ISTORIE ŞI POLITICA IN EPOCA SUPPLEXULUI (I)
de
POMPILIU TEODOR

Intre istorie şi politică în secolul al XVIII-lea a fost o strînsă legă
Ea este evidentă de-a lungul întregului secol, începînd cu iluminismul timpuriu şi terminînd cu cele dintîi manifestări ale spiritului
istoric romantic. Istoriografia română, continuînd tradiţiile secolului al
XVII-lea, s-a integrat treptat dinamicii istoriografiei europene din epoca
luminilor. Avîndu-şi punctul de plecare în umanismul românesc tîrziu
şi în preiluminism, istoriografia vîrstei luminilor la români s-a afirmat,
în egală măsură, şi ca expresie a ideologiei politice.
Scrisul istoric iluminist românesc a ridicat propria epocă i;n conştiinţa ei, în numele ideologiei moderne, naţionale, pe care a opus-o
feudalităţii şi structurii politice a regimului de Stări. Intelectualitatea
a venit, începînd cu deceniul opt, cu o tratare integrală a istoriei românilor, reluînd ideea cantemiriană de istorie a „toată Ţara românească".
Cristalizat în Transilvania, dar în legătură cu tradiţia umanismului secolului precedent din Moldova şi Ţara Românească, scrisul istoric din interiorul arcului carpatic s-a făcut purtătorul ideologiei politice la mijlocul secolului al XVIII-iea. Prin manifestările ei majore, colecţii de izvoâre, prin scrieri savante redactate în limba latină sau română, prin
lucrări încadrabile „literaturii" de colportaj, istoricii vor înscrie, începînd cu deceniul opt, un nou capitol în cultura ţărilor române 1.
Imensa noutate pe care o reprezenta noua istoriografie iluministă
a exprimat-o cel dintîi dintre istoricii români Samuil Micu atunci cînd
a stabilit o legătură între cunoaşterea trecutului şi istoria unui prezent
dominat de tarele lumii medievale. ln dorinţa de a face „lucrurile româneşti" la „tot neamul cunoscute", el socotea istoria în stare să ridice
naţiunea în rîndul celor înaintate, europene. Cunoaşterea istoriei naţiunii
este definitorie omului raţional, deoarece „istoria este dascălul lucrurilor şi biserice~ti şi politiceşti" 2 • Reluînd un principiu consacrat de
practica istorică a antichităţii, de fapt de cunoscutul dicton ciceronian,
tură.

1 Nicolae Iorga, Istoria literaturii române în secolul XVIII (1688-1821), Epoca
lui Petm Maior, voi. II, Bucureşti, 1969, pp. 130-222; D. Popovici, Studii literare, I,
Literatura română în epoca „Luminilor", Ediţie îngrijită şi note de I. Em. Petrescu,

Cluj, 1972, pp. 193-287.
2 Samuil Micu, Scurtă

cunoştinţă

a istorii românilor, Bucureşti, 1963, p. 3-4.
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Historia magistra vitae, istoricul ardelean, situîndu-se ferm în sfera culturii laice, conferă istoriei profunde sensuri educative. Pragmatic prin
excelenţă, intelectualul transilvănean, ataşat sistemului de valori iluministe, face din istorie un instrument al acţiunii politice.
Nicolae Iorga a surprins trăsătura definitorie a cărturăriei româneşti din Ardeal atunci cînd a stăruit asupra semnificaţiei operei ei istorice. ,,După cărturarii sterpi, care învăţase numai pentru dînşii sau
pentru ucenicii lor din şcolile Blajului, el a fost cel dintîi care a învăţat
şi pentru alţii, cel dintîi care a simţit în el nevoia de a exprima idei
proprii, născute din cunoaşterea ideilor străine" 3 • Este de fapt ceea ce
a făcut începătorul erudiţiei româneşti din Transilvania în seria de lucrări alcătuite sistematic şi reluate în răstimpuri, în forme mereu noi,
dar esenţial păstrînd structura lor ideatică4 •
Paralel, dar nu fără legătură cu opera primului, Gh. Şincai prin colecţiile de izvoare istorice, din care cea dintîi datează din deceniul opt,
intitulată Notata 5, a alcătuit prima încercare de colectare şi sistematizare a informaţiilor despre români. Redactată la Roma începînd cu anul
1775 şi continuată la Viena, aceasta inaugurează în istoriografia română
o întreprindere savantă, în spiritul erudiţiei ilustrată de secolul al XVIIlea şi continuată de secolul luminilor. Prin scrierile sale ce au urmat,
Rerum spectantium ad universam gentem daco-romanam, opera fundamentală a erudiţiei româneşti şi în cele din urmă prin [f ronica românilor
şi a mai multor neamuri, istoricul Gh. Şincai a contribuit în măsură
decisivă la progresul studiilor istorice în cadrul marelui curent iluminist. El a apropiat istoriografia română de valorile şcolii savante europene, de una din experienţele istoriografice majore ale secolului al XVIIIlea prin care s-a ataşat tradiţiei muratoriene şi şcolii Gottingenului6 •
Petru Maior într-o etapă mai tîrzie, ca istoric al începuturilor neamului, cu meritul de a fi difuzat ideologia Supplexului în mai largi pături
sociale, a scris o operă istorică pătrunsă de spiritul politic militant, polemică prin criticismul orientat împotriva detractorilor adevărurilor istorice pe care se întemeia ideologia politică românească 7 • Intr-o vreme
de emergenţă a romantismului el a prelungit, prin opera lui istorică
şi îndeosebi prin tonalitatea ei critică, postulatele ideologiei politice
naţionale exprimate în textul actelor reprezentative. Istoriile publicate şi deopotrivă scrierile lui polemice au avut în vedere şi apariţii
istoriografice de la începutul secolului, scrierea lui Christian von Engel
Geschicte der Moldau und Walachey (1804) sau mai cu seamă a slavistului Kopitar, care se aliniaseră împotriva ideilor istorice afirmate de
3

vol. II,
4

Nicolae Iorga, Istoria literaturii romtine în secolul al XVIII-lea (1688-1821),
Bucureşti, 1969, p. 138.
Pompiliu Teodor, Interferenţe luministe europene, Cluj-Napoca, 1984, p. 132-

143.
5

Ibidem, p. 147-153.
Georges Gusderf, L'avenement des sciences humaines au siecle des lumieres,
Paris, 1973, p. 456-478.
7 Dumitru Ghişe, Pompiliu Teodor, Aufklarung und Nation în Enlightenment
and Romanian Society, Edited by Pompiliu Teodor, Cluj-Napoca, 1980, p. 260-277.
6
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istoriografia şi filologia românească. Dimpreună cu Şincai, la acest nivel
cronologic, opera istorică a iluminiştilor români s-a constituit la început
de secol într-un eficient instrument al acţiunii politice.
~ni aceeaşi direcţie de gîndire şi acţiune intelectuală s-a situat şi
opera istorică şi filologică a lui Budai Deleanu, în care istoricul luminilor se întretaie cu idei herderiene, într-o scriere de respiraţie savantă
pătru,nsă de un spirit politic naţional8 •
Diversă ca forme de manifestare şi tonalitate, redactată la nivele
cronologice diferite, istoriografia iluministă românească între dece,niul
opt al secolului al XVIII-lea şi deceniul al treilea al secolului al XIXlea s-a fixat ca principal domeniu de creaţie în cultura română. Ea a
exprimat o continuitate remarcabilă cu opera umaniştilor români şi a
preiluminismului cantemirian, alăturîndu-se prin principiile metodologice care o străbat, experienţelor istoriografice ale secolului luminilor,
însuşite din contactele cu istoria savantă, istoriografia barocului şi principiile critice ale şcolii Gottingenului. Eterogenă ca expresie istorică,
diferită uneori ca metodă, ea s-a caracterizat printr-o remarcablă unitate de concepţie, spirit naţional şi atitudine politică.
Cristalizată în timp, de-a lungul a patru decenii, istoriografia iluministă românească a încorporat un ansamblu de idei istorice şi politice
care constituie un sistem complex şi\ original de gîndire. Determinată
de necesităţile luptei de emancipare politică în deceniul opt al secolului
al XVIII-lea, istoriografia Şcolii ardelene, ca principală orientare iluministă, a aşezat ferm bazele istorism~lui românesc. In aceeaşi măsură,
prin spiritul de care a fost animată, a contribuit la fundamentarea istorică a drepturilor politice revendicate. Argumentele actelor reprezentative din vremea mişcării Supplexului se vor sprijini pe idei istorice
cristalizate în cele două decenii care au premers angajarea naţiunii în
lupta ei împotriva regimului de Stări al principatului. Deopotrivă însă
revendicările politice, principalele postulate ale naţiunii, aşa cum le
cunoaştem din actele politice, au fost definite în scrierile istorice dinaintea anilor 1790-1792.
In lumina acestei constatări vom încerca, în studiul nostru, să stabilim, odată cu etapele de elaborare a istoriografiei iluministe româneşti
ardelene şi pe cele parcurse de conceptualizarea revendicărilor naţio
nale de la epoca lui Inochentie Micu la vremea lui Grigore Maior, care
a fost un timp decisiv pentru raportul politică-istorie în cultura românească. In această ordine de idei, prin examinarea scrisului istoric, a
operelor elaborate în epoca menţionată, este cu putinţă să reconstituim
nu numai un timp de elaborare istorică şi conceptualizare politică, ci
şi unul în care prin istorie se constituie un teren al acţiunii politice.

