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THE HUNEDOARA CHURCH, DURING THE FIRST HALF OF THE
18TH CENTURY
Abstract: For the Orthodox Church, the mid-18th century was a milestone,
the start of a new stage, for reorganization and re-acquirement of ancestral
rights. The first episode was the ample movement for religious awakening,
initiated by the Orthodox hieromonk Visarion Sarai, originating from Bosnia
and arrived in Banat in January 1744. On his way to Transylvania, he stopped
in Lipova, erecting a cross on the edge of the town, where he would preach
the crowds gathered about the “true Greek-Oriental faith”. In just a few weeks,
the solitary Orthodox had disorganized the entire infrastructure united at the
south of the Ardeal.
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Respingerea turcilor de sub zidurile Vienei în anul 1683 urmată de victoriile succesive ale Casei de Habsburg împotriva contingentelor militare ale
Înaltei Porţi, a deschis larg, austriecilor, drumul spre Transilvania, Principat
autonom aflat, din 1541, sub suzeranitate otomană. Perfectată formal prin
pacea de la Carloviţ, din anul 1699 1, translaţia pârghiilor puterii către noile
autorităţi a întâmpinat însă mari dificultăţi, „stările” transilvănene, majoritar
calvine, nefiind dispuse să renunţe atât de uşor la privilegiile anterioare. În
aceste circumstanţe, singura soluţie pentru schimbarea raportului politic existent rămânea sporirea numărului catolicilor din Ardeal; iar aceasta se putea
realiza doar prin unirea cu Roma a populaţiei româneşti majoritare 2. Pentru
Virgil Cândea (coord.), Istoria românilor V. O epocă de înnoiri în spirit european (1601-1711/1716),
Editura Academiei Române, Bucureşti, 2003, pp. 358-374.
2
Silviu Dragomir, Istoria dezrobirii religioase a românilor din Ardeal în secolul XVIII, ed. a II-a,
vol. I, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2002, pp. 61-63; Dumitru Stăniloae, „Uniatismul din Transilvania,
opera unei întreite silnicii”, în Biserica Ortodoxă Română, Bucureşti, an LXXXVII, 1969, nr. 3-4,
pp. 357-358; Pompiliu Teodor, „Politica confesională a Habsburgilor în Transilvania (1692-1759).
1
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Contrareforma apuseană, terenul părea prielnic, de vreme ce, în spiritul prevederilor Approbatae-lor de la 1653, naţiunii române şi Bisericii sale li se
aplicau în continuare eticheta de „tolerate”. De asemenea, trebuie neapărat
luat în calcul statutul economico-social precar al preoţimii româneşti, supusă,
mai ales în timpul războiului turco-austriac din anii 1683-1699, unor dări şi
robote împovorătoare 3.
De toate aceste nemulţumiri au ştiut să profite călugării iezuiţi; promisiunile
de perfectare a unei uniuni ecleziastice în spirit florentin, între două Biserici
creştine egale, şi de îmbunătăţire a situaţiei materiale a clerului răsăritean, au
luat aşadar locul prozelitismului agresiv reformat anterior 4. Prin urmare, Viena
şi Roma şi-au dat mâna, reuşind să producă în sânul românităţii transilvănene
o ruptură vizibilă până astăzi.
Istoriografia iezuită (urmată de cea greco-catolică) susţine că, la nivelul
anilor 1697-1698, acţiunea „misionarilor” latini între români a fost încununată
de succes. Cu alte cuvinte, încă din februarie 1697, într-un sobor general
convocat la Alba Iulia, s-ar fi acceptat unirea cu Biserica Romei, dimpreună
cu cele patru dogme „florentine”; la 21 martie într-o altă sesiune sinodală,
deciziile anterioare erau reluate, completate şi întărite prin însăşi semnătura
întâi-stătătorului ortodox. În sfârşit, la 10 iunie 1697, într-o scrisoare adresată
primatului Ungariei, cardinalul Leopold Kollonitsch (1695-1707) , mitropolitul
Teofil al Ardealului (1692-1697), alături de 11 protopopi (între aceştia figurează
şi Ionaşcu al Orăştiei) şi un preot, ar fi confirmat hotărârile luate anterior. După
emiterea rezoluţiei imperiale, sub preşedinţia noului vlădică al Transilvaniei,
Atanasie Anghel (1698-1701/1713), s-ar fi întrunit, la 7 octombrie 1698, un
alt sobor, în cadrul căruia cei 38 de protopopi prezenţi au semnat mult-discutatul „manifest de unire”; pe lista celor subscrişi figurau şi câţiva hunedoreni:
Gheorghe din Haţeg, Ioan din Hunedoara, Ilie al Crişului (probabil „tractul”
Zarand), Daniil din Ilia şi Adam din Cugir 5.
