PERCEPTIA VIZITEI ÎN TRANSILVANIA A PRO-NUNTIULUI VIENEZ
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Ana Victoria S/MA

Înfiinţarea Mitropoliei greco-catolice de Alba Iulia şi Făgăraş, la mijlocul secolului al XIX-lea, a
deschis în Transilvania cadrul unor reale apropieri între Blaj şi Roma, în care preocupările ierarhiei
române de a obţine recunoaşterea autonomiei şi individualităţii sale confesionale au interferat cu interesul
Curiei Romane de a consolida această frontieră sud-estică a catolicismului. Sfăntul Scaun a urmărit în
esenţă transformarea acestei provincii ecleziastice, recent create, într-un model instituţional atât pentru
1
celelalte biserici greco-catolice din Imperiu cât şi pentru potenţialele uniri cu Biserica Romei •
Atingerea acestor obiective reclama din partea Romei un amplu efort de descoperire şi cunoaştere a
acestei entităţi ecleziastice, a cărei specificitate şi individualitate rămăsese, în mod paradoxal la mijlocul
secolului al XIX-lea, insuficient cunoscute la nivelul mediilor pontificale. Aşadar, un prim pas spre fortificarea
acestei entităţi ecleziastice şi transformare sa într-un model ecleziastic îl putea constitui stabilirea unor contacte
permanente cu acesta şi nu în ultimul rând trimiterea unor delegaţi apostoliei în teritoriu, care puteau furniza
periodic Romei date cu privire la evoluţia şi consolidarea acestui segment catolic oriental.
Ocazia primei vizite apostolice în Transilvania a apărut în contextul înfiinţării provinciei ecleziastice
de Alba Iulia şi Făgăraş. Lipsa de date, referitoare la români cu care Roma s-a confruntat de-a lungul
celor trei ani de căutări şi dezbateri privind înfiinţarea mitropoliei greco-catolice transilvănene, au obligat
forurile pontificale să recurgă în repetate rânduri la sprijinul Nunţiaturii din Viena. Cooperarea sa
permanentă şi informaţiile de care dispunea, în calitate de ambasador al Sfântului Scaun în teritoriu, i-au
conferit Pro-Nunţiului de atunci - Michele Viale Preia - rolul de artizan principal în redactarea şi
executarea Bulelor pontificale de înfiinţare a arhiepiscopiei greco-catolice transilvănene 2 . Asumarea
voluntară a executării Bulelor pontificale, de către Nunţiul vienez, presupunea implicit deplasarea sa în
Transilvania pentru a asista la ceremonia inaugurării oficiale a noii creaţii ecleziastice 3 .
Traseul adoptat poate fi reconstituit graţie "Relatării de călătorie ... "4 pe care Preia o va trimite
Secretariatului de Stat la scu1t timp după întoarcerea sa în capitala monarhiei austriece. Potrivit acesteia,
în seara zilei de 21 octombrie 1855, pro-Nunţiul vienez, însoţit de secretarul nunţiaturii, maestrul de
ceremonii şi de un cleric greco-catolic - a căror nume a preferat să le păstreze sub tăcere- va porni din
5
Viena spre Transilvania într-o călătorie estimată la nu mai mult de 15 zile • La 22 octombrie delegaţia
apostolică se va afla la Seghed, de unde va pleca a doua zi spre Timişoara, loc în care va rămâne o noapte
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pentru a profita de compania şi discuţiile cu episcopul romano-catolic de Cenad, Csajaghy Sandor.
Sosirea sa la Timişoara a fost aşteptată nu doar de ierarhia latină şi de oficialităţile politico-militare de
aici, ci şi de episcopii greco-catolici de Oradea Mare, Gherla şi Lugoj, veniţi în întâmpinarea emisarului
pontifical 6 . De aici, delegaţia apostolică va urma traseul bănăţean spre Lugoj, unde .. cu pompă
extraordinară

întâmpinat şi aşa surprinzătoare, încât Eminenţa o păstrează ca o suvenire
prea-aleasă a vieţii sale. ce face multă onore nobile lor· sentimente ale Lugojului, fără osebire de
confesiune şi naţionalitate .. -. În dimineaţa zilei de 25 octombrie nunţiul se va îndrepta spre Caransebeş
de