Cadrul de

epocă

Inochentie Micu deschide în istoria românilor ardeleni o nouă epocă,
definitorie, prin cristalizarea programului emancipării naţionale, ce va
domina timp de mai bine de un secol ideologia naţională. Programul
8
Alexandru Ciorănescu, Opera
terare", 1936, II, p. 102-128.

istorică

a lui Budai-Deleanu, în „Cercetări li-
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politic, elaborat de eminentul luptător pentru drepturile naţiunii, a oferit noi perspective poporului român, luptei sale pentru un loc în viaţa
constituţională a principatului 9 •
Menită de Habsburgi stabilirii unui echilibru favorabil în principat
politicii imperiului, unirea a înlesnit de la început afirmarea unor' aspiraţii locale româneşti. Ea a avut darul să antreneze structurile sociale
libere din societatea românească, protopopi, preoţi şi mică nobilime, care
inserează în actele unirii revendicări sociale şi politice proprii. Se părea
că păturile sociale libere de-·abia aşteptaseră prilejul ivirii unui cadru
care să favorizeze exprimarea unor interese ce nu aveau nimic de a face
cu natura religioasă a actelor ce le semnau. Prima Diplomă leopoldină
(16 februarie 1699) prevedea, printre altele, desigur o reflectare a dezideratelor mai vechi sociale, o suită de măsuri ce vizau condiţia preoţilor
uniţi, scutirea lor de robote, de munci şi alte prestaţii, care teoretic îi
situau mult deasupra iobagilor. Cea de a doua diplomă leopoldină (19
martie 1701) confirmă odată mai mult promisiunile imperiale, le lăr
geşte chiar. Asigură preoţimea de „prerogativă nobiliară", îi garantează
libertatea, scutind-o de robote sau alte prestaţii iobăgeşti. Ea stabileşte,
în termeni fără echivoc, că nu numai preoţimea, ci şi mirenii şi cei de
stare plebeie, uniţi, să fie cuprinşi în statul catolic şi să se numere între
stări. Prevederile actului vădesc, cum s-a şi presupus 10 , o conştiinţă politică 1a episcopul Atanasie însuşi. Ea este, fără îndoială, prezentă la pătu
rile sociale beneficiare ale actelor încheiate, nobilimea mică, la protopopi şi chiar la preoţimea mai evoluată sub raport cultural. La capătul
unei evoluţii istorice, de-a lungul secolului al XVII-iea, la nivelul funcţionării sistemului privilegiilor acordate de principii ardeleni bisericii
ortodoxe, în societatea românească a Transilvaniei se cristalizează conştiinţa propriilor nevoi, sociale, politice şi culturale. Aşa se şi explică
tratativele purtate, confruntările iscate într-un moment de turnură, clar
şi existenţa unei opinii politice româneşti (la marea masă a populaţiei)
care exprima ostilitatea faţă de unire. S-a manifestat, desigur la un număr
mai restrîns de locuitori români, şi adeziunea la un act care putea să
ofere mai mult, în sensul modificării condiţiei existente. Altminteri nici
nu ne-am putea explica, la o distanţă de treizeci de ani, succesul acţiunii
lui Inochentie Micu şi larga adeziune de care s-a bucurat programul pe
care îl elaborează.
Beneficiar al unei culturi europene, om politic înainte de a fi prelat, Inochentie ştie de la început să pună în mişcare forţele sociale existente, dar neafirmate încă pe planul unei acţiuni politice de anvergură.
Plecînd de la foarte puţin, de la cîteva promisiuni înscrise în actele
Unirii, cu clarviziune şi temperament de luptător, vrea să cucerească
poziţii politice şi sociale pentru poporul său. lncă în primii ani după
înscăunare îl vedem alcătuind dosarul trecutului românilor din Tran9 Aug. Bunea, Din istoria românilor. Episcopul Inocenţiu Klein (1728-1751),
Blaj, 1900; Acad. D. Prodan, Supplex Libellus Valachorum, Bucureşti, 1967, Ed. nouă,
refăcută, p. 137-238; Idem, La lutte de Inochentie 1Micu pour le relevement politique des roumains de Transylvanie, în „Revue Roumaine de l'histoire", Tome IV
(1965), nr. 3, p. 477-496; v. şi Istoria României, III, p. 241-254.
10 David Prodan, în Istoria României, III, p. 243; Idem, Supplex Libellus Valachorum, p. 129; cf. I. T6th Zoltan, Az erdelyi român nacionalizmus elso szâzada,
1697-1792, Budapest, 1946, p. 34--44.
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silvania. Diplome uitate de pe vremea principilor sînt adunate sistematic în cancelaria pe care o organizează, totul este orînduit cu grijă
în vederea viitoarelor acţiuni. Intr-o vreme în care apelul la dreptul
istoric e frecvent, apelează şi el la trecut pentru a-i smulge dovezile în
favoarea prezentului. Din această perioadă datează vechile protocoale
de cancelarie ale lui Inochentie cuprinzînd memorii, conscripţii, acte în
copii autentificate. A redactat, cu ajutorul secretarului său Danil Marginai, un stilionar după un model italian, opera lui Franciscus Monacelli,
Formularium legale practicum Fori ecclesiastici, apărut la Veneţia în
1732 şi necesar corespondenţei cu forur_ile locale sau imperiale. O activitate neobişnuită pune stăpînire pe cancelaria episcopală, noua confesiune începe acum să se definească. Preoţimea satelor, în general pătu
rile libere din societatea românească, dar şi cele nelibere, în speranţa
unei vieţi mai bune, sînt trezite de o activitate neobişnuită. Pe măsură
ce memoriile se scurgeau spre forurile politice provinciale sau centrale
se crea şi un curent de opinie favorabil luptei. Conştient de însemnăta
tea celei de a doua Diplome leopoldine (1701), el o invocă de la începutul activităţii sale politice, tentat de posibilitatea integrării românilor
între Stări. El caută să consolideze economic ierarhia, s-o emancipeze de
servituţile iobăgeşti, pentru a o ridica la nivelul preoţimii religiilor recepte. Permanent însă el dublează revendicările de ordin ecleziastic cu
cele naţionale, cerînd reprezentarea naţiunii în viaţa publică, în Guberniu, în Dietă, un loc de consilier în instituţia ce,ntrală a Transilvaniei, o
reprezentare în foruri!(;! imperiale, în comitate, la toate nivelurile ierarhiei administrative. Treptat, revendicările cuprind naţiunea în întregul
ei, structurile sociale ce o alcătuiesc, în mod deosebit pe cele libere, ţără
nimea de pe Pămîntul Crăiesc, juridiceşte nesupusă servituţii, dar şi
ţărănimea dependentă, pentru care cere o reducere a robotelor, în spiritul reglementărilor anterioare, insistînd şi pentru admiterea mesieriaşilor români în bresle. Inochentie Micu articulează astfel progresul politic al naţiunii pe care îl orientează, sprijinit pe diplomele unirii, spre
