aa | Si 

Metropoliţii erau degradați la simpli împlini- 

"oră ai voinții prefecţilor, vice- şi subprefecţilor 

(făispân, alispân,.. szolgabir6), cărora li-se dete 

“puterea, .de a destitui după -plac pre protopopii 

1) Crişan |. c. p. 10. ' 

3) Hintz: Gesch. des Bisth. d. gr. n..u. Glaubens genossen in 

„ Siebenbiirgen. Hermannstadt 1850, pag. 16 ct Ilarian |. c. p. 49. 

- „5 Analele acad. rom. 1875. tom. IIÎ.; pag. 66. - . 

"1% Barițiu | c. pag. 112. liarian |. c., pag. 50 et Şaguna |. c. 

= p. (99—100).. : o , a
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români, 6ră pe-preoți a-i pedepsi, ori cum .ar 
afla de' bine). | . 

“Alte legiuiri erau, cari nu-i scutiau pre Ro- 
mâni de muncă nici în s&rbătorile cele măi mari. 
În aceste suferințe pentru puțin timp o. radă do 
speranță . licuresce Românilor. Mihaiu vitezul, în 
înțelegere cu. împăratul Rudolf II, întră în 'Pran- 
silvania şi bate înfricoşat pe principele Andreiu 
Bâthory la Schelimberg. .După acestă bătălie 
Mihaiu vitezul devine puțin timp stăpânitoriă 

“preste 'Transilvania?). Principele Bâthory fu prins: 
ŞI ucis în anul 1599. Mihaiă întră triumfătoriă 
în Alba-Iulia, capitala Transilvaniei şi sediul me- 
tropoliei române. La scurt timp, în 18 Septomvre 
1600 Mihaii cade jertfă, fiind ucis în cortul seu. Metropolia română ortodoxă a obțGnut favoruri do la el. ae ! 

Persecuţiunile Românilor: se (En lanț și nu se arăta alt chip de scăpare, decât părăsirea „credinții şi trecerea : la Calvinism, punGndu-li-se multe beneficii în vedere în schimbul IGgii lor strămoșesci. În acest restimp. au și părăsit unii ortodoxia trecând la Calvinism5. În dieta din 1680. se intergice preoților din țara românâscă, a întra în Transilvania, 6r călugării fură “pros-. criși din t6tă țâra. Prinart. 5 al dietei din 1042 - se interdice episcopilor rom. Sub: pedâpsa ca- terisirei, de a nirotoni întru preoți fii de iobagi, cr pro cei hirotoniți destituindu-i, se-i trămită domnilor de pământ. . | Sa 
') Barițiu 1, c. pag: 112, 
2) P. arian 1. c. p. 45 sequ. . 3) G.. Sincaiă: Cronica rom. ad, an. 1643.



| . Starea cea mai deplorabilă însă a: bisericoi 
române de sub principiă indigeni, ni-se înfăţișază 

în diploma din-10 Oct. 1643, prin care George 
Râlkoczy |, întăresce. «de episcop pre noă alesul 

Stefan Simeon, dăâră acordându-i numai atâta 

jurisdicţiune, cât i-ar „permite superintendentul 

calvin. 

| Acâsta, diplomă. cuprinde! [5 puncte"), din 
cari citez unele, pentru-ca să se vadă, cât de 
“mare era despotismul şi subjugarea, în care se 
alla biserica ortodoxă. Anume Moetropolitul: este 
obligat să nu se opună (non adtentabit) Românilor 
acelora,: cari ar trece la legea calvină; să pri-, 
mescă catechismul calvinosc şi să înveţe după 

RN el, să ţenă în fie-care an sinod, însă atât el cât 
si protopop să nu cuteze a aduce la îndeplinire 

> decisiunile sinodale, fără autorisarea, episcopului: 
ST ealvinesc;.să, nu depună din serviţ vre-un pro- 

= topop fără scirea, “superintondentului. 

Se câră în tâte afacerile principiale sfatul 
episcopului calvinesc, şi s6 nu facă vre-o func- 

țiune însemnată fără. mandatul lui. 

| În “virtutea legilor inarticulate, biserica orto- 
“doxă în Transilvania, devinecu totului aservită 
și subjugată, bisericii -calvine sau reformate. Su- 

perintendentul calvin este de fapt și capul bisericii 
. ortodoxe, care avea dreptul de suprainspecţiune 
aprope în tote causele mai momentudse, fără 
a cărui 'scire și aprobare nu se putea dispune 

:) Şincai: Cronica Românilor, toni. IL. pag. 38. laşi 1853 et 
Laurean: po priv, la ist. Tr. Viena 1850. — Analele ac. 1875: 
tom. IIL. p. 70. Alte legiuiri de aceste se afiă în archivul pentru is- : 
toriă şi Filologiă a lui Cipariu. culese de dânsul şi de Moldo- 

. Van. . 
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nimica: important. Chiar dreptul de întrunire în 
sin6de coste limitat, căci fără scirea prealabilă 
a- superintendentului reformat, nu se puteau țEn6 
adunări bisericesci. Diploma lui Goorgo Rakoczy I 
este, confirmată la 20 Faur 1669 do Apafi [cu 

„“adausul a:altor patru puncte"). 

Metropolitul era întru tâte Supus la ar- 
Ditriul Suporintendentului; și în cas de opunere 
era delăturat și maltratat. So tipăriră Și distribuiră 
la, porunca principelui și suporintendentului cărți. 

„cu învățături contrare bisoricii ortodoxe. 
„Autonomia, firâscă a, bisericii de rit gro- „cesc, a fost în timpu! principilor aleşi atât de _nesocotită,; drepturile şi dignitatea ci ora atât do nesfiit călcate în piciGro, încât vo decadenţă mai desăvârşită abea era cu putință, şi nici în- cercările de intervenire a Domnilor din Para- Românâscă, mai ales a lui Şerban Cantacuzino, „hu puteai să aibă mult succes, [do la începutul seclului XVII, protestanții îşi croiseră' în zelul lor de convertire, planul de a falsilica prin înv&ță- „tură reformate puse în gura preoțimii române legea cea. veche, pentru-ca poporul român să 

ă 1) Cronicariul Şincaiă' se ex 
vină se (PlOmMA lui G. Râkoezy astfel: „vedi cum se mesteşugau . Cal- Drept acceie jos eredința şi legea lor pe bicţit Români dai Ardei. 
despre cure am poți crede, ca pe Metropolitul Belgradului Ilie Joreşt 
în diplomatul ac îi entat la anul 1638, nu pentru bârtelele ce se scriu 
mit catechismul a, eu lăpedat din vlădiciă, ci pentru-că n'au pri- topopii şi profi espre carelo voiă rosti ld anul 1645, Căci toți pro- .. litului Stefan Suci se scot în „diplomat de sub jurisdicția Mitropo- lie. Iorest. Eu ns Ii calvini, şi aceia au osândit pe Metropolitul 

- Care aşa sunt date di „Am cetit-. cărţile . nobililor din Alimor, 
Ptavoslavnicii- adeciăi e “koczy, că cât se vor lăsa de sfânta unire cu 

primă în 'op. cit. tom.: III. pag. 41
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fie tras astfel, ca într'o mreje, pe nesimţite” în 
legea cea nduă. “Spre Scopul acesta Sau emis 
în mai multe rânduri la adresa Metropolitului 
Şi a clerului român instrucțiuni amenunțite, date 
în scris şi pline de învățături protestantice, în 
adever un fel de normă catichetică protestantică- 
orientală, “Cu porunca expresă, ca, instrucţiunea, 
religi6să să i-se dee poporului “în înțelesul aces- 
tora. Asemenea instrucțiuni a primit Metropolitul 
Dositeiii în anul 1617 pe timpul domniei lui 
Gavriil Bethlen, Metropolitul Ghenadie II în anul! 
162S şi Metropolitul Stefan: Simonovicz în anul 
1643 în timpul lui: George Râkoczy | [«2).. 

Asemenea politică bisericâscă a urmat faţă 
de Români şi' George Râk6ezy II; carele a 
dat instrucțitine identică. cu coa a lui Râk6czy 

1 pentru Românii din Maramureș, la mâna pro- 
topopului Simeon Petraşcu2). 

Sub Apafi I (10679—1688) s'au împus contri ȘI 
buiri grele. preoțimii române. "Tot sub acesta s'a 
cassat şi o mulțime de diplome nobilitare de 
ale” familiilor române?).: 

În 4 Martie 1669 au. întărit Mihail Apafi 
colecţiunea de legi: „Cormpilătae constitutiones * 
Transilvaniae et Partium Hungariao eidem. ad- 
nexarum“, cari nu sunt mai bune pentru. Români, 

| cupringend unele disposiţiuni barbare, ca: oxter- 

1) B. Hurmuzaki + Fragmente din istoria Rom ânilor tom. IL. trad, 

de 1. Slavici, Bucureşți 1900 pag. 11—12, Ă 

2) Şincaiă Op. cit tom. III pag. 53—51, Hurmuzaki l. c. .p. 19—20. 

s) Barițiu op. cit. tom, I. pag. 135.
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minarea totală a poporului român din Arddi, 

desființarea biscricci ortodoxe şi altele'). 

"Ca col mai. grav cas din: acest period de 

suterinţe, ni se presintă -violentarea şi osândiroa 

Motropolitului Sava -Brancovici (1656— 160), 

unul .din cci mai zeloşi 'şi energici ' dignitări ai 

bisericii ortodoxe din “Transilvania. 
“Sava Brancovici a fost întărit do Metropo- 

polit la 28 Decomvre 16562). Vicţa acestui bărbat 
providențial a fost forte agitată, şi prin jertfirea 
lui pentru biserica ortodoxă, cu dr eptul s'ar pute 
număra, între - muceniciă ei. Din causa rivalități 
între Râk6cy IL şi Acațiu Baresai, întrând Turcii 
în țară, prădară și pustiiră cumplit pretutindenea, 

_de caro sârte nu scapă nici cetatea Alba-lulia şi 
roşedința Metropolici ortodoxe în anul 165, 
pentru restaurarea căreia osteni mult Sava Bran- 

covică, adunând bani do.-la credincioşi, ba chiar 
_şi' din principatele române şi din Rusia. La anul 
„1677 fu Metropolitul Sava Brancovici acusat de 
duoi . nobili maghiari, la înstigările superinten- 
dentului calvin Mihaiu “Tophaeus. În sinodul țenut 
la 2 lulie 1680 a fost judecat ca criminal, şi su- 

pus la temniţă şi os6ndit la perderea întrogei sale 
averi. Tot în. acest sinod s'a ales de Metropolit 
al Românilor, Iosif Budai, despre care se presu- 

pune, că ar fi servit cinci sau şese ană, urmând 

„după dânsul Varlaam. 

Suferințele. Metropolitului Sava Brancovici 
sunt preste îire, din, Causa maltratărilor dehone- 

pag. RI Şincaiă op. cit. tom. II. pag. 102, Barițiu Ist. Tr. tom. Î. 

:) Laurian + Magazin istoric tom. Il. pag. 253.



— 21 — 

stătâre şi nemilse, dar tote încercările n'au 

putut înfrânge tăria credinţei sale:). 

Chiar un cronicarii maghiar nu se exprimă 

_. măgulitoriu, asupra. injurici aduse lui Sava Bran-. 

coviciu, numindu-0 »pe mai augită păgânescă şi 

cumplită tirăniă:)« | “ 

“ Sirul neîntrerupt al Metropoliţilor români din 

Alba-Iulia, sub domnia principilor Ardelului ar fi 

fost: Varlaam 1537, Paul Tordaşi 1569, Ghenadie 1 

1580, loan de Prislop 1595, Teoctist 160, 

Dositheiă 1627, Ghenadie II 162$, lie lorost. 
1641, Stofan (Simon ori Simonovici) 1643, Da- - 

niil 1651, Sava (Brancovici) | 1656, Iosit: (Budai) 

1680, Ioasaf 1682, Sava IL 1656, Varlaam II 

16875). Cu cei duoi din urmă ne vom ocupa 
. 

9 Hurmuzaki op. cit. II. pag. 20—21 ; Sincai 'op. cit. tom. il. 

pas. 131; Şaguna op. cit. pag. 105. n 

») Mihaiii Oserey, carele pre vremea aceea viețuia la curtea: 

lui Apafy seric așa: „Scriind cu despre episcopul românesc, cel 

mal sus numit (S Brancovici) mi-a venit aminte un lucru, care tre- 

_buiam să-l scriu subt domnia lui Apafy, adecă: cum au lucrat atunci 

cu un vlădie românesc a nume. Sava, Acesta fiind, om învățat şi 

procopsit, prințul de multe ori la trămis sol la Muscali şi la doi. 

Domni româneşti al Viachici şi al Moldovei, pentru care lucru i-au “ 

„ pizmuit domnii cei .din Ardâl, şi pe Sckeli laslo carele era rudeniă 

„de aprâpe cu, Sava, la învins râvna banilor vlădicului, şi neputând alt- 

mintrelea încăpea la dânșii, s'au înţeles cu Stefan Nalaczi asupra lui . 

(in care conspirațiă n'a fost amestecat Michai! Teleki) şi neputendu-l 

- întralt tip aduce în disgrația prințului, pre un preot românesc de la 

Vinți de gios, cu multe daruri la accea lau adus, ca să părască pe 

viadicul cel românesc înaintea prinţului ..... - „_Sekeli și Nalaţi 

jura că este adevtrat. Drept accea au prins pe vlădicul şi i-au pră- 

dat tâte averile ... Drept aceea pre bielul nevinovatul vlădic lau * 

scos de la închisâre şi. numai în cămeșă şi îsmene atila lau cor- 

bicil, pănmii-ce s'au rupi și au cădut cămașa, ismenele şi carnea de 

pe dânsul o... .. a trebuit mişelul se moră şi averile lui le-au 

împărțit între sine Sekeli Laslo şi Nalaczi Isifan. Ne mai augilă 

__ păgânescă și cumplită lirăuiă“. Şincaiu op. cit. tom. III pag. 130—131 

“compară și Crişan 1. c. pag. 16. 

pag. 157. 
5 Hurmuzaki op. cit pag. 23—24 compară Puşcariu op. cit.
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mai amenunţit, sub cari s'a preparat Și încheiat 
_unația cu biserica catolică. | 

 Ajungă -cele citate, pentru a cunăsce fatala 
situaţiune. Căci este evident, în co mod şi cu 
câtă perseveranță s'au opintit potestăţile publice 
ale statului, a deschide reformațiunii câmp liber 
Și a-i mijloci un s&ceriș mănos. De altă parte, 
bine-că nu se pâte negă, că se amintese şi 
unile legiuiri scutitâre pentru Români, . dară 
fost'-au ele şi esecutate? - Istoria ne domustră 
contrariul. | a 
„Starea bisericei ortodoxe din restâmpul 

acela se pâte reasumă în -urimătorele : autonomia 
bisericei nu esistă decât numai nominal. Metropo- litul și sinodul, despoiați do drepturile lor, erau „Supuși în tâte superintendentului calvin, carele purtă şi titlul de episcop român (olâh piispok). Sinod nu se putea: ț6n6 fără scirea şi învo- irea lui. 'Tâte actele sinodale trebuiau autorisato de dânsul, neputendu-se nici unul emito fără voia, lui.?) “Sinodul şi consistoriul eraă controlaţi de densul, 6ră Mitropolitul, dacă se opunea, erâ îndată: depus, ba chiar şi maltratat.3) 

Aceste referințe nau putut r&mâne fără „urmări f6rte triste. “Poporul, pe lângă că erâ 
„d Hintz 1. c. pag. 32, (Vespremi Jânos erd6lyi ref. magyar 6s olâh Puspok). — Şincai 1. c..an. 16-43. — Cipariu „Acte și fragmente“, Blaşă 1855, p. 198 et 254—055. . _ ; - Na 2) Despre acâsta ne mărturisesc maj multe diplome, “la Şincai . ce. pag. 33 ct 118—119, Cipariu 1. €. pag. 263, Laurian „Doc. ist. priv. la ist. Tr, Viena 1850 pag. 112, " i „_5) Precum să întmplat cu Ilie Iorest . (1640—1643), carele, Opunendu-se, fu acusat ' pa necirept: şi depus: de Râkezy, sau cu D. 3qgiraneorici (1656—1680) Şincai î. c. ad an. i6s0, Cipariu 1.



„în stare helotică, do jobasziă, decădu âncă măi - 
tare. în privinţa vieţei reliui6se- morale și socialo; 
Cră clerul se află în " asemenea decădință ; :1) - 
cl fu împins pănă la trepta cea mai do jos a 

„culturei. Cunoscințele preoţilor nu se întindeau 
“mai departe decât la puțin cetit şi scris; de 
cultură. teologică-sciinţifică, nu putea fi nică vorbă, 

do Gra-ce în t6tă; “Transilvania, nu se află nici 
un singur înstitut de educaţiune pentru preoți 

- ortodoxă, şi puțina lor. instrucțiune ce. o aveau,: 
o primiau pe la monăstiri scurt înainte de chito- 
toniă.?).  - ” a 

Așă eră situaţiunea. bisericei ortodoxe, 
“când ovenimintelo începură: a dă: trebilor ” în 
Transilvania alt curs. | | 

. : De acâsta vorbesc: regulele' disciplinare, aşă d. e. Dositeită 
mitr, 1627, Cipariu 1. c. p. 150 şi altele de asemenea, 

! :) Grama : „Istoria -bis. rom. un. cu Roma, Blașit 1884, pag. 
79. De acesta sărte se pare, că nu erâu feriți nici episcopii români, 
căci despre Teofil şi Atanasiu ni-se istorisesce, că nu cunosceau ! - 
limba latină, o limbă, care eră basa 'instrucțiunii de: pe acel timp. 
Cipariu |. c. pag. 83, Crişan : Bcitrag. zur Geschichte. der kirehi.. 
Union der Rom. in Siebenbiirgen unter “Leopold I.. Hermannstadt 1883, 
pag. 52. . ,
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Ardslul sub domnia austriacă. Înce- 
putul şi organisarea propagandei 

- catolice în Transilvania. 

Împăratul Leopold 1 ajutat şi de alţi domni- 
tori creștini, după, multe bătei sângerâse scâse 
în fine pe Turci din Buda (1686), şi din cca 

„mai mare parte a Ungariei şi puse mâna şi po 
“Transilvania, scăpându-o de jugul şi de supremaţia 
tureâscă,. sub care gemuse mai mult de un 
secol şi jumătate i > 
„Așa trecend Ardâlul în anul 1688 sub 

protecţiunea austriacă, principii indigeni r&ma- 
seră recunoscuți de cârmuitori legali ai țerci. 
Tot în acest an şi anume în 9 Maii Apafy |. 
împreună: cu cei adunaţi în dieta dela Sibiiu, se desfăcură, s&rbătoresce. de ori-ce legătura cu! 
Porta şi de supremația ci, jurând fidelitate casei habsburgice.) Murind Mihail Apafy L., la anul 1690, Aprile 13, lăsă Pe fiiul seu Mihail Apafy, IL, abia în versta de "14 ani, sub tutoratul 

:) Rusu: „Compendiu pentru Ist, Trans. Sibiă 1864. pag. 344.
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“împ. Leopold 1.;!) acest principe abdise în fine 
de principatul "Transilvaniei în. anul 1696 şi îl 
încredință cu totul împeratului Leopold I și ur- 
maşilor lui legați... Sa 

- Împe&ratul, primind Transilvania sub -cărmu- 
irea sa, se vădi nevoit a asigură staturile Tran- 
silvaniei cu: diploma, din 4 Dec. 1691, cum-că 
drepturile şi privilegile lor vor rămâne novătă- 

mate şi libertatea confesională, neatinsă?.) | 

_ Aceste întâmplări politice grau de insămnă- 

„tate mare pentru biserica, ortodoxă şi națiunea . 

română din Ardei, căcă atât istoria -politică, 
dară mai ales cea bisericescă căpătă, spre finea 

- sutei a XVII. altă faţă. | 

Luând Leopold în mână cârmuirea trebilor, 

'situaţiunea: se schimbă şi începi o eră n6iă şi 

„îns6&mnată în istoria acestei: ţări. po 
Dară durata domnirii austriace o vedea 

guvernul din Viena, .pe: de o parte numai în 

: întărirea partidei catolice, care în decursul dom- 
"nirii principilor indigeni . mai-că se stinsese;t) . 

eră pe de altă parte în înfrângerea Calvinilor, 
a căror. loialitate eră trasă la îndoială în urma 

diferitelor r&scle, ce.lo făcuse. Într-una, .regimul 

'austriac: se încredințase, că numai prin atragerea 

1) Laurian: Doc. priv. la ist. Trans“, pag 135. Rusu |. c. p. 345, 

3) Rusu |. c. 419 ct Şincai |. c. p. pag. 175. 

3) arian Lc. pag. 54—55. ae , 

4) Hurmuzaki |. c. pag. 19; Fiedler: Die Union der Walachen 

in Siebenbiirgen. (Acad. der Wissensch, phil. hist. Abth. 1838 Wicn) 

pag. 851, -et Bariţiă Catech. pag. 114 — Bartenstein : Bevor das Fiirsten- 

thum (Sicbenb.) unter des Erzhauses Botmăssigkeit zu. seiner Zeit 

wiedergekommen, war die kath. Religion daselbst nicht nur unter- 

- driikt, sondern fast giinzlich ausgerottet. (Kurzer Baricht p. 54) la 

Crişan |. c. pag. 23. : -



elementului românesc la Catolicism și-ar pute 
ajunge: scopul. = 

Disputându-se deci dospre modul şi despre 
mijlâcele, prin „cari s'ar căstiză Românii pentru 
causa catolică, se constată, că pentru lipsa do 
cultură și instrucțiune în cler şi popor, ar fi ză- 
darnică de o cam dată înfluințarea didactică, asu- 
pra convingerii relizi6se, prin urmare, 0 con- 
vertire... consciinci6să sar pute - face. numai 
cu timpul şi: fârte încet. Do aceea se combină o 
cale mai scurtă. şi se credea, că cu nisco. prero- 
gative materiale -sar căştigă mai ântâiu clerul 

„şi apoi prin mijlocirea. lui 'şi poporul. 
Calvinii, înţălogend tendenţele guvernului 

„se puscră ale zădărnici, făcând diferite greutăți. 
„Atunci păşi la mijloc un bărbat, carele după 
putere, vadă şi influinţă se simţia destul de apt 

„a delătura greutăţile acelea, cu atât mai vertos, 
pentru-că se bucura âncă Şi de încrederea Mo- narchului:). Acest bărbat cra cardinalul Leopold : Colonici, archiepiscopul  Stritonului și primatelo „Ungariei ; el obțânuse acum lă anul 1692 resultate favorabile pentru Catolicism, atrăgând la uniune mai mult decât 200 de comung orientalo. din die- cosa 'Muncaciului2). - o | 

„ Împăratul Leopold a fost educat de mic pentru starea preoţescă şi crescut sub influința lesuiţilor, fârte influenți atunci în monarchia habs- 
| *.)-Hurmuzaki c. 1. pag. 25. a Ă ? i a 

i ș Ă , 

net î sg, iedler Î. e. pag. 355 şi Hurmuzakil, c. pag. 26.' Lui Colo- Us a serie gicerea : „Faciam Hungariam captivam, postea mendicam catholicam“. Acesta din urmă de bună samă, că a urmărit'-o în tot decursul ;vieţei sale. Szalay : „G i 
. pag. 80-—31. la Crişan 1. e. pag ap schichte de Ungarn“, tom. IV.
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burgică. Din acestă împregiurare se lămuresce 
țenuta lui față de lucrările şi nisuințele propa- 
gandei catolice. D6 şi prin decret imperial la 
anul 1690 fu garantat liberul exerciţiu al religi- 
unii; cră la 4 Decembre 1691, prin diploma 
solomnă; se publică ca lege fundamentală şi so 

întăresc: tâte. privilegiile, se garanteză - drep- 
turilo şi libertăţile confesiunilor acatolice : totu-şi 
în ascuns lucrările se făceau altcum, după cum 

-vor arăta şi resultatele acestei asitațiuni latente. 
Fapt este, că împeretul Leopold I n'a întrodus. 
pre Iesuiţi în 'Transilvania, din contră prin res- 
criptul împărătesc din 9 Aprilie 1693, aceştia nu 
se admit în serviciile bisericosci, dar tacito a 
consimțit, ca archiepiscopul' Colonici să trămită mi- . 

sionari în părţile ardelene, în prima linie din ordul 
Iesuiţilor, cari singuri putoau da pept' cu clerul 

“instruit și inteligent protestant, mai vârtos forte 

destoinic şi exercitat în oratoria bisoricâscă. 
La uniunea Românilor în prima  liniă are merit. 
Leopold Colonici, născut la anul 1631, fiu al 

„comandantelui militari din 'Comorn. i) i 

Colonici era dedicat carierei militare dintru 
început.: În calitate de cavaler maltesian a luat 
parte şi la resboiă. Mai apoi venind . la, alto 
sentimente, . îmbrățișază, cariera preoţescă. Om 
f6rte arbiţios şi “norocos fiind, :în scurt timp se 
ridică d demnităţile cele mai înalte. În anul 1659 
era camerariii împărătesc, la 1668 episcop, în 
1691 ar chiepiscop în Calocia, (ISalocsa), Gră la-1695 
primato al Ungariei. Spre marea nefericire a Ro- 

1 Veşi Miko 1 c. pag. 85 sequ. .
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mânilor, acest fanatic şi ncobosit dignitariu catolic, 
era şi bărbatul de încredere necondiționată al 
curții imperiale; bărbat. forte capace şi iscusit 
în alegerea și aplicarea mijlâcelor pentru sco- 
purile sale. . n A | 

„EI conducea propaganda catolică cu spiritul 
sou ager şi cu brațul seu agil şi viguros, și. 
cu amăgirea şi cu linguşirea, şi cu puterea şi cu 
înțelepciunea, după cum îi dictau referinţele 
“schimbate. Așa neadormit a veghiat și a lucrat, 
cu Omenii. sei aleşi și experţi, pănă-ce prin amăgire 
îşi întinse cu paiangonul laţurile sale asupra Ro- 
“mânilor creduli și de secoli împilaţi, reduși lao 
stare de sclavagiu şi miseriă. Românii împinși ne- 
cesitativ a căuta îmbunătăţirea sorții lor de secoli 

„vitrege, fură orbiţi de munții de aur, puşi lor în 
perspectivă și cari ispiteau ca o nălucă seducătâre 

„pre preoții şi creștinii necăjiţi, pănă cădură jertfă, 
acestui nesățios şi fanatic ierarch catolic!). 

| Din îndemnul cardinalului acestuia, scrise şi 
“tipări în 'Tirnau “iesuitul Martin Szent-lvâny 

opul: „De ortu, progressu et diminutione Schisma- 
tis graeci etc.“, în “cară îi-cră aminte a domus- 
tră, că diferinţa întrâ biserica catolică şi orientală 

„ar fi neînsemnată, şi s'ar. fi. mărginind numai la, „primat“ ; cât de adausul „filioquo“, de azimă „ȘI purgătoriă, aceste ar fi numai nisce lucruri 
secundare?).  - . i 
„Acestă carte 'se tăci, ca să se lăţescă în Transilvania. Se, mai tipăriră cu spesele car- 

î) Vedi Hurinuzaki op. cit. pag. 32 
- 3) Pichler: Geschichte der kirchl. 

scqu.; Crişan |. c. p. 21—24. 
Oce“. Il. Band, Miinchen 1865 pag. 130 

Trennung zwischen Or. und 
ct Hurmuzaki L. c, pag. 26.
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dinalului acestuia. Și catochisme în mii de es6m- . 

plare în înțelesul Catolicismului” şi se împărţiră 

întro Români, mai ales între tânetime. În institutele - 

Catolicilor se primeau băiați români fără mijl6ce, 

de so crescoau şi-se ajuturau. Un seminarii noi, - 

înființat în Cluj grijă -de instruirea preoţilor. or- 

todoxi pentru propagi anda înv&țăturei catolice). 

Pe lângă m&surilo luate de guvern în fa- 

vârea causci catolice, întonăm mai i vârtos propa- 

sanda Iesuiţilor. Aceştia dela timpul domnirii lui - 

Stefan Băâthory (15 571— 1583) fură alungaţi -din 

Transilvania şi averile lor confiscate:). Bi pănă 

a nu veni în “Transilvania şi a-şi, începe activi- | 

tatea între Românii ortodox, atrasără la uniune 

pe un egumen al ordului-s. Nicolae din Oraviţa, 

carele subscrisâ actul uniunii la 18 Ian. 1690 împre- 

ună cu alt egumen şi 5 preoți şi mai mulți deputaţi - 

lumeni, amăgiți cu unele prerogative şi privi-. 

legrii3) ; de asomene atraseră ci și diecesa Mun- - 

caciului, care eră Episcopiă sufragană a. Miiro- 

polici, Transilv anicit). 

“Cardinalul Colonici âncă în 1689. adusese 

din Roma un episcop grecesc, care “fă întărit de 

împăratul “Leopold de episcop al Rutenilor. Aur 

%) Hurmuzaki |. c. pag. 20. : 

2) „Catichisul calv*, Barițiu. “pag. 14145, cră după Teutsch 

Stau csilat Iesuiţii pe la 1588. şi abiă la.anul 1796 s'ar fi reîntors 

cră-și înapol: vegi: Teutsch, Geschichte |, der Siebenbiirg. Sachsen. 

1874, II. Band, pag. 78 ct (287—288). 

*) Pichlerl: c. p. 128 ; Ficdler : Dic Union der în Ungarn zwischen 

der Donau und der Drau von gr. Or. Glaubensgenossen “pag. ze dif: 

actul acesta vedem, că ma se amintesc cele d puncte. dogma viseri ici 

rențiale, ci se amintesce uuinai. recunoscerea papei de capul bi 

Bartenstein: Kurzer Bericht pag. 51. Crişan, |. €. pag. 24. 

1) Popea: „Vechea Metropolia ort. rom. a Transilv“. Sibiiii 

1860, p. 59.
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taţi de acest episcop, Lesuiţii sporiră uniunea cu 
biserica catolică în diecesa Muncaciului, încât 
în 2 :Maiu 1691 o contesară aprâpe 650 de 
preoți rutenii). Încurajaţi de aceste resultato .și 

- după-ce capul lor Colonici le dete Signalul, Lesuiţii 
'se întârseră, sub protecţiunea armelor împărătosci 

"în Ard6l: De loc. începură, ca și în alte țări, 
prin cunoscutele lor machinaţiuni a agită pentru causa, catolică. Între cei -dintâiii Iesuiţi, cari reîn-. trară în Ardâl pe la-anul 1693, sunt: Landl, Viz- keleti şi Gavril “Hevonesy2); ci au cautat a so “linguși la guvernul provincial și a-l căștisă mai ântâiă pre guvernatorul George Bânfty, carele, "de și eră reformat, toţu-şi se dice, că consimți pe ascuns cu. denșii şi li dete scut după putință, pen- tru a se recomanda bine guvernului din Viena. La aceștia se mai numără -âncă duoi, cari de asc- „mene. au. contribuit mult la uniune Şi anume: P. Hevenesy. și P. st. Barânyi, preot în Alba-Iulia. “Cel dintâiă se puse să delăture greutăţile, ce se iviră la curtea împerială, cră col din urmă mij- locea; la: faţa, locului Și mână înainte uniunea cu clerul românesc5),.... 

t) Pichler 1. c. pag. 198. 
*) Hurmuzaki 1. c. pag. 26, | - . ip) Fiedler 1. c, pag. 356, et ' Hurmuzaki 1. e. pag. 20—97, 

'
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Încercările de. unație sub Metropo- 

„litul Teofil. 

Catolicismul începi a spori în 'Pransitvâniă. 
Cu tâte asigurările date. do mai “multe ori, că 

Românii au voiă a se uni cu ori-care din cele 

patru confesiuni recepto, atât cardinalul: Colonici | - 
cât Și guvernul sprijineai tendinţă catolisăriă. Și 

nu Sar fi privit cu nepăsare la propaganda 

reformaţilor!). Generalul Rabutin să fic primit in- 
strucțiune chiar dela Monarch, ca să pârte de grijă, 
cum-că Românii să nu se unescă cu altă confe- 
siune, decât numai cu cea catolică»). Cu 'tâto 
acestea unii. dintre istoricii români sânt aplicaţi 
a vede; în aceste mosuri ale guvernului, numai 
îngrijire şi silință, de a înbunătăţi sortea olorului | 
Și poporului românesc din “Ir ransilvania. | 

În capul: bisericei. ortodoxe erâ po atunci 
(L637—1690) Varlaam al. IL. , primul Metropolit 

- 1) Hurmuzaki 1. c. pag 27. o 
: 3) Şincai |. c. pag. 193—194, Hurmuzali L c, pag. 28 et - 

Teutsch 1. c. pag. 289. 

3) Despre alegerea lui Varlaam de Metropolit, vedi Lesviodax : 
„Istoria bisericâscă“, pag. 322.; Cipariu |. c. pag. 238—239; Şaguna 
l. c. pag. 1 26; Hintz 1. c. pas. 29.; Popea-l. ce. pag. 86,
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„Br. or. sub domnirea austriacă. Acesta, după 
cum spune Șaguna!) şi Popoa?) a fost archiercu 
i6rte.zelos și s'a. îngrijit: mult de . ameliorarea 
stării religi6se a Românilor, dară referinţele cele 
'grele de.pe atunci, nu-i permiseră a-și împlini 
dorinţa. i Ie - 

". După dânsul urmă Teofil IIL. (Toma Szeremi) 
din Teiuş dela 18 Sept. 1692 până în Iuliu 

- 16975). Acosta fă întărit do Metropolit, de cătră ! 
„ guvernatorul George Bânfty, prin confirmațiunea 

din 21 Iulie 16924) şi chirotonit de cătră oxarchul 
Ungro-Vlachici.. Născut din familiă nobilă, în satul 
Toiuş din “Transilvania, era fiiul preotului român. 
Simion Szeremi. | i 

Despre acest Metropolit sântem înformaţi 
diferit de cătră istorici. Unii îl doseriu ca pre 

„un om slab de spirit şi do caracter Supus pati- 
melor; 6ră alţii dic, că'el numai din indemn nobil 
și “pentru binele genoral, star fi dat plecat la instisările și amăgirile - Iesuiţilor pentru unaţiă. 
In fine coste şi scirea, că “Teofil în_urma unor 
greşele personale și-ar fi: fost. atras. dis&raţia 
principelui țerei muntonesci Brâncoveanu, care - Var fi ameninţat prin secretariul scu privat Ladis- - lau Dindar, că dacă nu se va îndrepta, îl va depune. . 

x 

1) Saguna |. c. pag. 126. . , 
*) Popea |. c.pag. 86. a : ag) LeSYiodax 1. c. pag. 324. Cipariu 1. 'c. pag. 239. Ponea 1: 

3 . . . €. pag. 239, al. c. pag. 86-—87; greșit este anul la Şaguna |. c. pag. “197 ct urare, Doc.-privitâre la ist. Tr. pag. 135, căci cr pun 1693 în loc de 1692, . +) Hintz |. c. pag. 31-ct 83—89 Judecând după ce ni. istori 
l Ni D „€ e. d « ni. ist - - sesce Samuil Klain, că Teofil (cu numele de botez mona) ie cu noscea nici limba latină, putem avea o icână despre instrucțiunea ce si-ar fi putut-o câştigă fără cunoscința acestei limbi, de re crâ basa instrucțiunei pe acel timp, vedi Cipariu |. e, pag. 83 ct pag. 206
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Prin abyicerea lui - Apafi IL dela. principa: 
tul 'Transilvanici, și prin influența . di de di cres- 
cendă aşupra ţerei din partea guvernului austriac, 

„ causa, Catolicismului „mergea tot. înainte. Cum ] 

ani amintit torenul ei de prosperare cel mai 
priincios era poporul român, prin atragerea căruia 
partida catolică “spera a-și. asigura supremația 
pontru mult timp în “Li ansilvania. Calvinii  sim- 

„țiră şi cunoscură bine tendonţele Catolicilor. Ambii 
lucraiă mai - mult în ascuns docât fățiş pentru 
causa lor. Dar așa se pare, că Calvinii după . 
obiceiul lor, prefăcut. în” natura lor,. prin tero- 

"rismul practicat în şirul lung al anilor de sufe- . 
rințo, voiaii se țâna şi mai departe în friu pre 

. Români, ȘI basaţi pre - privilegiile . lor. seculare . - 
sarantato şi pre mai doparte de .impăratul Leo-- 

” pold |, nu voiau a lăsa puterea: și prin urmare: 
nici pre Români din mâna lor. Catolicii prin legi-..* - 
onar ii lor, Iesuiţii iscusiți, întinsiră, Românilor cursa, 

“prin momeli, făcându-le mari promisiuni în cas de 
“trecere la Catolicism, mai alos pentru preoți, 

cari erau forte numâroşi, câto 6—7 în unele sate: 
Cunoscând bine Iesuiţii greutăţile co ar întimpina 
unaţia la. Români, roduseră punctele de diferințe 

| de la 40, câte le aflaseră mai nainte între. Dise-- 
rica; resăritului şi a apusului la 10, mai apoi la 4 
puncte şi. în stirşit la unul: Prin acest fapt -se-. 
ușura mult posiția “Metropolitului "Teofil faţă do 
popor. "Dar din tâte. acestea pertractări, “atât . 
„Metropolitul” “Teofil, carele nici limba latină nu o 
„scia, cât și celalalt cler - puţin înțelegea, vorba 
scurtă era, şă r&mână “întru tâte la legea “lor. 
veche, — cum vom vodo a mai târdiu — recunos- . 

- 2 . . 3
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când numai pre papa de cap al Disericci lor, 
în locul patriarchului din. Constantinopolea, şi în 

"schimb să li se dea mari privilegii şi favoruri ca 
şi Catolicilor. Metropolitul Teofil terorisat din par- 
tea Calvinilor, fiind şi acusat de patima beţici, de 
vătămarea, posturilor, că -concede:a dua căsă- 
torie a preoților şi de vietă imorală ; mai departe 
din causa unei nciînțelegeri cu “uver natorul 
George Bânfty, pentru'o cumpărătură de grîu de 

„la -cancelariul: N. Bethlen, și cădut în disgrația 
superintendetului calvin Stefan Vesprâmi, a. gu- 
vernatoriului George Bân(iy Și în urma donunţării 
unor mâgnaţi înfluenți, şi a principelui Branco- 
van din Muntenia: ameninţat cu vâdirea, invinuj- 

-rilor în fața țorii şi a guvernului, Și cu perdorea' 
- oficiului, alunecă, în braţele „partidei  catolice!). 

Tesuitul P. Barânyi: din. Alba- lulia,' caro se: 
„numesce la -Nilles „qui familiarius în - animum 
Theophili“2), era în strânsă legătură cu colegii 
sei din Cluj, şi aceştia împliniau întru tâte ordinilo 
cârdinalului L. Colonică. La curtea din Viena din  res6ne mai. înalte de stat, li so. aprobaă tâto planurile Și disposițiunile lor." În 'Tr ansilvania âncă promova, causă catolică, tesaus: ariul Stefan „Apor, şi Stefan Raţiă, ortodox, provisor la fis- calat, carele a Jucat rol însemnat la unaţia Ro- mânilor, şi despre care dice un cronicariu ma- &hiar, că. din vestit hoț românesc - sa făcut papistaşs). e a 

DP, Bod op. cit pag. 172 sequ, ; 
„2 Nilles 1. e, pag.. 162. 

*) Despre Stefan Raţiu sciie scrie Nic. B 
i 

ethlen la Sincaiiă op. cit. III. tom. pag, 134; Vedi şi Mico 1. c. pag. 42—q44. . 

;Murmuzali op. ci pa. I5—38, 

ca 
pm
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- Metropolitul “Teofil, încrodințat că prin o. 
formală recunscere numai a papei de cap al 
bisericei, în aședemintele bisericei nu se inten- 
țion6ză nici o schimbare sau “modificare, și asi- 
surat atât cel personal -cât şi clerul seu de 
multe beneficii, eră Diserica şi poporul -de pri- 
vilegii şi favoruri: din motive deci curat mato- 
riale, politice şi sociale, după sfătuirea cu intimii .- 
sei, ar fi îndreptat un "memorial cătră guvernul 
din Viena în obiectul uniunei cu biserica, “catolică, 
dară numai după-ce și-ar fi căștigat siguritato, 
despre buna primire din partea cercurilor con- 
ducătore'). : 

Petiţia acesta ar fi primit o resolulio favota- 
bilă din partea guvernului central, cu totul de- 
votat Catolicismului?). 

D Vegi P. Bod. 1. e. pag. 183: „“uppflicanter fiagitamus Dip- - 
loma a sua Sacratissima' Majestate pro unione:în Transilvania  exis- 
tentium Walachorum, qui quidem alia .non petunt quout Sacratissima 
Majestas dignctur Sacerdotes et Graeci ritus Monachos corundem 

„privilegiorum 'et juriunv particip2s facere, quibus iam guudent non solum 
„sacerdotes Romano-eatolici, sed et Ariani, Lutherani ct Catviniani Mi- 
nistri. Cum în conferenţia ministeriali Viennac an. 1697, hacc Materia 
tractaretur, intererant comes Georgius Banfi Gubernator et comes Nico- 

. laus Bethlen cancellarius, qui sententiam dicere jussi, vesponderunt : se 
în Transylvania nihil de hac unio ne andivisse“. — „Acesta (adecă iesu- 

itul Paul Baranyi) în anul 1696 au îndemnat pe Teofil, Archiereul Ro- 
mânilor. ca lipădându-se de şismaticic să sc unâscă cu biserica Romei“ 
Ortus et progressus variarum in Dacia gentium, la Şincaiii op. cit. III. tom. 

"p.: 177; Samuil Klain scrie: „Mare price era între acatolici şi catolici, - 
la .carea religiă se, fie diregătoriile cele mari ale  țerci.. Acato- 
licii pofteau se fie la ei, că sunt mai mulți, cră catolicii mai puţini. 
Pre acea vreme cra în :Ardel tesaurariii crăiesc, . comitul Stefan Apor . 
catolic forte -bun. Cu acesta împăratul oscbită corespundere avea, 
îndemnându-i ca se lucreze se crâscă religia catolicescă. Acesta a 
înscințat pre împăratul de statul Românilor, cari! nu sunt streini, să se - 
“unâscă cu catolicii, numai împăratul se bincvosscă ai: face părtaşi 
tuturor. privilegiilor cu “cari. să folosesc şi se vor folosi catolicii“, 
Vedi Sincaiă ibid. 

5) “Hurmuzaki op. cit. pag. 37; „Şincaiu 1. cit. pag. 180 dice: Acesta 
a . fost începerea. unirei ' Românilor din „Ardei şi „Părțile Ungarici
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- Ori cum ar fi, r&mâne de regretat, să nu 

“dicem deocamdată - mai. mult,. că Metropolitul 
Teofil, ca cap al bisericei în loc-să se fie arătat 
cu'statorniciă bărbătâscă față cu cursele, ce i se 
puneau din partea amăgitorilor, s'a lăsat dus de 
promisiunile . lesuiţilor şi apoi aruncat în sînul 
partidei catolico?). .. ! Ă _ 

, 

împreunate despre care Bethlen Miklos serie: „Atunci în anul * 
1697 noi - trei inşi  (adecă George 'Banfi Buvernatorul, Stefan 
Apor şi Nicolae Bethlen) . eram în Viena sau Bociă şi odinioară 
fiind în : conferinţe, Kinski luă înainte instanța statului catolic în 
carea punctul cel dintăiii suna despre unirea acâsta. liste. scrisă 
între cărțile mele copia instanței aceia -și a resoluțiel, "ce s'a „Şeris 

„pre“ dânsa. Aoi amândoi, eu şi Snveraatorul giserăm, că noi nici de 
vestea iustanței aceea n'ăm audit, și precum vedem, este împotriva 
celor trei religii din Ardei, şi mai vertos împotriva re'igici calvineşti 
ale căreia numai noi mădulari suntem, măcar că suntem cc mal de. 
frunte; pentru că în religii nu este guvernatorii nici cancelariă ; 
drept aceea că noi nu putem grăi la accea s. ce. Dice Kinski: „nu, 
grăiți ca Calvini, ci grăiți ca consilieri împătăteşti s. ce. Noi destul 
am tudumănit şi instanță. âncă am dat împăratului în contra istanței 
aceia, dară nimica am isprăvit, că resoluția tot sa: dual“. Dintru 
acestea poţi culege -cât s'au nevoit duşmanii -spre stricarea nemului românesc, dară la anii viitori şi mai chiar o vei vedea acesta. esui- 
jii âncă aşa lucra fetibru folosul Românilor, ca -ei, apoi se oblă-: 
duiască preste Romăui, cum şi acesta o voiri arătă la anii următori. " “Drept aceea n'a şi numit pater Barânyi, carele a făcut m ărturisizea credinței cca mai sus adusă, pe 'Teofil Mctropolit, cum “cra; ci numai Episcop“. i E a ÎN N 

- 1) Metropolitul, Şaguna în op. cit. pag. 127 scrie «lespre Metro- politul Teofil „...... şi n'a avut tăria duchului și a caracterului bise- ricesc, de a resista cu bărbăţie „curselor; ce'i- se! făcea. din partea 
-... Se vede, că Metropolitul Teofil a avut ap lzcare la apostaşiă, însă n'a vrut singur să o facă acesta de acea se sfătuia în taină cu cei-ce aveau încrederea lui. Episcopul Popca în op. cit.. " pag. 87 scrie despre Teofil: „În dilele: acestui: Metropolit- se făcură -. cele dintâi încercări pentru de a trage pe Români la unire... “Teofil, - cum se vede, cu mult mai mic de spirit şi de caracter decât se îi „Putul resiste.după 'exemplul antecesoritor s6i ispitelor şi curselor, ce i le făcură - inimicii bisericei sale, bucurându-se pâte - de îmbucăturile, ce i se păre“a se cuprinde în promisiunile rom. catolicilor. 

| Hurmuzaki op. cit. pag. 37 îl numâsce pre 'Teoțil „Slab de spirit şi de caracter ispitit de ademârări și de aincnințări“, ! . . . Ă



Di Ai Sa 

Învălmăşala“ produsă. însc, prin _ ordinea, - 

: n6uă “repentin schimbată, a . lucrurilor, sigur că, 

a înfluinţat în măsură mare asupra, . bătrânului 

"Metropolit, carele era, -neputincios şi. morbos. 

„“Vodând el cum rescea,. qilnic influinţa Și -puto- 

-TOA, Austrici. în "Transilvania, sub a căreia, aripi 

- se adumbrea propaganda catolică; cum împreună, . 

-. “cu puterea casci de Austria, „deodată :se redică 

şi pănă aci: aprâpo oxtirpata biserică, catolică 

din ţ&ră, şi: se - înalţă în vadă și influință : prin 

„firul ev enimontelor era îndemnat, a da, ascultare 

misionarilor iesuiţi, cari: cu șoptele lor sirenice . 

îl provocau la unaţiă “necontenit. Dacă consi- 

derăm de altă parte '“tororismul Calvinilor, cari: 

“prin paşii lor -de resbunare întreprinși, îl amenin- 

țau în existenţa sa pre “Teofil, cum am amintit 

„de interâsatul “guvernator -G. Bânfly, “pentru 

“cumpărătura griului, de la cancelariul şi-nu de la 

„dânsul: Ușor înţeleszom cale puse la cale şi între- 

“prinse do bătrânul, noputinciosul și bolnăviciosul | 

„Metropolit, spăimântat cu darea în judecată. Din 

timpurile trecute era cunoscută dreptatea şi 

- judecata. Calvinilor asupra. Metropoliţilor români. 

"- - „Strimtorat afară de acesta întro' Scillă. grocă- 

a todoscă, care putea să-l ducă, la, cădere, şi tot 

atât de. primejdiosul Charybdis. protestant, . care 

tindea, să-l - apuce prin întuneiec, Teofil a scăpat - 

- numai prin aceea, că a hotărît să: se arunce 

„cu rup, -Ccu suilet în „braţele partidului catolic, 

în partea - căruia stetoa: ŞI curtea, împă&rătescă, 

"si i-a, mărturisit hotărirea sa personală” de a 
. - Pi



— 38 — 

trece la uniune în -schimbul unor. anumite - con- 
cesiuni. Do acestă disposițiuno sai agăţat lo- 

“ suiţii, care se - pricepeau de- minune, ca, parte 
prin persvasiuni îndemănatice, „parte prin splen- 
dide promisiuni de ridicare în rang ȘI Salar din 

"partea curții, să o prefacă în faptă positivă 1). Așa 
caracteriseză situaţia marele istoric Hurmuzaki. - 

Greutățile - dogmatice mitigate fiind prin 
dibăcia, Iesuiţilor, calea spre unitine era deschisă 2). 
Omenii de. încredere ai lui Teofil din cler și 
din mireni, aşa se vedo,. că îl încurăjaă la r6- 

„tăcirea sa. Stetan Apor tesaurariul, mult merit. 
are la atragerea lui “Teofil spre partida catolică, 
carele era în strânsă legătură cu subordinatul 
seu Stefan Raţiă omul iubit şi de încredere al lui. 
Teofil.:) e 

:) Hurmuzaki 1, e, trad. rom. pag. 37. | _ 
) Vedi Nilles 1. cit. pas. 116 sequ,: 
%) Despre încercările de uniune vedi și ce serie Bariţiă: Ist, „Tr. tom, cit. pag. 156—164. - . 
*) E. Miko |. c. pag. 4148 scrie: „Îr azert. Erdelybe (1ro- lonits) titkosan Grof Apor Istfân- urnak, a ki Thesaurarius vala, nagy hazugsăgu Csiki, Catholicus Ember, ily formân: Mizel Mazyar Or. szăgban az vallăsra nezve az Olahol: mindeniiti unidltăk magokal a n. Catholikusokhkal, azârt az ur is minden uton modon munkâlodja, hogy az: Erdelyi Olăhokat indilhassa az 'unidra, melyet ha veghez viszen, mind a Csâszârnăl, mind a. Romai Pipânăt nagy kedvescget Ss meritumot szerez “magânak. Ezzel felserkentvân Apor Istfân, kerese. niagănah cvegre alhalmatos eszhăst inert akkor mind Thesaurariusnak ! Dircctioja atatt vata a Fejervări: Dominium is, melynek udvarbirâja v6lt Răcz Isifău, ugyan Răcz nemzetbăl vald igeu praclicus ravasz 

o. 

ember. i... a ki RiilOmbeu îs -vilă 
nagy 

az Apor Istvân 

Lon kapă ember v01t. Eunek ke:lvessege voll as Olih Piispăk clott cs hitele, azărt - 
Gr magânak €s Titu-> 
IKârolyvârtt egy Szu- 

neverâl elsadja az Unio dolgât sok Ioszâgot ig 

nyai ncvii Iesuita idegen - ROnstăben, - 

lusokat ha az Uniora reă âll. Volt ismct akkor nyog. lânos ncvii Barât cs Bara sg a kik hasonlok€ppen: az aniitiosus Teofilus Olâh Vladikânak mindent - 
megigernek a Nolonits Kardinăt” nevâvel mindaddig. a mig a Pispăkăt reă veszik“, - . 

-



î— - 30 — . 

„Lipsa de bărbați români — serie Barițiu — 
adăpaţi în șciințe mai înalte, âmblați în lume, 
cu cari să so ptă - consulta, cu tâtă încrederea, 
fără a se tome de tradare, acestea, "i lipsia lui . 
Teofil. Ce mirare deci, dacă el în nevoile lui 
ar fi dat ascultare Şi - altor bărbați neromâni.« 2) 

| Se istorisesce, că „Metropolitul “Teofil. che- .... 
mând la sine pre cei: mai încreduţi din cler, şi 
arătându-le acestora, 'ocasiunea bună ce li se 
ofere spre a se scăpa de iobăgia, de multele 

-şi variile' sarcini grele co au de purtat de aţâţia 

”_secoli, și ce. folos mare vor are că cu toții prin 
uniune, după multele persvadări şi--cu promi- 

- siuni multe puse în vedere, îi căştiză. pentru 
uniune. În urma pertractărilor continuate. cu: 
tesaurariul Stefan “Apor, aflară modalitatea. mai 
potrivită, -ca sub numele statului catolic ardelen, 
se subştârnă împăratului o petițiă -de cuprinsul 
acesta: „Cu supunere cerem de la Maiestatea 

- Sa, O diplomă pentru uniunea Românilor, cară 

locuesc în “Transilvania: «şi cari nu “pretind alta, 

decât ca Maiestatea Sa, să se îndure a face 

părtaşi pre preoții. şi monachii- gr. or. 'de ace- 

leaşi privilegii şi drepturi, de cari se bucură 

acum nu numai preoții romano-catolică, dar chiar 

şi preoţii unitari, luterani şi calvini“ La acestă 

“petiţiă ar fi. urmat rosoluţia imperială din 14. 

Aprilie .1698 despre care vom vorbi. ulterior.?) 

 Reapitulând pre basa documentelor și [ap- 

telor istorice constatăm. : : 

1) Barițiu: Ist. Tr, |. c. pag. 159. | 

2 E - Aiko |. c. pas 18-—49; P. Bod |. c. pag. 189—185. 
7
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„1. Încercările de : uniune cu biserica, catolică 
puse la cale de cardinalul L. Colonici. şi îndo- 
plinite de dibacii sei legionari iesuiţi s'au început 
sub “Teofil, şi în scopul reâlisării acestor tendinţe 

din - Viena, şi la împărat. 
s'a subșternut şi o petițiă la guvernul contral 

„2. Tâte greutăţile au fost delăturate ca 
„uniunea se succâda, mitigându-se diferenţele | 

« dogmatice" şi făcându-se mari promisiuni atât sin- 
guratecelor pers6ne cât și clerului şi bisericii, spe- 
rându-se a rădica şi poporul la o trâptă socială. | 
mai favorabilă; 

'Calvini, sunt aplecaţi a .da ascultar 

Misiuni. Dar cu ei nu avem se în 

„ frica, Calvinilor, parte 

3. Cu abqicerea lui Apafti II trecând Ardălul 
„de jure şi de facto în stăpânirea casei de Au- 
“stria, religia catolică câștigă mult în nimbul că fiind reînviată do putoiniciă diloi, cari prin întărirea partidei. catolice, credeau a-şi spori partisanii „Și a cimenta alipirea: principatului cătră casa de Austria; 6r în acâstă lucr 
întărirea elementului catolic, numai prin atrage- rea Românilor se putea, în mod eficace realisa ; ___4. Teofilcu ai sei vădând. stâua Calvinilor în apunere şi puterea crescândă a Catolicilor, fiind Şir îndelungat . de „ani. asupriţi şi împilați de 

e glasurilor 
Suiților. pline de momeli și pro- 

țelogem massa 
arte din cler și 

aro so convinseră, că 

sirenice ale ie 

mare -a poporului, ci numai o p puțini mireni.. e 
„9. Pertractările: s'au purtat sec au | ret parte de i ȘI in vederea res entimen- tului - general, ce. sar 

român forte - conservativ și care ț6no la legea 

fi provocat la poporul : 
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lui, ca numai după: ce: s'a pregătit bine calea şi. 
sar fi dat siguritate pentru beneficiile căşti- 
gândo. să se vodescă lucrul și „poporului Și cle- 
ruluă întreg 

6. Uniunea cu : biserica catolică e pornită 
“din. consideraţiuni materiale și pur. speculative, 
- credând şi unii şi alţii, ca prin ca să so. ajute 

- în paguba stăpânilor de” până aci.



YV, 

Despre pretinsul sinod ţenut în luna . 
Faur: 1697 sub Metropolitul Teofil. 

Metropolitul “Teofil îndemnat și încuragiat de primatele. Leopold Colonică, . prin agentul io- Suit Paul Barânyi, după ca Sar fi întors acosta, : “din “Viena, se dice şi se susțene din partea: acelora, cari au: făurit . şi falsificat actele uni-! unei, precum. şi a altora cari. au dat cre- dOmânt acestora, că s'ar fi înduplecat a, convoca „un sinod în luna Februarie 1697 în Alba-lulia, în: care sar fi decis 'uniunea, cu biserica catolică ; Gră în 21 Martie 1697 sar li subscris: ac- tul do unaţiă impreună cu 12 protopopi nu- iniţi aci archidiaconi:. Avend a examina amă&- nunțit actele și lucrările acestui sinod, dăm în cele următâre. pre larg şi în întregime atât de: cursul sinodului cât : Şi textul actelor aparţe- n6tore »): i i 
. Ă . . 

. . 

i i 1) Compară: Ortus et Progressus variarum în Dacia .gentium 
ct religionum etc. Claudiopo!i 1764 la Şincaiă 1, ce. pag..179; Cipariu 
L c. pag. 81-—83; Laurian: Doc. istorice Priv. la starea ol. şi: 
icratică“ pg. 141—145 et „Magazinu! istoric“ tom, IMI pag. 267—275; 
N. Niiles: S. L-:  „Symbolae ad illustrandam historiam ccelesiae.- 

a 
D
o
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Ședinfa întâia. 

Metropolitul roferă “pe larg persecuţiunile 
bisericei. românescă sub Domnii calvini, cum s'au 
silit ereticii prin cărţile, lor, ca să infectoezo' reli- ” 
'giunea bisericei românesci cu eresia lor cea. pesti- 
feră, numără cărţile cele pline de eresii tipărite | 

în limba românescă cu scop, ca să tragă pe 
nesimţite pe Români in partea lor; apoi cum s'a: 
ordonat şi sa impus clerului român, ca să pu- 
Blice, în biserică și să înveţe poporul, că iconele . 
sunt numai nisce ornamente ale bisericilor şi alo 
caselor şi că 6menii nu sunt datori a observa, 

ajunul Mercuria şi 'Vinerea şi .cele-lalte ajunuri 

“-ale anului, ba s'a ordonat Românilor să mănânce 

carne Mercuria şi Vinerea, şi pentru acâsta s'au 
- orânduit visitatori eretici, cari să între în casele 
- tuturor Românilor şi să visiteze, dacă ei gătesc 

bucate cu carne în :dilele oprite de biserică; 

din care causă Românii ferbeau macru întrun 

“vas care-l ascundeau când întraă visitatoriă şi în 

"altul carne, pe care-l arstau lor. Apoi arată cu- 

câte “ameninţări,” linguşiri și măiestrii se siliau, 

ca să înducă pe Români, să înbrăţişeză unirea 

cu dogmele cele perverse ale eresiei lor şi de 

aceea da prerogative mai mari preoților români 

-. orientalis in terris cotonae S, Stephani“ 1885 vol. | pag. 164—170; 

Popea op. cit.'pag. 83—S9;, Şaguna op.-cit.. paz. 128—129; Ilarian -. 

„op: cit. pag. 56; hatona: „Historia. critica regnum Hungariae“, Budae 

1305 tom. XVII ordine. NNXVI paz. 63; Fasching: Nova Dazia,: 

Claudiopoli 1742 p. 22 la Crişan |. c. pag. 28; Barițiu : Ist. Tr, 1. c, 

pas. 165 sequ. precum şi alții, cari au primit 'cu încredere istorisirile. 

iesuitice, Este forte adevărat, că nzfind cestiunea îndestul. lămurită, 

mulți istorici au cădut în rătăcire; alții au privit luceurile cu multă 

. îndodlă, * E : 

î.
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- „Și altor Omeni, cari îmbrăţişau și căutau, să - 
pună în lucrare acea învățătură; după aceca 
preferiră pre predicatorii erotici opiscopilor ro- 

mâni,. şi episcopului . calvinesc îi dedeau putere 
“supremă peste -Metropolitul şi clerul român, și 

că nici.o disposiţiune .a Motropolitului nu avea - 
putere şi tărie înainte de a se aproba şi întări 

„de. episcopul: calvinesc ca de un or acol; și în 
„câte alte moduri so: chinuiau şi se căsneau Ro- 
mânii. cei tari în credinţă, mai. ales personelo 
bisericoscă âncă să şi hătoau precum s'a întâm- 
plat. cu Motropolitul - Sava IL. (Acesta şedend 
odată la masa principelui Apafi i în Blaj, Calviniă, 

„ca să-l 'pâtă acusa ȘI căsni, au cumpărat po o 
fomeă prostituată, ca să aducă, un. căţel, întășat 
în "loc de un copil aprOpe de morte, ca „să-l 

„ boteze. “Metropolitul . sciind. înşelăciunca lor, «dle 
“pe scamn se duse la- fomcă și dosfăci scutecele, 
vedu cățelul şi . sc întârse la masă şi.tăiă 0 
ridiche din care mâncă ol, (căci cra Vinori), şi 
o dete.: 'cățelului carele o mirosi Şi nu vru să o: „mănânce. 'Metropolitul luă o bucată de: carne - din blidul. din caro mâna, principele şi Giieniă „Sci şi: o dete: Cânelui, Care o îmbucâ cu poftă ; „atunci, Metropolitul . “respunse:. „Dacă. ar fi de legea mes, ar mânca din bucatele mele ŞI cu. Paș boteza, dar' liind-că nu face - acesta, nu o de: lege ea mea, să-l boteze așa dară aceia, cu cari. dinpreună mănâncă tot aceleași bucate, că să numâră * cu “dreptul între ai lore. luând causă :din acesta, ordonă să bată cu toiege - po Metropolit, după: acei 
preoțâscă, în tirgul „Vinţi 

Principele 

a îl dede să-l des- 
ȘI-L făcu să-l bată în.
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cel mai crunt mod, “până și-a dat suiletul). Dară. : 

îngreuia şi po cela-lalt cler cu sarcini, slujbe, : 

ile: de clacă tributo, bani şi alte greutăți, ca 

"pe neşte țărani iobâcă.! Iară acuma de când a 

plăcut prea bunului D-deu. să rostituscă acestă . | 

țară a Transilvaniei guvernului Augustisimei case 

Austriace; domnilor sci proprii "şi ereditari, a 

încetat persecuțiunea. bisericei române în. cea. 

mai maro parte şi nu se. măi cero nimica spro - 

pacea datorită,. docât să se tratozo şi să so. 

