FRĂMÂNTĂRI CONFESIONALE ÎN BIHOR
(SFÂRŞITUL SECOLULUI XVIII - PRIMA JUMĂTATE
A SECOLULUI AL XIX-LEA)

MIHAI GEORGIŢĂ

Conflicte între ortodocşi şi greco-catolici, pe de o parte pentru păstrarea
iar pe de alta pentru atragerea de noi adepţi, s-au desfăşurat pe
parcursul secolului al XVIII-lea 1 şi în zona Crişanei • Ierarhia ortodoxă de aici,
beneficiară şi ea a „privilegiilor ilirice" 3, s-a opus cu fermitate de fiecare dată
când catolicismul, cu aportul făţiş al autorităţilor habsburgice, făcea acte de
prozelitism. Accentuarea politicii de catolicizare a Curţii de la Viena între
românii din aceste ţinuturi a început abia după înfiinţarea Episcopiei grecocatolice de Oradea în 1777, a cărei titular a fost numit şi recomandat papei de
însuşi împăratul Austriei4. Însă în lupta de emancipare reprezentanţi celor două
biserici româneşti au fost nevoiţi să colaboreze pentru revendicările drepturilor
sociale şi politice, formulând petiţii în numele întregii naţiuni 5 • La nivelul
credincioşilor,

2

1
Pentru întreaga Transilvanie vezi: Silviu Dragomir, Istoria desrobirii religioase a românilor din
Ardeal în secolul al XVIII-iea, voi. I Sibiu, 1920, voi. II, Sibiu, 1930; Mihai Săsăujan, Dispoziţiile
consiliului aulic de război din Viena privitoare la românii ortodocşi şi greco-catolici din
Transilvania în prima jumătate a secolului al XVIII-iea, în „300 de ani de la unirea bisericii
româneşti din Transilvania cu Biserica Romei", Presa universitară Clujeană, Cluj, 2000, pp. 126-133.
' Nicolae Firu, Biserica ortodoxă din Bihor în luptă cu unirea (1700-1750), Caransebeş, 1913;
Ştefan Lupşa, Istoria bisericească a românilor bihoreni, Oradea, 1935, pp. 31-34; Arhivele
Naţionale - Direcţia Judeţeană Bihor, fond: Episcopia greco-catolică Oradea. Seria acte pe
probleme, rolele 1026 şi 1027 (în continuare: A.N. -D.J.Bh - EGC).
' Mircea Păcurariu, Istoria bisericii româneşti din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş,
Cluj-Napoca, 1992, p. 244; Şerban Turcuş, Consideraţii privind începuturile episcopiei române
unite de Oradea, în „Studii de Istorie a Transilvaniei" (coord. Sorin Mitu, Florin Gogâltan), Cluj,
1994, p. 130-134.
4
Ibidem, p. 249.
5
David Prodan, Supplex Libel/us Valachorum, Din istoria formării naţiunii române. Ed.
Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1984; Idem, lncă un Supplex Libellus românesc. 1804,
Dacia, Cluj-Napoca, 1970; Emanuel Turczynski, De la Iluminism la Liberarismul Timpuriu.
Vocile politice şi revendicările lor în spaţiul românesc, Editura Fundaţiei culturale române;
Bucureşti, 2000, pp. 66-77, 191-209.
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ardelene s-a ajuns chiar la concepţia unui parteneriat
confesional care să ducă la realizarea unei biserici naţionale, purtătoare a
stindardul luptei naţionale 6 • În 1798, unii reprezentanţi ai bisericilor întocmesc
un proiect de unificare inspirat după modelele europene de atunci, însă a fost
respins de Împărat7. Dacă interesele politice comune apropiau cele două
confesiuni româneşti, la nivel eparhial şi parohial raporturile de tip eclesiologic
şi economic, între cele două biserici exista o permanentă competiţie, care
genera neînţelegeri şi conflicte.
Episcopul ortodox din Arad era conştient că înfiinţarea unei episcopii
greco-catolice la Oradea, dotată cu întinsul domeniu al Beiuşului 8 , punea în
pericol existenţa bisericii ortodoxe în zonă. De aceea trimite o circulară în 1777
către comunităţile de enoriaşi, în care ameninţă că cei ce vor trece la unire vor fi
alungaţi din sat, iar de la preoţii se va lua dreptul de preoţie. Au urmat şi
violenţe. Protopopii din Coşdeni şi Căbeşti l-au agresat pe preotul Gheorghe
din Vălani în timpul târgului la Beiuş, deoarece a trecut la unire. Pentru a
obţine noi prozeliţi, însuşi episcopul Moise Dragoş cutreiera satele, astfel încât a
reuşit să atragă la unire 6 sate. Episcopul de la Arad, datorită politici maleabile a
Vienei din aceea perioadă, îşi permitea să se opună, ignorând unele prescriţii
imperiale, ce favorizau catolicismul. Astfel, el vine la Oradea şi coordonează
rezistenţa la propaganda unirii. Tot aşa în 1781, a mers la Beiuş cu un alai de 40
de călăreţi să încurajeze şi să felicite pe cei care au rezistat. La rândul lor preoţii
şi enoriaşi ortodocşi s-au organizat împotriva propagandei. Erau manifestări
încurajate de edictul de toleranţă dat în 1781. Într-o adresă a lui Moise Dragoş
înaintată autorităţilor comitatense se arată că preotul din Nojorid a lansat
public ştirea că în curând vor veni ruşii şi toţi câţi au trecut la unire îşi vor
pierde capul, iar preoţii din Ciuhoi şi Bojei au făcut adunare la Ciuleşti pentru a
dezbate chestiunile politici bisericeşti agitând poporul. Bunăoară, enoriaşii din
Lugaş, bănuind că dascălul lor voieşte să treacă la unire, i-au dărâmat casa şi Iau alungat din sat. Apoi, s-au lansat diferite ordine de genul că nimeni nu are
dreptul să treacă la unire, iar ritualul oficiat de preoţii uniţi era considerat o
blasfemie. Episcopul Aradului a adresat o plângere la curtea imperială pe
motivul că preoţii săi au fost batjocoriţi: tunşi, raşi, bătuţi şi aruncaţi în puşcării,
bisericile luate şi date uniţilor. Prin rezoluţia dată la 30 iulie 1781 episcopului
Moise Dragoş i s-a recomandat moderaţie şi blândeţe în propovăduirea unirii,
Vezi pentru acest aspect: Sorin Mitu, Geneza identităţii naţionale la românii ardeleni,
Humanitas, Bucureşti, 1997, p. 385-388.
7
Nicolae Bocşan, Ioan Lumperdean, Ioan-Aurel Pop, Etnie şi confesiune în Transilnania (sec.
XIII-XIX), Fundaţia „Cele trei Crişuri", Oradea, 1994, pp. 85-94.
R Iudita Căluşer, Episcopia greco-catolică de Oradea. Contribuţii monografice, Editura Logos 94,
Oradea, 2000, p. 54-55.
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numirea unor preoţi instruiţii şi înfiinţarea de şcoli, elemente ce ar întări
unirea, iar episcopul Pahomie Cnejevici a fost mustrat pentru apostrofarea
clerului unit9. Pahomie avea un aliat de nădejde în vicarul său de la Oradea,
Ghenadie Totovici, care pentru zelul său ortodox a fost înlăturat din funcţie în
1783 de însuşi împăratul Iosif al II-lea 10 • O serie de conflicte sunt înregistrate şi
în anul 1786 când au trecut la unire locuitori din satele Rogoz, Prisaca, Meziad,
Nojorid, Abrămuţ, Sînlazăr şi Ciocaia şi s-a solicitat cedarea lăcaşurilor de cult
în favoarea celor care formau majoritatea unei confesiuni. Nemulţumire au
stârnit Episcopului greco-catolic locuitorii din Coroiu şi Sfârnaş, care au revenit
la insistenţele unor preoţii ortodocşi la vechea credinţă 11 •
Ortodocşi îşi consolidează poziţia după înfiinţarea Consistoriului
permanent la Oradea în 1793. La Consiliul naţional bisericesc, ţinut la
Timişoara în 1790, s-a cerut înfiinţarea la Oradea a unui Consistoriu în frunte
cu un vicar sub jurisdicţia episcopului arădan, dar plătit de erariu 12 • Această
solicitare a putut fi soluţionată favorabil după ce în 1790-1791, Dieta Ungariei,
întrunită la Pojon, a acordat tuturor ortodocşilor din Ungaria şi părţile anexate
(comitatele Arad, Bihor, Sătmar şi Maramureş) depline drepturi cetăţeneşti, iar
Biserica lor a fost recunoscută oficial, adică a devenit receptă 13 • Ca urmare a
acestor drepturi, împăratul Leopold al Ii-lea aprobă înfiinţarea Consistoriului,
în februarie 1792, în frunte cu un arhimandrit sau un protosincel plătit de stat,
având aceeaşi organizare şi atribuţii ca oricare Consiliu eparhial de la celelalte
eparhii, însă fără episcop. Decizia a fost realizată abia în 2 ianuarie 1793, iar din
cauza războiului cu francezii, dotarea Consistoriului se amână mult timp,
funcţia de preşedinte urmând să fie exercitată gratuit de protopopul Velenţei,
Teodor Arsici, împreună cu asesori din rândul clericilor locali 14 • Aşadar, nevoia
de a avea o instituţie bisericească de acest tip era mai mare decât aşteptarea
ajutorului din partea statului. Noua organizare şi recunoaşterea drepturilor
egale cu celelalte confesiuni a dat posibilitatea bisericii ortodoxe din Bihor să
combată mai bine propaganda unirii.
Sub oblăduirea episcopului greco-catolic Ignatie Darabant, numit în
1788, se reia acţiunea de prozelitism catolic. Într-un raport al episcopului de

