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de Sanda - Maria Buta

Vorbind la inaugurarea Asociaţi unii în 1 86 1 , la Bra�ov, Timotei
Cipariu a dat expresie unei realităţi pe care o constată oricine studiază
istoria poporului român. "Când ne uităm înapoi la istoria poporului nostru
si mai ales a natiunii noastre din aceste locuri nordice-orientale, mai că nu
aflăm în seria atâtor mari secoli de la începutul celui de al doilea al erei
creştine până acum peste mijlocul celui de al nouăsprezece-lea, decât numai
zile de lacrimi, de durere şi de suferinţe de toată forma; iar zilele de bucurie
pentru poporul român �i pentru naţiunea noastră transilvanică în special,
au fost mai puţine �i mai rare decât peana de corb alb." 1
Constrângerile impuse vieţii româneşti de alianţa din 1 43 7
concretizată ca putere constituţională în Tripartitumul l u i Werboczi a
legalizat iobăgia în termeni �i mai drastici decât fusese anterior, românii
ajungând într-o situaţie similară cu a sclavilor cumpăraţi, despuiaţi de toate
drepturile şi libertăţile, de avere şi pu�i în imposibilitatea de a trece de pe
o mo�ie pe alta. Situaţia se va înrăutăţi �i mai mult odată cu. apariţia
Reformei, această reacţie puternică din sânul bisericii romane-catolice.
Curând după Mohacs (26 aug. l 526) principele Ioan Sigismund
Zapolya, protector al Reformei, a reu�it să facă din Transilvania o puternică
citadelă a calvinismului. Populaţia celor trei naţiuni care î�i dăduseră mâna
la Căpâlna şi beneficiau acum de toate prevederile Tripartitumului, a trecut
în cea mai mare parte la protestantism. Cu timpul, printre ungurii din
Transilvania s-a răspândit o nouă religie devenită receptă în 1 570 unitarianismul. Saşii au îmbrăţi�at doctrina lui Martin Luther, slăbindu-se
astfel �i mai mult puterea bisericii catolice.
Toate aceste schimbări într-o vreme când Confesiunea religioasă era
cea care determina condiţia de om liber şi obţinerea drepturilor politice �i
civile, au avut urmări dintre cele mai nefaste pentru românii ardeleni,
neocrotiţi de legile ţării �i a căror religie era considerată eretică.
'

'

http://cimec.ro - http://istoriebv.ro

202

Sanda-Maria Buta

Maxima de stat "Cujus est regio, illius est religie" adoptată de către
domnitorii protestanţi ai Europei a fost aplicată chiar de la începutul
preluării puterii în Transilvania de către principii calvini şi presiunea asupra
bisericii ortodoxe greco-răsăritene - în intenţia lichidării ei - s-a exercitat
cu aceeaşi brutalitate şi ură pe care o manifesta puterea mahomedanilor
asupra creştinătăţii.
O serie întreagă de legi adoptate de Dieta Transilvaniei indică acest
scop şi stabilesc mijloacele realizării lui. Dieta din 30 noiembrie 1 566 de la
Sibiu, în art.36 decretează: " ... esterminarea tuturor învăţăturilor despre
religiune câte ar fi în contra doctrinelor luterane şi calvine, ca tot atâtea
erezii" iar art. 37 dispune: " ... aceia care ar fi contra decisi unei de a estermina
religia orientală să stea la discută din Biblie cu episcopul George şi dacă
n-ar voi a se întoarce la religia cea adevărată (cea calvină) unii ca aceia, fie
episcopi româneşti, popi sau călugări, să fie scoşi din ţară. Tot poporul să
asculte numai de episcopul George şi de popii care îi alege el, iar cine ar
turbura pe aceştia să fie trataţi ca trădători."2
Dieta din 1 573 proclamă libertatea conştiinţei dar numai pentru cele
patru religii recepte iar în 1 575 se decreta că: "secta olahilor" sau a grecilor
să fie tolerată de azi pe mîine, doar atâta timp cât vor avea bunul plac să-i
sufere.
Persecuţiile îşi găsesc cea mai cinică expresie în "Aprobatae et
Compilatae Constitutiones Transilvanie" care dispun: "Românii să fie ţinuţi
în sclavagiu desăvârşit şi acesta numai cât timp o vor afla-o cu cale principele
şi nobilii, căci nu merită o tratare mai bună cu atât mai puţin vreo graţie."3
În 1 579 se hotăra ca numirea episcopului bisericii române să fie
întărită de principele Transilvaniei, dacă acesta va afla cu cale; în 1 588 Dieta
de la Mediaş hotăra că episcopii ortodocşi nu au dreptul să facă vizite
canonice fără ştirea domnului feudal iar Dieta de la Alba Iulia din 1 593 prin
art.8 îi subordonează autorităţii civile supunând vizitele ecumenice strictei
supravegheri a prefecţilor4. Mitropoliţii erau degradaţi la rolul de simpli
executanţi ai voinţei acestora (Comites supremi) cărora li se dăduse
autoritatea ca după bunul lor plac să-i destituie pe protopopi şi să
pedepsească preoţii.
Pentru privilegiile pe care Mihai Viteazul le acordase Mitropoliei
ortodocse din Alba Iulia, după moartea voievodului persecutarea românilor
atinge un asemenea grad de brutalitate încât - după cum afirmă G. Şincai mulţi îşi găseau salvarea doar în părăsirea legii vechi şi trecerea la calvinismS.
Dieta din octombrie 1 600 de la Leczfava/Let/ decide că oricine va cuteza
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să mai meargă în ţările româneşti de unde "le-a venit stricăciunea şi
pericolul" să-şi piardă capul şi averea. N ici un popă din ţările române să nu
mai poată niciodată intra în Transilvania, iar călugării să fie proscrişi şi dacă
totuşi ar intra vreunul, să fie prins şi spoliat6 .
Starea deplorabilă a bisericii române sub principii indigeni este
ilustrată în diploma din 1 6 oct. l 643 prin care G. Rakoczi 1 îl întăreşte ca
episcop pe Ştefan Simeon, dar îi acordă doar atâta jurisdicţie câtă i-ar
permite superintendentul calvin. Cele 1 5 puncte ale diplomei dovedesc
totala subordonare a mitropolitului care este obligat să nu se opună acelor
români care vor să treacă la calvinism; să primească catehismul calvin şi să
înveţe după el; mitropolitul să nu demită fără ştirea şi aprobarea episcopului
calvin şi " ... sinod să ţie în fiecare an, dar să nu se încumete a lua decizii în
cauze mai grave fără a cere consiliul, cenzura şi aprobarea
superintendentului reformat al ungurilor". Punctul 6 conţine o prevedere
cu implicaţii profunde asupra credinţei românilor şi anume interzicea cultul
religios al crucii şi icoanelor?.