“consulto . despro unire a, credinţei cu' biserica _ro- 

“ mano-câtolică, după dorința - cea. graţi6să a. 

Auesustisimului Imperator Leopold ce domnesce 

ferico. Şi cu măi. multe alto asemenea îndâmnă - 

“Metropolitul pe cler, espune starea -de mai na- 

inte a bisericeă, şi arată folosul -și binele, “care. 

ar rosulta din unirea oferită de împerator. Și cu - 

acestea, se încheiă, sedinţa din aceia di. 

„- Sedinţa a doua | Ă | N 

A doua di. sau adunat Metropolitul şi coia- 

- lalţă din cler şi au început a se consulta despre 

modul de a se uni, şi în şedinţă sau consultat 

“despre rit; ca nu cumva să se schimbe cu - în- 

cetul ritul sau disciplina, și să sc zinstituescă 

-al bisoricei latine, apoi calendar ul vechiu să.nu 

se substituescă' cu cel :nou, ci până ceialalţi neu- 

_niți de ritul "grecesc - în țările . casei Austriace” 

vor române în usul calendarului celui vechiu să 

„română și uniţii. Afară de: acestea, uniţii să potă - 

avea în tâto locurile, piscrică de:ritul lor, şi ca 

nu cumva, unde sunt puţini Români uniţi, și n au
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preoți, să, fie siliți a primi mistoriile d6 la preoți 
„latini, ci să pâtă chema pe preotul de' ritul 
lor; în judecăți să nu purcâdă după dreptul canonic al latinilor, ci după 'cânânele ȘI disciplina biscericei grecesci, la. mai mult decât cele patru. > puncte. să nu.fie constrinsă biserica, românescă Sub nici-un pretext. Tot feliul de drepturi şi „de libertăţi să se: dea. bisericilor și persânelor - bisericesci. de ritul grecesc, ca Și bisericilor şi persnelor bisericesci de ritul latin; și Românii să nu se mai socutescă de suferiți, ci să fie „al patriei. După ce. ai desbătut” bine acestea, au fâgăduit, că vor primi unirea, 'dară sub” „acestă declarațiune: . | i Să „1. „Biserica românâscă, să ţină pentru tot- deauna 'cele 4 puncte care cuprind sânta unire, iar la mai; multe să nu se Sonstringă sub -nici un pretext. Cele. 4 puncte cari cuprind unirea - Sunt cele următâre:! 1. Pontificele roman esto. câpul v6dut al întregei biserici creştine din lume ; 2. Pânca azimă e materie. destulă pentru miste- “riul eucharistiei ; 3. Afară de Cor, scamnul. feri- ciților Și. de “iad, prinsorea condamnaților, mai este un al treilea loc, -în care se.țGn sufletele cele nocurăţite şi să curăță; 4. Spiritul „Sânt, a, treia peis6nă din trinitate purcede de la Tatăl * Și de la Fiul, a 

2. „Dreptul canonic, care se NUMESCE în limba românescă Pravilă, să rămână în putere, ." „afară, de cele ce se allă . contrare sfintei uniri Și după. dinsa să se purcedă în judesăție, „+9. „Pers6nele cari se află în serviciul bise- „ FICOSC, preoții, + dirogătoriă bişoricoşți, - Precum 

1
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diaconii, cantorii, dascălii, și paraclisierii, 'să se 
bucure de acelea-şi drepturi, privilegii, scutiri şi 
libertăți, de care se bucură, preoții romino- 
catolică, său de ritul latin după sântele -can6ne 

şi după sfaturile regilor Ungariei“. 

| 4. „Românii laică uniţi cu biserica română, să se 
 primescă şi să se înainteze la. tote diregătoriile, 

ca și: Gmenii de cele-lalte naţiuni şi “eligiuni i 
"primite în patrie, şi fiii lor să se primâscă la 
şc6lele latine catolice. și la fundațiunile şșcola- 

'stice fără distingere“. a 

„să se îngrijescă . “pentru subsistința Cu-. 
vonită a Metroplitului  bisericei române. — Cu 
acesta se fini şedinţa acestei dile“. 

Şudi aja. a reia 

În acostă şedinţă se notări, că, actelo şedinţei 

di diua din urmă să.se trimită Augustisimului 

şi Eminontismului Archiepiscop, Primatelui Unga- - 
rici de Colonici. După aceea se lucră la desbaterea 
causelor 'de căsătorie -şi de judecată şi în fine 
so încheiă sinodul. 

Actele cari se trimiseră 1a locurile compe- 
tente, se formulară în modul acesta: 

„Noi. Teofil din grația lui Dumnodei epis- 

copul' bisericii românesci din Transilvania şi din 

părţile . Ungariei celci unite cu densa, şi tot clerul 

aceleiași biserici, facem. cunoscut prin: aceasta, 

tuturor celor ce se cuvine, că ţiind noi sinod 

general în luna trecută a lui: Februarie în Alba- 
“Iulia, am hotărit cu glas unanim, “că. voim să: 

„ne întor cem în sînul sântoi matri bisori ică romMano- 

.
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catolice Ei să ne reunim cu densa, primind, 
mărturisind Și - credend tâte cele “ce primesce, 
mărturisesce şi crede aceea. Şi mai vîrtos mărtu- 

-risim, cele patru puncte, în cari ne-am  dosbinat. 
până acum. . 

„l. Recun6scem, că Pontificele roiman esto : 
- capul. vedut al tâtei biserică. creştine: din lume. 

„2. 'Mărturisim, că afară de ceriu, scamnul 
foriciților, și de iad, prinsârea, condamnaților, mai. - 

"este şi al treilea loc, în care sa țin” sullotele cele 
„necurăţite încă, şi se cur: ăță. 

„3. "Credem, că pânea adimă, este inatoric: 
destulă pentru cina “Domnului, şi a misteriului 

Liturghiei, 
d. Credem, că spiritul sânt, a treia pers6- 

nă.- din “Trinitate, purcede: de la: Tatăl şi de la 
Fiul şi primi, mărturisim..și credem tâto cele- 
lalte cari lo: -pimesce, le mărturisesc și le crede E 
sânta Matre biserică romană- catolică. - Aa 

„Dar cerem dela. Maiostatea | „Imperială, : şi 
nogali cele următâre: | . 

„ Ca preoţii şi dirogătoriă biserice de. ri- tul ps să so, bucure de 'tâte acele privilo- „sii şi drepturi, de care se. bucură . nu numai 
„preoții romano- catolici, ci şi arianiă, „luterani și 

calvinii.. 
2. “Ca în: fio- -care sat undo so! ană, preoți să aibă biserica casă parohială, ca prootul să . “nu fie silit a ȘCdG în casă, sau pe loc. stroin. “38. Ca preoții. să depindă și să dispue do. "episcop, iar nu de laici ca până acum“. 
„Noi, «lic, .Prenumiții Teofil. Episcopul, ŞI. tot: - elerul coreim. cu uinilință, acestea dela Maies-
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tatea - Imperială Regală -şi Ne îndâtorăni la 
punctele ' mai sus "pomenite, înaintea - părintelui 

- Paul Barânyi,. preotul bisericei .romano- -catolice 
din Alba-lulia. Spre. al căreia credință şi întăriro 
am Subsris cu mâna n6stră şi am întărit cu 
sigilul nostru cel episcopal şi cu al. universităţii 

| clorului. Dat în, Alba- Julia în 21, Martie 1697. 

Teofil Episcopul și tot clerul. 

în modul. acosta sar fi îricheiat pentr prima 
„dată uniunea cu biserica roni. catolică. Actul o 

scris Jatinesce de cătră Paul: Barânyi, e care limbă 

nu o înţelegea Teofil:). 

În contra * acestui sinod sunt do” abioctat 
următârele;: 

“1. Contra lui: vorbesce situațiunea; în care. 

se ana biserica, ortodoxă din “Tr ansilv ania ; ea 

: era, supusă, am putea dice, subjugată 'bisericei. 

: calvine; acesta, situaţiună, - după cum ne arată 

datele istorice, nu. se strămutase într 'atâta, încât 

„biserica ort.-să .fie scăpat de sub supremaţia : 

calvină ; căci diploma împă&rătescă „Leopoldină “ 

- din 4 Dec. 1691, în care so cuprind condițiunile . 

“ supunerii + “Transilvaniei, nu șterge, ci întăresco . 

drepturile - şi privilegiele celor trei confesiuni * 

„.acatolice, 'ce le-ai 'avut “ele .sub.. principii . 

indigeni?). O' călcare â. drepturilor garantate nu : 

admiteaă împregiurările politice de atunci. Deci 

niCI: episcopul ortodox, nu. putea convoca sinod 

„fără scirea Și învoirea superintendentului calvi în, 
- . - 

3) Cipariu” 1 c. pag. 83. . ! . BD 

că Rusu |. e. Pag. 317 et Marian 1. c, pas 54—55 

, ” 4



nici sinodul a aduce conclusiuni valide “fără 
autorisarea, aceluia. De aceea întrebăm, 6re pu- 
tut'-a țâno Teofil sinod mare, general şi a discuta 
cestiunea uniunii -în. trei şedinţe? Putut-a. sino- 

dul decide în urmă uniunea cu. biserica . Romei 

fără. scirea şi protestarea superintendentului cal- 
„vin? Noi dicem, nici de cum! Superintendentul 
_calvin nici întrun cas n'ar fi suferit surparea 
„drepturilor sale, 'din contră ar fi rodicat pr otest, 
ceea-ce. însă nu s'a întemplat. 

„Mai. departe ne arată dud documente 
roferința, de dependenţă, a lui “Teofil faţă de. 

episcopul 'calvinesc. Şi anume. confirmaţiunile din 
21 luliu 16920), prin cari îl întăresce guvernatoriul 
poor Bântty pre Teofil de vladică al Români- 

„În aceste confirmaţiuni pre lângă alte pre- 
Sita umilitre i-se dice-că, are să. r&cunscă 
“şi să consulte în cause împortante pre episcopul 
catvinesc ; Gră în: convocarea Și dirigerea sino- 
dului să depindă de asemenea dela acesta, Al 
doilea document no arată, că acesta refer ință nu 
se schimbase nici pănă în Aprilie . 1697, _adecă 
„pănă nemijlocit: după, sinodul acesta, în! carelo 
-s'ar fi decis: uniunea. Din acest document vedom : 

„tot odată, că superintendentul “ își exercită drep-.. 
tul s&u în biserica ortodoxă, întărind: provisoriii 

„£) Hintz |. c. pag 83 
etiam D. Eppum Ortodoxun 

" consulere, censuram 

—89, În punctul 11 se dice într altele. 
n hung. modernum vel futurum: super "co que et. consensum : ejusdem rat um : ct “acceptum. habere* XII „..... Rem -totam praenotato ctiam D. Eppo orthod. comunicand, +» €r în punctele 19 „Ut Eppus Valach. "* în indictione ac C 'directione ponei ralis” Valach. — am Orthodoxo Transylv, dependeat. . Si sea raeseripto ppo ,
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denumirea unui protopop ; 6ră decisiunea'. defi- 
_nitivă o amână pănă la proximul sinod general:).. 

3, “Referatele acestui sinod au. colorit ie-.- 

suitic, prea esagerat, așa, încât ele portă, chiar 

întrânselo sîmburele îndoelei. De cătră unii anume: 

s6 afirmă, că numai Teofil împreună. cu 12, 
archidiaconi ar. fi subscris. actul uniunii2), 6ră de 

cătră alții, că Teofil împreună cu tot clerul Va - Bă 

subscris G Theofilus  episcopus et clerus univer-.: 

sus“3). Contradicere învederată. 
4. Cronicarii contimporani, cari ne. descriu 

fidel evenimentele din timpul acela, nu amintesc 

despre. un “sobor mare sub “Teofil, şi nici alto 

“documente publice afară de unul iosuit, care tre- 

„bue cu .reservă primit. - 

Aceste obiecțiuni, cari se aduc parte ș şi de Cri i: 

şan“), ne fac a da puţin cred&mânt isvârelor iesuitice, 

în privinţa uniunii încheiate întrun sinod sub Teofil, 

și a .ne îndoi, că lucrurile sar fi petrecut astfel, 

după cum. ni se istorisesce.. Simur e, că lucrăr ilo 

pentru uniune ai început sub “Teotil. Fapt e, că 

Metropolitul acesta și aderenții lui s'au consultat - 

împreună cu lesuiţii despre uniune mai mult în 

secret, şi apoi că prin stăruințele parochului rom. 

cat. din Alba- luliă Paul “Barânyi, au indreptat la 

9 Cipariu „Acte şi frag.“, pag. 954255; aict se subscrie 

"superintendentul „Veszpremi Istvân erdelyi, reformatus magyar €s olâh 

piispăk“, adecă episcop maghiar şi român. , - 

3 Fasching: Nova Dacia pag- 21 ; de asemene Benkă Transilv. 

* 

1I.. 231; Katona: hist. crit XVII, 62 : Timon: 'Epitom chron. pag. 280, . 

„Schmitthius Arch. strig. Il. 173 la Crişan 1. c. pag. 3l. 

, 3) „Ortus et progressus variarum in Dacia pentium ct religio- 

- num$, pag. 7, vegi Şincai 1. c. pag- 179; „Cipariu Î c.. pag. Si—84 

et Crișan |. c. pag. 31. - , 

. iu, Crişan |. c. „Pag 30—31. , 
4
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Maiestatea Sa și la guvern o petiţiune .pe cale 
privată, dară nu în urma zei decisiuni: sinodale!). 

Do mare însemnătate este, că asupra acestui 
“sinod. nică . chiar istoricii români nu sunt do o 
părere. Unii îl numesc spre exemplu sinod ge- 

- neval,. precum P. Ilarian?) şi Tr. Laurian); Cră 
„G: Barițiu 4) îl numesce sizod zic, compus din 

- „doispredece -protopopi. + Hurmuzaki 3) .vorbesce . 
despre un sinod, la care. ar fi fost c/emafă preo-. 
fimea. LI. Crişan în lucrarea citată! asupra zuaţiei . 
“za dă credement isvOrelor iosuitice 6) . ... 

. 1) Şincai 1. c. pag. 180. După cum ne istorisesce Nicolae Bethlen, 
că aflându-se.el împreună cu guvernatoriul ţărei George ' Bânfiy şi 
Stefan Apor la Viena în anul 1697. şi venind vorba într'o conferenţă! 
despre instanța statului catolicesc, în care suna: punctul 'cel dintâiu 
despre. uniunea Românilor dice ; „Că nici el nici. guvernaloriul George 
Bănfiy s'a audit nici de vestea instanţei acesteia“. Lucru de. mirat, cum 
Să nu fie avut cunoscință guvernatorul, Bânfiy, despre un. act: aşa de 
însemnat, mai cu samă, dacă s'ar fi emis întrun' sinod general al 
bisericei românesci! ? .: . a i | a 

N 1) P.- Ilarian |. c. pag. 56: „în sinodul "generale ţânut'în luna 
„lui Februarie feceră paptul de „unire cu biserica Romei“ e 
Sa -2) Magazin ist. II. p. 267: „Aşa dară adună un sinod gene 
“ral în luna lui Februarie 1697,:în Alba-lulia,: în care se făcură des- 

- “baterile următâre“, - . ' . . Ma 
__ 4) G, Bariţiulst. Tr. L.c. pag. 165: „După ce s'a întors Barâ- 
nyi de la Viena şi s'a consultat 'din nou cu Mctropolitul “Teofil, acesta 
convocă, în .Februariu 1697 - sinod, sau cum. se: numia sobor ! mic, 
compus din doispredece protopopi“.” La espunerea lui Barițiu vom 
reveni, carele reduce credibilitatea isv6relor iesuitice; dar totodată ' se 
silesce să fie şi apărătoriul, conglomeratului de falsificate ” iesuitice, 
şi pre cum de regulă adevărul ese la ivâlă, mai mult le strică Ie. „-Suiţilor decât le folosesce cu apărarea sa, 

5) Op. cit. tr, rom. p. 37: „În urma âcestora c 
a convocat preoțimea sa la Alba-lulia : întrun sinod“,. , 6) Vedi. trad. rom. Programa inst..ped, teol. 1887/8 pag. G—s: . __»E peste puţință a admite exactitatea acestor relatări în tot cu rin- - Sul lor. De un sinod public, bine cercetat, nu pâte fi vorba...... P "datele relatate de Jesuiti "au o valâre puţin acreditată și "sunt 2 se folosi numai cu' cea mai mare băgare de samă. Tot ce cu siguranţă se :poate coustala pre basa lor e, că precum. într'alte locuri, aşa s'au : făcut în acel timp şi în Transilvania încercări de unațiă, "Că lucrul 

piscopul Teofil 

,
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Motropolitul Şaguna 5 şi Tpiscopul Popă sa 2): 

în scrierile lor citate amintesc simplu, că. se dice. 

că sar fi. fânut sinod sub “Teofil, din: causa, unor 

turburări îvite pentru mişcările de unaţiă între 

Români: deci ca cova, problematic dar nu po-- ă 

sitiv. " Asemenea divergințe sunt și . la - alţii. 

«Actul „publicat ulterior de. Nilles — la-care re- . 

venim —'nu însamnă nimic fiind 'scris latinesce, 

care limbă nu o ințelezea Metropolitul "Teofil, cu: - 

atât mai puțin ceialalți subseriitori.. Este f6rte' 

“probâbil că ci au iscălit “acest act, credând. că, 

este o petiţiă în causa uniunei. “Cun6scem noi 

legione: de. mistificări și falsificări de ale Iesui- 

ților, al căror scop Sfinţia mijlcele, căci nu în. 

desen lumea catolică au lucrat să,- se scape. de. 

-Silinţele istoricului G.:. Barițiu, de a apăra 

atol sinodului, pre care el. Îl: .numesce soor: 

mic, dat actele ît proclamă emfatie „universus - 

clerus“ şi -totius metropoliae clerus“ r&mân 

„zădarnice,. sau: dâiă . cei doispredece protopopi. 

din soborul mic după densul, ar fi avut puterea sai 

să lucreze așa. Dar singur G. Barițiu dice: „S6- | 

mână fârte,. că acelea declarațiuni subscrise numai. 

“de cătră Metropolitul Teofil în numele clerului 

întreg „T heophilus episcopus ac clerus universus“ 

la Viena za. s'a aflat -autentice de ajuns, „pentru 

ca cabinetul “imperiale: să le: ia îu discusiunie mai. “ 

ar fi înăintat pănă Ia stadiul de a produce râde, după cum se deduce! 

din partea celor înteresați: acesta este un adaus volnic, lipsit de ori 

„ce temeiu. Deducţiunile” de acest soiti semană utopiilor, c care nu u pot 

suporta critica nepreocupată“. 
. 

1) Ist; bis. |. c. p. 128: „Se dice că Metr. Teofil în urma unor - 

asemenca turburiri ar fi fânut sobor în luna Febr. a. 1697. 

2 Op. cit. p. SG: „Deci în.urma acestor turbarări se dice, că 

ar f fentut un sinoc în. luna Febr. 1697 în Alba-lulia“ 

4
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seriăsă, căci declaraţiuni de acestea se.mai vă 
duseră venite şi de la popre, care mai târdiu 
au fost retrase sau chiar negate.“.:) Altcum G. 
Barițiu spre a mântui: pote sinodul, din general 

“Şi zare îl reduce la pc, ca apoi faptele istorice 
se-l: prefacă din mic în nimic. 

Fapt istoric: „necontestabil este: despro un 
sinod ț6nut sub Teofil nu a avut cunoscință nică 
guvernatoriul Transilvaniei Goorge Bânity, nici 
cancelariul Nicolae Bethlen, nici cel mai interesat 
factor,: superintendentul calvin Stefan Veszpremi 
şi cum vom :vedea mai târdiu : nici G. Nagy- 
-szegy fostul secretariă al Metropolitului “Peofil 
“nu amintesce despre acest sinod.. Se pâte şi 
numai ; „ cugeta, că. un sinod: plane general şi 
“public, în causa, unei. așa mari cestiuni, so fi 
avut loc în Alba-Iulia fără scirea unor factori 
aşa notorici de influenți şi decidetori ? 
2 Nio. Densuşan,. carele “are. merite nope- 

"sitâre. la desvălirea adevăratei uniuni, încheiate * 
de: Români cu biserica catolică, se pronunţă 
despre încercările de unaţiă, făcute - pănă la Metropolitul Atanasie astfel: „Pe la anii 1690 —1700 Catolicismul din Transilvania se ala! "într'o stare cu totul miserabilă. Saşii din Tran- silvania, - din credincioşi catolici, cum fuseseră mai nainte, so făcuseră, luterani âncă din secolul al XVI lea; er Ungurii şi o mare parte din no- bilimea catolică românescă se tâcură. retfor maţi şi 
Der: E auserieile catolice. din. “Transilvania 

al XV IL-tea. ajunseră principii calvini în tot secolul 
p ă aprope. de apunere astfel, că 

2) Ist. Tr. e. pag. (169—170) a. -
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pe la finele soclului al XVIl-lea de. abia se mai 

aflau du6ă biserici catolice: publice în t6tă ţara. 

| preste tot numărul Catolicilor şi al preoților 

catolici scăduso aşa de mult, încât mai târdiu, | 

când împăratul Carol VL. luă din mâna „Calvinilor 

biserica episcopală din Alba-lulia, trebui ca, clerul 

românesc se întroducă în- catedrală pe noul epi- 

scop catolic George Mârtonfi şi protopopul'româ- .. 

nesc Petru din Daia :se servescă oficiul în limba 

roniânescă la altariul cel mare, din . biserica ca- 

tolică. Înse de la a. 1696 încâce lucrurile încep 

ase schimba. La anul 1696 Transilvania ajunge 

sub domnia casei austriace. Acum guvernul din 

"Viena, vădend starea, cu totul miserabilă a Cato- 

licismului din "Transilvania. se decise, ca se în- 

mulţască numârul acestor catolici prin. căştigare | 

de .suflete. An:me, în timpul” acesta cestiunea 

cea. mare politică în Transilvania era: cine: se 

aibă diregătoriile cele mai mari şi mai multe în 

„ţara acesta? Retormaţii şi Protestanţii le cereau 

“pentru denşii, 6r reliwiunea, catolică fiind-că avea - 

puţini “următori nu putea se ajungă la nimic. 

În astfel de împregiurări cu „totul nefavorabile 

ale: Catoljcismului din “Fransilvania, guvernul din 

Viena făci planul, ca' se. mijlocâscă: o alianţă 

“bisericâscă între . catolică. de o parte şi între. 

Români, cară cu numărul lor: copleșiau. pe tâte 

celelalte naționalități din Transilvania, şi apoi în 

modul acesta se asigureze nu numai puterea, 

dar: şi supremaţia religiunej catolice în “Transil- 

"- xania, 6r prin religiune domnia politică â casei 

- austriace. Astfel la, impulsul guvernului din Viena, 
* 

se începură numai decât tractările pentru unirea  - 

7
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Românilor cu biserica catolică. a Romei. Primeli 
fractări de unire, se Zucepură sub Metrapălitul Tiofi, 7, Di Lise- negocierile aceste nu avură nică “un resultat“ ), 

"Despre un sobor: mare sau mic nu face nici - 
o amintire, ci. simplu: 'vorbesce- despre ! tractări 
de unaţie: și de începutul: acestora sub” Metropo- 
litul "Teofil, cară. rămaseră fără resultat. Despre , 

| lucrările mari petrecute după istorisirile „iesuitice 
„Nici un -cuvent .nu spune, vom ave înso ocasiune 
"ulterior a*ne convinge, cum apreciază acele 'i- 
„svore -Nic., Densuşân, un bărbat fârto competent 
în. , materia. din istoria, Românilor. u ungureni. 

Dar se urmărim ovenimântele mai departe. 
| Contra - “unui sinod sub “Teofil, Metropolitul "-din Ard6I|, în forma desfășurată de isv6rele iesu- 
- -itice “mai 'vorbesco ŞI nexul evenimentelor. R&s- -boitil contra Turcilor âncă nu încetase, ci urma - “Cu noroe schimbăcios ; 2) în. Ungaria erau âncă elemente explosibila- şi haiduci .de ai lui TOkSIy . cutrieraă părţile de lângă Tisa3). Abia după-ce isbi.. principele Eugen de Savoya, în IL Septemvre 1697 în bătaia dela Zenta: puterea musulmană „Spre sud, şi după-ce Turcii înfrânți şi înspâi- - | mântaţi * de catastrofele. suferite se 
"cați-a încheia pace, deveniră 
transilvâne mai asigur 

ar&tară ple- 
ă şi părţile ungaro- 

ate Și mal întărite pen- 

A 1) Nic, Densuşan Independesa bis. a Mitropolii rom. “de Alba- lulia, Brașov 1893 pag. 17—18. 
.. 2) Vedi „Istoria gencrală Bucureşti 1859. tom, II., pag. 135 - lași 1853, tom.. IIL.. “pag. 184—189. 

= 2) Engel: 
"tom. v, pag. 169. 

a Daciei de Fotino, traa. de G. "Sion, 

Geschichte des “Ungarischca Reiches, wi 

7 

—130 şi Laurian: „Istoria „Românilor“ si 

ien 18314,



= 57 = 

tru corâna austriacă1)... Acoşte întemplări nu se - 
“pot scăpa din vedere: de 6re-ce ele 'aii: pentru 

propaganda: uniunii în Transilvania forte mare 
îns&mnatate, care propagandă “nu: putea spera. 
nici ave. resultate favorabile, decât Sub Scutul - 

- vulturului austriac. . - a - 

-Stâturile Ardelului ostile, cum Sau ar rătat ele 
totdeauna faţă cu confesiunea ŞI naționalitatea. 

română, de bună samă ar fi. căutat să oprime 
chiar la încolțire « ori-ce mişcare, „ce era de natură, : 

“a tulbura 'ordinea. lucrărilor şi a li aduce perderi 
simțite. Astfel de - mişcâre eră însă nosmintit 
uniunea Românilor : cu . biserica “cătolică. Dacă. 

- Sar fi ț6nut sub Teofil un sinod. general, în câ-_! 
rele s'ar fi primit uniunea, de clerul. întreg, Ore 

mar. fi protestat mai ântâiu superintendentul cal- 
vin ca primul factor interesat, apoi “nu sar fi 
desbătut' asupra causei în dieta ţerei, cum vedem, 

„că s'a făcut în 20 Octomvre 1698 contra, .sino- 
dului: de sub Atanasiu; urmaşul lui “Teofil, ț6nut 

nuniai cu 13 dile mai naihte, adecă în s. Oc-: 
- tomvre, al aceluiași an)? 

9, Magazinul istoric“, tom. V-, paz..312, compară cu Mencken : 

“:„Leben und Thaten Leopo'd I*. Leipzig 1107, pag. G16--648 ct En- 
gel, |. ec. pag. 170. La pag. 173 scrie: acest istoric despre începutul” 
uniunii în Transivania următârele : „Fiir Sicbenbiirgen ist noch zu 

bemerken duss die Jesuiten und besonders Paul” Barânyi, Pfarrer "in -: 
-Weissenburg (Alba-lulia) noch im Jahre-1697 die Union bei mehrercn . 

- " mohen walachischen Pfarrern, samentlick bei dem Bischofe Teofilus und 

zmvălf seiner Archidiakonen,- aunehimlich zu machen svussteu, Ohite dass 

" jedoch die Pfarrer, noch sveniger-das gemeine. Volt, vou dem cigen- a 

. Hichen “Wesen der Union: hitlen în sSolcher Gescuvindigăei! bei chri 

sverden kGnnen.“ . 
-3) Benkg: Transilvania, pag; 233, — Fiedler |. c. pag: 358; 

- asemenea încercări la Nic: Nilles: Symbolae ad illustrandam historian 

„“ecclesiae orientalis in terris coronae s. Stephani 1885, Oeniponte i 

tom. La pag, 218-222. Bogata colecţiune de documente, publicată de
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Afară de isvorole iesuitice, de cari se ţen: 
mulţi dintre scriitorii români” în tâte'), procuni 

Şi alţii străini?), nu avem alte date positive despre 
un: Sinod. sub Teofil. Anume” Laurian a deco- 
piat decurgerea acestui sinod după un manuscript 

„.Yechii latinesc); Gră în timpul 'de faţă, iesuitul 
Nilleș a publicat actele lui în: forma. spusă. de 
noi). Dară 6re nu este lucru enigmatic, că nu 
se amintesce de un sinod sau de încheiarea for- 
mală, a uniunii nici în diploma împ&rătescă din 
14 Aprilie: 1698, nici în manifostul dat de archi- 
episcopul Strigonului -Colonici în 2 “Iuliu al ace- 
luiași an, şi adrosat prima, liniă cătră -Români ? 
De ce s'a trecut . faptul uniunii cu vederea, dacă 
sa  întemplat întradevăr? În manifestul lui 
“Colonici -aflăm, că se. agita pentru uniune: 
„praeterquam quod insenti gaudio perfusi sumus, 
guod viam vobis.aperiri audiamus ct videamius, - Quo 
ad avitum ecclesiae romano-catholicae &remium 
unionemque salvificam redire possitis“, dară dă.: 
un sinod nu-i vorbă: De asemenea nici în alto 
documente ulteriâre nu aflăm nimica despre un 

Nilles, oferesce istoricului multă lumină în întrebarea uniunii, carea o-cât e de îmsemnată pe atât și de încurcată. Documentele aduse de Nilles trebue însă folosite cu mare precauțiune. ; 
1) Crişan în broşura -citată are meritul, de a fi primul . dintre '. scriitorii români, care . s'a încercat a. cerne critic întrebarea uniuni, și s'a răspicat cont-a acestui sinod precum şi contra celui, din 1700, 4 şi 9 Scptemvre, în forma cunoscută. Aci e cu cale să. amintesc "cum-că cu, cercetând âncă înainte de 16 ani cestiunea uniunii, ajunse- sem la acelaşi resultat, şi primind mai târdiu broşura des citată a lui Crişan, am fost și mai tare întărit în resultatele cercetării mele. '2) Fiedler 1. c. pag. 356, — Hinzt L: c. pag. 31 et Hunfalvy : „Die Rumiinen' und ihre Anspriiche&, pag. 183 “şi alţii cari -de și nu istorisesc tâte ca isvârele iesuitice, consimţese însă cu' ele în ese *) Laurian: „Magazin istoric“, tom.. IIL., pâg. 272 notă. : 4) Nilles 1. c, pag. 165—170. -. SE 

nță. -
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sinod general ţânut sub Teofil, în carele s'ar fi 
primit uniunea de-clerul întreg)... 

* Naayszesy G. fostul secretarii al lui Teofil). 
în protestul rădicat mai apoi contra. uniunii, acusă, 
pe Atanasiu. cu cuvintele : „080. crodo, quod 

- modernum. episcopum Athanasium saepe' poenituit, 
quod religionis suae quattuor puncta addiderit !“5).. 

Sinodul general în fornia trasă la îndoială 
și combatută de noi, cu tote acestea e susț6nut. 

Chiar pănă astădi de mulți, și .Nilles:) aduce 

pentru sprijinirea, lui-un act'subsemnat de vlădica, 

“Peofil dimpreună cu 12 archidiaconi (protopopi), 

care e îndreptat cătră archiepiscopul Strizonului5). 

| 0) În tractatui: „de ortu, progressii, conversione. episcopis, item 

Archi-Eppis et Metropolitis Valachorum“. se dice de asemenea, că numai. 

“agitările pentru uniune ai început sub Teofil: „Sub isto Archi-Eppo 

(Teofil) principatus Transilvaniae ad Augustissimam' Domum * Austria- 

cam devolotus 'est, et de restauratione s. unionis, que' sub principibus 

acatholicis extincta fuerat, agitari coeptum*.  Vedi Dr: Ardeleanu: 

„Istoria diecesei române greco-catolice a Oradiei Mari“, Gherla 1883, 

„pag. 85 şi 165. „ | BR ia 

„.2) Cipariă 1. e. pag. 269; Şincai 1, c. pag. 201; Hurmuzaki |. 

c, pag. 60. a E 

3) Nilles 1. c. pag. 262 şi 337. îi 

„. 4) Nilles are sfruintarea a-l discredita pe Crişan: dicând : „Quo- 

niam loannes Crisian in fragmento  dissertationis inauguralis, quam 

ejus in universitate Lipsiensi' professores, ipso fatente indignam publica - 

luce judicarunt (pag... 3), ienoranţia atque odio rerum catholicarum 

'caccâtus ut est, existentiam. Synodi EPUTIZIIS anni 1697 în dubium .. 

vocat ....*% asemenea şi pâg. 310. Acâsta nu e adevărat, căci tocmai 

partea tractatului despre uniune s'a încuviințit spre tipărire. ” Vedi 

“ Crişan |. c. nota pag. 3: „..... nur: die Veroffentlichung der Unions- 

verhandiung unter. Kaiser Leopold ÎI. genehmigt“. În loc să aducă 

Niltes date, și astfel să combatiă tesele lui Crişan, afirmă 'ce va neade- 

verat. În istoria însă nu vozbesc calumniele, ci faptele. 

*) Acest document e primul act subsămnat de . vlădica şi de 

- unii din cler în causa uniunii. Dacă. reflecteză la. un sinod general 

sub “Teofil, acâsta e o ficţiune istorică, de care .vlădica şi cei sub- 

scriși puțin vor fi înțăles.. - - ai
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„Acest document însă, în loc să vorbâscă pen- 
teu formalitățile 'sinodului, desceptă. în istoricul 
„obiectiv şi mai. multă” îndoială și îl face ase 

opri la: arbitrara şi tondenți6sa nisuință a: isv6- 
relor iesuitice şi a 1e supune dejudecării. În co 
răport. stă. anume acest act „cu cele .petrecute .. în sinod? “ Dacă uniunea s'a primit lă 21 Mar: 
tie 16S7. „unanimo ; consensu“” de întreg. clerul 
„Metropolici („totus metropoliae clerus“, „univer- 
sus cleruș““): întrebăm, 6re mai era de trebuinţă, 
câ'.să: seîntărescă. şi de 12 archidiacâni în 10 
lunie al aceluiași an? în. ce logică stă afirmarea :. 

"- »lamen ad - majus corundema. robi, ac fidem. (siqui-" 
dom tune *praesentes non . fuimus) -eadem. nunc 

; E 1) Nilles 1. c. "pag. 171—172: „Eminentissime ac Reverendissime. Princeps Dne. Dne, ac. „Patrone nobis gratiosissime ! Licet nuper puncta .-- in generali Synodo hic Albae-luliae: determinata ac a Reverendissimo „ nostro Episcopo Theophilo Vestrae, Eminentiae "missa, universitatis, aa ” ipsiumet Reverendissimi Domini Episcopi Sigillis munita fuerint, tamen ad majus corundem robur, ac fidem (siquidem tunc praesentes non „Tuimus) eadem nunc puncta, nos intra scripti ecclesiac valachiae archi- diaconi propria Syngrapha ac sigillo communimus, ac ratificamus ve- stramque Eminentiam humillime rogamus, ut juxta puncta in prioribus *, litteris apposita, gratias ct favores a Sua Sacratissima Maiestate ini- 
„Barânyi Albam-luliam. Quum suae Eminentiae gratiam et Deus .aster- num remunerabitur, et nds Deo commendare non desistemus, Albae- - - luliae 1697 10 'Iunii. Eminentiae vestrae servi et filii infimi“, — Vladica Theofil (L.-$.). „Cei -12 archidiaconi: sânt: -1. Popa Costin, archi- diaconus, Nagyszegiensis. 2, Popa Gabor, archid. Szevăriensis. 3. Popa Gavriil, archid.. Bistrajensis, 4 Popa Jânos, archid. Orostiensis, 5, Popa -Costin, archid. Nagysincensis. 6, Popa “Theodor, archid. Buzakiensis. 7. Popa 'Jânos archid, Csomal'ejensis.. 8. "Popa Simon, : archid. Nagy- szatealensis. 9. Popa Simeon. archid. Rissâlmaiensis 10. Popa Jânos, ! archid. Vizatenajensis; 11. Popa Pantaleon, archid, Neminecsensis. 12. . Popa David, archid. Ujfalujensis. Despre acesta scrie G. Barițiu Ist. - Tr. I'pag. 170: „transcrierea latinescă a numelor pe pag. 112 (Nilles) aşa cum s'a decopiat din biblioteca universității din Budapesta este plină de erori, 'căci acel ce le-a transcris nu a sciut se mârgă pe acele semnături. așa numite ciocoesci şi aproape hieroglifice, încât noi numai * Pu greutate am fost în stare ale descifraa, e
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puncta, nos infra, scripti occlosiăe valachiae ar- 
chidiaconi propria sy n&rapha ac sigillo. commu-. 

NimMus..... “ cu „univorsus. clerus“ şi cu „totus 

motropoliae clerus?“ 'Tot din acest document și 
anume din clausula: „siquidem tunc praesentos - 

non fuimus“, vedem, 'că acești 12 -archidiaconi .. 

mau. fost: “de față. în sinodul general, în care se. 

dice, că sa adoptat uniunea, . de clerul întreg; 

contradicerea- deci -e de tot evidentă. Căci dacă 

“la sinodul pretins au. lipsit - din cler 12, protopopi 

din cei 54, cari erau pe atunci, cum iai . pâto 

fi: vorba. de „clerus universus“ - și -de totus 

| _metropoliae. clerus ?« 1) Deci ca să nu admitem 

„contradiceră - în fapte şi neadevăruri în . istoria, 

trebue să dăm isvâralor iesuitico puțin credâmânt, 

mai ales, dacă vedem, că cle pe acecași pagină 

ÎŞI contradic. în. întrebări esențiale. 

„După noxul evenimentelor conchidom. deci 

cu tâtă sicuritatea, că încercările de uniune s'au 

i petrecut : mai mult în secret, pc cale privată, şi 

cumcă cu „stăruinţelo - preotului P. . Barânyi — 

atrasă, fiind ȘI O parte din clerul: român — Sau 

îndreptat Ia tron și la Colonici petiţiuni, cu nume 

„că Teofil cu aderenţii sei din cler ar ave aplecare 

la uniune. | i i 

So dice, că p. Barânyi « a. fost trimis la 

Viena” ca delegat de clerul: român pentru agen- 

dele uniunii: ) Nu lung timp însă după ovenimentele 

- 
1) Nilles 1. c. paşi 171 | 

- 3) Nilles |. c. pag, 179, ” 
7 -
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espuse a murit Teofil în Iunie 1697), cum cred 
unii nu de morte naturală”), lăsând biserica în sta- 
rea cea mai.desolată. 

+ 

') Hurmuzaki 1. c, pag. 
Şincai 1. €. pag: 183. — Şagun 
90, și"nu în Iuliu 1698, precu 
sau Hintz 1. c. pag. 31, 

*) Laurian : „Mag. ist,« tom 1-43, compară cu Nilleş |. c. pag. 180: „Hacc dum codem anno 1697, . adultu 
praecipiti, ut porrecti 
aliqui“, ! 

33 — Laurian -„Doc, Ist.& pag. 143. a |. c. pag. 131. — Popea 1. c. pas. m socâte Fiedler, vedi |. c. 

aguntur moritur. iam  actate Theophilus,. gencri mortis” Verieni indicia non vana adesse suspicati sint 

Du x 

pag. 357 | 

cit. pag. 275 ŞI „Doc. ist.« pag.



VI. 

Alegerea şi sânţirea lui Atanasie de 

Metropolit. Frământările continuă în . 

Transilvania în scopul uniunei 

“Esto,mai pre sus de ori ce îndoială, că . 
reformaţi ajunseră la cunoscința încercărilor de 

uniune: de sub 'Teofil.: Petiția, acestui- Metropolit 

şi a puţinilor sei adicţi, adresată cardinalului L. - 

'Colonică, sigur a fost înăintată, guvernului anstriac 

din "Viena, spre a se faco tot posibilul în -folo- 

sul uniunei. Dar Calvinii sciind prea bine pagubele 

enorme - morăle şi materiale. resultânde pentru 

- dnşii din uniunea Românilor cu Catolicii: puseră- 

în 'cumpenă tâtă influința și puterea lor, ca să. 

„zădărnicâscă  silinţele -Jesuiţilor, - şi apelară în 

“strîmt6rea lor la sucursul principelui Constantin 

' Brancovan şi al exarchului Teodosie din Bucuresci. 

Luptele 'și frământările. între ambele partide . 

 continuaă mai mult în ascuns decât fățiș. Deodată . 

pro neasceptate în mijlocul : verii more: Teolil 

"repentin. Acum v6nătârea Calvinilor! şi a Cato- 

licilor trece în luptă deschisă, dorind fiecare 

partidă a-şi pune candidatul în scamnul' v&duvit.



To 
al Metropoliei ortodoxe” din Alba Iulia 1), Dacă: 
uniunea. Sar fi făcut -în sobor mare, de întreg 
clorul românesc, cum le place Iesuiţilor a crede . 
și a mărturisi : atunci, la îndeplinirea v&duvitu-: 

“tului scamn metropolitan, rolul Calvinilor ar fi 
”. fost neînsemnat, ne mai. având ci dropt de în-: 

trevenire și dispunere asupra unei biserici unite 
“cu biserica catolică.  Înse ce vedem, că se în- 
„templă?. e a | 

„Ca şi -în trecut superintendentul calvin pri- 
mesce jurământul de la noul Metropoliţ, €ră 
fruntașii calvirii portă, cuvântul la îndeplinirea | 

"scamnului metropolitan. Calvinii Nicolae Bethlen, 
câncelariu, şi Stefan Nalâczi cu I<eresztesi, aceştia . 
ar fi aflat pre tinărul. ieromonach Atanasie, fiiul 

„preotului din. Babolna, carele 'era şi de „viţă | 
“nobilă 3. T6ţe greutăţile ivite fură de cătră Cal-. 

„ 1). „Ambele părți au aruncat cu aceeaşi îngrijire, undiță asupra clerului român și anunie asupra episcopului seu după vremuri: Astfel, . când după mârtea lui. Teofil, scaunul episcopesc urma să fie împlinit,” a tandidat la el după îndemuul mai marilor reformaţi, un preot roman „ distins prin cunoscinţe şi cultură “cu numele de Ioan Circă, 'care tre- cuse la Calvinism şi-şi găsise în, Guvernatorul Banfty un ragqăm pute- „"raic, El cu tâte aceste “n'a "putut resbi față cu Atanasie protejatul ' „partidului catolic, a tras asupra sa felurite prigoniri din partea unioni- „ Ştilor şi în anul 1702 a fost pus .în lanţuri şi aruncat în“ temniţă. El a scăpat, ce-i drept din.temniță şi cu ajutorul Guvernatorelui şi al ma! marilor reformaţi a obţinut posițiunea de paroch într'o. comună . română reformată din comitatul Hunedorei ;: dar neîncetatale Superări, . „ Prigoniri şi năpăstuiri ale anteluptătorilor unioniști Tau, scos şi de „acolo.“ Hurmuzaki 1. c. trad. r. pag.. 65.:Nol abia putem admite, că: Atanasie ca candidat pe față al Catolicilor s'a putut ridică. în scam- nul metropolitan. Nici cele petrecute. la Bucuresci nici țânuta Calvi- nilor nu conced acesta: : i o 
„9 Vedi P. Bod |. c: pag 195: „Succedit illi Athanasius Pas. | » toris Babolnensis filius, : favore * Dominorum Nâlâtziorum, et Guber- natoris praetio empti. Hic omnem obedentiam Reformato Superinten- denti anno 1698, die XXIV Novembris coram idoneis : testibus pro- misit,. depositoque juramento firmavit.. Imo insuper addidit, se pa- 

s



vini delăturate, şi atât alegerea, cât şi sânţirea lui . 

Atanasiu asigurată, de bună samă în urma, promi- 

siunilor solemne, cele făcuse el Calvinilor şi descli- 

nit guvernatoriului &. Bânity şi superintendentului - 

calvin:). La mârtea Metropolitului Teofil, Atanasiu . 

froquenta, şcola reformată din Alba-Iulia, “clasa 

„gramatică“.2). Dar „atât excepția etăţii t&nore, 

cât şi a vieţii. nu tocmai cuviose se treci cu 

vedorea, cum se dice, la întrevenirea Calvinilor. 

În locul defunctului “Teofil, sinodul alese. 

-Metropolit pro Atanasii L. (nobil de Ciuud?). 

“zatum esse, solo bacillo fultum pedibus potius in exilium ire, quam 

deposito semel. Reformato 'superintendenti fidei juramento -renunciare“, 

Compară Sincaii. op. cit. Il pag. 184. ; Barițiu: Ist. Tr. 1 tom. pag. 

"172 scrie: „Combinând după documente” mai multe: împregiurări la 

un loc, magnații calvini au dat preste multe greutăți întru aflarea 

unui . candidat, care. să mai vosscă a le depune lor și su- 

perintendentului jurământul, a se şi supune la cele 19 condițiuni 

cunoscute. Un candidat pe care îl aflaseră ci pre când Teofil. mai 

cra în vicţă, dară au fost decişi ca se-l trântescă, nu-i convenise 

Metropolituiui exarch de la Bucuresci, care n'a voit se-l hirotonăscă“. 

1)-Niltos-1. e; pag. 180—181 şi 192—194; Vedi şi Cipariii : 

Acte şi Fragmente pag 266 —267 not. | - 

- 3) Crişan 1. c. pag. 32 scrie: „Atât alegerea cât şi instituirea . 

noului Archiepiscop şi Metropolit au decurs, după usul de mai. 

„nainte fără de'a fi preinfluințate de lesuiţi, cea-ce, adevărate fiind 

datele de mai sus (despre unaţia lui Teofil) sigur 'n'ar fi fost“, ” 

2) Hurmuzaki 1. c. pag; 33. — Laurian mag. ist. pag. 275. Despre 

Atanasiă scrie Bethlen M. lu Şincai Î. c. pag. 184, că a fost fiiul preotului 

român din Babolna şi, când muri Teofil, învăța “gramatica în şcola 

calvină din Belgrad. Eră despre alegerea lui de Metropolit dice”: 

„Pentru galbenii, ce-i dăruise tatăl scu împrumut lui Nalaczi Stefan, 

din care gaibeni partea cea mai mare .âncă guvernorul i-a luat, res- 

pectul acestor duoi domni l-a făcut vlădica cu“numele nu sciu cui.“ 

Eră Gebhard Cristofor într'o scrisâre: de ale sale ne arată, că pre 

Atanasiă, fiind prea tânăr, nu „voii să-l sânțescă exarchul țerei mun- | 

- tenesci, însă calvinii N. Bethlen, Nalăczi şi Kerestesi au întrevenit 

pentru dânsul la domnul Munteniei şi la Exarch,: fiind-că Atanasiu 

dase unuia 300, Gră altuia 200 de galbeni. Vedi Analele acad. rom. 

-tom. Il. 1879—1880, pag. 201; compatră.cu Nilies ]. c. pag. 180 şi 

pi
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Atanasiu, conforni datinei predecesorilor sei, 
morse la Bucuresci, “spre a fi sânțit de Metro-. 

-polit.. Acâsta se întâmplă în 22 Ianuariă 1098.) 
Încercările uniunii .din. “Transilvania, nu pu- 

„teau r&mâne necunoscute 'exarehatului din Bu- 
curesci?) ;. căci âltmintrelea nu ni-am put6 explica 
cele puse la cale cu. ocasiunea * chirotonici lui 
Atanasiu, de cătră exarchul - țărei muntenesci 
Teodosiă?), în presenţa lui Dositeiu patriarchul 
din Ierusalimi+), Clement, episcopul Adrianopolei, 

" Axenţii, episcopul . Sofiei, și Neofit, episcopul 
Sevastiei. Depunând adecă . Atanasiă jurământul 

194. Despre alegerea şi chirotonia lui Atanasiu vedi condica vechiă 
a chirotoniclor fila: 4 în dos: „De vreme, ce Archicreul, care era 
dinainte vreme la episcopia  Ard6lului, anume Teofil, şa săverşit “ 
viața,. şi episcopia a rămas vtduvă fără de stăpân şi al ci Archiereu. 
Smerenia. n6stră având din început grija acei episcopie a aștdă 
"archicrei,. întru' chivernisirea şi spasenia acelor creştini de ac6lo, am 
dat. voiă archiereilor celor ce s'au' aflat aici, să se strîngă în biserica 
sânţilor şi de Dumnegei încununaţi şi întru apostoli, Constantin şi 
Elena, ca să algă pre cel ce ar'fi vrednic întru chivernissla epis- 
copiei accia, ântâiu aleg cu cel mai: dinainte Climent Odrianul pre. 
Atanasiă ieromonachul deia Ard€l, şi eu. Axentie Sofianul pre Mitro- 

„ fan ieromonach şi cu Neofit Sevastia.. pre Dionisie icromonachul, şi 
_am -ales dintre acești trei pre Atanasii dela Ardcl.“. Genarie 29, 
7206 (1698); compară cu Cipariă |. c. pag. 240 şi Popea 1. c. pag. 12—13, Pi ae ia - 

„4) Cipariu |: c. pag. 240, Lesviodax 1. c. pag. 325.) 
N *) "Despre felul agitării catolice scrie . și archimandritul ISaia 
dela muntele Athoş, carele călttorise prin. Ardâl „la Moscva. Vedi 
Golubinschi : „Privire scurtă asupra Istoriei bis. rom. ort.* tradusă de 
Caracicovean, pag. 57 nota; compară cu Nilles |, c. pag. 180—181, 
unde se dice că Teodosiu ar fi' voit chiar. să-l depună pre Teofil. 

2) Şincai 1. e. pag: 184" '— Lesviodax 1. €. pag..325. — Ci- 
pariă- 1. .c. pag. 240. Biserica ort. rom. anul. VIII, Nr.. 9. Sept. pag. . 641—642. * 

+) Patriarchul Dositeiu se afla. în Muntenia mai. de. nainte. - Veqi „Istoria țărci românesci dela Radul N 
„vechii uflat în Chişineu şi tipărit la. Bucuresci 1859 “vol. II. pas, 266; compară cu cronica “lui Radu Grecean: Mag. ist.“ tom! Ii. pag. 342. . E | ” 

cgru — 1728, manuscript



îndătinat, el primi “chiar în scris. o. instrucţiune 

anume compusă de: renumitul: “patri iarch din . e- 

rușalim : Dositeiii şi de Teodosiii, cu scop de ai 

aminti datorinţele canonice şi a-l întări.în orto- 

doxiă ; Gră regulele. “date în instrucțiune se socot . 

| obligătâre. pentru Atanasii, care lo şi confirmă 

cu subscrierea sa și le lasă în archiva Motr opolici, 

-“spro a servi în cas de abatere „de. capete de. 

înculpare.“ 1) Fiind: acâsta instrucţiune de o valdre.  -- 

“însemnată, aflăm cu cale a aduce. fragmentar 

punctele ei principale. 

P. 1. „Cade-se archieria ta. tocmelele sfinţilor 

apostoli ŞI proroci, “adecăte sfintele scripture | 

chi -şi n6u6 şi cele spăsitore . şi “părintesci 

orenducle, adecăte cannele şi hotărîrile sfin- 

“telor sobore şi ale sfinților păr inți să le primescă 

cu braţe desfăcute şi să.le cinstesci ca, nesce . . 

table -scrise: de Dumnedeiă și să le” păgesei, pus 

rurea, neclătite ŞI nemișcate. e 

| Pe 4 ;Trebue archieria ta, când faci ca- 

zănia sau pui pre alţii de: lac, să se. tălcuescă 

Ss. scriptură, nu într 'alt chip, „precum 0 au. 

 tălcuit şi o'ai tălmăcit s. Diriaţi de vreme ce, 

- dogme 'dinceput şi de- moşic este bisericei n6stre . 

să, înţălegă pravostavnicii s: scriptură, precum 

_o-au tălmăcit, s. părinţi și nu întralt. chip“. 

„P. 5. » Trebue archieria - ta s: -evangeliă 

la liturgiă să pui să citescă au slavonesce au. 

românesce, precum sa tipărit în dilele blago- 

cestivului şi luminatului domn I. Const.. Băsărab, ia 

"voovod a tâta Ungro- -Vlachia.“ 

1) „Biserica ort. română“, 1881 Nr. Octomvre î0, - pag. TI 
. Nae pi
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| P. 7. „Trebue archieria ta să grijesci, .ca, 
“să se facă cele. 7 taine ale sobornicescii bi- 
serice, să 'se slujască şi să se săvirşască după 
orânduela s. 'biserico. şi. după înv&ţătura Și 

- inchipuirea: s. “părinţi. «- Aa 
-. Punctele 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15  deoter- 

mincză unele prescripte do. observat la. s&vâr- - 
şirea misterieler respective.!) e 

P. 17. „Cade- se archieria ta să socotesci 
do s. vase şi de s. odore, adecă-te să srijesci 
a, fi sfinte-la tâte bisericele discose şi potire şi 
s. icone, și cum-că, Sfintele icâne nu sânt pre la 

„biserici numai spre pod6ba, ci spre cinste... 
că cinstea, icânei se răduce la chipul cel ade- 
vârat, şi col ce se închină  icânei,' se închină 

IE într” insa la suptstarea “celui ce esta scris.« 
A p. 18 vorbesce de sânți ca mijlocitori 
„(solitori) pentru noi la Tatăl, Gră al 19 despre 
faptele cele bune şi "despre trebuința, „lor spre. 
mântuire. Aceste puncte se îndreptă- contra În- 

„xv&ţăturei protestante. 
_„P. 20. „De vreme, dară ce după fericitul - 

„Petru între proroci: aii fost proroci "mincinoşi și 
între apostoli. au fost apostoli MiNCInOȘI, sant şi 
între creștină creştini mincinoşi, şi de: nevoiă ur- 
meză, Gând vrajbe și îndoiri, când la dogme ȘI 
când la năravură, cu tot dinadinsul trebue ar- 

„chieria ta după. canânele 's. apostoli şi:ale s. 
a tâtă lumea 'sobore să strângă întrun - an de 
d6uă ori sobor . de aleşi Și înțălepți Şi “cinstiți 

-Preoți,. sau măcar într” un “an o dată, “la care 

1) Cele mai multe, sunt aduse cu scop, de a- -l feri | pre Atanăsiu' de învăţăturele catolicilor saă- ale protestanților.
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'sobor după învățătura s. scripture şi. după ca- 

_n6nele s. sobore și după tocmirea s. părinţi să 

cercotezi, să iscodesci, ca să răsipesci mâhnirile 

şi zăticnirile ŞI să tai îndoirile, şi aşa * să aduci - 

pacea bisericcă. Eră de se va templă, vre. un 

“lucru, adocăte vre o îndoire cu nevoiă, care va - 

fi peste: putinţa - archietici tale şi a soboruiluă 

a 0 deslesa, atuncia aă una de va, fi. îndoireâ 

sau multe, să le scrii curat Şi să. le dai în scire 

aicea la acel după vremi Prea $. Metropolitul 

Ungro-Vlachiei, şi Sânția Sa cu. soborul sei şi 

cu cei co se vor afla -aice s. archierci şi. das- 

cali şi înţâlepți, să aibă a cerceta şi a iscodi și 

după s. pravilo.să aibă a deslega îndoirile Și 

a trămite . r&spunsurile curat la archieria ta, 

eră de se vor ved6 îndoirile mai pe deasupra 

"şi peste alegerea părintelui Ungro-Vlachiei șia 

“soborului. seu, să aibi a. le trămite archieria ta 

la "Ţărigrad la Prea. S. Patriarch şi Sânţia Sa. 

Cu cel. mare şi s. sobor al Sânţiei Sale: cu ade-. 

vârat şi fără de zăbavă! va deslegra,“ îndoirile - 

şi va trămito r6spunsurile cu degrab la Archieria 

ta: prin mijlocul părintelui Ungro-Vlachici, Şi cu 

prilegiul acesta al învâț: ăturei a se deslesa în- - 

- doirile bisericelor celor de dincâci, este hotărîrea . 

'ăl6să a. s. a tâtă lumea sobor “din. “Calchidona | 

- la can6nele lui, adecăto ia al 9-şi la al 17, 

întru cari canâno. făţişat s. sobor grăosce, cârid 

so 'va întâmplă vre o îndoire,: să se caute la - 

soborul eparchiei, eră de nu se va faco desle- 

- Sare îndoirii la soborul eparchiei, să se caute - 

la exarchul oblăduirii, precum este Spre oblă- - 

duirea cparchici tale oxarch Motropolitul Ungro-
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Ylachiei, &ră de nu se-va faco deslogăre nice 

la exarchul oblăduirii, să aibă a so doslega” mai 

pe urmă la patriarchul Țarigradului. « E 
| P. 21. „Casă nu lungim Yorba, porunci 
archierici tale, să pădesci dogmele, tainele şi 

năravurile: bisoricei râsăritului noclintite, cari se 
ved, că fățișat şi curat, „propoveduesc s. scrip- 
tură şi aiove învaţă purtătorii 46 D-deu părinţi“. 
— Mai „departe so r&comendă în punctul acesta 
pravoslavnica mărturisire (P. Mov ilă). - 

„PP, 22. „Însă mai po urmă de tâte dicom; 
“că- se . cade .archieriă! ta,.de. vrome ce de - 
d- (eoscul dar: to-ai chemat, şi jugul evangelosc- 

* pre grumaz. ai primit, ovangolosce şi părintesce 
“turma, ce. ți-s'a: dat de prea s. Duch, să o. câr- 

- Muosci, şi a-ți pune: sufletul. pentru oi . ...« 

„Sa dat în Bucuresci în luna“ lui „Genario 
1698. * | 

| foaldkos dtp 90 naroidozns. „7iis dpias 70-:- 
dag: Iegovoa?ai, 

-Smerenii Atanasie eppul țărei Ard&tului. Di 
| Atanasiu ar fi subscris punctele aceste, 

"> cum. die unii cu cuget curat.2).E1 la acestă oca- 
“ siune “primi şi. daruri preţi6se dela “principele 

- Ungro-Vlahiei ; Constantin. Brâncovazi,: precum 
haine, scule. şi: “cărţi bisericesci. 3) Prin un docu-. 
“ment dat în anul 1698,. acest principe promite 
Metropoliţilor din - Alba-Julia "un - „ajutoriu, : anual 

» Decopiat « din „Biserica ort. rom.% 1884, Nr. 10 Oc. 1718— 
2; vedi şi Lesviodaxă 1. “c. p. 328—310; Cipariă 1. c. p. 240—241. 

2) Laurian, „Mas, ist. o. tom. citat pag. 277 et „Doc.. priv.“ 
pag. 1:46. ” | - 

- î- 3) Sincai: |. 0: pag. 9, 

22
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de 6000 de bani: -„în toți anii vieţei nostre, 

ca să avem a. da viitorilor. de acolo Metropo- : 

“lță bani șesă mii, caro numâr. s&fio neschimbat - 

şi nomutat“, cră de. s. Metropoliă dice: „pentru-. 

ca sciindu-o pre acestă s.. Motropoliă, - că se, 

“ învăluosco „ca o corabiă în mijlocul valurilor - 

„amării, fiind între multe feluri dv eretici nocre- 

" dincioşi și se n&păstaosco dela denşii -în multe 

chipuri.“ 9 Îngrijirea . evlaviosului - Constantin 

9 Documentul original se ană Ta Sibiiu în biblioteca - Brue- 

kenthaliană şi este tipărit: după o copiă luată “după original de Nic 

.Densuşan în „Archivul pentru istoriă şi fitologiă“ al. lui Cipariă, pag. 

453—-455; din eladuc medul fiindă-că conţine unele note înteresante.. 

pe „Eu Const, -Băsărab voevod dintru totă voia inimei domnici- 

„mele am pohtit cu ajutoriul iui D-qei a urmă cu milosteniă,. pre- 

cum scrie şi s. evangeliă, că milostenia curiţesce păcatele, întru care 

- ca se ne facem şi noii soți ceresci, ca şi pre noi să ne primescă 

în locaşurile sale cele cereşti, ci :aşă.: temendu-ne nu puţin cu: ade- 

vărat de cela co îngrozesce întru-u sa-s. evangeliă. Iti dară. ne... 

făgăduim din agonisclă ceea ce nduă este dată dela D-qei sfintei : 

_“ "şi marii biserici a mitropoliei Belgradului, 'archicpiscopici țări Arde- . 

" fului, unde se „cinstesce hramul sfintei. şi de viaţă făcătârei 'Troiţe, 

- care scamn al acestei milropolie, ce mai sus sa dis, dintru a sa 

lemeliă este făculă și înălfată de * răposatul Mihaiii voevod pe vre 

“mea, când. a 'fost craiii* într'aceca [arle de loc. Deci dară, dătoriti 

nc ronduim, ca în toti anii vieţii nâstre,: ca să avem a dă viitorilor de -: 

- acold celor ce vor veni dela acesta s. metropolii de an — bani șesce 

mii, care număr să hie neschimbat şi nemutat -pentru-că scindu-o 

“pre acâsta's., Metropoliă, că se invăluesce ca o corabiă în mijlocul.- 

- valurilor mării, fiind întru multe feluri de cretici nccredincioşi, și 

"se năpăstuiesce dela dânșii în multe chipuri. Întraccea şi glasul no- 

stru'cel (cu) curată minte' cu totde-adinsă pohtim, o credincioşilor 

domni ca ori hieşte care drept aleşii de D-deii blagocestivi ar ajunge : 

- în vroimea stăpânici sale în urma domniei. nâstre domnind şi stăpă- 

" nind scamnul acesta aă: den sângeic nemului nostru au dentr'aiţi 

„străini, pentru a sa avuţiă. care de la D-dei i-ar fi lui dată, să nu 

se îndoiască cu hirea, ca să hio lipsită acestă s. Metropoliă de acest 

“număr de bani, ci sau după numerul cel mai sus gis au și 'cu..mai 

“mare sumă precum şi noi an primit și am făgăduit, primind urma- 

rea astor reposați pravoslanici d-ni, ca şi D-l D-geă, care este întoți . 