Iacob Radu, Istoria Diecezei române-unite a Orăzii Mari.1777-1927, Oradea, 1930, p. 72-74.
Episcopia Aradului. Istorie, viaţă culturală, monumente de artă, Arad, 1989, p. 42-43.
"AN-D.J.Bh-EGC, rola 1028.
12
Gheorghe Liţiu, Biserica ortodoxă din eparhia Oradiei din sec. XVIII-până în zilele noastre, în
volumul „Trepte vechi şi noi de istorie, cultură şi viaţă bisericească în Eparhia Oradea-Mărturii
şi Evocări-Oradea", 1980, p. 171.
"Mircea Păcurariu, op. cit„ p. 250.
14
Gheorghe Liţiu, op. cit„ p. 171-172.
9
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Arad Pavel Avacumovici, din 1789, rezultă că au fost trecute forţat la unire
câteva sate bihorene, ca Rogoz, Prisaca, Feneriş, Meziad, Pocola şi altele 15 •
În vara anului 1794 Consistoriul ortodox recent înfiinţat ţine o adunare la
Marghita, prilej cu care sunt consemnate mărturii despre mişcările religioase
din zonă şi despre favorizarea confesiunii greco-catolice de către autorităţile
statului. S-a luat în discuţie acum situaţia administratorului protopopesc Ioan
Beoti, paroh în Lunca Bratului, probabil acuzat de instigare împotriva unirii în
satul Abramul de Jos. Mărturie despre acţiunile lui Beoti în acest sat depune
Vasile Popovici în vârstă de 60 de ani, localnic de confesiune ortodoxă din
Abramul de Jos. Din mărturisirile lui reiese că la întâlnit pe Beoti la intrare în
sat, când a fost întrebat dacă a auzit despre trecerea satului la unire. Bătrânul a
răspuns că el şi încă şase case nu s-au unit. Beoti a mers pe urmă în sat unde în
calitate de administrator protopopesc a solicitat de la preot documentele bisericii. Preotul la trimis la diac, în custodia căruia s-ar afla documentele, de aici a
fost trimis la sfat (econom), şi aşa de la unul la altul n-au vrut să-i arate documentele. Când a ajuns din nou la preot şi la întrebat dacă a mărturisit unirea,
acesta s-a jurat în fel şi chip. Între timp a apărut un funcţionar cezaro-crăiesc,
care l-a apostrofat pe Beoti şi la alungat din sat pe motiv că el nu mai are ce
căuta acolo, iar preotului i-a zis că de acum o să asculte numai de episcopul unit
de la Oradea şi nu de cel de la Arad. Mărturii în apărarea lui Beoti au depus
birăii din Cinaloş, Sărsig şi Tăutelec. Tot cu ocazia acestei adunări s-au adus
plângeri împotriva preoţilor suspectaţi de partizanat cu greco-catolicii. Preotul
din Petreu a fost acuzat de curatorul bisericii şi alţi trei localnici că simpatizează
foarte mult pe uniţi, preotul însuşi trăgându-se dintr-o familie greco-catolică
din satul Tarcea. Pe lângă faptul că avea un comportament imoral: umbla beat
şi profera sudalme către credincioşi, aducea din Abramul de Jos prescuri de la
biserica unită şi slujea cu ele la Sfânta Liturghie. De asemenea, era deosebit de
interesat de prezenţa ierarhilor greco-catolici în compania cărora îi plăcea să
petreacă. Odată, împreună cu diacul, a mers la Sălacea, unde venise protopopul
uniţilor, şi a constatat cât de bine trăiesc şi ce bine sunt plătiţi preoţii greco-catolici. Când a venit episcopul unit la Abram, într-o duminică, s-a grăbit să termine liturghia pentru a merge în întâmpinarea lui. Aici s-a ospătat cu protopopul unit din Cheţ în şaretă şi a venit beat acasă. Grecii din Marghita şi localnicii
din Petreu au cerut în consecinţă demisia acestui preot şi înlocuirea cu altul
„mai tare în credinţa neunită'', care să nu defăimeze onoarea lor. Suspectaţi că
simpatizează cu uniţi, datorită descendenţei lor greco-catolice, au fost şi preotul
Danil din Făncica şi diacul său, veniţi din localitatea greco-catolică Sanislău. La
fel preotul din Crestur 16 •
''Mircea Păcurariu, op. cit, p. p. 251.
AN-D.J.Bh, fond: Episcopia ortodoxă Oradea, dos. 3, fila. 191-192 (în continuare: EO).
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Istoricul Ştefan Lupşa aduce amănunte din arhivele vieneze privitor la
de propagandă în timpul episcopului Darabant. De pildă, cei din
Giriş şi N ojorid s-au plâns autorităţilor în 1794 că sesiile parohiale au fost luate
de la biserici şi de la preoţi şi trecute în posesia parohilor uniţi. La fel enoriaşii
din Bicaciu, în acelaşi an, au depus plângere că atunci când au cerut subsidii de
la stăpânul de pământ, capitlul romano-catolic, li s-a pus condiţia trecerii la
unire. O metodă eficientă de atragere a ortodocşilor la unire era fără îndoială
avantajele materiale. Pentru a reobţine o posesie luată de tincani, fiul preotului
din Cociuba, împreună cu alţi 16 enoriaşi, a trecut la unire. Preoţii erau mai
uşor de amăgit datorită salariului, dar se întâmpla să nu fie urmat de
credincioşi. Astfel, cei din Copăceni intervin la finele lui 1797 pentru a fi
reprimit la ortodoxie fostul lor paroh Blaga Popovici, care în urmă cu opt ani a
trecut la unire fără să fie urmat de vreun sătean. În 1798 preoţii din Agriş şi
Dumbrăviţa au făcut apostazie, şi în locul lor sătenii cer alţi preoţi. Dacă o parte
din credincioşi urmau pe preotul convertit, atunci la solicitarea lui Darabant li
se lua biserica celor rămaşi ortodocşi. Aşa s-a întâmplat în Sfârnaş, iar
propunerile ca pe viitor numai autorităţile civile să decidă asupra acestor
chestiuni rămân nesoluţionate •
În consecinţă, Episcopul Avacumovici împreună cu patriarhul de la
Carlovicz Ştefan Stratimirovici, deranjaţi de faptul că localităţile Rogoz şi
Prisaca au trecut la unire prin predica personală a lui Darabant, şi în urma
plângerilor de persecuţie adresate de ţărani ortodocşi de pe domeniul grecocatolic, au cerut să intervină înaltele autorităţi de la Curtea vieneză. Darabant sa apărat mai întâi în faţa Consiliului Locutumnenţial, arătând că acuzele
referitore la persecuţii şi ademeniri nu sunt adevărate şi, dacă predică, nu face
altceva decât să-şi îndeplinească misiunea. Solicită, în schimb, să i se interzică
episcopului din Arad să mai viziteze satele din Bihor trecute la unire şi
protopopilor din Velenţa şi celui din Peştiş să mai agite spiritele şi să facă
prozelitism ortodox în rândul enoriaşilor greco-catolici. În faţa Primatului se
apără prin două scrisori, una foarte lungă, redactată în 16 noiembrie 1798, şi
cealaltă în 2 decembrie acelaşi an. Concluzia Consiliului a fost următoarea:
necesitatea întrunirii unei comisii mixte care să ancheteze situaţia disputelor
dintre ortodocşi şi uniţi; ea a fost numită prin decret în 24 decembrie. Comisia
şi-a desfăşurat lucrările în comuna Holod până în februarie 1799, timp în care
au fost audiaţi 35 de martori. Au fost audiate plângerile împotriva protopopilor
Klintok şi Poinar pentru tulburările de pe Crişul Repede şi mai ales din comuna
Auşeu, iar împotriva episcopului Darabant pentru trecerea la unire a
localităţilor Rogoz şi Prisaca 18 • În ce priveşte acuzele împotriva lui Darabant,
alte