Cazul Românesc”, în Caietele David Prodan, Cluj-Napoca, an I, 1994, nr. 2, pp. 17-19; David
Prodan, Supplex Libellus Valachorum. Din istoria formării naţiunii române, ed. a II-a, Editura
Enciclopedică, Bucureşti, 1998, pp. 162-163; Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române,
ed. a III-a, vol. II, Editura Trinitas, Iași, 2006, pp. 253-254.
3
George Barițiu, Părţi alese din Istoria Transilvaniei. Pre doue sute de ani din urmă, vol. I, Sibiu,
1889, pp. 126-128, 151-153; Nicolae Iorga, Sate şi preoţi din Ardeal, Atelierele Socec & Co.,
Bucureşti, 1902, pp. 168-172; S. Dragomir, op. cit., I, pp. 63-65; Leon Pădureanu [Liviu Stan],
„Adevărul asupra «unirii» religioase de la 1700”, în Ortodoxia, Bucureşti, an I, 1949, nr. 4, pp.
53-59; D. Stăniloae, op. cit., pp. 356-357; M. Păcurariu, op. cit., II, pp. 254-255.
4
Alexandru Pop, Dezbinarea în Biserica românilor din Ardeal şi Ungaria (1697-1701), Bucureşti,
1921, p. 19; D. Stăniloae, op. cit., pp. 361-363; Teodor V. Damşa, Biserica Greco-Catolică din
România în perspectivă istorică, Editura de Vest, Timişoara, 1994, pp. 17-19; V. Cândea (coord.),
op. cit., V, p. 795.
5
Andreas Freyberger, Historica relatio unionis Walachicae cum Romana Ecclesia factae a..1701
eourumque, quae in unionis negotia subseata sunt usque ad novembre anni 1702 di / Relatare
istorică despre unirea Bisericii Româneşti cu Biserica Romei făcută în anul 1701 şi despre cele ce
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Diferit, deşi admite posibilitatea iniţierii unor tratative de acest fel, însă
nefinalizate, istoriografia ortodoxă respinge existenţa sesiunilor sinodale menţionate, punând sub semnul întrebării veridicitatea acelor documente 6; chiar
dacă s-ar accepta ca reale, mitropoliţii şi protopopii ar fi optat, în acest caz,
spre o uniune de principiu, condiţionată de păstrarea vechilor rânduieli bisericeşti şi motivată de necesitatea obţinerii unor drepturi sociale şi confesionale
fundamentale, de care să se împărtăşească ulterior întreaga naţiune română 7.
Înştiinţată de aceste încercări şi anticipând efectele unei uniuni conjuncturale, Dieta ardeleană a luat poziţie, hotărând efectuarea unei anchete în satele
româneşti, pentru a se constata impactul rezoluţiei imperiale din 14 aprilie
1698 8, în care se stipulase că „aceia dintre preoţii români de rit grec care,
păstrându-şi ritul, se vor declara catolici, cu recunoaşterea pontificelui roman,
au urmat în problema unirii până în noiembrie 1702 (vers. rom. şi stud. introd. de Ioan Chindriş),
Editura Clusium, Cluj-Napoca, 1996, pp. 42-45, 54-57; Timotei Cipariu, Acte şi fragmente latine
romanesci pentru istoria Besericei romane mai alesu unite, Tipografia Archidiecesană, Blaj, 1855,
pp. 77-78, 80-83; G. Bariţiu, op. cit., I, pp. 165-170; Augustin Bunea, Cestiuni din dreptul şi istoria
Bisericei româneşti unite, studiu apologetic din incidentul invectivelor „Gazetei Transilvaniei” şi
a d-lui Nicolae Densuşianu asupra Mitropolitului Vancea şi a Bisericei unite, vol. II, Tipografia
Archidiecesană, Blaj, 1893, pp. 3-38, George Fireza, Unirea de la 1700 şi cum s-au învrăjbit iarăşi
românii?, ed. a II-a, Lugoj, 1924, pp. 19-23, 30-31; Zenovie Pâclişanu, Istoria Bisericii Române
Unite, ed. a III-a, Editura Galaxia Gutenberg, Târgu Lăpuş, 2006, pp. 96-99, 104-107; Maria Codruța
Someşan, Marcel Ştirban, Din istoria Bisericii Române Unite. Biserică. Şcoală. Naţiune. De la
începuturile sale până în 1918, Editura Muzeului Sărmărean, Satu Mare, 2005, pp. 57-58, 60-61
etc.