- slavit, pre acela să-l cinstâscă şi să _ miluescă cu lină pace. întru a 

" sa: domniă şi în cela veac, se va să hie la r&paos vecinic suiletesc 

“lui să-i fiă. Şi ctă că punem şi vremea viitorilor de ' acol6 pentru 

luarea acestei mile însă lu Septemvre di ântâiu. dcâsta milă am



Voda Brâncovean, pentru 'sârtea credincioşilor 
".ort. din Ardel se vede. şi din împrejurarea, că 
el începuse. a- zidi âncă: din anul trecut (1697) 
pe spesele proprie o: biserică la Făgăraş, nca- 
„YEnd acolo . credincioşii biserica. lor. Vodă Con- 
stantin li făcu o biserică „maro şi frumosă întru 
pomenirea şi cinstea celui mare și făcă&toriu de. 
minuni s. Nicolae.“ 

La Exarchatul ţ&rei muntânosci s'au în- 
trebuinţat -mijl6ce spirituale şi -materiale, s'au 
făcut cele ce au fost cu putință, cum este ovi- 
dent, spre a-i întări pre Atanasiu în credinţă şi . 
Spre a-i ameliora: starea materială, „ca. să hie 
“Sfintei Mitropolii de. "'ntăriro şi de ajutoriu.“!) 

“Întorcându-se Atanasiu în patriă, își ocupă 
Scamnul metropolitan, pâte fără tendință de a - 
continua tapta predecesorului seu.?) Dar agitărilo: 
şi machinaţiunile iesuitice :pentru- uniune utmau 

„ nentrerupt. Cestiunea uniunii se desbătea, şi la 
curtea din Viena:), unde petrecea; pe acel timp = „ primatele Ungariei Colonici.:) 

„a lui Cousi. voevod Şerban, 

"anii trămis de acolo la vreme, ce m 

făcut şi am - întărit, îndemnându-gie, 
fecelluile ale acelora, ce mai nainte de 
reposaţii strămoşilor domnii mele, IW 

vedend şi hrisove iscălite şi. 
noi au domnii. întru . D-dcu 
Mateiii  Băsărabă voevod, şi. 

şi âucă și hrisovul lui Antonie - vodii Drept aceea şi noi am voit Şi am pobtit, de am noit mila acesta ŞI cu .acest cinstit hrisov al domnil mele, ca să albă a venire în toț, 
ai sus s'a dis, să ia mila acâstaş 

polii de'ntărire şi de ajutoriă, domni mele și r&posaţilor părinţilor domnii mele vecinică ' pomenire. Şi-am întărit hrisovul acesta, cu tot sfatul și credincioşii boiari ' divanului domnii mele.“ Amintesce de acâsta și |. Moldovan :. „Spicuire în ist, bas. a Rom.“, Balşă, 1878, pag. 29.30. Ă 
1) Documentul citat. | 

+2) Magaz.ist. tom, III, pag. 277, compară cu Nilles „5 Şincai: 1. c. pag: 180, Niltes 1. c, pag. 195—1 *) Laurian: „Doc, ist.& pag. 146. Magaz, ist. pag. 277, 

suma deplin, ca să hic s. mitro 

l. c. pag, 181. 
96. :
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. Prindând a . se - îmbunătăţi relaţiunile cu. 

Purcii!), regimul austriac căuta, a-şi asisura pe 

cât se putea de bine ț6nuturile ungar o-transilvane. 

Pote din. acest motiv, sau pote. ” considerând po- 

tițiunoa “dată, de 'Teolil, şi apoi spre a da mişcării 

de uniune un avânt mai puternic, înip&ratul: Leo- 

pold 1. adresă la 4 Aprilie 1698 un rescript 

d împorătesc cancelarici transilvane, care prescrie 

cu privi ire la oblizământul. de - dări norma ur- 

mătore :. „Preoţii grocesci sau români, dacă trec 

în partea catolicilor, se vor bucura de "drepturile 

acestora; dacă, se unesc cu vre-o altă roligiune 

recipiată, li se cuvin privilegiile “acestora: Gr 

dacă r&mân în -starea lor de. acum; sunt supuşi, 

“ca pănă acum, la plata birurilor (dabunt taxan)“. . 

La acestă se adauge potrivit în traducerea no- 

peritore a „Frasmentelor din Istoria Românilor“ * 

lui E. bar. Hurmuzaki: „În acestă condiționată - 

concesiune era o indirectă siluire pentru” 'schim- 

barea, religiunii, respective pentru primirea uni- 

“unii, căci fără de împlinirea acestei condițiuni : - 

prealabile, lucrurile  r&mâneau pentru preoțimoa _ 

greco-orientală tot în nesuferita, stare do asuprire 

de pănă acum“?). 

Frământările şi luptele confesionale se OX- 

tindeau asupra întregci țeri. Metr opolitul Atanasic 

caro îȘi ocupase scamnul' metropolitan nu era 

„âncă confirmat de potestatea civilă. Predece- 

sorul seu Teofil, cum am văgut, a fost” întărit 

id 7 

, D Engel: L c. pag: 174, compară cu „Istoria. “ţări românesci 

dela Radi' Negru pănă la: a. 1728%, opul citat pag. 271—2172, et 

Magazinul istoric tom. Y., pag. 313 —314. - 

2 Hurmuznki |. 6, trad. rom. pag. "39,
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„numai. de guvernatoriul Banffy, dar de atunci 
forte s'au schimbat împrejurările. în raport cum 
a- crescut în cei 7 ani dih urmă -puterea, casci 

austriace asupra părţilor transilvanice, în acelaşi .. 
raport invers s'au ciuntit şi aripile influinței u- 
vernatoriului Banfty, şi în genore a Calvinilor, de 
aceea ci spre a-şi susțâne după putinţă drepturile 
și privilegiile lor asupra, bisericii 'Românilor;. se - 
mulțămiră şi numai cu jurământul depus su- 
perintendentului lor. 

Persia : noului . metropolit Atanasiu . este 
enigmă pentru noi. Cum pâte: un om în ușa 
scurt. timp depune cu atâta solemnitate -atâte .. 
jurăminte, și tot în acelaşi an ale călca fără 

-. constiinţă, nu înțelegem. Acâstă enigmă numai 
aşa, se. deslegă, dacă presupunem, că el cu toții, - 
a stat în legături ȘI tuturora va fi tăcut pro- misiuni. Se dico,. că Atanasie după întârcerea sa de la Bucuresci. întru.. ascuns sar'fi adresat cătră P. Barânyi, carele petrecea la Viena în - Causa uniunei.!) Acesta ar fi întormat apoi pe. Metropolit despre starea. lucrurilor de” acolo. - Calviniă âncă își aveau 6imenii lor şi la curtea im-.? „perială, cari lucrau 'să se crâdă, că ttă afacerea  cu-uniunea Românilor, ca neseri6să, nu e vrednică, de luat în considerare. Chiar dintre catolici unii erau, din consideraţiuni materiale, în contra uni- unei;2) Guvernul austriac era cam timid. în luarea, . „ disposiţiunilor, ca să nu so _provoce din causa. „ nemulțămirii turburări, în o provință. a căroi. 

') Barițiu Ist. Trans, 1. c. p. 174 
3) Barițiu ibid. .
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anectare şi ocupaţiune putea deveni problema- . 

tică.!) Dat în fine decise influinţa lui Colonici, carele - 

era la Viena, în favorul uniunci, şi împ&-. 

ratul Leopold -I, asemenea rescriptului din 23. 

“August 1692 cătră Ruteai, emise un decret la - 

euvernul provincial?) de.-următoriul conţenut: 

„Care dintro preoții români de. ritul grecesc, 

“mărturisind, se va declara, că va pădi ritul. gre- 

-cese după norma celor uniți cu catolicii, și ze 

_recunăsce pre Pontificele romanu, acela se va bu- 

cura, de privilegiile preoţilor catolici; eră care 

va socoti, că nu pâte face numita mărturisire, 

sau se xa.-uni cu una dintre -celo-lalte religiuni 

"primite, sau va rămâne în statul roligiunii sale, 

în care e acum: se va bucura de privilegiile 

religiuniă- aceleia, pontru 'care se va, declara, sau - 

se.va socoti în statul şi dreptul religiunii în 
“care se allă acum“. Dat în Viena 14 Aprilo 1698. 

Asemenea şi -primatele Colonică  îndreptă - 

un manifest cătră guvernul -provincial şi Cătră . 

preoţii românesci la 2 Iuliu 169$.5) ia 

) Laurian: Mag ist. |. c. p. 278. 
3) Guvernul austriac ia greşit cu calculul: scă, căci legătura 

_ confesională avu ca urmare întărirea legăturei poiitice cu Viena. Aşa 

vedem în răscola lui Francisc Râk6ezy de mai apoi, că el e în partea - 

„cea mai .mare sprijinit de Rutenii contrară uniunii. Veqi Enge:: |. c. 

„pag. 186. . : IN NR A 

's) Nos -Leopoldus miseratione . divina:s. romanae | 

'ecclesiae tituli s. Hieronymi Ilyricorum presbyter cardi- 

“nalis a Kolonich, Archi-Episcopus Strigoniensis locique 

et comitătus ejusdem supremus ac- perpetuus comes, 

Primas regni Hungariae. legatus natus, summus secreta- 

riuş et cancellarius, s. Hierosolymitani ordinis  Prior, 

„ commendatorEgrae, Maylbergae, Sacrae caesareae regiae- “ 

que -Majestatis intimus consiliarius actualis. Omnibus .
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Acest manifest Va adresat Colonici în cali- 
tate, de primate al Ungariei, ca legat papal şi 

„ca archiepiscop al Strigonului. În acestă adresă 
soc face mai ântâiă provocare la „concesiunea . 
cuprinsă în decretul împ&ratesc din 23 August 
1692 și din 14 Aprilie 1098. Vesel, că “s'a des- 
Chis, o cale şi: preoţilor români, el se declară 

„de protector al uniunei, sprijinind şi favorisând 
pre ori care Român trecut la biserica catolică, dară: 

ad quorum manus pracsentes venerint, maxime .yero graeci ritus valachicis sacerdotibus per Hungariam, Tran- „silvaniam partesque eidem annexas existentibus, sa- lutem în Domino sempiternam. Aaa a Notum. facimus tenore praesentium, quibus expe- . -dit universis: Quod altelibata “Sma. - Caes. Regiaque Majestas Leopoldus. I., Romanorum imperator semper Augustus, tam die 23 Aug. an. 169, „quam die 14 mensis Apr. anni currentis clementissime resolverit : Qui - „ex sacerdotibus graeci ritus edita protessione ad obser- vantiam graeci ritus apud :Catholicos cum agnitione summi Pontificis se declaraverit, quod iisdem prorsus juribus, privilegiis, exemptionibus ac immunitatibus frui ac gaudere debeat, quibus sacerdotes romano-catholici sive ritus latini juxta ss, canonum sancita et divorum Hungariac regum statuta, frui ac. gaudere dignoscuntur.. Quam benignissimam suae Majestatis Smae. Resolutio- nem intelligontes (praeterquam quod. ingenti gaudio perfusi sumus, quod Viam vobis aperiri audiamus et videamus quo ad avitum ecelesiae . romano-catholicae „Bremium unionemque salvificam redire possitis) illud : “pariter muneris. nostri eţ pastoralis curae, qua, per: Hungariam universam, uti et regna, ac provincias eidem “annexas, ut Primas Hungariae et legatus natus, fungi- mur, vique auctoritatis nostrae archiepiscopalis metro. politane Strigoniensis, speciali Sacrae sedis apostolicae . " privilegio nobis CONCESSUE, necesse esse duximus, uţ . nostrum vobis omnibus ad unionem cum ecclesia rornaria, 
i
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numai dacă, va mărturisi câte le învaţă, crede şi. 

mărturisesce. biserica romano-catolică; mai vârtos 

cele patru puncte diferenţiale privitâre la primatul “ 

- papei, la admiterea azimci, la locul curăţitoriti şi în 

fine la purcederea Duchului s. de la- Tatăl şi de 

la, iul. Ca .resplată convertiţii: se . vor. bucura 

de fericirea, eternă, eră aici pro pământ vor fi păr- 

“tași de graţia şi favoroa deosebită .a'augustului 
„împărat, carele cu plenitudinea potestăţii sale, va . 

ocroti persânele şi bisericile greco-catolice, în 

tocmai cum. Sunt” ocrotite şi privilegiate „pers6- 

catholica redenutibus ac rediluris favorem ct speciale 

in” ommnibus protectionen offeramus ; quod etiam tanto 
efficacius - praestabimus,. quanto vos în dictae unionis 

professione et conservatione ferventiores, ea, omnia 

, quae s. mater ecelesia romano-catholicu docet, protitetur 

et. creâit, privatim ac publice docendo, profitendo et 

ciredendo, speciatira vero quatuor illa puncta, in quibus 

hactemus potissimum deviasse videhamini, protestando 

„_ extiteritis. Primo nempe: Romanum Pontificem esse 

__Gaput universac, i. e. totius difusae per orbem kEecle- 

siuc. Secundo. Pancin azymum esse suftuientem ma- : 

_teriam sumendae coenae dominicae scu sacramenti 

cucharistiae. Pertio. Praeter coelum sedem. beatorum, 

et infernum, carcerem damnatorum. tertium dari locurn, 

in quo animae defunctorum „nondum satis expiatae. 

detinentur ac purificantur. Quarto demum: -Spiri- + 

tum s. tertiam in Trinitate personam a Putre et Filio 

procedere. a aa 

Quod dum facitis, non solum a Deobonoram omnium 

largitore in praesenti quidem vita “uberem suum grati: 

arum influxum' ac: largiorem etiam in temporalibus 

„benedictionem, in futura vero aeternam felicitatem 

sperare poteritis ; verum ctiam speciuli Augustissimi 

Caesaris. favore ex regiae potestatis -plenitudine, 

-tum personae vestrac tum ecclesiae reliquaque ud 

a. . 3
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„„nele și bisericele de rit latin.- Când privelegiilo 
acordate membrilor şi bisericilor unite, ar fi vă- 

„ tâmate sau călcate în picire, în asemenea ca- 
“Suri vor ave se judece aceleaşi foruri biso- 
ricesci şi civile, întocmai ca şi: când at fi vorba 
de drepturile și de privelegiile bisericei catolice. Er 
dacă acestea, ar. denega, ocrotirea, contrar dorinţei 
împeratului, și ar nesocoti privilegiile și favorurile . 
acordate. preoților şi bişericilor gr. catolice, să 
„se facă plânsâre la împeratul, contra instanțelor 
inferiGre, pentru că mai dat ascultare plângerilor . 
legitime, și el va griji şi îi va apăra pre Ci, și cu 
brațul seu sever va resbuna, nedreptatea la vreme 

„de lipsă. - . | 

eadem spectântia immunitate ac exemptione.. ' pari condecoramini, qua: Ecclesias, personae, resque ecclesi- asticae latini ritus ex sacrorum Canonum praescripto : effective porfruuntur, Et si quis hoc suae'“Smae. Majestatis: Decretum uusu temerario contemnere aut praedeclaratae huic graâci riţus unitorum immunitati ecclesiasticae aperte aut. occulte ullo sub. practextu aut etiam praetensi.usus et consuetudinis antequam unirentur sub velumine contraire praesumeret, iisdem' prorsus poenis, tum ab ecclesiastici tum a. saecularis . fori judicibus, tum etium âb Augustissimo Caesare, si opus fuerit, infligendis. obnoxius crit et subjacebit, quas fidelium latini ritus immunittaani ecelesiasticam laedentes de jure ac consuetudine incurrunt, Ac insuper in hujus ecclesiasticae immunitatis Usv, universi do-: mini, Gubernium regium, magnates, supremi. et ' Vice. : Comites comitatuum, judices nobilium, „Supremi capi- tanei ac judices regii Siculicalium pariter ac Saxoni- calium sedium, omnes denique cum ecclesiastici tum saecularis fori judices et justiciarii, si. coram eis in praedec!arata immunităte vos laesos esse questi fueri- tis, eorumque auxilium 'et” assistentiam imploraveritis, 

+ 

a
n
.
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| Aceste du5 manifeste, al împeratului și al 

cardinalului divergiază, căci conform decretului 

împărătesc, uniunea bisericei . ortodoxe + cu cca, ; 

catolică se. condiționeză -numai do. TecuN6sce- 

rea papei de cap suprem al bisericei, care 

-acceptându-se, ofere în schimb privelegii şi favo- 

ruri materiale. egale. cu Catolicii; pre când ma- 

nifestul cardinalului Colonică, nu se mulțămesco - 

numai. cu “atât. În înţelesul acestuia convortiții se 

deobligă .a înv&ţa, a crede şi a mărturisi tot aceea 

ce crede și mărturisesce biserica romano-catolică. 

Acestă deosebire în condiţiunile uniunci, este forte 

momentu6să, cum “vor vede ulterior. | 

Propasanda catolică prin aceste manifeste 

căştigă teren. Calviniă, cari. prin amenințările cu- 

prinso în emisul cardinalului fură intimidaţi, îngro- 

— ziță do colosalele perderi, ce resultau prin eliberarea 

membrilor bisericesci, prin sistarea robotelor şi 

decimelor dela ţoți clericii şi casnicii lor; aseme- 

“nea prin perderi din pământul feudal, pentru. 

porțiuni canonice în scopuri bisericescă : încercară 

din nou a zădărnici tâte silințele guvernului con- 

“judicium ac justitiam non minus quam latinis s.- ma- 

“ris ecelesiae fidelibus eadem immunitate gaudentibus 

aAministrare debebunt et tenebuntur. Quod si praestare 

intermitterent, nobisque ac succesoribus nostris de- 

super relationem feceritis, ut malo tam evidenti seve- 

riori etiam manu medela tempestive adhibeatur, ala-“ 

borabimus*.. -.- IE E . 

Datum in curia Comendae nostrae Maylbergensi .. 

peneficiata, Viennae Austriae, die „secunda mensis 

"- Tanii anno 1698. - 

Vegi Katona 1. c. 63; Nilles i. c€. pag. 196—198: Fiedier |. c. 

„pag. 870, Cipariu: 1. 'c. pag. 73.
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tral din Viena şi ale Iesuiţilor. Spada generalului 
“ Rabutin netegâsce calea, Cră viclenia. Iesuiţilor 
„ușureză prin promisiunile făcute lui Atanasie . ŞI 
"preoţimii, și asigură secerișul bogat pentru uniuno.



VII 

Actul uniunei din 7 Octomvre 1698. . 

“- Tesuiţiă încurăjați prin: diplomele amintite, asu- 

dau merei pentru causa catolică şi reforinţele poli- 

- tice curgeau necontenit în favorul propagandei: Cu 

atât mai. critică devenise situația Metropolitului 
" român și gravitatea, posiţiunei pretindea o pri- 

vire ageră, multă energiă şi statorniciă în carac- 

tor şi fapte. Dară purtarea lui Atanasiu este greu 
"de caracterisat, căcă în 22 Ian. 1698 jură, după 

“cum am v&dut, la Bucuresci şi promise solemn 

"a rămâne neclătit în credință; apoi tot în acel 

an după mărturia lui Petru Bod jură supunere 

superintendentului calvii Stefan Vespremi; şi 

"în fine tot în decursul acelui an întră în relaţi- 

uni mai de aprâpe cu misionarii catolici da- 

„cici, şi la scurt timp încheiă uniunea cu biserica -- 

catolică). 

%) Şincai tom. cit. pas. 184 scrie: „Pe vremea acâsta au în- 

ceput Romano-catolicii a îndulci şi a trage cătră sine pe Românii din 

Ardei de la uniunea cu Calvinii; pentru-că mai de la urdirea -refor- 

maţiei Românii din țara acesta, în lucrurile de credință au fost uniţi 

cu Caltinii, precum arată scrisorile despre aceea ; şi Vlădicil, cel româ- 

nesci erau supuși superintendenților calvinesci, şi dacă aveai vre-o 

nevoiă, de la dânşii cereau sfat şi- ajutorii şi la ascultarea de ci 

obicinuise a se lega cu darea de mână şi cu jurăment. Atanasiu înse.



Pertractările uniunci dintre Metropolitul Ata- 
nasiu şi Iesuiţ, mergeau.de minune înainte grab- 
nic spre measceptatul resultat, şi în timp fârte 
scurt. după înlăturarea tuturor greutăților “şi pe- 
decelor se împăcară pretensiunile ambelor părți. 
» Jesauiții — dice cronicariului Cserey Mihâly — 
atâta au -îmblat pre lângă - Atanasiu olădieul cel -* 
românesc, pănă ce dati înşelat, de şi. el și preoții .. 

"români din Ard6l s'au unit cu papistașii, făpă-- 
"duind vlădicului multă cinste şi mergere înainte, 
„Gră preoților, că se vor mântui. de. iobăziă, de 
darurile ce le da pre an domnilor pămentosci, 

--de decime, şi ca să nu so facă vre-o roscolă 
“pentru aceea în eră, ci au adus de la împă&- 

ratul şi de la cardinalul Colonici patenturi, ca . 
să aibă volniciă preoți a-se uni cu ori-care': 
religiune“ 1). De şi unii scriitori nu se îndoiesc 
âncă de: statornicia lui, Atanasiu:), totuşi alții ne 
fac cunoscut, că €l fiind cu. totul perdut pen- - 

na numai au furat Ini Veszpremi Istvăn suferintendentului calvinesc - 
înaintea unor Omeni în anul 1698 că-i va fi supus, ci şi aceea a adău- 
gat, că de ar trebui numai cu toiagul să să din țară, încă nu-şi va 
călca jurământul. “Totu-şi cu puţin după aceca prin făgăduinţe la atâta 
s'a adus de salăsat de Calvini, şi stringând sobor mare lu Belgrad sub 
gi6bă de 64 1. carele dintre români n'ar veni, şi acolo s'au cetit porun- 
cile împăriătesci şi despre vlădicul și despre unire şi despre altele, 
cari puțini înțelegendu-le dintre preoții români, gândeau că. ci fără . 

” de scirea lor toți s'au bocrit, ci după-ce au vădut cu: vreme, că tot 
întru același stat au remas, au început a se lăpăda de unire și a 
pofti preoţi ncuniţi ca să li slujască. Pentru care apoi multe. baiuri şi 

„nevoiă au avut; pentru-că acelora nici pruncii li se boteza, nici 
morții li se îngropa, pănă-ce mai pre urmă sa pus procuratoriu și 
plencpotinţiariă pre un 6re care nemeș anume Nagyszegi Gâbor, ca- 
rele se făcuse de legea grecească din latină, ca să aibă de grijă“. 

1) Cserey Mihâly Historiâia Pest 1852, pag. 286; Crişan 1. c.. 
pag. 36; Şincaiă |. c. pag. 193; Nilles 1. e. pag. 182-191 aduce! 
date biografice de ale misionarilor mai însemnați. IN 

2) Hurmuzați |. c. pag. 3; Şaguna 1. c. pag. 148,
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tru ortodoxie şi pre deplin căştigat pentru causa 
„catolică prin promisiunile, încredinţările şi stăru- 
ințele neobosite ale iesuitului Paul - Barânyi din 
Alba-Iulia şi soţilor acestuia!) ar fi convocat 

- soborul mic (consistoriul) pre diua de 7 luliu 1693 
in causa, uniunci.2) | | Si 

În acest sobor mic, numit şi consistoriul ple- 
nariu, s'ar fi delăturat ultimele greutăţi şi sar. fi 
hotărit, ca în causa uniunei cu biserica, catolică 
să se ţână un sobor mare la 7 Octomvre al 
acelui an5). În lipsa datelor positive despro o acti- 
-vitatea * sinodului aceluia afirmăm, că împăr- - 

tășirilo aduse r&mân aserțiuni de puţină valore:). 
Atanasiu împins de: lesuiți cugeta la modul 

şi asupra mijlocelor, cum:s'ar putea -realisa uni- 
unea cât. de curând. Îl spre scopul. acesta 

„se pune în legătură intimă cu aceia din cler, cară! 

înclinaii spre acel pas. periculos şi retăcii, şi în 

prima linie cu unii dintre protopopii în cari avea 
“încredere, dintre cari unii şi “sub 'Peofl îşi ar&- 
taseră pe faţă intenţiunea de plocarola Catolicism ; 
pre aceştia îi adună, în sinod la Octomvre 
1698 în Alba- Iulia, desbate cu dGnşiă împreună 

1) Laurian: „Doc. ist“. pas. 150; vox. et progr.* la 
Şincaiă tom. cit. pas. 183 „P. Barânyi atita a lucrat, de pre Atana- 
siu urmașul lui Teofil, carele nu mult sc gindia cu uniunca, la aceea 

Va adus; de cl a primit uniunea şi puncturiie - întipărite pentru mal 

mare tărime le au pecetluit cu pecetea monăstirii din Belgrad în 7 

lulie a. 1698“. : 

2 Hunfalvy op. cit p.. 183; „Şematismul clerului gr. cat. & 
1876 pag. XVIII; Hurmuzaki 1. c. pag. 35; Hintz. op. cit. pag. 35 
—, această istosire este lipsită de critică, Ei 

3) Niiles 1. €. pag. 199; Laurian: „Doc. ste. 1, e. pag. 150. 
„4) Şaguna 1. c. pag. 149; „Popea . Lc. pag. 101; Crişan |. c. 

pag. 37, Chiar Nilles ne comunică că n'a aflat acte despre acest si- 
nod; vedi nota în op. cit. pag. 199. 

G*
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cestiunea - uniuni şi dectarându- -se pentru. ea, 
dau următoriul manitest: 

"„Noi mai în gio(s) scri(şii) Vitădijca, protopo- 
pii şi popii Bisericilo() rumănesci dăm în sc(i)re 
tuturo(r) cărora so: cuvine Mai „„Vertots) țOrei - 
Ardealului. 

„Gitud)ecând Schimbar ea acoștii lunai înșolă- 
_t6re, şi ne(s)tarea, şi neperirea sulletelo(r) căruia 

în măsură mai mare, trebue a fi decâ(t). toate, - 
"di(n) bu(nă) vocea n6(st)ră ne unim cu Bescrica . 
romei) cea catolicâs)că, şi ne mățr)turisim a, fi 
mădulările ceșştii _Biseri(ci) sfto catolicâ(s)că . a 
rometi) prin. câs(ta) ca(rte) de mă(e)turi ie a ns(tră, 

„şi cu acele Privileghiomuri vom să trăi(m) cu care 
„.... trăe(s)e mădulările şi popii aceștii Biseri- 
c(i) site; precu(m) înălția sa împăratulă ŞI Coro- 

-natulă  Craiu(l) no(s)tru în m(ilo(s)tenia. decre- 
tumuluți) înălţii sale ne face pă(n)ta(şi) care mi(lă) 
a nălţii 'sale nevră(nd) a 0 Il6păda cu(m) să cade 
oredi(n)oioșito(e) înălţii sale, acâ(stă) ca(nte de . 

mărturie şi nălțici sale, şi ţerci a(r)dcalulu(i) o | 
dă(m). înai(n)te, pe(n tru care ma(i) mare tăric, 
dă(m) și peceţile și scrisorile mâ(njilo(e) noastre, 
Sa(u 1) da(t) în Belgra(d) în anii do(m)nultuji 1 169S: 
în 7 dle aluf )' Octo(mybrie. 

(Postscript) Ă 

a „Însă i întracețst)a chi(p) nouni(m) şi i ne măr-.. 
tu(o)isi(m n) a fi mădulări(ie) sfteți) cătoliceştii Dise- 
rici a romei), cu(m) pre noți). și remăşiţe(le) 
no(st)re di(n). obiceiu(l) 'Besericii n6(st)re a. ră- 
săritulu(i) să nu ne clătescă. Ci toţte) țe(re)moniile 
S&(r)bătorile po )turile cu(m) pă(n)ă acu(m) AȘA 

4
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Şi dei :acu(m) nai(njte să. fi(m) slobodi ale ţine - 

după: căli(n)dariu(l) vechiu, - şi pre ci(n)stitu(l) 

vi(ădi)ea nâ(st)ră Atanasio nime pănă) în mortea 

sfții sale să na(bă putere al) clăti di(n) scaunul 

“sfții sațle). Ci to(cjma de i-satr) t&(m)pla mo(rte)- 

-să s(teu) în voea Soboruluţi) pre cino ar alege să 

- fievi(ădi)că pre care sfți(ija sa Papa și înă(I)țatul 

împ(&)rat(u) săl întărâscă, şi Patria(c)hul de suptii) 

- Birui(n)ța înălţii sale să) hiroto(ne)scă şi în obi- 

coiu(l) şi dregzătoriilo(c) Protopopilo(r) carii sân() 

_ şi vote) fi nici întru fel(i) de lucru nimo să nu (s€) - 

-mestece. Ci să se ţio cu(m) şi pănă) acu(m):.. 

„ea(ră) “de nu ne vo(r) lăsa pre noi şi pro 

-râmăşiţele nâ(st)re în trace(sta) aședare, Peceţile - 

şi iscăliturile no(st)re “care a(m) dat) să naibă - 

nică o tărie, caro lu(e)ru la(m) întărit cu pecetea - 

- mitropolii no(st)re pentru mai mare mă(ntu(nie“. 

LS) 

(Înscripțiunea sisilului este) : 

„Ace(s)ta este pecetu Mitropolier Belgradul. 

Noi punem aice nemijlocit traducerea latina, 

a manifestului acestuia făcută de -P. -Barânyi, - 

pentru-ca, să [ie mai învederată diterința ambe- . 

lor texte şi: deducţiunea, co.-o vom face din 

compararea lor. Ea sună: | 

| „Nos infra scripti Ecclesiae Valachicăe în 

Transylvania Episcopus Archi-Diaconi et. Clerus 

"Universus memoriae Commendamus tenore Prae- 

sentium quibus expedit universis, maxime, vero Di 

inclitis regni Țransilvaniae statibus. -
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« Considerata, tum fluxa humanae Vitae insta- 
bilitate, tum etiam animae (cujus in omnibus potior 
cura habenda) immortalitate, bere ac sponte î- 
Pulsu Dioini Numinis, cum Ecolesia Romano-Ca- 
tholica Unionem inimus ojusdemque Sanctao Matris 
Romano-Catholicae Ecclesiae Commembra nos 
tenore Praesentium declaramus. Onra adittentes, 
Profitentes ac credentes, guae illa admittit, profitetur ac 
credit praesertiia „Vero la gitatuor pitiicta, in gaibus 
hactenus dissentire videbamur, quae.otiam in clemen- 
tissimo Suao Sacratissimue Mejostatis Decreto ac 
Diplomate nobis insinuantur. Qua propter ijsdem - 
prorsus juribus ac Privilegiis, quibus ejusdem San- 

- ctae Matris Ecclesiae presbiteri ex indulto Sacrorum : 

- quam propriis usualibus communimus“. 
„ Crișan |. c. pag. 69—70, 

Canonuni ac Divorum quondam Regni Hungariae 
Regum utuntur, nos quoque juxta praenominatum . 
Sacrae Caesareae Regiaeque Majestatis -Decre- 

„tum, a modo et deinceps, uti ejusdem commembra, - 
frui ac gaudere volumus. In cujus majorem fidem 
ac robur praesens Manifestum nostrum propria 
manus Syngrapha nec non Sigillo communimus!) 

 Albae-luliae, anno 1698 7 Octobris,. 
(Subsorierile) 

Profopo(pji gheorohji o( haţie aș(e) voiesc 
m. p. L. S. (Pater Georgius de Iazag Protopop). 

“ Protopo(p) tonă o(7) hunedora m. p. L. S. (Pa- 
ter Ioannes.de Hoynedora Protopop) 

| | a 
1) În' traducerea, presentată staturilor „transilvane şi. curţii îm- periale s'au mai intercalat următârele: „..... partibusque ci anne-. 

XIS. .... “ac Eminentissimi Ordinarij ..... nec non Eminentissimi Ordinarij ..... nec non Sigiilis tum Monasterij..,.. nostri Albensis, 
Vegi Fiedler 1, c. pag. 372 şi
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Protopop) Ja(n)eu(D) di(u) Gioma() m. p. 
L. S. (Pater lancol Deomal ut supra). : 

„Protopo(p) " Necolae  di(n)  şebeș m. p. Li. S 

(Pater Nicolaus de Sanseboze ut sup) 

Protopo(p). Ilie dela crișu m. p. L.. S- (Pater 

Elias de Blazea ut supra). 

Protopo(p) șle fan dela căşei m. p. L, S. (Pater 

Stephanus de Kaczoy ut sup... . 

Probpo(p) macave( i) di(n) nemigea m. p. L. 

S. (Pater Macabaius de Nimidza, ut” N “ 

Protopoţp) : Davi(d) din) ui/alăta) m. P: L. 

$. (Pater David de Ujtalui ut sup.) . SE 

Protopo! p) - ion) : din) -căliln) m. p. L.. Ş. (Pa- - 

„. ter Joannes Kelian ut sup): 

| Protopol p) grigoralș) din distra) | m. p. L. Ş. 

(Pater Gregorius de Bistriza). 

Protopop) co(ste de. Flăfă(v)ta m. p.. L Ş.. 

- (Pater - Constantinus de Tlaporta).. - - 

Proţfohfol0) gaboțr) dela Sioră m. p. L. 

(Pater Gabriol de Sawatrisz). 

Protopo(p). gavri(?) () dela ba(s?a dai m. p. L. S. (Pa- 

ter Gabriel de Bistra). 
„Protopolp) - mihai din) călată m. p.L.S. (Pa- 

ter Michael de Kallata ut sup.). 

| Profopol p) . mateiu de fapoșu m.p.L.S. (Pater 

„Matias de Laposz). 

ŞÎ otofol A), 9/icorg/ie notare oşu dătanu(l) m. p. 

IL Ș. (Pater Georgius de Dali ut Sup): | 

“DB otopoput mtheilă o()-a men) n m. P. (Pater Ea 

“Machael de Armen). . IE 

| Protopolf) - ştefa(n) dela chiolr) m. p LL, 5. 

(Pater Stephanus 'de Kiwar). :
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Protapolf) zona(7) din) coru(?) Mp. SS 
(Pater Joannes de: ISora). - 

- Protopol p) Szco(u) din) săcaţ). m. p.l.S. 
„(Pater Simeon do Sekal); 

Profopolp) (4)oane de „chefe- m. p: L. s. (Pater 
„Joannes de Iseza). 

| Protopo(p) radu(l) iu) colu(n) m. P. L.S. 
(Pater Radul de Dincolun). 

P o(70)fo(5). Zona(șhcu din mol m. p. L. 
(Pater Joannes de Mon). - 

| Protopo(p) Toma di(n) ra(eo)oi(ță) m. p. L. S. N. 
(Pater. "Fhomas. de Rakowice). : 
 Protopolf) Saua din) Satie m. p. L. 3 5. Pater 

| Sava de. Seliste). - .- 

Protopol ) (a)r(o)z dit) ) făgăral ÎS m. p. L. S. 
(Pater Aron de F aa 

„ Protopop) stăni(?). din) Jăle (gă)ra( m. P: L. S. 
(Pater Dâniel de AVI 

ps Protopop) danie(?). dit) Ai m. p. L. S. 
(Pater. Daniel de [llia). Sa 

” Protopo(p) toma din) zavi(u)? m. p: L. Ss. - (Pa- 
ter Thomas. de zVinz). . | | 

“Protopo(p). tăde(r) de(la) gol ei mi p. L. 
S. (Pater Theodorus do Geogi). 

Protopo(p) aron din) fichindea(l) m. p. L. 8. 
„(Pater Aron- de Cikinian). Mă 

Protopo(p) Îdomiţr) din) del neti m. p. L. | 
Ss: (Pater Idomirus de Bergisz). e 

| - Protopot p) Joan  di(n) -hpin)dea m: „p LS. 
(Pater Joannes de Binda). -. 

" Protupopă Coţshtăcă dela șisurță m. p. L. S. 
(Pater Constantinus do Szenk Archypres).



ă . apa 

Protopoț » stelei) o(£) simihaiu m. p. L. S. 
„(Pater Stephamus de Semiheil Archy pres.) 

Profopo(p) simioţn) de sliva(ș m. p. L. S. 
(Pater. Simeon do Selewasz). 

" Protopo( 5) Sheorgh(e) din ohata m. p. L, S. (Pater 
Georgius de Ohab. „Arehypres.) | a 

Protofo(p) adam Cuger 1 m. p. L..S. (Pater 
- Adamus de Kudzer). - 

(Notă finală, Metropolitul Atanasiu adauge cu mâna | 
: propriă). . 

„2 Ș0) așe ne anim) ace(ă) ce seri 5) ma(i) sr): 
cun) fotă lege nă(s)tră siu(gi)ba Beseri(cei) lefu(r)- 
Sia şt) pols)tu (le) şi daru(l) no(stru să stea pre 
oo). Jară” dă na(v) sta pre loc. acele - nic(i). aceste 
fece(fe) să .na(i)bă nice. o tărie asupra no(stră şti) 
vlă(di )ea nostru Alanasie se fie în ca(p) (pf. LS) 
Ş(2) nime să u(al) Mă )butălua(s)că”), - 

-_ Manifestul acesta mai nainte cu totul necu: | 
noscut şi descoperit abia. în timpul din urmă de 
Densușan:) în biblioteca universității din” Buda- 

ID) Manifestul acesta îl publicăm cu îndegetarea abreviaţiunilor 
“din text. Colaţioneză Crișan 1. c. pag. 61—66 şi Nilles op. 'cit, pag. 
203—212, Ambele texte consună într'olaltă, numai la Crişan este | 
lăsat un cuvânt afară. - 

3) Densuşau scrie de documentul acesta următârele : „Manifes- 
tul de unire al Metropolici din Alba-lulia dinpreună cu condiţiunile 
unirii, Alba-Iulia 7 Oct. 1698, constă din 4 foi (colecțiunea Heve- : : 
nesi,. tom. NAIV. F. 1). Fâia primă conţine declararea voinţei de uni- 
re, motivele: și - condițiunile unirii scrise' în limba română în caractere 
cirile, şi învestite cu sigilul Metropolici. Faţa a 2 e o traducere Jatină ” 
a manifestului, însă cu totul neesactă. Pe cele-lalte: pagini urmeză 
subsemnăturile a lor 38 de protopopi, €ră la fine episcopul Atanasiu, 

"neavând confiența, după cum se. vede, în traducerea latină, repeţesce 
cu mâna propriă âncă o dată condiţiunile unirii și dă bine-cuvân- 
tarea sa acestui act. Condiţiunile esenţiale. ale unirii sunt: obiceiul, - 
ceremoniiie, sărbătorile, tâtă legea și slujba bisericei răsăritene să, 
rămână neatinsă, şi în cas. de vacanță a scaunului episcopesc, soborul
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pesta, e. de îns&mnătate mare pentru istoria 
uniunii Românilor din . Transilvania cu biserica: 

“ catolică, fiindcă r&varsă o lumină clară asupra 
acestui punct întunecat. Acum ni. dă mâna a 

" judeca, cum s'a încheiat uniunea în faptă și cum 
“a fost formulat decursul ei mai apoi, cu alte cu- 
“vinte, a tracta procesul uniunii din alt punct de 

_vedere, de cum s'a făcut pănă. la descoperirea - 

acestui document. Nici urmașii lui Atanasiu nici 
chiar istoricii nu: amintesc nimic” de originalul 
manifestului:). “Tot ce aveam în privința acesta, 
era o traducțiune latină cu totul necorectă. Din - 
lipsa originalului este explicabilă greşita, altcum 

tendenţiâsa înfățișare a mersului uniunii în isv6-, 
rele iosuitice. 

Dară: să privim mănifestul niai de aprâpe 
și anume ântâiu în 'textul românesc. Vlădica, 
protopopii şi preoţii * bisericilor românesci sub-. 
scrişi declară, că se unesc cu biserica rom... 
cat. de bună voiă şi mărturisesc a fi membri 
ai bisericei aceleia conform decretului împăra- 
tesc și regesc din 14 Aprilie 1698, doresc însă 
totodată a fi părtași de drepturile şi privilegiile,” 

- de cari se bucură, preoții și. credincicșii bisericei i 
catolice; ceea ce li sa şi oferit prin amintita. 
diplomă. Ei primind graţia. împărătescă, - ascern. 
acest manitest întărit prin subscrierile și sigilele 
proprii imporațului Şi staturilor transilvane, Ur- 

să alsgă pe cine are să fiă vlădică. Sigilul Metr. representă în mijloc 
s. “Treime în jur cu înscripţiunea : „ăcâsta este pecetea Metr. Belgra- 
dului“, Analele acad. rom. seria IL, "tom. II. 1879/80. Bucuresci 1881, 
pag.. 199—200, 

1) Analele acad. rom. seria LL., Tom, II. „1870]80, pag. 114—115,
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meză apoi subscrierile. În postscript se accen- 
tu6ză,: că nime să nu-i clătâscă din obiceiurile 
bisericei răsăritene, ci „tâtă legea şi slujba să- 
rămână neatinsă“ ; la: casul- contrarii își declară 
subscrierilo fără văldre; 6ră în notița: finală se 
repețesc condiţiunile uniuniă de vlădica Atanasiu. 

"Traducerea latină "ne presântă actul uniunii 
astfel: . Episcopul, protopopii: şi clerul întreg 
(clerus universus) din “Transilvania şi părţile ad- 
nexate, s6 unesc cu biserica romano catolică. de 

bună voiă și dn rpals drenedeese se decimă .de 

„comembrii ci, primind, confesând și credând tot 

ce primesce, confeseză şi crede ea, mai cu samă 
cele 4 puncte, prin -cară se diferiau pănă acum, 

precum li sa însinuat în decretul imperial şi în 
manifestul primatelui. Colonici ac Emirientissimi 

„__Ordinarij:), dară să se bucure într'una, de aceleaşi | 

-privilegii şi drepturi garantate - de ambe autori- 

tăţile, de cari «se bucură “credincioșii bisericei 
rom. catolice! Despre condiţiunile uniunii, accen- 

tuate de clerul românesc în postscript: Și în 

nota ultimă, nu se amintesce în textul latin nimic. 

Analisând şi comparând deci textul latin 
cu originalul românesc, resultă următârele: | 

L După originalul românesc se declară pentru . 

uniune nuntă cei subseriși, adecă Vlădica, pro- 

topopii și preoții ca preposiţi ai bisericelor sin- 
'guratice: „Noi mai în jos subscrişii Vlădica, pro- 

topopii și preoții“, deci nu în numele clerului 

1) Acesta interca!are se află în versiunea presentată staturilor 
transilvane şi curţii împeriale, veqi Fiedler 1. c. pag. 371.
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“întreg; €ră după traducerea latină, episcopul!), 
” archidiaconiă și c/eru/ zenzvers  „Episcopus, archi- 
“diaconi ct clerus universus“ din Transilvania și 
“părţile adnexate. - - 

“IL. După originalul românesc, acceptarea 
uniunii s'a făcut de bună voiă, dără cu con- 
“dițiunea, ca bisorica unită să aibă aceleaşi pri- 
vilegii şi drepturi ca şi biserică rom. catolică 
„novrând a lăpăda. mila Înălţiei sale, cum .so : 
cade credincioşilor. Înălţiei sale“. So dico deci 
numai, că se face uniune, dară despre adoptarea 
unor fanefe dogmatice nu-i nici vorbă. Românii 
deci numai cu privire la emisul imperial şi la. 
condiţiunile cuprinse în el fac legătura cu bi- 

„serica catolică. Amintirea despre punctele dog- 
-matice so face “abia în traducerea latină. În 
acesta 'se afirmă, că ei se unesc de bună voiă 

1) De observat este, că s'a trădus cuvântul vlădica cu cuvântul 
„episcoj, în loc de archiepiscopus sau netropolita, căci în usul 
comun însămna vlădica autoritatea cea mai mare bisericâscă. Acestă 
autoritate era însă în - Transilvania la Români -Mctropolitul Belgradului 
(Alba-lulia). Înființarea Metropoliei transilvane cade după datele sigure 
cel târgiă -în penultimul deceniu al sutei' XV. O diplomă dată de 
regele Ungariei Uladistau în 14 Maiti 1494 amintesce de „Archiepis- 
copus de Transilvania“. Cipariu + „Acte și fragmente“ pag. 6. Popea, 
op. cit. pag. 23. În diplome. ulteridre întimpinăm asemenna titlul de 
"„archiepiscop“ ori „metropolit“. Vegi Cipariu: „Acte şi fragmente“ 
pag. 12—13. Aşa în. 1580 un Gre-care Genadiu sub Chr. Bâthory 
sau în .0 diplomă din 4 Dec, :1628 se pomenesce de un „archiepis- 
cop“. Orest se numesce la 1641  „Archimitropolita“, cră Simion: 
Stefan „mitropolit“. Principele George Râkoczy întrebuințâză âncă 
acestă titulatură, precum- vedem din diploma, lui dată la 10 Octomvre 

-1648.. Popea |. c. pag. 25. — În suta” XVII provine şi numirea 
" »vlădică“ ; vedi Popea |. c. pag. 28. — Din cele aduse vedem, că 

" numirea „vlădică, archiepiscop, mitropolit“ e sinonimă, și că traducerea 
prin „episcopus“ e cutotul arbitrară în textul latin. Compară cu 
Crişan 1. c. pag. 42-—45.In „Archivul pentru istorie şi filologie“ de 
Cipariu se află mai multe documinte :referitâre la Mitropolia română 

- - din Transilvania. 

.
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'nesiliți, din impuls dumnedeese,. primind, mărturi- 
sind şi cred6nd tot ce primesce, mărturisesce şi 
crede biserica rom. cat, mai cu samă acele 4 
puncte, şi se adauge că. ei primesc uniunea pe 
basa decretului: împerial. și a diplomei -archie- 

- piscopului și primatelui Golonici (Sub care:se în-. 
" țălego. manifestul din 2 lunii 16985). | 

Acestă diver gință între originalul românesc 
şi "traducerea, latină de bună samă n'a resultat 
dintr” 0 necunâscere a limbei românescă, ci din 
contră întercalarea intenționată, şi apucătura ie- 
suitică e prea învederată, Era împregiurarea,; 

că s'a primit . actul românesc în forma acesta, . 

în care respică acceptarea uniunii, dară fără de 
confesarea punctelor dogmatice diferenţiale, ne. 
“demustră cât de rafinată era politica seducăto- NI 
rilor, “mulțămindu-se de ocamdată. și cu atâta; -. 
şi sciind prea bine, că nefiind clerul, românesc 
înstruit, propunerea punctelor dogmatice dite- 
rențiale li-ar fi făcut greutăţi. De altă parte 
chiar capul şi protector ul propagandei, Colonică 
pusese pe iesuitul. Szenit- Ivâny -să. seric şi să: 
edce în 'Tyrnau un op, în care se întona ca punct 

„diferenţial. principal „primatul“, adocă 'recun6- 
scerea papei de. cap al bisericei, €ră celelalte 
puncte: diferențiale dogmatice so declaraseră de 

%) Densuşan, carele a esaminat manifestul uniunii, scrie urmă- 
târele: „Analisând 'conţiniutgl acestui document, se coustată sn adever 
istoric forte mnomeulos şi anume, că “în sinodul din 7 Octomvre 1698 
Metropola română - din Alba-Iulia uu acceptase nici o dogmă catolică. 
Menţiune despre punctele dogmatice se ace numai în traducțiunea 

latină, care însă uu e provedută - nici cu Subsemnaturile clerului, 
„nici cu sigilul Melropoliei“. Vedi Analele Academiei rom. seria II., tom. 

2, 1897;80, Bucuresci 1881, pas. 1t5. „Compară e cu Crişan, 1 e. să 
38—41. 7 ăi



N. 

neîns&mnate. !) Analogiă avem la efectuirea 
uniunii în Ungaria de sud, unde Iosuiţii se -mul- 
țămiră la început 6răşi numai cu atâta, adop- 
tându-se uniunea, simplu prin recunoscorea papei 

do cap al bisericei. întregi, 2) - 

IL. Postseriptul și nota ultimă a lui Atana- 
siu ne arată evident, că cei subserişi nu primesc 
nici. o schimmbare,-ci cer, ca pre dânşii şi pre ur- 

maşii lor să nu-i” clătescă nime din Obiceiul 
bisericei resăritene. 'L6te ceremoniele, serbăto- 

rile şi posturile. voesc ci să. română nestrămu- 
"tate, aşa cum au fost până atunci. De asemenea 
călindariul să r&mână "neschimbat. Vlădica Ata- 
nasiu se: recunsce de cap al biseri icei, ră după 
mortea lui „să steie în voia soborului, “pre cine 
ar alege să fiă Vlădică“, carele apoi are.a se 
intări de papa şi do împăratul. „În diregători- 
ele protopopilor nici întrun fel de lucru nime 
să nu se amestece, ci să se ţiă, ca şi pănă acum.“ 
La urmă se adauge, că de nu Se vor rospocta 
„condiţiunile “amintite, -„peceţile şi iscăliturile n6- 
„stre care am dat, „Să nu aibă nici o tăriă.€ 

Etă despre. aceste nu se 'amintesco nimică 
“ în traducerea . latină. 

IV. Din cele premise ' tragem conclusiunea 
finală: că clerul românesc adunat dinpreună cu 
Motropolitul Atanasiu a aloptat uniunea, nu din. 

r 

% Pichler, |. c. pag. 130, ct Fzrmuzati, L. e. pag. 26. 
1) Barteustein : „Kurzer' Berichtă, pag. 51:p.... jedoch'ist in 

“dem abgelesten Glaubensbekenntnisse von “den 4” Punkten, wo cin 
Unterschied (zw. der occid. u. d, orient.) sich ăussert, nichts insbeson- 
dere  erwăhnt, sondern nur dem piipstlichen Stuhl sich unterw erfen“ 
la Crișan |. c. pag. 24. | 

«
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convingere  religi6să, . ci . din znferes material. *) 
La pasul acesta sa putut înduploca o parte 

din cler dimpreună cu Metropolitul cu atât mai 
uşor, fiindcă pe atunci situațiunea bisericescă, 

şi politică a Românilor era torte vitregă. Popo- 
rul despoiat de drepturi cetățănesci ajunsese în 

starea elotică a iobagei, cră biserica gemea 
sub -supremaţția calvină. Legile țării Ardelului 

nu recunosceau naționalitatea română şi conte- 
'siunca ortodoxă, ci ambâle erau numai tolerate. 

“ Împâratul cu diploma sa din 14 Aprile -1698 lo 
promite şi le garanțeză Românilor drepturi şi 
“privilegii egalo cu biserica rom. cat., dacă vor 
trece la uniune cu, dânsa; se cerea deci, ca bi- 

__serica ortodoxă desfăcondu- se în, trebile admi- 
„nistrative do supremația | impilătâre a Calv inilor, 
„să îmbrăţişeze uniunea cu biserica catolică. 

Compararea. şi analisarea originalului româ- 

„NoSc. cu întorcalata și falsa traducere latină, cre- 
dem, că demustră destul de lămurit pe de o- 
parto socotința greșită a unora, despre înche- 
iaroa formală a uniunii,. și pe de altă parte fa- 
ptul istoric,: cum s'a. petrecut. 

Densușan și - Crişan, încât ne este cunoscut, B 

„Sânt între . Români Coi - dintâi, cari examinând 
mai de aprâpe conțenutul manifostului original, 
au. dât pe faţă falsificarea. Tesuiţilor?). Nilles 

1) Mat toţi scriitorii români recunosc acâsta; voqi Tinca Velia + 
„Istoriă bis.-politică-națională“, Sibiiu. 1865, pag. 74.  Hurmuzaki, 
| e. pag. 57. . Asemenea Afelchisedec în tratatul: „Papismul şi bise- 
rica ort. în Regatul Românici“, „Biserica ort. română“, anul 1883 

pag. 286—287. N . ; i 

* 2) Contra lui Crişan serie! Xilles : |. c. pag. 216—17, „Ad 
extremum scriptor scmetipsura in calumniando  superat, quum ad mis-
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aduce în opul citat. actele sinodului din 7 Oct. 
1698, considerând însă adausurile trecute în 

„traducerea latină, de iesuitul Paul Barânyi numai 
de nisce ex/licafizui, “prin cari sinodul şi-ar îi 
esprimat mai clar profesiunea dogmatică.!) Deduc- 
țiunile lui Crişan 2) din “as&m&narea ambelor 
«texte, le privosce Nilles de calumnii, minciuni 
și falsilicaţiuni 5), cari ar diforma istoria acestui 

"sinod. În combatere însă atinge el partea -cea 
mai slabă a cunclusiunilor lui Crișan, ră pe 
cele- mai tari lo trece cu vederea, aşa că,. în. 

„loc'să limpedască cestiunea, o încurcă şi mai tare. 
Având” astădi inaintea n6stră actele sinodului 

= 

din 7 Oct. 1698, despre a cărui: activitate: nu . 
“se scia mai nainte nimica positiv, socotim, că 

“este încordare deșartă, când mai încârcă: cine- - 
va a masca adevărul, şi a schimba înțâlesul 
manifestului original cu. înterpretări silite şi ne- 

_adovărate. Fără, îndoială, că pentru 'istoriă pote 
ave valore numai .originalul românesc, și nici - 

„ decât traducerea latină cu explicaţiunile ei dog- 
matice;. căci numai din. el cunâsce istoricul. 

„molivul, - din care, şi condițiunile, sub cari sa 
primit uniunea: -De ce nu “s'a -tradus de Paul! 

sionarios S. J.' falsis_ criminationibus insectandos devenit: - scribere 
quippe non erubescit, ab ipsis et acta fuisse per fraudem corrupta, 

„et falsam de professione Athanasii clerique : notitiam divulgatam, ct 
Aulam Viennensem ps adulterata Scripta in. erorem inductam.“ De 
acesta nu ne mirăm, căci istoria ne arată destule exemple de falsi- 

„„Cări din partea Iesuiţilor, cari daţi pe faţi încă se mai amăresc. 

1) Nilles, op. cit. pag. 205 et 206. 
2) Crișan, |. e. pag. 37—45. _ 

2 Nilles, op. cit. pag. 216.:
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Barânyi fidel actele 'sinodului? De ce “nu se 
amintesc în traducere condiţiunile uniuriii ? 1) - 

“Pe basa documentelor autentice, - credem 

deci cu drept cuvânt, că sinodul din 7 Oct. 16982), 
este primul sinod al clerului: românesc din tran- 

“silvania, adunat în. causa uniuniă, Prin manifestul 
emis. se psto socoti. acţiunea uniuniă: începută şi . 

pe cale sinodală; dară âncă nici decât țerminată, 
ea era o acţiune, ce avea să aducă râdele 

dorite abia mai tărdiu. Succesul aterna dela TE. 

sunetul, ce avea: să-l aibă. pasul clerului în turma. 
credincioșilor.; dela contra acţiunea staturilor tran- 
siivane acatolice, în a cărora daună era să - fie 

« 

» Se pote crede, ci că tocmai din acâstă causă s'a “dclăturat 4 tim- 
_ puriu 'manifestul original şi'în nota, ce face Densuşan, se afiă lumină în 
“privința acestui misteriu - la. Șincai tom. cit pag.. 231: În lulie din 
anul acesta 1711, au întărit şi boierii din ţara”. Oltului uniunea cu 
biserica Romei, prin o scrisâre în care mai mulți s'au iscălit, decât 
şau pus pecețile, totuşi - peceţi se “âdtînt! rînsa 411. Scris6rea acesta. 
carea trebuia să remână în original în archivul vlădicesc. din Blaj, 

„după reu obiceiul lor o au. furat Iesuiţii şi o au trimis provincialului . 
“Tor lui Hevenesi, carele o au legat între scrisorile cele multe, cari tot cu 
răpirea şi cu furlişagul le-au adunat spre mare pagubă uullora, 
dăvră mai vârtos a Ardelenilor, dela cari donății âucă au răpit Iesuiţii, 

- şi pre mulți au stricat cu totul, mai ales dintre Români, cari erau 
'zăludi între ceia-lalți Ardeleni. „Vedi şi Analele . academici rom. seria * 
II. tom. 2, 1879/80, pag. 115; nota, , 

% Endăcean a: găsit: în biblioteca mănăstiri Căldăruşeni. un 
"manuscript vechiu întitulat „Întrebări și respunsuri pentru alll lege, 
ce s'a isvodit, adecă uniunea în -țara Ardealului“ scrise la Făgăraș de . 
un: 6re-care. popa. Vasilie în anul 1746. Tractatul este o dispută teo- 
logică între uniţi şi neuniți şi. representă agitările Românilor pentru - 
acest act din anul'174G. Pentru not.are valre, încât se face alusiune: 
într însul la timpul, uniunii. Se dice între altele .în acestă piesă lite- . 

"rară: m .„ dacă ar fi, fraţilor noi popi, cari numai 47 ani 87 dile 
nc-am "unit cu 'cu biserica Romei“. Din acesta notiţă, 'subtrăgend din 
numărul rotund 1746, în care este scris tractatul anit 47. şi 87 dile, 
am primi datul de 1698 Octomvre 5. Fiind că în alte 2 locuri din-- 

"tractat nu se aduce tot 47 ani şi 87 dile ci-mai puţin, şi pentru că 
nu scim luna, în care s'a scris acestă piesă “ literară, nu putem scâte.. 
dintr'însa dat, sigur, Acest manscript este publicat în „Biserica orto- 
doxă română“ , 1883 August Nr. VIII, Pag. 302—515,



uniunea şi apoi dela sprijinul, ce se spera. 'dela 
curtea din Viena. Din repedea schimbare a refe- 

__rințelor politice | în Ungaria și Transilvania - în 
urma sg&uduirii “puterii mulsumane prin armele 

austriace; a urmat posibilitatea, de-a se aduna 
9) parte: din - cler la Alba-lulia, a 'desbate. şi a 
primi în detrimentul acatolicilor din” 'Ardel, şi: în 
special al. statului calvinesc, uniunea cu biserica 

- catolică. e 

„Cetind acum Și. rocetind acest manitest de 

„unire din 7 Oct. 1698 — gice Densuşan 1) — ve-_- 
dem. constatându-se prin. el următârele adeveruri 

istorice: manifestul original de “unire nu amin- 
tesce absolut nimic, că biserica română de Alba- 

„ lulid ar fi primit patru puncte dogihatice, despre 
“cari mai tărdiu catolicii făcură atâta, vorbă, că 

"le-ar fi primit Roimiânii . '. .. . vedem așadar, 
că unirea cu: biserica: Romei se făcuse păstră ân- 
du-se” intactă într6gă religiunea resăritului, Şi 
întrâgă autonomia bisericescă. de o parte, 6r 'do 
altă parte. uepriniizidu-se nimic dar absolut zimic, 
din tată credinja Barticulară: a biserici catolice ŞI 
nici vre-o disposițiune în "dreptul ei canonic. În 
scurt unirea . Românilor. cu.: biserica, Romei. nu... 

primi: 1. nică o' dogmă catolică, 2. .nici o. su- 
punere. faţă de biserica catolică, *3. .nu admise 
Nici. un drept de amestec (de legislaţiune, „juris- 
dicțiune) al bisericei catolice . în biserica - română, 

SE Legea, sau religiunea r&mase întru tâte aceeași i 
înviolabilă ȘI nealterată. Dreptul canonic același 

" nemodificat. Independenţa, bisoricâscă neatinsă“. 

) Densușan | cit. pag 22 î înţelege textul român. . 
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Mai apoi. numesce legătura. diu 7 Oct. 1698 

»>o simplă alianţă bisericescă«, cum 0. numise şi 

conferența Românilor gr. catolici din-1871,; ț6nută. 

la: Alba-Iulia, și apoi. continuă: „Unirea Românilor | 

cu biserica Romei, după cum se făcuse la anul 

1698, nu plăci de loc: misionarilor catolici din 

'Fransilvania şi - Ungaria, precum nu 16 place nici 

astădi. Nu “plăci nici. congregaţiunei de propa- 

| ganda fide din 'Roma . .. . . . Înse dela sino- 

dul de unire din 1698 fu imposibil ca misionarii 

catolici Barânyi,, “Hevenesy şi Kapy se potă, 

_obţân& --recunâscerea pontiticelui' din' Roma, - în 

sensul cuimh se cerea și. admiterea dogmelor de 

credinţă. - catolică: Stând - astfel lucrurile misio- - 

nariă: iesuiţi,- -câri se 'aflau sub ordinile archie- 

piscopului Golonică din Strigoniu, făcuiră o braduc- 

fine Jalsă- în: limba latină, “da pe manifestul .de . 

unire din 1698, şi în acestă traducțiune falsificară 

întreg 'conţânutul. documentului de unire, anume. 

întercalară. în: traducţiunea, acesta pasage întregi, 

că Românii primesc. şi mărturisesc întrega cre- 

dința catolică .". . . . 6r- do altă parte lăsară 

atară din traducțiunea, acâsta, tâte :părţile mani- 

festului, co nu conveniau tendinţelor de catolisare, 

şi anume lăsară. afară condiținnile airel« 1), Apoi. 