acţiunii

17

Ştefan Lupşa, op. cit, p. 98-103.
'" Iacob Radu, op. cit., p. 86-88
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reprezentanţi

acestor două sate au declarat că nu prin forţă, ci prin predici
frumoase i-a convins să îmbrăţişeze unirea. Schimbarea subită a declaraţiilor l-a
scârbit pe Nestor Ioanovici, membru în comisie din partea ortodocşilor, care i-a
apostrofat spunând: „dacă voi sunteţi creştini, atunci şi turcii sunt".
Comportamentul intransigent în cadrul comisiei a constituit un mare
dezavantaj la candidatura sa la scaunul episcopal al Aradului în 1810 19 •
Delegaţii ortodocşi au fost nevoiţi prin urmare să retracteze şi şi-au exprimat
dorinţa restabilirii bunei înţelegeri. De asemenea, Darabant a exprimat
imperativul concilierii atât de necesar în acel timp de război, uitând toate
neplăcerile cauzate de ortodocşi. Lucrările comisiei nu au fost tulburate de
certurile dintre ţărani, ceea ce a dovedit că nu exista perspectiva unei aplanării a
conflictelor dintre cele două confesiuni. În final, comisia a redactat un proiect
de procedură, format din 15 puncte, referitor la trecerile de la o confesiune la
alta, iar pe episcopi i-a somat să se abţină pe viitor de la mijloacele abuzive şi
nelegale în propovăduirea convingerilor confesionale. Însă, de facto, hotărârile
comisiei au rămas fără rezultat. Protopopul ortodox Klintok a continuat să agite
spiritele în protopopiatul Luncii 20 şi încă din 7 martie 1799 episcopul aduce la
cunoştinţă consistoriului că Darabant interzice preotului din Borz să le facă
slujbă celor din Uileac rămaşi ortodocşi, după ce în urmă cu patru ani unirea
religioasă a fost adoptată de o parte din enoriaşi. Tot cu acest prilej, Ciuhoienii
solicită schimbarea preotului şi a cantorului care-i îndeamnă să treacă la unire.
Cei din Cociuba în 1805 înaintează plângere la Consistoriul din Oradea,
întrucât sesia şi casa parohială este folosită de uniţi, deşi ei nu au trecut la unire
atunci când preotul lor a trecut, iar satul a fost declarat unit. Un urmaş al
preotului, un mirean cu purtare imorală, a zălogit sesia şi casa parohială şi apoi
le-a lăsat să se dărăpăneze. Controverse aprige între cele două confesiuni s-au
purtat în scopul acaparării credincioşilor din satul Mociar. Totul începe cu
plângerea episcopului ortodox, înaintată cancelariei ungare, împotriva
protopopului unit din Holod, care ar fi sedus să accepte unirea, mai ales prin
ajutoare în alimente, atât pe o mică parte din sătenii cât şi pe paroh. În replică
guvernul de la Pesta a făcut o anchetă şi a stabilit că unirea nu s-a făcut nelegal,
ci, dimpotrivă, notarul consistoriului ortodox ar fi de vină pentru născocirea
abuzurilor făcute de greco-catolici. Nu au luat drept probă anexa cu iscăliturile
mociorenilor fără sigiliul comunităţii, prin care arătau că episcopul i-a corupt la
unire cu promisiuni deşarte şi ca urmare se leapădă de ea. Apoi, a declarat
biserica din Mociar unită, deoarece 28 de familii împreună cu preotul s-au
declarat greco-catolice, interzicând stabilirea vreunui preot ortodox în sat, iar
cei rămaşi ortodocşi trebuiau să meargă la biserica din Valea Mare. Cancelaria
19
20

op. cit., p. 103.
Iacob Radu, op. cit., p. 88-89; AN-D.J.Bh.-EGC., rola 1028.