obţinerea unui statut politic pe seama românilor din Transilvania. Obiectivele propuse vizează de pe acum integrarea românilor în sistemul politic, punînd, astfel, în discuţie însuşi sistemul constituţi<:mal al principatului garantat de compromisul între naţiunile politice şi Imperiu şi oglindit în Diploma leopoldină din 1691.
Totuşi, diplomele principilor Transilvaniei, diplomele unirii ofereau,
singure, prea puţin. Trebuiau scoase din trecut noi „dovezi", care să convingă curtea vieneză. Poporul, care cerea un loc în viaţa constituţională
a Transilvaniei, nu era în opinia lui Inochentie, numai numeros, lucru demonstrat de statistică, sau cel care suporta ca atare cele mai multe sarcini publice, ci era şi u,n popor vechi, cu un trecut neîntrerupt pe pămîn
tul ţării; românii sînt descendenţii romanilor de odinioară aduşi de Traian
şi, în dreaptă consecinţă, şi cei mai vechi locuitori ai ţării. La negaţia
stăruitoare şi îndelungată a „naţiunilor politice", el opune o afirmaţie
categorică apelînd la ideea originii latine şi la continuitate.
Se ştie că Inochentie Micu ajunsese în posesia Hronicului lui Cantemir, care îi oferea o adevărată doctrină pe tema originii poporului. Dar
nu numai ideea latinităţii, ci şi continuitatea i se oferă omului politic
român cu toată argumentaţia atunci posibilă. Continuitatea care era la
https://biblioteca-digitala.ro
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Cantemir un argument ce demonstra perpetuarea latinităţii veac după
veac pe pămîntul Daciei pînă în preajma întemeierii principatelor, la
Inochentie devine un eleme.nt politic mînuit împotriva celor ce o contestau. ,,Căci noi de pe timpul lui Traian - scrie episcopul în 19 martie
1735 din Viena superiorului iezuiţilor din Sibiu - încă înainte de a fi
intrat naţiunea săsească în Transilvania am fost moşteni în acel pămînt
regesc .. _,m_ Astfel, doctrina istorică cantemiriană, adaptată la realită
ţile etnico-politice transilvănene, ajunge să fie un suport în confruntă
rile constituţionale.
Cumpărat încă într-una din primele lui călătorii la Viena 12 , Hronicul
va contribui - într-o mare măsură - la închegarea ideologiei românilor
ardeleni. In petiţiile pe care le îndreaptă spre forurile politice îşi va
numi poporul „romano-valachicus", noţiune care se impune de acum în
scrisul cărturărimii ardelene. Inochentie Micu, luptînd pentru ridicarea
poporului român din starea de „tolerat", pentru integrarea lui între
naţiunile politice, alături de cele existente, cerînd drepturi \n proporţie
cu sarcinile prestate, însoţeşte tot mai insistent suita de revendicări cu
argumentele romanităţii şi continuităţii. ln vremea lui, prin el, cea mai
reprezentativă cucerire a culturii româneşti umaniste şi preilumi,niste din
Moldova şi Ţara Românească, doctrina despre originea şi continuitatea
poporului român, era chemată să împlinească rolul ei politic. într-o perioadă în care elita conducătoare ,din Moldova si Tara Românească relansează programul cantacuzino-cantemirian al eiib~rării de sub dominaţia
otomană, ideile directoare ale ideologiei politice cuprinsă în Hronic se
manifestă stăruitor în ambianţa Transilvaniei. Istoria, preocuparea pentru istorie, este subordonată emancipării naţionale, devenind şi în Transilvania un instrument al acţiunii politice. Conştiinţa romanităţii, cu
veche tradiţie în cultura românească, a permanenţei pe teritoriul Daciei,
depăşeşte sfera cercurilor cărturăreşti, pentru a se difuza în pături din
ce în ce mai largi. Istoria de acum înainte nu luminează numai trecutul,
ci devine şi un îndemn pentru prezent deschizînd, totodată, căile viitorului. Preocupările istorice, pasiunea pentru istorie, încep să fie frecvente
la românii transilvăneni, cîştigă cercuri tot mai numeroase.
O examinare a catalogului cărţilor lui Inochentie învederează ataşamentul lui pentru problematica istorică. Sînt elocvente din titlurile
istorice conţinute de biblioteca lui personală Analele lui Baronius, cartea reprezentativă a Contra Reformei, alături de lucrările privitoare la
istoria Ungariei (Hungaria cum suis regibus), de istoria dreptului, cum
era cunoscuta scriere a lui Heineccius, Corpus Juris Romani 13 • Sînt, desigur, numai cîteva din titlurile lucrărilor de istorie care i-au îngăduit lui
Inochentie o mai aprofundată viziune asupra trecutului, atunci cînd, cu
fiecare petiţie, caută de fapt elemente de sprijin pentru lupta prezen11 N. Nilles S. J., Symbolae ad iUustrandam Historiam Ecclesiae Orientalis in
Terris Coronae S. Stephani, Oniponte, 1885, vol. II, p. 528; Cf. Istoria României, III,
p. 496. Despre Inochentie Micu vezi D. Prodan, Supplex LibeUus Valacherum, Ediţie nouă cu adăugiri şi precizări, Bucureşti, 1984, p. 151-198.
12 Apud •I. Bianu, Viaţa şi activitatea lui Maniu Samuil Micu alias Clain de
Sadu, Bucureşti, 1876, p. 19, nota 2-.
13 Ms. lat., Bibl. Fil. Qluj a Acad. R. S. România, nr. 550: Inventarium Librorum Balasfalvae ..., f. 1 -3 .
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tului. Suita de acte pe care le-a redactat în cursul timpului mărturi
ponderea mare a argumentaţiei istorice în ansamblul argumentelor
invocate. Apelează, în primul rînd, la privilegiile principilor Transilvaniei acordate bisericii ortodoxe în secolul al XVII-lea. Pe ele îşi sprijină cererile îndreptăţite, alăturîndu-le celor imperiale, de la Leopold I
la Carol al VI-lea. Aprobatele şi Compilatele sînt, la rîndul lor, chemate
să probeze stările nedrepte ale secolului, flagrantele lui inegalităţi. Dar
mai presus de războiul diplo:natic pe care îl poartă, în spiritul atmosferei secolului precedent, ilustrat de benedictini şi bollandişti, apelul la
istorie indică direcţia principală a unei viitoare argumentaţii ce va clădi
pe ideea latină şi continuitate. De pe acum istorismul Şcolii ardelene
începe să fie preliminat în textele politice redactate de Inochentie. Din
textul memoriului intitulat Supplex Libellus, databil în 1743, se desprinde o viziune istorică comprehensivă. Prin urmare, trecutul istoric
era chemat să ateste îndreptăţirile naţiunii în raport cu restrictivul con-

seşte

stituţional.