orăşian

iar apoi prin Porţile de Fier ale Transilvaniei spre Haţeg, Alba Iulia, pentru a ajunge în după amiaza zilei
de 27 octombrie la Bla/- reşedinţa Mitropoliei greco-catolice de Alba Iulia şi Făgăraş. După o singură zi
petrecută în vechea cetate a iluminismului românesc, pentru a asista la inaugurarea oficială a noii
provincii ecleziastice greco-catolice româneşti, pro-Nunţiul vienez se va îndrepta în dimineaţa zilei de 29
octombrie spre Turda, Cluj, Oradea, iar la 3 noiembrie 1855 îl vom întâlni la Pesta. De aici la 5 noiembrie
va pleca spre Colocsa şi înapoi la Pesta, de unde se va îmbarca spre Gran, pentru a-i face o scurtă vizită
Arhiepiscopului Primate al Ungariei. Sosirea la Viena în seara zilei de 8 noiembrie acelaşi an, marca
sfârşitul primei vizite apostolice a unui emisar pontifical, prezent în Transilvania nu doar pentru a asista la
ceremonie inaugurală, ci şi pentru a cunoaşte ad loca realităţile lumii româneşti transilvănene.
Vizita Cardinalului Preia a survenit într-un moment de glorie pentru Biserica Catolică, dacă avem în
vedere Concordatul încheiat cu Austria în vara anului 1855, prin care Biserica recâştiga o parte din
9
poziţiile pierdute ca urmare a legislaţiei iozefine . Sub imperiul freneziei acestui succes, ce s-a dovedit a
fi în curând efemer, călătoria pro-Nunţiului vienez în Transilvania a rămas întipărită în mintea
contemporanilor ca un real succes al Sfântului Scaun, într-un spaţiu încă puţin cunoscut mediilor
pontificale. Triumful era cu atât mai răsunător cu cât, în contextul acordului încheiat recent între Biserică
şi Stat, anticipa nu doar o consolidare a catolicismului în această provincie a Imperiului ci şi o posibilă
extindere a unirii religioase într-un spaţiu mărginit de ortodoxie.
Alături de documentele oficiale, corespondenţă, rapoarte, alocate exclusiv vizitei în Transilvania,
periodicele vremii vor încerca să redea cu fidelitate evenimentul şi reverberaţiile sale, nu înainte de a-1
trece prin filtrul propriilor orientări, fapt ce le va situa cât mai aproape de aşteptările cititorilor săi. Privită
astfel, la mijlocul secolului al XIX-lea, presa a reprezentat atât un canal de mediatizare a informaţiilor cât
şi un barometru al opiniei publice, graţie căruia sensibilităţile timpului au devenit istorie.
Completându-se pe alocuri, cele două categorii de surse, corespondenţa şi presa, reuşesc să surprindă
reacţiile şi trăirile generate de acest eveniment începând de la mediile pontificale şi imperiale care I-au
orchestrat şi până la nivelul comunităţilor simple, înregistrate ca spectatoare a acestuia.
La Roma şi Viena impresia generală, lăsată de călătoria pro-Nunţiului Preia în Transilvania, a fost
aceea a unei victorii depline a Sfântului Scaun şi a unei propensiuni promiţătoare faţă de catolicism într-un
spaţiu aflat sub semnul multiconfesionalului. Difuzarea acestei imagini la nivelul opiniei publice romane
şi vieneze s-a datorat exclusiv presei de orientare catolică, mai exact periodicelor Il giornale di Roma şi
La Civila Cattolica. Tributare poziţiei oficiale a Sfântului Scaun, ele vor prelua şi mediatiza, secvenţial
informaţiile transmise de Preia Secretariatului de Stat, în toamna anului 1855. Exemplul cel mai elocvent
de suprapuneri în acest sens îl oferă La Civilta Cattolica, conform căreia:
"Călătoria fu intr-adevăr un triumf deplin al Bisericii Romane şi toate acele comunităţi catolice fie
de rit latin fie grec cu entuziasm convingător, s-au Întrecut În a-l copleşi cu re!lpect şi a-i dovedi cu
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reverenţe