6
Nicolae Popea, Vechea Mitropolie Ortodoxă Română a Transilvaniei, suprimarea şi restaurarea
ei, Tipografia Archidiecesană, Sibiu, 1870, pp. 89-90; Ioan Crişan, „Adaus la istoria uniaţiei
bisericeşti a românilor din Transilvania sub împăratul Leopold I”, în Anuarul Institutului TeologicPedagogic, Sibiu, an III, 1886-1887, pp. 3-24 şi an IV, 1887-1888, pp. 3-46; George Popovici,
Uniunea românilor din Transilvania cu Biserica Romano-Catolică sub împăratul Leopold I, Lugoj,
1901, pp. 32-41, 49-62; Silviu Dragomir, „Românii din Transilvania şi unirea cu Biserica Romei”,
în Biserica Ortodoxă Română, Bucureşti, an LXXX, 1962, nr. 9-10, pp. 870-904; Ioan Lupaş,
Biserica Ortodoxă Română din Transilvania şi unirea religioasă în cursul veacului al XVIII-lea,
Editura Tipomur, Târgu Mureş, 2004, pp. 363-367; M. Păcurariu, op. cit., II, pp. 225, 257-260 etc.
Interesant este faptul că cel dintâi care pune sub semnul îndoielii existenţa sinodului de unire din
7 octombrie 1698 este chiar un cărturar unit, anume istoricul hunedorean Nicolae Densuşianu. Cf.
Nicolae Densuşianu, Independenţa bisericească a Mitropoliei Române de Alba-Iulia, Braşov, 1893,
pp. 19-33.
7
Ioan Aurel Pop, Românii şi România. O scurtă istorie, Editura Fundației Culturale Române,
Bucureşti, 1998, p. 98; D. Prodan, op. cit., pp. 164-166; Ana Dumitran, Gudor Botond, Nicolae
Dănilă, Relaţii interconfesionale româno-maghiare în Transilvania (mijlocul secolului XVI - primele
decenii ale secolului XVIII). Román-magyar felekezetközi kapcsolatok Erdélyben (a XVI. század
közepe - a XVIII. század első évtizedei között), Editura Altip, Alba Iulia, 2000, pp. 138-139; V.
Cândea (coord.), op. cit., V, pp. 795-796; Ioan Aurel Pop, Thomas Nägler, Magyari András (coord.),
Istoria Transilvaniei III. De la 1711 până la 1918, ed. a II-a, Academia Română. Centrul de Studii
Transilvane/Editura Episcopiei Devei și Hunedoarei, Cluj-Napoca/Deva, 2016, pp. 96-98.
8
G. Popovici, op. cit., p. 104.
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se vor bucura de privilegiile preoţilor catolici” 9. Astfel, în cursul lunii ianuarie
a anului 1699, preoţii şi credincioşii transilvăneni au fost convocaţi să participe
la adunări publice, pentru a-şi exprima adeziunea sau rezerva faţă de unirea
cu Roma. Puţinele documente păstrate demonstrează, fără echivoc, dorinţa
românilor de-a rămâne în vechea „lege” 10. Pentru comitatul Hunedoara, cunoscut ne este doar rezultatul întrunirii din Ţara Haţegului; convocaţi tardiv, la
21 ianuarie 1699, în satul Băieşti, păstori şi păstoriţi deopotrivă au declarat că
„legea noastră românească o ţinem în întregime” 11.