Ştefan Lupşa,

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

Frământări

confesionale în Bihor

119

totuşi mai propune constituirea unei comisii de anchetă, dar prin aranjamente
birocratice propunerea este respinsă. La probatoriu a mai fost adus un raport al
comitatului Bihor cu rezultatele celei mai recente conscripţii, unde în Mociar au
fost înregistraţi 302 uniţi şi 215 ortodocşi. Prin urmare, a început o anchetă
asupra notarului consistorial M. Arsici pentru că a pus oprelişti în înÎaptuirea
unirii în Mociar şi pentru că l-a îndemnat pe notarul din Miersig să folosească
sigiliul satului Mociar. În cele din urmă numai pentru cel de-al doilea cap de
acuzare a fost nevoit să plătească 2 florini. În februarie 1808 consistoriul
ortodox primeşte un denunţ faţă de parohul din Valea Mare, care ar fi comis
excese contra celui unit din Mociar cu prilejul umblatului cu crucea 21 • La 21 mai
1805 raportează cancelaria că în localitatea Negru, după hotărârile a două
comisii, s-au unit 122 de credincioşi şi au rămas numai 25 ortodocşi, prin
urmare satul a fost declarat unit şi biserica luată de la ortodocşi. Însă
prozelitismul în favoarea unirii nu s-a dus doar de biserică sau de oficialităţi, ci
şi de către stăpânii domeniali catolici. Este cazul satului Pişcolt, stăpânit de
familia Rhedei. În iunie 1808 administratorul protopopiatului Luncii raportează
că parohul din Pişcolt s-a declarat greco-catolic, Îară să fie urmat de săteni. În
locul său consistoriul ortodox trimite la hirotonisire pe Petru Chiş din Tria.
Pentru susţinerea greco-catolicismului în această localitate intervine acum prin
promisiuni ori abuzuri văduva lui Laszlo Rhedei. Dar n-a reuşit decât să
convertească o slujnică, care sub protecţia stăpânei, a fost îndemnată să
profereze hule şi să deÎaimeze ortodoxia. În ianuarie 1810 sătenii cer să fie
pedepsită aceasta, iar stăpânei săi se interzică orice abuz 22 • În 4 februarie 1810,
2 curatori şi 7 credincioşi fac un memoriu din nou la Episcopie înÎaţişând toate
abuzurile săvârşite de Rhedeine. Ea a apelat la toate mijloacele pentru a-i
determina pe supuşii săi să se convertească la unire. Cu toate că exista ordin
preaînalt de la împărăţie de interdicţie a oricărui fel de constrângere în vederea
racolării unor noi aderenţi la o credinţă, memoriul arată că pentru a-i converti
la greco-catolicism pe săteni văduva lui Rhedei îi bate, îi schingiuie, îi aruncă în
temniţă şi îi înrolează cu forţa în armată. Mai mult, ea instituie anumite reguli
în viaţa religioasă a comunităţii menite să avantajeze aderarea la unire. În
memoriu sunt înşirate câteva exemple. De pildă, un bărbat dacă a luat de soţie o
greco-catolică, ea îl obligă să treacă la unire, iar căsătoria să se celebreze în
biserica unită. Curatorul ortodox a fost împovărat cu dări, în timp ce curatorul
greco-catolic şi reformat erau scutiţi. O femeie a trecut la unire, iar copiii încă
nu s-au botezat, cei din Pişcolt au intervenit la autorităţii pentru a interzice
botezarea copiilor la greco-catolici. De asemenea, ei s-au opus să fie
înmormântată de către preotul unit o femeie, care în urmă cu doi ani s-a

op. cit„ p. 104-106.

21

Ştefan Lupşa,

22

Ibidem, p. 107.
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cu un bărbat ortodox şi s-a spovedit şi împărtăşit la preotul ortodox.
Când a murit aceasta, contesa Rhedei prin intermediul preotului unit a interzis
să fie înmormântată de către preotul ortodox. Ca ripostă, comunitatea ortodoxă
a hotărât să fie înmormântată de cantorul ortodox23 • În 15 martie 1811 îşi
reiterează plângerea împotriva stăpânei, care-i vexează pentru perseverenţa lor
în credinţa tradiţională. Consistoriul înaintează plângerea la prefect, care era
rudă cu Rhedei24 • Soluţionarea cazului este tergiversată, astfel că neînţelegerile
privind folosirea bisericii, a pământului parohial şi a cimitirului continuă încă
mult timp. În această perioadă au trecut la unire Borod, Delureni şi Girişul de
Criş. Ortodocşii din Nimăieşti şi Delani, sate din apropierea Beiuşului, comit o
serie de excese faţă de comunitatea greco-catolică 25 •
Urcarea în scaunul episcopal greco-catolic al lui Samuil Vulcan, o
personalitate atât de influentă, a marcat o etapă de afirmare fără precedent a
bisericii unite din părţile vestice, ceea ce a determinat fireşte noi raporturi între
cele două confesiuni. Samuil Vulcan a devenit un reprezentat de frunte în
cadrul elitei româneşti ce milita pentru emanciparea naţional-religioasă atât
datorită prestigiului său la curtea vieneză, obţinut prin calităţile sale intelectuale
şi umane 26 , cât şi datorită crizei prin care trecea biserica ortodoxă din
Transilvania, lipsită de reprezentanţi ai elitei româneşti. Deşi au luptat
împotriva unirii în Bihor şi Arad, episcopii sârbi ai Aradului sub tutela
mitropolitului de la Carlovicz la cumpăna veacului XIX au început o „acţiune
susţinută de înăbuşire a oricăror manifestări cu caracter românesc".
Promovarea numai dintre sârbi în funcţiile importante, perceperea unor sume
însemnate cu prilejul hirotonirii preoţilor români, îndeplinirea unor slujbe
umilitoare, sârbizarea numelor preoţilor, precum şi slujirea în slavonă în
catedralele din Arad, Banat şi Vârşeţ, au fost doar câteva cauze mai importante
care au generat între români un curent ostil faţă de ierarhii sârbi. Însă
mobilizarea în acţiunea de românizare a eparhiilor ortodoxe, mai ales a celei din
Arad, a fost produsă şi pe motive politice, deoarece din anul 1790 episcopi
ortodocşi din imperiu aveau dreptul de reprezentare în dietă, ceea ce ar fi
constituit un real avantaj politic 27 • Până la victoria finală împotriva abuzurilor
ierarhiei sârbe, extrem de bine consolidată în poziţiile deţinute, şi numirea unui
episcop ortodox la Arad în 1828 au durat desigur două decenii de luptă
23