-: adauge: »/ufenfianea /raitdulosă. este așadară . cui- 

dentă. Abem înaintea nostră o traduciane din cele 

mai mișelescă şi criminale, fai ificarea amară document 

public, a unui tractat politic-bisericesc fenbu a supune 

pe poporul român Catolicilor şi a desființa biserica 

română de Alba buhta. « ) Cum. au procedat Iesuiții 

„d Densuşau 1. c. pag. 26; 
:) Densuşan. | c. pag. 28.
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_. lămuresce raportul . oficial al iesuitului Gavril. 
* Kapy, superiorul' „Misiunei de propagandă. ca- . 
„tolică în Dacia“ “adresat ulterior. cardinalului 
Colonici: „Eu cred, că. acum va fi de. ajuns să 

„ne  mulțăriim cu primirea unirei în: principiu, 
fiindcă. ar fi forte. periculos, ba chiar 2mpostbil, 

“ca să: delăturăm -.tâte obiceiurile .cele: rele 
“ale Românilor. : De. aceea va fi de ajuns, ca 
episcopul: și ceialalți dintre ei,. când zor face în 

- viitorii mărturisirea cn cdințel. Şi a unirei, să pro- 
_bită, în general, că -voesc'să depindă, de biserica 

catolică” şi: de oficialii Substituiți, şi că. voesc să 
trăiască după ritul „grecesc aprobat de. biserica. 
catolică şi în alte țenuturi. /a-fi apoi datorinţa 
nâstră pe. viitorii, să schimbăm încet cu încetul 
multe din obiceiurile lor, și anume să le schimbăm 
chiar și liturgia și forma. cultului divin spunen- 

- du-le, că obiceiurile aceste s'au întrodus la el. 
din. prostia și din- nesciința . preoților lor din 
țerile aceste“). La aceste :ce. putem dice. alta, 
decât că sermanul popot românesc voind: să. scape 
de-urs a dat preste lup. 

„ Regretatul Crişan, reasumând: deosebirile:i în- 

tre manifestul original de.uniune şi între traduc- 

«țiunea arbitrară, scrie: „Din cele dise resultă, | 
că deosebirea, ce: oxistă. între: traducere şi ori-. 

'ginal, nu se pâte reduce la 'nisce simple variante, 

caro sar pute ascrie: bunădră cunoscinței mance 

“a! limbei române, în care. s'a concipiat - actul. 

“de unir€ în original. Din. contra, deosebirea este 

41. adaus zolni, făcut: ca intenţiune, do „6rece E 

1) Densuşan |. c. pag. 31.



oi = 

corespundea scopului urmărit, za adaus- “făcut la 

spatele şi fără scirea. şi consensul Românilor, «+ „Re. 

Sultă în- fine, că unaţia aşa, după cum o au în- 

cheiat'o îndivigiă adunaţi, cuprindea în - sine 

numai rocunâșcerea papei, de  cap.. al 'biseri- 

"cei, precum 0 cerea diploma împărătescă, şi 

cumcă, de altă partie, cei presenți la încheerea” 

i actului; mau- voit cu nici un preţ să admită vre-o 

altă schimbară Gre-care în cele ale credinţei . 

Actul de unaţie se pote: privi ca 0 declataţiune 

- dată de sineuratici, ca persone private, ca în 

diviqi şi .nici decât ca ropr esentanți ai oficiilor 

“purtate do ei, Prin declararea acesta a unor - 

fețe bisericesci pentru unaţiă, de şi făcută, find 

| din îndemnul fâvoruriloi, co li s'au pus în vedere, 

s'a. mărit înse puterea, Tosuiţilor în afacerea Con-, 

vertirei, ce lo sta înainte“ 5, a 

| Din tâte cele - inşirate constatăm din noii, 

că Românii la 7 Oct. 1698, ai încheiat uniunea 

- numai.pre basa emisului împărătesc din 14: Aprilie - 

al aceluiaş an. Diploma, lui Colonici n'a fost-consi- 

“ derată. Altcum dacă examinăm chiar din afară, 

“actul de unittne apare din trei încheeri, ce le are, că 

Atanasiu și aderenţii lui, cu mare frică, şi precau-. 

țiune” au pus iscăliturile lot, tot mai av end ceva de . 

adăugat, ŞI Sa făcut după graiul poporului . 

- vundlă cu toemelă«, îngrijind subseriitorii şi de pie- 

lea lor, dicându-se în adausul prim: „Și pre cin- ” 

stitul vlădica, nostru Atanasie nime pănă în mortea 

Sfinţiei. Sale se naibă,. „putere. a-l clăti..... Și în 

| obiceiul Și direggătoriilo protopopilor carii sunt și Sa 

9 Programa instit. pe “teol. 1887,8 pag. 18 e 2, 

7



— 102 = 
, 

„or fi, nici într” un fel. de lucru nime să nu so. 
amestece“. . 

fe în adausul. al doilea se scrie de mâna 
proprie a Metropolitului : „ŞI vlădica nostru Ata- 
nasie să fie în scaun şi nime să nu-l hălbută- 
luescă“. Acâsta a .pus'o sigur fiindcă, Atanasiu 
nu 'era, âncă confirmat de Metropolit, de. cătră 
guvernul austriac; și acum „prin uniune voia să-și 

întărescă, „posiția sai). 
_ 

9 Despre Atanasiu i sinodul din 7 oct. 1698 scrie E. Miko 
următorele : - - 

„A ki ambitiosus ember l&ven, az uj “Titulusnak, mele nem | 
is âlmodott volt, 's az arany hegyekiek, a mellyek igertotnek vala 
igen drvendezze.« Apoi continuă. „Synodust * hirdet az olâh Papok- 

„nak' Oktober 7 napjâra: azon 1693 esztendâben. Egyben gyiilenek 
“erre az olâh Papok feles szâmmal, az holott elsadvân a Piispok mely 
nagy Privilegiummal ajândekozta meg Sket a Csâszâr, hogy mâr a lob- 
bâgysăâgi Taxa aldl s egycb nyomorgatăs all felszabadulnak ezentul 
ide s tova  Târvânyszekre nem hurezoltatnak .hanem 6ppen olyan. 
szabadsâggal cinek a mi nemii: szabadsâgok vagyon' a Romai Catho- 

„licus: Papoknak; e vegre, mutogatvân a Leopoldi Cardinal Leveleit. 
Eldadtâk a k6v etsgben jârt Proto-Popâk is Râcz Istvânnal cgyiitt, 
„mely szabadsâg igertetett nekiik, Mely. kevesben dljou pedig az unio 
azi minden modon kiscbileltek. Vegre a sok. tanăcskozâs utân . az 

„3Uniora magât” obligâlja a Vladika..,,. nâmely Protopopâk 's mege- 
gyez a tâbb Papsâg is; a kit Seminit mibe dljon az Unio abban nem 
iudtanak, hanem lattâk a “sot „szep ig€reteket szabadsâgot 's Orvendetinek 
“ncki. „ennyire mennven az Unio dolga nagy. venătgsăget k&szi- 
tettenek « s “nagy GrOmben l&ven a nagy. szabadsâg €s Privilegiumokkal 
vald remenyscg irânt betelven closzlattak€.. Vedi E. Aito c. pâg. 
61, 62—63 şi 67.. | 

' Depre duchul, “de. care era stăpânit sinodul, vedi Hurmuzăki 
tr. rom: |. c. pag. 4 unde se dice; „0 puternică Presiune morală, 

- în dosul căreia ieșea forte de aprope şi siluirea fisică la ivelă, apăsa 
greu asufra lerorisătei adunări preojesci. Puterea materială pusă în 
persbeclivă a fost de ajutoriu întru înduplecarea cousciinţei religionare 
a su fuținilor preoți, care nu din convingere curată ci numai ci îni- 
“ma îndoită şi cu învederată 'repulSiune “durerăsă Sai putul holări 

"să se lepede_ de legca părinților sei. Puterea Iumeșcă. prea slelea înse 
de astă dală în serviciul celei bisericesci, pentru ca înderălnicilor să 
le mai fi putut rămâne altă alegere decât supunerea Ortă ori marli- 
riul. greu,“ | N -
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Luptele“ Şi certele. confesionale cresc 
necontenit în Transilvania. Disposi- - 
ţiunile guvernului: şi ale staturilor 

: “transilvane. 

Îmbrăţișarea uniunii de cătră o:parte din. 
clerul ort. transilvan, a .produs o forbere rare, 
atât. între credincioşii - ortodoxă. din “Transilvania, 
cât şi intre cei din principatele vecine"). Clerul 
trecut la uniune credea, că 'turma va urma şi : 

_va sări după dânsul îndată, precum se intemplase 

în diecesa Muneaciului. şi în „Croaţia?).- Dară în 
“Transilvania, hotărirea unei - părți din. cler pentru 
uniune, întimpină resistență atât în ceealaltă parte .. 
din cler, :r&masă stătornică în credința, ortodoxă, 
cât şi: în turma credincioşilor, şi luptele aceste” 
se continuară: cu înverșunare până după anul 
17029. i 7 

2) Vegi tratatul de “Melchisedec: „Papismul şi biserica orto- - 
doxă în regatul României“ „publicat în „Biserica ortodoxă“ anul 1883, 
pag. 286—287: compară cu „Românul. anul 1885 pag 146 tracta- - 
de Gion. - - N , 

2) Hurmuzaki op. cit, “pag. 36. 
5) Em. Miko scrie următorele : AZ Olâh Papok megârtven azu- 

tan miben âlljon az Unio € €s mely nagy kiilmbscg legyen a Gărog € €s Ro- 

7 

; . 7
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___ “Apoi Staturile transilvane, fiind: înformate 
pe semne de superintendentul calvinesc, ori pâte 

“piresentându-li-se "manifestul clerului român, cum 
“erau. lovite în prima liniă în înteresele lor, nu 

- întârdiară a-şi da protestul: pe faţă, şi în dieta 
țărei din 20 Octombre* 1698, discutând cesti- 

„unea uniunii, hotăriră în defavârea - ei'). Acest 
lucru este ușor de-explicat, fiindcă maioritatea, sta- 
turilor representate în dieta. ţerei consta; din acato- 

-- lică, şi aceștia abstrag6nd dela, dauna materială, co: 
li resulta, din uniunea Românilor, puteau prevedb 
„âncă şi efectele ulteridre ale. acestui act, prin 
“care partida catolică âvea să se întărescă numai - 
în dotrimentul lor2). Afară de aceea ei âncă tot 
sperau. a-i face” pe Români să se unâscă cu con- 
fesiunea lor. -. : aa 1 e 

Într'aceea agenţii: Catolicismului, urmăriai 
frămentările religi6se cu mare. luare aminte, 
silindu-se a mâna înainte causa uniunii din 'res- 
puteri. Chiar în 16. Noemvre?) al acestui an sar 

-fi-adresat unitul. vlădică Atanasiu cu protopopii 
sei. din nou la: primatele Ungariei. Colonici, re- 

mai Ekklesiak kăzătt, a "'szomszădos Olâh orszăgokbol is. egyik- €s 
masik is tudositâst veven igen megkezdek bânni, a mit eselekedtenek, : 
annâl is inkâbb, hogy eddig az Ekklesiâk vagy a f6ld n6pe 'abban 
semmit nem tudott, csak €ppen a Papok kăzot ment a dolog veghez, 
azok is megertven a Papokkal idegenkedni kezdenek“. 1. c. pag. 68. 

__„ 4) Benkă: „„Transilvania“ pag. 233, Fiedier 1. e. pag.. 358. 
asementză cu Crişan 1. c. pag. 46. ! o | 

- +2) Litterae synodicae ad' Card. a Kolonich, vedi Nilles op.ci t. 
"pag. 214. îi E . . 

_5) Sortea ce-i ascepta o puteau vede dela confesionalii lor din 
Ungaria, cari erau persecutați formal. Curentul cutolisării era puternic 
şi  cărmaciul lui Colonici destul de apt a-l duce la limanul dorit. 

: Vegi pre larg în „Historia diplomatica de statu religionis cvangelicae 
in Hungaria anno 1710, | ÎN a 
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fectând în adresă lor. 1a manifestul din 2 2 luniu 
1698, la sinodul țenut, Şi. la profesiunea făcută, . 

înaintea luă: Barânyi, cerându-i cu umilinţă. sprijin 
contra adversarilor şi rugându-l să, scrie gene- 

_ralului Rabutin, ca să-i scutscă de insultelo con- 
 tearilor, “fiind - întmuna - torturați” din partea. lor 

- îndată, dela Aîncheiarea uniunii: O altă: adresă: 

cu. datul de 27 'Noemvre 16985), trămiseră -nun- 
“ ţiului apostolic” din. Viena şi în caro-se fa-e alu- 

siune la. uniune, Atanasiu. "şi archipresbiterii lui” 
împlâră în causa lor ajutoriu și întrovonire drept - 
-de la împăratul. “Tot în 27. Noemvre: :) al acestui 
an, sar fi îndreptat ei şi lă prefectul suprem al 

_ cancelariei. aulice, comitele IKinski, mulțămindu-i 
pentru ajutor iul: avut dela dânsul, şi descoperindu-ă 

speranța, că nici în viitoriu nu-i va lăsa fără scut. 
A Tot cu datul amintit, neobositul P. Barânyi5) 
„scrie primatelui Colonici o epistâlă, comunicâridu-i 

_” opintirile - acatolicilor, spre a nimici uniunea, şi 
"anume. înformânduil, cum-că ci ar fi trimis la 
tron pe calvinul Vas, ca să: împedece lucrul nu- 
mai decât, îi arata apoi modul, cum crede, că 

"- ar prospera. causa catolică şi îi îmmpărtăşesce,. 

că -consultându-se cu Atanasiu și cu câţi-va ar- 
chidiaconi. au aflat, că ar fi cu cale,-ca Maie- . 

„statea, Sa, să cheme la sine pe episcopul Atanasiu, 
pear chidiaconul George Pap de Dallya, peparochul 
din Alba- lulia loan Pap și pe provisorul: Stefan 

. 

”) “Litterae synodicae ad Nuntium Apostolicum Viennae, “Nilles 
„op. cit. pag 214. 

2) Litterae synodicae - ad Comitem: Kinski supremum - Cancel- 
“Jatiae Aulicae praefectum, veqi Nilles 'op. cit. pag. 215. . NE 
. 5) Litterae patris Barânyi ad Card. „Kollonich, Nilles că „cit, 

„Poe. 219-220, 
A
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“Raţiă. Cu acâșta ar căștisa Catolicii Și s'ar: zădăr- 
„nici silințele contrare... 

“Dară în acest r&stimp cad și portractarile 
păcii turco- austriace, anume în Iuliu — Decem-. 
vre 1698 şi Tanuariu 1699.- Atunci. delegatul 
Angliei lordul. William Paget, | mergend la IKar- 
lovitz, unde aveau ase desbate! preliminarele păcii, 
în trecerea sa prin. Sibiiu află de frământările: 
confesionale, “stirnite. prin incidentul uniunii. atât 

- în Transilvania cât şi în” ţările. vecine, și fă chiar 
învitat din partea retorinaţilor transilvani, a lua 
parte la luptele aceste. ca cap al Calvinilor: din 
Transilvania. În decursul desbaterilor din Karlo- - 
vitz, el şi avi dese: convorbiri cu delegatul dom- - 
nului Constantin vodă Brâ âncovan, şi în luptă. contra 
esuiţilor se alătură, afară de Metropolitul : Mun= 
_teniei Teodosiu, âncă şi Alexandru L. Mavrocordat | 
(fostul cuscru al'lui Brânceovan), bărbat fârte 

„învăţat; carele pe. “timpul. pârtractărilor de pace, | 
“era: mare. secietatiu al imperiului turcesc, şi re- - 
“presentatele sultanului la I<arlovitz 5). Aşa prin di- 
plomaţia acestora, . Iesuiții au fost scurtaţi în 

„ale lor, . şi, trămişii — Austriei nu.putură. mijloci - 
între articolele de pace, admisiunea propagandei .- 
iesuitice în principatele. române. Eră - pe de altă - 
parte pacea acesta avu urmări. însemnate: pen- - 
“tru statul acatolicilor transilvani, fiindcă decretele 
de mai nainte. „s6 luau, „Puțin în samă mai ales, 

1) Vegi , Cronicele României cedate de  Cosălnicean tom. IM: Nicolae Costin pag..48; Engel op. cit., pag. 174; “asemenea şi „Ge-- schichte der Walachcei“ pag. 353; Meneken op.. cit, „Pag. 682-703 - și „Românul“ numerul cit. pag. 46, | pa ”  
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dacă atingeau intoreseld Oatolicismului) “Pacea 
de la Carlovitz, -s'a încheiat. pre 25 de ani între 

“Portă. şi între puterile aliate. Transilvania fu 

cedată Austriei. 

„Cu tâto acestea tucrurile se depănără i în T can- 

 silvania în cele din urmă tot.pe voia Iesuiţilor şi a 

primatelui. Colonici, acâsta se vede apriat din de- 

cretul. imperial. din 16 Febr.:1699.: Anume mani- 

festul clerului românesc la curtea din: Viena era 

acceptat întru tâte;, mai "vârtos, fiind că traduce- 

rea, latină, presentată,. era formulată cu totul după, 

„placul Iesuiţilor. a 

„Diploma, amintită e subsemnată: de împăra-! 

tul Leopold 1. și de primatele Colonici ;: în ea:se 

r&spică mai ântâiu * 'Ducutia . pentru convertirea, 

'schismaticilor Români, Grecii şi „Rutenii  (schis- 

-matis.. labe: laborabat) ; apoi se întăresce actul 

uniunii încheiat: pe basa. celor patru puncte dog- 

matice diferenţiale şi se -demândă, ca clerul:şi 

bisericile unite -să se. bucure d& privelegiile TrO-. 

niano-catolicilor, 6ră preoții să nu mai fie trac 
taţi ca iobagi-și să nu mai deie dări. coloniale, 

“nici 'să fie persecutate, din causa uniunii ; în fino se . 

poruncesce publicârea, şi considerarea ei, în. tâte 

„ țenuturile și de „câtră,. tâte autorităţile”). 

1) Vedi Brevissimiam “compendiu 'principatus Transylvanici 

historiae an. 1526—1703* în op. cit. Historia diplomatica de, statu 

religionis evangelicae in Hungaria anno 1710. Ă 

2) Vegi Fiedier 1. c. pag, 373—375; Laurian . „Doc. iste, pag. 

150—153 şi „Mag. ist.* pag. 285—2993; Hintz 1. c. pag. 31. Privile-* 

giile căștigate erau. ... noi drept accea vrând să răspundem revnitârei 

dătorințe a unui rege apostolic, declarăm, că biserica. şi lucrulile 

“uniţilor de ritul grecesc, din predisele regate ale - Ungariei, Croaţiei ȘI 

Slavoniei precum şi din Transilvania şi din părțile - unite cu dânsa să 

se bucure chiar de „aceeaşi „libertate bisericâscă, de care sc bucură :
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"Frumos document împărătesc — serie Ba- 
rițiui) —  înso "nici .poe departe nu de ajuns, 
pentruca cu'acesta în mână să 'se :pâtă -apăra, 
necum însuși poporul român. întreg, „dară nici 
chiar bisericile şi porsânele bisericesci unite acum. 

„cu religiunea domnitoriului în. contra. celor „trei ! 
națiuni“ şi acuma trei. religiuniă, trecute în opo- 
sițiune cerbicâsă, precum se' va vedea din citarea 
actelor: ulteriro „şi, din. multe evenimente câte 
au mai urmat âncă şi după mârtea împăratului, 
Așa ca să nu reflectăm prea multe Ia, cuprinsul diplo-" 
mei, prin aceea nu era, desființată legea înfamă a - 
erei, prin care, poporul românesc era înferat 

„Ca „naţiune tolerată numai pănăla buna plăcere . 
„a domiitoriului şi a dietei compuse din naţiunile : 

„ privilegiate“. . Ce folos, că cu religiunea indigenată 
Puteai întra pe o uşă, dară cu națiune * tolerată te 
“scofea şi arunca. în stradă pe alta. Dsspre mijlâcele 
de subsistenția, pentru pers6nele: bisericesci nici - 

- un'cuvânt, În. diplomă'nu' era vorbă de instala- 
rea unui cap bisericesc “pentru poporul, care ar 

„în faptă.bisericile, personele bis. și lucrurile credincioșilor de ritut latin, 
- după“ rândutla s. canâne şi după consimțemântul, indulginţa și privile- 

giile şrincipilor pămenteşci, Şi în respectul acesta comandăm sever sub 
amenințaraa mâniei n6stre regale, ca da la ' publicarea : acestei. cărți 
nimene. fiă de ori-ce stare, autoritate, demnitate, prerogativă şi putinţă, 

"să nu cuteze a se opune. predechieratei libertăţi a biscricei uniților 
de ritul grecesc sau apriat sau pre ascuns, ori sub vre un pretext, ori 
sub mantelul usanţei' pretinse mai nainte „de a se uni, nici să cuteze 
a trata pre preoții uniți icu biserica latină ca pe iobagi, a-i constringe' 
la clacă, la lucruii și la fapte iobagesci, chiar nici sub numele de . „onorariu, sau a-i prinde-sau a-i persecuta "pentru numita uniune sau 
a-i 'scgte din-loc, din beneficiu sau din parochiă, chiar sub acele pedepse din partea forului bis, și civil, ba şi din a Maiestăţii nâstre, 
când va 'cere trebuința, cu care se pedepsesc 'după lege cei ce calcă 

„ libertatea bisericescă a credinciosilor de ritul latine," | : 
:) Vedi Iste: Tr, 1.. c..pag. 184—185, 

, 

x  



trece la. Catolicism. „Despre ure-o. organisațiune . 

autonomă. bisericescă și mai puțin“. Aşa se pronunţă, 

acel istoric,- carele .află: altecum multe scuse pen- 

tru: retăcirea. lui Atanasiu,.:şi cercă se acopere 

tendinţele ruinătore ultramontane, şi se confirme. : 

cuprinsul: falsificatelor rușin6se. şi: necinstite. 

Îndată . în 20 Februarie împăratul. să: fie 

trămis şi. guvernului: provincial un. decret de. 

asemenea: “conțânut!).. “Eră statul catolic i-a: dat: 

lui Atânasiu, chiar. în:29.. Martie o instrucțiune, în 

privința. usului diplomei împărătesci 2,:şi. anume 

cu'scopul, ca, nu. cumva. clerul românesc să abu-". 

seze de privilegiile căştigate, şi astfel să sporescă 

„Şi: mai, tare. nemulțămirilo,. acatolicilor din: ţară. -. 

În acestă instrucțiune, dice. Barițiu 5), mag- 

nâţii romano- -catolici vorbesc . cu Atanasiu de 

pre călăre, şi în ton ca, şi cum ar avea, să facă 

cu primariul unui sat. Cor - dela Atanasiu: 1) 

preoții” să nu ţenă în casa “lor rudo ori străini 

„Cu SCOps “de aă scăpa: de “sarcini; 2) în “fiocare 

„sat-mai mic să fie-un- preot, &r în satelo- mari 

câte “doi netolerându- se mai mulţi“: 3) dacă 

“preotul' nu' locu6sce. pre., pamentul : bisericii ci 
pre al .vre unui nobil, are:să se înțelâgă cu 

respectivul domn de. pământ ;. 4). preoții români 

să dea decimi din pămenturilo : nemeşesci; : 5 

“ vlădica, să spună preoților, ca să. nu âmblo cu doi 

bani: în trei pungi. și să nu' âmble cu: viclenii,- 

dacă voesce să se un6scă, cu Caţolicismul. „Adecă 

inagnații catolici din Transilvania — scrie Ba 

1) Laurian „Doc. stă, pag.. 155, 
2) Nilles op. -cit. pag 997—229. 

„3 st, Tr. |. e. pag. 185 . E 

E 
,
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„riţiu — s6 încordău din tâte piterile, ca să-și - 
- „erâscă numărul. lor cu t6tă . mulțimea poporului 
„român, “ înse așa," ca minunatul! acel căștig; 
adecă “absoluta preponderânță preste protens- 
tanți, şi decisiva lor influință la curtea impe: 
rială, să nu-i coste nici un' ban, și. nici.niăcar - 

“pentru preoții .români lipsiţi -de subsistența, să 
“nu_ rupă din . vastele 'lor domenii câte -o mise- 
rabilă porțiune canonică în 20—30 de. jugere.. - 

“Catolicismul pentru acei 6meni nu însemna nimic, 
dacă acela .nu .le asigura imensele -lor privi- 

„legii; potestatea politică, şi: despotismul lor pre- 
ste'popor.“ 1) ci ii 

„+ După. îndemnul primatelui Colonici, diploma 
împ6rătescă fu presentată, clerului român, de co- 
mite Stefan Apor. şi de parochul din Alba-Iulia * 
P, Barânyi, în sinodul țânut în acel.an la. 24 
Maiu%), la care ocasiune s'ar fi decis âncă, ca 

„Atanasiu împreună cu -doi archidiaconi să se 
„“ presânte împăratului și. cardinalului). : a. 

„+ 1) Barițiu Ist, Tr. pag; 185; E. Miko.l.c. pag. 67 serie: „Eddig 
nagyobbâra ezt a dolgot Apor Istvân Ur titkosan follytatta, de mâr ege- 
szen a dolog.kinyilatkozvân, ebben sokan ellentartok voltanak, a Catho- 
licus, urak: kOziil: is sokan, cr6l ,szemtăl szembe megfedettâk, hogy 
kellett olyan dolgot promoveilni az Uraknak nyilvân val nagy kârok-. 

” Kal, de-'az unio; ennyiben, csak:meglett 's' Apor Istvân is niagânak | 
meritumot szerzett“. P. Bod-l. c. pag. '200—201 scrie : „Peracta prae- - 
vio modo unione' plurimi etiam ex Romano Catholicis, insurgunt in 
corhitem “Apor : publice -privatimquc argucntes, cur „tantum negotium 
Provinciae, servitioque Regis minime profuturum promoverit ac effee- 
tuaverită,. i LL o NE | ÎN 

” 2.2)” Vegi Nilles op.cit. pag. 229—232; în patru documente se 
-. amintesce accsta. Ce privesce frasele „in generali synodo“ ori „Atha- 

nasius eppus. eccl. unitac gr. ritus in Transylvania -Partibusque ci 
adjunctis ac clerus universus“, aceste sunt de luat hiperbolic. i 

3) Nilles, op. cit. pag. 270—971.' Litterae Athanasii ad Cardina- . Jem a Kolonich. p , . a i  
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“Aşa prin uniunea, Românilor, catolicii “din 
“Transilvania se înmulţesc în mod considorabil. 

„Apoi încurăgiați de: acest resultat și de măsurele 
luate de guvernul austriac, încâp. :âncă a pre- . 
tinde - energic respectarea, drepturilor şi privi- 
legilor confesionale. Chiar. la 5: Maiu' 1699 
aştern ei Monarchului, prin Mih. Mikes o' petițiune, 

i cerând" înibunătățirea Stării lor, drepturi confe-. 
„sionale ” şi cetățănesci (politice administrative) 
egale cu ale celor trei confesiuni acatolice din 
țară. Dar acesta o făcură €i numai pentru. Ochii 

: Gmenilor;. „căci în'faptă urmăriau 'precumpenirea 
asupra cetora-lalte confesiuni. Pretensiunile lor 
“confesionale erau: - - : 

| 1. Să -se. întorcă, - episcopul lor în. Ardi; 
„atât. pe. basa, libertăţii religiose şi. a îndreptăţi- 

rii ogale cu 'cele-lalto, “confesiuni. cari îşi au. . 
- episcopul lor, ori. un cap bisericesc, în ţară, cât 

și cu privire la. decisiunea împerială.. anteridră, o 

a îndătorindu-se într 'una fiscul - din Alvinez cu. do- 
tațiunea "episcopului. IN - 

Poti „Să _li-se incuviinţeze a înființa institute 
 superidre așa numitele academie, de cari aveau 
'cele-lalte trei confesiuni. din țară. : = 

a Bu Unitarii -“ să li deie înapoi biserica, cate- 
drală din Cluj.» o CR _ 

4, Să, aibă, voia. a-și rostaur a Şi, a se folosi o 
de bisericile şi -claustrele ruinate. . | 

„.. 5..Să fie. regulă, .ca pruncii “din. părinți - 
N catolici, rămânând orfani, să se. încr&dă. tuto- 
_ratului consângenilor catolici, şi nică decum tuto- 

rilor. acatolici, fiind că -prin "acesta s'ar detrage 

ei. dela confesiunea Părintescă, precum s'a în- -
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tOmplat cu pruncii lui Gyeroly, ajunși în mânile 
Arianilor, Se 

| "6. Să- Și potă înființa seminâriu penitiu t&neri,. 
- din venitul! anual de o miă - de galbeni ung. 
destinaţă. spro acest scop de . „cătră,, principele 
Stefan Bătnory. 

- 

7. să. solvescă decimo . numai. clorului do 
confesiunea: lor, precum se iace, din: partea aca-. 

Na tolicilor. 

8. Să se. ordineze, ca “cel: puţin: unul: din- 
„tre. cei trej  archivari din Cluj, . Alba:Julia și 
Sibiiu să fie de confesiunăa catolică. 

9. Să se restringă,. libertatea de presă prin 
jiotărîrea, că nici o scriere să nu fie admisă, . 
la tipariu, până, ce. ru xa fi mai ântâiu răvăută, - 
Şi! încuviințată -de un catolic. - - 

| Eră pr etensiunilo lor pre ter enul politic acdnai- 
nistativ erau: la: posturile înalte, „precum. de. 
consilieriu, ori 'protonotariu,. să. se propună tot- 
deuna. trei: persOno;- capabile; între. cară îuse' și 
un. cătolic; căci: prin îndătinata distribuire a po-. 

„“sturilor Catolicii se nedreptăţesc, fiind între cei. 
4 comiți, .9 calvini: Și numai 5. catolici, între 

cei 6 conşilieri - (L afelrăthe). 4 calvini şi numai 
2 catolici, Gră 'protonotariu. nici unul ; secreta: 
riul .şi 'referendariul cancolarică „do. curte din 
Tiansilvaziia Benedict Henter, deși „catolic, - ne- . 
fiind . prea | iscusit,. să. fie dostituit Şi în locul i 
să. se. aşede . 'talentatul.. catolic, loan. Fiath ;. 
orașe și târguri să. “fio: almişi în 1 funcțiuni: cato-  



licii -ca şi: acatoliciă ; ca unul din sigilele- ţerei - 
să fie în mâna Catolicilor. 1) 

În 29 Maiu al acestui an?) Catolicii se în- 
dreptă din nou la Monarch, plângându-se crăşi 

“înving minoritatea. catolică de trei membri. Ca . | 

contra, procederii: îndatinate la, “distribuirea ofici-. 
lor. În OChii lor isvorul r6ului-era, dreptul prea 
estins al guvernului provincial, cu. privire la in- - 
stituirea funcționarilor; ei arată deci, că de și 
sunt. tâie confesiunile. represântate câte-. cu trei. 
delegați, totuși “stau pre partea catolicilor: 9 . 
membrii, cari intind la sugrumarea Catolicismului . 
și fiind uniți în privința -scopului şi mijlâcelor, 

exemplu -aduc ei casul, că nu de mult între 9 
candidaţi de comiți supremi, nu era decât unul 

catolic şi afirmă, că ei nici-pe timpul principilor 
acatolici nu erau 2 aşa de asupriți; arată apoi des- - 
avantagiile,. ce resultă, chiar pentru tron din 
starea actuală a lucrurilor. Răul sar vindeca, 
die ci în fine, dacă împăratul ar denumi însuşi 
pre toți” funcţionarii, -pentru câri îi este re- 
servat dreptul de denumire: după legile -ţerei şi 
după diploma, împerială „din 4 Dec. 1691; aşa. 
în' virtutea acestui drept îi compete lui denumirea. 
oficianților mai. îns&mnaţi, precum a guvernorului, 
cancelariului, generalului suprem, consilierilor :gu- 
verniali, protonotariului, comiţilor supremi și a 

“ altora. 'Usarea acestui drept ar da confesiunii - 
catolice. o. preponderanță asupra - celora-lalte . 

1 Vei „Memoiiale Status Regni Transylvaniae dăto. 5. Mai 
1699 "Caesari porzectum& la Hurmuzaki Î. c, pag 443, “Noi lam 
adus după înțeles, 

2) Humillimum Memoriale Status  Catholici “Transilvanici Im- 

peratorii praesentatun, ddto 29 "Mai 1699, la Hurmuzaki |. c.p.13—45. 

8
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"confesiuni Şi spre acest scop aştern ci. împăra- 
tului chiar o listă de candidaţi. 

Leopold 1 ca protectorul. Gatolicismului, unele 
din dorinţele. statului catolic „din “Transilvania 
lo şi - împlini îndată, ră cele-lalte mai târdii 
succesiv. Mai ântâiă. decretă el la 18 August 

16995), ca pruncii de confesiunea, catolică, r&mași. 
orfani, să nu se încredințeze tutorilor. acatolici 
și demândă totodată, ca, orfanii catolicilor Gye- 
roy şi Gyulafty să: fi luați de sub îngrijirea 
_tutorilor : acatolici;, asemenea -procedură să se- 
“observe Și în alto. casură analoge. Consecințele, 

co-lo va fi avut .acest decret. la, căsătoriele 
mixte, resultă din sine. ?) 

-“ Din_eausa,. turbucărilor provocate începuse 
poporul a se refugia i în principatele române. Îm- 
p&ratul provocă guvernul provincial a .se: de- : 
clara, relativ la aceste necurmate deserțiuni şi 

“stărui a împedeca, emigrarea. Guvernul pro- 
vincial respunde la 14 Iuliu 1699 împ6ratului,. 

„ comunicând causele, pentru cari părăsesc locui- * 
„torii ţera. Se dice, că proprietarii mari din ţerile 
“vecine primesc emisranții pre moşiile. lor în con- . 
dițiuni mult mai favorabile ; că Omonii fug de - 

_ frica ostașilor. împ&rătesci, 'dislocaţi în comune 
şi de frica de tâlhari, - de: Curuţi, de Turci și 

“de 'Tătari; apoi în fine'se afirmă, că din spaima 
de catolisare, făcându-se alusiune. la încercările: 

. | 1) Veqi „IKaiserliches Decret an - General * Rabutin dăto. Wien! 
18. August: 1699.« —  Mandatum Imperatoris ai Gubernium “Tran- 
sylvaniae, ddto Vienna 18 Augusti 1699* la Hurmuzaki |. c, 

: Pag. 46. , . « ă 

N 2 Hurmuzaki |. c. pag. 46,  
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de uniune cu biserica apusană şi adaugendu- se' 
„că națiunea română n'ar av nici o religiune, 
ci numai superstițiune fiind barbară: Şi supusă la 
tto. fărădelegile :şi nu va aduce nică un. folos - 

-roligiunei catolice. « 1) 
Pentru a implini 6ră unele pretensiuni. de 

ale partidei catolice, în 5 Septombre al aceluiași 
an, Monarchul emite alt decret, aşa. numitele 
“Puncta Leopoldina“ 2, în caro râduesce urmă- 
t6rele: .â patra parte din. decimile date. de ca- 
tolici să se deie preoţilor lor, ră. nu preoților . 

acatolici; asemenea să facă şi reformaţii; dintre 
cei. trei candidați pentru oficiile ţărei, stabilite. 
prin -diploma împ&rătâscă din 4 Decomvre 16091, 
să, fie totdeauna unul catolic; în orașe, „terguri 
şi comunități să ajungă, la, diregătoriă și catolicii. - 
după proporțiune;; să se desființeze tâte datinele,. 
legile şi statutele, cari: jignesc îndreptăţirea : 
egală, a catolicilor (ut par et integra inter quatuor - 
receptas in Transylvania religiones libertas et 
aequalitas servetur); unul din cele, trei sigile ale 

“'Transilvaniei să se. păstreze de catolici, asemenea * 
şi actele publice (archivele țărei) să le: păgască îm- -. 
pr eună, cu. acatolicii după proporțiunea numerică. 3( 

") Hurmuzaki tom. V. partea. 1. 1650—1699 pag. 536538. 
1) Fiedler |. c. pag. 375—376; Şincai |. c. pag. 189. et De- - 

cretum. Imperatoris Leopoldi IL. ddto. 5 Septembris 1699 la  Harmut- 

zaki op. cit. pag. 46—47. 

3) Meritosul. Șincai face dsue clausule caracteristice la acesta - 
diplomă, cari nu le putem trece cu vederea ; la punct 3 dice: 
„În punctul acesta ca şi în cele-lalie mult saii ajutat Latinii prin 
anaiţi, numai de ar fi mulțămit aniților sau de le-ar mulțămi şi în 
timpul de acum.“ La fine adauge: „Ci noi Românii de vom lua 
afară clerul cel unit, carele âncă mai numai alâla se socotesce, . căt 

* a cincia rolă la car, ce folos am avut sati avem din tăte acestea 2 
-. Vegi.locul citat mai, nainte. 

s*
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__Pe cât de binevoitoriu se arăta însă gu- 
vernul austriac Catolicismului, pe. atât de con- 
trariu îi erau staturile transilvane acatolice, cari 

" faceau 0 oposiţiune, de îi împuneaiă Suvernului ; 
cu î6te acestea ele nu mai puteau opri cursul 

„propagandei, căutaă deci. măcar să-l împedece 
şi să-i zădărnicescă tendințele.) - 

Convingendu-se  acatolicii,. cum-că Românii 
„mu se vor uni“cu dînșii “nicidecum, se dice, că 

e ar fi împrăștiat vorbe prin popor, cum-că 
împărăţia - voiesce să-i .unescă cu catolicii cu 
puterea; 6ră la, curtea imperială ar fi scris, că 
mulţi din Români ar fi voind a se uni cu altă 

"confesiune, mulți Grăşi să rămână în legea lor.5 
Spre a linisci suflelele turburate, împăratul res- 
„punse de noă prin diploma din 26 August 16995), 
că Românilor li. stă în voiă, a se uni cu oricare 
din cele 'patru confesiuni recepte, precum decla- 
rase la 14 Aprile anul trecut, ori a. remânea 
neclintiți în credinţa lor părintâscă. 

| Precum se luptau acatolicii în : Transilvania 
contra -lăţirii uniunii, aşa căutau ei să delăture 

1) Vegi Petru Maioră L. c. pas. 83; Șaguna! op. cit. pag. 
175; Șincai |. c. pag. 183; Nilles op. cit: pag. 218: „Relatio „Cas- 

„trensis“, descrie silințele adversare : față cu Românii. „Incarcerati 
„_ POpac, uxores corum - afflictae,. vincula, verberationes, exilia noanu- 
 Horum secuta; nihil non actum ut Valachorum quisque a schismate 

ad haeretica potius quâm Romano-catholica signa transiret. Metuebant 
nimirum adversarii, ne superior caeteris, ut pronum iam erat, evaderet 
orthodox religio . . .* Pentru acâsta vorbese „Şi alte locuri citate deja. 

12) Șaguua |. c. pag. 154; Laurian „Doc. ist.“ pag. 155; Popea |. c. pag. 104, N MI . i. 
: 5) Cipariii |. c. pag. 81; Liurian: Mag. ist“. p. 294; Ilarian |. c. pag. 56. Greşit e datul 6 August în 'loc de 26; edi şi Hur- muzaki | c. pag. 40, Nilles op, cit, pag. 235. De guvern s'a luat în scire vegi Miles 1. c. pag, 233—934, i : 

«N 
1 
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și consecințele ci. Ei se opuneaii cu l6tă “tăria 
întenţiunii 'Monaichului de a. lărgi drepturile 
catolicilor, precum și .nisuinței do a-i face părtași 
la aceste şi pre aderenţii uniunii. 

"Mai nainte se îndreptase guvernul local la, 
Monarch,!) arătându-i nemulțămirea şi îngrijirâa 
poporaţiunii, față cu înovaţiunile întroduse pe 
terenul politis și confesional. Direcţiunea porhită 
— dicea, el — tinde, ca. precum în Ungaria așa, 
și în Transilvania în scurt timp atară de catolici 
nime alții să: nu mai potă ajunge la vre: un 
oficiă însemnat. Uniunea Românilor, cari ar: fi 
mai mult superstiţioşi decât religioşi, ba chiar 
s6lbatici, drept că preoților lor li-a ușurat tare 
sarcinele, dar” acâsta înoire religionară e o re- 

„turnare a legilor țerei, prin care se împovoră 
umerii celora-lalță locuitori contribuenţi - și. se 
aţiţă principii vecini de Gredinţa, rătăcită - &re- 
cescă  (graecanicae.: sectae); €ră.prin faptul -- 
uniunii catolicii n'ar fi căștigând nimică. Arată 
apoi temerea ivită pentru -desrădicarea, cance- 

lariei. transilvane, precum şi causele emigrării 

poporului şi 'referinţa încordată “a. locuitorilor și 
- oștilor din ţară, și pentru evitarea oricărui con-- 

flict îl sfătuia. pre Monarch a nu face .vr'o: ino-.. 
vaţiune politică saii confesională, recomandându-i 

- considerarea strînsă a diplomei din. anul. 1691. 

— Astfel de însinuări o făceau însă pre curtea ! 
“din. Viena numai a fi mai precaută. la alegerea 

-şi folosirea, mijlOcelor spre scop. - 

1) Vedi pre larg „Litterae Gubernii, Transylvanici ad Imperatorem 
- ddto. Albae-Juliae, 14 ulii 1699, la Hurmuzaki op. cit. pag. 49—51,



118 

„Dieta țărei din S Septemvre 1699 restringe 
prin O lege specială : privilegiele celor uniți : și 
anume dicteză, că uniţii au a se bucura numai 
de "beneficiile contesiuniă,. la care aii trecut. 

„Pentru . bunurile private ai: de solvit decimile 
îndătinate. Cei neuniți r&mân sub: scutul legilor. 
„anteridre. Spre priveghiere se denumesc anume 
comisari, cari au. să „râporteze consciincios gu- 
vernului provincial despre starea lucrurilor. -. 

Publicarea aşa numitei diplome „Puncta 
“Leopoldina“,. atât de favorabilă causei catolice, 
produse. o mișcare forte. serisă între catolici. 

_Ac6sta împregiurare îl făcu pre Monarch — 
” prin întrevenirea lui Colonici. — a ordina go- 

„.. neralului Rabutin esecutarea îndreptățirii ogalo 
„confesionale şi respectarea privilegiilor! catolice, 
în casul extrem, chiar cu puterea armelor. 

Comisiunile. ordinate 'de “%uvernul ţerei- po 
„basa diplomelor împă&rătesci se compuneai din 
„catolici și reformaţi, şi aveati să mergă prin 
„comune şi să cerceteze, ori de voesce Românii 

să se unescă cu catoliciă - sau cu alte confesiuni 
N recepte:) ; fiindcă, se dicea, că numai clerul a 
îmbrățișat uniunea. . Ei 

Guvernul provincial mai decretă în înţăle- 
aere cu sStaturile - transilvane în 26 Septemvre 
1699,.7 articule,: cari fură. trimise clerului ro-- 
mânesc, %) Acelea sunau așa: - „Guvernul regal 

1 Furia op. cit, pag. 43. ” ” 
. 2) Hurmuzaki : |. c.-pag. 39; ; Cipariii : Le. pag. 81; Șaguna : 

- „| c. pag, 155; Benk: pag: 233. 
! ) Şincat: l. c. pag. 189; Cipariii: |. c. pag, 34—35; Hur- 

- muzaki |. c. .pag. 39—40;  Pizăler : |, c. pag. 360; Hintz: 1 c. 
95—97; Laurian: „aDoc. ist. pag. 157—158.  
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"cu plinul consîmțemânt şi al catolicilor a notărit | 

cele următâre în respectul uniunii Românilor. 

1.. În “Transilvania sânt destui '2 preoți ro: 

mânosci chiar şi în cele mai imari comune, Gră 

în. celo. mai niici e destul unul pentru. serviciul 

bisericesc, așadară 'se hotăresce, ca, să nu fio . 

mai mulți 

2. Episcopului să nu-i [ie ertat. a chirotoni: 

pers6no nedestoinice' nici prin abus nici pe- bani, 

ci numai. pe aceia săi “chirotonâscă, cari exa- 

niinându-se, se vor afla -apți 'la chemareu bi- 

sericescă. Dară 'la esamen să nu “fie numai - 

episcopul românesc, ci-şi preoți. din religiunea 

aceea, cu care se voi uni, şi aleşi de biserica, 

“Sai de episcopul aceleia. Însă şi cu modui 

„acesta să nu se înmulțască, fără de: lipsă. 

3. Fiindcă. Românii nu ai acum nici "o 

șc6lă în adevăr bună, aşa-dară cine . vrea, .să 

se facă preot românesc, .să învețe. în 'şcâlele -- 

“acelei relegiuni, cu câre se va uni; altmintrelea 

să nu se primescă la preoţiă. | 

4. Preoții, cari nu ai diregătoriă. în biserică, ÎN 

se “socotesc persâno libere, însă dacă nu ai. 

proprietatea lor, precare să. trăiască fără dauna + 

| proprietariului şi “a. altora, - atunci “să şadă în 

„mănăstire, &ră nu .în- sat, pănă când li- se va 

afla. o părochiă. . 

5. În genere fiindcă şi preoţii - de celelalte. 

confesiuni, dacă nu mai ț6n pământuri, afară de 

cele ce se ţân de casa pârochială, sânt datori 

“a plăti decime. „proprietariului, de nu cum-va li-o 

Grtă el de bună voiă; asemenea și dacă mai . 

stăpânesc vre-un loc sai. Vre-0 alta ereditate, _



„afară -de cele parochiale, sânt datori a purta 
*Sarcinele unite cu densa. De aceea și preoții 
românesci să aibă datorințele de mai sus Și în 
respectul decimii şi în respectul celora-lalte obiecte 
ca, şi pers6nele bisericesci de altă confesiune, 
cu ori-care se vor uni. | aa 

6. Fiindcă - bătaia nici lumenilor nu li esto: 
ertată, și că tot omul are pedâpsa şi judecata, 
sa după calitatea şi: cantitatea culpei sale con- 
form legii patriei, de aceea Românii să se 
un6scă şi în respectul judecății pers6nelor bi- 
sericesci; şi precum se. va urma la -aceea în 
contra preoților făcători de Tele, aşa să se ur- 
meze și în contra preoților români, cum” se 
vede -din „Approbatue“ partea 1. lit: V. arţ,5, 
Faţă cu preoții Români, cari nu se Vor uni nici 
cu 0 religiune, ci vor remână în starea lor de 
“mai nainte, să se pădască procedura anteridră. 

7. Despre afurisire âncă se face cunoscut 
episcopului românesc, ca să nu facă abus de: 

„acesta, nici pe preoți să-i lase._să facă, ci să 
urmeze după datina confesiunii, cu care se vor uni. Dat Alba-luliă de guveinul regal al Tan- 
silvaniei.«) - Si | , 

„Aceste puncte. — dice Barițiu) —  for- - mulate de guvernul lui Bântty, Bethlen, Nalâczi, * - votate 'unanim de .cătră dieta țerei, compusă în maioritateă sa din Gmeni bețivi. şi tirani corupți, 
precum ne spun tote cronicele acelor timpuri, 
aveau de scop învederat a şterge ori ce urmă 

1) Nilles 2 op. cit. pag. 235—240, unde se aduc şi delegaţii . precum, şi o restrîngere a punctelor aduse din partea primatelui Colonici, *) Ist. Tr. |. c. pag. 187, 
-- 
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- de biserică românâscă, ori unită. ori neunită, tot 

una le-era lor“. Punctele traduse românesce şi 

în exemplare multiplicate s'au trămis lui Atanasiu 

din partea unei deputaţiuni. de 4 membrii din 4 

relisiuni anume: comitele, Laurenţiu Pekri ca- 

tolic,. baronul loan-ISem6ny reformat, loan Sachs 

de Harteneck (ucigaş cunoscut) luteran şi Ni- 

colae Horvath unitariii. Comisiunea ' acesta, de- 

mândă, ca.să se: distribue punctele acestea la 

preoțime, având a eşi în fiecare district. o co- 

misiune mixtă de patru preoți şi patru mireni, . 

din. fiecare confesiune câte doi, -spre a lua. in- 

formaţiune din gura poporului şi a _preoțimei 

despre starea lucrurilor, resultatul având a se 

înăinta apoi împăratului. . OO 7 

- Resoluţiunea guvernului, se gice, că nu i-ar fi 

plăcut lui Atanasiu. şi el îndemnat de paterul 

_ Barânyi, ar fi adunat, după cum ne spune Sa- 

muil Clain'); sobor “de câţiva -protopopi şi ei 

ar fi rădicat protest. contra articulelor suverniale 

amintite, fiindcă ele văt&mau chiar şi libortatea 

confesiunii catolice. Mai departe ar. fi declarat, 

“că nu primesc .alți: comisari decât numai pre 

aceia, cari ar fi trămişi de împăratul sau. de 

"archiepiscopul Strigonului şi cum-că nu voiesc 

a se uni cu altă confesiune, ci. să remână la 

“ uniunea făcută cu. biserica romano-catolică ; „că 

noi nu. voim să ne lăsăm de unirea, co o am 

făcut, nici ne vom lipi de vro roligiune, care 

se împotrivesce religiuniă romano-catolice.“ 2) | 

9. Cipariii |. c. pag. 85. . a 

2) Șincai: |. c. pag. 190—191; Hurmuzati 1, pag. 40... 

Laurian î. „Doc. ist“. pag. 159—160, - . , ” -



+ 
a 

„Unii însă se îndoiesc despre autenţiă acestui 
protest.) La patru dile în 30 Sept. star fi făcut al 
doilea protest contra, disposiţiunilor guvernului 2) 

Faţă -de disposiţiunile guverniale a luat po- 
«„Siţiă şi preoțimea catolică din secuime, contos- 

tându-i dreptul de amestec în afacerea, acesta, 
în adunarea din Csik-S6mly6 la 23 Oct. 1699 

„. gicând, că numai. primatele pote dispune. 
Întrigele și nemulțănirile reformaţilor și lup- . 

tele confesionalo .ar fi silit pe Monarch a emite 
diploma din 12. Decemvre 1699. 3) Monarchul, 
întărind desretele anteridre, îşi exprimă în di- 

- Ploma acâsta părerea de răi, că audi, cumcă 
Sar afla. nisce turburători împrăștiind “vorbe, 
ca cum întențiunea ar. fi, ca Românii să fie con- : 

„“strinşă la uniune cu. catolicii, declară apoi; că 
„Românii au deplina libertate a se uni cu' ori- 
„care din cele .patru confesiuni .recepte, ori a 
remâno în statul lor; amenință în fine cu pe- 

„depsă. aspră pe aceia, cari se vor opune de- 
7 

cretelor” sale. 

1) Șaguna |. c. pag.:158—159.: Popea 1 e. pag. 106—107; compază cu Crişan |. c. pag .49. Decretul acesta îl privesc nu ca un "decis sinodal, ci mai mult ca. un act inljlocit de vre'un agent catolic şi subsemnat numai de Atanasiu în numele clerului şi al sinodului, La începutul protestului 'se dice: „Noi subsemnaţii, episcopul și pro- topopii bisericel unite“, €ră la fine „fioi episcopul și tot sinodul Ro- mânilor din- Transilvania“ fâră să urmeze alte 'subscrieră; La Nilles e op. cit pag. 240--241 se află şi alt protest cu, datul 26 Septembre 

3) Barițiu, Ist. Tr. |. c, pag. 189. . . 5) Cipariti ; op, cit. pag. 85. Laurian: „Doc. ist.“ pag. 160, şi » Magazinul ist.“ pag. 301—304. Popea: |. c. pag. 108—109. Șaguna: l.-c, pag: 159. Cu alt dat la Șincai tom. cit. pas. 192—193. Fiedier: -. l. €. pag. 33 -Hintze |. c. pag. 39. Hurmuzaki: op. cit.. pag. 83. Ce- „„.tesce la Șincai 1. cit. -ce dice reformatul Cserei Mihai. de diplo- : „matul acesta. - RR ” . 

 



Frământările religiose din Transilvania ţs- 

“nură una şi în decursul anului 1700. Acatolicii 

protesta contra, înovaţiunilor întroduse, 6ră Ro- - 

mânii, în frunte cu clerul contrarii uniunii, so 

mai înţăreati în oposițiunea or. loan Circa, preot 

învățat din Batizhazi, pentu înclinarea la univna 
eu 

cu retormaţii, a fost prins de Atanasii, aruncat 

- în lanţuri şi maltratat fârte brutal.) Asemenea 

lupta contra .uniuniă G. Nagyszeshy, un român,. 

împreună cu comercianții grecă din' țâră..2) 

- Sucurs contra curentului de catolisare * pri-. 

“miră Ardelenii âncă dela confesionalii “şi con- 

fraţii vecini. Const. Brâncovan Vodă, a cărui 

atitudine „politică era, pentru austriacă problema-. : - 

tică, Metropolitul ţerci Teodosiii şi “Patriarchul - 

198 — E SR 

” Ierusalimului Dositeiti, carele petrecea atunci în. 

“ Muntânia, erau sprijinitorii “principali ai causei 

ortodoxe.: A a 

» Pre lângă tâte încercările de uniune avem 

“cuvânt a crede, că. relațiunile Metropoliei  tran- | 

silvane cu Exarhatul Muntenici âncă nu se rup- 

- seseră. Acâsta' ni-o” constată faptul, că - princi- - 

pele  Constatin Brâncovan, după-ce trimisese ca 

dar lui. Atanasiă un, sacos archiepiscopal şi o 

păreche de mănuşe: cu mărgăritare 3, cu datul: 

de 15 luniu 1700 dărui” Mitropolică din Alba- 

Iulia moșia din Merișani. 4) i 

% Niilles op. cit. pag. 213—228, mai pre larg. | 

:) La aceste lupte vom reveni âncă. . 

3) Laurian „Doc. ist.“ pag. 163. Popea ie. pag. 110. Șa- 

“guma op. cit. pag. 162. - : a 

- 1) Documentul s'a publicat în traducere latină de P. Maior op. 

- cit. pag. 149, dar în estract; vedi şi Lanrian- „Doc, ist.“ pag. 162. 

, 

2



IX. 
Despre sinodul din luna Septemvre. 

a I7O0, | 

În mijlocul tulburărilor relizi6se. - și: politice | din “ţară, țene Metropolitul Atanasiu în tmna 
anului 1700 un sinod la Alba-Iulia. Din partea Românilor s'a .credut în parte şi se crede âncă de cătră gr. catolici în decomun, că la acâstă Ocasiune și anume în 4 şi 5 Septembre 1 700, Sar fi deplinit formal încheiarea, uniunii cu 'bise- 

"Popea ? |. c. pag. 26—27, „Actele sobârelor bis. &r. res. din Ardel 1850—1860%, pag. 62, 72 et 125., asemenca „Acte și Fragmente“ pag. 13—14. După original s'a tipărit prima dată, în „Archiv pentru: istoriă şi filologiă“, pag. 455—456. Motivul donaţiunii era „...... fiînd-că acestă 5. Milrpoliă, învăluindu-se ca o corabie în mijlocul valurilor mării, aflându-se între multe feliuri de limbi străine şi lipsilă de cele ce sint de ajuloriul s. Mitropolii, Domnia mea am socotit de am dat şi am miluit acesta*s.. Milropoliă cu acesta ioşiă, ca să aikă a ine pe densa Gmeni şi alte bucate, dobitâce ovi. ce le-ar fi void, ca să fiă s. Mitropolie de intăriye și de ajutoriii, cr' Domhici mele și reposaţilor părinţilor Domniei mele 'vecinică pomenire, Drept aceea Domnia mea am dat şi acâsta carte a Domnici mele împreună și cu tute zapisete de cumpărătâre acestei moşie Sânţiei Sale părintelui Atanasiii Mctropolit şi a tot soborul s. Mitropolie ; ca Să aibă a ţin și: a stăpâni acâstă moșie din Merișani cu tot venitul, ce ar fi din hotar pănă în hotar afară numai dintr'o funiă de moşiă, ce şi mai - Sus S'a dis, care s'a lăsat megiașilor ncvândută, ca să [i fic de hrană, 
fită în veci, * 
car a-laltă moşiă să fie pe -sama s. Alitropolie de întărire şi neclă- | 
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. ÎN , | | - _ _ 

riea catolică. Unii dintre scriitorii români gr. cat. 

- deseriu cu multă emfasă decurgerea acestui si- . 

nod şi primirea solemnă a uniunii. Pentru Însem- 

nătatea, deosebită, ce se atribue sinodului acestuia, 

"să-l privim şi noi mai:de,aprâpe. - 

Se spune, că Atanasiu ar. fi. convocat un 

sobor general, de toți protopopii, preoții, nobilii 

şi bătrânii orașelor. şi satelor din tâtă Transil- 

vania şi din părţile at6rnătore ale Ungariei:).. . 

Sinodul sta țânut în mânăstirea s. Treimi din 

Alba-lulia. în 4-Septembre Atanasiu ar fi deschis 
adunarea. primă prin o cuvântare despre fol6sele . 

“uniunii. Clerul. să se fi argtat. plecat spre 

acâsta în cea măi mare parte, dintre mireni îns6 . 

fără multă greutate boerii.din ț6nutul Făgăraşului, 

nu așa.de ușor şi cei din coniitatul Huniad6rei, .. 

din scaunul Sibiiului şi din districtul Braşovului. 

„ În“fine. sar fi învoit şi aceştia după mai multe 

argumentări din partea celoralalți. A dâua di în , 

5 “Sept. continuându-se desbaterile - relative la 

_cestiunea. uniunii,. sar fi decis în urma multor 

discusiuni, că afâră de cele 4 puncte dogmatice, 

să nu se strămute nimica în credință. Ritul și 

disciplina să rămână întru tâte” neschimbate, ab- 

străgendu-se ce sar afla contradicătoriu bisericei 

“rom. catolice. S'ar fi hotărit mai departe, ca să 

subscrie actul emis Mâtropolitul, fiecăre protopop. 

„înaintea, juratului. su, a doi comisari preoți şi 

5) Laurian „Magazinul Istoric“. pag. 807. „Documinte ist.“ pag. 

163; Ilarian op. cit. pag. 57; Grama i. c. pag. -87; Samuil Clain 

(Micul) „Historia Daco-Romanorum ' sive Valachorum“ publicată în 

„ F6ia pentru minte, animă şi literatură“ anul .1862 pag. 170. — Șaguna 

op. cit pag. 163; Popea op. cit. pag. 110; Miles op. cit. pag. 245—55.
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a trei deputaţi betrâni din fie-care sat, în numele 
"districtului întreg. Actul s'ar fi formulat astfeliu: - . 

„Noi subsemnații, episcopul, - protopopii Și. 
tot clerul bisericei românesci “din “Transilvania 

„Şi din părţile unite cu densa, facem cunoscut prin: 
acâsta tuturor celor ce se -cuvino Și mai ales 
ordinilor țârei Transilvaniei : că considerând ne- 
stătornicia v ieței omenesci și nomurirea sufletului . 

„(de care trebue să avem cea mai “mare grijă 
dintre tâte) am încheiat liber şi de bună voiă, 
din îndemnul lui -D-deu uniunea cu biserica rom.- 
catolică, primind, mărturisind - şi credend tâte 
celo ce primescoe, mărturisesce și crede aceca, 
mai vertos acele 4 puncte, în .cari ne păream , 
pănă acuma a fi dosbinaţi, c cari ni-se propun și 
prin grațiosul decret şi prin diploma Maiestăţii 
Sale imperiale şi prin a Gminentissimului archie- 
piscop, din care. causă vrem, ca şi noi să ne 
bucurăm de tote. drepturile Și privilegiile, de cari 
so bucură preoții acolocași S. matre bisorice, 
“după s. can6ne şi după: legile. foştilor regi ai 
Ungariei, aşa şi noi după prenumitul decret al: 

_M. S. imperiale regale şi al emincatissimului archie- - 
piscop, să ne bucurăm de acum înainte ca comembriă 
ai aceleeaşi biserice. Întru mai mare credință 
Şi tăriă a. acestora, am întărit acest manifest al 
nostru cu subscrierea mânzi n6stre: şi cu. sigilul, 
S. mânăstiri din Alba- lulia dimpreună cu sigilele: 
proprie- usuale. Alba-lulia 5 Septembre 1700“). 

9) Șincai, op. cit., pa 194—193 3 Ci g. i; Alles, op. cit., pag 247 Fa 9, perii, in itp pes îi 
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(L. s) Metropolitul Atanasiu. 

„Protopopul Daniel din. lia cu | 

“Peodor din Criş cu - 20. 
» 

». 

n 

» 

Gabriel din Bistra cu 15 

"Toma din Vinţi cu 24 

Joane din Uniedâră cu 50 

Georgiu. din Haţeg cu 35 

“Nicola din . Sassebiș cu 39 

Petru din Daia cu . 30. 

- Vasiliu. din Armeni cu 39 

“Sava din Selişte cu 15 

Petru din: Sibiiii cu :. 33 

Massim din Avrig, cu 21 

Stanul din Vinţi cu : 16 

Radul din. Berivoiu cu 56 

Cristia din Haromsek.cu 13 

Vasiliu din Kalbora cu 35 

Idomir din Birgiş cu: 9 

Vasiliu din Braşov cu 25 

Georgiu din Ohaba cu 40 

Vasiliu din Suppădure cu 26 

Ioane. din Lopand.cu 16 

“ Constantin din Vidra cu 9 

Petru din Giogiu cu. 27 

Adam din. Orăştie cu 25 

Ioane din Calin cu . 30 

Radul din Coiun. ci 40 

- Constantin din Samţi cu 28 

Mahaveiu. din Nimiţa cu 25 - 

Toane din Câneşti. cu 40 

Matei din Lăpuş cu 27 

“Teodor din Lemi cu 56 

"Teodor: din Rîuşor cu 45 

"20 preoți.
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»-» » “Simeon. din Sărvad cu 10. „o 

»»p  Andreiă din Şimleucu24 ,,. 

» » n, Simeon din Iliaș cu. 40, 
» »»  Demetriu din Bâcăi cu 37. 