Nemulţumit de rezulatele anchetei, împăratul Leopold I al Austriei (16581705) a dat, la 28 februarie, o nouă diplomă, prin care unirea era declarată
validă şi „efectivă”, preoţii ardeleni putând beneficia astfel de toate scutirile
şi privilegiile preoţilor latini. Documentul a provocat vii frământări în rândul
nobilimii, speriată de perspectiva scăderii numărului contribuabililor 12.
Confruntat cu emigrări masive peste munţi, Guvernul a remis împăratului, la
14 iulie 1699, un rescript în care se sublinia că prin unire „popii români nu au
devenit catolici veritabili sau uniţi adevăraţi, nici prieteni sau aderenţi ai
Catolicismului, ci nişte oameni eliberaţi de impozite şi de iobăgie”; Leopold
I nu a ţinut însă seama de proteste şi, în cursul anului 1699, a dat încă două
noi edicte de unire 13.
Cu împuternicirea Dietei au fost instituite zece comisii pentru efectuarea
unei noi anchete în satele româneşti. Trimişii Guvernului, după ascultarea
preoţilor şi a credincioşilor din 177 de localităţi din sudul Transilvaniei, raportau, la 20 noiembrie 1699, că niciunul nu vrea să se unească, ci toţi doresc să
rămână în credinţă veche 14. Mai mult, zece preoţi haţegani adresau guvernatorului George Bánffy (1691-1708), la 8 noiembrie 1699, o scrisoare în care
îi solicitau să rămână, pe mai departe, sub jurisdicţia superintendentului calvin
Veszprémi István 15; în realitate, sub pretextul păstrării vechii „alianţe” cu
A. Freyberger, op. cit., pp. 50-53; Al. Pop, op. cit., p. 34; D. Stăniloae, op. cit., p. 357; D. Prodan,
op. cit., p. 166; M. Păcurariu, op. cit., II, p. 256.
10
S. Dragomir, Istoria dezrobirii..., I, pp. 72-76; D. Stăniloae, op. cit., pp. 367-368; Z. Pâclişanu,
op. cit., p. 109; M. Păcurariu, op. cit., II, pp. 260-261.
11
Ştefan Meteş, „Atitudinea preoţilor români din ţinutul Haţegului faţă de unirea cu Roma (16991700)”, în Renaşterea, Cluj, an XXV, 1947, nr. 21, pp. 2-3; Mircea Păcurariu, „Preoţimea hunedoreană,
sprijinătoare a năzuinţelor poporului în cursul veacurilor”, în Mitropolia Banatului, Timişoara, an
XVIII, 1968, nr. 10-12, p. 623; D. Prodan, op. cit., p. 170.
12
A. Freyberger, op. cit., pp. 56-63; N. Popea, op. cit., pp. 101-104; M. C. Someşan, M. Ştirban,
op. cit., pp. 62-63; D. Prodan, op. cit., p. 169.
13
N. Densuşianu, op. cit., pp. 18-19; G. Popovici, op. cit., pp. 114-116; Al. Pop, op. cit., p. 47; S.
Dragomir, op. cit., I, pp. 77-78; D. Stăniloae, op. cit., pp. 368-369; Z. Pâclişanu, op. cit., pp. 111113; M. Păcurariu, Istoria Bisericii..., II, p. 261.
14
S. Dragomir, op. cit., I, p. 80; Z. Pâclişanu, op. cit., p. 114; Ioan Lupaş, Studii, conferinţe şi
comunicări istorice, vol. I, Cluj, 1928, pp. 483-484; M. Păcurariu, op. cit., II, p. 261.
15
I. Lupaş, op. cit., I, pp. 474-477; Şt. Meteş, op. cit., p. 3.
9
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Calvinismul, preoţii haţegani se pronunţau pentru rămânerea lor în cadrul
Ortodoxiei 16.
Acest adevăr îl confirmă însuşi Atanasie, într-o scrisoare trimisă cardinalului
Kollonich, la 26 octombrie 1700: „Sunt în comitatul Hunedoara zece preoţi cari,
substrângându-se din gremiul bisericii, se zic a se fi unit cu calvinii, dar minţesc,
pentru că celebrează Liturghia ca mai înainte, se închină la sfinţi, ţin sărbătorile
ca mai înainte, ceea ce nu convin cu doctrinele calvine”17. Aşadar, pretextânduse o „aderare” la confesiunea reformată, atitudinea preoţilor haţegani nu era
altceva decât o ingenioasă încercare de eludare a actului uniaţiei18.