Supraintendentul calvin, care poartă şi titlul de episcop român, este
practic autoritatea supremă a bisericii ortodocse din Transilvania,
mitropolitul fiindu-i întru totul supus iar în cazul în care acesta s-ar fi
împotrivit putea fi înlăturat şi chiar maltratat. În fapt mitropolia ortodocsă
de Alba Iulia era complet aservită şi în parte chiar încorporată celei
protestante cu aproape un veac înainte de a se hotărî unirea ei cu biserica
Romei.
Este bine cunoscut din diplomele principilor ţării că de la începutul
secolului XVI I toţi mitropoliţii, după ce se hirotoneau la Bucureşti ca
ortodocşi, după ritul oriental, la întoarcerea în Transilvania erau obligaţi să
se supună tuturor dispoziţiilor cuprinse în diploma de confirmare emisă de
principi care îi subordona total superintendentului calvin. "Şi cum oare spune G. Bariţiu - sufereau ceilalţi episcopi, mitropoliţi, exarhi şi patriarhi
ai Răsăritului o anomalie, batjocură, călcare în picioare a dogmelor bisericii,
aşa zicând de înaintea ochilor, fără ca să aflăm într-o sută de ani altă urmă
de rezistenţă decât un singur sinod la laşi."B După cum se ştie aproape a
6-ea parte din pământul principatelor româneşti se afla "în mână moartă",
după formula dreptului canonic, adică în proprietatea mânăstirilor greceşti.
Dar unde erau în acele mănăstiri teologii, apologeţii, seminariile pentru
pregătirea acestora, şcolile pentru preoţi şi mireni? "Unde era urma de
ajutor din partea bisericii celei mari bizantine greceşti care trăgea venituri
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foarte mari de la poporul român, anume din domeniile mânăstireşti, din
dispensaţiuni, drţi de iertăciune, colecte, sărindari şi multe altele."9
La Bucureşti chiar statutul M itropoliei Ardealului devenise incert. Din
documentele ce consemnează alegerea câtorva mitropoliţi, vedem că Sava
III şi Varlaam sunt hirotoniţi doar ca arhierei - să grijească de Mitropolie.
Şi lui Teofil, mitropolitul Ungrovalahiei şi exarh al Plaiurilor, îi zic tot numai
"arhiereu al Mitropoliei Ardealului". În 1 697 însă o numesc simplu Episcopia
Ardealului. Atanasie pronunţându-şi mărtusirea credinţei spune: "Atanasie
cu mila lui Dumnezeu de la sf(ânta)/ Episcopie a Ardealului cu gura mea
făgăduiesc." 1 O
Mitropolia Ardealului fusese slăbită de-a lungul timpului şi prin
scoaterea de sub jurisdicţia ei a mai multe protopopiate. În peste un secol,
stând sub apărarea eficientă a Porţii Otomane spre care se îndreptau tot
mai mult principii şi oligarhia maghiară reformată, cultul protestant reuşise
să-şi sporească rândurile şi pe seama bisericii române din Transilvania, întru
nimic ajutată şi apărată de către popoarele de aceeaşi religie. "Mai bine
mahomedani decât închinători la idoli" afirmau protestanţii declarând
biserica ortodocsă răsăriteană şi cea latină ca idololatre şi supuse
exterminării.
Bazele unei episcopii calvine pentru români au fost puse prin Diploma
principelui Sigismund Rakoczi dată la Beiuş în 1 5 ianuarie 1 608 lui Mihail
din Voevodeni districtul Făgăraş, pe care-I laudă că s-a abătut de la
"eresurile grecilor" şi a trecut la religia calvină. Principele decreta că atât
popa Mihail cât şi ceilalţi care vor mai trece la calvinism să se bucure de
aceleaşi privilegii de care se bucură preoţii reformaţi. l 1
Şi astfel, fără a şti când au abjurat de la credinţa veche locuitorii şi
cine au fost fondatorii episcopiei, districtul Făgăraşului - locuit numai de
români şi limitrof pe toată lungimea sa cu Muntenia - a fost calvinizat încă
de la sfârşitul sec. XVI, principele Sigismund Rakoczi scoţându-1 de sub
jurisdicţia Mitropoliei de Alba Iulia şi dându-i un episcop propriu de religie
reformată, numit de el şi supus direct episcopului calvin. În comitatul
Hunedoara - limitrof Olteniei - două protopopiate trecură la calvinism
precum şi alte două din centrul Ardealului. Analizând starea bisericii
româneşti din Transilvania în sec. XVI I, George Bariţiu concluzionează:
"Ceea ce ne vedem noi deocamdată constrânşi a constata pe baza
numeroaselor legi, diplome şi alte acte este că biserica poporului român
din Transilvania şi părţile Ungariei a fost şi până la anul 1 700 dezbinată în
două confesiuni, una greco-răsăriteană sau bizantină ortodoxă, iar alta
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reformată calvină sau unită în dogme, canaane şi disciplină cu cea calvină,
însă aşa, că şi biserica greco-răsăriteană rămasă credincioasă învăţăturii
celor şapte concilii ecumenice, îşi pierduse şi cele din urmă resturi ale
autonomiei sale." 1 2
Toate acestea au avut ca efect o cădere a vieţii religioase-morale şi
sociale a românilor. Se mai adaugă şi nivelul cultural deosebit de scăzut al
clerului, care abia depăşea cititul şi scrisul. Despre cultură teologică nici nu
putea fi vorba, în Transilvania neexistând nici măcar un singur institut de
educaţie pentru preoţii ortodoxi, puţina lor instrucţie căpătând-o în scurte
sederi pe la mănăstiri înainte de-a se hirotoni.