publice demnului reprezentant pontifical ataşamentul/ar profund faţă de Sfântul Scaun Roman
şi gratitudinea lor faţă de Părintele Universal al tuturor credincioşilor. Ceea ce a reieşit apoi unic şi
mirabil <a fost> că Înşişi schismaticii şi ereticii ca/vini şi uni/arieni, prin teritoriul cărora Cardinalul a
trebuit să treacă, I-au primit cu gesturi solemne de bucurie şi respect" 10 •
Fără a intra în detalii, presa italiană s-a rezumat la a comunica opiniei publice imaginea acestui
succes memorabil, lăsând ca informaţiile de substanţă şi impresiile prelatului vienez să constituie suportul
dezbaterilor şi deciziilor instituţiilor pontificale abilitatea în acest sens.
Dacă pentru Nunţiul Apostolic, Transilvania a apărut ca un spaţiu al contrastelor, a impactului dintre
civilizaţie şi incultură, între calităţi şi defecte, şi nu în ultimul rând între modele occidentale şi cutume
orientale, pentru românii transilvăneni, vizita primului emisar apostolic, după mai mult de un secol şi
jumătate de la unirea lor cu Biserica Romei, avea să capete caracterul unui moment psihologic de turnură,
ce nu va trece neconsemnat în documentele vremii.
Cum era firesc, semnificaţiile cele mai profunde pe care le va încorpora acest eveniment sunt
indentificabile îndeosebi la nivelul segmentului greco-catolic românesc, fără ca periplul Cardinalului
Preia să rămână neobservat în rândurile celorlalte comunităţi ortodoxe sau protestante din Transilvania.
Pentru sensibilitatea greco-catolică, prezenţa în Transilvania a cardinalului Preia a fost investită cu
valoarea unui eveniment unic, creator de epocă, suprapus uneori până la identificare cu actul inaugural al
mitropoliei proprii: "un act rar, unic. şi de cea mai mare însemnătate în istoria bisericii românilor s-a
întâmplat. Scaunul metropolitic, carele după Începutul unirei românimei din Transilvania prin
strămutarea de la Alba Iulia şi Făgâraşiu se părea ştersu pentru totdeauna, se restatori întru cea mai
mare solemnitate besericească .. 11 " În cazul românillor din Banat, caracterul istoric al acestui act era
dublat de valenţele mitice cu care era investit pro-Nunţiul apostolic, care venea astfel ca mandatar al
Sfântului Părinte în teritoriu, şi implicit al lui Dumnezeu pe Pământ. În plus, misiunea sa era una de
eliberare, de descătuşare a tuturor suferinţelor şi durerilor sufleteşti, generate de refuzul de a i se
recunoaşte bisericii unite româneşti statutul de mitropolie prin unirea cu Biserica Romei: ,,Noi poporu din
Timişoara şi toţi românii din Banat. ziua aceasta o credem de sigiliu învierii noastre, .. o serbăm noi ca
ziua Încetării durerilor noastre szţfleteşti ... "12 .
Evident că şi în Transilvania, ca în cazul altor societăţi moderne, vizita prelatului vienez a corespuns
unui climat mental adecvat, pregătit îndelung, unui orizont de aşteptare, unei speranţe nemărginite.
Ipostaziat aşadar, în persoana unui eliberator, a unui izbăvitor, el a răspuns unei aşteptări mesianice
detectate la mijlocul secolului al XIX-lea şi la nivelul societăţii româneşti transilvănene.
Dovada cea mai vie a acestui climat mental, o constituie scenariul aşteptării şi întâmpinării pro-Nunţiului
apostolic la trecerea sa prin satele şi comunele transilvănene. Urmând parcă prescriptiile unui ritual
standard, indiferent de confesiune sau etnie, mulţimile s-au grăbit să-I întâmpine pe emisarul pontifical,
aşezate de-o parte şi alta a drumului, avându-1 întotdeauna în fruntea lor pe preotul satului. Pentru ca
scenariul să fie complet, trăirile, gesturile de gratitudine şi respect erau ritmate pretutindeni de sunetul
clopotelor chemate să însoţească aceste comunităţi în momeritele esenţiale ale existenţei lor.
"Pe drumul care duce spre Lugoj, unde se aflau parohii greco-catolice, mulţimea era adunată cu
steaguri şi cu ramuri verzi <În mâini>: preoţii se qflau pe drum Îmbrăcaţi in odăjdii pentru a-1 primi pe
Eminenţa Sa ... " 13 • Ajungând "la Grâdişte (VIpia Traiana sau Sarmisegethusa) aici la capătul satului
cinci preoţi Îmbrăcaţi În odăjdii În .fi·untea a aproape 800 de oameni şi cu praporii ţinând crucea şi
Evanghelia întru înmiite vi vale !-au Întâmpinat ... " 14 • Gesturile de reverenţă şi instrumentarul sacru
nelipsit în astfel de împrejurări, confirmă, la mijlocul secolului al XIX-lea, existenţa unei lumi încă
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puternic ataşată de ritul oriental şr ·formele sak ·exterioare de manifestare. Dincolo de valoarea''lor ca·
obiecte de curt,·ctucea, evanghelia, ptaporlî erau·reatt' mijlbace de propagare a mesajului divin, menite să
15
traseze lini-a de demarcaţie între er·eştil'li' Şi eretici ~
Într-o lume recent "regăsită" de către mediile pontificale, faţă de care timp de aproape un secol şi
jumăiate'·ni.J avusese ·nimeni curiozitatea să o cunoască mai îndeaproape, gesturile primului emisar
pontifical au avut asupra ei un impact deosebit. Faptul că Preia a coborât în aproape toate localităţile
traversate, în mijlocul enoriaşilor, pentru a se ruga puţin în bisericile lor şi pentru a-i binecuvânta, a
contribuit la reconfirmarea interesului Sfântului Scaun faţă de ei. Astfel, la Ulpia Traiana, întâmpinat
fiind de o mulţime mare de popor, pro-Nunţiul a coborât din trăsura sa şi "a purces pedestru indelung
prin popor. împărţind apostoleseul dar al binecuvântării şi mulţumind pentru amorea arătată " 16 •
Ajungând la Haţeg, .. preoţi În odăjdii cu prapori I-au întâmpinat pe Eminenţa Sa la uşa cintirimului