în n» Mihail din Colota cu 30, 
pa Pascul din Turda cu 28 , ,: 
wm». loane din Diomat. cu 45 

».» » Constantin din Hăpirtacu24 |, , 
| » o» Ioane: din Sângel cu 45 

» » 
» n»  loane din Săcal cu 20: >» 

n d» Simeon din Silvaș cu 26 ',,, 
ni» » David din. Noul cu -:46 » 
»»» StefândinSânt-Minaiucu25 , , 
» a» Vasiliu-din Sântul cu - 7, 

_» » » Ioane din Lazăr cu 15 >» 
-» » „Petru din Alba-lulia cu 22 »» 

» ».» Gavriel din Sobar cu 40 „.» 
no» Adam din Cugircu "24 ,, 
o» »»  Gregoriu din Biţ cu 35 5» 
„Protopopii din Marmuros, 
» vip lie din Soldobiş cu 9 , po 

Protopopul Luca din-Săliş cu .9 preoți 
n» » Vasiliu din Romlișcu 41 , „5 

Cu totul 5-t. protopopi şi 1563 de preoți. 
Tot la acest sinod în ședința din 14 Sep- 

tembre s'au propus. urinătârele puncte disci-“ 
plinare de: înteres istoric :2) 

a ) Magaz. ist. tom. cit. pag. :310—311. "După G.  Şincaiu ar fi fost 55 de protopop şi: 1582 do. preoți. Vedi |. c. pag. 195. La Samuil Clain sunt numiţi. 1640 de preoți. Deci şi aci există di- versitate. în păreri. . . 
2 7. Moldovan : Acte -sinodali II. Blaj 1872, pag. 119—123, „Magazinul ist&, tom. cit- p. 312—317, „Doc. uist:& p. 168—174, „Grama op. cit. p. 90. , MI Aa a 
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„Noi Vlădica Atanasiu * am ar&tat pohta 
n6stră .s. sobor cu aceste poncturi. ȘI poruncim 
fârte tare în tot locul,-în varmeghi, în scaune, 
in partium: protopopilor,. "preoților, mirenilor, 

carii sânt Români, Greci, Sârbi, ce sânt aice în -" 
ţara, ce 'se chiamă Transilvania: —  Pohta, 
Vlădichei.. . 

1. Când va rendui Vlădica și cu. Titorii, 
carii vor fi jurați. lăngă Vlădica, qi de sobor - 
din toți protopopii ţerei,. atunci .tot protopopul 
cu .2 preoți b&trâni să se alle la diua cea. nu- 
“mită a soborului; şi să-i dea tot popa de chel- 

tudlă 2 duce protopopului ; &r care mar! da, 
protopopul împreună cu.acei doi betrâni să-l 

“tragă, er protopopul de nu sar găsi la di, să 
fiă “lipsit de diregătoriă şi globit” cu 00 florinți. 

-2. Diacii, carii: vor vr6 să se preoțască, 

înainte 'să mergă la protopop să-şi ceră carte,: 

şi cu carte de la adevărat duhovnic; și să scie 
psaltir ea de înţeles şi glasurile şi tote tainele bi- 
sericei ; şi pănă nu va, fila Metropoliă 40 de 
dile, pănă atunci Vlădica să nu-l preoțască ; şi 
popor să-i caute protopopul şi să aibă a da pro- 
topopului o pele de vulpe.: 

| 3. Popii, cari vin. dintr'alte ţeri, să nu se 

“primâscă, pănă nu- vor. aduce carte de la Vlă: 
dica. Aşijdere popii, carii merg într'alte eparchii, 
“să nu se primescă, pănă nu vor av carte do. 

la, protopopul lui, cumcă-i om bun şi şi-a plătit 
darea, er. care protopop nu va face aşa, . să 

aibă Vlădica a-l birşugui cu 24 de Norinți. | 
4. Protopopii să nu facă dospărţenii afară 

în țară sai în eparchie, fără numai, când va, 
, ga
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fi sobor mare în “Bolgrad, Gr care “aro face, să 

fie scădut din totă cinstea lui. Şi se „dee c şi acela 

birşag. 

5. Cari: popi vor: cununa: pre carii fug: 
printr'alte sate sai poporenul: “altui popă Sai - 

„fraţii, unora, 'ca acelora să li-se ia preoţia. 
6. Cari diaci vor fi fost curvari sau: furi, 

să nu'se pâtă preoți. | 

7. Caro mireni se :vor 'duce cu. putore' pro 
casă” popii saă. pre femeile :lui sai pre. marha 

“lui fără de scirea Vlădichei sait a protopopului, 
unii ca aceia să fie fără de lege, pănă a-şi da 
sama: şi a cui va fi vina, birșaszul soborului 
mare, "66 de. Norinți. 

-8. Preoți, cari nai pleşă - sau poteapoc, sau 
vor âmbla la cârcimă sau beţi prin târ& și nu vor: 
âmbla cu haino lungă, unora ca acelora să li- se 

ia preoţia. 

9. Când va, ave lege sau pâră popa cu 
un -mir6n;.. să-l cauto în forumul 'lui- înaintea 
birăului, sau a Spanilor; &r când va căuta, 
mirenul - pre. popă, să-l caute înaintea proto- 
popului în forum sau la Vlădica. 

10.. Care popă va merge pre poporul altui 
preot sau îi va scăde simbria. sau îl va piri la, 
Scaunul din afară, acela să se tundă. - 

11. Satul, care nu va îngădui pre țer- 
CoYnic, acela sat să fiă oprit de lege, pănă nu 
*Yor”pune crăsnic, şi să-l. îngăduescă din tote 
„cheltuelele şi slujbele satului. . 

-12.. Care sat nu va da popii de. 0 casă o 
” claiă, do grâu şi o ferdelă, de ov6s şi due dile 
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“de lucru, acela sat să fie fără de popă, 6r.” 

- popa de-i: va (6n& legea, să se tundă, 

13. Care popă nu va faco duminicele sau 

sorbătorile' de 3 ori slujbe . şi vinorilo ŞI mer- 

curilo do 2 ori şi preste “post în tote * dilelo, 

unul ca acela să fie. lipsit. de preoțiă. 

14. Popii să facă slujbă, cât vor pută ro- 

mânesce,. evangelia şi. poviastia să  înţălegă şi 

“creştinii, Er de” nu va povesti din pouceniă în . 

tâte duminecă şi în tote s&rbători, acela - popă 

să se globâscă. 

15. Care Gmeni nu vor merge duniinicele 

şi în sărbători la: biserică şi “la. liturgiă şi vor 

A sănătoși şi- acasă, pro unii ca aceia popa cu. 

birăul şi cu juraţii: ântâiă. să-l birşluguescă 1 

Morint, de nu va'veni şi a 2 ră, să-l birşu- 

puâscă. 3 Morinți.. De nu va veni şi-a 3 Gră,: 

__atuncă să fie lăpădat de la biserică ca un pă- 

gân, cât nici la mârte nici la ingropăciunea lor . 

popă să nu mergă, aşijderea şi. carii nu iau 

„ naforă, și carii nu se 'ispoveduesc, și carii nu. 

_YVor. Sci tatăl nostru, credeul, poruncile, fie b&- 

trân, fie ton6r, așa “să pață şi aceia. 

“16.” Cari popi. sânt cu a 2 căsătoriă, "Nici . 

"întrun chip să'nu slujască Jiturgia ; cră, de sar 

găsi, să se tundă de tot să [ie miren. Ra 

- 17. Care popă va: boteda fără de mir, să. 

se  ipsâscă de preoțiă. 

| 18. Sărbătorile să se țiiă care sunt: însem- 

nate la. Coaslov cu-slove' roşii şi ai 'polilei - şi 

, ovangelii, acelea să se: țiiă, er cari vor 46n0 

într ali chip, să, se. „birșusucscă cu 12 forinți. 
9g* -
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19. Cari protopopi vor. face. sobor de 
eparchiă, și care popă nu va: veni: la sobor, 
protopopul. cu-cei 2 popi bătrâni și cu soborul 
sei. să-i birșuguescă” cu: 6 florinţi, fără numai 
când s'ar înt&mpla. să fiă betegi. 
„20. Care logodnă seva “face fără popă, 

aceia, să nu se cunune, pănă nu vor da, în scire 
protopopului sau Vlădichei. 

21. Car Gmeni nu vor țene cele d posturi 
și “nu vor posti, cum so cade, vinerile şi mer- 
curile, în post de pesce: aceia să, fie lipsiţi de 

„la biserică, pănă nu-și cer ertăciune de la popă 
şi de Ja -popor. 

22. Carii preoți sunt adevăraţi şi vor trage | 
“tabac macar în ce fel- de chip,. să se Dirşugu- 
„6scă cu 12 florinți. . . - 

-23.. Care popă sau “miren va sudui de 
„suflet sau de. lege, acela 'să se. lipsască de 
preoțiă şi mirânul lăpădat ca un păgân. 

24. În care biserică nu va, fi icâna lui Chr. 
şi a Precistei” şi a s. Nicolae, să: se globescă 

„popa cu 12 florini Şi “satul cu 24 norinți. 
25. La care popă se vor “găsi odăjdile 

bisericei nespălate sati mai scurte 'de &lesne 
sau potirile. şi alte grozave, să se Dirșugucscă 
cu 24 florini. 

„26. Car popi nu vor. pomeni “pro înăltatul 
împărat Ignatius și pre coionatul craiul nostru 
Iosif Leopold şi. pre Vlădica Ard6lului, acelora 
li-se va lua darul preoţiei. | | 

27: În care eparchiă sau sat se vor afla 
Omeni roi, hoți, curvari sat. alte: lucruri * fă- 
cGnd, pre unii ca aceia să-i dee în mânele 

 



— 133 — 

tisturilor, săi birşuguâscă şi pănă nu se vor 
„împăca cu biserica, pănă atunăă să. nu-i pri- 

mescă, ci să fie lăp&daţi. A 

28. În care sat se va face duminicele şi: 
în s&rbători jocuri, cum so trag pe uliţă sau. 

întralt chip, acela sat să se birșuguescă cu. 
12 florinţi.!) Di | 

Se susțâne tot o dată, că sinodul acesta din 

Septembre -1700 ar fi fost cel:mai mare sinod 

al Românilor din “Transilvania, că afară de pro- . 

topopi şi preoți -ar fi fost învitaţi câte-trei de- - 

putați mireni din fiecare sat: Pre lăngă aceștia, 

sar fi adunat âncă o mulţime de Români din 

tâte părțile, ca să- vadă resultatele: uniunii 
că numai după ce s'ar fi încredințat, că ritul . 

şi disciplina bisericescă vor : r&mână - neatinse, 

sar fi liniscit şi ar fi primit uniunea. Istoricii 

_ar fi spunând, că pănă la 200,000. de familii 

române se uniră la. ocasiunea 'aceea.?) 

-1) Punctele sau canânele propuse de. Vlădica se “primiră cu 

“schimbări relative la punctul 2 și 4, Cu privire la punct 2 se 

abiectă că se pretinde prea. mult de la candidații, cari nu sânt  ini- 

țiați în sciințele teologice profunde, să scie psaltirea de înțeles fiind 

multe Jocuri grele, despre cari nu se învoesc . teologii la esplicare. 

Asemenea şi prin îndătorirea, ca candidaţii să aducă carte de la . 

spiritual pentru vrednicia sa, s'ar comite fărădelegi cumplite. Re- 

feritoriă la punct 4 se aduce, că nu pote fi. admis. a desbate causele 

de despărțire numai în sinod mare, fiindcă acesta. convine o dată 

pre an, r prin amânarea de atari cause S'ar pute nasce pericle 

spirituale și materia!e, În acest sens vorbesc şi legile ţărei. În urma , 

“acestor obiecțiuni s'ai modificat astfeliu : „Eră acestea am îngăduit: 

“Protopopii să facă. despărţenii cu .scirea Vlădichei. Diacii să se preo- 

țască, cară vor fi vrednici şi învăţaţi.“ Vedi |. c. mai sus; asemenea 

Şaguna 1. c. pag. 169. — Scopul acestor stătoriri disciplinare era 

organisarea solidară a ierarchiei şi stirpirea multor abusuri încuibate 

sub vitregitatea timpurilor, .. -- . , 

2) Laurian, „Doc. ist.%, pag. 168; Ilarian op. cit., pag. 57; 

Grama |. c. pag. 87. Aa 

x
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“ Istoricul acestui sinod a aflat şi află în 
“mare parte la Românii gr. catolici cred&mânt,!) 
nefiind nici acesta întrobare împortantă,.. ca şi 
altele, cernută. critic. Aducând por 'extensum 
actole sinodului, lăsăm! să urmeze. obiecţiunile 
următore,. caii vorbesc direct -contra . eredibili- 
tății faptelor enarate: .. Dai 
„- L. În privința datului există noconsonanță. 
Verosimil este, că în Septemvre 1700 sa ţenut 

„„„un'. sobor: la Alba-lulia, fiindcă avem şi. acte 
„ce par autentice cu datul 14. al. acestei luni,?) | 
„dar navem: motivo, ca*pe basa isvârelor.'să 
"putem admite, că „Sar fi țenut şedinţe în 4 și. 

5 Septembre, ramficându-se fârte opiniunile di- . 
„_feriţilor. istorici. G. Şincai istorisesco, că'în. 12. . 
Decombre: 1700 .s'ar fi dat actul de clerul adu- 
nat,5) Samuil Clain dice. numai simplu, că în: 

“luna lui Septembre s'a adunat soborul, &ră actul 
'S'ar fi subscris în: 12 Decembre al acestui: an.) 
„Alții dintre istorici nu: amintese nimica despre 

„Sinodul acesta." Apriat se află mai nainte la, Lau- 

1) Socotința, că Românii s'au unit la 1700, este' representată 
şi la scriitorii mai vechi, aşa de esemplu la $. Clain în 'opul. „His- 
toria. Daco-Romanorum sive Valachorum“, publicat în „Fâia - pentru 
minte, animă şi literatură“ anul 1862. pag. 170. Asemenea la Iosif 
„Pap Seligian : „Scurtă istoriă a credinței Românilor“, Blaj, 1845; pag. 
46; Representantul principal al 'atestet tiorii este Laurian prin pu- 

„.„ blicarea actelor din archivul episcopal transilvan. în „Magazinul istoric“ 
Şi „Documinte istorice“. Acâsta se ad6ptă de ceialalți; aşa de I[la- 
rian |. c., Grama |. c., Mariesescu vedi scrierea: „Viaţa şi operele. lui Petru Maior“ extras din Anal. Acad. rom. seria ÎL, tom, VII. secţ. 
II. Bucuresci 1883., -pag. 82; „Actele sobârelor bisericei ortod. . din Arde! ținute în anil "1850 şi 18602, unde-se reflectează “adesea la 

- timpul uniunii, precum şi mai la toți scriitorii români, Sa 
3) Laurian: „Mag, ist,“ p, 312; „Doc. ist.“ p. 168; Grama l. e. pag. 90; I. Moldovanu „Acte Siriodal“ Blaj 1872, pag. 119. , 5) Şincai tom. cit. pag. 194. a e 1) Cipariii op. cit. pag. 85-86, ” 
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rian şi acum Nilles a publicat în tâtă extensiunea 

actele. sinodului. Lui Laurian i-a urmat larian, 

Grama şi cea mai mare „parto dintro scriitorii: 

români gr. catolici. și alții. | 

“Metropolitul Şaguna”) Şi Episcopul popea?) 

în scrierile lot descitato istorisesc, Că . se: dice, 

„că Atanasie a conv ocat la sinod monoral pro 

toți protopopii, preoții, nobilii şi bătrânii ora- 

- şelor şi satelor: din t6tă “Transilvania și” părțile 

'adnoxo. Hurmuzăki „nu "amințesce riimica” de 

acest sinod. I. Crişan seric: „Afirmarea, că la 

4şila 5 Septeombre sar fi țânut şedinţe şi sar _- 

A decis unaţia, o tot atât de îndr âsneță și vol- - 

nică, ca şi datarea actului de 'unaţiă, po carea | 

noi, pe basa datelor n6stre, a căror adeveri- 

tate stă mai pro sus do ori ce îndodlă, o putem 

numi necondiţionat. falsă “.3) 

| La aceste observări înse vom reveni. 

- IL. Actul, ce se dice, că: sa primit și sub- 

scris de vlădica Atanasiu şi de. toţi protopopii 

„ în” numele clorului întreg şi “al naţiuniă române, 

esto o simplă traducere românescă a traducți- 

uiii latine ncesacte, făcută de P. Barânyi după 

manifestul original al uniunii dât la 7 Octomvre “ 

169$S şi anume. în forma presentată. statuilor 

transilvane și curţii imperiale, 1) ia 

9, Istoriă bist. Lc. „Pa 163: „Se dice, c că Atanasie în 4 Sept. 

1700 au conchemat sinod“. . - 

% Op. cit. pag. 115 „Ei se opintiră dia noi cu puteri îndoitc, 

pentru de a aduce pe Atanasiu cel scurt vădătoriă la apostisiă, ceace 

„le şi succese; căci se qice, că Atanasiu ar fi conchemat sinod 

gencral“. 

3) Programa Inst. ped. colt. 1887;ss pag. 28. 

%) Ficdler 1. ce. pag. 872; Cipariu op cit. pag. . 77 şi la Cri- 

șan |. c. “pag 69—70. DE .



III. Afirmarea, 'că actul uniunii Sar fi sub- 
scris. în şedinţa a. dâua . din 5 Septembre de 

“Metropolitul Atanasiu împreună cu 54 de : proto- 
„popi şi cu. 1563 de preoți, nu este adevărată. 
Acesta atestă. şi Șincai determinat, scriind la 
anul respectiv despre uniune următârele : „ Tocma . 
pe aceea di, când s'a dat diplomatul aci mai | 
ales adus (înţelege cel. din 12 Decembre 1700) 
sa adunat soborul românesc la Belgrad, bag 
samă din însciințarea lesuiţilor,. că altmintrea 
ma putut să fie, şi a: dat scrisârea, acesta : (ur- 
„meză actul uniunii - cunoscut). Apoi continuă: „Pe hărtia, ce se ţene în archivul Vlădicei Lă- 

găraşului, de pre care sa luat acâsta scrisâre, 
„Ba Sunt 1scăliţi DMetropolitul Atanasiu și protopopii 
cu Preoții de sub denșii, ci dintr'un protocol de Sub, același Atanasiu se vede, că pe timpul acela 
aceștia au fost protopopi preste. atâția preoți, câţi se însamră după dânsii“ De 

Aduce catalogul clerului şi adauge: »Cari: 
ar fi trebuil să se iscăliscă cu AMefropolitul Atanasiu „i să fie tot clerul. Ce. sciu, că wa fost, ci numai căpeleniele s'au subscris.« De asemenea, socotință 

1) Numeră 55 de protopopi şi 1582 'de preoți, Șincai op. cit. "pag. 194—195. Aci amintesc în' treacăt, că actele emanate prin mij- locirea Iesuiţilor au Caracter hiperbolic. In stilistică întrebuințază termini forte flexibili și expresiuni emfatice, Pretudindenca — cu pu- ține escepţiuni. — întimpinăm la subserieri frase ca: Eppus ac clerus universus“ sai „Athanasius Eppus Eccl. unitae gr. ritus in Tran: par- „tibusque -ci adjunctis, ac clerus, universus“ ori „Nos cum tota Syno- do Vallachorum in' Transylvania“ etc, Tâte se pun la cale şi se sub- scriă de toţi. Chiar aceasta li detrage mult din valdrea istorică. Cine voesce a se încredința despre adevărul celor îndegetate, petrecă numai tom. |. şi 1]. din 'documintele publicate de Niles şi se va convinge pe deplin, , i 
' 

a 

 



— 137 — 

e' şi Samuil Clain (Micul), dicend: >» Cine az 

fost anume subserişi, nu se află. 1) - | 

Actul de uniune primit şi subsemnat de 

clerul univers român din Transilvania ar purta 

timbrul unei 'rarități în istoriă, dacă fapte .ante- 

riâre aduse! şi, după cum vom vede, şi posto- 

riore mar răsturna închipuita aserțiune. | | 

„IV. Afirmaţiunea, că în -diua de 5 Septem= - 

bre 1700 star fi unit la 200.000 familii româ- 

nesci, este falsă. Probabil, că sa scos acest 

dat din o scriere Vale lui Timon, 2) unde se dice: 

„His itaque conditionibus et aequis .rationibus 

plus 200 millibus ecclesiae.- Romanae, non dico 

1) Vedi la Cijariu op. cit. pag. 86. Relativ la negarea  sub- 

scrierilor din partea lui Popea face |. Moldovan o notă în „Archiv pen- 

tru istoriă şi filologiă“ pag. 792: p.v..-.. Afară de hărtia, de: care” 

s'a folosit Șincai. în archivul din Blaj s'a putut aflu şi alt escmplar - 

cu subserieri și că s'a aflat, adeveresce S,. Clain: „Historia Daco- 

Romanorum sive Valachorum“ în „F6ia.pentru minte, animă şi lite- . 

ratură“ anul 1862, pag. 170%. Acesta e dis arbitrar: de cătră Moldo- - 

van. Spre a dovedi, aducem cuvintele lui Claiu. care dupace aduce 

actul uniunii, continuă: „Scquuntur subscriptiories Archi-Eppi Athanasii: 

et Archi-Diaconorum seu Protopresbyterorum; aderant autem tunc 

. temporis: sequentes' Protopresbyteri. seu Archi-Diaconi.* Urmeză iscă- 

liturile înşirate de Laurian şi ceialalţi şi adauge la urmă: „Item Sacer- 

dotes ex districtu et Dioecesi Magno-Varadiensi quorum numeri ct. - 

nomini et non recordamur, inveniuntur tamen Balasfaivae in Tran- . 

sylv. în Archivo Eppali-Valachorum, 'si Deus vitam et. ocasionem . 

dederit adhuc illuc, redirc, -exquiram et inseram“. Vedi |. c. mai 'na- 

inte. Citatul pre cum nu exclude posibilitatea, că s'ar fi putut afla 

un atare act în archivul episcopal din Blaj, așa nici nuc pâte adeveri, 

ce voesce a susține Moldovan, cum că: S'a aflat întru adevăr. Una 

resultă evident din cuvintele rheritosului Clain. că la 'scricrea istorie: 

sale n'a avut nici actul respectiv, la care reflecteză Moldovan, nică 

“chiar: o copiă. In istoriă. nu zidim pre spuse, ci pre fapte. Ori de 

Sa aflat sau pote că se află actul original amintit, nu scim. Pănă 

acum nu s'a dat la ivâlă. Ce "putem dize în acâstă materie este, că “ 

dacă actul menţionat ar fi cel publicat de Laurian şi” Nilles, atunci - 

“pre - acesta îl privim. de o falsificare tendenţioasă şi nici decum ds 

act autentic, pentrucă am veni în colisiune cu faptele istorice. 

_2) Vegi opul: Purp.. Pan la Katona op. cit. p. 67.
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omnes, adjunxit; sod: adjunsere conatus. est. 
Tesuitul Fasching :) reduce numărul celor - uniți 
numai la 80,000 de familii. Dăr ȘI acosta o 

“prea ezagerat. În co rătăciro află _cci “ce 
susţen aserţiunea, no arată consotipyiunea nume- 
rică a uniţilor şi neuniților, făcută” do &uver- 
nul provincial din Transilvania Ta-anul 1762.) 
După sumariul . din 5 Septembre al acestui. an . 
so“ aflau în. tâtă țara Ard6lului pe atunci 22350 
de familii unite prooțosci,: dar” numai :25 „293 
familii unite - „mirene. Din contra familii proo- 

-țesci neunito 1365, cu 128, 653 fannilii mirene - 
ncunite.; Raportul numoric era, că tot:la:11 fa- 

-milio unito ora un preot, pre când la neuniți 
„tot la 95 -de familii un” preot. Credem, că fap- 
“tul  acosta vorbesce.. destul de lămurit “contra 
“socotinţei "greşite, că - sar fi unit 200,000 de 
-familii române în 5 Septombre- 1700, fiindcă . 
“pre la anul 1762 alăm în tâtă Feansilvania 
“numai 197,491 de familii: -românesci. 

În timpul mai nou sa. publicat de Goorge. 
N Bogdan „Duică:) Si, do Nicolau Togan:) ântăia 

a 9 Fasching op cit., pag. 2 22; Fiedlei 1. c. . Pag. 363 'et Crisan ă “Lc. pag. 52. 

3) Sclwicher : „Die Vercinigung der serb. Mcetr. von Belgrad und Karlowiz&. Wien 1ss1, pag. 119 n.: Extractus Summarum omnium . in Incl, Principatus Transylvaniae, Comitatibus, Districtibus, sedibus "Saxonicalibus ct siculis Unitorum et non Unitorum Valachicorum po- parum, laicarum familiarum templorumque juxta repertum Religionis - statum destribuitorum ut cet horum beneficiorum seu fundorum, una „cum donibus parochialibus reperibilium dto 5 Septi 1762. 'Veqi „Foi- șora Telegrafului Român“ anul 1877 şi la Crișau Lc, pag. 57. 
3) Convorbiri literare 'an. XXX pag. :626 ss. 
-4) Transilvania an. XIX Nr IX-X pag. 169. ss, cele publicate de Dr. A, Bunca : Episcopul Io „192 ss. şi pag. 302 ss, 

compară cu 
an Inocenţiu Clain, pa 

Li 
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statistică făcută : în Transilvania de Români - 

“pentru ase constata numorul preoţilor şi al fa-: 

miliilor române. Acesta statistică s'a facut la 1733 

de mult prigonitul- episcop a! Făgăraşului “In0-: - 

cenţiu Clain. "Manuscriptul publicat are. dofeete, . 

căci nu conţine statistica Românilor din ţera Bâr- 

-sci, mai departe lipsesc. unilo localităţi -din alte. . 

ț6nuturi, Gră în altele nu s'a: putut corisreie popo- 

rul din- causa” -opunerii . lui. Conscripția acâsta 

sa făcut în urma ordinului dat „do împăratul 

Carol VI::) După acâsta statistică sar fi allat - 

atuncă 2255 do preoți uniți şi +56 ortodoxă, 6ră - 

familii române S$5550, fără.a se sci câte unite. 

şi câte ortodoxe. Din acesta statistică, nu putem 

nimica positiv conclude, afară do faptul „că 200000 

familii “absolut : nu sau putut uni la 5 Sept. . 
cr * 

1700, dacă şi după 33 de ani.mau existat atâtea 

în Ard. o Sg 

„Nu se.scio, pe ce-şi, va. fi basat“ Maga- 

zinul. istoric „aserţiunile “sale, — serie Popea 

— căci isvorele; din cari se scâseră, acelea nu 

ni se spun și istoricii, cari ar fi dic6nd, că. în- 

“twaceoa, di să so fi unit 200,000. de. familii, 

âncă nu-ni se arată: Alți scriitori” mai vechi și 

alte “documente demne de credinţă, ne înfăţi- 

şază lucrul cu totul altmintielea, încât pre basa . 

acestora se pote afirma, că, necum națiunea în. 

tregă, 'dară nici. măcar jumătate, ci numai O. 

parte niică. şi neînsemnată a ei, şi adecă numai 

Metropolitul Atanasiu cu unii din. protopopi, 

preoți şi mireni nobili îmbrăţişară, unirea“ .*) 

„2 Nilles op. cit, II pag- 513—517 Ia 

"3 Op. cit: pag. 116. Miko 1. c. pag. 39 serie: p: --- zokdsa
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“Părerea unora, că toți) Românii din Ar- 
del ar fi trecut la uniune, nici nu merită Consi- 
derare: Din. causa multelor dovedi, ce vorbese . 
direct şi r&spicat contra ei, cu anevoic se mai 

„p6to susține agi: chiar din partea ultramontaniș- 
tilor români. - - 

Faptele, care vorbesc direct contra forma-. 
“liSmului Sinodului -menţionat, pot vărsa în câtva 
„lumină mai clară asupra cestiunii, şi ne arată, că datele. aceste nu sânt exacte, ci arbitrare ; 
așa că sântem hevoiți a le privi mai mult de 
aserțiuni tendenţioaso, decât de intemplări ade- „Yărate: În tânina anului 1700 ahume în sinodul 
din. Septembre n'a putut: fi vorbă de o încheiare „formală a uniunii din simplul .motiv, fiindcă ac6- sta era un. act săvirșit.- de” clerul român prin „manifestul dat la, 7 Octombre 1698. Tvenimen- „tele şi datele istorice ulterisre dovedesc acsta. „a Desbaterile şi decisiunile sinodului din 4 și „5 Septembre. 1700 din cauşa neexactităţilor sunt „de privit 'ca- scornituri lipsite de . critică și ade- văr. Scriitorii vechi și noi:ne pres6ntă - lucrurile „„. în diferite colori. Laurian a publicat. ântâia Gră actele sinodului în forma combătută dând la ivelă manuscriptul, pre: care l-a publicat în timpul de față şi Nilles. Acâsta seprimesce ca, adevărat de 

ebben az egisz materiabău, hogy az lemerdeh hazugsăgohat szcherchhel 2 hordozza it nem igaz; houy az Olâhok kerestek.volna az uniot, mert erâvel hajtottăk arra, 
DP Maior op. cit. pag. 84:- „Întorcându-se Ardelul supt Stăpânirea imperătescii case a Austriei, cu 'părtinirea împăratului Leopold celui ântâiă al Românilor ajutorat, Atanasie cu “tot clerul şi cu toți Românii se întârse la împărtăşirea bisericer romane cea nainte ci oo anl „Părăsită, Vegi între. cei mai noi la Ardeleanu op.
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Ilarian, Grama, şi de cci mai mulţi . scriitori ro-- 

mâni gr. catolici şi de alții. Între cei vechi Petru: 

Maior, G. Şincai descriu diferit-cestiunea, uniunii. | 

Unii precum Şaguna!) şi Popea?) trag la îndoială 

autenţia şi credibilitatea datelor. sinodului din 4 şi 

5 Septoembre 1700, şi combat chiar unele - din 

- aserţiunile atinse. Alţii “precum 'Hintz, Pichler, 

Fiedler, Hurmuzaki, nu. amintesc nimica de sino- 

dul acesta. "Ear în timpul mai.nou Crişan, carele 

sa. silit a tracta critic întrebarea uniunii, declară 

deadreptul. datele combătute: de noi de false şi 

de iscodituri iesuitice. Ca isvore, principale, din 

"cară s'ar fi compus istoria acestui sinud, 'socote 

pre Timon: Epitome rerum Hung. şi Paneg. Purp; 

Benks: Transylvania; Fasching: Nova Dacia; 

Katona: Hist. crit. Hurig. şi o „Enoyelica“,: ce ar 

"fi îndreptat-o Atanașiu -cătră clerul său în anul 

1700. Afirmă mai departe,. că din acesta ar îi 

“scâse amănuntele relative. la compunerea. sino- 

dului, la: modul și felul cum s'a încheiat și sub- 

semnat actul de uniune?) | 

1) Șaguna op. cit pag. 172. - 
2) Popea 'op. cit pag. 115. ÎN 

3) Pentru clarificare aducem pasagiui din enciclică, care vorbesce 

direct: despre unire: pp... Igitur .hoc anno a condito orbe septies 

millesimo ducentesimo „octavo omnes huius Regni, partiumque Regni 

- Hungăriae, Protopresbyteri sive Archi-Diaconi, ex quolibet Archidiaco- 

nali Districtu juratus ac duo. deputati viri Ecclesiastici, pluresque atii 

“sacerdotes et laici ad magnam Synodum Albam-luliam convenientes post 

longam rationabilemque consultationem, cuncti unanimiter in hanc con- 

descendimus sententiam, ut Unionem fidei. cum S. Eccelesia veteris Romae 

amplectamur, qucm admodum 'sponte amplexi sumus ; hac tamen de-" 

claratione : ut quatuor puncta, quae' in diplomatu Imperato:is insinu- 

antur. perpetuo et iremissibi iter tencamus, ad plura autem nullo:sub 

praetextu obligemur, semper integrum nobis sit, servare -ritum et dis- 

„ciplinam S. orientalis Graecae licclesiae et, secundum illius leges, 

canones, consvetudines ac sanctiones in lege disciplina et iuribus diri- 

gere nos ipsos, nisi forte praedictis quatuor punctis contraria aliqua . 

.
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» V&d6d archiereul, — Scrie Barițiu) — că 

măsurile luate de guvern și comisiunilo. acestuia 
turbură, tot. mai mult spiritele și desbină pe clerul 
și pre poporul român, în anul următoriu 1700 a 
„decis a convoca, sinod nou pres cât s'ar putea 
“mai numâros, 'pentru-ca să se alâgă odată în 
o parte sau în alta. Apoi. continuă. „Atenția 
concluselor şi  can6nelor emanate din acel sinod 
memorabile şi. publicâte de 'repeţite”. ori ;a' fost 

„trasă pănă acum de cătră 'unii scriitori români. 
-la mare îndoelă,.- vorbindu-se despre ele, cu „se 
dice“, „so spune, dară nu se crede ete.«; astădi 

„acelea îndoeli ai încetat, pentrucă cuprinsul aces-: 
tor. acte s'a, descoperit întocma în coice/e manuscris 

- conservat în archivul episcopatului romano-catolic 
din Alba-Iulia, Gră originalul se află în archivul 
primaţial. de la Strigoniu. Mai toți protopopii nu- 

“miți în. original se află. întocma, numiți și în 
istoria bisericescă, scrisă de Samuil Clăin, din „care-i reproduce Cipariu în Acte şi Fragmente. 

„Part. IL pag. S6—s7, numai cât zepe/e name sunt: 

reperientur. Practerea iisdem privilegiis, praerogătivis, immunitatibus „ac favoribus sine ulla distinctione cum fidelibus Latini Ritus effective gaudeamus 'ac fruamur....,& vedi: „Epistola Encyelica " Archi-Eppi Athanasii ad suam Ecclesiam“ în „F6ia pentru. minte etc.“ anul cit. pag.: 178. Acâstă pretinsă enciclică a lui Atanasiu pârtă marcă iesu- itică şi.e o dovadă eclatantă despre epoca de decadință, când înte- resaţii se foloseau pe conta adevărului de ast-feliu de mijlsce mârşave spre folosul causci lor.. O enciclică scrisă . latinesce de Ata- - nasiu, fără ca:cl să fi sciut'limba şi adresată clerului: românesc ! Nu : „fără temeiu obiectsză Crișan, că actsta contradice manifestului original de uniune, decretului împărătesc din -Februarie 1699, protestului, ce se crede. că s'a dat de Atanasiu în Septemvre 1699; şi ce este mai mult e scrisă lătinesce, limbă pe. care nu o scia Atanasiu şi e faurită în' sensul manifeștului colonician. De .şi nu este. autentică enciclica, are ceva interesant pentru istorie. Compară cu Crişan |. c. pag. 51—52. » 
Is Tretom, cit.: pag. 192—193,



aaa 

schimosite. în copia reprodusă. de Wiles Vol. | pag. 

249, eră Clain „are 1640 de preoți, declaraţi 

atunci pentru uniroa cu- Roma, pre când la MV;//es 

“ după original se aă 5-t protopopi subscrişi, cari - 

_representaui numai. 1568. preoți, cu 77 mai puţini“. 

“Am reprodus anume şi aci opiniunca' istoricului 

Barițiu, spre a fi. învederat şi do aci punctul 

seu de mănecare în cestiunea uniunii. Tot aprâpe 

ce istorisese isv6rolă iosuitice acopere cu auto- 

ritatea -sa. Actele sinodului nu le reproduce înso, - 

dar nici. alte dovedi pentru apărarea formalismu- 

lui sinodului din Septembre . 1700 nu'mai citeză.. 

Se provâcă înse la originalul actelor : sinodului, 

care .s'ar fi aflând în archivul primaţial din Stri- 

goniu. Ar fi o mare minune descoperirea acesta, 

căci dupe cele expuse de noi nu numai ar contra- 

dice faptelor istorice, dar şi după raţiunea, pură, 

s'ar presenta; actul, 'ca o imposibilitate şi fisică şi 

istorică. Un sinod atât de mare cum nau mai 

avut Românii, la care au participat toţi protopopii 

şi preoții și -unanim âu primit şi subscris uniunea, 

la care 200000 familii române — cari nici nu EXiS-. 

"tau — au primit uniunea, este ceva ne mai audit. 

Nu sunt acestea afirmaţiuni ridicule în faţa -isto- 

-- ricului serios, obiectiv şi nepreocupat? Am vâdut 

înso, că' nici datul sinodului nu este sigur, că 

manifestul emis este traducerea iesuitică dela 

sinodul din 1698, eră. legenda cu, participarea. 

şi subscrierea de cătră protopopi şi preoți pre- 

cum şi celelalte, cuprind. singur nisuințele tenden- 

“ţi6se ale“ Iesuiţilor, cum ar voi că se! crâdă. 

Româriă, că s'au-petrecut tote pentiu scopul şi
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folosul lor, dar nu al nostru. Pe cele afirmate la 
„Nilles?) despre autenticitatea actelor nu dăm nimic. 

„- Noi credem, că, tâte neexactitățile și rătăci- 
rile aceste au provenit numai în lipsa manifes- 
tului original, care a mucedit aprâpe 200 de 

„ani în întunerecul uițării. Lipsind acest document 
“neprețuit şi ignorându-se faptele istorice, s'a, Pu- . 
tut da din partoa celor înteresați actului: de uni- 
une o momentuoşitațe atât de mare, prin: aceea,. 
că Sau adunat datele amintile, s'au formulat 
încheiarea definitivă a uniunii prin sinodul din 
4 şi 5 Septemvre cu mersul lui - cel «complicat 
și cu decisiunile şi desbaterile problematice; care 
ar fi fost cel mai mare sinod al Românilor din 
Transilvania, la care ar fi participat, afâră de 
protopopi şi preoți, trei deputaţi din fiecare sat 
împreună cu o mulţime de “lumeni, primindu-se 
sorbătoresce uniunea de toți. 'Tâte decurg, ca: 
când ar fi fost înainte pregătite şi calculate. 

“Tocmai aceste exagerări lovesc teoria susț6nută 

1) Nilles 1.'c. pag. 246 sub titiul: „Acta et Decrota :de..s. uni- - one“ în notă dice; „Eruta sunt ex codice msc. A. E: Tr. cujus au- thentiam declaravimus supra pag. 165“. Eră la pag. 165 unde reproduce actele sinodului de sub “feofil 'scrie în notă : „Textuin nostrum ipsi cruimus ex codice msc. A. E; Tr. exacto ad exemplar princeps, quod e Transilvania allatum Baranyi in scriniis A. Pr. St. reposuit> De archetypo Valachico seu Rumeno consuli po'erit. Cipariu Acte şi frag- mente, pp. 79—81 cete. Laurian şi Balcescu, Magazinul istorie pentru "Dacia, tom. 3,'pp. 272—9754, Atât şi mal mult nimic. Ne mirăm cum pâte afirma cineva, că aceste acte scrise în limba latină pot fi anten- tice, când Metropoliţii sub. cari s'au petrecut lucrările, Teofil şi Ata- nasiu, nu cunosceaii limba. De ce nu se publică şi subscrierile originale ale protopopilor şi preoților. cum au făcut unde le-au avut, În materia acâsta, analdgă aprâpe este aparițiunea ca și: cu cronica luf Hurul. - Pentru manifestul original de uniune din 7 Oct. 1698 Barițiu nu are cuvinte de a-l presentă în adevărata lui valâre, dar pentru  falsifica- tele iesuitice ahă argumente spre a le înfățișa ca documente demne de credemânt. E _. - . 

+
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„cu atâta emfasă,: cădând prin înseşi consequen- 
ţele trase din ea. Istoricul nepreocupat va vede 
în relatările menţionate manitestată, tendinţa, cum 

le-ar fi plăcut unora să se fie încheiat uniunea, 

Gr nici decât, cum sa întemplat în realitate. 

"Căcă dacă privim datele principale şi le examinăm 

pre rând mai de aprâpe, resultă apriat evidenta lor 

- falsitate. Datul sinodului este arbitrar ; actul emis 

o traducțiunea latină a manifestului original Cu- 

noscută de mai nainte ca neexaactă, și inter- 

calată ; iscăliturile sunt neautentice ;- er numărul. 

„celor uniţi atât do exagerat, încât nici lă vorbă 

nu mai pâte veni. Gelealalte” coniecturi merită 

"tot atât de puţin 'cred&mânt şi se pot privi ca 

întreţesute spre, rădicarea momentuosităţii * sino- 

dului. Nu nogăm ţenerea unui sinod în Sept. 
1700, fiindcă actele. păstrate din. şedinţa dela 
l4'a Junei acesteia par autentice: dar negăni, 

că în 4 şi D-Sept. s'ar fi. deplinit închoiarea, uniunii, 
după cum este espusă în cunoscutele isvâre com- 

bătute de noi din causă, că referatele. lor nu 

se basază pe documinte demne de cr edământ, ci 

“spun lucrul fără .critică, fără iubire” de, adevâr 

şi fără privire la circumstanţele, istorice. Susţâ- 

nem mai vertos, cuincă uniunea acceptată : la 7 

Oct.: 1698, ajungând la, * discusiune în sinodul 

„din Sept. 1700, „Sa tractat ca un act deplinit şi 

s'a.- putut desbate prin urmare numai regularea 

cestiunii.. În -sinodul acesta, samână să se fie - 

discutat de trebi admistrative şi disciplinare. . 

- Dar .se -urmărim cursul evenemintelor. mai - 

„departe. 
) De i 0 

7
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Curentul catolisării puternic, cum era, neoprit 
„nainta în "Transilvania cu tâte pedecile, puse de 
“contrari.. Prin confirimaţiunea lui Atanasiu cre- 
deau protectorii propagandei, că se. va: face 
capet luptelor. ivite: prin incidentul uniuni. Cu. 
progresul uniunii. se întărea resistența clorului și 

„credincioşilor: români contrari - Catolicismului ș se 
„înmulţiau persecuţiunile, intrigile şi silințele aca- 

tolicilor, de a zădărnici scopul propagandăi. Ati- - 
| tudinea: suspectă a Metropolitului Atanasiu, care 
„nu întrerupsese relaţiile cu Exarchatul: Munteniei, 
"ocupă serios pe agenții catolici, fiindcă rentârce- 

- rea lui Atanasiu la ortodoxiă, putea: uşor nimici. 
„resultalele ostenelelor de atâța ani. Întrobare ea uni:. 
unii pretindea o: urgentă desleg are. .Confirma- 
ţiunea lui "Atanasiu cerută în &rna, an.. 1098 

şi vara. 1699 se deplini formal în primăvara 
“anului 1701»), | | 

A 

9 Nilles op. cit., pag. 219 245 şi tratatul „De confirmatione Atanasii“ pag. 256 et ss. Actul şi progresul Ncamurilor î în, Ardel pune.anul 1700, în care: ar fi mers Atanasiu la Viena. Acâsta e greşită. Şincai şi S. Clain dau potrivit 1701, vedi op. celui dintâiu tom. cit, pag. 198. Miles 1. c. hal nainte, aduce mai multe documinte relative - la contirmaţiunea lui Atanasiu, 
.



X. 

” Confirmarea și instalarea lui Ata- | 
nasiu' de episcop. i 

Cestiunea pendentă a uniunii curând primi 

“deplină, soluţiune, îndestulind părţile înteresate. 

- Vlădica, Atanasiu, lunocat o dată în direc- 
“țiunea sciută, trebuia în urmă vr6nd nevrend- 

-să pășască înainte. Sub decursul conferinţelor 

din .Viena, la. cară participă el cu câţiva de ai - 

“sei, se deciseră lucrurile de minune pe voia. 

- Lesuiţilor :).- Delăturându-se. ultimele greutăți, -uni- ... 

_ unea luă forma proiectată şi dorită de mult; --. 

manifestul clerului „românesc. nică că fă luat în. 
considerare.. Sau considerat. pentru . aceea cu 

multă, chibsueală înformăţiunile agenţilor: catolici. . 
transilvani. Purtarea lui: Atanasiu . da. ansă la 

bănuieli. Cestiuni de dogmă și: disciplină. trebuiau 

regulate ; “căci cele întâmplate .și puse: la. cale 

- 1) Despre negoţierile aceste scrie Samuil Micul (Clain) urmă- 
+ . 7 . - = - . - 

_târele: Athanasius ignarus linquae Ialinae el germanicae totum Heve- 

__mesio, tanquam,fideli, comimisit, non praevidens” el sciens interesenlias 

_ machiualionesque jesuilicas, quas postea cui" sera poenitenlia recog- . - -. 

novit. Nam Jesuitae magis Valachos_icrari,,- quanit animos satage- 

danit, ut îllis dominareulur.“« Vedi: Foia pentru minte, animă şi lite-, 

ratură; anul cit. pg..179.. “ . IE 

| A 10.
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mai nainte nu-l împăcau nici de cum pre 6ar-.. 
dinalul: Colonici. Pentru siguranța și întărirea 
uniunii era acceptarea și protesarea, punctelor 

“ dogmatice deferenţiale o condiţiune neapărată. 
Un ghimpe în ochi îi era cardinalului demnita- 

„tea 'de Archiepiscop şi rangul de Metropolit al 
capului bisericei. române din Ardeal. Înteresele 
„Catolicismului pretindeau. a reduce Metropolia 
română “la rangul de episcopiă, şi a o alătura 
la Archiepiscopatul ; Strigoniului. Pe lângă acâea, 
spre a evita nisce presupuneri sau temeri, se 
cerea pus lăngă vlădica românesc un teolog 
(theologus qui. velut causarum generalis auditor), 
care avea. misiunea să”l ajute întru tote, faptic 
însă . să-l stăpânâscă. Legătura canonică şi ie- 
rarchică precum și relațiunile Metropoliei din 
Alba-lulia cu Exarchatul Munteniei trebuiau rupte; 
asemenea, ori-ce referință cu ereticii şi schisma- 
ticii să înceteze. Aceste şi âncă alte afaceri 
administrative şi disciplinarie se  resolviră i in Con- 

“ ferenţțele din Viena. 

Drept că în schimb ponteu perderile nca- 
s&mănat de mari, ce le avi Metropolia ortodoxă 
din Alba-Iulia, - Şi credincioşii ei,' îi fură concese 
lui Atanasiu unele postulate 1, dară din acestea, 
se putea spera mai numai o îmbunătăţire ma- 
terială pentru cler. Vlădica Atanasiu: jortti au- 

"tonomia bisericei ortodoxe: transilvane, — ce și 
aşa, suferise mult de cumplita împilare. a Calvi- 
nilor, — ba chiar şi -îindepedența persânei sale 
proprie, Asupritor iul tutorat câlvinescu îl schimbă 

) Vegi la Nes op. cit. pag; 3741—380 şi alto documinte. 
7
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cu alt jug degrădătoriu. Atanasiu fi confirmat 

de episcop din partea împăratului Leopold L.,. 

măi târdiu cova şi de pontificelo roman, în urma 

înformaţiunilor ulterire; simplu prin aprobarea 

color săvârşite de .cardinalul Archiepiscop. !) 

La 19 Marte îl denumesco monarchul pre. 

Atanasiu,. ca pre:o pers6nă demnă şi meritosă 

de episop unit al naţiunii românesci din Tran- 

“silvania şi părţile unite cu dânsa, şi decretându-l 

înt”una în numărul consilierilor sci, îi dă epis- 

“ copatul atins cu t6te.drepturile, fol6sele şi veni- 

turile în ori-ce mod numite, cari după drept şi 

„din timpuri bătrâne i-se cuvin. Eră în semn de 

iubire specială, co o are pentru densul, şi în 

onârea şi stima lui şi a naţiunii lui îl decorâză 

cu lanţ de aur, adornat cu cruce şi cu portre- | 

tul său propriu, dar cu condiţiunea, ca acest . 

dar se trecă la. coialalți următori ai lui și să 

fie cu.supunere monarchului și archiepiscopatu- 

lui din Strigoniu: 2) Pa 

= Documentul acesta numit diploma primă 

teopoldină sună astfel: . . 

| “Noi Leopold din graţia lui Dumnedeu ales 

împărat al Romanilor, pururea august etc. 

„Facem cunoscut prin aceste, tuturor celor. 

__ce se. cuvine, că noi din grija, care o avem pen- 

“tru alemerea păstorilor sufletelor credincioşilor 

noştri supuși, considerând meritele celea înalte 

şi speciale ale credinciosului nostru Atanasiu, 

episcopului de ritul grecesc din Transilvania, și 

:) Xilles op. cit, pag. 287-288. a 
5) Măgăz, ist. tom. IIL., pg. 317, Docum. ist. pg. 175, Șincai 

1, .c. pg. 198. E 
7
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- din. părţile unite. cu dânsa, precum Şi învățătura 
“şi vi6ta lui cea. exemplară şi plăcută tuturor, 
purtarea și celelalte. virtuţi .cu care este înges- 
trat de cel prea înalt, pre cum am înțeles din 
raportul marilor. noştri ministri: am hotărit pre 

, același episcop . ca pre o personă -vrednică 
şi meritudsă şi- nouă plăcută să-l numin. episcop 

.. națiunei 'române în 'Transilvania şi în părţile - 
"unite cu dânsa; prelat și păstor. suprem al pre- 

disului popor român, în, locul reposatului celui . 
din urmă episcop Teofii, după, dreptul patrona- 
tului nostru regal,. ce-l avem. şi-l eserciem din 
puterea foştilor 1 regi ai Ungarici, predecesorilor. 

__ nostri de ferocită memorie, întru conferirea _tu- 
„ turor. bisericilor şi: leneficiilor din provincia, n6s- 
ră Transilvania şi din părțile unite cu densa, 

. şi afară do: acesta, să-l dechierăm în numărul 
consilierilor, şi să-i dăm acel episcopat cu tâte 
“drepturile, fol&sele și veniturile în ori-ce mod nu- 
mite, care de drept şi din vechime s6 cuvine acelui 

„episcop, şi să-l întroducem întru stăpânirea epis- 
-- copatului - prin. -tesaurariul nostru din! provincia. 

Transilvaniei, şi pentru iubirea, n6stră cea speci- 
ală, “imperială regală, care o avem cătră numitul 
episcop, pentru 'onrea şi stima lui. și a națiunei 

„lui, am voit să-l decorăm și să-l onorăm cu lanţ 
de aur,. adornat 'cu cruce și cu! portretul nostru 
-imperial-regal, care să trecă :la ceilalți episcopi 
următorii lui, însă, așa ca, acela să fio ascultător 
şi credincios. în tâte lucrurile cele drepte și per- 
„Misc, atât . :pontelicelui s. biserici „romane cât Şi 

_N6u5, şi. archiepiscopului din Strigon celui de. 
„acum Și celor viitori, să ţină “mărturisirea cre- 

+ 4 
|.
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dinţei de acum în. viitor şi însuși episcopul și 

următorii lui, ba, şi toți preoții de acelaşi rit, 

cari vor vrea să se bucure de episcopat. şi de 

celelalte beneficii şi cară vor-primi carte de 

întăriro numai delă noi, ca dela regele apostolic, 

ce li se vor trimite prin cancelaria n6stră' aulica; 

 transilvană. Prin puterea și mărturia acestei cărți | 

din partea nstră. i 
7 

__: Dat în cetatea n6stră Viena, Austriei, in 19 

„__dile, ale lunei lui Martie, anul” Domnului 1701, . 

al regatului nostru roman 45, al Unagrici 46, al - 

„ Bohemiei 451). -- a e 

a ÎN - Comite -Samuel Kalnoki 

„7 Joan Fiat 

Leopold LS. SN 

- Patru acte împărătesci ar fi emanat cu datul 

de. 19 Martie 1701. Anume decretul de "confir- 

“mare, decretul “de instalare, diploma, numită a. 

d6ua leopoldină şi decretul de mers şi venit liber 

“pentru Atanasiu -şi 2 Gmeni ai sei. . 

“Sa îngrijit împăratul, ca Atanasiu să capete 

pentru întrețânerea, personei sale din cassa sta- 

tului anual 4000 floreni2). Spre a esecuta, manda= 

tul împărătesc, fu provocat tosaureatul regal din 

Ardâl, ca să-l întroducă legitim şi să-l instaleze 

"de 'episcop:). Nainte de a părăsi însă Atanasiu 

e 1) Magazin istoric, Tom. VII. pag. 318 În românesce şi latinesce 

— Popea Vechea -metropolie, pag, 113. rom. o , 

2 Cipariu |. e. pag. 89. Hurmusahi op, cit, pag. 56. Grama, 

1, c. pag. 101. . E e 

| „3 Vedi „Decretum installatoriuim ad 'Thesaurarium Regium Tran- 

„sylvaniae de et super instaliatione Reverendissimi Domini Athanasii“ la * 

Niiles op, cit pg. 290—291. Se află şi alta diplomă, numită în decomun 

a II. leopoldină datată din 19 Martie 1701. Se privesce de mulţi scrii- .
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Viena, după confirmarea sa, ar fi-subsemnat un ju- 
rământ şi revers de importanţă, fârte mare. Fiind 
confirinat de. monarch 'ca episcop unit. și decorat 
pentru onorurile, favorurile, privilegiile și do- 
naţiunile căştigate atât sio-şi cât Și bisericei 
„sale, Atanasie se obligă și promite archiepisco- 

„> pului din Strigoniu Colonici, ca. adevăratului 
„Și legitimului s&u Metropolit, “a. țene. 'articolelo 
“aci mai -la: urmă. înşirate spre statornicia, sin-. 
ceritatea,. și firmitatoa uniunii, neadmițând sub 
nici o condiţiune violarea: oră neobservarea, lor 
exactă. Jurământul sună: -. 2 

| „Atanasie a legii cu sfânta biserică a Ro- 
mei. unite și! în preunate rumâneşte în arde! 

tori ronâni ca falsă şi de iscoditură iesuitică faurită spre: subjugarea bisericei unite transilvarie, În fond nu conţine mult nou, ce nu s'ar fi aMând în jurământul și reverscle precum şi în alte documente pu- blicate de. Nilles.. Diploma constă din 15 puncte, în cari se- paranteză uniților drepturile şi privilegiile bisericei romano catolice; se scutesc preoții şi bisericile unite de orice contribuțiune ; credincioşii. bisericii unite -sunt a se privi de fii adevăraţi ai patriei, €r nu de Gmeai toleruți: se demândă compunerea unui "catechis după preceptele uniunii; se ordinâză un teolog lângă episcop; se poruncesce ruperea . „legăturii cu Bucurescii ori cu -alți schismatici. și eretici; să nu. se : înmullaşcă numerul preoţilor “în defavorea nobilimii, să dau poveţe, cum să se porte: Eppul cu clerul scu, scrierile se supun censurci catolice; să se: edifce în Alba-lulia, Haţeg şi Făgăraș ” şc6le pentru uniţi; fâră scirea teologului nu pote pedepsi eppul pre nimenea din cler; s: concede adulților împărtășirea și afară „de pasci, şi se opresce-a lua. taxi pentru botez, cununie, eleo- ungere, &r pentru alte acte sunt de stabilit taxele în' sinod; impă- ratul are dreptul a denumi, din trei cârndidați, unul de cppă; vlădica şi teologul Să dee csecmplu bun; uniţii să fie scutiţi de tâte autori- „tăţile publice; diploma să se considere în tot locul şi de tâte oficiele, Acestea le conţine pre scurt fâimâsa diplomă. 'Citesce despre ca la Fiedler |. c; pag. 360 ct 876. Furmuzahi |. c. pag. 53. Hints | c.-. pag 31, „Fia pentru minte ete“: anul cit. pag. 182—188. 1. Moldovan, « „ăcte sinodali* 1869, pag. 178. sequ. și „Spicuire în ist, bis.« pag. 30—31, Grama |. c. pag. 105; pre larg la Nilles op. cit, pag. 292-—306,
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și în părţile țărăi unguresti, care să țin de ar- 

del Vladică. 

„După ce căde pre. luminat înalțat şi sfântu 

împărat Leopold cel mare Craiul țărăi unguresci. 

şi Domnul nostru cu mare. * milostenie, . în 

Vladiciia m6& c6 rumân6scă Mă are fi fost întă- 

rit, cu. lanţu; de aur, în semnul ŞI marturisire 

uniciunii . drepte pre mine şi rămăşiţele” melc: 

Vlădici rumânoşti, cu sfânta besărocă a: Romii. . 

“uniți ne... fi» fost “dăruit. cu tituluşul. A. înalții 

sale, împărătești şi crăeşti- de sfetnic, m 'are Î 

fost cinstit, şi indobit.. (impodobit). Așișdere .. ş 

sfântul săbor al meu. Din giug,. iobăgesc, slujba, 

ŞI. honorarimul, sau cinste, cu care domnilor 

lor până întracâstă undă - de vreme, s'au ţinut 

-a da. Plata vamelor, şi dintralte mai multe tăr- 

haturi: şi greutăți şi adăură Pare. fi fost. slobo- 

"zit şi deslesat,. aş6 prev elegiumurăle n6stre, şi 

dunaţire noa0, de craii. Ardelului date. Sau mi- 

lostivit, . ale întări și incă şi a le mai înmulți. 

Mai marelui | cinstitului - ȘI Milostivului Craiului . 

nostru D. D. “Leopold, sfintei biserică a Romii 

“Cardinalul. de Colonici, . archiepiscopul, de Ester- 

gom.: Mie dârept „şi adevărat Mitropolit supt, 

credinţa 'm6 c6 popescă. şi Vlădicescă, măjur me. 

închin şi m6 făgăduesc. Tucrurile şi “articuluşu- 

-ril(6),- aici mai.jos scrisă a să şti pe stătătură - 

“direptă, şi în tăria uniciunei, forte e, lipsă, “din 

„tre fără. zdrobitură, în sfinţenie le vom ţine, şi. 

nici înte'un “chip . prin, mine Sau. prin. tr'alţii, supt 

putere și biruințe ms -uniţii, bater în ce stat fic, 

nu vom lăsa să s6 sdrobească, sau din treg să 

nu să țină.
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„Art, 1,-Pre cumui lege şi orânda de sfânta . 
„sobornica biserice a -Romii, în: conţiliumul au 
„_sabor” tredintinului scriită .voi face uluitură, şi , 
giurămănt aşijderă “ducăn dumnezău, în. mitro- 
polia, m6, la Belgrad cu toți, popii mei și proto- 

| popii, care vor fi din săborul mieu, - şi biruința 
m6, sau care şi de acum înainte, are vre să să 
popească, până într "unul, acâstă uluitură și giu- 
rămănt,.. în ainte m, să să facă Și acesta încă 

pste: că cum. nime cu privilegiemurile, 'de -pre 
luminată şi înălțată împărăție, date cu milă a trăi, 
să. nu poată nu mai acel, care supt giurămâ&nt, 
mai sus nun, vor. priimi uniciune.. 

Art, 2. A fi fi smerit până în * morte - 
“ capului sri biserici creştineşti — a, să şti 
sfântului Papi de Roma a unsprezece Clementii - 

„şi ramăşițălor  sfințiă. sale. Cu giurământu,. tare, 
adeverez, Şi mărturisesc din trecdia, - încolo, 
din cânonul Leturgiă noastre-rumâneşt, numele 
patriarhului din țărigrad, oii face să să ştârgă, 
Și în locul lui numele sfinții sale papii de Roma 
Să-i pună voi da poruncă..- | 

Art. 3. Pentru ce că. destul mi-sau arătat 
şi tâte am vodut, și ştii destul: din răti grece- 
“scă. șmatici. vladică archiepiscup, mitropolit ŞI 
“ patreiarsi, nu numai prin :zdrobitură” răndului şi 
-sfânţenii popeşti, cu bani ar fi sosit la: deregă- 
toric, ce si cu putere fără nici .o dreaptă, de - 
obiciaiul legii: orândelă şi  blagoslovenie pentru 

„ agiutorul păzi ănilor, scaunele. lor. a. fi cuprinsă; 
pentru acâia de unii ca aceia au de r&măşițăle 
lor orăndiţi, de care: și. cu am fost orandit, Și 
-Dlagoslovit ne Ştiindu-mi cu direptate. Şi cu "cald 

A
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legii a fi sosit pe aceia la popie şi la Vladicie,. 

ca să pociu” fi adevărit despre orănduiala m, 

în popie. şi în Vlădicie. Blăgoslovenie, că într 

_un lucru foarte mare; "ȘI lepsă, în lucruri sufle- 

teşti. Pe ispăsăniia oilor. Supt biruința m6 care 

E sintă, suptă “lucruri prepusă, prin archiepiscup” . 

din Estergom Mitropolitul mieu. In popie a mă 

orândui “şi îu vlădicie așa a mă blagoislovi, 

poate că şi: pentru. că ac: pre punere, şi îndo- 

ială şi. despre protopopii şi popii, de suptă pi- 

- ruinţă me, care prin mine sau pin, tr alții, na- |» 

inte me vlădici. şișmatici rumăneşti .sau orăndit 

„.iaste, mă făg găduesci în țărcălatul bes6reciilor, 

căror ave mai de grabă, până, întrunul, popii 

şi protopopii, supt Iuoruri prepusă - or de nou 

lorăndi. . 

Art. 4. Caticismulşul ISgiă direpte în limba 

„române&scă. care prin chelciugzul mai : marelui 

nostru şi cinstit Cardinal de. Roma sa tipări mă 

"fâgăduesc, mirenilor ŞI. popilor ale împărți, dară 

cele lalte. până a acuma cu greșule sau şişmatici- 

lor,. sau ereticilor tipărite, delă săbor şi „dela 

„Mirâni le voit câre, înnapoi, și cele de nou tipă-. 

_rite încinste le voii împărți. Dară în tralte câr ți i 

tipărit, greşelele şişmaticăști ŞI iriticeşti care prin. 