Prin Inochentie se inaugurează la românii din Transilvania capitolul
important al corespondenţei politice, remarcabil ca document de atmosferă. Un volum impresionant de scrisori se înşiruie de-a lungul anilor,
din 17 46 pînă în 1768, înfăţişînd detaliile spiritualităţii unui veac de o
deosebită mobilitate. Corespondenţa lui Inochentie Micu este în egală
măsură un izvor însemnat pentru studiul atitudinilor etice care se înscriu în sensibilitatea modernă. ,,Şi iarăşi de va vrea Dumnezeu să mă
cheme, - scrie Inochentie Micu unui colaborator al său - , măcar îngreuiat cu bătrîneţele, pentru binele de obşte (s.n. - P.T.)nu voi fugi
munca şi osteneală, ci earăşi voi încinge arma mea pe coapsa mea; însă
de vi voia să mă aveţi iarăşi, trebue să aveţi animă mare, voile tuturor
unite împreună, să deschideţi ochii şi să înălţaţi cuvîntul, să lăpădaţi toată
frica pentru dreptatem 4 • Şi mai departe, pe un ton tot atît de categoric,
afirmaţii din care rezultă hotă::-îrea omului politic: ,,Să poată pune ţara punturn să alegeţi pe cine veţi vrea afară de mine, dar nu tremuraţi că fiind
nevinovaţi precum sînteţi nimica nu vă poate face" 15 • In opera de gîndire
politică a lui Inochentie îşi face loc o nouă morală laică, semnul evident
al sensibilităţii moderne a secolului al XVIII-lea. ,,Pentru smerenia mea,
ştiţi dumtneavoastră bine că primind acea sarcină grea a vlădiciei din
Ardeal nu o am primit ca să mă las apoi şi să părăsesc turma cea sufletească mie încrezută, ci ca s;:i o pasc şi să o îndireptez precum ştiţi, că
după putinţa mea am şi făcut şi am muncit într-atîta necăutînd hasna
mea ci a neamului pînă ce am căzut şi în urgia pismaşilor, cari neputînd
răbda pînă ce m-au săpat cu minciuni pe supt ascuns, pînă ce m-au scos
de-acolo ..... iară a lor grijă. precum se vede ... a fost ... ca să mă împiedice, să mă urnească de la cererile noastre cele direpte, de lipsă şi de
folos neamului nostru .. _ms
In argumentaţia omului politic apar însă cu insistenţă şi elemente istorice, referiri la originea poporului român, la situaţia lui în evul mediu.
Din textul actului redactat prin 1743 şi intitulat Supplex Libellus se
14 Corespondenţa din exil a episcopului
Publicată de Zenovie Pâclişanu, Bucureşti, 1924,
15 Ibid.
16
Ibid., p. 139.

10 -

Inochentie Micu Klein, 1746-1768.

p. 158.
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desprinde nu numai ideea că românii îşi au or1g1nea în colonizarea traiană, dar şi conştiinţa unei istorii apăsătoare în trecut, a contribuţiei lor
în viaţa provinciei, la apărarea patriei şi în consecinţă, a drepturilor pe
care le merită. Prin urmare, trecutul istoric este chemat încă de Inochentie să ateste îndreptăţirile naţiunii într-un prezent inechitabil 17 .
Opera politică a lui Inochentie deschide, indiscutabil, o nouă epocă,
prin locul pe care problemele laicităţii, a comunităţii naţionale îl ocupă
în viaţa publică. Spiritul nou rezultă însă şi din tonul hotărît, politic,
intransigent, care îndeamnă la acţiuni împotriva forurilor politice feudale locale. Ceea ce însă precizează noile orizonturi ale gîndirii româneşti
sînt evident accentele neconfesionale, elementul naţional care prevalează
asupra ecleziasticului. Şi în cazul lui Inochentie anticonfesionalismul
duce la un spirit nou, la o detaşare de dogme, la triumful în cele
din urmă a iluminismului. Inochentie Micu postulează însă, prin opera
lui - prin spiritul ei critic, antifeudal, la adresa unor întocmiri nedrepte
politice şi sociale - preiluminismul, înscriindu-se alături de Cantemir
în aceeaşi familie spirituală.
Inochentie nu este însă singular în epocă, ideile sînt vehiculate şi
de alţii, de elevii săi, care îi dezvoltă elementele de gîndire pe care le-a
repreze,ntat. ln 1747 intelectuali ai vremii exprimă, într-o adunare ţinută,
la Daia, în afara Blajului, o totală aderenţă la programul politic formulat
de episcop. Argumente ca numărul mai mare al locuitorilor români din
Transilvania, continuitatea lor etnică şi a drepturilor şi prerogativelor
chiar sub principii calvini, alături de perpetuarea mitropoliei sînt tot
atîtea dovezi despre îndreptăţirile naţiunii. Tocmai pentru aceste motive
multiple ei condiţionează unirea de revenirea lui Inochentie în Transilvania, pe un ton şi cu hotărîrea oamenilor pentru care problemele credinţei încetaseră să mai fie o gravă problemă de conştiinţă 18 . O fac deci
colaboratorii principali, Nicolae Pop, vicarul său, dimpreună cu demnitarii instituţiei, un Leontie Moschonas, Ioan Szakadati, care încearcă să
alcătuiască o ediţie a actelor lui politice, cu evidente preocupări istorice
militante. In centrul acestor iniţiative ne apare însă stăruitoare ideea
romanităţii, care parcurge în etapa imediat următoare un definitoriu
proces de fixare culturală. Ideea preocupă, cu insistenţă, primii elevi
români ai şcolilor superioare catolice, destinaţi de Inochentie Micu unei
cariere intelectuale. Moştenitorii în linie dreaptă ai legatului umanist,
intelectualii români din prima generaţie a Şcolii ardelene vor face - în
istoria culturii române - şi primii paşi pe calea erudiţiei. In aceste
începuturi se impune personalitatea lui Gherontie Cotare, tălmăcito
rul în limba română a cărţii galicanului Louis Mainbourg, Histoire du
schisme des grecs (1677) şi a lucrării lui Cristofor Paichich, Speculum
veritatis (ed. II - 1725) 19 . Traducerea autorului francez, care a scris şi
o istorie a calvinismului şi a militat pentru un absolutism catolic francez, a contribuit la fortificarea noii religii, din care a reţinut posibilitatea
n A. Decei, Memoriul lui Jno::hentie Micu Klein către regina Maria Therezia
din anul 1774, în ,,Anuarul Institutului de Istorie din Cluj", 1967, X, p. 23; v. şi ms.
lat., Bibl. Fi!. Cluj a Acad. R. S. România, nr. 265, f. 166 .
]ij Corespondenţa Episcopului Inochentie Micu Klein ... , p. 16-107.
19 I. T6th Zolt:ăn, Cotare Gerontius es az erdelyi roman nemzeti ontudat ebredese, b „I-Iite:", 1944, p. 84-95.
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afirmării naţionale prin ideea latină. Cartea însă a adus o contribuţie interesantă şi la întărirea spiritului critic, prin dezbaterile pe care le angajează pe marginea confesiunilor, într-un mediu ecleziastic care dovedise
o notabilă mobilitate în problema catolicism-ortodoxism. Să adăugăm