bisericii greco-catolice: aceasta era frumos luminată şi albă ca o mireasă a primit pe mirele său cel prea
scump, şi la altar a îngenuncheat dând laudă lui Dumnezeu; de aici intre vivate s-a petrecut până la
biserica romana-catolică şi de acolo asemenea s-a primit cu căldură, şi s-a inchinat Domnului... "17 .
Trăirea alături de credincioşii Bisericii sale, a momentelor de bucurie şi de tristeţe, întăreşte la nivelul
sensibilităţii colective aura sa mesianică, izbăvitoare: ,Jn Cistei incă a mers la biserică. Şi s-a intristat
văzând-o aşa săracă- O Doamne! Dar incă câte sute de biserici se mai află intre noi şi mai sărace şi
mai dezolate decât aceea: dar dacâ ar fi văzut-o pe cea din Sântimbru a cărei turn e rezemat cu trei
bârne să nu cadă, şi acoperişul Îi stă ca ciurul!" 18 •
Atitudinea binevoitoare şi interesul cu care pro-Nunţiul a descins în mijlocul acestor enoriaşi, i-a
adus printre altele şi calitatea de intercesor al proniei cereşti în favoarea lor. În acest sens, episodul de la
Ulpia Traiana, cu impact deosebit asupra publicului spectator a contribuit la consacrarea acestei valenţe la
nivelul sensibilităţii colective româneşti:
"Ajungând la Grădişte (VIpia Traiana sau Sarmiseghetusa) ... şi Încă mai fiind lumină de seară după
apusul soarelui a privit Eminenţa Sa cum doamna lumii, cetatea cea vestită, cui şi vechea şi puternica
Ramă sub Decebal i-au dat dajde, zace in ruine .... şi unit sub suspine şi-a ridicat sufletul înaintea tronului
celui Preainalt capre cum are putere şi din pietre a ridica pe fii lui Avraam, să caute cu Îndurare şi să
ridice pe cei căzuţi, să Înţelepţeascâ pe cei neînţelepţi, şi să dea orbilor vedere, muţi/ar cuvânt şi surzilor
auzire, că aşa cele bune să se adune. şi sâ se umple de mărire cetatea cea neÎnvinsă - biserica lui
Christos- incâ aici pe pâmânt " 1 ~.
Apelul indirect la trecutul glorios al vechii colonii romane capătă şi aici, ca de altfel în tot discursul
cultural din epocă, valoarea unui argument forte, o legitimare teoretică a posibilităţii în ridicare şi progres 20
a Bisericii, mai exact a acestei confesiuni greco-catolice. Se poate observa cum descendenta romană poate fi
utilizată ca justificare în varii perspective de discurs, cu condiţia adaptării ei la finalitatea propusă.
Imaginea deplorabilă a ruinelor romane trimite la starea de facto a bisericii greco-catolice româneşti,
fără să anuleze însă speranţa în reabilitarea acesteia. Cum totul se afla sub semnul transcendentului,
invocarea exemplului biblic al fiilor lui Avraam, era menit să inducă încrederea acestora de a ieşi din
această situaţie. Cazul lui Avraam putea să devină cu atât mai încurajator, cu cât intermediar de această
dată între ei şi divinitate era un emisar apostolic.
Generozitatea a constituit o altă componentă a imaginii pe care Preia a întipărit-o în sensibilitatea
21
colectivă românească. Gestul de a dona 100 de florini , balului organizat la Blaj în cinstea inaugurării
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totodată invidii şi orgolii în rândurile prclaţilor ortodocşi 22 .

La nivelul ierarhiei greco-catolice, percepţia vizitei din 1855 pare să fi fost alta. Avem de-a face în
cazul acesteia cu un discurs conştient asumat, care s-a tradus prin gesturi şi atitudini menite să vină în
întâmpinarea politici vieneze şi a interesului manifestat de Sfântul Scaun faţă de acest segment al
greco-catolicismului oriental.
Ca o particularitate a vizitei din 1855, se poate constata faptul că majoritatea prelaţilor greco-catolici
deşi prezenţi în toate etapele esenţiale ale momentului, au preferat parcă să rămână în umbra memoriei
scrise, lăsându-1 doar pe episcopul unit de Oradea Mare să se pronunţe în numele lor. Nu întâmplător, cea
mai mare parte din economia generală a acestui discurs elitar, au deţinut-o intervenţiile şi pledoariile
episcopului Vasile Erdelyi, adevărat amfitrion al vizitei cardinalului Preia în Transilvania.
Apreciat drept reprezentativ pentru percepţiile şi sentimentele întregii ierarhii greco-catolice,
discursul episcopului Erdelyi este rezultatul unui intens efort conceptual desfăşurat în laboratorul intern al
diecezei sale 2 ~.
Pentru prelatul orădean, vizita pro-Nunţiului Preia, a constituit un extraordinar prilej de a-şi reafirma
sentimentele de loialitate şi gratitudine atât faţă de Viena şi Roma, cât şi faţă de arhiepiscopul Primat la
Ungariei, sub jurisdicţia căruia s-a aflat.
Discursul său surprinde în primul rând printr-o dispunere a priorităţilor mai puţin obişnuită pentru
statutul de ierarh şi relaţia sa cu Scaunul Apostolic sub egida căruia se afla. Astfel, în dorinţa sa de a
mulţumi factorilor implicaţi în crearea Mitropoliei greco-catolice româneşti, Erdelyi nu se va adresa mai
întâi Romei, în faţa emisarului căreia se afla, ci împăratului vienez, considerat fiind drept principalul
artizan al noii creaţii ecleziastice.
" ... recunoaştem cu suflet mai recunoscător că Preaugustul Împărat şi Rege al Nostru Apostolic
Francisc Iosif I, deţine. pe cea mai bună dreptate, rolul principal: acesta, plecându-şi îndurător şi cu
adevărat urechile părinteşti asupra s1răvechilor şi preajierbinţilor rugi ale foarte credincioasei naţii
române depuse la picioarele acestuia cu omagială devoţiune şi încuviinţându-le cu preaputernica sa
decizie, s-a invrednicit să ducă pânâ la ţelul jinduit şi fericit lucrul de multă vrem dorit ... "n.
Cât priveşte rolul suveranului pontif, autorul va încerca să reducă distanţele dintre cele două
autorităţi, create prin simpla ierarhizare a lor, aducându-1 cât mai aproape de poziţia împăratului vienez:
" ..fericirea zilei de azi trebuie sâ imprime limpede in sufletele noastre simţămintele cele mai ~ingaşe
de pietate, datorie jilialâ şi de devoţiune faţă de Preafericitul Părinte al Nostru Papa Pius IX-lea, capul
vizibil al Bisericii Ortodoxe Universale. prin a cârui unică autoritate apostolică a putut să se realizeze in
chip legiuit întemeierea acestei provincii ecleziastice a noastră prin a cărui bunătate părintească a fost
25
înălţată în fapt aceasta intrufericirea neamului românesc ... " .
Plasarea autorităţii temporale într-un registru superior celei spirituale, atestă recursul episcopului
Erdelyi la o metodă discursivă menită să respecte mai cu seamă logica istorică a evenimentelor26 decât
afinităţile sale religioase.
Nu poate fi eliminată din ecuaţie nici prezumţia potrivit căreia, prelatul orădean a optat pentru
această preeminenţă a persoanei imperiale în rapmt cu suveranul pontif conştient fiind probabil de
22
23