A.N.-DJ.Bh-EO, dos. 5, fila 11-12.
Ştefan Lupşa, op. cit., p. 108.
25
A.N.-D.J.Bh-EGC, rola 1028-1029.
26
Iacob Radu, op. cit„ p. 92-93; Florian Dudaş, Românii din Oradea în epoca luminilor, Oradea,
1996, p. 90-104.
27
Mircea Păcurariu, op. cit„ p. 284-285.
24
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în care s-a remarcat tânărul intelectual român Moise Nicoară •
Episcopul Samuil Vulcan a sprijinit intens această mişcare de emancipare a
ortodocşilor de sub ocârmuirea sârbească, dar nu fără a vedea în aceasta un
moment favorabil pentru a-şi extinde supremaţia bisericii sale şi a atrage noi
credincioşi. Într-adevăr ca personalitate bine agreată de curtea vieneză el s-a
preocupat de ridicarea gradului de cultură a conaţionalilor, militând de la
început pentru întemeierea unor instituţii de învăţământ în limba naţională
pentru toţi românii, indiferent de confesiunea religioasă şi pentru o pregătire
teologică şi morală a preoţimii acestora. Însă, pentru realizarea acestor
deziderate era necesară, de asemenea, crearea de mijloace materiale şi fonduri
băneşti, aspecte pe care episcopul nu le-a neglijat din cuprinsul memoriilor
întocmite în acest scop în repetate rânduri chiar la solicitarea împăratului.
Propunerea de şcolire a preoţilor ortodocşi români la universităţile din Apus nu
a fost lipsită de intenţiile de prozelitism, crezând că astfel se vor apropia de
catolicism şi în cele din urmă vor adera la unire 29 •
În acest climat de ostilitate faţă de ierarhia ortodoxă sârbă şi datorită
exercitării de către episcopul Samuil Vulcan a unei puternice influenţe în
evoluţia instituţiilor religioase româneşti din imperiu habsburgic, precum şi a
relaţiilor cordiale pe care acesta le-a avut cu episcopul ortodox de la Sibiu, s-au
creat noi condiţii de atragere la unirea religioasă şi s-au produs alte frământări
confesionale în Crişana şi Arad. În culisele cancelariilor imperiale se pregătea
un plan de „unire" a tuturor românilor din părţile ungureşti, de care se pare că
nu era străin episcopul Vulcan. Un deziderat totuşi greu de atins. Însă un plan
mai modest de convertire a cât mai multor ortodocşi a fost încununat de
rezultate. În 30 septembrie 1814 cancelaria aulică face un raport cu următoarele
solicitări ale Episcopului Samuil Vulcan: interdicţia accesului preoţilor
ortodocşi din satele vecine în satul unde acţionau misionarii greco-catolici; cei
reticenţi la propaganda unirii şi care îndeamnă pe alţii la opoziţie să fie arestaţi
şi pedepsiţi de autorităţi; o dată ce biserica este cedată de către autorităţile
comitatense greco-catolicilor, ortodocşilor din aceeaşi localitate să nu li se
permită să-şi ridice biserică şi să-şi ţină preot, chiar de ar număra comunitatea
lor peste o sută de familii, căci dacă nu vor să se unească, să frecventeze
bisericile din satele vecine. Guvernul din Pesta consideră aceste cerinţe deosebit
de normale şi conforme cu legea cultelor din 1791. Cancelaria e de părere că
28