că acelaşi

Cotore a scris o carte despre obiceiurile turcilor 20 . In prefaţa
la Articuluşurile cele de price, el exprima, în termeni categorici, conştiinţa romanităţii. Pentru acest discipol al şcolilor catolice, românii nu
ar fi avut nici un motiv să se despartă de biserica Romei, ,,fiind şi noi
sînge adevărat a rîmlenilor cu cît strămoşii noştri în vremea împăratului
Traian de acolo s-ar fi prelins în părţile acestea" 21 •
El socoteşte neamul românesc un neam vestit, lăudat odinioară, aşa
cum o spunea în, prefaţa semnată de mitropolitul Ţării Româneşti Teodosie, pe urmele patriarhului Ghenadie Scolarios, ,,era oarecînd viteaz şi
în război tare, iară acum fără de putere şi mai fricos decît alte neamuri.
Era oarecînd înţălept iar acum încongiurat de norul neştiinţei. Era de
cinste, iară acum de toţi lăpădat. Poruncea oarecînd şi Ardealului .... " 22
La acest discipol al şcolilor catolice, dintr-o epocă de entuziasm, cele
două elemente biserica romană şi poporul roman - se identifică şi
astfel noua religie nu mai însemna o părăsire a celei strămoşeşti, ci o
reîntoarcere la religia strămoşilor. Să observăm că, în termeni hotărîţi,
conştiinţa romanităţii şi unităţii poporului român, preluată, ca doctrină
din umanismul românesc, era prezentă la această generaţie ardeleană din
deceniul cinci al secolului XVIII. Deci, după cum observase şi Dumitru
Popovici 23 , renaşterea transilvăneană ca idei şi sentimente se ataşează
umanismului românesc şi nu culturii latine a şcolilor catolice din Transilvania. Dimpreună cu Cotore, ceilalţi elevi ai lui Inochentie Micu, Grigore Maior şi Silvestru Caliani, vor contribui într-o mare măsură la
cristalizarea noii ideologii. Incepînd cu a doua jumătate a secolului al
XVIII-lea, ideea latinităţii devine un bun comun al cărturărimii româneşti, fiind exprimată, rînd pe rînd, de toţi exponenţii ei de seamă.
Pătrunde în actele oficiale, în memorii, în corespondenţa particulară, determinînd preocupări cărturăreşti. Iacob Aron, elev la „Propaganda Fide",
va oferi cardinalului Stephano Borgia un manuscris în care erau adunate
inscripţii latine 24 • Acelaşi cărturar redactează, la Roma fiind, un memorial
în care stăruie interesul pentru istoria Romei medievale, pentru monumentele oraşului în care a studiat25 . Amănuntul este relevator pentru
mentalitatea care stăpînea această generaţie de cărturari români şi mai
cu seamă pentru atmosfera culturală ce se crease în anii ce urmează
acţiunii politice şi culturale a lui Inoche.ntie Micu. Nu este o întîmplare
că în 1756-1757 un cărturar de la Blaj, Constantin Dimitrievici, va copia - sub patronagiul lui Gherontie Cotore - Hronicul lui Cantemir,
20
S. Micu, Scurtă cunoştinţă a istorii românilor, Ed. C. Cîmpeanu, Bucureşti,
1962, p. 72.
21
Ms. rom., Bibl. Fil. Acad. R. S. România, nr. 86; G. Cotore, Articuluşurile
cele de price, în Despre schismăticia greciLor, f .. 192-254.
2"l Jbid., f.
253 . Menţionata prefaţă-predoslovie pare a fi opera stolnicului
Constantin Gantacuzino.
23 D. Popovici, La litterature roumaine a l'epoque des lumieres, Sibiu, 1945,
p. 187.
24
lnscriptiones Daciae a Rdmo Dno Iacobo Aron . . . 1776, Tomul VI, din Colecţia de documente a lui Gh. Şincai, f. 171-185 .
2" M;s. lat., Bibl. Fil. Cluj a Acad. R. S. România, nr. 336, f. 10 şi urm.
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dovadă a preocupărilor istorice, care devin tot mai stăruitoare. Ideea originii latine a poporului român este difuzată în cercurile cărturăreşti, pă
trunde în actele politice ale timpului. Petru Pavel Aron scrie papei la
15 septembrie 1756: ,,Este un popor numeros, rămăşiţe de a lui Traian
şi Hadrian, cum spune istoria, pentru care în limba lor se numesc pe
sine românii sau romanii pînă în ziua de astăzi. Graiul lor este latinesc
şi foarte asemenea cu cel italienesc. Din fire sînt foarte blînzi şi aplecaţi
la ori ce măestrii sau ştiinţe, la viţii ca şi la pietate. Dar pînă acum au
fost cu totul părăsiţi şi dispreţuiţi de popoarele care îi stăpînesc şi de
eretici. De aceea sînt şi foarte aspri şi fără ştiinţă de carte. Sînt aproape
striviţi de greutăţile publice şi de ale domnilor ca fiii lui Iacob în Egipt,
cum se ceteşte în aceste timpuri, în Bullariul ştiinţiei voastre const. 38,
numai despre locuitorii Paraguayului şi ai Brasiliei26 • !n aceeaşi epocă,
la Oradea un cărturar al vremii observa: ,,Românii sînt în mare parte
pămînteni în ţara aceasta, pomenindu-se pe aici din vremuri imemoriale
şi cu drepturi şi datorinţe cu totul deosebite de ale sîrbilor" 27 • Nu peste
mult Antonio Cosimelli, ofiţer austriac de origine italiană, ajuns pe pă
mîntul Transilvaniei, va glorifica într-un poem în limba latină, în hexametri, Poemation de secunda legione valahica (1768), poporul român în
viitorul căruia crede, invocînd „forţa strămoşească şi sămînţa nobilă
(romană) ce stă încă ascunsă în rădăcina adîncă" 28 • Programul politic
formulat de Inochentic Micu, aşadar, a determinat o nouă orientare în
cultura Transilvaniei, a pregătit o atmosferă pentru viitoarele acţiuni
politice româneşti. Pe cele mai diverse planuri în anii următori el se
realizează treptat, în cultură îndeosebi, dar şi pe planul acţiunii politice.
Un Petru Pavel Aron, Anastasie Rednic şi Grig-ore Maior nu fac decît
să prelungească intenţiile înscrise în programul politic anterior. Samuil
Micu, unul dintre primii elevi ai şcolilor de la Blaj, va căuta, cu o pregătire ştiinţifică indiscutabil superioară celor ce l-au precedat, ideile
epocii lui Inochentie Micu. Istoria era chemată, prin acest istoric modern
român, să înfăţişeze poporului român tabloul începuturilor sale şi al
vieţii neîntrerupte pe teritoriul Daciei de odinioară.

Istorie

şi

confesiune: De ortu, progressu conversione valachorum
Episcopis item Archiepiscopis et metropolitis eorum.

Prima manifestare a erudiţiei româneşti în Ardeal este, în lumina
cunoştinţelor de pînă acum, De ortu, progressu conversione valachorum ... , cunoscută de istoricii români şi discutată pentru ideile ce le
conţine. Publicată de Cipariu 29 , multă vreme a fost considerată ca anterioară Şcolii Ardelene, o operă anonimă, ce punea însă deschis aceleaşi
----·--------··"6

Apud. Augustin Bunea, op. cit., p. 425-426.

27

Ibidem.

~ij Silvius
Tanoli (=A. Cosimelli), Poemation de secunda legione valahica sub
Carolo Barone Enzenbergio, Sibiu, 1768; ed. II, Oradea, 1830, p. 16: ,, ... radice sub
ima/vis patria o:cultatur adjuc et nobile semen''. V. şi Iuliu Moisil, Biografia căpi
tanului Anton Cosimelli şi opera sa Poemation de secunda legione valachica, în Figuri grăniţereşti, năsăudene, voi. II, Bistriţa, 1939, p. 93-135.
9
i
Tim. Cipariu, Acte şi fragmente, latine, româneşti pentru istoria beserecei
române mai ales unite. Edit. şi anotate de ... , Blaj. Cu tipariul Semin, diecesanu,

1855, p. 1-18.