24

Memoriile Arhiepiscopului şi Mitropolitului Andrei Şaguna din anii /846-1871, Sibiu, 1923, p. 88.
Desele sale reveniri asupra unor idei şi fonnulări, precutn şi substituirile frecvente la nivelul frazei pentru a

exprima cât mai fidel concepţiile sale, pot constitui indicii ale acestui efort conceptual, anticipând
naşterea unui discurs atent elaborat şi conştient asumat.
B.A.R., Cluj Napoca, Manuscrise latineşti, ms. nr. 471.

totodată,

25

Ibidem.

26

Din punct de vedere cronologic, propunerea de înfiinţare a Mitropoliei Române Unite a urmat mai întâi calea
Vienei, unde a fost aprobată de împăratul vienez în decembrie 1850. De la Viena decizia imperială a fost înaintată
papei Pius al IX-lea, sancţionată fiind la 26 noiembrie 1853 prin înfiinţarea provinciei ecleziastice de Alba Iulia şi
Făgăraş, sub jurisdicţia căreia erau plasate episcopia unită de Oradea şi două episcopii recent înfiinţate de Gherla
şi Lugoj. Vezi: O. Bârlea, op.cit.
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suportul valabil pe care Guvernul vienez îl putea oferi acestei noi provincii ecleziastice. Se poate observa
cum la mijlocul secolului al XIX-lea, persista încă vechea convingere potrivit căreia:

,.soarta bună şi fericirea noastră nu le putem spera nici dobândi cu siguranţă de altundeva decât de
la gloriosul Tron al Împăratului Austriei "27 •
Cert este însă că, această ierarhizare pune în lumină existenţa unui patriotism dinastie, asumat în mod
la nivel elitar, care trebuia să răspundă politicii imperiale promovată faţă de Biserica română
unită. Pe linia vechilor percepţii iluministe 28 , autorul stabileŞte, şi la nivelul acestei confesiuni, existenţa
unor relaţii filiale între monarh şi supuşii săi. Privite din această perspectivă, gesturile şi măsurile sale
propriu-zise în favoarea românilor uniţi, primesc nu doar valoarea unor acte de bunăvoinţă paternă, ci
29
traduc şi funcţia compensatorie cu care supuşii sunt răsplătiţi pentru devotamentul lor .
În egală măsură, rolul Sfântului Scaun la înfiinţarea Mitropoliei române Unite a fost apreciat drept liantul
suplimentar menit să sudeze "pentru totdeauna sufletele noastre de el prin lanţul unui suflet recunoscător'.J 0 •
În condiţiile în care înfiinţarea mitropoliei greco-catolice româneşti nu a fost actul exclusiv al
Sfântului Scaun, ci rezultanta efortului conjugat între religios şi politic, mai exact, între Curia Romană şi
Coroana vieneză, prezenţa lor era de neconceput în orizontul mesianic al Transilvaniei.
Pentru elita românească greco-catolică, şi nu în ultimul rând pentru Erdelyi, ca exponent al acesteia
la 1855, vizita pro-N unţiului Preia a reprezentat dovada unui interes !eal şi constant din partea Sfântului
Scaun faţă de această ramură a bisericii sale. Mai mult, Preia este investit şi aici, ca de altfel la nivelul
întregii sensibilităţi populare, cu atributele unui "V icar" al lui "Christos pe Pământ" 31 , prezenţa sa
32
constituindu-se într-o "unică şi nouă binefacere" divină •
Dimensiunea sa transcedentală a fost cu atât mai pronunţată cu cât momentul 1855 era fără
precedent. Românii nu mai văzuseră niciodată un delegat apostolic prezent în mijlocul lor pentru a le
cunoaşte îndeaproape nevoile, bucuriile şi suferinţele. lată de ce, dincolo de obiectivele precise pe care le
avea de îndeplinit, călătoria în Transilvania a contribuit la revalorizarea componentei sale mitice pe care
societatea românească i-a conferit-o emisarului apostolic.
Prezenţa la Blaj a cardinalului Preia, i-a oferit episcopului Erdelyi ocazia de a-şi manifesta
sentimentele de gratitudine şi faţă de Arhiepiscopul Primat al Ungariei, de sub jurisdicţia căruia fusese
scos odată cu înfiinţarea Mitropoliei Române Unite. De fapt, autonomizarea Bisericii Greco-catolice
româneşti a generat printre altele şi debutul unui proces segregaţional, care s-a tradus la nivel ierarhic prin
separaţia noi provincii româneşti de Arhiepiscopia de Esztergom.
Nerecunoaşterea dreptului de jurisclicţie a Primatului ungar asupra Mitropoliei Române Unite a fost
percepută diferit în interiorul ierarhiei româneşti greco-catolice.
Pentru majoritatea prelaţilor uniţi separaţia de Esztergom trebuie să fi primit valoarea unui act
reparator în sensul recunoaşterii dreptului la o ierarhie independentă, subordonată direct doar Sfântului
Scaun. Nu aceeaşi conotaţie pare să o fi avut problema jurisdicţiei ecleziastice pentru episcopul de
Oradea, Vasile Erdelyi. Elogiile sale aduse Primatului Scitowski, în contextul momentului inaugural de la
Blaj, trădează o uşoară umbră de regret faţă de solidaritatea spirituală stabilită cu Arhiepiscopul Primat
de-a lungul păstoririi sale:
raţional