28
Vezi pentru amănunte: Cornelia C. Bodea, Moise Nicoară (1784-1861) şi rolul său în lupta
pentru emanciparea naţional-religioasă a românilor din Banat şi Crişana, Arad, 1943.
29
Blaga Mihoc, Valenţele emancipării. Etnie, confesiune şi civism, Editura Logos 94, Blaj, 2004,
p. 33-66.
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lui Vulcan trebuie aprobate, fără să se îngrijoreze de nemulţumirile
ortodocşilor. Ele sunt aprobate de împărat pe 29 octombrie 1819 30 •
Contele Fr. Rhedei, comitele Bihorului, în 1812 arată că în Fegernic
numai 18 familii au trecut la unire şi biserica a rămas ortodocşilor, care-i insultă
şi batjocoresc. La rândul său administratorul protopopiatului Luncii arată că,
dimpotrivă, uniţii îi defăimează şi îi ameninţă pe ortodocşi şi pe preoţii lor,
chiar şi el fiind ameninţat când merge în Fegernic 31 • Se poate observa cum
fiecare comunitate putea aduce mereu acuze şi scuze; satele erau învrăjbite şi
dezbinate, fapt ce probabil servea anumitei politici la nivel înalt. Ca de fiecare
dată se apelează la concilierea celor două tabere, care oricum nu era decât
temporară, fiindcă sămânţa discordiei avea acum rădăcini adânci. Iar atunci
când se ajunge la un consens, se descoperă sursa conflictelor în exterior, ceea ce
nu putea fi confirmat de autorităţi. În mai 1813 la contele Rhedei ajunge
raportul cu plângerea uniţilor din Fegernic şi Auşeu că ei ar fi fost uniţi cu forţa,
plângere pe care contele o respinge ca neîntemeiată. Între timp se reiau
abuzurile de ambele părţi. Boboteaza era ziua când preotul intra în casa fiecărui
credincios, iar acesta avea ocazia să-şi demonstreze apartenenţa confesională.
Dar era şi ocazia când se săvârşeau abuzuri din partea preoţilor, declarându-i pe
cei la care le călca pragul, ipso facto, enoriaşii săi. Astfel de abuzuri sunt
semnalate tot în anul 1813 în Fegernic, unde preotul ortodox din Sarcău a intrat
de Bobotează în casele greco-catolicilor pentru a le sfinţi şi pentru a-i readuce la
credinţa ortodoxă. La fel a procedat în altă localitate preotul greco-catolic 32 •
Ortodocşii din Ioşia se plâng protopopului că preotul greco-catolic de acolo îi
persecută, pune să fie bătuţi pentru că nu vor să devină uniţi şi nu vor să
accepte slujba lui în casele lor. Anul trecut de Bobotează a spart uşile caselor
acestora, iar acum l-a chemat pe căpitanul Nagy Ludovic să-i pedepsească. Prin
urmare, se solicită ajutorul protopopului 33 •
Pauperizarea excesivă a satelor în timpul marii foamete din 1813 181734 a fost un alt bun prilej pentru greco-catolici să ademenească pe ortodocşi
năpăstuiţi de acest flagel. Observând că locuitorii din Comăneşti nu aveau încă
preot, preotul greco-catolic din Uileac a venit în sat în timpul foametei,
făgăduindu-le că vor primi de la stăpânul domenial 200 de câble de grâu, pe
care numai jumătate să le plătească în timp de 2 sau 3 ani. Pentru a le fi preot, le
cere doar puţin pământ şi o zi de lucru pentru fiecare gazdă. În faţa acestor
promisiuni cei mai săraci erau gata să-şi părăsească credinţa, iar alte 12 case
Ştefan Lupşa, op. cit„ p. 11 O.
·" Ibidem, p. 111.
32
AN-D.J.Bh-EO, dos. 6, fila 53.
-'-' Ibidem, fila 56.
34
Barbu Ştefanescu, Lumea rurală din Crişana între Ev Mediu şi Modern, Editura Universităţii
din Oradea, Oradea, 1998, p. 72-73.
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ajunge la cunoştinţa administratorului protopopesc din Beliu, care anunţă în mai 1814 consistoriul că preotul unit din Uileac
de trei ori a încercat să aducă la unire prin promisiuni materiale pe enoriaşii din
parohia vacantă din Comăneşti. De asemenea, administratorul protopopesc din
Beiuş în 1815 denunţă pe agentul fiscal al domeniului unit, Toma Costin, că
îndeamnă la unire pe ţărani cu promisiuni de gratuitate pentru bucate şi fâneaţă.
Totodată continuă şicanele între cele două confesiuni. În februarie 1814
locuitorii din Sânlazăr fac plângere că li s-a luat biserica de către uniţi şi nici nu
permit să vină alţi preoţi ortodocşi din satele vecine pentru a le ţine serviciul
divin, cu toate că ei sunt mai mulţi cu 12 familii decât greco-catolici şi biserica li
s-ar cuveni de drept, iar datorită faptului că erau 250 de suflete nu puteau
merge în altă parte. Ca urmare, solicită permisiunea să-şi edifice o biserică
proprie şi să aducă paroh. Până au început demersurile în acest sens, ei mai
aduc plângeri ce conţin abuzurile greco-catolicilor, cum ar fi persecuţiile vicearhidiaconului unit din Cheţ sau faptul că se interzicea preotului ortodox din
Chişlaz să-i păstorească pe coreligionari săi din Sânlazăr. O astfel de interdicţie
este pusă şi asupra preotului din Corniţe!, care venea să păstorească
comunitatea minoritară de ortodocşi din Borod compusă din 40 de familii,
după ce preotul Simion Tuş rămas ortodox a fost obligat prin ordin
guvernamental să părăsească satul, deşi consistoriul ortodox a intervenit,
arătând că cele peste 200 de suflete şi alte 17 familii din Borozel nu pot rămâne
fară păstor. Cazul acesta nu s-a soluţionat, de vreme ce 8 ani mai târziu
ortodocşi din Borod reiterează plângerea, precizând că preotul unit îl ameninţă
cu bătaia pe cel ortodox. Consistoriul intervine de data aceasta la subprefect36 •
Dar plângerile curg şi în sens invers. În 13 august 1814 consistoriul unit arată că
preotul şi judele din Ciuhoi îndeamnă pe oameni să nu treacă la unire.
Consistoriul ortodox promite pedepsirea preotului, însă cere în schimb ca cei
uniţi să nu-i seducă pe săteni prin promisiuni la unire. În ianuarie 1816,
consistoriul unit face plângere împotriva preotului ortodox din Gheghia pe
motiv că le-a ţinut slujbă uniţilor din Auşeu, şi prezintă ca dovadă patrafirul
luat de la el în casa unui unit. Preotul se dezvinovăţeşte afirmând că a intrat în
casa aceluia numai să se odihnească. Totuşi consistoriul ortodox îl condamnă la
2 luni de arest, iar dacă repetă fapta va fi destituit. De aceeaşi vină este acuzat în
1817 de către preotul greco-catolic din Şititelec şi preotul ortodox din acelaşi
sat. Caz similar se constată în localitatea Nojorid. La 13 septembrie 1817
episcopul Samuil Vulcan prezintă o listă cu uniţii din Şititelec, cărora le făcea
slujbă preotul ortodox. Consistoriul îi ordonă să nu mai facă slujbe. Acesta îi
dintr-un sat vecin erau

pregătiţi să primească
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'' A.N.-DJ.Bh-EO, dos. 7, fila 7.
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consistoriului că s-a conformat, arătând că aceia toţi au venit la el la
biserică şi nu se declară uniţi, dar astfel s-a întâmplat că fiica unui sătean să fie
îngropată fără slujbă. Consistoriul cere lui Vulcan să revizuiască lista 37 • Lucrul
acesta se întâmpla datorită faptului că biserica greco-catolică declara uniţi şi pe
cei care nu se mărturiseau. Exemplul elocvent este satul Pişcolt, unde în 1818
sătenii se plâng că au fost declaraţi uniţi fără adeziunea lor. O comisie instituită
de Vulcan a venit şi a trecut la unire pe cei care s-au aşezat în sat din urmă cu 50
de ani şi proveneau din sate acum unite, deşi ei erau ortodocşi şi au plecat
dinainte de unirea satului sau din cauza unirii. Totuşi hotărârea comisiei lui
Vulcan a rămas valabilă. În 1826 protopopul Luncii raportează că cei din Piscolt
învinşi de loviturile, persecuţiile şi vexările suferite din partea stăpânului Rhedei
şi a bisericii greco-catolice au cedat şi s-au unit, biserica a trecut la uniţi, iar
preotul a fost alungat. Parohia din Parhida depune plângere în 1814 că parohul
unit din Poceiu a venit să conscrie toate femeile măritate în Parhida cu felele
lor, care proveneau din sate unite. Preotul din Parhida urma de fapt deciziile
unei legi, care prevedea ca fetele provenite din căsătorii mixte, unde tatăl era
ortodox, erau declarate unite.
Ceea ce atrăgea mai mult pe preoţii ortodocşi la unire nu erau neapărat
convingerile religioase, puţin diferite, cât erau salariile deosebit de mari pe care
le primeau cei catolici: 290 de florini anual, iar cantorul 96. La 15 august 1821
protopopul de Beiuş, T Balint, denunţă pe preotul greco-catolic şi pe
inspectorul domenial greco-catolic că au mers la Drăgoteni şi au slujit vecernia
de schimbare la faţă în biserica ortodoxă de acolo, iar a doua zi le-a ţinut o
predică sătenilor ortodocşi cu aprobarea preotului, care ar manifesta aderenţă la
unire împreună cu câţiva credincioşi. Chemat la audieri, preotul neagă că ar
accepta unirea, admiţând doar că preotul greco-catolic a ţinut slujba şi i-a
îndemnat alături de inspectorul domenial să treacă la unire. Consistoriul a
hotărât ca pe viitor să fie interzise astfel de fapte. Efectul a fost contrar, deoarece
judecătorul din Beiuş, Vasile Erdely, viitorul episcop, a interzis lui Balint şi altor
preoţi să meargă la Drăgoteni, pe motiv că acolo s-ar manifesta dorinţa de
trecere la unire. Subprefectul a trimis acolo o comisie care să-i treacă la unire.
Balint raportează la Arad că cei din Drăgoteni au fost îndemnaţi de
administratorul parohial unit şi de inspectorul domenial cu diverse promisiuni,
cu ameninţări de oprire de la beneficii ce le au ca iobagi ai domeniului, apoi i-a
conscris şi a luat în stăpânire biserica. În cele din urmă s-a cerut ca Balint să fie
pedepsit pentru neîntemeiatele lui rapoarte. În martie 1822 Balint mai face un
raport privind acţiunile similare ale lui Erdely în satele din domeniul unit al
Beiuşului. De asemenea, se înmulţesc plângerile preoţilor ortodocşi din cauza
abuzurilor autorităţilor statului. În 1828 ajunge jalbă la Vulcan cum că
17