- neştiința şi. prostiia, noastră, -sau pin şișmă, au 

întrat şi au încăput le voiă sterge şi le Voiu. 

curăți, care. cărţi, de acuma, înaînte în tipogra- 

 fia- n6stră se vor tipări, întâiă să vor .da teo- | 

Togului mieu, să le caute şi pici o carte. nu să 

va da afară: la tipariu, fără știre voia Și înbu- 

n6la lui. N aa Să
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„Art, 5, “Pentru că pe stătătura, direptate şi 
în tăriiă, aceşti ispăsitoare: uniciuni de hasnă, şi 
foarte de mare lipsă, iaste. Cum g&reșelele, care - 
de :mulți veci, în care fără capul. bisericii am 
fost şi supt giugul păg ănilor am gemut în al€- 
nul - săboarelor, şi Canoanclor a, toatei sfiintei 
biserici a Romii să să. şteargă afară dară cu 
chiar fiind, în multe. ne învăţat ne munciti şi 
no cercat. Pe teologul, şi sfetnicul, popa roman 
catolic îl primesc, ca un părinte  dătătorii. de 

„ 

sfat: fără care, adunare, de săbor, nu voii, ţint.. 
nici țărcălat de bisârâci nu. voit începe nici fără 
adevărătura âccluia pe nime nu voii lepădă 
din -bisârică, nu vaii despărți şi nici un din mi- 
r6ni sau. dir - popi nu..voiu zlobi Nici nu voii 
popi, și nici unul, pe cinste, Şi deregătorie pro-. 

| topescă nu . voi rădică, nică de deregătorie pe 
“nici unul din iei nu voiu jefui nici nu voii. des- 
brăca, nici popii pinti”un poporu întraltu nu voiă 

“ schimba cu un cuvântu, în toate lucrurile bis&- 
ricești a teologului ȘI sfetniculu mieu, sfaturile 
ispăsitoare le -voiă primi Și pe acele a înbla 

„Yoiu sili. | ! 
, Art, 6. De astăgi î în- colo, me I6ped de toată 
"curăspundâțiia Și: dătătura, în ştiinţă prin seri- 
soare şi . prietişugul şişrhaticilor a erriticilor, Şi 
a- craiului sau Vodii, țărăi _Munteneşti, nică 0 
carte de acom înnainte cu! "aceia, respunsă nu 
voiu: ave. Şi nici Pre Bucureștan, mai mult al 
micu - arhiepiscop, şi “mitropolit a fi nu-l voii 
cunoaște, dară ieu într'una -cu: tot săborul miei 

| arhiepiscopului de estergom mă smerescii, pre 
„acela a. îi mitropolitul meu il cunoscu, de acesta
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în toate; în care să cad vlădicului ca de a lui 

mai mare. Arhiepiscop al. asculta asculta voii. 

Dară unde a fi lipsă. lui. Vod(ă) al: ţărăi mun- 

-teneşti, sau altul cumva din şișmatici -a scrii 

carte, mai nainte carte oi. „arăta o tcologului, ŞI 

sfetnicului miei. 
Art. 7. După ce voii în Bolgrad la. mitro-- 

polieia me numele -a toți popilor.. voii scrii, 

“socotul acelora. mai marelui nostru, cinstit Car. 

dinal le oi 'trimite și unde, şi unde vor fi deli- 

lipsă pe slujba popoarălor din sfatul teologului 

îi voit scrii. - 

Art. 8. Pe nime noi dităconi” nică noi “popi 

până unde mai nainte teologul în preună cu pro- -. 

topopii, nu or lua. sama, este cu ştiinţă şi cu. - 

învăţătură. (care popilor să cade) destul. împo- . 

- dobit şi înv&ţat a doao muorii (0): noi popi şi 

tot săborul, voii “bănui. cum statul lor să cuvine 

'cu cinste nu cu mascără, şi cu rușine îndoșerti.: 

„şi de acum înainte, nu voi îngădui pre tată 

miei şi fraţii să aiba a mostecata în -trebile 

3 popeșsti, şi popiior să porunciască, sau bani de 

la ici să strângă. 

Art. 9; De la tot 'popa - nu mai multe de 

un florint unguresc precum ţin proveleghiumurile 

crailor „pe Ard6! oi aştepta, şi voii lua pre ant 

când sâ templa dintre săbor sau dintre mireni, 

să să globască, despre. unii ca aceia, catva giu- 

deca teologul. atăta să va: lua, şi: giumătato de 

gloabă mie giumetate sa veni. 

“Art, 10; Mă făpăduescu şi pe aceia, cum 

diici nainte” în curte me numai catolici sau: di-! 

reptu: uniți - VOiU . ține; Și pe. alţi pe toţi până
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întracâstă vreme am avut lângă mine, sau: şiș- 
matici căt de îngrabă din curte m6 le voiă da 
afar. și mai multă. de acdia, lănsă mine nu voii, 

„răbda nică co voii ţin6. - II 
„Art. 11; În Belgrad, cât în grabă oi sili şi 
Voiii: munci. o sculă să să încâpă, meșterii oscu- 
lelor voiii alege să ştie discește și rumânește. 

Art. 12. In trebe şi lucruri de legi a popilor 
nu voiu afla scaunul Mireniloră ce -mai nainte, 
Sosindă lucruri. ca acâla; voii da înaint€. teolo- 
Sului mieu cu care sfătăinudu-mă. de.-or fi luc- 

“Turi pe lipsă destoinici om afla: pre mai marele - 
nostru. cinstitul arhiepiscop. din Estergom. 
„Art. 13, ŞI din sărbătorile paștilor . încolo,. 
peste ani oamenilor de vârstă, a să iaspovedi, 

„ȘI cu sfânta. cuminecătură, a trai va fi slobod. 
„Art 14. Pentru boteză ispovedanie, de paști, 

care să: va ispovedi, câte un bană, va da pen- 
tru -giurămăntă, de căsătorie, îngrupăciune și pri- 
mirea, muerii în biserică după naştere, ce să fe 
plată, cu săborul și cu teologul micu voiu rumpe: 

"ŞI voim: orândi tacsă drâptă, stătătoare. 
„Art. 15. Haşnă şi proventușul, din OCOn0- 

mie, bes6recii șau mitropolii ce va eși, o fi:suptă - 
grije  coratorilor, așâ :cum fără a m6 și 'a teolo-.. 
gului ştire niminu să nu poată. da, afară şi aşe 
apoi nainte săborului,. și a teologului, săsțină a | 

„da samă despre ce'wvor .lua la mană. .- 
16. "Cu un cuventă săborului şi mir6nelor 

oi sili, a fi cu pildă bună, în mitropoliă me, gio- 
curi, să fie, la acâle, la acele giocuri mueri să vie nu voiă.rabda, nu voit suferi. Nici voi lăsa, 
a face -vănătoare armată, şi cu sunete, nici -voiuă | 

N
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părăsi dojenela teologului mieu, bucuros le voi “ 

- primi şi oare ce va giudica teologul, în bisereca 

“noastră românescă, să se îmbuneză oi în buna, . 

de uede, ce aşa greşi în alenul articuluşșul . din - 

articuluşurile- mai sus scrisă, care-l supti credința, 

şi giur&mâăntul meu cel popescu, şi vlădicesc,. 

ale ţine m'am făgăduit, în vreme deodată, de: 

doo multi de trii ori mai. niarele mieu,. cinstit 

“arhiepiscop din estergom despre greșealele mele, - 

mare dojeni şi-nu naș în buna, potecă și din . 

treg orăndesci, cum. confirmațiul mieu sau întă- 

riiă- me vladică să naibă nică o putere şi. încă 

mă pleci me. slobod şi închin “voit mai (mai) 

“marelui 'mieu cinstit arhiepiscopului cum. de sare | 

vedea pe bine bisericii - rumănești cu a „Romii 

unite din 'vladicie să, mă scoată, şi în locul mieu 

altul. care să țină lucrurile, mai din sus scriite, 

. minciuniă, foarte de lipsă, va pune vlădica aşa, 

întărâscti, şi adeverez şi cu iscalitura manii mâle i 

şi cu puitura peceţii mele. în Beciu!'): (Viena.la . 

“7. Aprilie 1701). a DI 
Si 1 (Semnat) Vladica Alanasie. |. $. 

, Cărmându-se tractările, porni Atanasiu. din 

Viena în prima hebdomadă a lunci Maiu încân- 

tat de onorurile. și privilegiile primite. ?) La, 

- ventâreere- fu salutat cu -bucuriă şi primit, cu 

" entusiăsm de 'ai sei. „Așternându-se. şi dietei 

D) Manuscrisul Academici Române. -Nr, 372 Vol. 12 p. 1—10.-- 

" Colecţiunea adunată de d-l Nic. Densuşanu. În latinesce : Nilles 1 c. 

vol. |. pag, 281—282, la Alexandru Pop: Desbinarea în biserica 

"Românilor din Ardâl şi Ungaria 1697—1701. pag. 75—79. Vedi şi 

Nilles. op. cit..pag. 281 sepu. o 

- „3) Niles | e. pg. 319. - N E
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„transilvane diploma, împerială, Atanasiu fi recu: 
„> noscut -de episcopul: Românilor uniți din Ardei 

“şi părţile adnexate.!) La 25 Iuniu 17012) s'a 
Și înstalat în diua 'cinci-decimii prin comitele Ste- 
fan Apor în Alba-lulia. - | 

Înstalarea a decurs 'cu mare paradă şi 
“pompă s&rbătorescă, :asistând la acest act o 
„parte mare din cler şi unii din popor.?) Spre 

- acest scop ar fi convocat Atanasiu clerul, ame- 
„ ninţându-l chiar cu pedepsă; do. va absenta.*) 

- „Și acolo — scrie un: maghiar — s'au 'cetit po- 
runcele împă&rătesci şi despre vlădicul şi despre 
uniune şi.despre altele, cari pufinii înfelegându-le 
dintre preoții românescă, gândiai, Că. ei fără de . 
scirea lor taţi. s'au - boerit .. .«:5). Cu acesta. 
ultimă formalitate şi-a încheiat Atanasiu actul 
schimbării în-credință. 5) : . - 

1) Ficdler |. c. pg. 363. . , 
, -3)_ânalele acad. române“, 1878--80, seria IL. tom. II. p% 

200 și „De installatione Athanasii“ Nilles op.. cit. pg. 320—922 - 
5) Nilles ibid, o Ra a 
*) Şincai |. c. pg. 199—200,: Popea op. cit. pg. 117. 

„_„5) Bod, Peler:* „A Veszprămi Istvân piispăk 6leteben“ la Șincai tom. cit. pg. 184 Ra - m 
| „.%) mârătare și semnul ce s'a fâcut în Bolgrad. în vreimea ce au eşit vlădica pe. porta Metropolici, mergând în cetate să-și ia dom- nia, mergea înainte mult nărod de preoți câte patru „câte patru, şi 

vlădica cu legănul după ei, și ducând înaintea lui praporul, au cădut . din. suliță jos. Ac6sta „arăta, că -s'aii dus de la el. blagoslovenia, şi „au rămas în boeric. Eră. dupăce s'au redicat Nociagos, i-s'au închinat 
stegul ferii şi s'au unit cu alţii, în glas de surle şi de trâmbiţe şi de «tobe, şi eșind din cetate, au venit la Metropolic, acolo ai arătat ponc- turile de mai sus scrise care vor să le ţie, Atuncia * Braşovenii cu „ fara Bârsei şi Făgăşanii 'cu toţii s'au jăpădat, că nu le vor țene, cră el împingându-i de spate, i-au scos din mănăstire, deci 'aă - primit şi acâsta. Când au fost cătră sară, dat-au Dumnedeu acela vânt, cât au - - risipit coperişele de la tâte g:ajdiurile mănăstirei. de 'au rămas şute. Acesta au arătat veduvia mănăstirei, cră cu Sunetul surlelor şi al trâm- | biţelor şi al tobelor, au arstat cuventul lui David.: (Psalm 9, 7) care “ 

,
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De şi pe “basa manifestului din 7 Octomvre 
1698: şi. întărit. prin subserierile, unei părți din. 

cler, cei subscrişi erau. în drept. a protesta cu 

cu Vlădica în în unte contra, schimbărilor întro- 

duse, contra -rafinerielor iesuitice,. prin cari Sau. 

călcat în „picidre succesiv condifiunile unirtă Şi S'A 

îngropat cu  desevârşire autonomia bisericei: 
totuși măgulitârele: favoruri şi privilegiile mate- 

- riale promise | într” una „celor: uniţi, ademeni maio- 

'ritatea clerului şi o minoritate ne 'nsemnată din . 

popor “a. se 'supune acestor inovaţiuni, — toți . 

răpiți cum erau, de farmecul ilusiunilor unui 

"viitoriu închipuit mai ferice, decât trecutul cal 

vitreg şi împilătoriu.. 
Resentimentiul gerierat isbucnit în clerul r&- : 

"mas fidel loiziă, strămoșesci -se. manifestă curend 

după : instalarea lui Atanasiu prin proteste 'tor- 
male. Atât calvinii transilvani, loviți forte sim- 

“ţitoriu prin uniunea Românilor, cât şi comerci- i 
anţiă greci din țară 1) ațițau poporațiunea, TrOoMÂ- .. 

„nâscă, la resistență, în fruntea “căreia stătoau, 

ca agitătoră principali, învățatul preot loan Circa 
“energicul nobil Gavril. Nagyszeszy, purtând 

stindardul oposițiunii - cu resoluțiune bărbătâscă. 

La 'câta lor se alăturară' âncă unii 'din confrații 

Şi - confesionalii transcarpatini, spăriați în ovlavia 

dice : Perit-a pomenirea - lor cu suhet și Dumnedeu petrece în veci“. 

-dedi : Istoria. Besericei Scheilor. Braşovului publ. de Sterie Stinghe” 

Vag. 26—27. , 

1) Nilles : op. cit. pg. 275; comercianților greci li oferia îm- 

păratal Leopold |. la 12 sept..1701 mari favoruri, sperând a-i câștiga - 

pentru causa sa, dar zădarnic. Hurmuzaki op, cit. pg. 64— -65, : 

Ul 
4
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“lor prin pașul! clerului ort.: transilvan. Factor 
activ în acest sucurs era Constantin Vodă Brân- 

„covan; carele fusese denumit la 1695 de -prin-: 
cipe al împeriului român î) și se bucura altcum . 
.de.mare onâre și trecere la împăratul Leopold 1.) 

k 3 y 

. “» Laurian „Istoria Românilor“ Jos 1853, tom. II, pg. 187, . 
3) Vedi Letopisiţile țărei Moldovei edate de Cogiiluicean, Iași 

1845 tom, Il. la' Ioan Neculce PE. 290. ,



d AI 

| Protestările făcute contra uniunit şi 

. excomunicarea lui. Atanasiu. 

Festiv itățile ameţitâre de instalaţiune trecură - 
ŞI degraslătul Metropolit Atanasiu la: rangul: de 

„episcop, curând se trezi din decepţiunea şa.. În 

„coste cu iesuitul teolog, în calitate de cazsarzz 

auditor generalis: abia se mișca, legat fiind. de 

" mâni, şi -de. picioare. Autoritatea. episcopală -fă 

îngropată cu totul, căci faptic 'iesuitul . teolog 

“ conducea biserica, fără. scirea şi aprobarea că- 

ruia; nimica 'mai imporant nu se. putea face şi 

- dispune. Episcopul. cum se dice în deconiun 

ajunse a fi vicariul teologului s&u. Drept grăesce 

G. Şincai qicând: »Jeszuţii âncă așa fura în fo- 

sul Românilor, căci, apoi se oblăducică preste” Ro-. 

mânia). Eră. Clain serie:. » Aşa Românii mai 

demult întrun chip, acum altmintrelea au fost asu-!. 

prițic?). Cronicariul M. Cserey scrie: „Până acum 

Pau cinstit — înţelege pe lesuiţi — acum îi 

răpesc tâtă puterea ; la spatele lui stă un teolog, 

% Op. "cit. pag.. 180. Pa 
2) Cipariu: Acte şi Pragniente pag. 88. 

ai»
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fără scirea acestia lui nu-i este ertat se scrie 
- nici -barem o epistolă. Sar lăpăda bucuros de una- 

pie, dar nu-i Permit“ | 

__ Actul uniunei- perfecționat, lovi adenc inte- 
"resele Maghiarilor calvini și provocă „ura şi. 
luptele crâncene de mai apoi. Âncă dieta din 

_ Tanuariu — Martiu 1701 întrun rescript adresat 
ă împeratului, punct 3, dice: De aceştea este Şi 
afacerea popilor: românescă, despre. care se spună 

-ori “cine cu consciință curată, ce 'au. folosit atât - 
ţerei, cât şi religiunei catolice, a cărei propagare 
se intenţion&ză ; din - contra, acestă țară sufere 

o daună publică cumplită, din causa, că. contribu- 
țiunea ce plăteai . ei (popii. uniţi) pănă acum, 
asta e „0 sarcină co. se urcă cel puţin la opt mii 
floreni pe un an, care se încarcă pe umerii al- 

tor Gmeni. buni. lurisdicţiunea, comitatelor şi a 
districtelor este turburată. „Legile . scrise despre 
acâstă națiune se casseză şi violăză şi să dea Ddeu, 
ca nu cumva națiunea acesta barbară şi pi oducătăre 
de prunci după un timp 6recare să se inalţe spre 
a resturna pre. celelalte națiuni?). 

Calvinii de frica că se vor întări Românii 
şi. Catolicii opugnau uniunea; €ră confrații din . 
principatele române o combătură de frică, că 
Românii zor: slăbi prin acest pas “al .desbinărei. 

Metropolitul Munteniei Teodosiu, patriarehul 
Terusalimului Dositeiu şi alti monachi din Valachia 
apitai sub scutul lui Brâncoven Vodă şi-i încu- 
răgiau pre Românii ort. „din Ardei a, se feri de 

1) Cserei MIhâly : : Historiăja pag. 287 la Crişan progr. 1887/88 
pag. 31. 

2 Bariț Ist, Te, 1 ce pag. 207. . pa
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cursele Iesuiţilor . Acţiunei acesteia, apoi şi tena- : 

cetăţii înăscute Românului, de a nu se lăsa.. 

de instituţiunile” străbune, este. a se ascrie “în, 

parte meritul, că partea cea mai mare a: poporu- 

lui ort: rom. a scăpat de sub. oblăduirea Catoli- 

cismului. 

Dositeiii, “ zetosul prtriarch al ler usălimului: :), 

trecuse din Muntenia. în Ard6l, spre a provoca 

„pe ciedincioși, ca să rămână fideli legii ortodoxe, 

dară denunțat de Atanasiu la Viena, împreună 

cu alţi predicători ai “ortodoxiei trebui să se 

Te 'ntârcă în România5). Cu tâte-că fanatismul 

proselitismului se opintia să zugrume ori-ce mMiş- 

_care,:ce era de natură a manifesta existința 

“unei biserice ortodoxă în Ardâl: cu tote că pre- 

siunea asupra consciinţei religiose, trecea “margi- 

" nile: “totuşi în tote: părțile țârei să-vădi resistență 

seri6să, aşa în ţara Bârsei, în Braşov, Făgăraș, 

"Haţeg, Huniadâra, şi Belgrad (Alba-luliă“). 

Gaviil Nasyszegy, în calitatea sa: de cura- | 

“tor. al ortodoxilor, cu alţi fruntași ar fi așternut 

Melchisedec : „Papismul și biserica ort. in Regatul României 

oublicăt în „Biserica .ort. română“ anul 1883 pes, 280—287, Samuil - 

"Micul (Cain) : „Historia Daco-Romanorum . „.* în „F6ia. pentru 

“minte minte, ânimă şi. lit.& a. 1801, pag. 179. " Vicolau Cserey scrie * 

la Șincai tom, cit. pag. 201 următorele : „Eră Românii din ţara Bârsei 

nu vrură să fie sub episcopul cel rom. nică, să se unâscă cu papistaşii,- 

mare palrou având pre Vodă din țara românescă, a căruia voiă în- 

peratul âncă uu vrea să:0 calce. Drept aceca a trimis soli la Constan- 

- tinopole, de au-vestit,' că cl vreau să rămână, cum au fost mai 

nainte, în religiunea grecescă şi nu vreau mai mult să asculte de 

"episcopul, carele acum s'a păpistăşit .... : 

2) Citesce, ce se dice de el la Ai les op. cit. pag. 105. 

5) Cihariii |. c. pag. 254—252; Șincai În c. pag; 197—198. 

4) Nic, Bellen scrie î pp.» „Când s'a făcut instalaţiunea cpis- - 

.. copului Atanasii, unii dintre greci (Români neguțători sau oreşeni pe



la guvernul țerii  protest:). La 27 Iunie 1701 
sa dat de protonotariul Ioan Sârosi., (magister: 

“ protonotarius)” - sub: „Sigilul “împărătesc protestul . 
următorii: Preoții Vasilie Cârstea și Florea cu 
curatorii confesiunci ort. Stoica Postăvariă şi 
George Vataf'din suburbiul Braşovului numit Bol- 
"garsechiu, preotul Stan din Făgăraș, preoţii Petru 
şi. Duvlea din. Zernesci, preotul. Ioan din-“Tohâni 
şi preotul Stoica: din: Resnov, precum şi - Stefan 
Safranios, Sava Policeani, Luca Sultan Turneanul, 
neguţători greci: din Braşov şi Ladislau, Făgăraş 
din districtul Făgărâșului, protestâză sărbătoresce 
în numele lor şi al -tuturor celora-lalţi locuitori . 
art., atât preoți cât şi mireni, ţinători de atinsele 

__ locuri. Protestului de basă aduc ei decretul îm- 
„perial, care asigură -tuturora libertatea în. cele 
spirituale. Declară, că “rămân pre lăngă confe-  * 
siunea străbună, și sânt gata a suporta tâte greu- 

„tăţile, ca şi pănă acum, în linisce, dară punctelă 
propuse. de. episcopul Atanasiu nici decum nu 
le pot primi:.nici nu se vor uni cu catolicii după 
„exemplul aceluiași episcop nici odată ; ci contra- 
dicnd „acelor puncte și clausuldlor lor precum 
Şi uniunii bisericelor române do. confesiunea, gre- 

atunci se numiau şi greci) adevărat au protestat în contra unirii, dar 
„bieţii Români. şi preoţii n'au cutezat, ci după vr'o câteva luni au în- 
ceput a pofti, că în biserica cea mai mică din Belgrad. să le .slujască 
preoți ncuniți după obiceiul cel mai de mult ş. a. Eu sciu, ce au poftit, * 
dar episcopul cu iesuitul: pedagogul scii nimică n'au' plinit, ba nici 

„* morții acelora nu i-au îngropat, pentru care lucru aceia s'au supărat, 
„s'au vorbit Ja O T'altă, s'au jurat și pre'un Nagyszegy G. (dară nu. 
cel din: Cluj),.care era nobil sărac, altmintrelea om: învăţat şi din pa- 
pistaş se facuse român, l'au pus curator ca.să le umble de trâbă la - * guvern, la țară 'şi la măcar cine, că ci afară de obiceiurile - cele mal 
de mult, nu poftesc alta....,. “ la Șincai op. cit. ad a. 1701. » „1 Sincai ibid, Popea 1. c. pag. 117, i
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câscă cu catolicii, vor r&mâne cu tărie în.cre- » 

dinţa, cea vechiă grecescă mărturisită pănă acum - 

_de bisericelo orientale, şi urmând moşilor şi stră- . 

moşilor lor, Vor. r&mâne în aceea cu stătorniciă. - 

ră pe preoții, cari se dechiarară a primi punctele - 

“propuse de amintitul episcop Atanasiu, şi cari - 

“Sar mărturisi uniţi cu biserica catolică, nică nui 

vor rocunâsce de învățătorii şi păstorii lor, nici 

“nu.vor. primi învățăturile - lor. : În fine repețesc 

„protestul contra uniunii și declară, că nu .Con- 

- sideră pe Stefan Raț!) şi pe Mih. Payi de cu - 

"ratoră legali ai bisericei ortodoxe.  . 

_.. “EBnergicul protest” al poporaţiunii ortodoxe 

ar fi fost dat nu numai cu scirea şi complăce- 

rea, ci chiar -prin. mijlocirea a “trei .bărbaţi re- 

formaţi de posiţiune însemnată anume: Nicolae 

Bethlen, Stefan Nalăczy. şi Samuil Kerestesy5). 

--. Btectul legal -al acestui pas —. dice Hur-. 

niuzakit) — consista în, pornirea unei. cercetări 

judecătoresci în tâtă forma asupra afacerii. de 

- uniune, şi tocmai acesta: era ceeace curtea din 

- 1) Acosta era meritat pentru sucursul seu la uniune, Citesce de 

„cl la Năles tom. cit pag. 219, 258, 272, 307 şi 404. E : 

„..2) Cipariii 1. e. pag. 268—269, Popta op. cit. 118—119. 

5 Hurmuzaki: Op. Cit. pag. G9 : Der energische Protest, welchen . 

- das erbitterte rom. Volk în letzter Zeit” wider den Unionszwang 

cingelegt hatte, var nămlich-nicht blos mit. Vorwissen und Zustim- 

mung dreier hochstehender maghiarischer Edelteute ref. Glaubens, das 

ist des Kanzlers Grafen Bethlen Miklos, des Nalacezy Istvân und Samuil - 

Kerestesy cingebracht und unter Drohungen aufrecht erhâlten worden, 

-. “sondern 'derselbe wurde. vielmehr von diesen drei Minnern und mit . 

besonderm Eifer vom .erstgenannten dergestalt angeregt, verfasst und : 

in Gang -gesetzt, dass sie mit vollem Rechte als cigentliche Urheber . 

und moralische Riădelsfihrer, als Aufhetzer, Foârderer und Beschiitzer | 

“ sowohl des schriftlichen sowie auch des thitlichen Widerstandes der 

“Romiinen....% Vegi şi P. Bod 1, c. pag. 251 sequ. E E 

„ 4) Vedgi traducerea măestră a „Fragmentelor“ tom; cit..pag. 76, 

3
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-- Viena voia să evite cu ori-ce preț, fiindcă nu-i 
părea, şi acesta cu tot dreptul, lucru consult 
"să “fie date,-la timp. nepotrivit, publicităţii nisce 
procedeii, cară nu supârtă publicitatea. Îndată 
ce cuitea a primit prin Zeloticul Stefan comite 
de: Apor scire despre protest, cei mai de căpete-. 
nio dintre promovătorii judecătoresci, şi anume 

„ Sărossy şi -Nagyszegy; au cădut în. disgrație şi 
în -curend după. aceea s'au v&dut expuși la. fel 
do fel de prigoniri.. După părerea Curţii nu mai 
exista în Ard6l nici o biserică” grecescă astfel. 
nu mai-puteau “să existe “nică semne exteridro 

„ale ci. Când deci argintariul Androit Komăromy, 
un reformat, a făcut la corâiea preoţimii ce 
stăruia în credință. o pecete pentru biserica &re- 
c6scă, disgraţia și prigonirea sa extins ŞI asu- 
pra lui 

Afară de nemulțămirile şi rosentimentul gene- 
- al din ț6nuturile Huniadrei, Sibiiului; Făgăraşului 
-Şi Braşovului, oposiţiunea, luase dimensiuni și în 
"părţile. “anexate .Metropoliei. transilvane. Episco- 

„"pul ort. din Maramureş, carele fusese la: gene- 
„ralul Rabutin în Sibiiă din. causa unei provocări, 

* precum și la cancelariul Nicol. -Bethlen în Alba- 
Iulia, contrasta cu tăriă . curselor, nedându-se 
Câștigat pentru. uniune.. Întorcându-se, acasă, a 
protestat împreună cu sinodul său contra uniune 
cu biserica catolică; declarându-se categoric şi băsându-și răspunsul pre. s. scriptură, și tradițiune:) 

) 
. 

- Lă ?) Szalay: Gr6f Bethlen Miklăs Ondletiratâsa, Pest 1800 pag. 212, la Crișan |. €. pag. 55, Nicolae Bethlen scrie între altele despre * acest episcop: Episcopului acestuia i-a fost scris. Nagyszegy Gâbor, și el din sinodul sei aşa a respuns în potriva unirii cu patriarchul dela Roma și din s. Scriptură şi din scrisorile cele. vechi: arătând şi 

e
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“în fața acestor țurburări ameninţătâre din 

lăuntru, pentru a nu-şi perde cumpâna,. sar fi : 

„consultat Vlădica. Atanasiu la 16 Iulie cu adicții 

causei sale dintre protopopi,. şi spre a pune 

Gre-cum-va, stâvilă revoluțiunii religi6se, ar fi 

îndreptat la 18 Iulie 1701 un rescript: admoni- - 

toriii cătră clerul şi poporul românesc din comi- 

tatul Huniadrei. Între altele i-ar fi provocat a. 
nu .liuli contra bisericei romano-tatolico, de care. 

episcop precum a fost mai nainte. Acest decret 

e. subsemnat de Atanasiu şi âncă de trei. Lesuiţi, 

de preotul L. Barânyi, Franc: Belusi din Alba 

lulia,. și de Andreiu Horvath:), 

Succesul admonieri îi acesteia. era de tot: ncîn- 

semnat. Remonstrările religiose clocoteau într'una, 

cu. t6tă presiunea ce venia, de sus: asupra con--" 

“sciinței şi cu tâtă tendinţa; de a submina cu 

deseverşire „existența bisericei. ortodoxe în : 

Transilvania). Sa 

„ Comandantul “Rabutin “cciiăsota afacerile 
transilvane cu mână de fer. Opunetorii şi cu deo- 

întărind răspunsul sei, cât 'eu sam credul, se polă: eşi din cap de 

Ă Român "din Maramureş, un răspuus ca acelă ; nici a cercat nescinc, 

de aci înainte se unescă Maramureşul, la Șincai tom: cit. pag. 205—206, . 

Popea op. cit. pag. 120. ' 
5) Laurian : „Docum. - Ist.& pes. 177—178. Po'ca |. 'c. pas. 

121—122. 

2) Argintariul : Andreiu Comaromi ar fi fost arestat: pentrucă : 

cutezase să facă bisericei ortodoxe un sigil. Nico!. Bethlen la Șincai 

1. c. pag. 200, asemenea Mih. Cserey. la Șincai ibid. şi Hurmuzali 

|. c. pag. 62, citesce și la Alles op., cit pag. 333-831, 

se ţâne -și împăratul, ci biserica Huniadrei să . 
 trăeâscă așa și de aci nainte, pre cum a trăit 

până acum, după obiceiul pri wilei greco-româ- 

nesci fără. alte schimbări; -să fie ascultărori. de
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sebire conducătorii lor se pedepsiau aspru, fiind 
aruncaţi în lanţuri şi arost şi puşi sub investigare. 
Ioan Circa, protogiatul călvinilor, fu eliberat prin 
“întrovenirea acestora șia căpătat: în urmă postul. 

de preot în. o. comună românâscă . din comi-. 

““tatul - Huniadorci. trecută “la. Calvinism!). Gavril 
Nagyszegy, taxat” de falsarius şi peturbator 
publicae tranquillitatis, Ioan Sărosi, picat: în dis- 
graţiă, dimpreună cu alți preoţi însemnați şcăpără 

_- abia mai târdiu: de. sub: cercatatea - cea grea, 
fiind agraţiați de Maiostatea, Sa2). 

“În mod clasic domunstră seriositatea situa- 
țiunii, aprofundatul istoric Hurmuzali în des lău- 

“data trad. rom. dicend: „De. ore-ce - partea cu 
desevârşire - mare. a. poporului respingea cu - 
îndăr&taicie şi în mod neindoios schimbarea -de 
religiune, . care-i fusese împusă cu forța şi i-se 

| “atribue. cu vicleșug ca, fiind făcută de bună YOI6, 
trebuia să se ivescă în Viena '6re-care îndoială, 
dacă a fost oră nu bine ales metodul de pr oselitism 

„de pănă acum. Raporturi oficiale din Ardel cu: 
-- Brindeau deja semne neîndoi6se despre o adâncă 
frământare şi. agiitațiune în poporul român, care. 
-ameninţa oa se da pe faţă î în fapte. Şi în adevăr . 

„ creştinii greco-otientali “de acolo au: „ridicat: în 
-massă, contra uniunii, ce li se împunea, un pro-.! 
„test atât de serbătorese şi pus la cale cu vio- - 
"lență atât! de fanatică încât 'guvernatoriul. mili- 

- tariu, gene ralul comite Rabutin, a. fost nov oit a. 

9 La Şincat tom. c. pag. au. Hurmuzaki |. c. pas. 63. - 
2) Hurmuzaki |. cit. pag. S1—82 ct 85 vedi la -Nilles' op. cit. 

pag. 391 sequ. Species facti ad fidem documentorum juridicorum per 
Consilium Aulae Belicum. authentice exposita.
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exprima temerea. de o apropiată rescolă şi n6- 

cesitatea de a lua măsuri de precauţiune. pentru 

prevenirea e€i“1).-. DE Ma 

_ Monarchul convins, că oprimarea resenti- - 

, mentului. general cu puterea, ar fi un. lucru ză- 

- darnic . şi periculos în roferinţele acestea, se. 
2 

'vădi nevoit, de şi nu po. placul înfluenţei ultra- 

catolice, a emite la. 12..Decemvră 1701 un de- 

cret nou, silindu-se a. liniști spiritele . agitate. 

'Aşa -provocându-se la statoririle” sale din anii. 

„irecuți 1698 şi 1699, întăresce şi dechiară, 

_ca să se susțină cu t6tă tăria și seriositatea 

-Jibertatea 'consciinței religi6se. Românilor li-se 

oferesce. deplină libertate “a. rămâne : în statul 

lor, ori a se-uni cu una din. cele patru conte- 

siuni recepte, după cum ar vol a se bucura do - 

beneficiile bisericei lor, ori ale aceleia, : cu” caro 

“sar uni. Desapr6bă, şi opresce chiar ori-ce pre- 

. siune în trebile -spirituale, - cu atât mai „vârtos 

fiindcă . înţelesese, * că unii. ar fi dicend, Cumcă - 

“împăratul. tinde, ca Românii să fiă constrînși la 

uniuag: cu. biserica catolică. - Pentru. siguranța 

„păcii publice demândă, ca. dechiaraţiunea acâsta. 

să so publice fără. întârgiere în tâtă ţara şi să 

- fă. nesmintit băgată în samă.) o: 

- Curând împlini împăratul şi dorinţa 'catoli-. : 

_“silor.: Dară . staturile . transilvane “acatolice, : în 

cerbicia lor, anume respectau. puțin decretările 

1) Consiliul. de resboiu cătră cance!afia  aulică austriacă, Viena 

-8 Dec. 1701 — Rabutin cătră consiliul de resboiu: Sibiiu „12 şi 13 - 

' Dec, 1701 Fragmente tr. rom. |. e. pag. 78—79. - . . 

DR «2% Decretum Imperatoris Lcopoldi Î. ad consiliarios Transylva- -- 

„=. niac, ddto 12. Docembris 1701, Fiedler | e; p. 381, Hintz |. c. p. 

107, Hurmuzaki op. cit." p- 83, „Nilles op. cit. pag. 341—342, :



a e 

împăratului când erau in defav Grea lor. Cu n6ua 
stare -de lucruri erau chiar de tot nemulțămite, 

--pentrucă se vă&dură amenințate în drepturile şi 
privilegiile lor politice şi contesionale de mai 
nainte, fiind sguduit oquilibrul celor patru con- .. 
fesiuni 'recepte din țară prin-uniunea Românilor. 
Apoi statul catolic înmulţit prin numărul uniţilor 
calcula, . Sigur 1, domniroa: peste coialalţi în 
viitoriu. 

"La 12 Pebruariu 1702 deci repeţesce Leo: 
pold 1. îndreptăţirea; egală a confesiunilor pri-, 

mite, accentuând întruna privilegiele date bise- 
Ticei catolice, întoaâză, că pre lăngă t6tă provo- 

„catea. făcută la 20 Aprilie: 1701, punctele cu- 
"prinse în mandatul din 5 Septemvre 1699 nu 
se! consideră; cu tâte că ar ave să. pedepsâscă 

“pentru neobservare, totuşi nu-o face acâsta de 
o camdată, ci demândă serios, ca ne mai ascep- 
tând. alt decret ulterior, punctele aniintite să, se 
observe :strins fără, nici-o întârdiere. :) 

| Oposiţiunea.. politică naţională a Maghiarilor .- 
- precum Şi - resistența religi6să a, Românilor 0 

- îngrijia, tare pe curtea din. Viena, Inimicul intern 
“deveni din c6 în ce mai temut decât cel extern. 

O ;revoluţiune 'se provedea ca o fortună necvi- 
| „tabilă. Firmamentul era turburat împregiur. Po- 
„ Ionii, Tătariă. şi Turcii erau în. prepus cu mișcă- 

rile lor. În principatele române domnia 0 agitare 
„generală din causă asupririi confraților lor or todoxi 
„din „Transilvaniae), - Spre “a evită, vre-o eventu- 

21) Mandatum Imperatoris ad Status ct ordines Transylvaniae ” 
ddto Vienae -13. Febr. 1702, la Fiedler |. c. p..382. Foaia! a pentru 
minte etc. anul cit. p. 193, şi „Doc. ist.“ p. 179, 

2 Hurmuzahki op. cit. p. 77. -
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alitate neplăcută, se . asigură. Austria contra. 

Franciei prin alianţa triplă cu Anglia şi Holan-, 

dia..În Ardel faţă cu situațiunea, critică, cese . 

desvolta, se luară măsuri seriose. La Sibiiu se. 

zidi o. citadelă şi locurile” cele tari ale țărei fură, 

ocupate şi restabilite. 3) Numorul miliției din -lă-. 

untru se. mări, cră hotarele țârei se întăriră, ur- 

mărindu-se. cu atenţiune pasurile principilor din 

Moldova şi Muntenia. a 

“Uniunea fiind încheiață, încetară relaţiunile 

Metropoliei Belgradului “(Alba-lulia) cu Exarcha- 

tul Munteniei şi se 'rupse legătura, ce existase 

din timpuri vechi. Biserica uniată din Transilvania 

so desfăci de biserica ortodoxă orientală. 

Fâpta Motropolitului Atanasiu însă, nu Ț&- 

mase necondâmnată. Patriarchul constantinopo- 

- ditan, întormat de “Peodosiu Exarchul Ungro- 

vlachiei, condemnând 'pre Atanasiu pentru actul. 

„uniunii, îl excomunică. întrun sinod patriarchul, 

destituindu-l ca pe un trădățoriu de: credință.. 2) 

Acest act. sună: , ai 

„Calinic cu mila lui Dumnegeă Archiepiscop 

-"Țirigradului şi a 'tâtă lumea Patriarch:. - i, 

 —,Cinstiţilor clirică şi-alalți smeriților-preoță. . 

din eparhia. Ard6lului. - Cinstiţi poiară. şi neguţă= 

toră şi alalţi blgviţi creştini, cari vă aflaţi întracea. 

4) - Hurmnzaki op. cit. ja p. 80 et sequ. pre larg de luptele : 

aceste. , ' „- n. a pa pi 

2) Literae Synodicae Cailinicii, Constantinopolitani. Alles op, 

cit. p. 318—351; vedi şi Alex. Pop 1. c. pag. 88 —90 ;. compară 

St. Stinghe op. cit. pag. 37—40 aci se adauge : „Theodosic mitropolitul 

Ungrovlachei. La care - preot. va veni acestă carte, să o cetescă la 

beserică, să audă tot săborul, €ră cine nu o va.ccti, ce va sta în 

potrivă să fie afurisit,“ „ - .



m, 

| parte. de loc, şi după Pravoslavie sunteți supuși: 
pr6 sfintei săbornicescii şi apostolescii . besoricti 
n6stre a răsăritului. Întru Domnul iubiților. fii 
smerenici: n6stre, dar fie voue tuturor,:şi pace 
şi milă de la Dumnedet: a tot ţiitoriul, și Dom-. 
nul nostru Is. Fr.: lar dela noi Mitvă şi blgo- * 
veniă şi ortăciune. De vreme dară ce ne-a ar ătat 
n6u6 prin scrisorile sale Pr6 Sfinţitul Mitropolitul 
"Ungro-Vlahiei Pr6 cinştitul şi exarchul laturilor între. 
Duhul sfânt iubitul nostru frate şi tocma slujitor 
«cu 'Theodosie cum că mai în trecută- vreme au 
„hirotonisit întru acea nemernicie Episcop pro oare; 
carele anume Atanasie, ce.s'au ales și sau psifesit 
de acolo. de cliroşul! și de preoţii de acolo ca 
să păstorescă, duhovnicesce, Și să socotâscă ar- 

“chieresce pre creştini, cari se ană: acolo ai bise- 
“- “TicCi r&săritului după cea. dinceput obicină carele 

Atanasie mai nainte pân ce a nu lua hirotonia 
| Arhierescului Cin se arăta cu mare fățărie Cum | 
că crede şi ține: drept dogmele bisericei r&să- 
“ritului, * ” 

| Iară după ce ati luat hirotoniă 'âu. arătat 
“altă fire împrotivnică ce avea el ascunsă. la 
inima lui: Scriind la Prea. sfinţitul” Mitropolitul 

"* Ungro- Vlahiei, şi dicând. multe str&ine, . şi fără 
„calea bisericei r6săritului, şi înpotriva- pravoslav- 

„nicii nostre credinţe,. - ȘI lepădând. de săvârșit îm-, 
 brăcămintea cea cu chip de die: "arătatu-sa a 
„ievea lup niâncătoriu de sânge în mijlocul oilor. | 
„lui Hs. şi se silesce a: jungia, și a perde turma 
aceea, şi dotot a o surpa, în râpe, şi adâncuri, 
Și se nevoesce în. tot chipul cu: rele deprinderi, 
a scâte pre cr oştini din cea de moşie a lor bla-
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gocestivă dogmă, şi 'a întârce. pre străine şi! 

posnace  închinaciuni pisericii r&săritului. Care 

noi ca niște înpotrivnici ce sunt bisericei nostre 

le lepădăm, şi până, la. moarte. le gonim, ca 

niște înpotrivnice şi de „suiict "vâtămătoare, şi 

prindătore, co nau nicio asemenare, şi îm-, 

preunare 'cu noi, pădend: noi curată, şi lămurită 

pravoslavia, nâstră, şi ţennd cu adevorat, ŞI în- 

temeiat curată “şi lamurită credință, ceea care E 

Domnul nostru Isus Christos ne au dat 'şi Sfinţii 

şi dumnedeescii apostoli. ne au învăţat. Şi prea 

cuvioşii sfinţii părinti a sfinţilor şi. a- t6tă lu- 

mea. :săboare au întărit, şi n'am schimbat nici: o 

_dinicră, nici am scădut, nici am adaus, nică 

macar o .ghirtă din cele curate dogme ale cre- 

dinţei -n6stre, nici primind vre una mai nouă, 

că cele mai n6uă sunt eresuri, şi rele socotele . 

ale unuia, şi ale. astuia, şi în sfânta beserica 

“ nâstră mau loc înoiturile: ci pre cum dice” 

Domnul nostru Isus Christos: oilo mele glasul - 

meu ascultă, iar după cel străin nu urmeză, aşa: . 

şi noi, ca cum adevârat. suntem oi ale Christo- 

“sului nostru, şi pre' dânsul numai cunoscând pas-. 

“ torăn6uă, şi cap, şi începător şi săvărșitor. De- 

_sericii n6stre și nu pre altcinevași om din lume, - 

numai glasul 1ui ascultăm, po. dânsul urmăm, şi 

o: credință avem nedespărțită veche şi nouă, că 

unul este IIs., ori şi astădi însuşi este şi în. . 

„veci, şi una. singură este credința sa, nici. Ve--" 

chindu-se, nici despărţindu-se ci pururea crescând, .- 

şi intinerind cu Dumnedeescul său. e 

“ Tară fără de noi: câți alţii iubesc şi poftesc 

“mai n6uă aibă-le ei-și. Acestea scriindu-ne” Pr6 -
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Sfinţitul Mitropolit Ungro Vlaniei că au cunoscut 
din scrisorile acelui. Atanasie, cumcă mulți din 
Pravoslâvnici au dat în scire Sfiriții sale. de alo 
vicleșugului acestui Atanasie .de - deprindere, şi 
cumcă turbură: pre creștinii şi se şilesce a-i în- 
târ ce spre dogme streine.. Judecat- -am și am aflat 
nici întrun. chip a fi fără numai al goni din turma 

„lui Hs. pre mâncătoriul. de sânge acela lup, cu 
“praştia sfântului Duchn. Drept aceea scriem, şi 
adeverim sobornicesce împreună cu cei co de 
față s'au aflat Pre sfinţii Arherei şi pr6 cinsti- 
ților întru duhul sfânt: iubiţilor noştri fraţi şi din 
preună slujitori, că acel râu gănditoriii, Şi amă- 
gitoriul Atanasie au mai vârtos a dice Satanasie, 
ca, terisit să, fie,. şi desgolit. d6 ttă Archierescă 
Slujbă,. și. orănduială, „ȘI scăpătat, şi scos din 
Arhierescul: cin, şi: lipsit de dumnerieescul dar, 
ne având nici o voe de a.șe înbrăca cu Archie- 
rescă podâbă, şi  Arhierescă Slujbă a, săvârși 
ca un Teresit, şi fără. de preoție, şi. unul din 

“cei proşti cunos«6ndu- -se, şi de cătră toți lăpădat 
şi gonit. lar care ar cuteza ase înbrăca cu 
dânsul, au a sluji înpreună, au ca pre un ar. 
chiereu a-l cinsti, au mâna a-i săruta, sau blago- 
slovenie, şi sfințenie de la dânsul a primi, sau 

„Venit bisericesc a-i da, lui, însă preoții de vor 
fi, opriți să fiă: de, toată slujba preoțici, ca neşte 
partaşi celui „nepărtatec şi. nebăgător de s&mă 
de oprire. Şi afurisiţă: să fiă de la Dumnedeu ca 
„neşte. vinovaţi celui desăvîrşit Catores. 

lară mirenii de vor. fi. tineri Său pătrâni 
câţi neascultând de besericesca. por uncă înpreună 

următori se vor arăta Si ajutori violenului aCes- 

  
o
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tuia, afurisit să fie do la Dumnedeu şi ne “ertaţi - 

Şi blăștemaţi, şi după morte nodeslegați, ŞI afară, 

_de beserica lui Ils. neprimindu: -se în Deserică, sau 

- sfinţindu-se întru grea legătură şi afurisenie să 

fie pân ce :se vor lepăida de viclenul acesta 

 întrast: chip să nu fie.“ : - 

Iscăliturile Pr6 Sfinţiţilor Mitropoliţi al Patui Vw chel 

| Țirigradului :: 

+ AL Iracliei Neofit + Al “ Halcidonilui 

“Gavril, + AL Derconului Nicodim, + AL. Agata= 

“polei. Romanos, “+” Al izicului Gavril, + Al 

Nicomediei Partenie, “AL Inonici . Antin, + Al 

Bwropolei Calinic, + Al Proponesului Mitrofan.“ A 

“Actul oxcomunicării- fii încredințat lui "Leo-. 

dosiu, carele luă titlul de Metropolit al Tran- 

- silvaniei, âră "Teodosiu .îl trămise lui “Atanasiu 

“împreună cu o epistolă, din partea sa plină do. 

simţ nobil. Amăritul Exareh cu inimă deschisă 

descopere fiului seu sulletesc, că. âncă de mult 

" doria - terbinte a scrie -şi a-l mustra pentru fap- 

“tele lui neplăcute lui D-deu şi Omenilor, şi cari 

“fapte urmări bune nu vor ave, fiind că n'a ju- 

decat: cu mintea nici jurământul făcut, nici jugul 

împus prin uniune: Îi pune în vedere urmările 

morâle şi. materi iale ale pasului seii nesocotit,. 

dându- se amăgit de onoruri trecă&tre. Ungerea a 

doua nu cra alta . decât o simplă comediă, cu. 

care Şi-a atras perderea sufletului, Din adâncul 

1) Acâstă excomunicare este! scrisă după copia făcută de d-l 

Nic.- Densuşianu după originalul ce.se află în muszul național al-* 

Academiei de sciinţe şi al Universităței regesci din Pesta. Copia se 

află în Academia Română No.: 370 vol. p. “90.  Acâsta escomunicare 

se află şi la Nilles în limba latină. Tom. |. p. 348. 

-_ Pa 
: "14 3



"inimei îi scrie cu lacrime, căci cu perderea lui 
se vor perde mulți alţii, cari au urmat după 
dânsul. Zădarnic 'asceptase, că d6ră îşi. va veni 
în fire şi se va, rentârce. în sînul bisericci pă- 
rintesci. Octoichul cerut i-ar fi trămis, dar nu 
este. voință Înaltului Domn nici a lui, ca să corr-. 

_tinue corespondința, pentrucă el e unit și legat 
cu aceia, cari sunt: contrari dogmelor, ce făc 
fundamentul. bisericei ortodoxe. Deci ca să nu 

“se falsifice, nu-i trămite . octoichul. Îi :cere, ca 
să-şi deschidă ochii și să -se abată din calea 
apucată şi atunci îi va trămite nu numai octoi- 
chul, ci şi ori-ce ar mai cete. „Prea, Înălțatul 
“Domn (Brâncovean) 'avea: de gând a da Dise- 
„ricei tale multă - elemosină, dară. acuma . nu-ți 
mai trămite nimică, fiindcă te "porţi nedemn“. 

“La urmă vine: Grăși la beneficiile, obţinute prin 

„uniune, cari nu: sunt în parte decât onoruri, ce 
tămâeză vanitatea, dar cari i-ai adus EXCOnNU- 
nicarea şi condamnar ea meritată.. Ne mai având. 
ocasiune să-i scrie, încheiă cu dorința, ca să 
se rentârcă : și să r&mână fiul bisericei ortodoxe, 
Bucuresci la 3 Mai 1702.1) 

| Astfel se terminară agendele uniunii Ro- 
| mânilor din “Transilvania, prov ocând.. lupte şi 
turburări, cari decurseră și mai apoi cu mai 
multă „ori mai „puțină înverșunare. Uniunea se 
privesce cu dr eptul de zu ac curat politic din 

„arta Românilor 2), făcut din “îndemn materia- 
„listic, anume spre . a-și înbunătăți sortea faţă 

1) Literae Theodosii Bucharestensis la ies op. cit. Pi 341- 345. 
> Popea 1. e. p. 126, !
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cu: greutăţile, cari apăsau gr6znic umerii popo- 
rului.. Mult a -contribuit la întroducerea ei fatala. 
situațiune, starea amărită și deplorabilă a popo- 
rului român, care s'a dat amăgit cu promisiuni | 
de drepturi și privilegii; nu mai puțin a con- 
tribuit decădința clerului precum şi lipsa de în- - 
strucțiune, _abnogare, energiă şi firmitate de 
caracter la conducătorii bisericel. Ca motor pu- 
ternic se pote însemna și tendința  politicoi 
austriace, de a asigura întărirea elementului 
„catolic. 
RR Propaganda catolică, favorită, de refetințelo 
politice şi scutită de “vulturul. austriac se sciu 
folosi cu destulă combinaţiune de împregiurări, - 

-spre a-şi ajunge scopul. Nu pot rămână neamin- 
tiți aică părinții. iesufă cari -mai mult decât ori- 
cine au asudat pentru uniune. Cu zelul, tactica, 
răbdarea şi machinațiunile lor sciură ci împu- 
țina, greutăţile şi a duco actul la indeplinre în 
scurt timp. 

Fără a. ne ocupa acum de consecinţele Şi 
protinsele fol6se spirituale și materiale 1) ale 
uniunii, nu putem tăce- de faptul, că. prin uniune 
în corpul naţional odată despicat -în - două, s'a 
produs o rană forte durer6să, rană, care strică . 
simțitoriu organismul întreg. Propaganda se conli-. 
mată şi pănă în giaua „de astăgi Și chiar sub masca 
nafionlismzuluă. 

Aspiraţiunile naţionale precum şi suv onitile 
legate de Roma, antică „servesc adeseă ca pre- - 

1) Vedi despre acâsta la Popea op. cit: p.: 125—140; compară 
Ă cu. tractatul lui Mangra „Roma și biserica lomânilor“ publicat î în 

„Biserica şi şcola“ şi reprodus în „Biserica ort, română“ anul 1883... 

12* 

+
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„text. "Gu tote sforțările însă Roma caurială na 

“găsit âncă în Românii uniţi pre agenţii prosupuși. 

“Lucefăriă uniților în genero au fost. înspirați şi 

conduşi de” sentimente mai sublime, rodicându-se 

"preste idea ângustă, de sectari. Probă avem în 

purtarea : unui “Inocenţiu Micul, Grigorie Maior, 

" George Şincai, Samuil «Micul, Simion Bărnuţiu, 

Tr cboniu Laurian, Papiu Ilarian, Nicolae Densu- 

şan precum şi a altor bărbaţi metitaţi. “Prista amă- 

gire cu uniunea le-a : deschis în urmă -uniţilor 

- ochii, convingendu-i, că scut şi siguranţă pentru 

oxistinţă nu pot afla la străini, ci numai la, aceia, 

“cari au un scop: de viaţă şi interese identice 

: cu ei. Multe lupte şi certe nefolositere s'au-perân- 

- dat cu, desbinarea, confesională, cari -mai-că au 

. consumat - vicţa naţională în sutele due trecute. 

* „Cu şerbitutea acesta n6uă — scrie S. Bărnuţiu — 

so întroduce în clerul - român un şerbilism nou 

împreunat cu O “îngâmtare, miseraveră, mai ales, 

în teferință. cătră > cei "neuniți, cari nu aveau pri- 

vilegiul uniţilor. » Acest, spirit necurăt locuesce 

în mânăstirea. din Blaj subt călugări: . face 

advocat> de iesuiți, şi pe un Petru Arono: dă 

lucru de ajuns episcopului Inocenţiu . şi animoși- 

lor protopopi. de atunci: murind călugării, r&- 

“mâne ereditate capitululuii succesor în funcțiunile 

„ călugărilor, şi de aci se străcură la cler: epis- 

copii, capitulul, protopopii și vicarii lucră pe între- 

cute sprecea mai profundă durere a clerului şi a 

t6tă națiunea, ca să nu mai scape biserica română - 

nică „odată do sub ac6stă subditelă - ruşinâsă ; 

| fi nefericiți!' cine v& va apera, - dacă părinții 

„vostri dau mâna cu străinii în contra: vostră?
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„-Ce ar dice episcopul Inocenţiu, când ar zed, 

“acuma nare losuitismul numai un advocat în 

biserica lui coa, aşerbită şi sfâșiată de Lesuiţi? 

„Ce a păcătuit bisorica n6stră — întrebăm și noi 

cu. episcopul Inocenţiu, —. dacă nu cumva a 

păcătuit unindu- se, de se pedepsesce cu infamia 

do. desertoriu? Cu zenizhtea, a îutrat de '0. dată 

"0 ură între Români, care a: fenut nai bine de 80 

„de ani. Lertaţi-m6, fraţilor! să. trec cu. .vederea, 

furiele iadului, * cari i-au sfășiat pe Români în -. 

acele timpuri nefericite, nu postulareți, câ să 

“descriu, cum. so: certau fiii cu - părinții, cum se - 

păteau frați cu fraţi fără să scie, pentru- -ce ; cum 

se: afurisau. preoţii nostri unii pre alţii; cum lu- 

“crau marii unguresci şi mai ales episcopii lor 

nainte curţii, ca să-i facă uniți cu puterea, pe 

Români; cum întăritau pe episcopii - uniți ŞI. pe 

călugări, ca să facă proseliţi. din Români; şi 

aceştia. nu vedeau, că sânt numai nisce unelte, cu 

cari se folosia invidia” ungurescă, ca să. turbure 

pacea între. frați. Cine ar put spune suferinţele 

Românilor sub acele tucburări? Cei neuniţi nici nu 

aveau preoți, nici episcop, pănăce căqură sub 

"jugul s6rbesc, nu-i apăra nici o lege în țară, și 

pe deputaţii ce-i trămitiau la» curtea, “împărătescă, 

duşmanii lor făceau, de-i: puneau la prins6re. Atât. - 

“erau de mari relele, cari le suferea națiunea ro- . 

mână în. urma . uniunii, „încât âncă pe: la. anul 

1735, aşadara.. numai peste 35 de. ani. după 

făcuta uniune se plânge amar, protopopul unit 

Nicoră Beianul cătră episcopul Inocenţiu cu aceste 

cuvinte: »/are mă fe, că nu on avea alt folos 

| din uniunea acăstă, care. 0-a fă icut i ci von rămâne.



— 182 — 

numai cu ura între fraţi şi cu mustrarea cugeluluic. 
Nu mult după acâsta alt protopop predica în 
biserica acesta (biserica catedrală din Blaj), c 
i-au înșelat fe Români cu uniunea ; însă acum era 
târdiu, pentrucă ura era înrădâcinată între frați, 

și dusmanii Românilor, cari nu dorm nici odată, 
privighiau, casă nu se stingă vre odată din mijlo- 
cul lor acest foc infernal.....*:) Aşa so respică 
unul din celebrităţile uniţilor, un bărbat mult me- 
ritat pentru no: mul românesc. 

Dar so ascultăm și părerile altora. 

Blaj, 

| 2) Discursul lui S. Bărnuţiu din 2/14. Maiu 1848, ţenut în Blaj 

IL „Istoria Românilor: P. Ilarian tom, Il. pas. 325 sequ. 

_
.
"
.
.
0
-



"
l
a
.
 

IE XII. 

Uniunea în lumina luceferilor ei.. 

2 

Ferberea produsă prin turburările religi6se 
“şi politice în Ungaria și “Transilvania era.. în 
„clocotire şi provocă resboiul civil. Atât o parte 
de Români cât şi Maghiarii, cu' deosebire par-. 
tisanii lui 'TOklyi, începură a so mişca serios. 

: În anul 1703 erupse în fine revoluţiunea lui E. 
-- Râkoczy, sub. stindardul căruia se grupară toți 

" nemulțămiţii, pe care îl sprijiniră din tâte păr- 
ţilo. Mare înriurire a avut asupra stărilor poli- 
tice - şi .religionare şi. cestiunea succesiunii la 
tronul Spaniei. Aceste - evenimente * potoliră do- 

“rinţa, în urma . situațiunii grave, şi pofta prea 

expansivă de - proselitism a guvernului “central 

din Viena, carele începi a şovăi după împre- 

giurări între - blăndeţe şi siluire. Împeratul Leo- 

pold I a .murit la 5 Maiu 1705, Gră cardinalul 

Colonici la 2 Ianuarie 1707. Atanasiu “ per- 

dend pe protectorii sei, în fața - năvălitorilor: 
revoluționari se refugiase la Sibiiiă. loan Circa .: 

ajutat de T. Râkdczy și de Curuţi se proclamase 

„de episcop. „În tot timpul de şeple ani fortu-
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noşi — scrie Barițiu), - — Românii desdinaţi şi în 

politică, adecă dintre cei uniți sai bătut, alătura 

car imperialii sub nume 'de „boufi,. cei “neuniți în 

“Partea - buni: „Răhoczy sub nume. de. curuți, cari :se 

ztcideaiă anii pre alpi ca Jerele. carnivore. "Acesta 

fu primul rod al uniunci cu papistaşii. - Cronicarii 

înşiră numele următorilor căpitani însemnați, cari 

ar-fi luptat în 6stea curuților, şi adecă :- Negru, 

Dragul, Bălică, Pintea, Bucur, Câmpean, chiar 
şi G. Nagyszori și alţii.) D6 bună samă, aceste 

“referinţe, precum şi faptul, că Atanasiu a. fost 

- amăgit prin uniune şi sa vâdut înşelat ulterior. 
- în speranţeli sale, acestea sigur Păi îndemnat, 

ca în sinodul sgomotos țenut în tâmna, “anului 

. 

Lil, precum. se afirmă silit, a subscris” respin- - 

jzorea uniunei. Îndemnat! apoi din nou la con- 
- teariul: în 3 Novembrie. 17IL a dat -un proțest 

în Gontra. acelui sinod). Atanasiu a reposat la 
19 August 1713. Fără îndociă, că Atanasiu Sar. 

fi lăsat de uniune, dasă Var fi lăsat. Era înse 
prea bine întrat în laţul şi. în apel lesuiţilor. 
După mârtea . lui: urmă 0 lungă sedisvacanță, - 

"apoi îl confirmat de episcop gr. “catolic paro- 
chul romano-catolic din Făgăraș. I0n Pataki, de 
origine nobil român catolisat. Sub. acesta se porni 

0 n6uă, v&nătâro. de sullete' şi frumâsa biserică 

ortodoxă din Făgăraș, zidită de Constantin Brân- 
covân Voda a fost cu forța ocupată +). 

9 1st. Tr. tom.- cit. pag. 226. : ” : 
> 2) Engel op. cit. pag. 178 sequ., Magaz. ist. tom, V. pag. 170, 

M. Horvâth: Magyarorszâg. tărtenelme Pesten „1862-tom, IV, Hur- 
muzaki |. c. pag. S7. 

3) Barițiu: Ist. Tr. 1. e. pag. 27, Niles 6 it, pag. 386—387. 
3) E. Miko 1..c. pag. Si, pei Pag
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în anul 1720 sau revoltat: Românii din 

comitatul Huniadorei, luând cu asalt cetatea Deva. 

Altă rescâlă sa făcut. la anul 1727 în ț6nutul 

„ Abrudului.. Ambele au fost năbuşite după lupte 

_sângerâse. e 

„Reşedinţa episcopiei unite sa strămntat” la 

anul 1721 de'la Alba-lulia. la Făgăraş, €r do 

aci la -anul 1738 la Blaj. 

“I6n. Pataki a reposat la 29 Octomvre 1727. 

După mârtea lui a durat sedisvacanța 5 ani. 

Inocenţiu Clain a fost instalat de episcop la 28 

Septemvrie 17321).:Acest episcop crescut la Io- 

suiți, a cercat cu tâte mijlozele să sporâscă 

uniunea între. Români, sedus fiind şi seducând 

pro alţii, că vor căştiga drepturi şi privilegii. 

- Resplata lui fă, că în urma silințelor sale, în. 

fine trebui să pribegâscă şi se moră în exil la. 

Roma. În cât privesce: drepturile dobindito pentru 

„naţiune, lăsăm se vorbâscă măestrul s6u bio- 

arat Dr. A. Bunea?): „Episcopul Klein cercase 

pănă atunci tâte "mijl6cele spre a dobindi de la. 