,. trebuie să mărturisesc cu toată sinceritatea că sunt smuls de sub guvernarea sfântă şi de sub
unui atât de eminent şi atotveghetor prelat suprem, de care fosesem legat timp de şase ani
printr-un preaplăcut lanţ şi În care dupâ mărturia tuturor nu există nimic care să nu te indemne la iubire,
venerare, ba chiar admiratie "33 •

jurisdicţia

21
28

29
30
31

32
33

Ibidem.
Toader Nicoară, op.cit. p. 354.
B.A.R., Cluj Napoca, Manuscrise latineşti, ms. nr. 471.
Ibidem.
Foaia pentru minte, inimă şi literatură, nr. 46, 47/16 noiembrie, 1855, pp. 258-259.
Ibidem.
B.A.R. Cluj Napoca, Manuscrise latineşti, ms. nr. 472.

264

http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro

Acceptarea acestei sciziuni de către Erdelyi, se produce doar pe fondul înţelegerii semnificaţiei mult
mai profunde care a generat această decizie a Curiei romane. În acest punct, convingerile sale personale
suprapun o posibilă strategie pontificală, potrivit căreia Sfântul Scaun a optat pentru această segregare
(separaţie) ierarhică din raţiuni ce ţineau mai ales de necesitatea consolidării şi extinderii Unirii religioase
în această parte a Imperiului.
" .. acest lucru ar cădea cu tristeţe şi cumplit ar fi în sufletul meu, dacă nu aş fi foarte convins că
Eminenţa Voastră, datorită râvnei nepotolite de a mări Împiirăţia lui Dumnezeu pe Pământ şi de a duce
Înainte Sfânta Unire a credinţei şi de asemenea, datorită dorinţei de a oferi neamului nostru un avantaj
!lpiritual mai mare, ai fost propunâtorul aposto/ic ... ca încetând de la sine jurisdicţia sa pe care a
exercitat-o până acum asupra noastră În temeiul autorităţii apostolice, preacredincioasa naţie română
ortodoxă care mărturiseşte credinţa catolică să fie înzestrată de foarte de sus şi În chip legiuit cu o
provincie unică şi bisericească ... "3 .;.
În acest context, aprecierile episcopului Erdelyi, vin să susţină într-o manieră indirectă mutaţiile
profunde pe care principiul modern de naţionalitate le produce la inijlocul secolului al XIX-lea şi la nivelul
entităţilor confesionale din Imperiu. Mai exact, într-un climat al segregărilor confesionale pe principii
etnice, prezent şi în Transilvania, extinderea catolicismului se putea realiza doar sub auspiciile unei
Mitropolii româneşti autonome. Decizia separării ierarhice de Esztergom, venea aşadar, pe fondul noilor
percepţii identitare, aflate într-un proces de configurare la mijlocul secolului al XIX-lea, la nivelul
sensibilităţii colective a românilor transilvăneni. Dacă până acum relaţia greco-catolic-romano-catolic era
citită prin cheia mai vechiului tip de alteritate român-străin, treptat se recurge la identificări etnice precise,
ajungându-se până la a traduce binomul greco-catolic-romano-catolic sub forma român-maghiar35 . De cele
mai multe ori. raţionamentul nu se oprea aici, ci continua prin a-i caracteriza pe maghiari ca fiind drept
promotorii unei politici controlate de maghiarizare şi deznaţionalizare a românilor. Iată de ce, pornind de la
aceste mutaţii dinspre confesional spre politic, forurile pontificale au dorit probabil să evite perceperea
extinderii Unirii religioase drept învelişul unui proces mult mai profund, acela al pierderii identităţii lor
naţionale. Privită din această perspectivă, extinderea Unirii avea, indiscutabil, mult mai mari şanse sub
auspiciile unei ierarhii româneşti autonome, decât sub egida Arhiepiscopiei maghiare de Esztergom.
Pentru episcopul de Oradea, aşezat în umbra ierarhiei latine, ieşirea de sub jurisdicţia Primatului
maghiar a fost investită cu valoarea unui "divorţ sacru" 36 , al cărui artizan a fost nimeni altul decât
pro-Nunţiul vienez Michele Viale Preia. Profund ataşat de Arhiepiscopul Scitowski, cu care, de altfel, a
colaborat la institutionalizarea noii provincii de Alba Iulia şi Făgăraş, Erdelyi a resimtit această separaţie
ca pe o izolare de restul lumii catolice. De aceea, acceptarea noii jurisdicţii a Mitropolitului de Alba Iulia,
are loc pe fondul angajamentului şi a speranţei că noua ierarhie stabilită va constitui un model de toleranţă
7
etnica-religioasă. care nu va antrena dislocarea acestei entităţi locale din corpul Bisericii CatoliceJ .
Un loc aparte în discursul episcopului Erdelyi, îl ocupă motivul descendenţei romane şi a vechimii
creştinismului la români. La Erdelyi. ca dealtfel, în întreg discursul cultural al epocii, cele două teme
abordate se pierd în negura timpului. amalgamându-se uneori până la identificare pentru a-şi susţine
reciproc valabi 1itatea.
Cât priveşte originea latină a românilor, discursul lui Erdelyi a contribuit la consolidarea unora dintre
multiplele valenţe pe care le-a înregistrat această temă recurentă în decursul epocii moderne. Pornind de
la afirmaţiile unor istorici erudiţi ca Eutropius sau Dio Cassius, autorul va redimensiona originea a
neamului românesc. Astfel, ascendenţa sa era cu atât mai ilustră cu cât îşi avea rădăcinile în "străvechiul
34
35