Sfârşitul sec. XVII a adus schimbări însemnate în plan geopolitic. În
urma înfrângerii turcilor în 1 687, în Transilvania sunt aşezate câteva
regimente ale armatei imperiale cu scopul declarat de-a apăra teritoriul de
turci, însă cu intenţia de-a nu-l mai părăsi şi încep îndelungate tratative care
s-au concretizat în Diploma Leopoldină din 4 decembrie 1 69 1 care
reglementa raporturile ce vor trebui să existe între Transilvania şi Curtea
de la Viena. Structura bazei politice rămâne deocamdată neschimbată
păstrându-se prevederile înţelegerii de la Căpâlna, ale Tripartitumului, ale
Aprobatelor şi Compilatelor. În Transilvania sunt în continuare
recunoscute doar cele trei naţiuni iar pe plan religios confesiunile calvină,
luterană, unitariană şi catolică. Despre români - popor majoritar - Diploma
din 1 69 1 nu aminteşte nimic, ei rămânând "o plebe" din punct de vedere
politic şi nişte "eretici" din cel religios.
Ceea ce se schimbă prin trecerea Transilvaniei sub stăpânirea
Habsburgilor este statutul politic al principatului. Funcţia externă îi este
lichidată şi i se limitează autonomia, fapt care va determina acutizarea
divergenţelor cu clasa politica maghiară, care va fi adusă treptat în completă
supunere faţă de Viena. Principiile după care s-a condus Cancelaria
Austriacă pentru a realiza aceasta sunt prefigurate încă din 1 690 de
generalul diplomat Antonio Caraffo care-i recomanda Împăratului Leopold
1 să ia în stăpânire directă principatul, deoarece conducătorii lui locali sunt
nestatornici şi mereu vor încerca să se orienteze spre turci care se
mulţumesc cu dări mai puţine. Fiind provincie de graniţă, Transilvania are
nevoie de un tratament blând, în stăpânirea ei trebuind să se îmbine teama
cu iubirea. Pentru a o stăpâni este necesar să fie cumpărate personalităţile
influente şi totodată să se practice principiul "Divide et impere" 1 3 .
Leopold 1 şi consilierii săi şi-au dat seama că în Transilvania au nevoie
de un element care să acţioneze ca un liant spiritual, ori pentru un catolic
·
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fervent cum era Împăratul, liantul nu putea fi decât această confesiune, care
trebuia reabilitată. Problema nu era simplă deoarece calvinii deţineau toate
poziţiile cheie în viaţa politică �i economică a ţării şi reacţia lor violentă faţă
de catolicism era bine �tiută. Până în ultimul deceniu al sec. XVI I, aduseseră
biserica catolică într-o stare de ruină. Averile îi fuseseră confiscate, nu mai
existau în toată ţara decât două biserici publice iar numărul enoria�ilor �i
al preoţilor scăzuse atât de mult încât după cum afirmă Laurian " ... când se
restabili Episcopiatul catolic sub Carol �i se introduse în Alba Iulia George
Martonfi se afla în atare lipsă de preoţi încât protopopul românesc Petru
din Daia trebui să servească oficiul în limba românească la altarul cel mare
din biserica catolică." l 4
Ca urmare a politicii d e reabilitare a religiei catolice, ceea ce în plan
politic însemna consolidarea partidei dinastice în detrimentul celei turce�ti
compusă în cea mai mare parte din maghiari calvini, catolicii deposedaţi
anterior de privilegii au fost repu�i în drepturi �i li s-a asigurat o largă
participare în administraţie, iar averile secularizate în 1 556 au fost restituite
bisericii romana-catolice. Dar era insuficient pentru a se contracara
supremaţia reformaţilor. De aceea Viena �i-a îndreptat privirile spre
românii din Transilvania, dintotdeauna majoritari dar lipsiţi de drepturi.
Austriecii cuno�teau foarte bine metodele utilizate de calvini pentru
convertirea �i implicit deznaţionalizarea românilor, dar �i repulsia acestora
faţă de protestantism de care " ... nu în patru sau cinci, dar în patruzeci �i
cincizeci de puncte esenţiale, parte mare strâns dogmatice, difer bisericile
protestante de biserica ortodoxa răsăriteană, la care toate, dogma
predestinaţiei le pune vârf." 1 5 Se impunea deci atragerea populaţiei
majoritare printr-o formă de neocatolicism care ar aduce privilegii clerului
fără a-i cere să-�i renege naţionalitatea şi să renunţe la tradiţii. Mijloacele
pe care le-a folosit Curtea imperială au fost simple �i potrivite. Printre
primele acţiuni a fost "autograful" Împăratului Leopold 1 adresat guberniului
Ungariei la 23 august 1 692 în care promite că toţi preoţii greco răsăriteni
din ţară, care vor accepta unirea cu Biserica Romei se vor bucura de toate
drepturile de care se bucură clerul de rit latin. Este actul care stă la baza
unirii cu Biserica Romei a ruteni lor. O altă măsură luată de Curtea imperială
a fost introducerea în Transilvania a călugărilor iezuiţi, cei mai eficienţi în
propagarea catolicismului dat fiind faptul că aveau �coli superioare proprii,
de înaltă ţinută, deci puteau face faţă învăţaţilor teologi reformaţi, iar
organizarea ordinului lor era aproape militară. În Transilvania se găseau
deja câţiva călugări iezuiţi trimişi pe ascuns cu ani în urmă, care activau fie
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ca parohi, fie ca civili, pregătind spiritele şi terenul. Printre aceştia se afla şi
Paulus Ladislau Barany, care activa ca paroh şi director de şcoală la Alba
Iulia, dar a cărui misiune principală era de-a face propagandă în favoarea
catolicismului.
În situaţia umilitoare în care se aflau românii în anii în care Casa de
Habsburg lua în posesie Transilvania şi când locul ofensivei brutale
reformate începu să fie luat de propaganda religioasă romana-catolică mult
mai insidioasă şi promiţătoare " ... popor şi cler, în mijlocul catastrofelor
dintre 1 680 - 1 700 nu aveau încătrău, trebuiau să vadă nu cumva răsare şi
pentru el o zi de mântuinţă." 1 6 Conducătorii de atunci ai clerului românesc
au considerat a fi o salvare din ruină - atât cât se putea - ca Biserica
românească să iasă de sub autoritatea impusă prin jurământ de către calvini
şi să se supună suveranului care devenise în urma înfrângerii turcilor aproape cel mai puternic din Europa.
Consultările secrete dintre Barany şi mitropolitul român Teofil,
desfăşurate pe parcursul a patru ani au avut ca rezultat călătoria lui Barany
însoţit de episcopul romana-catolic Andrei lllyes la Viena în 1 696, cu scopul
de-a se asigura de obţinerea unei diplome imperiale prin care preoţilor
români să li se acorde aceleaşi drepturi pe care le au cei catolici în cazul în
care vor accepta cele patru puncte dogmatice care despart biserica de
răsărit de cea latină. Hotărârea Curţii este amânată până în 1 697 când, la
conferinţa ministerială care ia în discuţie această problemă sunt invitaţi să-şi
dea votul şi guvernatorul Transilvaniei G. Banffi şi cancelarul N. Bethlen.