Ibidem, p. 112-113.
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protopopul greco-catolic din Spinuş cu preotul din Nădar au mers la Sărsig,
unde au distribuit bani celor care trec la unire, au făcut prozelitism şi l-au
ameninţat pe protopopul ortodox dacă interzice trecerea la unire. Vulcan îi
declară nevinovaţi, iar până să vină ajutor de la mitropolit, satul a fost declarat
unit, 42 de familii cu 146 de suflete, iar conform uzanţei casa parohială şi
biserica a fost dată uniţilor38 • Între 1826-1834 a fost trecută la unire şi
localitatea Tria, deşi au avut loc o serie de conflicte. În schimb, treptat pe
parcursul deceniului patru cei din Prisaca revin la veche credinţă. De asemenea,
o parte din locuitorii din Dumbrăviţa Mică, care pe timpul foametei au fost
ajutaţi de episcopia greco-catolică şi s-au declarat uniţi, după ce li s-au
îndeplinit cele promise au părăsit-0 39 •
Constatând înmulţirea plângerilor şi a înrăutăţirii situaţiei clerului şi a
enoriaşilor ortodocşi datorită abuzurilor din partea episcopiei greco-catolice,
consistoriul ortodox de la Oradea adresează în 2 martie 1833 un lung memoriu
congregaţiei comitatense în care îşi prezintă nemulţumirile şi solicită
soluţionarea lor urgentă. Primul punct prezentat este modul în care s-a făcut
unirea în Drăgoteni în 1822, ocazie cu care au avut loc conflicte sângeroase,
lucruri pe care episcopia greco-catolică le dezminte mereu, deşi o rezoluţie a
consiliului locumtunenţial din 1814 arată că enoriaşi de aici au fost privaţi de
preotul lor, în locul căruia a fost impus un preot unit din dispoziţii superioare.
Apoi, îşi prezintă nemulţumirea cu privire la procedura inechitabilă prin care în
localităţile unde numărul uniţilor depăşeşte cu un singur enoriaş pe cel al
ortodocşilor, biserica este confiscată de la aceştia din urmă. Un caz extrem de
grav este cel al ortodocşilor din N ojorid care au pierdut două biserici în acest
fel, chiar şi pe cea ridicată cu forţe proprii. Un alt abuz prezentat este mituirea
enoriaşilor cu bani pentru a se declara uniţi, enumerând cazul celor din Beznea,
Tapa de Criş şi Dumbrăviţa, care ar fi trecut după ce au încasat fiecare câte 25
de florini. În cele din urmă arată situatia clerului ortodox extrem de sărac,
nevoit să facă muncile obişnuite ale ţăranului şi aflat în imposibilitatea de a-şi
educa copiii 40 •
În timpul îndelungatei sedisvacanţe de la episcopia ortodoxă din Arad,
Vulcan, care a contribuit şi el la această situaţie, a putut desfăşura în voie
acţiunile de prozelitism în zona diecezei sale. Momentul de apogeu al acestor
acţiuni a avut loc în anul 1834 cu ajutorul organelor administrative maghiare şi
a proprietarilor de pământ, tot maghiari, susţinători ai propagării catolicismului. Vulcan însuşi a cutreierat satele şi cu ameninţări, bătăi, promisiuni şi
alte mijloace persuasive au fost trecute la unire 19 sate din Arad. A mai reuşit să
'"Ibidem, p.113-114.
9
·' AN-D.J.Bh-EGR, rola 1030-1031.
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' Ibidem, E.O„ dos 17 filele 99-113.
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15 sate în Bihor şi 9 în Banat, confiscându-le totodată şcolile şi parohiile.
Maxim Mihailovici administrator episcopesc pe timpul sedisvacanţei a fost
şicanat mereu cu diferite neplăceri în justiţie, pentru a nu putea contraacţiona.
În 1835 ajunge episcop ortodox Gherasim Rat, care a început acţiunea de
împiedicare a prozelitismului uniat: în 1937 curtea instituie o comisie de
anchetă, care a constatat doar abuzurile, cu toate acestea celor mai mulţi
credincioşi nu li s-a permis revenirea la vechea credinţă • Era momentul când
episcopia greco-catolică de Oradea devenise foarte puternică. În 1834 după
lungi demersuri 72 de localităţi compact greco-catolice din Sătmar au revenit
episcopiei de Oradea, după desfiinţarea celei din Muncaciu42 • Astfel că Vulcan
avea sub jurisdicţia sa foarte multe parohii care se întindeau din Ucraina până
în Banat.
Căsătoriile mixte prilejuiau alte motive pentru trecere la unire şi în
consecinţă pentru alte conflicte. În 1819 un om din Ciutelec vrea să-şi despartă
fiul de noră pe motiv că era ortodoxă. Comunitatea ortodoxă rezolvă situaţia
găsind motivul neîntemeiat 43 • Legea din
1791 întărită de decretul
guvernamental din 1825 arată că în orice căsătorie mixtă se celebrează de
preotul catolic şi numai atunci urmează toţi copiii legea tatălui dacă este catolic,
iar dacă e ortodox doar băieţi. Se aduc o serie de plângeri împotriva cununiilor
mixte la preoţii ortodocşi, care nu aveau voie să le celebreze. În 1828 un alt
ordin guvernamental interzicea să se facă slujbă copiilor din familii mixte chiar
dacă tatăl e ortodox44 •
Tot în 1834 se înregistrează în sudul diecezei cel mai mare număr de
credincioşi ortodocşi care trec la unire, extinzându-se hotarele până la
Timisoara. În preajma anului 1848 în comunele din Arad împotrivirea la unire
devine acerbă, având sprijinul direct al episcopiei din Arad 45 •
Se constată din cele prezentate că motivele care au determinat apostaza
sau convertirea au fost de ordin economic; perioada de secetă, când existenţa
era ameninţată, un ajutor material imediat prin dobândirea produselor agricole
sau animale sau dreptul de păşunat putea determina schimbarea confesiunii.
Apoi limitarea taxelor, cei care doreau să elideze anumite percepte canonice
cum ar fi divorţul sau alte măsuri restrictive. Datorită existenţei celeilalte
obţiuni, în mod regretabil ierarhii ambelor biserici au făcut compromisuri
pentru a-şi menţine enoriaşii. Frământările religioase au avut loc mai mult în
parohiile mixte. Lucru constatat mai mult ales Bihor şi Banat.
41