36
37

Ibidem.
Nicolae Bocşan, Alterităţi În relaţiile interconfesionale din Transilvania În a doua jumătate a secolului al XIX-lea
(romano-catolic-greco-catolic), in Identitate şi alteritate, Studii de imagologie, coordonatori: Nicolae Bocşan,
Valeriu Leu, Editura Banatica, Reşiţa, 1996 nr.an p. 99.
B.A.R., Cluj-Napoca, Manuscrise latineşti, ms. nr. 472.
Ibidem.
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şi preavestitul În toată lumea. atât pentru mantia de război cât şi pentru togă. neam al romanilor"

38

.

Apelul la argumente de factură lingvistică şi etno-psihologică era menit să accentueze şi să reconfirme, de
în faţa unui emisar apostolic, descendenţa latină a românilor:
"lucrul acesta îl dovedesc din plin şi îndepărtează orice indoială, ... Însăşi limba acestora, pe care o
vorbesc cu toţii şi astăzi şi care sunâ la fel cu vechea limbă romană vulgară, obiceiurile. de asemenea
cutumele, firea şi În fine sufletele lor''·19 .
Vechimea creştinismului la români, reprezintă cel de-al doilea motiv invocat de Erdelyi pentru a
spori credibilitatea acestei naţiuni în ochii delegatului apostolic şi a lumii pe care o reprezenta.
Pe linia inaugurată de predecesorii săi, episcopul de Oradea va reafirma ideea acestui popor născut
creştin, care şi-a preluat credinţa direct de la apostoli, fără intermediari, văzuţi ca posibili deterioratori ai
această dată

0

purităţii creştinismului~ :