Cei doi declară că nu aveau cunoştinţă despre vreun plan de unire religioasă
a românilor cu catolicii, unire împotriva căreia protestează considerând-o
periculoasă pentru religia reformată, după care înaintează şi suplică
împăratului, determinând amânarea cauzei. Din momentul în care
protestanţii află despre planul Curţii imperiale, pornesc o luptă înverşunată,
cu orice mijloace, până când "lupta de condei" se va transforma în război
civil început în 1 7 1 1 1 7.
Întors de la Viena, Barany se consultă cu Vlădica Teofil care convoacă
la Alba Iulia în 2 1 martie 1 697 un sobor mic, din 1 2 protopopi, pentru a
hotărâ scoaterea Bisericii române din Transilvania cu totul de sub puterea
şi jurisdicţia protestanţilor. Sinodul a fost convocat fără a se mai cere
aprobarea superintendentului - lucru de neconceput înainte - dar timpurile
se schimbaseră şi în Transilvania nu mai domnea un principe reformat.
Adevărata putere o deţinea generalul Rabutin de Bussi care primise ordin
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de la Viena să-i apere pe români împotriva celor care i-ar fi împiedicat să
se adune pentru a hotărâ în treburile religioase.
În prima �edinţă mitropolitul Teofil descrie pe larg suferinţele
Bisericii, încălcarea privilegiului care-i scutea pe preoţi de dijmă; controlul
umilitor al tuturor acţiunilor, ba chiar bătaia �i întemniţarea mitropolitului;
batjocorirea portului, a icoanelor, interzicerea posturilor �i multe alte
samavolnicii.
Sedinta a doua urma să stabilească si să formuleze conditiile unirii
religioase - întreprindere deosebit de grea după atâtea sute de ani de
dezbinare în plan dogmatic, canonic �i ritual. În urma instrucţiunilor venite
de la Viena, toate aceste divergenţe se reduseră la cele patru puncte
dogmatice stabilite la Conciliul de la Florenţa. În timpul dezbaterilor Vlădica
Teofil anunţă că Sinodul înţelege unirea cu Biserica Romei numai în
condiţiile în care ritul va rămâne neatins, ca �i disciplina �i calendarul. La
tribunalele biserice�ti să nu se procedeze după dreptul canonic latin ci după
canoanele �i disciplina Bisericii grece�ti. Uniţii să poată avea peste tot
bisericile lor �i să nu mai fie siliţi să primească preoţi latini în nici o
împrejurare. Statutul politic, de naţiune tolerantă a românilor a fost
deasemeni discutat. După ce dezbătu îndelung aceste probleme, Sinodul
făgădui să primească unirea însă în următoarele condiţii:
Întâi: Cele patru puncte ce conţin sacra uniune biserica română să le
observe �i ţie totdeauna �i neapărat, iar la mai multe sub nici un pretext să
nu fie silită. Cele patru puncte din care se compune uniunea sunt
următoarele: întâi, patriarhul Romei este capul întregii biserici lăţite pe faţa
pământului. A doua: pâinea azima (nedospită) este materia de ajuns pentru
sacramentul cuminecăturii. A treia: afară de Cer, carele este locuinţa
fericitilor si de iad care e temnita condamnatilor, mai este un al treilea loc,
întru care se ţin �i se curăţă sufletele, care nu apucaseră a-�i face canonul,
a se pocăi. A patra: Sfântul Spirit, a treia Persoană în Trinitate, purcede de
la Tatăl �i de la Fiul.
Al doilea: Preotii care se află în functiune ecleziastică, ministrii
biserice�ti, adecă diaconii, cântăreţii �i clisierii (feţii/ în/ slav/onă), crâstnicii
(latină - aeditur) să aibă a se bucura �i a se folosi întocmai de acelea�i
drepturi, privilegii, scutinţe şi prerogative de care se bucură şi le folosesc
precum este cunoscut preoţii romane-catolici sau cei de rit latin, conform
deciziunilor cuprinse în sacrele canaane şi statutele întocmite de către
fericiţii regi ai Ungariei.
'
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Al treilea: Românii seculari (mirenii) uniţi cu Biserica Romei să fie
înaintaţi şi aplicaţi în toate felurile de funcţiuni sau dregătorii întocmai ca şi
oamenii de alte naţiuni şi religiuni recepte din această patrie, iar fii lor să
fie primiţi în şcolile latine catolice şi la fundaţiunile catolice fără distincţiune.
Al patrulea: Pentru arhiepiscopul bisericii româneşti unite să se
poarte grijă ca să aibă subzistenţa cuvenită 1 8 .
Pe baza acestei declaraţii s-a întocmit un act - numit decret - datat
Alba Iulia, 2 1 martie 1 697, cuprinzând profesiunea de credinţă şi ceea ce
doreau în schimb de la Împărat:
1 . Ca pe preoţii de rit grecesc şi pe monahii acelora să-i facă părtaşi
de aceleaşi privilegii şi drepturi de care acum se bucurau nu numai
romana-catolicii dar şi arienii, luteranii şi calvinii.
11. În fiecare sat, în care este paroh, biserica să aibă casă parohială,
pentru ca parohul să nu fie silit a locui în casă sau moşie străină.
III. Ca aşezarea parohilor să depindă de episcop şi nicidecum de la
seculari, precum s-a întâmplat până acum 1 9 .
Faptul că această declaraţie a fost semnată numai de Teofil - în numele
întregului cler "Theophilus episcopus ac clerus universus" - se pare că n-a
fost suficient de convingător pentru Curtea imperială, deoarece Teofil va
convoca din nou un sinod la Alba I ulia în 1 O iunie acelaşi an. Cei 1 2
protopopi prezenţi întocmesc o nouă declaraţie în care afirmă că primesc
unirea, subscriu şi întăresc cu propriile sigilii20. Concluziile sinodului sunt
trimise la Viena primatului Kollonich, pentru a înainta actul Împăratului.