Mircea Păcurariu, op. cit. p. 288-289.
Iacob Radu, op. cit,p. 95-87.
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În anul 1846 se înregistrează în dieceză o situaţie deosebită care va
provoca alte convulsii confesionale. Perdantul a fost de data aceasta biserica
unită. Un număr însemnat de adepţi şi de parohii puternice au părăsit biserica
ortodoxă, aceasta fiind nevoită să depună eforturi considerabile pentru
recuperarea parţială a enoriaşilor şi a comunelor bisericeşti. Întreaga mişcare de
părăsire a unirii s-a declanşat în urma unei dispoziţii pe care mitropolitul de la
Carlovicz a interpretat-o eronat în favoarea cultului ortodox. În 21 februarie
1846 curtea imperială emite decretul prin care acorda şi credincioşilor ortodocşi
permisiunea de a trece la altă confesiune, precum li s-a permis celor catolici de a
trece la confesiunea evanghelică. Mai exact, trecerea de la unire la ortodoxie se
făcea pe baza unor percepte identice cu ale celorlalte culte recunoscute din
imperiu. Mitropolitul a răstălmăcit-o, arătând că împăratul nu mai sprijinea
confesiunea greco-catolică şi că cei care doresc să revină pot să o facă fără să
respecte alte dispoziţii, care totuşi prevedeau o procedură de durată şi
complexă. Deşi episcopul Erdely a contracarat imediat printr-o circulară,
efectul deja s-a produs, mai ales în comunele din jurul Aradului, cele din Banat
doar recent convertite şi unele din zona Beiuşului, unde funcţionau comunităţi
ortodoxe puternice, restul au făcut încercări de intimidare pentru a-şi satisface
doleanţele de moment 46 •
Incidentele s-au prelungit şi s-au acutizat în anii revoluţionari
paşoptişti. Kosuth fiind protestant a luptat pentru a dezavantaja pe catolici care
erau filohabsburgi. Adoptarea legilor de către dietă, începând din martie 1848,
proclamând libertatea socială şi implicit manifestarea libertăţii de conştiinţă,
inclusiv a celei spirituale l-a alarmat pe episcopul Erdely care era conştient de
asemenea pericol şi a emis mai multe pastorale pentru a clama pacea şi
înţelegerea între cele două confesiuni. Un sătean din Vintere Gheorghe Muţ a
declarat în faţa a doi consăteni ca vrea să treacă la ortodoxie, obţinând o
adeverinţa de la notarul comunal47 • Dintr-un raport al protopopiatului din
Oradea, înaintat episcopiei din Arad în 1852, cu privire la rezultatele anchetei
desfăşurate în Vintere şi Dumbraviţa Mică, pentru a cerceta modul în care
protopopul unit din Holod i-a trecut din nou pe credincioşii ortodocşi la
uniaţie, reiese că locuitorii din Vintere au început a face paşi către ortodoxie
încă din 1847, iar atestatele le-au primit în mai şi iunie 1848, când s-au declarat
neuniţi. Bătrânii din sat mărturisesc cu această ocazie că părinţii şi strămoşi lor
au fost ortodocşi şi de aceea s-au reîntors, deşi în urma cu 40 de ani au trecut la
unire fiindcă a trecut şi preotul lor. Apoi l-au înştiinţat pe preotul unit, care nu
ştia carte, de trei ori, că nu mai vor să fie uniţi. De aici delegaţia protopopiatului
46

Ibidem, p. 192-195
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a mers la Dumbrava Mică şi la Drăgoteni şi Feneriş, pentru a primi atestatele de
la cei care au revenit la ortodoxie48 • Un caz asemănător a fost acel al locuitorilor
din Prisaca, care în număr de 28 de familii au trecut la „religiunea ortodoxă".
În 1850 Erdely a făcut deja demersuri pentru cele 20 de parohii care au
aparţinut episcopiei greco-catolice. S-a adresat arhiepiscopului de Strigoniu.
Apoi a elaborat un memoriu pe care l-a înaintat împăratului în 1 sept 1852 de
unde reiese că trecerile nu s-au făcut din convingere personală faţă de ortodoxie
ci datorită altor împrejurări externe49 • Acest memoriu a fost trimis în urma
unor anchete. Se constata că aceste adeverinţe au fost confecţionate ilegal fără a
fi solicitate de enoriaşi. În anchete s-a constatat din partea episcopiei grecocatolice că cei din Dumbrăviţa Mică au fost ademeniţi de învăţător, care a
redactat cele 116 adeverinţe, pentru a-şi vedea fiul preot ortodox în comună.
Biserica este luată de la uniţi, deşi majoritatea populaţiei nu a vrut să părăsească
unirea, neputând renunţa la biserică şi-au schimbat confesiunea. Nici în
Dumbraviţa nu s-a găsit cu acest prilej o persoană care să poată deosebi cele
două confesiuni. La fel în Feneriş şi Drăgoteni mişcarea a început din 1846 prin
redactarea unor adeverinţe, dar trecerea s-a făcut abia la revoluţie 50 • Se observă
oscilarea declaraţiilor de la o ancheta la alta, în funcţie de comisia care-i
ancheta. Dacă era ortodoxă se declarau ortodocşi, iar dacă era greco-catolică
uniţi. Asta se explică prin incapacitatea enoriaşilor de a putea deosebi cele două
confesiuni din punct de vedere teologic.

RELIGIOSE UNRUHE IN BIHOR (ENDE DES XVIII JAHRHUNDERTS - ERSTE
HĂLFTE DES XIX JAHRHUNDERTS)
Zusammenfassung
Die vorliegende Abhandlung stelll die Verhăltnisse zwischen rumănisch nichtunirte - und unirte Kirche im Gespanschaft Bihar vom Ende des 18ten Jhds. bis der
ersten Hălfte des 19ten Jhds. dar. Die Begriindung des unirten Bisstums an Oradea
(Grosswardein) in 1777 hat die Position der griechisch-catolischen Kirche befestiget. Sie
konnte dergleich erfolgerweise das Proselitismus zur Geltung bringen, um die neuen
Anhănger unter den nicht-unirten Rumănen zu erringen. Die materiellen Vorteilen
waren hauptsachlich die entscheidenden Faktoren zum Beitritt auf den religiosen Verein.
Die ortodoxen Pfarrer wurden von den grossen Gehalten und die gewohnlichen
Glaubiger wurden von der Hilfe in der Zeit einer Hungersnot angezogen. Keine
Dorfsbewohner konnte jedoch den Unterschied zwischen diesen Konfesionen machen.
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