.
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idei, devenite familiare la sfîrşitul secolului al XVIII-lca. Despre rosturile ei, ilustrul filolog nu ne spune nimic în notele pe care le redactează
la sfîrşitul ediţiei din Acte şi fragmente. O singură menţiune despre cele
două litere enigmatice, D.T., scrise la sfîrşitul unuia din manuscrisele
care ne transmit acest foarte interesant act. Discuţia o reia Nicolae Iorga
şi apoi Dumitru Popovici, fără însă să aducă o soluţie pentru definirea
rosturilor pe care le împlinise 30 • Cu I. T6th Zoltan discuţia ia o altă turnură, nouă, deschizînd perspective promiţătoare. Conform părerii istoricului maghiar, lucrarea aparţine, fără îndoială, lui Samuil Micu şi a
fost scrisă în vremea păstoriei lui Grigorie Maior 31 . ln sfîrşit, în anii din
urmă, Cornel Cîmpeanu a reluat întreaga discuţie, întemeiat pe o consultare atentă a tuturor manuscriselor, întărind - cu numeroase şi noi
argumente - paternitatea lui Micu asupra acestei prime manifestări a
ideologiei româneşti ardelene din veacul al XVIII-lea 32 .
O reexaminare a textului lucrării şi, în special, a unuia din manuscrisele care ni-l transmite contribuie la lămurirea mai deplină a momentului redactării şi a funcţionalităţii ei în epocă. Prin conţinut şi destinaţie De ortu, progressu ... urma să împlinească un rol politic în acţiu
nea întreprinsă de episcopul Grigorie Maior la mijlocul deceniului opt
al secolului.
ln Istoria bisericii românilor 33 a lui Petru Maior există o informaţie
preţioasă, ocolită de cei care s-au ocupat de problemă, care ne ajută să
precizăm paternitatea şi caracterul lucrării. Informaţia apare în legătură
cu discuţia pe care istoricul o angajează pe tema vechimii mitropoliei
românilor din Ardeal. Cu acest prilej, Petru Maior furnizează date esenţiale despre împrejurările în care De ortu, progressu ... a fost redactată.
ln esenţă, istoricul afirmă că în 1774 episcopul Croaţiei, Bozieskovics, a
făcut demersuri pentru ca unuia din episcopii uniţi din imperiu să i se
confere titlul de mitropolit. ln acest sens, Maria Terezia a cerut tuturor
episcopilor greco-catolici să-şi expună părerea. ln consecinţă, episcopul
Grigorie Maior a comunicat opinia lui agentului său Kereszturi, care
făcuse, se pare, intervenţia la curte. Demersul episcopului Maior, în care
solicita dreptul românilor uniţi la mitropolie, a făcut ca întreaga problemă
să fie dată uitării.
Ideea la care face referire textul a apărut, se pare, în timpul unei
conferinţe a episcopilor greco-catolici din imperiu, convocată în 1773 de
împărăteasa Maria Teresia, cu scopul de a reglementa regimul sărbăto
rilor, imprimarea de cărţi religioase şi unele probleme teologice contro~
versate.
La această consfătuire, care s-a ţinut între 1 martie-24 aprilie 1773
la Colegiul Croat din Viena, au participat episcopul unit al croaţilor
Vasile Bozieskovics, episcopul Muncaciului Andrei Bacinszky şi episcopul
30

N. Iorga, Istoria literaturii româneşti, voi. III, partea întîi, ed. II-a, Bucu19!33, p. 182; D. Popovici, La Litterature roumaine ci l'epoque des Lumieres,
Sibiu, 1905, p. 196; Idem, Studii literare, I, Literatura română în epoca „Luminilor",
Cluj, Editura Dacia, 1972. p. 204.
31 I. T6th Zoit.an. Az erdelyi roman nacionalizmus elsă szazada 1697-1792,
Budapest, 1946, p. 349-3!i2.
32 G. Cîmpeanu, Consideraţii bibliografice asupra operelor lui Samuil Micu
Clain privitoare la istoria românilor în Anuarul Institutului de istorie din Cluj,
1961, p. 77-82.
33
P. Maior, 1-storia besericei românilor, Buda, 1813, p. 199.
reşti,
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unit al românilor, Grigorie Maior. Alături de episcopul Făgăraşului au
participat Silvestru Caliani, Ignatie Darabant, Samuil Micu şi Augustin
Kărosy. Din informaţiile proceselor verbale rezultă strădania de a consolida34 Unirea, împrejurare ce concordă cu politica confesională a împă
părătesei, care s-a dovedit intolerantă, tocmai în acest deceniu, faţă de
religiile necatolice.
Potrivit acestor informaţii, lucrarea la care ne referim a fost redac.i
tată după aprilie 1773 şi a fost ataşată opiniei în care episcopul propunea
ridicarea episcopiei Făgăraşului la rangul de mitropolie. Informaţia transmisă de Petru Maior aruncă o lumină lămuritoare asupra iniţiativelor
româneşti, care sub crusta lor confesională ascundeau ţeluri evident politice. Restaurarea mitropoliei abolite, odată cu Unirea la început de secol, şi înlăturarea „teologului" au fost două din dezideratele urmărite de
români în secolul al XVIII-lea. Dacă desfiinţarea instituţiei „teologului"
a devenit realitate la începutul episcopatului lui Maior, în 1772, prin
desfiinţarea ordinului iezuit în imperiu, cea de a doua revendicare a
Episcopiei Făgăraşului se afirmă începînd cu anul 1774. înlăturarea imixtiunii dinspre oficialitatea de stat şi biserica catolică în treburile interne
ale episcopat.ului s-au înscris în contextul unei generale afirmări a românilor în deceniul opt, care reiau la Blaj, într-un nou context, lupta lui
Inochentie Micu şi pe un alt plan.
Se poate afirma că în acest cadru De ortu, progressu conversione
valachorum reprezintă semnul relansării luptei pentru înfăptuirea progresului politic şi, în aceeaşi vreme, o sursă importantă care ne îngăduie
reconstituirea ideologiei politice româneşti înainte de afirmarea plenară
a Şcolii ardelene. Iată ce ce insistenţa pe marginea textului ni se pare
oportună. De ortu, progressu . .. nu a fost o lucrare istorică propriu-zisă,
ci mai curînd un material documentar ce însoţea „părerea" episcopului
înaintea Curţii, în vederea numirii unui mitropolit româ,n pe seama
greco-catolicilor din imperiu. De ortu, progressu ... , deci, avea menirea
să argumenteze cu date istorice, de istoria bisericii mai cu seamă, vechimea mitropoliei la români şi îndreptăţirea românilor la demnitatea de
mitropolit. Pentru aceasta a fost nevoie de date istorice suplimentare, de
informaţia unui istoric versat în trecutul bisericii. Apelul la autoritatea
ştiinţifică necesară s-a făcut de îndată. Persoana aleasă a fost Samuil
l\Iicu, elevul şi colaboratorul apropiat al episcopului. Dintr-o lucrare istorică, pe care o avea la această dată redactată, chiar într-o formă primară, el a oferit documentaţia necesară justificării cererii româneşti.
De altminteri, De ortu, progressu ... ne este transmis şi într-o copie
existentă într-un manuscris care cuprinde şi alte acte oficiale, alături de
o bogată informaţie referitoare la problemele bisericeşti şi politice din
3
~ Ms. lat. Bibl. Fi!. Cluj a Acad. R. S. România, nr. 383: Protocollum sesstonum
anno 1773 Viennae celebratarum; Ms. este cunoscut şi într-o altă variantă, păstrată
în arhiva Colegiului de Propaganda Fide din Roma: Miscallanea Rerum Valachi:arum Graeci Ritus, Tom. I, Generalia. V. I. Moga, Contribuţiuni privitoare la tipă
rirea cărţilor bisericeşti în veacul XVIII pentru românii din Transilvania şi Ungaria în Scrieri istorice, 1926-1946, Ediţie îngrijită de Mihail Dan şi Aurel Răduţiu,
Studiu introductiv de Ştefan Pascu, Cluj, Editura Dacia, 1973, p. 310-319. Studiul
a fost completat pe baza ms-ului păstrat la Cluj de I. Pervain, care a asociat noi
şi o mai completă bibliografie, interesînd istoria momentului (v. Studii de literatură
română, C'.uj, Editura Dacia, 1971, p. 21-30).
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secolul a1 XVIII-iea. La sfîrşitul acestui text, inserat în m~uscrisul la
care ne referim, există o însemnare preţioasă, care lămureşte mai bine
lucrurile. ,))in acestea şi din alte cîteva paragrafe omise de mine, se
dovedeşte rangul mitropoliei Făgăraşului, precum a şi fost scopul celui
care a scris, şi de unde a atins pe scurt istoria românilor de la început".
Deci, o lucrare menită să demonstreze existenţa mitropoliei la românii din
Ardeal, cu date preluate dintr-o istorie a românilor. Opera la care se
referă autorul însemnării fusese alcătuită de Samuil Micu, care în această
vreme era în curs de elaborare a cunoscutei sale scrieri intitulate Brevis
Historia Notitia ... (1778). Studiul comparativ al celor două texte arată
limpede că De ortu, progressu ... conţine ideile lui Samuil Micu.
In stadiul actual nu putem preciza cu certitudine dacă istoricul a
redactat singur lucrarea sau că a fost coautor al ei, alături de episcop.
In orice caz, el a oferit documentaţia istorică necesară şi, mai mult ca
sigur, o primă formă, care, apoi, s-a fixat în termenii pe care îi cunoaş
tem. Acele enigmatice iniţiale D.T. îl indică pe Dimitrie Tocaci, profesor
de filozofie la Blaj, copistul manuscrisului 131 şi care, am văzut, cuprinde
şi o versiune de cancelarie a textului de care ne ocupăm.
Desigur, aceste precizări pe care le facem sînt în măsură să desluşească nivelul la care se afla. la mijlocul deceniului, erudiţia istorică la
Blaj. In primul rînd să observăm că Samuil Micu în 1774 era un cărturar
introdus în cercetările istorice, era istoricul în măsură să ofere informaţii
cuprinzătoare despre istoria românilor. Dovadă că de acum datează o
viziune clară despre originea poporului român şi despre vechimea creş
tinismului. Acesta concordă cu ideile pe care le va exprima în Brevis
Historica Notitia . .. Din laboratorul incipient al acestei lucrări, Samuil
Micu a extras documentaţia în vederea redactării petiţiei menită să sprijine cererea ridicării episcopiei Făgăraşului la rangul de mitropolie.
Mai mult chiar, De ortu, progressu .. . ne dovedeşte că Grigorie Maior şi cercurile intelectuale din jurul lui, inclusiv Samuil Micu, căutau
noi forme de activitate politică, încercînd să obţină o situaţie proeminentă
în imperiu pentru biserica greco-catolică românească. Intr-un moment
în care problemele religioase cîştigaseră în politica tereziană o pondere
însamnattă, caută prin catolicism o nouă formă de afirmare, încercînd
să-şi apropie o demnitate care le putea conferi o bază de acţiune mai
largă şi mai eficientă. Acţiunea şi lucrarea, apreciate astfel, punctează
o continuare a programului politic românesc iniţiat de Inochentie Micu
şi în acelaşi timp afirmarea unei noi modalităţi de acţiune care venea în
întimpinarea iniţiativelor politice imperiale.
Ideile operei îşi au însemnătatea lor şi pentru cunoaşterea nivelului
la care se situa la această dată istoriografia română în ambianţa Blajului.
Analiza conţinutului lucrării îngăduie, cu deosebire, stabilirea mai riguroasă a inventarului ideilor istorice şi în aceeaşi vreme a ideologiei
politice româneşti. De ortu, progressu ... exprimă de la început unitatea
poporului român. ln opinia autorului, poporul român care locuieşte Ţara
Românească, Moldova, Transilvania etc., cu un cuvînt spaţiu} românesc,
este adevărat urmaş al coloniilor romane pe care Traian, după învingerea lui Decebal, le-a adus în Dacia. Dovezile ni le oferă, spune autorul,
https://biblioteca-digitala.ro