În aşteptarea rezoluţiei, pe neaşteptate, în aceeaşi vară, Vlădica Teofil
moare în condiţii destul de dubioase. În ianuarie 1 689 este hirotonit, la
Bucureşti, Atanasie. Întors în Transilvania, nu-şi poate ocupa însă postul în
absenţa diplomei de confirmare pe care în noile condiţii se aştepta să o
primească de la Împărat. Guberniul Transilvaniei tratează însă alegerea şi
hirotonia aceasta ca pe o problemă particulară a statului reformat şi
consideră că mitropolitul trebuie să depună jurământ tot în faţa
superintendentului calvin şi nu înaintează Curţii imperiale actele prin care
să ceară diploma de confirmare. Declaraţiile protopopilor date în sinodul
din martie şi iunie se aflau de atâtea runi la Viena fără a fi produs vreun
efect. Abia în 1 4 aprilie 1 698 împăratul Leopold 1 emite un decret cu
următorul conţinut: "Acela dintre preoţii români de rit grecesc, care pe
lângă ce va ţine la ritul grecesc, va mărturisi la catolici şi va declara că el
recunoaşte pe înaltul pontifice, se va bucura de privilegiile preoţilor catolici,
iar aceia dintre preoţii de rit grecesc, care vor crede că nu trebuie să facă
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numita m�rturisire, sau c� se vor uni cu vreuna din celelalte religiuni, sau
vor afla c� ei au s� r�mân� în statutul religiunei sale, se vor bucura de
privilegiile respectivei religiuni, pentru care se vor fi declarat, sau că
r�mânând în starea actual� a religiunei sale vor fi consemnaţi în drepturile
aceleia precum se află."2 1
La scurt timp, în 2 iunie, apare şi cunoscuta enciclică a primatului
cardinal Kollonich, în care promite celor care vor primi unirea cu Biserica
Romei, mai ales în cele patru puncte dogmatice dar cu păstrarea ritului
grecesc, c� se vor bucura de toate prerogativele catolicilor de rit latin,
precum şi de toată protecţia sa în faţa Împăratului şi împotriva oricui ar
cuteza să nesocotească decretele acestuia în favoarea uniţilor de rit latin 22 .
Aceste acte nu decideau însă situaţia mitropolitului care era tot numai
hirotonit dar neconfirmat. În contextul luptelor confesionale dintre catolici
şi protestanţi, a intrigilor şi denunţurilor magnaţilor Transilvaniei la Curtea
imperială, Atanasie hotărăşte să convoace la Alba Iulia, în 7 octombrie 1 698,
un sinod compus din toţi protopopii şi deputaţii mirenilor, în problema
unirii cu Biserica Romei. După dezbateri aprinse, impuse de gravitatea
actului, şi tentaţi de multele promisiuni pentru naţiunea română făcute de
Barany şi Heveresi, împuterniciţii primatului Kollonich, si nodul primi unirea
cu Biserica Romei în forma care o propusese Împăratul în decretul din 1 4
aprilie 1 698. Actul elaborat la Alba Iulia în octombrie 1 698 a fost descoperit
de către N ic. Densuşianu în 1 879 în Biblioteca Universitară din Pesta, fondul
H everesi (23) şi constă din patru foi. Pe prima foaie este scrisă în limba
română, cu caractere chirilice, �i investită cu sigiliul Mitropoliei declaraţia
d e unire, motivele şi condiţiile primirii ei. Pe verse, fără nici o semnătură
sub text, deşi acesta ocupă doar jumătate de filă, este traducerea în limba
latină a declaraţiei. Celelalte pagini cuprind semnăturile celor 38 de
protopopi iar în final mitropolitul Atanasie repetă, scriind cu mâna proprie,
condiţiile unirii şi binecuvântează actul 24.
Declaraţia de unire, scrisă în limba română, este următoarea:
"Foaia întâia:
Noi mai jos scrişii Vlădica, Protopopii şi Popii Bisericilor Rumâneşti
dăm de stire tuturor cărora se cuvine, mai vârtos Tării Ardealului.
Cercetând schimbarea acestei lumi în�elătoare şi nestarea şi neperirea
sufletelor, căruia în măsură mai mare trebuie a fi decât toate, din bună voia
noastră ne unim cu Biserica Romei cea catolicească �i ne mărturisim a fi
mădularele acelei Biserici Sfinte catolicească a Romei prin această carte de
mărturisire a noastră. Şi cu acele privilegiomuni vom să trăim cu care trăiesc
'
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mădulările �i popii acestei Beserici Sfinte precum Înălţia Sa, Împăratul �i
coronatul craiul nostru în milostenia decretumului Î nălţiei Sale ne face
părta�i, care milă a înălţiei sale nevrând a o lepăda cum se cade
credinciosilor Înăltimii Sale această carte de mărturie si Năltii Sale a Tării
Ardealului o dăm înainte, pentru care mai mare tăria, dăm �i peceţile �i
scrisorile mănilor noastre. S-au dat în Belgrad în anii Domnului 1 698 în 9
zile a lui octomvrie.
Însă într-acest chip ne unim �i ne mărturisim a fi mădulariile Sfintei
catoliceşti Biserici a Romei cum pre noi şi rămăşiţelor noastre din obiceiul
Bisericei noastre a Răsăritului, să nu ne clătească. Ci toate ţeremoniile,
sărbătorile, posturile cum până acum, aşa �i de acum înainte să fim slobozi
a le ţine după calendarul vechi. Şi preacinstitul Vlădica nostru Athanasie
nime până în moartea Sfinţiei Sale să n-aibă putere a-1 clăti din scaunul
Sfinţiei Sale. Ci tocmai de i s-ar tâmpla moartea să stea în voia soborului
pre cine ar alege se fie Vlădică, pre care Sfinţia Sa Papa şi înaltul Împărat
să-I întărească si Patriarhul de sub biruinta Înăltiei Sale să-I hirotonească si
în obiceiul şi dregătoriile Protopopilor care sunt şi vor fi nici într-un fel de
lucru nime să nu se mestece ci să se ţie cum şi până acum. Iar de nu ne vor
lăsa pre noi şi pre rămăşiţele noastre într-această aşezare, peceţile şi
iscăliturile noastre care am dat să n-aibă nici o tărie, care lucru l-am întărit
cu pecetea mitropoliei noastre pentru mai mare mărturie." L.S.
Aici este imprimat sigiliul mitropoliei de Alba I ulia având în mijloc
icoana Sfintei Treimi iar în jur inscripţia: "Aceasta este pecetea Mitropoliei
Bălgradului".