“cercurile hotăritâre drepturile, cari se cuveniai 

bisericei şi națiunci. sale. Se provocasoe' la legea 

dumnedeâscă, dar înzădar,” la umanitate, la . 

dreptul firci, la diplome, dar tote înzădar“.: Ca 

“se obțenă resultate amenința, că ori se face 

“dreptate. Românilor, oră se . spulbără uniunea. 

Detentorii puterii publice nu.se prea spăriau de 

acestea, liniștiți fiind, că clerul interesat fiind 

va adera. şi mai departe la uniune. 

| 9 Dr. A. Bunea: op. cit. pag: 8 - 

» 2) Op. cit. pag. 115, E
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- Caracteristică este descrierea situațiunei, 
după 46 ani de la actul uniunei, descrisă în „Pro- 
memoria“ episcopului Clain; ea sună: „De aceea 
amar se plânge clorul și poporul român unit, 
că de şi s'au. folosit de tâte mijlâcele imagina- 
bile, ca să-şi dovedescă sincera și: adevărata 
unire, totuși: pz futară dobîndi nimica, . Şi nau 
fost socotiți nici schismatici, nici catolică. Catolicii 
de ritul atin dic despre ei, că nu sunt. catolici . 
adevărați. - Unii văd, că “dea 7ievs mai bine pănă 

"a fost cu schismaticii, decât le merge acuma, Căci 
atunci aflaă toțdeuna scut: (patrocinia) atât la 

„principii români, cât şi în Moscovia, şi cu spri- 
ginul . acestora. tot maj. erati băgaţi în semă ațât 

„la Curtea regâscă, cât și în principat, ori pe 
altă cale erau. ajutaţi. Şi dacă, se întempla să 
nu li se facă ceva după dorința lor, cel puțin 
acesta nu era o iniuriă pentiu ei, căci sciau ei 
bine, că după drept nu li se' cuvine.!)“ 

Lucrarea episcopului Clain, terminată cu 
„acesta promemorie, -n'a, dus la nică un resultat, 
trebuind el se fugă la Roma. Așa s'au acordat 
uniților privilegiile. :Nu era “destul 'să fi unit, 
ci trebuia să te faci catolic, lăpădat de lege și: 

“de neam, ca se ajungă la ceva. Ore adi “Stăm 
cu mult: mai bine 2. Casuri. singuratico puțină 

mângăere ne lasă. Grele acuse aruncă episcopul 
Clain asupra teologului și asupra Lesuiţilor în 
memorialul adresat” împărătesei Maria Toresia 
la 14 Septemyrie 1741, -dicend că dacă i se 
pune teolog în: virtutea diplomei a. doua leopol- 

. 

» Dr. A. Bunca op. cit. Pag. 119.
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dine din 1701 atunci să se observe şi celelalte. 
puncte favorabile: clerului şi naţiunii: "„Teologii 
iesuiți nu apară clerul. de: maltratările, ce i lo. 
fac conaţionalii: lor eretici şi în loc să-i lumi- 
nezo pe aceştia şi să-i aducă la: calea adevă- 
rului, umblă să convertescă, sau mai bine di- 
cnd” să instrăineze pe Români de la adovăr. Zi 
na sunt conduşi de zel apostolic, căci atunci ar-a2€ 

câmp destul de „larg, în sînul națiunii magia e, ci. 
de pofta de.a rupe şi micşora fundaţiunea destul ; 
de mică a episcopului unit. Ei sar pute mul- 
ţămi cu colegiul lor din Cluş și cu. residenţele - 
lor bogate din Sibiu, Alba-lulia, Braşov -şi Odor- 

“heiui, de: zade pot frămite propagatoră ay credinței . 
catolice, câți ie Place, Dar nu aă acest gând, ci: 
caută odihnă în loc de muncă, nu vreaii să „se facă 

* apostoli, ci să poruncescă. episcopului şi “clerului, și 
să-și aproprieze o parte din cele 3000 fi. des- 

tinată pentru . episcop, fără; a lua în socotință, - 

„că clerul unit nu. are nici cu ce se hrăni şi 
îmbrăca. Din contra “ei vreau să aducă şi pe 

"episcop la acestă. sorte tristă, şi în faptă: Tau . 
şi adus, căci “episcopul, care nu are pentru sine 

quartir corespundetoriuă, trebue să se îngrijască. 

de quartir pentru teolog, şi să-i procure legume, 

_fen, oves şi alte trebuinci6se pentru casa și caii - 

lui, şi prin acâsta să se facă: provisor ul teolo- 

ului. Ziă unde a ajuns demnitatea episcopescă ! 

Fă sorlea "nostră iserabilă ne mai pomenită pote 

 zăcăiră în Furopă.<! 
7 7 

9 Dr, A. Bunca op. cit. pas. 149—150.
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_ în chipul acesta se. arată fol6sele uniunii. 
Aşa scrie Clain despre Iesuiţi, carele a crescut 
între” ci.și-i-a cunoscut bine. Aceştia s'au și res- 

"Dbunat asupra lui,  pregătindu-i căderea. Unde 
„aflăm noi în istoriă exemplu, că Lesuiţii să, fi 
luptat şi jertfit cândva pentru drepturi naţionale 
sau pentru patriă. Ei au un scop: întărirea or- 
dului lor. În sînul catolicismului chiar au ci 0. 
posițiă excepţională. „Explicabilă esto furia şi 

ura lor asupra episcopului Clain, . carele lupta 
pentru a. căștiga drepturile .ptomise prin diplome 
imperiale, bisericii, clerului şi poporului unit. Dar 

„pentru nisuințele : sale nobile, . fi presentat, de 
un. bărbat sesvrătitoriu, de: un trădătoriu de 
-patriă şi de un. promovătoriui “de sshismă. De 

* calumniatori şi “trădători ai seci numesce |. 
“Clain pe Iesuiţi. 1) Delăturarea acestui episcop 
a produs. frământări grave în sînul bisericii gr. 

catolice din Transilvania şi a instrăinat po mulți 

dintre Români de ca, convingendu- se, că ati 
nu- se au în vedere iâteresele Tor ci alo altora. 
Fără indoâlă că la; aceste agitaţiuni a contribuit | 

“Şi lucrarea monachului Visarion. Caracter mai 
„pronunţat luară, aceste turburări în părţile Dobrei, 

Devei, Orăştiei, Sebeșului, Mercurii, Seliștei şi 

Sibiiului. Requisitele, odă jdiile, cărţile şi alte lu-. 

cruri bisericesci fură, lăpedate afară din biseri- 

cile. gr." catolice . de poporul. infuriat, şi chiar 

pământul a fost săpat pănă la adâncime de un . 

cot şi aruncat afâră şi adus altul în loc. Au 

- spălat icânele din biserici. Tâte acestea le-ai 

» Dr. A, Bunea op. cit. pag. 164—167,
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că atât locurile cât şi aa 

sele au fost pângărite şi spurcate de precții er. 

catolici... Chiar” şi unele persâne înmormântate 

- cu preoți uniţi au fost deseropate şi îngropate 

cu preoţi ortodoxi.:) 

Mai tâte le credem că, s'aii petrecut în 

rovolta amărită, vedându-se: Românii amăgiţi şi 

înşelați în speranţele lor legate de uniune. -Nici. 

întrevenirea, prin deputați la, curtea din” Viena 

ma. schimbat șituaţiunea întru nimic. 

Descrierea acestor lupte şi suferințe din 

„veacul penultim,. trebue să împle de jale: şi de 

durere ori care suflet curat românesc. Nu ne 

putem extinde -acum asupra acestora, căci am 

deschide rano vechi şi nevindecate, ci ne măr- 

sinim a reproduce unele voci, ate unor bărbaţi, - 

fără. îndoblă de ceu mai mare trecere între toți 
€ 

Românii, carii la gr. catolici se numră între 

" “luceterii lor.. | a e 

„Unirea cu biserica Romei — serie AM. 

Densușan  —?) aşa cum 0 . făcuse. „episcopul 

Atanasie, sa părut. tuturor bărbaţilor. nostrii lu- 

- minaţi din seculul trecut şi din: secului present. 

un paș forte greşit în ce privesce viitoriul acestei 

Ii) Vegi pre larg la Dr. A. Bunea op. cit. pag. 218 scqu. E. 

“ Niko |. c. pag. 147 scqu. adscerie tâte lui Visarion, pre care îl nu- 

mia popotul „Sfântul“. Noi nu ne putem estinde în acest" tractat.. 

Despre biserici gice: „Nehol Hunyadvărmegytben, flatszeg videken 

az O'âh buzgosâg arra ment, hogy & templomokat megtisztitanâk, a . 

făldet mâlyen felâsvân kihordanâk.” uj .fâldet tăltven helyere.. nchol 

igen sok vizet hordottak be a temp'omba megmostik az uniotl. 6s 

ckkeppen szenteltek fel ujra a templomokat; - n2m unitus papokat 

allitvân a szolgălatra“ paz. 157—153; vegi şi. P. Bod |. c. pag: 

349 sequ. -. . Pi ÎN a 

3) Vegi broşura cit. pag. 34.
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biserici şi iitoriul naţiunei române - din Tran- 
Silvania“. Eră. G. Barițiu scriind despre mârtea 

„lui Atanasiu, adauge: „Turburările  religise 
dintre Români s'au" mai liniștit, înse numai pen- 
truca mai, tărdiu se reînvie cu o urgiă atât mai 
mare po 0 lingă serie de ani, precum pote se 
afle 'cu amară :durere sufletâscă tot Românul, 

„Care se interesâză de istoria  bisericei sale.“:) . „Făci paterul Barani, dice Sara? Ciaiu, mărturisirea unirei 'cu biserica Romei în: limba latinescă, care limbă Teofil nu o înțelegea, în care nu se scie din .ce pricină nau dat Barani episcopului titula de Mitropolit şi de Archiepiscop „» «+ « Heveneşi provinciatul lesuiților a lucrat de s'aii pus pe lângă. episcop un teolog (catolic).“?) - Vorbind apoi despre instrucțiile prin cari se vatămă „autoritatea, -ierarchică române, continuă astfel: „? „Mult au stătut Iesuiţii de episcopul. Atanasiu, ca, se 'iscălescă acele instrucțiă, ci episcopul nici decum. n'a -voit.a le iscăli, că au cunoscut măestria Iesuiţilor... Tâte aceste _trele (diploma „a “d6ua leopoldină şi înstrucţiile),. se socot: a fi numai scorniturile (falsificările) Iesuiţilor, cari în. tot “chipul voiau se stăpânescă, peste . clerul TO- mânesc ...., Ear - după eşirea episcopului Clain din Ard6I, în popor se audiaă aşa cuvinte cumcă Clain pentru aceea au eşit din ţera, 
„Pentrucă au v&dut, că unirea nu e. bună, şi i-a părut re, că a: unit atâta mulțime de suliete, "din care causă se întorceaă la n6unire.“ 3) 

» 1) It. Te. tom; cit. pag. 327. Sa „2 Vedi Nic, Densușsn |. c. pag. 33; Cipariă : Acte şi Fr. pag. 84. *) Acte şi Fr, pag. 103.
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Alt bărbat “valoros G. Şincaiu scrie așa: 
„Unirea acesta, cum se va arăta la locul seu, 
mai pre urmă, numai popilor a folosit, că aceştia 
au dobândit puţină, scutință cam anovoiă, dar. 
nobilii ai remaăs şi r&mân cu buzele drâmboiate 
pănă astădi, căci lLatinilor destul le este, că. 
înșelând pe Români în partea 'lor au putut în- 

vinge -cu numărul pe Calvini: «1 Vorbind de Ata- | 

nasiu relateză după Oserei următârele ; „Şi mer- 

„gând la Yiena de. la cardinalul Colonici cu mare 

cinste sai primit Și i-ai aruncat un lanț de aur 

în grumaz: acesta i-a fost totă mergerea înainte, 

că tocmai precum lucră, dracul, de caută voia 

omului, pănă ce îl aduce la pocat, apoi. îl portă, 

pe unde vrea, aşa, au: făcut și cu vlădicul, pănă 

când Vaii apucat în cursă; pentru că popistașii 

cu tâtă sfiala îl cinsteau „pănă atunci, Gră după 

aceea, i-au luat t6tă ocărmuirea din mână, şi 

este un iesuit Tăngă densul' pururea, fără do a 

căruia, scire şi voiă nici o carte pote scrie cuiva. 

Bucuros s'ar lăsa de. unire ca acesta, dar “nu-l 

lasă: De.a mâncat sărat bec, că adevărat i-or 

împl6 păharul.“2) La alt loc dice: „Ci noi Ro- 

mânii, de vom lua afară clerul cel unit, care 

âncă numai atâta, se socotesce .cât a cincea. 

râta la car, ce folos am avut sau. avem din 

tâte aceste: pe 3) 
Eruditul Potru "Maior dice :."„Şi acuma se 

“află uniă şi prin părţile nâstre, carii înv&ţând la 

- . Roma teologia socotesc, că numai acelea sunt 

9 “Sincai tom. II pag. 136. 
) Vedi tom. III pag. 203 

- 5) Vegi tom. III pag, 189.
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adevărate, - care lo» au . audit la Roma Și dor 
sângele şi Par ve&rsa: pentru monarchia papei. 
O! de ar fi aperăt. Dumnedeu neamul românesc 

- de acest felii de 6meni învăţaţi Şi teologi, carii 
numai cu 'autenţia, cu tiful şi cu vâlfa ce ai 

“în „haine, Și în. locul lăcașului său vreau 'să în- 

vingă- pe toți, do „spun ceva-de-la Roma să 

taci, să înlomnesci, să caști gura... De arăţi din 
Sfinţii părinți, din sobâre și din istoria cea veche 
a bisericii, asupra poveştilor lor, îndată eşti 
schismatic şi mai” -reu .decât oreticii.  Trebue 

"înaintea... acestora toți să. plece capetele, să-i 
chemi Rabi, domnule, Măria “Ta şi alte titluri 
ce se împotrivâsc cinului călugăresc: Şi în acestea 
“lucrând li se pare că . atunci. ţen mai tare ca- 
n6nele bisericesci şi aduc slujbă: lui Dumnedeu. 
O -vreni! O obiceiuri 1 2) Eră la alt loc, serie, 
că. episcopii gr. catolici erai asupriți de cei 
romano-catolici şi. exclamă „Papei nui trebuia 
Români, i-a trebuit, numai catolică, ca să-i su-, 
“pună şie-şi şi ori. cuie | 

înv&țatul Bărnuţiu scrie: .„Supt înalta pro- 
tecțiune a . acestui Strigoniu fabricat Lesuiții 
diplome false, scoteau rescripte de la curte şi 
bule 'de la Roma pentru 'n6ua subprigonire a 
Disericci române Sub titlu de episcopat al Lă- 
gărașului, numai simplicitatea preoţilor români 
apără demnitatea „Metropoliei. Românilor. de. n'a 

apus cu totul, că nu luară întru nimic: atari bule 

„Şi rescripte şi continuară și după uniunea acesta, 

1) Procanonul lui. P. Maior de G Erbicean, Bucuresei, 1504 
pag. IS într, în .
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ca şi înainte de ea, a cânta în tâte bisericele 
române tot pe -Archiepiscopul -lor ca şi. mai! 
înainte... ... . Îndată la începutul uniunei 
vedem în sinodele nostre, pe patrelo reptore al; 
Iesuiţilor președând în locul: superintendentului 
reformat, şi pe alt Iesuit îl vedem eîncetat în - 
câstele episcopului nostru priveghiindu-l, - ca pe 

„un făcătoriu de rele. Acum spuneți-mi, ce di- 
„ferință este între superintendentele de 'Tofeo şi 
între iesuitul Baranyi, care din amenduoi a fost 
mai bun pentru Români? Îndată. după. unire 
episcopul: catolic din “ Alba-lulia încalecă „peste . 
Archiepiscopul nostru și-l face vicari, Al în- 
fruntă, îl dojenesce „al 

“Tr. Laurian în „Magazinul istoric“ scrie £ 

„P e lângă tote aceste. decrete şi - mandate 

“imperiale, 'guvernul și ordinile transilvane sciură 
așa de bine să întârcă lucrurile, ca. Românii să 
r&mâie tot în starea de apăsaţi şi de despoiați 
de drepturile cetăţene. După decretele imperiâle 
trebuia, ca între cele patru religiuni primite : cato- 
lica, literana, calvina, şi ariana să fie o egalitate 
perfectă, persânele' bisericeşcă să se bucure tot 
de aceleaşi scutiri şi libertăți, laicii să aibă tot - 
aceleași drepturi, după, . starea lor. de nobili, liberi 

şi iobagi. Roniânii. se. număra acum între catolici, 

și trebuia atât în -respectul bisericesc cât şi. cel 

: politic să se împărtăşască de tote benefiţele, la 

„- care au drept catolicii dela deregătoriile cele mai 

mari . până la cele mai mici. Catolicii dobândiră ! 

- anaatlt prin! unirea „Românilor Ă căci ÎȘI inmulțiră 

2 p. Ilarian tom, II pag. 823. 
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numărul în compărăţiune cu celelalte“ secte, aşa, 

în cât-lo 'întrecea pe tote“)). o. 
Apoi continuă la alt loc” astfel: 

„Români, afară de . micile scutiri ale. Persone- 

: lor bisericesci, a. dobândiră - nimica prin unire, ba 

ducă şi perdură. Perdură independința lor: ca, Ro- 

mâni: și ca religionari de ritul: oriental, care o 

aveau ei mai înainte pe lângă tote asupririle 

ce întempinau din partea oterodoxilor; perdură 

Archiepiscopatul,- căci:acesta după unire. se de- 

“pradă la starea de-simplu episcop supus censurii 

Iesuiților şi supremaţiei archiepiscopilor catolici, 

perdură chiar naționalitatea, Cei mai mulţi Români 

cari se înălțară cu încetul din întâmplare — âncă 

după dr eptel6 pretensiuni, care le avea ca Români 

uniţi, — la deregătorii mai înalte între ungurii 

catolici, trecură dela, legea. de ritul oriental la cea 

de ritul occidental, supt pretestul. că acestea 

sunt acum tot una, şi cu modul acesta se lăpe- 

dară şi de națiunea. lor şi se unguriră. Atari 

exemple avem prea multe. Acesta strică atât de 
mult, încât Românimea nu putu de loc să.se 
ridice din starea de plebeitate, căci veri” care 
se înălța peste dânsa, își. părăsia națiunea. — 
Vedi unde duce tucrurile intriga machiavelescă! 

- — Românii” ar trebui să scie, căci sunt -Ro- 

mâni; şi chiar. "când ar fi'cu totul: catolici, ar 

trebui să, şe: susție ca Români Şi să, figureze ca 

Români“2). 
Papiu Ilarian în istoria sa, se pronunță € “des- 

pre uniune așa : . | 

DĂ Tom. cit. pas. 326-—397.. - 
2 Tom. cit, pag. 328—329. 

x
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„În astă formă feceră Românii. uniunea ' cu 
biserica Romei, care a fost un adevărat papt 
cu condițiuni cu catolicii transilvani, cari âncă 
era. fârte asupriți | pe atunci de cătră calvini: 
de altă parte se pâte considera de un apt curat 
politic” din partea Românilor asupriţi, cari credea, 

“ca'prin acesta nu numai vor scăpa de persecut. 
iunile cele grele, ci vor câştiza şi drepturi egali 
cu celelalte națiuni e religiuni din patriă” D. 

* Continuă apoi: ă - 

» Prin unire, afară de scutirile unor Zersine Ji 

sericescă, nt căștigară Românii nică zu - di ep, ba 
„aşa își sciură bate joc Ungurii.e Sasii de tote 
decretele e resoluțiunile împ&răteşci, încât ei tot 

„de toleraţi se considerară şi după unire pân' în 
1818, e lă deregătoriile țerei, cari se împărția 
după cel trei naţionalităţi e după religiuni 
'recepte, forte arare-ori se punea și vre-un Român. 
unit, fiindcă dicea Ungurii: , Acum tot atâta esto, 

s'a pus un catolic, voi încă, catolici sunteti“, 
dacă. se Punca v”un Român unit, debea să se: a | 
a numai de unit, ci chiar de catolic, prin acesta 
se făcea uigur. Sumă, de inteligenți - români, cari 

_apucară la ceva deregătorie, se unguriră cu 

tipul acesta, şi: apoi toţi lăpădații (renogaţii) 

era âncă mai nericuloşi pentru Români decât. 

chiar înșiși Ungurii. Dela unire încâce se perdi 

dreptul metropolitic al Românilor 'din 'Transilva- 

“nia; archiepiscopul dela Strigoniu cu pretest de 

proteptorat ' şi aroga drept de metropolit peste Ro- 

mâni; €r în 'csstele episcopului sta teologul iesui- . 

1) op. cit. pag. 57. | . 
pr , - - 13*
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ordinat de epitrop Greşi-care * al clerului, cum 

se dicea, pentru starea cea de jos de învă&țatură, 

“în care se afla acelaş remas de supt epitropia 

grecâscă dinpreună cu poporul, — supt a Că- 
rui iesuit censura bisericii românesci nu era 
mai puţin dependentă decât pe timpul consurei 
superintendenților calvini“. 1). 

“Tot în acest loc citat mai a urmă seric: 

>hn urmă dela unire âncoce de o parte vădend 

" Românii, că prin unire mai . mall. perd, decât căş- 
ligă, e amărindat-se de. "poi farea cea  arogălire 

e scandaloasă a Jesutiţilor, apoi sumuțați şi: de 
străini, cărora nu le plăcea, ca Românii să 
fie toţi întruniți (cum dice P.- Maior: o metân- 
na . străină voi, ca Românii să se desbineîn 
d6uă părți), mai adaoge şi fanatismul nutrit nu 
numai de străini, ci şi de nesciință, zcepură a se 

“abatere dela -Tăcuta unive, misionari din ţera ro- 
mânescă e dela sârbi âmblă prin ţeră spre a-și 
căştigare proseliți: ura nespusă, certe sânge- 
rose se născură între fraţii. de un sânge din 
causa unirei e neunirei“. 2) | 

Papiu larian în discursul s6u despre 
. vi6ţa şi activitatea, lui G. Şincaiu dice: „Ro 
„mânii de aici din “Transilvania, călcaţi deo- 
potrivă în cele bisericesci, politice şi sociale, 
după căderea Transilvaniei sub : casa hab- - 

- Sburgică fură amăgați Brin promisiune de drep- 
turi i egali cu u Ungură şi a se ai cu biserica Romei. 

) Op. cit. pag. 58—50. | 
1) Loc.'cit. pag. 59—60. -.
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_YWorbind despre reul causat prin uniune: 
adauge: „Din cari tâte 'se vede, că Şincaiu, ca . 
ŞI Clain episcopul, Clain călugărul, Petru Maior 

"şi toți Blăjenii luininaţi din seclul al XVII, cu- 
nosceau tot -r&ul „fatal produs prin unire .... 

-. oi” lesuiți "Români de la Oradea-mare, de la 
Gherla .....: şi do aiuria, voi câri în aceste 
„dile ale luminei şi ale libertăţii. cutezaţi a îndemna, - 
-pe Români să mergă la sinodul catolicilor. din 
Pesta; voi cari mergeţi cu cutezanța până ada . 
Româbilor uniți numele străin Și urit “de Cato- _ 

ici... Voi cari prin acesta şi alte asemeni 
criminale apucături, cercați a rumpe de tot o 
parte însemnată a Românilor! din corpul cel mare 
al naţiei, audiţi pe profetul Şincaiu şi până e timp 

 convertiţi- vei SR | 

- Bruditul istorie Nic. Densuşan în scrierea 

sa „Revoluţiunea lui Horea“ scrie: - 

„Românii din “Transilvania, după lungi și : 

“grele suferinţe, dorind: în fine să scape de mise- 

"riile unei. servituți insuportabile, cum şi de per- 

PE secuțiunile . relizi6se ale calvinilor, se hotăriră . 

să-şi. schimbe religiunea Şi în modui acesta să 

ajungă la o stare. politică mai fericită. . 

„Săduşi prin diferitele promisiuni ale Lesuiţilor, 

- Gavril Heveneşi și Paul Barani, îndemnați de 

“curtea; imperială . din Viena, niitropolitul Atanasie . 

şi protopopii români din Transilvania, - se notă- 

'resc la anul 169S'a se uni cu: biserica Romei, 

cregând, că în modul acesta religiunoa română 

. ă Vedi, vița şi operele lu G. Şincaiu pag. 32—34 la Nic. 

Densuşan broșură cit. pag. 41—42. :
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-va, ajunge să fie religiune legală în Transilvania, 
&r clerul și poporul român se va pute bucura 
„de tâte libertăţile şi drepturile, de cari se bucu- 
rau aderenții bisericei catolice. 

„În acâstă speranţă şi numai singur din aceste 

motive se făcu unirea.cu biserica “Romei, unire, 

care primi o formă reală prin manifestul din 7? '0c- 
tomvre 1698, dat în mănăstirea Stei Treimi 
din Alba- Julia, prin care mitropolitul Atanasie şi 
38 protopopi români din “Transilvania declarară 
în formă solemnă că se unesc cu biserica Romei, 

_Yoind după cum diceau dânşii, să trăoască cu 
aceleași privilegii, cu cari trăese membrii ii şi preoții 
bisericei catolice. 

„Dar' unirea din 1698 fi un paş e greşit al Ro- 
mântlor de” preste Carpați. Prin. actul dela 1695 
metropolitul Atanasie şi clerul din “Transilvania 
sacrilicară întregitatea bisericei române, pentru 0 
simplă, sperânță a unor drepturi politice și civile, 
drepturi, cari: mai- curând sau mai târdiu se 
puteau - căştiza şi pe altă cale. Şi în faptă 

„unirea cu biserica - Romei. nu schimbă de! loc 
posițiuneă socială şi politică a, Românilor din 
Transilvania. Biserica română, r&mase, şi de aci 
înainte numai biserică tolerată, națiunea, română - 
o naţiune fără drepturi politice, preoţii uniţi iobagi 
ai nobililor, fără privilegii și fără, venituri, popo- 
rul fără representanți în camera Ti ransilvaniei, 

oficiile țerei distribuite, numai la, aderenții celor 
„patru religiuni, a religiunii catolice, calvine, lu- 
terane Și unitare. şi fără nici o considerațiune 
la religiunea română. unită, er poporul român, 

4
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care nu voi să trecă la unire lipsit de biserici, 

lipsit de episcopi şi persecutat în tote modurile 

şi pe tâte căile de guvernul din Transilvania şi 

de guvernul central din Viena; — așa, că unirea 

cu biserica Romei, care se făcuse . din simple! 

motive politice, nu aduse de loc: resultatele, pe . 

cari le sperase mitropolitul Atanasie. şi clerul 

român dela 1695. „Desilustunea era mare“) 

“ Nic, Densuşan în scrierea sa: „Indepen- 

-denţa bisericescă a Metropoliei Române de Alba- | 

Iulia“ scrie: să 

„Starea întru adăvăr tristă, în care-a lăsăt | 

răposatul metropolit Vancea Mitropolia română 

de Alba-lulia, şi cu “deosebire încercările sale 

pericul6so 'de a. întroduce în biserica română 

credința catolică, şi întreg sistemul de g&uvernare 

catolică, au turburat adânc consciința religi6să a 

poporului român şi pacea, bisericilor din acestă 

Metropolie.“ | 

| „În urmarea acestor încercări nefer icite, po-: 

porul român. din Metropolia Albei-luliei se află - 

„astădi în periculul de a fi rupt pentru totdeauna 

- din sînul - bisericei sale * naţionale . românesci, și 

rupt din corpul națiunei române. Românii greco- 

catolici se află astădi — și acâsta: o spunem: cu 

adâncă durere sufletâscă — pe drumul acelor 

"Români din Ungaria şi Transilvania, cari în sc- 

-“culele trecute, seduși . de propaganda Francisca- 

- nilor şi a Dominicanilor, trecură. la catolicism, 6r 

dela “catolicism trecură . la  calvinism, și astfel 

5) Revoluţiunea 1ui Horia, Bucuresci 1884. pag. 71-74.
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se rupseră - peritru. vecinicie din corpul naţiunei 
române“!).. - , 

„Apoi după ce supune undi critice severe 
deliberatele conciliului din 1$72 şi din 1832, dice: 

„Din cele înfăţişate pănă “aici vedem! așa 
dar, că sin6dele ținute de metropolitul Vancea 

„în a. 1872 și 1882 nu: erau sin6de de admini-. 
strațiune bisericâscă, nu erau sin6de. dogmatice, 
sau pentru apărarea credinței n6stre .în contra 
unor eresii Gre-cari, 'ci erau adevărate adunări 
secrete pentru schimbarea religiunei strămoșesci 
a poporului român din Metropolia Albei-lulie. 

 „Aceeace făcă. Mitropolitul - Vancea în 1872 
şi 1882 întrece de o miiă de ori ceea co a făcut 
episcopul Atanasie la 1698. Sinâdele Mitropoli-.. 
tului Atanasi6 nu primiseră nici o dogmă catolică, nu 

- cedase-pontificelui român nici un drept: de legisla- 
ţiune şi administrațiune în biserica de Alba-lulia. Însă 

” conziliile Metr opolitului Vancea primiră tâte dog- 
mele catolice, totă credința catolică, declară pe 
papa, de suprem! cap ierarchic, cu puteri abso- 

„lute şi infalibil în Metropolia de Alba-Iulia. Episco- 
pul Atanasie fusese. silit de grelele împrejurări 

„de atunci și el făcuse o: unire cu Roma în sens . 
naţional. „Metropslitul Vancea însă, fără să fie 

“ constrîns de evenimente “politice, ori de “altă 
natură, făci 0 unire. esclusiv în sens catolic şi: 

„în contra voinţei poporului “român. Astfel, că 
din punctul: de vedere al catolicismului, unireă . 

„» cea adevărată catolică cu , biserica. Romi nu 0 

*) Vegi locul numit pag. a, Ie 
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făcă episcopul Atanasie, ci O făci Metropolitul 
Vancea. 

„Ceea- ce nu putură să. căștigo 1 misionarii ca- 

tolici în timp de 200 de ani dela episcopii, dela 
„protopopii, dela popii și dela poporul românesc, 
câştigâră într'o singură di, - într”o singură şe- 
dinţă dela Metropolitul Vancea. | 

„NO aflăm aşadar în. fața, : unei lovituri de 
--stat în biserica din Alba- Iulia. 

„Ne aflăm. în. faţa unor sin6de ilegale: ținute 
“în contra can6nelor. bisericei orientale şi în contra, 
usului vechiu, ce'a esistat în biserica 'n6stră până, 
la Metropolitul Vancea ; în “faţa unor acte, prin 
cari se rupse cu .totul “mitropolia” Albei- lulie. din 
biserica r&săritului, şi se desființă, din fundament 
vechia, independenţă. a acestei sfinte biserici, ce 

_0 avea până aci pe terenul. bisericesc, nu din 
“graţia pontificilor,- ci pe basa unci scrii. de -insti- 

tuţiuni vechi naționale-bisericesci, pe cari le putem 
urmări până în cele mai depărtate timpuri ale. 
evului mediu, indopândență, care a fost ap6rată 

“cu-0 resoluţiune: dâmnă, şi bărbătescă - atât în 
timpurile. nefericite. ale națiunei n6stre, când papii. 
dela. Roma atițau. pe regii Ungariei cu .resbel de 
exterminare asupra a poporului nostru, cât Şi în tim- 

pul persecuțiunilor calviniste din Transilvania: D, 

“Apoi. mai la vale continuă astfel: 

„Toţi suntem într'o formă îngrijaț, ba chiar 

înspăimentaţi, de “consecinţele periculose pentru | 
biserica. şi naționalitatea nâstră, în urma lăp&- 

dărei iostre. de credința strămoșâscă, în urma 

1) Vegi.|. cit. pag-- 14215,
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catolisărei fomale făcute în 1872 şi 1882, în 
urma despoierei metropoliei de Alba-lulia de 

tâte drepturile sale ds autonomiă şi libertate, în 

urma eschiderei întregului cler (atară de episcopi). 

de a 'mai avea vot decisiv în sin6dele metropo- 

litane, sau în: urma eschiderei poporului “român 

credincios din ori-ce fel de sin6de. 

„Suntem îngrijaţi, fiindcă biserica română a 
fost singurul port, în seculele trecute, în care 
sa. scutit naționalitatea _nâstră română. În bi- 
serica română s'a păstrat comunitatea - credinței, 
comunitatea limbei, comunitatea intereselor n6stre 
“politice, în biserica română am aflat mângăieri, 
încuragieri şi apărări în dilele grele, ce veniau 
preste. naționalitatea, n&stră. Prin biserica nostră 

naţională, sa reconstituit de nou „naționalitatea 
română... Dar astădi în motropolia română de 

“Alba-Iulia s'a furişat '0 religiune străină, ca: sa 
-desbrăcat de caracter ul s5u naţional, guvernarea 

bisericescă supremă, nu mai este . în: mâna Ro- 

mânilor, ci în mâna străinilor, cari au alte. în 

- terese bisericescă şi politice, şi: puţin îi dâre 'de 
naționalitatea şi de caracterul, „național - al pi 
sericei nostre.“ !) . e 

Regretătul: G. Barițiu scrie: “De: câțiva ani 
se propun câteva doctrine; precum e doctrina 
despre infalibilitatea- papei şi despre. 'potestatea - 

“lui absolută “de a formula. Şi împune dogme 
n6u5, care nu se cuprind în simbolul. credinței 
adoptat de biserica nâstră, “care şi: pănă. acum 
au, produs cele mai mari . îngrijiri şi neodihne 

1) Vegi 1. cit. pag. 15, -
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spiritelor, câte se înfiră de. un: asemenea. ab- 
solutism încarnat. Aceste 'doctrine şi altele. ase- 
menea, acestora, mai vărtos de 18 ani încâce, 
“au început a râde cumplit la rădecinile confe- 
siunci greco-catolice. şi a o periclita, . mult mai 
ereu decât însuşi cesaro- -papismul rusesc“. Tot 
el dice; „Românii uniţi” mau nimic „de împărți N 

cu Romano- catolicii.“ 

Se ascultăm, acum şi vocea vicariului me- 

tropolitan .L. M. Moldovan: „Una frică generală 

domnesce acum de mai mult inimile uniţilor, 

că /a firul viefei bisericeă acesteia rod verii uct-, 

getori. _Acâstă frică. cresci din di în di.şi se . 

mări din an în an aşa cât sinodul de la 1868 

s'a cugotat dator a lua măsuri de urgenţă spre - 

salvarea bisericei ... . Aşegemintele bisericei 

n6stre se alteraseră prin "dispuneră şi ordinațiună 

anticânonice, afară. de aceea absolutismul se; 

lăţia într'ânsa din ce în ce mai mult. “Sinodul 

_xoia se pună o stavilă acestora“.!) Ce folos 

înse, că conciliile din 18372 și 1882 s'au. pus pe 

„altă: basă. După părerea mea biserica gr. ca- 

tolică în calea 'ordinei este formal contopită adi 

în biserica curat romano-catolică. În credință 

“nu mai este nică o deosebire, ci numai ritu! mai 

_sustă. Dar şi acesta. se va schimba pe nesimţite | 

„cum. Sau schimbat şi altele, şi cum au aban-” 

donat „Pravila“ așa vor părăsi şi ritul. De n'ar 

fi temă de popor pete. Sar fi şi făcut. Cu vreme 

vor ajunge gr. catolicii şi în congresul catolici- 

lor. ŞI astădi sunt repr esentanți ai acestei direc- 

1) Moldovan: Acte - nodal + t. I pag. 191,
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țiuni. Posturile însemnate și de încredere vor. 
A ocupate exclusiv cu elemente 'ultra-cațolice, 

cari vor renunţa, la, drepturile auton6me ala bi-: 
sericei gr. catolice, er..de drepturile naţionale 
vor .'abdica, total. Crescerea clorului unit în 

„seminare pur- catolice şi străine şi cu spirit de 
propagandă, papistă, este un măre „pericol pen- 
tru nGmul! românesc. - 

Se ascultăm Și glasul altor istorici români.



XI 

Opiniunea istoricilor ort. români de- 

spre uniune. 

= 

Am arătat în titlul precedent părerile unor - 

bărbați de nediscutabilă valdre din sinul Româ- 

nilor gr.: catolici, cari cu adâncă durere şe pro-. 

nunţă atât de grav în cestiunea uniunei. Vocile lor. 

sunt erupţiuni de tot jalnice, ca să ne venim în | 

oră, v&dând spărtura. produsă prin uniune în, 

-corpul. naţiunei, şi considerând urgia deslănţuită 

asupra n6stră prin ura şi lupta dinte fraţi, spre 

paguba nâstră şi în folosul străinilor. Legitimă 

şi scusabilă trebue să apară deci şi durerea: . - 

nostră a celoralalți Români, cănd audim expu- 

d&ndu-se voci pentru: »gomniae Şi: >futereac papei. * 

Noi cari am gemut sute de ani în sclăviă - 

să no orbim pre. noi înşi-ne şi să ne sfășiem 

între. olaltă,: să robim şi să “luptăm pentru a 

mări şi ţin la stăpânire pre papa. Este acesta 

glasul Românilor cu, durere pentru neam? Este 

acesta duchul care .a inspirat pre luceferii uniți 

lor? Nu!:Acesta este glasul misionarilor fanatici ; 

“acesta este spiritul din colegiul de propaganda, 

fide, îndreptat spre: cele cinci părți ale lumei - -
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spre mărirea. papei şi a bisericei cătolice. Urma- 

şii legionarilor lui Traian din Dacia, nu pot în- 
| țeloge acest glas, care le sună străin ; nu se pot. 

însufleți de acel spirit de propagandă papiștaşă, 
căci prin el nu vorbesce strămoșul s6u român 
de odini6ră, ci un agent pus în serviciul. străi- 

nilor. Poporul român va. resista și maideparte 
acelor voci sirenice şi cobitâre şi de trezvia, și 
tenacitatea lui.se. vor. sfărima.tâte armele misi- 

„onarilor papistaşi. Şi în. trecut poporul român 
şi-a avut . înțelepciunea sa propriă- de vicță, prin 
care a străbătut atâtea v6curi fortun6se, și a în- 
fruntat atâtea utacuri.de la diferite popâre năvăli- 
t6re. Dar las se ur meze părerile unor mari istorici 
şi a altor scriitori! români, cari s'au: "ocupat cu 
cestiunea uniunii. 

“La locul dintâiu pun opiniunea marelui lin- 
quist și istoriogaf B. P. Hașdeu, carele şi-a elup- 

„tat prin erudițiunea sa renume europân. În tractatul, 
s6u Negru- vodă, despie începuturile statului țerei - 
românescă (1230—1350) cu . „privire: la luptele 
confesionale scrie: 

“» Înverșunata “/uptă. de ur'o jumătate de secol | 
în Oltenia între catolicism şi între ortodoxiă dela | 
7246 fănă pe la 129 0, terminată apoi prin defint- 
toa darimare. a propagandei Papistaşe, este un mo- 
ment de 0 extremă importanță în istoria națio- 
nalității române, pe care a scăpat'o biserica. 
răsăritenă mai. mult chiar decât vitejia neamului. 
Dacă ar fi reușit Zetinii, dacă Oltema — cuibul 
Staturilor românescă — ar fi încăput pe ghiara cle- 
rului celui mai mecetițenesc şi a cehii mai corumpător, 
a celui mai Puțin, coangalie și a celui mai cosmopolit : 

4
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- fot odată, Muntenia şi Moldova, despărțite - de or- 

entul Puvopei, ar fi ajuns de de-mult ungurescă 

şi folonă«!). 
Eruditul istoriograt E. Furmuzaki, carele “din- 

tre toți mai. pre larg şi mai adânc .a studiat. 

întrebarea uniunii, prin clasica traducere „lice: 

„Atanasie ș şi sincerii lui colaboratori Şi colegi 

unioniști și-au ajuns scopul, principal. Er acesta - 

- nu. era altul, decât asigurarea propriilor sale 

“ pers6ne în oficii și dignitate' cu mai mar6 venit, 

precum şi în genere, o mai bună situațiune mate- 

rială pentru clerul, român trecut la uniune. Pre- 

tenţiunile şi: - condiţiunile,. asupra cărora! ambii 

episcopi, Teofil şi Atanasie, dimpreună cu preo-. 

țimea lor aderentă în tot timpul negoțierilor urmate 

de la 1697: până la 17OL-au “stăruit în mod 

“categoric şi inevitabil, cu hotărire şi îndărătnicie, 

sunt: relative . la ridicarea clerului unit: la, acelaşi 

nivel cu. cel romano-catolic în ceea-ce privesce 

„tote drepturile şi avantagele, la ridicarea. bunei. 

sale stări economice. şi sociale, precum şi la nea- 

* tirnarea - sa de înrîurirea ..laicilor. Dorinţa. de 

îmbunătățiri. materiale, 6r nu temeinica convin-: 

gere religiosă, căștiguri lumesci, iar nu trans- 

formarea, sufletescă, consideraţiuni'egoiste, 6r nu 

abnegaţiunea morală, au dictat actul de uniune 

Şi. au avut: drept urmare. înființarea unei biserici, 

care, având “în vedere numai înterese mate- 

riale, ar trebui să. se surpe îndâtă ce nar 

mai corespunde cu acestea, ca fiind lipsită de 

„ori-co rațiune internă. Singură mâna puternică, 

„DB " Petriceicu  paşăeu: Etymologicum Magnum - Romaniae 

tom. IV pag; CLXIX:
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„a unui regim patronisator şi îns&mnatele mijlâce 

- de. subvenţiune materială, a cărora creare ea 
o făcea, cu putință, a mai putut să prelungâscă,. 

„existenţa creaţiunii de predilecţiune a unui îm- 
pă&rat evlavios, existență, care în lipsa: acestui 

artificial sprijin de din afară era amenințată de 
„a se stinge şi: în mai multe renduri deja a 
trebuit să fie feriță- prin forţă de desorganisare 
internă... Întocmai - “precum clerul. în primul rând, 
cu numai -puţină. participare a, laicilor,: aprâpe 
el singur a pus'la cale uniunea, tot astfel el o 
singurul ei rad&m, şi totuşi el w'a sciut să creeze - 

în spiritul poporului rădăcini pentru. uniune. Cu” 

“cât însă mai: mulț va înflori şi se va desvolta 
biserica. greco- -oriontală - în Ardăl, cu. atât mai 

mari pericole vor-trebui să resulto. din acesta: 
“pentru comunitatea” religi6să unită, care va fi 
atunci. nevoită să se alipâscă necondiţionat fie 

„de biserica, romano-catolică, fie de 'coa greco- 
orientală ;. căci formațiunile de transițiuno işi perd 

-cu atât mai mult terenul şi. ființa, cât formaţi- 
unile principale de sine stătătâre se întind. ală- 
turea cu ele în libără desvoltare şi, dau la 0 

“parte formațiunile hibride. | 
„Probabilitatea 6 cu atât mai vârtos pentru 

un asemenea resultat, -cu-cât chiar în sînul bi- 
sericii unite procesul. de: frământare şi de des- 
compunere nu e âncă ajuns” la sfirşitul lui, ci 
ț6ne, din contră, sufletele credincioșilor cuprinse. 
de o impărechiere, care neliniştesce: conscinţa re- 
ligiosă şi. lâncedesce simţul “moral. Înânţuită 
dogmaticesce „de Roma, biserica; unită nu pote să 
Opună faţă cu presiunea iresistibilă a scaunului 

“,
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papal destulă resistență nici în ceea-ce privesce 
administraţiunea și jurisdicțiunea şi de aceea: 
suspină cu durere înăbuşită, dar învederată după 
libera desvoltare Şi după nejignită autonomie, 
de care. în - Monarchia - austriacă se bucură 

adi. mumă biserică grecescă, care e înzestrată 

cu  mijloce: materi ale neas&mânat mai . neîn- 

semnate“ , - 
Unaţia a fost combătută în timpul, când fră- 

mântările grele din suta XVIII stășiau po Ro- 
“mâni, asa de.un. scrietoriu mare . bisericesc : 

„Cu. vicleșug au plăzmuit lege n6u5 papi- . 
cescă, săracii țărani! (pag: 18). Acâta este e)ohi- 

„nare iar nu unire, învederat semn înşelător, Ce în 
Transilvania s'a allat. În Europa şi în totă ţara 
turcâscă fie co. lege este slobodă precum Şi în! 
„Austria, în vremea. reposatului întru fericire Tosif 
împărat al doilea, carele întocmise legi spre a fi 
tâte neamurile slobode în credinţa lor ..... lâr câți 
a lor 'dogmă nu schimbă şi vor padi legea stră- 
moşilor şi nu se vor uni cu papismul, pe acestia 
deobşte cu mari greutăți îi pomileză (împovo- 

rează) popriți fiind d'a lua. vre un al pământului . 

privilegiu, până în cât şi de lemnele din pădure . 

sunt lipsiţi. lar câţi ticăloşii se rătăcesc pe care 

pe toţi îi Andâmnă, să -se un6scă, ca 'să 

nu mai vadă bine, credincioşi,. acestă să so- 

cotesce Tecuire! ca esopiasca, băsmuitre vulpe, 

voesc ca." şi următorii lor să aibă a lor. vătă- 

mare, se numesc fii ai bisericei pravoslainicilor 

- cei vechi, însă uniți. în. n. papizmos !, Deci nu esto 

E; 

2 Fragmente din Istoria Românilor trad. de I. Slavici pag. 70—12, 

N Da 14
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nici una, nică alta, ci după cum nu. me îndoese, 
„după, drept cuvânt, rămân fără de lege“ (pag. 
19: şi 20). După ce istorisesce, că prin. amenin- 
țări, corupți, prin banii, prin iscălituri false s'a 
făcut acea Unaţie,: o :caracterizază . astfel: „A | 
lor Biserică .are icâne ca cea veche, să- 
pați idoli papistașesci, amestecătură: vrednică de 
ris, dojzhinare, + Uniăţi” nici pravoslăvnici | nici 

i papistași «1, 
C. Erbicean în întroducerea. la procainonul' 

“lui P. Maior, cu privire la G. Şincaiu, Sam. Clain : 
. şi. P. Maior. serie: 

2 „Acestă treime! a dovedit. pe. „deplin ve- 
'chimea şi nentr erupta nostră existenţă î în. pămen- | 

„tul. moștenit, unitatea nemului prin âceişimea . 
limbei și religiuneă străvechi. ortodoxe între Ro- 
mâni, cu tote încercările pătimașe şi viclene ale 
apusului, probând că, cele unoltitiră viclene de. 
“Unaţie, ce s'au' furișat printre “Români erau 

| tendențiose, erau spini şi ciuline între Români ce na- - 
„Veau alt scop, decât slăbirea unităței neamului ro- 
mânesc, pro ovocând desbinări, uri şi nenţelegeri 

„ continue între fiii aceleaşi niume. Vrăjmașii vedeau 
în unifatea cr edinței, a datinilor Și obiceiurilor, tăria 

“lor. Şi pentru ce tote acestea asupra Românilor ? 
Numai pentru . satisfacerea, lăcomiei de putere 

"a. papilor, de a avea sub scutul lor pastoral o. 
turmă și mai mare, cu care'să se potă făli 
față de biserica or todoxă a r&săritului ; 6r pe de 
altă parte tondința. precugetată și. urmărită în 

i seculi de alte neamuri, Spre. a „absorbi ori con- 

1) C. Erbicean 1. cit. t. pag XVII-XVIII,
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“topi! pe: Români cu poporul lor. Unaţia (adecă 

Unirea: unei mici porțiuni dintre Români ortodoxi 

din “Transilvania cu biserica romano-catolică) n'a 

adus nică un folos, mici religios, nici folitic — Romă- 

niloy.. Din conhă faptele. din trecut, aceste din “present 

petrecute sub ochii noștri, dovedesc înstreinarea toi mai 

mult, a acelei porțiunii uniate dintre: Români, de la 

religia ortodoxă a străbunilor. nostri şi noi prevede 

“încorporarea! totală a unafiei înțregi îu oceanul Ro- 

niano-Catolicismutlui după “care înevitabil va urma 

breptat şi înstrăinarea de neam. Cât -petru sprijin - 

politic” aşteptat din partea Romei” papale dea fi 

„dat naţionalităţei române Uniate, am v&dut-o a- 

cesta în seculii trecuți că întru nimic n'au fost ușurați 

„creştinii Uniaţă şi privim cu durere și astădi graba 

clericilor şi Teologilor uniaţi de a primi înovări . 

tot mai multe şi a atrage la ei-cât mai mulţi pro-. 

“soliți dintro Românii ortodoxi. Oare. să fie ei 

convinși că Românii remânând ortodoxă . nu 

so vor mântui? Bu acâsta n'o cred, aşa dar 

alte tendințe şi: alte motive îi împing la acâsta. 

Papalii âr prefera nimicirea naţionalităţei române, 

- numai să-i pâtă avea sub ascultarea: lor pe toţi 

docili; neispititori . de drepturile lor naţionale, 

liniștiți şi blândi, căutându-și de mântuirea sufls- 

tului lor, după poveţele doctrinei Romei papale“!). 

| Să ascultăm -acuni opiniunea academicianu- 

lui episcop Nicole Popea: . . a 

”- „Biserica română, ortodoxă din Transilvania, . 

. Bănat şi Ungaria, care prin desbinarea uniţilor că- 

pătă fără îndoială -o lovitură de mârte:şi-și mai în-. 

1) C. Erbicean |. e. pag. LI. ” | 
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mulți neamicii încă cu unul, cu fii sei de mai 
„nainte, — deşi singură în contra atâtor neamici 

ŞI. în. vertejul cel mare al suferințelor, avend a 
lupta cu persecutarea tuturor, totuşi nu se în- 

frensg, nu apuse, ci-și păstră existența și carac- 

terul nevâtămat şi nepătat până astădi ; ba ce. 
este âncă şi mai mult, vedem, că ea, biserica 
ort. română, isbuti în fine, a se înălța do sine 

Şi prin sine numai, pre lângă tote persecuţiunile 
inimico, Grăşi la spiendorea ei de odinidră —:la 
splendorea ei cea metropolitană !* 

„Vedem, că biserica acesta, strivită. şi im- 

pilată, cum a fost de tote părţil, fu cea din- 
tâi, carea încă cu 20: de ani -mai nainte “și 
rovindecă sinodalitatea perdută, constituționalis- 
mul perdut; fi. cea. dintâi, 'carea ținu atâtea SI- . 

n6de bisericesci şi-incă - mestecate din cler Și mi- 
reni într'un timp, carea, se organisă sistematic 
în tte părțile ei constitutive și carea poşede 

astădi o constituţiune pe basele cele mai late în 
adeveratul înţeles evangelic, precând alte biserici, 
deşi favorite, încă şi astădi sunt lipsite de o 
adevărată sinodalitator. 

»„Dară âncă de ar fl r&mas a, biserica 
întregă, cum a fost dela început și sub: decursul 
atâtor veacuri, cu cât mai lesne şi mai eficace 

” fi putut resistă tuturor persecuțiunilor și im- 
| pităr ilor străine? Atunci Românii nu. ar fi avut 

a se lupta âncă și ei între sine,,ci tâtă puterea 
lor şi-ar fi concentrat-o numai singur spre a 
respinge atacurile străine inimice. 

„Er adecă cuni s'a mai dis, răul cel mai 
mare, nereparaver și neiertaver, ce-l trâse după
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- sine unirea pentru” națiunea întrâgă, un r&u ale 

căruia urmări şi adi le mai simțim şi. le vom 

simţi fără îndoială neincetat până va mai sta” 

acestă barieră între. noi. a | 

„Şi să nu se dică, că astădi nu mai caută 

nimeni la deosebirea confesională, căci se înşală - 

“amar. Bine ar fi, să nu se mai caute, mai ales, 

că despre acesta se. depuseră deja d6u6 jură-. 

mente în dâu6 adunări. naţionale; însă esperința 

ne arată contrariul şi celui-ce sar. îndoi, i-am 

"sfătui să observe mai bine şi se va convinge 

  

prin mii de fapte pipăite, că dău âncă se prea 

caută şi astădi la deosebirea confesională între : 

Români şi âncă nu numai din partea: „popilor“, 

sau a „clericilor; — ci şi din partea mirenilor, - 

şi âncă chiar a „intelixenţilor“, a „iesuiților în fra- 

curi“, cum se mai. dice! — Se va conving6 în 

fine, că (eu desbinarea acesta confestonală este âncă 

şi astădi o pedecă dintre: cele mai mari, atât pentru 

înaintarea afacerilor năstre poltice naționale, cât şi 

pentru  desvoltarea si. progresarea. Românilor preste 

"of şi-n tote direcțiarnile. | pi CR 

„Chiar şi aceia,- cari se îndatinară, a striga | 

mai mult în gura mare despre naţionalitate, cari, 

aşa dicând, portă pe buzele lor. naționalismul, 

“sunt în o parte consideraveră cei mai mari con- 

fesionaliștă, sunt cei dintâi, cari în agendele lor 

“naţionale chiar. iau. privință mai ântâi la conte-. 

siune şi se orienteză după acesta, aşa, căori-ce 

-act,.fie “căt de naţional ei îl: întogmesc înainte 

de tâte după calapodul lor cel confesional. Prin 

“ amploiați: înalți, români uniți se lua în 1864 școla, 

cofesională în Haţeg din posesiunea celor orto- 

4
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doxi şi se dede uniţilor, scoțându- -se cu puterea 
învățătoriul ortodox din. ea, ceea-ce mai nainte 
"nici chiar sub absolutismul cel mai încarnat ultra- 
montan al lui Bach şi Thun de cătră cei străini de 
naţionalitate nu se întâmplă. Cine nu ar crede, pot: 

- tâscă la archivul consistoriului archidiecesan orto- 
dox ori întrebe pe bravii. Haţegani, cari împreună 
luptară în contra acestui act.de violență, până ce 
abia în anul curinte prin. ministeriul de culte şi 

instrucţiune, se restitui. şc6la cCrăși în posesiunea 
şi propriotatea bisericei ortodoxe, de sine. înțe- 

| leg6ndu- se, ci prin-mari lupte. “Tot prin aceia şi tot: 
“atunci se siliră, Reșinărenii, cari . de. altmintrelea 
au un edificiu scolariu dintre. cele mai frumâse, 
ca să facă şcâlă. uniţilor de: 'acolo pentru vr'o 
doi trei. prunci.ai lor, în 10c să se fie. silit co- 
„munele cele multe unite fără de șcOlă ca si 
„li se facă. Cine nu crede întrebe po bravi ii Reşină- . 
„reni, cari nu se supuseră odată cu: capul unei 
atari ordinaţiuni draconice, şi vor spunc, câte 
nevoi avură din acesta causă. | 

„Dar şi: alţă . amploiați români ' “uniţi, “unii 
întrun. mod, alţii într'altul,. chiar și prin încercări 

- proselitice escelâză întru: asuprirea. fraţilor “lor 
ortodloxi, pe cari deocamdată nu-i mai numim aici, 
deşi aceia ar. merita puşi cu numele pentru ca 
“să-i cunâscă' şi să-i judece opiniunea publică 
“română după faptele lor. 

"„Deşi. cu părere de rău, dar a trebuit să - 
le amintim aceste, parte ca respectivi se. vadă, 
că âtari fapte 's prea, bătătâre la Ochi, şi că ele, 

- se obsârvă şi se înregistrâză pentru presinte Și 
"venitoriu; — parte, „căci “r5ul, ce provine de
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“aci, e mare şi învederat, deci nu se pote ascunde; 

- “ori-cât îl vom acoperi și netedi; el. este o rană- 

usturăci6să, o cangrenă, ce râde neîncetat la . 

„Din cele'expuse urmeză dară: că Românii, 

cari brecură la uniye cu biserica apusenă, nu. se... 

uniră din îndemnul lor. propriu, ci din îndemnul» 

străinilor văuwvoilori ai. nafiunei  romăne, aveud in- 

 zpresele materiale înaintea ochilor lor, Şi Ca. tocma 

pentru aceea unirea € 0 operă străină, o'plantă . .. 

. exotică, plantată în pământul nostru naţional: că, 

„ea fii o amăgire a bicților Români, de a..se lăsa, 

ca să se întrebuințeze de strumente rbe ale initere- 

selor străine -nimicităre de inte esele “cele . adevărate 

române; că ca fii! o. “desbinare a fiaţilor, carea. ca. 

ori-ce desbinare şi ca. lol ce ne va veni dela străini, 

produse. mari vele pentru națiunea “mostră, şi ca în 

fine ca, unirea, privită: din ori-ce punct de' vederi, 

zi mal are 'astădi nică un sens“ 1), 

Archimandritul-vicariu Dr. Ilarion Puşcariu 

dice: „Biserica. ortodoxă română . din “Transilva- 

nia şi preste tot din Ungaria, fără îndo6lă a su- 

ferit mult sub regii Ungariei, din. partea biseri- 

“cei apusene, câre dispunând şi de puterea lu- N 

mâscă, stăruia, la. totala suprimare şi nimicire. a 

“aceleia. Tot aşa a pătimit biserica - ortodoxă, - 

română 'din acele părți din partea propagandei 

'calvine sub domnirea principilor : calvinescă din 

Pransilvania. Înse nici, una din suferințele indi- 

„“-cate-na avut aşa grave şi. păgubitore urmări 

pentru. Români: şi în special pentru biserica. lor 

3) Vegi op. cit page 138—140,
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ortodoxă. străbună, precum 'a avut actul unirei: 
unei părți a Românilor cu “biserica apusenă, 
întomplată. la încheerea seclului al. AVIL. Nu 
întră în cadrul. acestei scrieri numărarea tuturor: 

„„Telelor, ce a” urmat: pentru Romanii din actul. 
unirei. Unul din aceste rele cu urmările sale 

„__ distrugătâre pentru popor. şi: cultivarea lui a 
-. întrecut pre tâte celelalte. Lipsirea Românilor 

de. ierarchia- lor. vechiă şi istorică avea de: “scop 
“riu mai. puţin, decât stingerea bisericii ortodoxe, 
numită de dușmanii ci biserică „schismatică“ Și. 

“absorbirea ei în biserica apus6nă. L- 
„Metropolitul Atanasie trecând la unire la 

anul 1700 cu o parte a clerului și puţin popor, 
pentru căştigarea unor - favoruri materiale, a 

- fost redus Ia: posiţia. unui Simplu episcop, per- 
-dend și titlul unui Metropolit al. Românilor, cari 
“pe lângă tâte sîlniciile din afară de'a îmbrățișa 
unirea, au remas totuși 'stătornici în religiunea 

“sirămoşescă, nu li sa mai conces a av6 Me-: 
tropolit,. fi ind. ei. lipsiţi preste tot de' archiereul 
lor, care să îngrijâscă de. biserici și să sânţe- | 
scă preoți. Acesta . stare tristă pântru biserica 
“ortodoxă română.. din Transilvania a durat, spre 
durerea credincioşilor ci, timp de 83 ani. Scopul, 
pentru care. ațâta timp sa lăsat 60 turmă cu- 
ventătâre fără păstoriul ei Sulletăsc, „este ovi- 
dent.“ 1) | 

T. Velea dice: = 
„După cele mai în sus aduse se: crede forte, că. de nu vonia asupra - bisericei oriental 
9 Dr. Il. Puşcariu : Metropolia Românilor ortodoxi din Unga-. ria și Transilvania Sibiiu, '1900 pag. 18, îi o



— 217 — 

-a Românilor austriaci catastrofa uniunei cu bi: 
serica romano-catolică, Românii cei-ce şi aşa 
“nu erau cuprinşi. în privilegile serbesci,-— având 
"că Metropolitul seu, proprii sei episcopi şi pre- N 
ţi, nu sar fi putut! pleca -spre-a se l&păda de 

„„aceştia şi a se supune unei ierarchii străine. De 
'âcâsta, nu ne îndoim, precum nu -ne îndoim, că 

sfăşiaţi noi între. noi în. dou" confesiuni, am de- 
venit sfăşiați.. și” fără putere în tâtă. privinţa, şi 

că cu tâto. nisuinţele celor mai buni fa, nu 
s'a stins între noi cu totului ne ncrederea . 

-nu a perit- „cordişarea. « ) 
A. Pop scrie: | 
„Cu unirea săvârşită “la 1700, epoca cea 

ruşin6să, în care se afla biserica română, na 
încetat, „ci, din contră cu drept cuvânt putem 

“ susține, că a întrati în o epocă n6uă mai rușinosă 

pentru Romani. 

| „Acesta pe baza, că biserica română a schim- 
bat: un .jug constituțional calvinesc, pe un jug 
absolutistic. câtolic.. Mai sus am ar&tat deja câte 
persecuții a avut de suferit biserica neunită. 

-Dăcă 'o parte a Românilor nu se: uniau şi arfi 

- r&mas. cu toții în vechia lor biserică orientală, 

de - jugul calvinesc : ușor puteau scăpa. Acâsta | 

ne-o dovedesc: decretele împărăteşci din 23 

- August 1692, -14 Aprilie. 1698 şi. 26 August. 

1699, emis cătră preoţii români, prin cari le dă 

„deplină. voie. de a se uni sau de a r&măne în. 