152

___________
Pompiliu Teodor_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14

limba, moravurile etc. ,,Populi Valachici, qui Valachiam, Moldaviam,
Transilvaniam, Hungariam item, Banatus, Besarabiae, Bulgariae, Albaniae et Podoliae provinciarum partes, novamque Serviam Russico imperio subditam incolunt, veri sunt (quod lingua ipsa, mores, genius et ingenlum indicat) germanique nepotes romanorum coloniarum, quas Traianus
imperator post devictum Decebalum Daciae regem, ubi Daciam juris et
ditionis rorrianae fecisset, in provinciam redigisset, urbes condidisset, circa
annum Christi CV. infinites huc transtulit ad tutandos imperiu fine,
agros urbesque colendas" 36 • La această dată autorităţile la care se referă
Micu sînt istoricii antici, bizantini şi umanişti, ca Dio Cassius, Eutropius,
J ordanes, Xiphilinus, Aeneas Silvius, Antonius Bonfinius. Pe baza acestor
izvoare, Micu constată că populaţia colonizată era recrutată şi dintre familiile nobile, lucru mărturisit, adaugă autorul, de inscripţiile vechi adunate de Zamosius şi care se găsesc şi astăzi, spune autorul. Romanitatea
s-a perpetuat în vremuri de grele încercări, prilejuite de migraţiunea
popoarelor. Dovadă, românii au utilizat şi alfabetul latin, spune Micu,
citind opinia lui Cantemir în sprijinul afirmaţiilor sale. Ca atare, nu
simplaminte urmaşii Romei, ci şi moştenitorii civilizaţiei latine.· Samuil
Micu combate pe Bonfinius şi pe Aeneas Silvius pentru că au susţinut
că românii îşi derivă numele de vlahi de la Flaccus, idee de largă circulaţie încă în secolul XVII. Discuţia pe care Samuil :Micu o deschide în
legătură cu numele poporului român este interesantă, fiindcă el, combă
t~nd etimologia propusă de umaniştii pomeniţi, arată, cu îndreptăţire, că
numele de „valachus" derivă din cuvîntul de origine slavă vlah, pe care
popoarele de origine latină îl utilizează designîndu-i pe români (etymologia nominis .,valachus" originem sumsit a voce illyrica vlah, quae romanum, latinum et italum apud Illyricas, Bulgaros, Croates caeterasque
idiomatis huius populus. quibus convivebant et actu convivunt Valachi,
denotat" 37 . Textul conţinut de lucrare reprezintă cea dîntîi încercare de
tratare sistemică a orisrinii latine a noporului român în cadrul iluminismului românesc din Transilvania. Reluînd tradiţia umanistă cantemiriană, Samuil Micu dezbate la începutul lucrării - o problemă din
sfera istoriei laice, prin care se afirmă odată cu originea latină şi continuitatea românilor în Dacia si unitatea neamului.
Pe acest fundal istoric t~xtul ne introduce în dezbaterea originii creş-,
tinismului la români. Cu o intuitie remarcabilă stabileste crestinarea
românilor în secolul IV, urmărind cu amănunte seria ~piscopilor din
Dacia, avînd ca izvoare de informare cartea lui Claude Fleury, Istoria
eclesiastică, o istorie bizantină (Historia byzantina), publicată la Veneţia,
diplome medievale, epistola lui Inocentius III către Ioniţă. Românii,
afirmă Micu, desigur, datorită unei interpretări forţate, începînd cu secolul patru pînă în secolul al cincisprezecelea au fost uniţi cu biserica
1
romană, dovadă este istoria conciliului de la Florenţa etc. El admite doar
existenţa ritului şi disciplinei greco-catolice în biserica română. In general, el a cristalizat o imagine construită a trecutului bisericii româneşti,
în care se întrevede tendinţa de a demonstra o teză dragă întregii
generaţii.
36