Pe foaia a doua şi a treia urmează semnăturile a 38 de Protopopi după
care în spaţiul rămas Vlădica Atanasie scrie cu propria mână: "Şi a�a ne unim
aceşti ce scrie mai sus cum toată legea noastră, slujba Bisericii, liturghia şi
posturile să stea pre loc, iară de n-or sta pre loc acele, nici aceste peceţi
să n-aibă nici o tărie asupra noastră şi Vlădica nostru Athanasie să fie în
scaun şi nime să nu-l hărbătăluiască." Ath(anasie) L.S.
Comparând textul declaraţiei de unire scris în limba română cu
traducerea în limba latină, făcută de misionarii iezuiţi, se constată
inadvertenţe grave ceea ce naşte suspiciunea că traducerea ar putea fi
ulterioară actului. Astfel în traducerea latină sunt intercalate pasaje care
lipsesc în textul românesc. Pe când în textul românesc se spune explicit că
"toată legea noastră să stea pe loc, că din obiceiurile bisericii noastre a
Răsăritului nime să nu ne clintească" în textul latin toate condiţiile românilor
lipsesc, în schimb este intercalată formula tridentină: "primind, mărturisind
'
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şi crezând toate câte le primeşte, le crede şi le mărturiseşte biserica
romane-catolică". De asemenea doar în textul latin se află formularea: "şi
mai înainte de toate (primim, mărturisim şi credem) cele patru puncte în
privinţa cărora până acum nu ne înţelegeam". Ori în textul românesc se
face trimitere la decretul imperial din 1 4 aprilie 1 698 care condiţionează
unirea doar de unul din cele patru puncte şi anume de recunoaşterea
primatului papal.
Analizând conţinutul declaraţiei sinodului din 7 octombrie 1 698, N .
Densuşianu apreciază că legătura pe care a făcut-o biserica română cu
biserica Romei este o "alianţă bisericească între două corporaţii bisericeşti
cu autonomie proprie" pentru că aşa a fost propusă de împăratul Leopoldl.
După terminarea sinodului, Vlădica Atanasie scrie la 1 6 noiembrie
arhiepiscopului de la Strigon, cardinalului Kollonich, următoarele: "În
sinodul general noi am făcut mărturisirea credinţei înaintea venerabilului
Pater Barany iar exemplarul acestei mărturisiri l-am trimis încă mai înainte
Eminenţei Voastre prin mânile prea veneratului Pater Hevenesi". Totodată
îl roagă să intervină ca Împăratul să le dea o diplomă cum este cea a uniţilor
din l,.Jngaria pentru a-i apăra de atacurile protestanţilor care s-au înteţit.
Câteva zile mai târziu repetă aceeaşi rugăminte nunţiului apostolic şi
ministrului Kinski.
Vestea unirii umplu de mânie nobilimea calvină a Ardealului care
pierdea astfel un număr mare de iobagi în veşmânt preoţesc care
îndeplineau aceleaşi sarcini ca şi ceilalţi ţărani. Pe lângă această pagubă
materială puteau prevedea efectele ulterioare ale actului, prin întărirea
partidei catolice în detrimentul lor. În Dieta din 20 octombrie 1 698
condamnă unirea şi, prin toate mijloacele - plângeri la Viena, prigonirea
sălbatică a românilor, tăinuirea unor diplome împărăteşti - încearcă să
zădărnicească o schimbare religioasă care ar fi dat Casei de Austria sute
de mii de credincioşi legaţi prin comunitate religioasă. Ofensiva
reformaţilor face obiectul corespondenţei din 27 noiembrie 1 698 prin care
Barany îl înştiinţează pe cardinalul Kollonich că aceştia au trimis un comisar
la Viena ca să împiedice ratificarea actului unirii românilor cu biserica Romei
şi solicită primatului obţinerea unui decret prin care Atanasie să fie chemat
la Viena în vederea confirmării 2 5. Abea după încheierea păcii de la
Carlowitz, Leopold 1 emite în favoarea clerului românilor uniţi Diploma din
26 februarie 1 699, care, ulterior trecută prin Dieta Transilvaniei la 8
septembrie 1 699, va căpăta, în înţeles constituţional, putere de lege 26. Prin
această Diplomă împăratul acceptă întru totul manifestul clerului român,
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confirmând păstrarea întregului ritual al bisericii răsăritene, acordarea
pentru preoţii uniţi a aceloraşi drepturi de care se bucurau şi cei catolici
de rit latin şi promite protecţia sa împotriva oricui ar cuteza, sub orice
pretext, să-i prigonească pentru opţiunea lor. Diploma nu aminteşte însă
nimic despre instalarea unui cap bisericesc pentru poporul care ar trece la
catolicism şi cu atât mai puţin despre starea acestuia, care rămâne tot
naţiune tolerată până la buna plăcere a domnitorului şi a Dietei compusă
din naţiunile privilegiate. "Ce folos - spune George Bariţiu - cu religiunea
indigenată puteai intra pe o uşă, dar cu naţiunea tolerată te scotea şi arunca
în stradă pe alta."27.
În schimbul unor măsuri care s-ar fi cerut luate în spiritul diplomei,
Atanasie primeşte, în 29 martie 1 699, instrucţiuni formulate în termeni
aroganţi ca nu cumva clerul românesc să abuzeze de privilegiile câştigate2B.
În urma publicării diplomei în Dietă la 8 septembrie 1 699, corpul
legislativ al Transilvaniei, la 26 septembrie, va emite un decret în 7 articole
care avea ca scop învederat a şterge orice urmă de biserică românească
ori unită ori neunită.
Încercând să împiedice întărirea partidei austriece prin atragerea
românilor şi să evite acordarea unor drepturi preoţilor români, calvinii
începuseră să răspândească zvonul, în popor, că împăratul vrea să-i treacă
pe toţi românii, forţat, la catolicism. Pe de altă parte se adresară împăratului
nemulţumiţi de înnoirile politice şi confesionale exprimând temerea că în
curând şi în T ransilvania, ca şi în Ungaria, în afara catolicilor nu va mai ajunge
nimeni să ocupe funcţii importante. În ceea ce îi priveşte pe români, pe care
de altfel îi consideră mai mult superstiţioşi decât religioşi, ba chiar sălbatici,
susţin că doar clerul ar fi îmbrăţişat unirea, ceilalţi optând pentru altă
confesiune decât cea catolică29.