" .. strămoşii noştri. mai inainte sLI fi părăsit Roma şi Italia, adică pământullor natal, dacă nu toţi
o parte, şi ceu mai mare. au sorbit dogmele creştine şi binefăcătoarea Învăţătură a dreptei
credinţe chiar de la sfinţii Apostoli Petru şi Paul, adică cei care au propovăduit pentru prima dată Vestea
cea bună a lui Christos la Roma. sau de la primi lor discipoli şi le-au trecut cu ei În Dacia, adică În noul
. . .. "41 .
1ar 1ac de vzeţwre.
Meritul lor era cu atât mai mare cu cât din creştinaţi se transformă în creştinatori, altfel spus îşi
asumă sarcina grea a misionarismului cu succese recunoscute în rândurile multor neamuri barbare:
" .. dar au şi râ~pândit, cu un rezultat minunat, lumina credinţei creştine chiar şi Între ceilalţi
concetăţeni ai lor, care pânâ atunci jitseseră păgâni, şi la alte neamuri barbare vecine, precum bulgarii, au
2
câştiga/ mulţi creştini, aşa Încât Încă din secolul al patrulea, toţi aceşti romani erau creştini.. .'"' •
Ca moştenitori ai unui neam atât de merituos, românii deveneau astfel, prin afirmaţiile episcopului
Erdelyi, demni de încrederea şi respectul lumii civilizate. Din această perspectivă, reîncorporarea acestui
teritoriu în circuitul valorilor europene nu era doar o îndreptăţire istorică ci şi semnul unei recompense pe
care Sfântul Scaun şi lumea catolică în general o acordau acestui neam pentru serviciile aduse în sprijinul
extinderii şi consolidării catolicismului.
Într-un registru absolut identic, de deschidere şi reverenţă detectat în rândurile greco-catolicilor, se
plasează şi comp011amentul comunităţilor protestante, unitarieni, calvini, aflaţi de cele mai multe ori în
perimetrul aceloraşi sate catolice sau ortodoxe. Interesul şi respectul manifestat de protestanţi la trecerea
emisarului pontifical, denotă faptul că deşi încadraţi de confesiune în alte canaane, diferite de cele ale
catolicismului sau ale 01todoxiei, comportamentul lor cotidian nu putea fi separat de cel al colectivităţilor
alături de care trăiau:
"Apropiindu-se de oraşul Turda Eminenţa Sa fo întâmpinat de o ceată de orăşeni călare care au
condus şi au Înconjurat trăsura Cardinalului. Toate bisericile oraşului, atât catolice cât şi ca/vine şi
unitariene răsunau a sărbătoare. băieţii şi fetele şcolilor inferioare, precum şi tinerii gimnaziului, erau
înşiruiţi de-o parte şi de alta a drumului, şi atât În preajma bisericii cât şi înăuntrul ei mulţimea adunată
era într-un numâr foarte mare"43 .
Un exemplu mai puţin obişnuit de gratitudine faţă de reprezentantul Sfântului Scaun, 1-a oferit
populaţia Turului de Mijloc, majoritar calvină, unde alături de reprezentantul Bisericii Catolice, a ţinut să
i se adreseze pro-Nunţiului şi preotul bisericii calvine. Faptul atipic care i-a reţinut atenţia prelatului
vienez a fost nu atât actul ministrului protestant de a se adresa unui emisar pontifical, cât mai ales maniera
de a se raporta prin discursul său la Biserica romană, calificând-o drept "biserica mamă".
măcar
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Ibidem.
Ibidem.
Sorin Mitu, op.cit., p. 368.
B.A.R., Cluj Napoca, Manuscrise latineşti, ms. nr. 472.
Ibidem.
A.S.V.AA.EE.SS., Carte D 'Austria, voi. 6/1851-1856, d. 45/p. 34 A.
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" .. discursul

său

exprima elogii aduse Cardinalului.

şi

doar un singur cuvânt despre Biserica

Catolică, pe care o numi drept Biserica mamă'-.4 .
4

Atmosfera generală de entuziasm şi actele de reverenţă întâlnite pretutindeni în periplul său
trezesc în mintea pro-Nunţiului vienez primele indicii ale unui spaţiu predispus la
extinderea catolicismului în varianta sa orientală. Citite exclusiv prin grila unei propensiuni generale spre
catolicism, imaginile descrise de Preia par desprinse dintr-o lume pe cât se poate de reală. Dacă depăşim
însă sfera acestei interpretări unilaterale, ne putem întreba cât anume din acest "elan generalizat" este
dovada predispoziţiei spre catolicism. sau constituie expresia altor imbolduri?
Spre o atare supoziţie conduc îndeosebi acele manifestări care ies uneori din canoanele
confesionalului. trimiţând spre comportamentul cotidian al individului, spre natura sa umană. Din această
perspectivă, diferenţele de conduită dintre catolici şi acatolici, se estompează, lăsând loc unei simbioze
care sfidează regulile alterităţii. Văzute astfel, dovezile de recunoştinţă manifestate de satele
transilvănene. indiferent de etnie sau confesiune, nu pot constitui exclusiv indiciul unei predilecţii
generalizate spre catolicism ci evidenţiază şi manifestări fireşti ale colectivităţilor în momente de
excepţie. Aşadar, dincolo de liturghie şi de preceptele religioase, ritmurile vieţii lor zilnice urmau relativ
acelaşi curs, ceea ce face ca în asemenea momente, considerate irepetabile pentru majoritatea lor,
interesul şi curiozitatea nu mai puteau fi controlate sau obstrucţionate.
Pentru Viale Preia climatul entuziast întâlnit în Transilvania a reprezentat suportul ideologic al unui
proiect de consolidare şi extindere a catolicismului, a cărui succes urma să depindă de sprijinul şi
intervenţiile Sfântului Scaun. Pe această structură mentală, configurată pe parcursul călătoriei sale, pro-Nunţiul
a elaborat un discurs justificativ, pe care Roma îl va citi prin cheia apropierii acestui spaţiu de centrul
catol icităţi i romane.
Într-o lume aflată într-o continuă schimbare, cum a fost aceea a celei de-a doua jumătăţi a secolului al
XIX-lea, în care sacrul s-a aflat într-un evident recul, în societatea românească transilvăneană simbioza
între sacru şi profan, cu o ascendenţă evidentă a ultimului, a continuat pentru o bună perioadă de timp să
servească ca factor de legitimare politicft şi socială.
transilvănean

44

Ibidem.
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