37

De ortu, progressu ... , p. 1.
Ibidem, p. 2.
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Este interesant de remarcat că informaţia istorică în materie de istoria religiei a fost colectată din lucrări de istorie generală, din opera istoricului francez Claude Fleury, de largă circulaţie, din istoria conciliului
florentin, din Descrierea Moldovei a lui Dimitrie Cantemir, dar şi din
diplome medievale, corespondenţa papală sau informaţii oferite de cărţile
vechi româneşti.
De ortu, progressu ... cuprinde o amplă reconstituire a vieţii ecleziastice Ia români începînd cu secolul al IV-lea pînă în timpul episcopatului lui Grigorie Maior. Susţinînd apartenenţa bisericii româneşi Ia biserica romană, lucrarea discută, începînd cu secolul al XVI-lea, influenţa
Reformei în Transilvania, procesul de calvinizare prin tipărituri, asuprirea exercitată de superintendenţii calvini asupra bisericii ortodoxe, imixtiunile lor în chestiunile interne. Totodată, textul stăruie Ia inovaţiile
dogmatice. ,,Dum Calviniani adversus ecclesiam hanc molimina ista agebant librosque pestilentas edebant. în Romanam ecclesiam plurimum
invehebuntur et calumniabatur" 38 . în esenţă însă, lucrarea s-a străduit
să dovedească existenţa mitropoliei la românii transilvăneni prin izvoare
bizantine, dar şi a ierarhiei superioare în întregul spaţiu românesc prin
izvoare diplomatice si corespondenţa papală. nrin cărţile româneşti din
secolele XVI şi XVII şi prin Dipticul Mitropoliei de Alba-Iulia, în care
putea fi urmărită cronologia mitropoliţilor de la Ioan pînă la Teofil şi
Atanasie, cînd începe unirea religioasă. Lucrarea continuă sistematic prezentarea Mitropoliei Ardealului şi a episcopatelor pînă în momentul în
care sediul este transferat la Făgăra'i,cînd de fapt începe seria episcopilor
cu Ioan Patachi. Pe aceste temeiuri istorice se sol~ită revenirea episcopatului Ia rangul de mitropolie. socotind că singură Transilvania este
capabilă să-l obţină, dar şi prin număr11l locuitorilor, a provinciilor locuite
de români. ,El pomeneşte cu acest prilej şi statele de Ia sud şi est de
Carpaţi pe care spera să le vadă sub stăpînire imperială.
Se poate cu uşurinţă remarca faptul că în De ortu, proqressu, conversione valachorum apar cristalizate o bună parte din motivele istorismului iluminist: latinitatea, continuitatea, unitatea noporului român. vechimea creştinismului. cu un cuvînt, conceptele fundamentale ale noii ideologii. Ele se fixează în termenii unei concepţii istorice clar definite: ponorul român este de origine latină, constituind o unitate în spaţiul ţări
lor române şi chiar într-o mai largă arie. Vorbeste aceeaşi limbă, are
aceleaşi moravuri şi obiceiuri, iar prin numărul lui reprezintă o forţă.
Aici apare pentru prima dată nobleţea originii românilor, datorită continuării unor familii romane, care va deveni un element important ideolo_gic39. !n aceeaşi măsură însă discutarea problemei creştinismului la români, vechimea lui care cobora în secolul IV şi a ierarhiei ecleziastice în
ţările române, a seriei mitropoliţilor si episcopilor erau destinate, mai
cu seamă prin exemple ardelene, să confere îndreptăţirile necesare restaurării mitropoliei.
Nu lipsesc însă nicţ celelalte idei ca: aprecierea negativă a Re.formei,
a prozelitismului acesteia, manifestat în activitatea imprimeriei secolului al XVI-lea şi al XVII-lea. Micu se preocupă şi de evenimentele
contemporane ale bisericii româneşti, de vicisitudinile ei, pricinuite de
-------

--------38
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teologul iezuit, de degradarea mitropoliei la rangul de episcopie, de progresele unirii şi mai ales de progresele pe care le-ar putea înregistra.
Generaţia deceniului al optulea, continuînd eforturile începute de
Inochentie, gîndeşte în funcţie de ideile Contrareformei, socotind că unirea religioasă poate conferi posibilităţi eficiente în lupta de emancipare
a poporului român. Atenţi la politica religioasă a Mariei Tereza, la etapa
preiosefină, factorii ecleziastici caută soluţii adecvate politicii imperiale.
Catolicismul fiind o componentă esenţială a politicii Curţii, unirea religioasă putea deveni în concepţia lor - un instrument al afirmării
politice, în stare să valideze aspiraţii politice şi culturale, ţinînd tocmai
seama de datele vieţii politice imperiale 40 . Este simptomatic că în timpul
dezbaterilor conferinţei episcopilor greco-catolici din imperiu, la una din
şedinţele ei, vlădicii recunoşteau că starea economică a clerului unit era
,,mai rea decît a altor preoţi, chiar şi decît a preoţilor schismatici" 41 .
Episcopul Maior a atribuit-o neaplicării privilegiilor leopoldine din 1699,
care promiseseră clerului unit român drepturi egale cu ale celui romanocatolic. In 24 aprilie, la ultima şedinţă, s-a hotărît să se intervină la Curte
. pentru aplicarea diplomei leopoldine, în special pentru înfiinţarea de
şcoli, depunîndu-se stăruinţe în vederea dotării materiale a clerului unit.
Se considera că succesul unirii şi sporirea prestigiului în raport cu „schismaticii" depinde de satisfacerea acestor doleanţe. Raportarea ideilor istorice şi politice din lucrare la conferinţa episcopilor greco-catolici învederează clar caracterul politic al ideilor puse în circulaţie prin De ortu.
progressu ... Incercînd să facă din catolicism un instrument al afirmării
politice, generaţia lui Gregorie Maior. în noua ambianţă a politicii Curţii,
stabileşte o legătură necesară între istorie şi politică.
Caracterul actului rezultă cu claritate din conţinutul lui, pe care am
încercat să-l prezentăm; este un act politic sortit să convin°ă forurile
conducătoare de justeţea cererii româneşti şi nu atît o operă istorică în
sine. De altminteri, finalul actului, conculziile lui, învPderează caracterul de petiţie, mai mult decît acela de lucrare propriu-zisă istorică.
De ortu, proqressu ... prezintă însă o deosebită însemnătate nentru
cercetarea operei istorice a lui Samuil Micu. In 177 4, de cînd datează
acest act, Samuil Micu avea o viziune cristalizată asupra problemelor
maiore ale istoriografiei noastre. Cercetările lui. contactele cu izvoarele
si literatura istorică l-au dus la formularea principalelor teze istorice ne
care mai tîrziu Ie va susţine cu noi argumente. Actul Ia care ne-am referit, prin urmare, nu este o operă istorică, destinată lecturii contemporanilor, ci o scriere adresată forurilor imperiale, cu evidente scopuri
oolitice.
însemnătatea lui este însă deosebită, fiindcă ne indică stadiul cercetărilor istorice ale lui Micu la această dată, ne demonstrează că începuturile activităţii istorice a ~Scolii ardelene sînt mult mai timpurii. De
ortu, progressu ... atestă o continuitate cu epoca lui Inochentie Micu,
care se defineşte tot mai accentuat prin apelul la istorie, Ia trecutul poporului român. Lucrarea mărturiseşte însă şi convergenţa de interese
40 Erich Zollner, Historie de l'Autriche des origines ii nas jours, Paris, Editions
Herveth, 1965, p. 294~295; V. şi Jean Delumeau, Le Catholicisme entre Luther et
Voltaire, Paris, P.U.F.. · 1971, 301-302.
41 I. Moga, op. cit., p. 318.
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între directiva forurilor imperiale, mai precis între politica religioasă a
Curţii şi optica greco-catolică românească. De ortu, progressu ... dovedeşte o viziune general românească, tendinţa de cuprindere a poporului
român de o parte şi alta a Carpaţilor într-o singură stăpînire, idee ce poate
fi regăsită în Brevis Historica Notitia. Soluţia cuprinderii românilor în
imperiu închidea în sine ideea unei unităţi româneşti, în care naţionalul
apare ca fundamental, în timp ce „religiosul" ca subsidiar.
Lucrarea De ortu, progressu . . . este însă şi o dovadă despre progresele erudiţiei româneşti în lumea Blajului, în care s-a cristalizat o miş
care intelectuală orientată spre studiul istoriei româneşti. Din această
ambianţă au pornit şi cercetările lui Gh. Şincai, care la mijlocul deceniului începe investigaţiile sale istorice la Roma, alcătuind colecţia preliminară de izvoare istorice. Prin aceste exemple semnalate, programul
cultural schiţat la conferinţa de la Viena, demonstraţia istorică din De
ortu, progressu . . . şi postulatele formulate la Blaj se poate vorbi de o
adevărată directivă culturală şi politică. Acelaşi mediu stimulativ blăjean
explică viitoarea activitate pe care o va desfăşura Gh. Şincai la Roma în
cîmpul cercetării istorice. Structurată în timp, mişcarea intelectuală din
centrul cultural al Blajului se fixează în spaţiul societăţii româneşti şi a
idealurilor ei, care vor fi de acum înainte ale iluminismului, a spiritului
său militant.
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