Efectul acestor intervenţii a fost acela că au determinat Curtea de
la Viena să fie mai precaută în alegerea mijloacelor şi să aplice o politică mai
subtilă. Ca atare împăratul răspunde prin Diploma din 26 august 1 699 în
care reafirmă posibilitatea românilor de a se uni cu oricare dintre cele 4
confesiuni recepte, ori să rămână neclintiţi în credinţa lor părintească,
urmând a se bucura de drepturile şi privilegiile confesiunii respective, aşa
cum declarase în decretul din 1 4 aprilie30. Prin Puncta Leopoldină din 5
septembrie 1 6993 1 întăreste drepturile catolicilor făcând si mai tentantă
oferta pentru români. In acelaşi timp, pentru a da o satisfacţie
protestanţilor, dispune formarea unor comisii mixte, din care 4 membri
mireni şi 4 preoţi din fiecare confesiune receptă, care trebuiau să obţină
Ă
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informaţii despre opţiunea populaţiei române�ti din fiecare districte,
rezultatul urmând a fi comunicat Vienei.
În Arhiva Mure�enilor32 s-a păstrat un exemplar din instrucţiunile ce
fixau normele după care să se conducă aceste comisii, emis de Guberniul
Transilvaniei în numele Împăratului.
Documentul, intitulat "Instrucţiuni pentru oamenii cinstiţi a Majestăţii
Sale cu privire la unirea cucernicilor preoţi valahi", este scris de mână, în
limba maghiară. Are două pagini şi jumătate şi se încheie cu formula "Datum
ex Regia Transilvaniae Gubernia Alba Iulia die septima octobrie 1 699" S.S.
Honti, sub care este aplicat sigiliul.
În cele 6 puncte, instrucţiunile se referă la organizarea staţiilor unde
vor fi convocaţi locuitorii satelor, călugării �i preoţii români "de-a exprima
fiecare cu care religie vor sau vrea fiecare să se unească şi în acest sens se
vor înregistra fiecare după nume ... mai mult, preoţii valahi care sunt
cunoscători ai scrisului să se subscrie cu numele, decizând fiecare
rezoluţia."
Desi constituirea acestor comisii a fost obtinută de către calvini în
nădejdea disperată că intervenind în actul unirii i-ar putea determina pe
români să se convertească la calvinism, instrucţiunile întocmite în numele
împăratului �i în spiritul politicii dusă de Curtea de la Viena, sunt străbătute
de grija ca opţiunea să fie liber consimţită. Astfel la punctul 4 se afirmă
explicit: "Atât Prea Sfinţii împreună cât şi fiecare în parte, precum şi constiţii
preoţi vor fi alături, să excludă posibilitatea ca fiind în faţa lor, preoţii ori
călugării, cu atât mai vârtos persoane private, să fie ameninţate, convinse,
îndemnate, promisiuni, dulcegării �i cu alte lucruri meşteşugite să încerce
a-i determina la unire cu religia lor, ci aşa precum scrie şi mai sus, numai
cu frumos, în lini�te, prezentând lucrurile nude, frigide şi după citire sau
citirea în faţa lor, vor decide unde vor subscrie."
Ce altceva ar fi însemnat pentru români converti rea la calvinism decât
pierderea identităţii naţionale� Românii erau con�tienţi că adversarii lor de
facto - calvinii unguri - nu urmăreau decât maghiarizarea prin intermediul
religiei. Ei erau cei care se opuneau cu înverşunare acordării celor mai
neînsemnate drepturi pentru populaţia majoritară a ţării, cerându-i
Împăratului ca "acea naţiune şi preoţii ei, pe care înaintaşii noştri de demult
niciodată n-au primit-o între cele trei naţiuni, n-au încorporat-o între ei,
cu atât mai puţin au lăsat-o să trăiască în libertate ca �i preoţii ei să n-o
împărtă�ească de mai mare libertate decât au avut până acum, spre injuria,
prejudiciul �i marea supărare a celor trei naţiuni."33
'
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N ici Diploma imperială din 1 2 decembrie 1 699 care întăre�te
decretele anterioare privitoare la condiţiile unirii bisericii române cu
biserica Romei �i denunţă intrigile calvinilor, nu reu�e�te să pună capăt
tulburărilor create de măsurile Guberniului Transilvaniei �i comisiile
organizate de el34.
În aceste condiţii, Atanasie decide convocarea unui nou sinod "să se
�tie adecă limpede dacă biserica română vrea să se unească cu a calvinilor
sau cu a latinilor ori că va rămâne tot sub jugul legilor vechi, ortodoxă
răsăriteană orientală dar dependentă de la superintendentul �i de la sinodul
calvinesc cum a fost mai mult de un veac încoace."35
Sinodul se ţine la Alba Iulia în 4 5 septembrie 1 700 �i sunt convocaţi
toţi protopopii, preoţii, nobilii �i bătrânii satelor �i ora�elor din toată
Transilvania36.
Actele sinodului - originalele se află în arhiva de la Estergom iar în
Codicele manuscris din arhiva episcopatului romana-catolic din Alba Iulia
este redat întocmai conţinutul lor37 - consemnează că în �edinţa din 5
septembrie s-a hotărât că în ceea ce prive�te credinţa să nu se strămute
nimic în afara celor 4 puncte dogmatice. Să se păstreze de asemenea
neschimbate ritualul �i disciplina bisericii răsăritene. S-a hotărât ca actul
elaborat să fie subscris de mitropolit �i de fiecare protopop înaintea
juratului său, a doi comisari, preoţi �i a trei deputaţi bătrâni din fiecare sat
în numele întregului district.
Declaraţia de unire este astfel formulată:
"Noi, subsemnaţii, episcopul, protopopii �i tot clerul bisericii
române�ti din Transi lvania �i din părţile unite cu dânsa, facem cunoscut prin
aceasta tuturor celor ce se cuvine �i mai ales ordinilor ţerei Transilvaniei:
că considerând nestatornicia vieţii omene�ti �i nemurirea sufletului (de care
trebuie să avem cea mai mare grijă dintre toate) am încheiat liber �i de
bunăvoie din îndemnul lui Dumnezeu unirea cu biserica romana-catolică,
primind, mărturisind �i crezând toate cele ce prime�te, mărturise�te �i
crede aceea, mai vârtos cele patru puncte, în care ne păream până acuma
a fi dezbinaţi, cari ni se propun �i prin graţiosul decret �i prin d iploma
Maiestăţii Sale imperiale �i prin eminentissiniului arhiepiscop, din care cauză
vrem, ca �i noi să ne bucurăm de toate drepty rile �i privilegiile de cari se
bucură preoţii aceleiaşi sfinte matre biserice, după sfinte canaane �i legile
foştilor regi ai Ungariei, a�a �i noi după prenumitul decret al M.S. imperiale
regale şi al eminentissimului arhiepiscop, să ne bucurăm de acum înainte ca
comembri ai aceleia�i biserice. Întru mai mare credinţă şi tăriă a acestora
-
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am întărit manifest al nostru şi subscrierea manei noastre şi cu sigiliul sfintei
mănăstiri din Alba Iulia 5 septembrie 1 700."3 8
Urmează semnăturile în frunte cu Mitropolitul Atanasie după care 54
de protopopi cu preoţii pe care-i avea fiecare, în total 1 563 de preoţi.