„vechia lor credință. O dov adă, că Românii pu- 

teau scăpa de jugul calvinilor, sunt Românii 

1) Op. cit. pag. 150,
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neuniți. Dacă toți Românii, pe basa decretelor. 
împărătesci, r&mâneau în vechia, ' lor” biserică, 
atunci uşor puteau întra în independință religiosă | 

- şi naţională conform. cannelor bisericesci r&să- | 

ritene şi nu mai suferiau batjocura dușmanilor 
lor; Dacă Românii, după ce au ajuns sub 'stă- - 
pânirea,: Austriei, cereau libertatea lor religiosă, 

Si chiar unele uşurără „speciale, de sigur, că le 
căştiga, dovadă avem pe poporul: sârbesc, care 

“a căştisat mai mult dela Curtea din Viena chiar 

- Și de cât. Românii uniţi: 

„Din causa unirei. a suferit înte 6ga. năţiune, 
fiind-că Curtea din Viena .nu voia a “îndeplini . 
cererile uniţilor pe basă, că de ce.că nu.lu- 
'crâză să .âtragă . pe toți Românii la unire, €r 
cererile neuniţilor nu le luau. în seamă din causa 
că nu se unesc. Din causa acestei desbinări ei 

au r&mas. LLO de ani fără nică un sprijin şi 
fără favoruri, . pe când" Sârbii târte . puţini la, 
număr au fost protejaţi de Curte. şi biserica 
“lor înzestrată cu mari moşii, Și subventiuni din 

. partea Statului ..... & ! 

| - „Dacă nu Yar “A fâcut unirea, astăgi am 

avea 0 singură. biserică autocefală română în 

întrâga Austro-Ungaria, şi - în. acesta ar. fi toți 
„Românii sub un singur şet şi nu ar fi împăr- 
ți în două biserici autoz6fale răsăritene şi una. 

“unită | cu Roma. Atunci toți Românii ar forma 

un corp şi un suflet șşi- străinii nu s'ar amesteca. - 
“între ei, ca, să-"1 îndemne la „certe pe unii con: 
tra altora. « ) ie 

I)Vegi 1 Le. pag. -101—102, 

. ! 
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În fine. cităm şi părerea regretatului |. 

Crişan: DA a 

„ „Pănă. cătră finea' secolului al 17-lea Ro- 

mânii, cu tâte ispitele şi. cursele, ce li s'au pus, 

au r&mas credincioşi religiunei lor străbune. Promi- - | 

-siunile, ce.li sau făcut, şi. persecuţiunile, ce s'au 

înscenat coatra. lor, nu i-au putut îndemna să. 

se despartă de: biserică 'ortodoxă-orientală. În 

fruntea lor se aflau prelați energică şi conscien- 

- ţioşi, cari se opuneau cu .risicul de. a-şi perde . 

postul, ba chiar şi cu riscarea vieţei, tuturor 

_ne'ndreptăţirilor, -care se adăugau bisericei în- 

credințato conducere lor. 3 A | 

| „Numâi lipsa. de metropoliţi energici şi O 

- procedură circumspectă, perversă și. plină de 

- înşălăciune au putut seduce po Români, ca să 

-- renunțe“ lă, credinţa lor. Ambele aceste momente 

au avut loc pe timpul lui I:eopold |.. - | 

-- „Atanasie, fiind om ușor de sedus şi de un 

caracter slab, se făci înstrumentul intrigilor şi . 

„contribui astfel. la lărgirea cercului de activi- .- 

tate al Iesuiţilor plini de râutate. - - a 

„Unii dintro Românii duși în r&tăcire de Me- 

tropolitul, care era, sfătuitoriul lor natural, fiind 

încapabili de a deosebi adevârul de falsitato, 

dedură. astfel ascultare splendidelor. promisiuni. 

Dela ci nică că se, ceri altceva, decât simplu . 

“ recunâscerea păpei! Vogendu-se mai în urmă - 

amăgiţi, ci au căutat să se lapede de unaţie; 

unii şi-au scăpat — pe lângă credinţa străbună 

„„— şi conseiința din noianul nedumeririlor şi al. 

“al urgiei, alţii însă apucând a înainta prea mult 

“în cursa losuiților, n'au-ajuns “a se mai. putea
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lăpăda — „cel putin în „public încă nu — de 
unaţie. 

„Astfel Ya întâmplat aceea, do « ce Românii 
s'au ferit atâta, timp, „unația „Cu biserica Romei 
a prins r&dăcini între ei. 

„Cu desbinarea religiosă au întrat însă în 
corpul naţiunci române '— durere — și neînțe- 

legeri şi 'discordii, caro încă nici astădi, nu au 

amuţit £ și care. încă și astădi, cășuneză Româ- 
nilor din Transilv ania și: Ungaria multe neajun- 
suri.“ 1) 

“'Tâte citaţiunile din acest titlu şi din cel . 
precedent Te-am adus spre lămurirea cestiunii, 
de care ne ocupăm, şi spre a se vedea, că nu 

noi le-am dis şi le afirmăm, ci bărbați cu mare 
şi multă trecere. la: Români. Uniunea nici când 
ma fost făcută şi dorită de poporul român. Nu 
cred, că va. fi nici în viitoriu, căci puţinele ta- 
voruri obțânute pentru cler nu lau fericit.. Dacă, 

"nu s'au făcut în trecut cu atât mai puţin cred 
să fie în viitoriu. Să ni se arete pre care popor 
Va fericit pâpă. Au nu vedem că chiar pop6- 
rele latine âu scuturat jugul. “lui și tind cu tâte 
mijlcele să delăture, - şi: să mitigeze înfluința, 

catolicismului. în ţerilo lor. Este generală cre- 
dinţa, că Spania a decăgui şi a ajuns în situația 
de neputinţă numai în urma stărilor nesănetâse, 
„ce sau creat acolo prin agenții catolicismului. 
Astădi suflă. alt vent în lume șinu mai tremură 
regi * şi împ6raţi de cuvântul ameninţătoriu. al 

pontificilor "din Roma, Cuvântul hotăritoriu în 

1) Programa: inst. ped. teol. a. 188788 p. 37-—38, 
+
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concertul lumi. i pârtă astădi .popâre parte 

emancipate, parte care nici când n'au stătut ŞI 

nu stau sub tutoratul' catolicismului. Desvoltarea ă 

rapidă şi gigantică din timpul recent a popore- 

lor anglo: germane şi slave va strimtora tot mai 

mult şi va împedeca în desvoltare catolicismul: 

inovaţiunile întroduse, precum dogma înfalibili- 

tăţiă, au provocat resens general. Cu tote acestea 

propaganda. se: continuă şi în dilele nostre. Este | 

drept, că nu mai are scutul pronunțat de odi- 

nidră al potestăţii civile, insp rat fiind guvernul 

țerii de alte sentimente, dar. în resultat slăbirea - 

elementului nostru "prin desbinare în multe câ- . 

suri este dorită ferbinte. - 

Pentru aceea desbinările confesionale au 

şi fost alimentate şi spriginite între Români. Ve- 

dem că comunităţi . puternice odată, astădi sunt 

sfăşiate şi prin 'desbinare- confesională slăbite.. 

Ore acesta să fie. scopul de victă al clericilor 

: români crescuţi în colegiul de propaganda fide 

şi în alte institute străine, ca inspirați de duchul 

“misionarilor catolici să năpădescă, asupra ţeri- 

lor locuite de Români, sprea spori năcasurile şi ne- 

fericirile acestora prin provocarea de ură şi de 

desbinări. Ore- nu este bună ră: păcat strigă- 

toriu la -ceriu, ca, o într'o țeră cum este Româ- 

nia cu un popor şi cuo biserică să propagi - 

scisiunea şi desbinarea. Sau bunăsră în frumo- 

sul nostru Bănat, unde gr. catolicii formeză abia 

O particică disparentă, . este interes național să 

lucrezi, ca comune mari şi puternice să fo. sparte 

şi desbinate în doue. în loc de.o biserică şi o 

şcolă corespunțet6re şi de- un preot și un înv6- 

INI 

..
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--țătoriu cu posibile mijl6ce de traiu, să aibi două 
biserici şi d6u6 şcole proptite Și doi preoți şi 
„doi învățători în stare. de compatimit, sbătându- 
se ca pescole pe: uscat pentru existența lor. 

Nu:ar fi mai folositoriu neamului nostru, . ca 
“ aceşti misionari. să .pornescă spre alte părţi ale 
lumei şi să convortescă pre barbarii şi păgânii 
“de sacolo, decât ca prin lucrarea lor funestă, 
“sterpă și păgubitore intereselor naţionale, să mai 

“amărască,. dilele şi aşa destul: de . amărite „ale 
confraților: lor. : Lucrarea acestor misionari nu 
binecuvântare, ci' blăst&m este poporului: nostru. 

Să nu.ne mirăm deci, că luceferii uniţilor, ve- 
dând abisul. îngrozitoriii creat prin desbinarea - : - 
confesională “a, - Românilor, atât de hotărît: şi: 
autoritativ se pronunţă în cestiunea acesta. să 

mulțămim. lui Dumnedeu, că acâsta desbinare 
"de: d6uă sute de ani. nu-sa lăţit mai mult şi 
că. şi astădi numai o parte neînsemnată adereză 
la ea, înțeleg, din totalitatea Românilor. Oră. 
câtă reservă ne împunem, constatarea acestor 

adevăruri reese de la sine,. şi fără .a mai lovi 
în acâstă rană durerâsă, trebue să recunâscem 
adevărul cu. toţii, cari voim şi! dorim binele. - 

neamului nostru, că Românii şi în trecut și astădi 
în tote afacerile lor ar fi cumpenit. mai mult, 
“apărându- Şi în şiruri tari şi închegate drepturile - 
sale politice; culturale - Şi bisericesc, decât așa, 
resleți şi sparți în d6u& părți. DR 

Vor binemerita 'toți aceia, pentru naţiune, 

e 

cari vor conlucra, ca aceste diferenţe Şi” des- 

binări să se.. curmeze după posibilitate, în sînul 
„Românilor și ca , acest râu să nu se mai lățască 

. ,



— 993 — 

şi în celelate părţi. inteare ale corpului naţional, 

aducându-ne aminte. de cuvintele - profetice ale, 

marelui Bărnuţ: »>Zri nefericiți ! cine vă va apăra, : 

dacă părinții voştri daii mâna cu străinii. în contra 

“ostră şi duşmanii Românilor, cari nu dorm nici 

odată, Privighiaii,. ca se ni să stiugă vre odată din 

mijlocul lor acest foc infernal“. Da Da 

    

 



AV. 

Reprivire î in istoria bisericâscă a Ro- 
mânilor ort. din Ungaria și Transil- 

-vania de la uniune pănă la anul 1868. 
” - i 

Suferințele ve eacurilor trecute îndurate. de 
credincioşii bis. rom, ort. orientale în. Ungaria 
Şi “Transilvania, cu sfârşitul sutei a XVII. în loc . 
de a înceta ori scădo .se Sporiră âncă şi mai 
spre reu, cum am: "vedut, amenințând cu ni- - 

- micire totală atât biserica cât şi națiunea ro-: 
mână “din ' aceste părți. Metropolia ort. rom. 

„a. Albei-lulie apuse în: Transilvania, prin actul 
de unație al apostatului Metropolit Atanasie şi | 
a unei părți din cler şi puțin popor: cu biserica. 
româno- catolică, plinită la 7. Oct. 1698. 
În Ungaria ierarchia -năţională încâtă prin 
contopirea, episcopiilor ort.: românescă în ierar- 
chia privilegiată a Serbilor, conform ' decretului - 
imperial din 4 Martie 1695. Așadară în o parte 
biserica şi națiunea română prin unaţie devine 
despicată, în dOu5,. în altă parte ajunge sub ie- 
rarchiă străină,
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La venirea Serbilor în Ungaria sub patri- 
_ archul Arsenie Cernoviă, ierarchia SE. 01. -TO-- 
- mână se compunea: 

ă 1. Din metropolia Bolgir adului.i în- “Adel, fiind 
la anul 1695 Metropolit Teofil. III, sub care. se 
începură peztractăr ile „Prime de uniune, cu bise- 

rica apusenă, 

2. Episcopiile sufragano din părțile Ungra- 
rici anexe: 

'a) Garansebeş, 
b) “Timișâra5), 
c) lenopolea (Arad- Lipova) , 

d) Oradea-mare, 
€) Maramureş. 
Episcopi de fapt erau la anul | 1693: în 

“Tenopolea aia Diacoviciu pentru . Arad-Lipova 

şi Timișora, “în Oradea-mare re. Beniamin, 

ambii apoi au fost la anul 1695 încorporaţi de 

- sufragani metropoliei de Carloviţ.- . 

Afară, - de aceștia, pe acel timp se face 

- pomenire de un episcop ort.: român în Maramu- 

“r&ş, carele a luptat precum, scim - aprig contra, - 

-unației lui. Atanasiu. | 

*. “În Caransebeş nu. scin! positiv ori de era 

scamnul episcopesc ocupat. “ 

| migrarea Serbilor. în Ungaria ŞI obțânerea 

privilegiilor bis. dela împăratul Leopold deo par te, 

„de altă parte uniunea, Metropolitului Atanasiu şi 

. 

1) Episcopia Timişorei este curat românâscă. Dovedesce şi cm- 

blema “pre curtea reședinței episcopale din: Timişora cu corbul. E lucru -. 

ncexplicat âncă, că unil episcopi au purtat şi titlul de metropoliţi. 

Vedi Tincu Velea pag. il et 'sequ. | 
15



a unei părți din cler în Transilvania, fură pen- 

"teu biserica ort. română isv orul unor lungi ŞI 

&role suferințe. 

ă În urmarea privilegiilor bis. : obţânute. prin 

manifestul imperial din 4 Martie 1695, patriarchul 

Arsenie Cernovici numesce episcopi. la a. 1695 pe: 

1. Isaia Diacovici — episcop al Timişorei și 

lenopolei, : 
„ Stefan Metovi ach s6u Metohijac opiscop 

în Oaristadt (ICârolyvâros) și Zrinopolea, 
3. leftimie Drobnyak episcop în Segedin, 

4. Ioftimie Popoviciu episcop. în Buda, 
5. Ieftimie Petovacs stu Petovac episcop 

în Mohâcs şi Sziget, 
| 6. Spiridon Stibicza episcop în Verşă, 

7. Efrem Beniamin sâu Baniamin episcop 

în Oradea şi Eger. 
În Ard6l Româniă ort., remaşi fără capi Di- 

scricescă; aflau mângăere sufletesca o vreme 
lungă la icrarchii din principatele. române. 

După îndelungate lupte și suferinţe, neputen- 
du-se strivi cu totul, biserica. ort. română în 
“Transilvania, ajunse cu timpul a căpăta cap Dbise- 
ricesc propriu la ânul 1783, cră în Ungaria prin 
reactivarea metropoliei ort. roinânc, primiră după 
grave încercări la urmă şi archierei. naţionali... 

Statul” ierarchiei -s'a schimbat sub dec ursul 

timpului astfel: 
A) În părţile ungurene: 
Episcopia Orădii-mari a apus cu totul, stră- 

formându-se de la anul 1748 în episcopia gr. 
catolică, prin uniunea uncă părți din clor şi popor !), 

1) Nilles op. cit. T, II pag. 603, '



În locul episcopiei din Ienopolea, la care 
aparțeneau un timp şi părțile Timiş6rei, s'a for- 
mat episcopia Aradului, din a lenopolei şi a 
"Orăgii mari. ae 

Episcopul Isaia  Diacovici, âncă la anul. 
1706 şi-a aquirat loc în Arad şi probabil, că atunci * 
— după, alungarea 'Turcilor —. şi-a mutat scam- 

nul “episcopese din lenopolea la Arad. 

Sunt unii de părere, că mutarea roşodinţei 
episcopale s'a. făcut de succesorul în episcopie 
Ioanichie Martinovici.:) Acesta a urmat î în scamnul 
archieresc la anul 1710, fiind om slab de suflet, 
căci în anul 1713 a profesat uniunea, înaintea - 
episcopului latin din Oradea- mare.2) | 

| Aceste . părți remaseră 9 ani fără epis-.. 
cop, pănăce la .anul 1722.primiră. de epis- 

„cop pre Sofionie .Ravanicianin, un bărbat vred- 
“nic de totă lauda. Acesta păstorind 7 ani diecesa | 
sa, a lucrat mult pentru stîrpirea unaţiei in păr- : 

_ţile bihorene (Bihorului). La. anul 1729 urmeză 
în 'episcopiă Vichentie I6noviti,. carele - după 3 
ani devine archiepiscop şi metropolit în Carloviţ. 
După densul succede în scamnul episcopescdin Arad 

„. Isaia, Antonovici. Acesta asemenna a condus die- 
- cesa cu mult zel, lucrând deosebit contra unelti- 

rilor pr opagandei iesuitice. Dânsului i-a urmat Si- 
nesie Jivanovici la anul-1751, sub carele pentcu.. 
domolirea turburărilor eligionare, -S'a ordinat co- . 

misiunea aulică în anul 1754, carea apoi -a: 

"1)' Făbian Gabor: Arad vârmegye lcirâsa pag. 133,. Pesty Fr. - 
“op. cit, pag. 3854, Şaguna op. cit pag. 217 sequ. 

2) Nilles op. cit. t. Il, pag. 604; Şaguna op. cit. pag. 222, 
„Unirea“ f6iă bis. politică Blaj 1892 pag. 206. 

5 | , | - 15*
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"- constatat, că cu totul se -află în părțile Orăţii- 
mari 8667 familii române cu 14.420 prunci, din 

care apoi numai 255 de familii, cu 431 de băeți 

Şi copile sunt de confesiunea gr. catolică). 

“În urmarea acesta, si spre a mulțămi pe. cre- 

dincioşii -ort. români . de şi: nu s'a reîn- 

ființat . episcopia lor istorică — la multele plân- 

geri şi rugăminte, în stirşit cu privire, la îndepărta- . 

“rea, “scamnului episcopesc din Arad, se crează la 

anul 1793 „un consistoriu la Varâdvelenţe, în. 

“locul episcopiei antice ort. române, carele există | 

„pănă âstădi și. este subordinat 'scamnului Episco- 

pesc din Arad. 

_B) În părțile: banatice: 
- Românii bănăţeni odiniră cu ierar chia lor na- 

„țională, ajunseră, după alungarea 'Turcilor (1 700— 

1719), prin privilegiarea Serbilor cu: totului sub 

ieraichia acestora). 

| Seamnele . episcopală ort. române din Bănat, 

„se străformară în - „episcopii sârbesci. 

La ocuparea cetăţii “Timişrei 1716, să fie : 

existat un episcop ort. cu numele Ioanichie, carele. 

nu putea. fi decât. român?) 

1) Csaplovics. op. cit. pag. 51 :sequ. 

3) Episcopia respective metropolia . Sevczinului în vechime âncâ: 
aparținea la Banatul Ungariei şi probabil, că în acel timp episcopiile 

: ort. române din Bănat; erau sufragane metropolei Severinului, la care “ 
- au remas şi după schimbarea “reședinței. în “Transilvania. Remâne a 

se deslega în viitoriu problema, cum de unii episcopi din Timişra 
| „pârtă tițlul de metropolit şi au în emblema episcopală însigniile Alun- 

| tenică. Ore nu va sta acâsta în legătură cu mctropolia Severinului, a 
i cărei reşedinţă un scurt timp va fi. fost şi în Timişora ? 

o -3) F6ia pentru. minte, inimă şi literatură, anul 1859 pas. 107, 
Pesty Fr. op. cit, - pag. 355, - +
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Maideparte în.0 petiţiune a :12 preoți și 40 
chinezi din districtele Caransebeş şi Lugoj'cătră . 

generalul Steinvillo, datată la anul 1717: în 12 

Faur din Caransebeş, se amintesese un .episcop . 

„cu numele. Moise, remas . din vremea “Lurcilor 

„şi care îi asupresce:).. | 3 
| Între anii 1717—1726 ar fi fost un cepis- 

„cop și în Lipova cu numele. Vichentie IOnovici?). 

Românii ort. din -Bănat, cu organisarea ie- - - 

“ rarchici serbe, ajung sub dâue. episcopii anume: -. 

a 'Timisârei şi. a Caransebeş-Vârșeţului. 
- După ocuparea, Timișorei de la Turci, scam- 

nul episcopiei ort. remâne neschimbat ; şirul epis- - 

copilor gr. or. este: - - 

La, anul 1722: I6n Vladislavljevici, 1726:... 

Nicolae Dimitrovici, 1745: George Popovici, 1759: 

Vichentie . Vidac, 1775: Moise Putnic, 1782: 

Sofronie Cyrilovici, 1786: Petru. Petrovici. 1801: 

„Stefan Avacumovici, 1829: Stefan Putnic, 1833: 

'Maxim Manuilovică, 1839 : Panteleon Jivcovici, 

“1853: Samuil Maşirevici?). .. -- . 

Bpiscopii diecesei Caransebeş-Verşeţului re- 

- sidau la început în Caransebeș, strămutând ulte- . 

-_rior. Gpiscopul - Vichentie Popovici reședința în 

Verşeţ.=) Rpiscopii “se succedeză de la. 1695 DE 

astfel : 

7 

Spiridon Stibița;. după care se amintesce 

Nicolae Dimitrievici, carele 'ar îi edificat biserica- 

catedrală din Verşăţ, 1722: Moise Stanoovici, 

1) Nilles op. cit. t. | pag: (4415—446). 

%) Tincu Velea op. cit.” pas. 123. 

3) Băhm L. op. cit. pag. 413. 

- 4) Pesty Fr. op. cit. pag. 356. -. 
*
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1728: Maxim Nestorovici,. '1739 :'Butimio Dam- 
“janovici, 1741: Isaia, Antonovici, 1749: I6n 
Georgevici, 1769: Vichentie -Popovici,. 17$6: 
losit ISnovici Şacabent, 1806: Petru Vidac I6no- 
vică, 1829: Maxini - Manuilovici, 1$33: Iosif Ra- 
iacici, 1843: Stefan Popovici, 1893: Emilian 
Isengelacz. 1) a Sa 

| c) În părţile transilvanice: 
| Sortea, bisericii ort. române în părțile tran-. 

silvanice, după uniune a devenit: şi mai deplo- 

rabilă. Biserica. a remas aprâpe 83 de.-ani-fără 
conducătoriu. Un asemenna : exemplu cu greu. 

se va mai afla în istoriă. Unioniștiă . calculau si- 
aur, că Românii vor! înceta. cu agitațiunile în 
“contra, uniunei, şi la urmă se va, Supune și la 
ei poporul, cum s'a mai: petrecut în alte părți. 

Socotla a remas. greşită din necunoscința firci 
“poporului. român. Acest popor blând şi supus, 

este ca stânca de granit din Carpaţi, tare şi. 
tenace în credință. Şi de acest popor după 200 
de ani de la uniune, puțin. s'a prins din catolicism. 
Românii au suferit chinuri întricoșate, aseme- 
nea martirilor din secolii primi ai creștinismului, 
dar legea “nau părăsit'o: majoritatea - lor, în 

“acest: period de tristă amintire mângăerea, lor 
-sufletescă o primiau de la preoţii ort., furişaţi 
din Ungaria şi din principatele vecine. După ju- 
“mătate” de secol de grele suferinţe, începu ali 
se ușura, în câtva starea: la intervenţia curții ru-.. 

„sesci. La 'anul' 1761 se încredințază îngrijirea, 
bisericii ort. române din Ard6l, episcopului ort. 

)) Bohm L. op. cit, p. +14, Pesty Fe op. cit. pag. 357-—358.
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Dionisie  Novacovici din Buda, carele cerce- 

tând bisericile şi pe credincioşi a lucrat după posi- 

bilitate la reorganisarea bisericii. Dela 1770 a, 

urmat în conducere episcopul Sofronie Chirilovici, 

„de asemenea ostânind pentru îmbunătăţirea stării 

deplorabile. o | E 

În fine la anul 1783 Nov. 6, cuîntreveni- 

rea :Metropolitului din Carloviţ, se denumesce 

“episcop ort. pentru Ardeal, Gedeon -Xichitici cu . _ 

reședința în Sibiiu. Acest bărbat, de şi străin de . 

neam, dar-cu multă durere pentru: biserică, a, 

desvoltat o activitate cu adevărat apostolică în 

decurs de 5: ani, în urma căreia a și cădut 

morţii. Întrega provință a Transilvaniei a visi- 

tato şi “sunt parță, în cari de la el n'a călcat 

episcop ortodox. După mortea lui a administrat 

eparchia în calitate de vicariu, loan Popovici . 

din Hondol. La 25 Maiu 1789 a fost numit-de 

“episcop Gerasim Novacovici,. carele -cu iubire . 

cătră popor. şi biserică, a lucrat pentru îmbună- 

țirea sorții în decurs de 7 ani. După imortea.. :- 

lui a urmat ca administrator al eparchiei, loan 

Huţovici protopopul Huned6rei. La 21 Deceni- 

“vre 11810 a fost numit episcop al Transilvaniei. 

Vasile Moga, carele. a păstorit pănă la 27 Oc- 

tomvre LS-15, „De locoțiitoriu episcopesc a fost .. 

numit archimandritul Andreiu Şaguna, carele Ă 

la'5 Faur 1848 a fost.numit de episcop. Ac- 

tivitatea acestui bărbat providențial, va remâne . 

și pentru timpurile viitore o. epocă plină de. 

strălucire şi de resultate bogate,. nevisate chiar, 

în istoria bisericii nostre. Accentuăm” numai ::- 

.



". acostora, 
" sucoselo. fără a ne „pută oxtindo- în detailarea 

Credincioşii. Oort. români din Bănat pro lăngă - 
scutul, cea avut biserica lor, au suferit multe și 
mari nedreptăţi din partea, coreligionarilor” Serbi, 

sub icrarchia. acestora. Aceștia nisuiau a întro- 
duce, cu: desvoltatea șovinismului limba slavă 
în cultul public și privat chiar, şi împuneau ade- 
“seca spre păstorire o preoţime în parte. incultă 
și streină poporului. - : 

În oraşe 'și comune 'curat roniânesci, so 
cetia şi . cânta - în strana drâptă în limba slavă. 
€r în administraţiă se întroduse succesiv limba - 
serbâscă.. La: posturile mai înalte bis. erau preste - 
tot preferiți Şi aplicaţi Sârbi Și ici-cole câte un 
renegat român, carele apoi spre a secera, merite, 

" persecuta mai aprig pe confrăţii sei. Pre când 
“de la „candidaţii de. preoţiă: sârbi, se pretindea 

o qualificaţiune mai bună, pre e atunci comunelor 
române, de multe ori prin nepotism și mită, li - 
se da în mare: parte. o.pr eoțime incultă și streină 
chemărei preoțesci. Din fondurile publice bise- 

„ricesci, prin împrumuturi şi aquirarea. de bunuri, 
„so , institu între Români o bocrime ser bă, carea 

| „clerul înalt sGrbesc, oxploateză nemilos şi 
nouman, blândul și răbdur iul popor român bănă- 

““ţen, pănăce.. sfârşindu- se cu răbdarea, apr6pe : 
| tâtă clasa mai. inteligentă a Românilor, începe .. 
tormal în public Şi în ascuns a unelti, a oşti 
pentru lăpădarea . jugului nesuferit. Dar aceaşi 

“politică, care în i, cânsilvania despâiă. biserica - 
ortodoxă română 'de c capul bis.,, şi lasă decimi 

„de ani - poporul fără păstori suletesci proprii,
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spre a se proface Românii din ortodxi în uniaţi ; 
din aceleaşi resâne mai înălte, în Ungaria spri- 

___ginesce o ierarchiă streină şi privilegiată, anume - 
pentru împilarea bisericei ort. române, tot numai - 

spre a-i -abate pre Românii la unaţiă, amăgin- 

du-i că vor. obțâne episcopi românescă. Şi. de 

aci se” expiică, că o parte din fruntașii bănă- 

țeni, spre a-și uşura jugul. ierarchic sârbesc, 

uneltesc și propagă între credincioşi unăţia, pen-. 

tru a-i scăpa numai de Sârbi. Mai pre față pă-. 

_şesc Românii în. timpul revoluționar din anul 

1548, când 's6 ţâne o mare adunare de popor 

din întreg Bănatul în opidul Lugoj.) .- 

La acestă: adunare pre. lângă” drepturile 
politice, Roniânii bănăţeni cer şi despărțirea - 

ierarhică de .cătră- Sârbi, şi. aleg totodată de 

Metropolit al Banatului pre Eutimie Murgu, €ră 

de episcopi: în “Tiniişora pre protopopul din 

Lipova Petru Petrovici alias Stoichescu, în VEr- 

's& pre. profesorul de teologia Ignatie. Vuia. În 

“acâstă acţiune Românii” erau forte spriginiţi din 

- partea guvernului maghiar rovoluționar din Bu-: 

dapesia.. Sutocându-se „revoluţiunea maghiară şi 

urmând. era absolutismului, protectorul propagan-" 

dei unioniste, aspiraţiunile Românilor ort. din Bă- 

nat, remân a se realisa mai tărdiu. În aceste 

remi de “încercare o parțe neînsemnată, „mai 

slabă. în credința î-și lapedă legea şi: paşesce la. 

“unaţiă. La petițiunea Românilor de.a obțân6 . 

-episcopi . români în Banat, li se respunde prin. 

„1) Locul adunarei a fost în câmpul numit” Balta lată, stu după. 

adunare „Câmpul libertăţii“, : ” !
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" înfiintarea episcopiei unite în opidul Lugoj), 6r în 
urmarea decretului imperial din 12 dec. 1850, 
se: redică episcopia gr catolică din Blaj la rangul 
de metropoliă gr. catolică, cu episcopiile sufra- 

- gane din Oradea-mare, Gherla şi Lugoj. 

După lungă şi neobosite stăruințe, ale ne- 
muritoriului cap bisericesc A. Şaguna, precum! 
şi ale altor: bărbați provindenţiali, binemeritaţi 
pentru . biserică. şi naţiune, se ivesc şi pentru 

biserica. ort. română din Ungaria şi Transilvania 
zorile unui viltoriu mai îmbucurătoriu, întrănd 
ea în o epocă nâuă de regencrare, prin desfa- 
cerea: Românilor decătră Sârbi. În urmarea, în- 
țelegerii comune şi: a decretului imperial din 27 
Sept. 1360, se țene în Carloviţ un congres, în 
care se pertracteză și despre dorinţele şi silinţele 
Românilor pentru: despărţire. În congresul din 
Carloviţ țenut la anul 1864 se primi şi decretă 
cu înțelegere unanimă despărţirea Românilor ori. 

| din diecesele: Aradului, "Limis6rei şi Verşețului. 
de cătră Sârbi. Diploma imperială din 12/24 dec. 
 US64 “hotăreşco . în sfirșit, spre bucuria şi mân-. 

găerea nomărginită a Românilor, restaurarea 

“Metropolici vechi istorice din 'Lransilvania și 
Ungaria, cu  episcopiile sufragane ” din Arad și 
Caransebeș. Primul Metropolit fu fericitul” A.. 
Şaguna, 6ră episcop sufrasan în diccesa Ara- 
dului remase. Procopie Ivacicovică, căruia spre . 
a-l. căştisa : pentru despărțire, ise âădauseră la 

„părţile ungurene 'âncă din Banat; protopresbite-: 

1) Şi acum trăcsc betrâni în l.ogoj-şi giur, cari 'au adunat 

- subscrieri "pentru episcopia românescă ortodoxă în Logoj, la care sa : 
respuns prin înființarea episcopiei unite.
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ratele: 'Timişorei, Banat-Comloşului, .Belințului 

(Hăsiaşului) şi al: Lipovei. “Al doilea. episcop 

sufragan fi denumit în 6 Lulie 1865, archiman- 

dritul și protopresbiterul din Braşov Ioan Popasu, 

pentru” diecesa' Caransebeşului, carea cuprinde 

din Bănat: întreg comitatul Severin, 3/4 părți 

din comitatul Caraş, 50 comune din comitatul 

- “Timiş, şi preste 20 comune din comitatul Torontal. 

| “La despărţirea ierarchică, Românii bănăţeni 

ort. au fost “forte scurtați. În loc de a se.reac- 

tiva, şi episcopia. istorică a Timişorei, se așeqă 

scamnul episcopesc din Bănat, tocmai la pâlele 

Carpaţilor, lângă marginea țerei şi se rup cele 

mai frumâse părți, adăugându-se la diecesa ort. - 

din Ungaria; cu scamnul în Arad. 1 

Organisarea. bisericei ort. române din Un- 

garia, . şi “Transilvania se . întăresce, şi -câpătă 

viâţă prin întrunirea, primului congres bisericesc. 

naţional la 16 Sept. 1868, în care so voteză . 

legea organică statutul. organic, inarticulat apoi 

în legile patriei şi sancţionat de Maiestatea sa 

împăratul şi regele lrancisc Josit 1. Prin acesta . 

s'a pus fundament . nou de -desvoltare, pentru: 

timpurile ulteriore, vieţii bisericesci a Românilor 

„ort. din Ungaria și Transilvania.



XV 

_Reprivire scurtă în istoria bisericâscă 
"a Românilor ort, din Ungaria şi Tran-: 

- silvania de la anul 1868-1900. 

E 

Congr osul național bisericesc din anul: 1868 :, | 
prin v otarea statutului organic, inarticulat şi garan- 

„. tat- prin: Art. IX 1868 în legile. „patriei, şi san- 
.cţionat. în”. anul 1869, a produs o: epocă, n6uă, 

„de .desvoltare, în istoria bisericei ort. române din 
“Ungaria, şi Tranşilvania. În anul 1870 s'au con- 
stituit pre. basa' statutului organic sin6dele, comi-. 

_tetele şi epitropiele parochiale ; maideparto sin6- 
" dele, comitetele şi epitropiele protopresbiterale ; 

Sau. țenut in tote trei diecosele sinâdele diece- : 
„sane și sau organisat consistoriele - eparchiale ; 
Gră în. tomna- acelui an.sa întrunit al Il-lea 

congres : naţional bisericesc. Prin n6ua lege or- 
ganică, vechile aşăd&minte canonice ale biseri- 

“cei ortodoxe, în unele afaceri „pur- spirituale ŞI 
în cele mai multe afaceri administrative, au sufe-. 
rit “schimbări ale căror urmări deocamdată nici. 

- Nu se pot” prevede. basa acestui organism COnN-- - 
. 

:) Vei Protocolul congresului național bis. din anul 1868. 

N
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sistă, “dintr'un sistenr. democratic administrativ. | 

„în jos, cu sufragiu universal de tot puţin Timi- 

tat; Gră în sus cu sistem representativ de. gu- . 

xernament, - în:. viitutea căruia elementul. „miren, 

" administreză cu puterea numerului ?/ faţă do . 

1/7, din cler -atacerile bisericesci, şcolare” şi fun- 

„“daţionale. Cu desceptarea treptată â timpului : 

“modern, prin lăţirea şi generalisarea  liberti- 

- nismului și -a „principielor- pseudo-democratice. în. 

massa populațiunii; în multe casuri preoții-vor fi 

reduși la rolul simplu de liturgă. Acest organism 

' slăbind în jos influința preotului, ră în sus a 

episcopatului: trecendu-se sfera: de competență 

uşor: pâte crea involuntar, reforme daunabile în 

instituțiunile - canonice, nealterate âncă ale bise- 

ricei ortodoxe. Nu arare ori şi vedem, că în con- 

„grese - bis.,. sin6de eparchiale,: protopresbiterale 

şi parochiale, fără privire la preseriptelo cano- 

nice vechi, să fac propuneri  vătămătore can6-. 

nelor, pre cari episcopatul şi clerul vrnd-nevrend, 

în parte trebue se le admită „spre, deliberare şi 

decidere. Ar trece preste cadrul acestor repriviri 

“ailustra cu casuri concrete aceste aserţiuni. 

_“- Reasumez cuprindătoriu,. că acestă desvol- 

tare n6uă, pre. basa legii organice amintite, de.. 

multe ori pâte se instituo-așădăminte canonice de 

drept omenesc, în locul .celor de drept dumne- 

- deesc şi câte odată se pote espuno mersul piseri- .- 

cei, fluctuăţiunilor de partide ră agitațiunile, ce se 

pârtă din” incidentul - unor alegeri, avându-se în. 

vedere patimele şi slăbiciunile omenesci, pot lovi - 

“interesele bisericesci în mod trecă&toriu, ..



"Dacă în cele sus atinse vedem: un neajuns, 
faţă, de așegămintele vechi ale bisericii române, 
să înregistrăm înaltă direcţiune un mare pro- 

, res, obțânut prin statutul organic. Biserica ort. 
română din Ungaria şi Transilvania de veacuri 
împilată, ajunge. a fi deplin autonomă. 

În afacerile administrative bisericesci, școlare 
Și fundaţionale, în: causele disciplinare şi matri- 
“moniale, -se: garânteză dreptul autonom de. dis- 
punere. Şi în: parte mare numai așa se pâte 
„explica desvoltarea' rapidă şi uimitâre, ce sa 
făcut în tâte trei diecesele ort. române. Dară - 

„tocmai autonomia acesta, dintru început chiar, 
a desceptat la contrară cugetul și dorirea de a 
-o reduce. Prin legă ulterire Și prin disposițiuni 
“ministeriale arbitaro, s'au ştirbit multe din dreptu- 
rile autonome. succesiv, explicabil. numai așa, 
pentru a se stăvili înăintarea, Astfel vedom în 
congrese şi în 'sin6de. eparchiale, producându-se 

“gravamine preste &ravamine, dar cu puţin re-. 
” sultat. Vom lăsa nâatinse- gravaminele “celor 90 
sinode eparchialo, ŞI însemnăm cele mai împor- 
tante din congrese. Aşa âncă în al II-lea con- 
gres din anul .1870, s'a votat o -ropresentațiune 
cătră Monarch în causa autonomici bisericosci. :) 

În anul 1873 so întâmplă - mari schimbări, 
prin reposarea fericitului Și marelui Archicepis- 
cop și: Metropolit Andreiu'. Şaguna. Acest cap . 
bisericesc, prin reînființarea, metropolici.ort. ro- 
mâne şi-a căştigat nume nomuritoriu, binemeri- DE 
tând” pentru posteritate, prin zelul şi activita-. 

) ses Protocolul” congresual din . 1870 p- 145,
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„tea sa neobosită în păstorirea bisoricei, .şi va 

română pomenit între cei mai mari archieroi ai 

naţiunei n6stre. Congresul bis.” alesc de Metro- 

polit în 28 August 1873, pe episcopul Aradu- 

lui Procopiu Iacicoviciu, carele a. fost confir- 

nat în 17 Sopt. n., ră în 16/28 Sept. a aceluiaşi 

“an fu înstalat, după ritualul. prescris prin statu- 

tul congresual. Scamnul v&duvit al episcopiei Aia- 

dului s'a întregit, prin alegerea, întărirea şi inşta- 

larea archimandritului, Miron Romanul. de episcop. 

- Archiepiscopul şi Metropolitul Procopiu Ivăci- 

-coviciu, fu ales la 31-lulio 1874 de Metropolit şi 

Patriareh. al Sârbilor din Ungăria, și cu : dătul 

1/13 August aceluiaşi. an, a rosignat din :postul 

“scu de: Metropolit.al. Românilor. Congresul, bis. 

întrunit, alese la, 20 Oct. 1874, cu maioritato de: 
voturi de Archiepiscop şi, Metropolit pre cpisco- “ 

pul.de atunci .al Caransebeşului loan Popasu. 

Acestă alogore na obț6nut confirmarea prea 

înaltă, şi congresul cu vătâmarea statutului orga- 

nic; conform rescriptului “ministerial din 19/,, Nov. 

1874 n., a fost îndrumat a păși la altă alegere, 

cu eschiderea, episcopului Caransebeşului Ioan 

Popasu. În 20 Nov. 1874 so ţene prin congres 

altă alegere, care înse nu a intrunit  maioritatea, 

„ preserisă, fiindcă partea, .cea mai maro a depu- 

taților presenți s'au abțenut dela votare, dând 

bilete albe (neîmplute). A doua di înse adu- 

“nându-se de nou în şedinţă, congresul păşi la 

altă alegere şi resultatul fă, că sa ales cu ma-. 

ioritate do voturi episcopul. Aradului Miron Ro- 

manul de' Archiepiscop al Transilvaniei şi.do 

Metropolit. Alegerea cu datul 12 Dec. acelui an 

4
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“a fost confirmată, și în 15, Dec. s s'a făcut insta- 
" laţiunea, 1) - | 

De episcop: al decese Aradului, a fost ales - 
“şi confirmat archimandritul Ioan Meţianu. În CON- - 
gresul ordinariu din anul 1S7$, se. voteză rogu- 
Tamentul pentru. organisarea,. Darochielor; ' care 
cuprinde disposiţiuni . -relativ: “la întrogirea pa- 
rochielor, precum. şi la dotaţiunea, “și qualifica= 
ţiunea clerului - din: întrega motropoliă. 2) - În 

"vig6rea acestui 'rogulament, prin reducerea nu: 
m6rului parochiolor, so îmbunătăţesco” sortea clo- 
rului altcum forte miser- dotat, 6ră qualificaţi- - 
unea, se prescrie în proporţia dotaţiunei. „Astfel 
se: ajunse în diecesa Caransebeşului, că în insti- 
tutul teologic se primesc t6neri, cari. posed minimal ” 
6 clase gimnasiale reale sau civile, ori 4 clase 
ȘI - pedagogia; pre când în archidiocesă . ŞI în 
eparchia.. Ar adului,. din causa prea multelor pa- 

„rochii slabe, so admit excepţional ȘI cu: mai 
puţină qualilicaţiune. E - 

Tot acest congres a: votat ŞI procedura 
judițială, pentru tribunalelo matrimoniale biseri- 

„cesci 9), precum. şi regulamentul reteritoriu la 
regularea învățământului. po 

Din lucrările congreselor posteriâre, „notăm 
pre cele mai însemnate. În congresul din anul - 
1886, s'a făcut. votarea regulamentului pontru - 
procedura, judecătorescă în causele disciplinare, 
“prin care cler ul este egal judecat cu ceialalți funcţio- 

1) Vedi Protocolul. congresual din anul 1874. 
ȘI 2) Protocolul. congresual din anul 1878 pag. 154 —197, 

3) Ibid. p. 259—299 . 
1) Ibid. p. 297—314.
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nari mironi din metropoliă ;) resularea procedurei . - 
la alegerea. de protopresbiteri în anul 18885); 
mai departe în anul. 1891, regulamentul pentru 
alegerea deputaţilor pentu congresul național 

 bisericoscs). 

În 5/17 Faur 1889.a răposat. primul şi i bine- 

moritatul episcop român — do la despărțirea 

“de cătră Serbi — al Caransebeşului loan Popasu. 

"Spirit superior Și inimă nobilă având, prin acti- 

vitatea sa rodnică a aședat desvoltarea dieco- 

sei pe o tomeliă sănâtâsă. - 

La 27 Martie 1889 fi ales opiscop în scam- 

“nul vă&duvit vicariul airchidiecesan Nicolae Popea, 

carele după confirmarea prea înaltă fă introdus, 

| în eparchiă. la. 24 lulie al. aceluiaşi an?). 

La 4/16 Oct. 1898 a r&posat . Metropolitul 
„Miron. Romanul, carele cu tact şi înțelepciune, . 
sub împrejurări. grele. a condus Metropolia timp 

"de 24 -de. ani.. În 19/31 Dec. 1898 a fost 
ales de :Metropolit, episcopul Aradului loan Me- 

"ţianu, care alegere a, fost aprobată în 6/18 Faur 

| 1$99. Instalarea . s'a, făcut cu ceremonialul pres- - 

cris la 28 [Februarie (12 Martie) 1899. i 

„ La finea. sinodului ordinariu din, acost' an, 

a fost” ales de episcop la Arad, arctimandeitl 

„vicariu Iosif Goldiş.. 
x 

Metropolia ortodoxă din Ungarit și Tran- 

Silvania. cuprinde de present: 
; 

1) Vedi Protocolul congresual din 1886 p. 289—305. 

2) Vedi Protocolul congresual din 1888 p. 123—130. 
3) Vedi Protocolul “congresual din 1891 p. 171-184. 
1) Vedi. Protocolul sinodului eparchial din Caransebeş anul 1889.
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L Archidiecoăa Transilvaniei cu 35 proto-: 

 prosbiterate, are 933 comune bis. matre şi .293 

"-RLIC, cu popor credincios de 733.287 do suflete, 
statul clorical constă din 965 feţe bis., în frunte. 
cu [. P. S. S.D. archicpiscop şi Metropolit Ioan 
Moţianu. Institute de cultură posodo: : în centru (Si- 
biiu) “un institut do: teologiă şi do pedagogiă 
împreunat cu sominariu, în afară la Brașov, şc6le 

“reale ţinferiâre), comerciale și gimnasiu supe- 
-rior, 6ră la Brad gimnasiu inferior. Aro 16 șcâle 
capitale (normale) cu 61 de înv&ţători şi G în-" 
vă&țătore, - mai departe. 502 şcole confesionale - 

“rurâlo cu. un personal didactic de s57 învățători. 
şi 17 învă&ţătore!). -. 

| IL Eparhia. Aradului cuprinde tâte părţile, 
ungurene, în cari locuesc credincioşi ort. români,. 
precum şi din părțile banatice: protopresbitora- 

„telo: Timişăroi, Banat-Comloșului, Lipovei şi al 
-Belinţuluă (Eăsiașului), cu 2 .consistorie - unul în 

"Arad, şi -altul în Oradea-mare. :- Arel? -proto- - 
presbiterate, cu 54S. comune pis. matre şi 225 
filie, cu o populaţiune de 554. 0s2 de suflete, 
având un stat clerical do' '634 persâno bis., în 
frunte cu P. S. S. D.. episcop Iosif . Goldiș. 

“Institute de cultură posede în centru (Arad), 
un institut de -toologiă şi pedagogiă împre- 
unat cu seminariu, și 0 'scălă superi6ră de fete 

cu internat; eră. șcăle rurale confesionale are 
658 între. cari 36. sunt pentru fete, cu. un pot- 
sonal didactic do 640 învățători şi 30 înv&țătâre?).: 

1) Datele sunt luate din protocolul congresuai din 1897, 
2) Datele sunt a se vedea în protocolul congresului din a. 1897. 

4 - . : * Ia
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„II. Diocesa Caransebeşului se compune din 
părţile banatice neapărţinătore epar chiei Aradului, 
(între Mureş, Tisa, Dunăre și hotarăle Ard6tului) | 
având Il protopresbiterate, cu 320 comune bis. 

_matre şi 39 filic, cu o populaţiune de 387.769 
de suflete, şi. cu un stat clerical de 391 feţe 
bis., în frunțecu P. S.S. D. E. Nicolae Popoa. 
Institute de cultură posede: în centru (Caranse- 
beș) un institut de teologiă cu seminariu și de peda- 

" gogiă lără intern at. În] Lugoj o şcâlă superidră de 
fetițe şi o şcâlă capitală: de băeți. Are şcole 
confesionale ruralo 328, dintre care înse numai 
222 stau sub jurisdicţiunea, consistoriului eparchial, 

„11 sub administraţia, societății privilegiate austro- 

ungare a drumului: de fer, eră restul de. 106 din . 

„fostul confiniu militariu (Soverin), se administreză . - 

“de stat afirmând, .că ar fi şesle comunale!). Por- . 

sonalul didactic constă din 329 învăţători şi 12. 

învățătâre?). / | 

“Fondurile şi fundaţiunilo propr ic, administrate E 

de. archidiecesă se urcă aprope la 4 miliâne' 

“corâne, de: diecesa Aradului aprope 2 milione, 

Gră do eparchia Caransebeşului la 14/, milion. 

Eră suma averilor bisericesci, şcolare şi fun- - 

“daţionale, a comunelor din întrega Motropoliă, 

în -sumă aproximativă, so pâto lua de aprâpe 

50 miliâne corâne. Fondurile proprii ale metro- 

poliei, se urcă cu fundaţiunea: „Gozsdu“, la apr6pe 

4'/a milione. de cor6ne. 
“În desvoltarea ei autonomică, întimpină bis. 

ort.- română din Ungaria şi Tr ansilvania, în ur- 

1) Datele sunt luate din prototolul sinodului. din anul 1900. 

3) Vedi și Protocolul congresului din anul 1897. 
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marea, unui curent. şovinist Și intolerant, mari 

pedeci ŞI. greutăți de învins. Drepturile garan- 

tato în legile patrici. sc ştirbesc tot una: prin 
„alte legi şi prin: ordinațiuni ministeriale ulteridro. 

astfel, că statutul organic în unele „disposițiuni alo 

sale- a dovenit şi. pănă acum ilusoriu, şi dacă | 
merge tot aşa va remâne ca umbră numai a 
legii. Art. XXVII din 1868 în legile patrici, 
lasă confesiunilor. autonomia șcâlelor - create și 
susțânute de dânsele. Legea din 1875 Art. 
SXXXII, în cestiunea pensionărci “învăţătorilor, 
„legea din 1879 „Art. XVIII. despre îritroducerea, 
limbei maghiare în şcâlele rurale confesionale; 
“legea din 1883 Art, XXX dospro scâlele medii . 
(gimnasiale, reale, comerciale), legea din anul. 
-1891 pentru asilele de copii, şi în sfîrşit legea - 

"despre regularea 'salarielor învăţător esci, au ciu- 
“uit. deplin aprâpe autonomia şcolelor n6stre con- 
fesionale, pentru a cărot existință ' g&relo lupte și 

“jertfe trobue se: aducem). 

| Faţă cu tote aceste atacuri nedrepte ş ŞI pă- 
gubitâre,. a protestat biserica cu tote ocasiunilo 
la guvernul maghiar, în: roepresentanța țărei, Chiar: - 

la treptele tronului, dară fără af. obţânut vro 
un resultat. Fondurile şi fundaţiunile: bis. sporin- 
.du-so în asămănarea numărului credincioşilor din. 

an în an, fiind manipulate prin controla multiplă, 
m au. fost” pănă acum oprite în desvoltare. 

| În cestiunile bisericesci cu tote acestea în ne: 
numer ate casuri, a fost lovită biserica î în  autono- 

1) Veqi dcoscbit protocolul congresual din 1886, precum şi 
protocolele sinodale din Sibiiu, Arad şi, Caransebeş din 1892, 

!



pa 

“mia că. Eră ă în timpul mai prâspăt, prin așa numita, 

politică bisericescă a. guvernului, față do tâte . 

confesiunile creştine din patriă, s'au s&m&nat sim- 
. ea pay 

burii pentru nimicirea, credinţei şi a religiosității, 

în. special înse față de .noi Românii ort., dacă | 

nu se. revine la alte sentimente putem afirma, că 

s'a tăcut începutul pentru totala. nimicire şi în-- 

gropare a autonomiei pisericesci 

Articolii de lego XXXI, XXX şi XXII 

“din anul - 1894, referitori la căsătoria civilă, la. 

matriculele civile și lă. crescerea copiilor din 

„căsătoriile mixte, întrate la 1 Oct.. 1895 

în viță, precum şi: articolul de loiza. votat ulte- 

rior despre recepțiunea Evreilor şi despre liber- .. 

tatea cultului: prin consequenţele lor funeste, vor 

lovi continuu în existența bisericei “nâstre. În 

oposiţiunea acesta faţă de politica bisericescă, a 

guvernului, tâte confesiunile creştine din patriă 

s'au aliat, afară. de calvini: ȘI unitari, asupra Că- 

“rora mai crud pănă acuma s'au și r&sbunat, pără- 

sind mai mulți din şirul. acestora, religiunea, şi 

declarându-se pentru neconfesionalitate, sau în- 

- cheiând căsătoria pur civilă, după normele sta-. 

“ tului,- fără binecuvântarea. pisericei. Articolul de . 

lege XIV din : 1898 despre. întregirea venitelor. 

preoțesci, asupra căruia congresul bisericesc din . 

“anul 1899 sa pronunțat, pote doveni calul tro- - 

ian “în autonomia bisericei n6stre. : .. 

'Reasumând terminăm : biserica ort. română - 

“din Ungaria și “Transilvania, cu 'tâte progresele 

“ îmbucurătâre realisate, petrece - vremi de grea, 

"- cumpănă. şi încercare, în luptă. atât cu propa- 

ganda unionistă noadormită, cu politica piseri- 

ii
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cescă purtată, de. potestatea publică, pentru jig- 
„nirea, vieții ei autonomice, şi în fine şi cu fră- 
mântările - ivite în sînul ci prin spiritul de par- 
tide. Avem  trebuință în acestă luptă de capete 

luminate şi do inimi: pline de iubire şi devota- 
| ment pentru biserică Și aşegemintelo ci. 

+ -



AVI. 

a. i Anul iubilar. - 

După isvârele istorice, cunoscute atât la 

noi cât și la străini, am dat o iconă fidelă a ac- 

“tului de uniune încheiat la 7 Oct. 1698 şi fina- 

lisat la 25 Iunie 1701. Gr.-catolicii staă cu iubi- 

_loul tot așa ca şi: Maghiarii cu „mileniul; s'a . 

„s&bat la-un timp, care nu supârtă „critica isto- 

rică nepreocupată. Iubileul ca şi alte semne de 

manifestare înse au fost un ce tendențios, cu 

“scop de a r&dica “în ochii Românilor însemnă- 

tatea. uniunci 'şi spre a servi intereselor unio- - 

piste. Așa: se explică, că din unele părţi s'a. 

““tuerat a pregăti opinia publică română spre 

acest scop. Aprâpe tot binele venit asupra Ro- 

mânilor. se adscrie uniunei, reducându-se spre . 

uimirea n6stră şi originea programului național 

chiar de la actul uniunci. a 

'. În. sens naţional vorbit îns, "uniunea, nu 

însamnă, >» Unirea Românilor“, Ci. după. cum a. 

“caracterisat'o - un serietoriu. bis. din suta XVIII 

> Desbinarea Românilore. ACEL cuvânt frumos 

„Unire“ nu sc potrivesce faptului petrecut, CăCĂ . 

"u a resultat unirea “forțelor naţionale, ci Slăbi- .



rea acestora. Iubileul, oste deci sărbarea logătu- 
TCi de uniune. cu: biserica apusenă, prin care s'a 
“despicat la Români. corpul național. Fol6sele 

- și daunele -rosultate, vor: forma obiectul unei 
-scrutări nuci. A afirma fără a dov edi, în isto- 

-. riă- nu 'însamnă nimica. 
Istoriografia şi”. istoria literature române | 

este destul” de înăintată, -Spro a se pute - fixa 
| faselo de desvoltaro ale poporului român înainte 

i.după uniune. A loga idea, latinităţii la Ro- . 
ăn de uniune :este un. lucru. ridicol, cră 
“s6rtea poporului român de catolicism o. noferi- 
„cire. Se va face istorie fără a detrage din aceea 
__ce stă, ŞI fără a adauge. cocace nu este. Actul 
„uniune: din 7 Oct. 1693 no pare destul de lă- 
murit - şi cine va: studia actul. iscălit - de Motro- . 

politul Atanasiu și de aderenții sei, apoi jură- 
m6ntul din. 19 Martie, 1701 subscris de Ata- . nasiu, precum şi - celelalte fapte întemplate : „tre- 
buo să: "constate, că. .altcum s'a contmplat uni- 
unea do întemeietorii ei, şi alta cova a.-eşit din ca. ră dacă poporul” român ar fi avut altă. 
fire. astădi: şi. mai reu am sta. Poporul român 
înse aprâpe tot atâta scie. de uniune. ca Și îna- inte cu 200 de ani. Stilpiă ei sunt Și acum ca în trecut aceia, cari prin ca au ajuns la posturi ea 

"şi dignități. grase, Și cari. prin uniune so Susţon 
în acelea, 

ste înse un. reu, care no:  neliniștesco 

y 

“pre. noi, şi anume: de o. vreme. înc6ce mâna, acea lungă şi novedută unionistă, 6ră, își însullă . - marionetelo şi le pune în pici6re, cu scop păgu: bit S.riu  întoresolor naţionale, Aşa: înţelegem, că,
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cu plan sistematic. se persifi6ză de câţiva: ani: 
“ aş&d&mintele religi6sa din regatul român,. 6ră.. 
pre .noi cei neuniți de aici, ne atacă pre. ttă -. 
linia „şi ne. vatămă, ba. de multe ori 'no.și, d6- - 
nunță. În faţa, Românilor. soc presentă . uniunea 
ca: și cel mai: național act, la care trobue cu' 
toţii să 'aderăm ; în. faţa contetăţenilor maghiari 

şi în.fața curţii no denunţă, că grăvităm spre: 
Ruși şi că ar fi în înteresul patriei şi. al dinas- 

„tiei,. ca credincioşii : ortodoxi -români să scadă. 
„Cu, numărul. Zăgazul în contra Muscalilor nu se 
pune. pe. calea uniunei şi în privința acesta Ro- 

mânii sunt înţeleşi de mult.. Noi până acum mam .. 
deschis porțile patriei nici unui dușman ; €ră pen- 

“tru. 'dinastiă ' am sângerat: și am luptat pre tâte 
câmpiile Europei. Acest adevăr a fost: recuno- 

“scut totdeuna de factorii competenţi.: Poporul 
român este din fire aşăgat,. pentru ordine şi 
linişte ; “Gră virtuțile. de patriotism. şi dinasticism - 

“îi sunt înăscute. - . ! 
Biserica ortodoxă în mersul ei din “timpul 

„recent se: consolideză continuu. În lupta, ce o: 

“susțâne „pentru existența - sa, dureros, o atinge 
atacul, cei. vine de la confrații de un sânge, 

care desbinare sa deslănțuit în veacurile două 

“trecute cu tâte - furiile iadului “asupra, n6stră. 

"Casurilo din timpul mai prâspăt âncă ne demu- | 

stră,'-că tâte. trecerile la. gr.- -catolicism nu se 

fac: din convingere, . ci cu totului din alte motive 

Și înterese.; personale, sau din resbunare. 

“Episcopatul Și poporul ortodox. e silit, dacă 

agitaiunile. pornite nu.se înfren6ză, să reageze, 

căci nu- -ȘI pote lăsa biserica pradă: unor agenți,
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“sau înconscii de ce fac, sau speculanți şi vân- 
-.duţi intereselor străine. Biserica n6stră este ată- 

cată şi - provocată continuu ; Gră. clerul” nostru 
ortodox înferat, hulit şi declarat de lipsit deo 
tactul “pastoral: şi de conduită morală. Așa 
nu se':propagă unirea, ci desbinarea Românilor ; 
așa nu se lucrâză la întărirea şi afir marea, n0s- 
tră, ci la slăbirea - şi nimicirea: nostră. Ore nu 

înţelegem nică adi cuvintele lui P. Maior, care ne 

„dice admoniâtor: „o piell/nă străină voi, ca ho- 
mănii să se desbine în două părți“. Pâte să fi pus 

cineva vot „solemn, ca să unieze tot Banatul, dar 

cei-co sunt: „conducătoriă firesci ai Românilor din 

Banat, vedend focul nu pot.sta cu mânile în sîn. 
O: parte din : inteligența n6stră se pârtă față 
de, acâstă propagandă. după . dicala „nici: cu 
“Turcul nici cu. Neamţul“, și Dânne feresce spro-a 

-.se atinge de ea, căci gic nu-trebue să ns stricăm 
cu fraţii nostri. Altcum înțeleg eu lucrul. Ori sun- 
„tem de fapt fr ați, și atunci nu ne: văt&măm unii pre 

-. alții, licitând la stole pentru a dobândi credincioși, 
„ori facând promisiuni vage şi nepermise, sau : 
îndemnând pre părinții trecuți. a "nu-şi “trămite 
pruncii la noi în şcâlă, ci. în cea maghiară, de 
stat ori comunală ; ori suntem numai. din - buze 

„frați, şi în dos .ne 'subminăm unii pre alții. În acest 
din urmă cas cred, că este mai folositoriu să se şi - 
scie acesta şi conform acestui dureros stat să ne şi 
acomodăm lucrările n6stre. Orientarea clară totde- 
una este folositâre causei, decăt ca aşa să âmblăm 
cu capul în sac, sau.cu gând ascuns Și reservat,
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| amăginidu- ne unii pre alții. Jurămintele făcute în + 

- adunările naționale, așa, se pare, că unii sau 

nu le Cunosc sau. le-au uitat.. Dar sunt și de 

aceia, Gari nu' vor nici să audă de acestea. ŞI 

apropo toți misionarii. fanatici catolică în internul 

lor porhoreschză. sentimentul şi idea naţională. 

_Străbatem vremi, cari portă ascuns în sin vii- 

toriul nostru, strejariă 'causei şi bisericei naţionale: 

să veghieze, casă. nu ne surprindă evenimentele. 

Cu iubirea n6stră de nem, cu cr edinţa cătră coronă 

şi patriă, sub scutul şi binecuvântar ea bisericei n6s- 

i tre strămoşesci, să purtăm lupta cu program des- - 

„Chis şi sincer, nu .equivoc, cu. maxime: „Pro 

_unione Oomnium Romanorum“, cară în faţa concetă- 

ţenilor maghiari: să aibă înțelesul slăbirei şi-sparge- 

rei nâstre; ră; în fața Românilor să, aibă înţelesul 

- literal. Şi astădi din considerâţiuni de persone 

şi de interese se denunță fruntașii bisericii n6stre - 

rom. .ortodoxe ca şi în trecut. După & grele lupte | 

şi: suferințe, bărbaţii nostri . providențiali ni-au 

lăsat o biserică; naţională autonomă. în stadiu de . 

înflorire. Rostul propagandei unioniste pâte mai 

găsia îndreptăţire, când noi eram sub o ierarchiă 

străină şi adversară intereselor n6stre naţionale. | 

Adi înse_ ori .ce: motiv cade. Cele . din urmă | 

treceri numerâse sau facut în Bănat în anul 

“fomii din 1863 şi. sub era “concordatului. Despre 

o' convingere sau egalitate .. în observarea for- 

melor se lasă multe de dis. Sunt acte numerose 

* păstrate în. archivele publice. 

Misionarilor catolici le .dicem să ne lase în . 

bună pace, noi nu le turburăm apele. Poporul 

român a vieţuit . fără de ci IS, veacuri, nu are
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“trebuință do ci nici acum. Altcum pot cerca. 
Un adevăr esto pentru mine prin istorie dove- 
vedit, că persne singuratice * înteresate vor că- 
Ştiga prin venare, dar pro poporul român nu-l 
vor faco catolic. Alt adovor stă de când ce lu- 
moa cu carele terminăni : tractatul „nostru dicend 
teologilor apuseni: 

„AD oriente luse 

By
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