Acesta este considerat a fi cel mai important sinod în problema unirii, prin
reconfirmarea hotărârii sinodurilor anterioare de un număr atât de mare
de delegaţi şi de ţărani veniţi să se încredinţeze că primirea unirii se face
cu păstrarea ritului bisericii răsăritene.
În urma proclamării unirii bisericeşti se înteţeşte prigoana, preoţii
români sunt bătuţi, întemniţaţi, alungaţi din parohiile lor şi câteva biserici
sunt distruse. Ungurii reformaţi
s-au considerat datori nu numai
confesiunii lor religioase ci mai ales existenţei lor naţionale maghiare şi ca
urmare s-au opus prin toate mijloacele unirii românilor cu biserica Romei.
Dieta Transilvaniei din primăvara anului 1 70 1 adoptă un protest adresat
Împăratului în care această unire este considerată ca o încălcare a legilor
şi ca foarte periculoasă statului, nu atât din punct de vedere bisericesc ci
politic şi naţional. "Legile scrise despre această naţiune se casează şi
violează, si să dea Dumnezeu ca nu cumva natiunea aceasta barbară si
producătoare de prunci după un timp oarecare să se înalţe spre a răsturna
pe celelalte naţiuni."39 Aceste consideraţii atât de jignitoare constituie
doctrina politică şi naţională a corpului legislativ transilvan. Temerea
exprimată aici este cauza reală pentru care se refuzau românilor drepturi
elementare şi a înverşunării cu care clasa politică maghiară se apunea
perspectivei de emancipare a populaţiei majoritare prin realizarea unirii.
Dar în ciuda opoziţiei acestora, după îndelungi amânări, la 1 9 martie 1 70 1
Împăratul emite decretul de confirmare pentru Atanasie ca episcop
diecezan, succesor al lui Teofil şi totodată consilier imperial decorat cu
lanţ, cruce de aur şi portretul monarhului (ceea ce-i conferea dreptul de-a
face parte din dietă).
Prin acest act cunoscut şi ca A doua Diplomă Leopoldină, Împăratul
formulează condiţiile unirii în 1 5 articole referitoare nu numai la preoţi ci
la toţi românii care vor accepta unirea. Astfel în art. 3 se afirmă: "Chiar şi
mirenii de condiţie plebee (nenobilă, ţărănească) dacă trec la unire să fie
consideraţi ca indigeni (inter, status computentur} ca toţi ceilalţi fii ai patriei,
iar nu numai toleraţi ca până atunci" iar art.8 prevede: "Să se deschidă şcoli
pentru români în Alba Iulia, în Haţeg şi în Făgăraş"40. Aceste două prevederi
constituie argumente în susţinerea afirmaţiei că unirea bisericii române din
Transilvania cu biserica Romei n-a avut ca obiectiv anihilarea identităţii
'
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etnica-naţionale a românilor, ba mai mult, efectul ei a fost o mai clară
cristalizare a ideii de latinitate a neamului românesc.
Toate documentele referitoare la unire, printre care �i
"Instrucţiunile" descoperite în Arhiva Mure�enilor, dovedesc fără echivoc
că asupra clerului �i poporului român din Transilvania Curtea I mperială nu
a folosit constrângerea fizică pentru a-i determina să treacă la catolicism.
Fără îndoială a existat voinţa de-ai atrage spre această religie, motivat mai
ales politic. Au avut însă înţelepciunea de-a folosi diplomaţia în locul forţei.
Romana-catolicii din Transilvania, de�i poate ar fi dorit să fie mai agresivi,
erau însă siliţi să stea în defensivă din cauza stării de slăbiciune în care-i
aduseseră protestanţii - singurii care deţineau puterea �i o manifestau cu
brutalitate. Partida austriacă acţiona prin intermediul călugărilor iezuiţi a
căror principală armă a fost îndemnul �i persuasiunea. Drepturi atât de mari
cum promiteau catolicii în numele Împăratului nu mai promisese nimeni în
ultima mie de ani românilor �i toate în preţul a patru puncte doctrinare.
"Era puţin pe lângă ce li se impusese până atunci - afirmă Nicolae Iorga căci românii, ţărani, mireni din ora�e, preoţi, protopopi, Vlădică, ţineau mai
mult la icoane decât la Patriarhul din Ţarigrad de care nici n-avuseseră
prilejul să audă măcar; păstrarea posturilor era pentru ei mai important
decât puterea Papei. Cine le tăgăduia să le păstreze ritul întreg, să lase în
putere tot pravila �i canoanele �i nu cine �tie ce drept latin, putea cere
multe, mai ales când făgăduia să înlăture crudul regim al "Aprobatelor �i
Compilatelor" care făceau din români un "neam tolerat" �i nu "adevăraţi fii
ai patriei". Siguri că în sfâr�it vor putea trăi �i ei ca oamenii - preoţi mari
sau mici din adunare iscăliră �i pecetluiră deci cu cea mai mare bucurie,
făcând Împăratului pentru atâta bine un mic hatâr, fie �i în patru puncte;
dar fiind oameni păţiţi, ei însemnară deslu�it că Măria Sa "le va da scutiri �i
venituri pentru clerici, slujbe pentru mireni �i primirea în �coli pentru copii
românilor"4 1 .
Va rămâne pentru totdeauna întrebarea dacă con�tiinţa religioasă a
unui popor cre�tin într-o situaţie ca aceea în care se găseau românii
ardeleni, va pune preţ mai mare pe bunurile pământe�ti - pe cele mai
importante drepturi politice �i naţionale, decât pune pe doctrinele
mo�tenite �i trăite într-o serie lungă de generaţii �i pe libertatea con�tiinţei
sale.
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