În faţa protestelor „stărilor” transilvănene şi a incertitudinii legate de sinceritatea adeziunii românilor la Catolicism, s-a decis chemarea ierarhului român
la Viena, unde urma să fie forţat să semneze actul unirii. Anticipând adevăratul
motiv al acestei călătorii, la 6 ianuarie 1701, Atanasie a convocat un sobor
restrâns, format din 29 de protopopi şi 26 de preoţi (între participanţi s-au
numărat şi protopopul Daniel din Ilia şi preoţii Oprean din Târnăviţa şi Iacob
din Mărtineşti), care au hotărât ca „Preasfinţia Sa, Mitropolitul nostru Atanasie,
să-şi ţie scaunul în pace, cu cinste, precum s-au ţinut şi alţii, venitul vlădicesc
precum au fost obiciaiul mai dedemult să-l strângă şi din tralţi mireni sau
străinii nime să n-aibă a să amesteca în lucrurile vlădiceşti fără ştirea soborului
nostru” 19. Ceea ce a urmat este cunoscut.
Contestatarii unirii nu au întârziat să apară; între opozanţi s-au numărat,
încă de la început, românii din „varmeghiia Hinidoarei”, care „cârteau împotriva unirei şi nu voiau a primi unirea” 20. Aceştia au expediat un protest colectiv,
solicitând episcopului unit Atanasie Anghel permisiunea păstrării obiceiurilor
„pravilei greceşti şi româneşti cu toate tocmelele Bisericei, neadăugând şi
nescăzând nimic” 21; la 18 iulie 1701, cererile le-au fost aprobate, pretinzânduli-se însă rămânerea sub jurisdicţia formală a Bisericii Unite şi respectarea
prevederilor cuprinse în decretele leopoldine 22. De altfel, „Bisericii Unite i
s-au dat două mari lovituri, căci clerul din părţile Hunedoarei declară că nu-i
trebuie nici papă, nici superintendent, ci că-i ajung vechile datini româneşti,
iar din rândul preoţilor celor mai cărturari şi isteţi se ridică Ion [sau Iov n.n.]
Circa sau Ţircă din Batiz [Botez, jud. Alba n.n.], care, strângând iscălituri de
A. Dumitran, Gudor B., N. Dănilă, op. cit., p. 118.
G. Bariţiu, op. cit., I, p. 194; Şt. Meteş, op. cit., nr. 22, p. 2.
18
Andrei Medieşanu [Adrian Andrei Rusu], „Aspecte din istoria Protopopiatului Haţeg la sfârşitul
secolului XVII”, în Mitropolia Banatului, Timişoara, an XXXV, 1985, nr. 3-4, p. 228.
19
A. Freyberger, op. cit., pp. 74-75; Al. Pop, op. cit., pp. 54-56; S. Dragomir, Românii din
Transilvania..., pp. 926-930; M. Păcurariu, op. cit., II, pp. 263-264.
20
Samuil Micu, Istoria românilor (ed. princeps după manuscris de Ioan Chindriş), vol. II, Editura
Viitorul Românesc, Bucureşti, 1995, p. 269.
21
S. Dragomir, Istoria dezrobirii...., I, p. 100.
22
Şt. Meteş, op. cit. (II), p. 3.
16
17
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preoţi, căută a se face recunoscut ca episcop” 23; contracandidat al lui Atanasie
la scaunul vlădicesc, acesta a devenit, pentru scurt timp, mitropolit ortodox al
Transilvaniei, iar apoi episcop în Maramureş 24.
Situaţia s-a menţinut tulbure şi în deceniile următoare, din pricina măsurile
antiortodoxe luate de autorităţi. Spre exemplu, în cadrul sinodului convocat
în zilele de 15-18 noiembrie 1728 la Cluj-Mănăştur, s-a hotărât interzicerea
frecventării şcolilor ortodoxe de către copiii uniţi, caterisirea preoţilor şi a
ieromonahilor care îndemnau la păstrarea vechilor legiuiri bisericeşti, oprirea
hirotonirilor făcute în afara Transilvaniei şi invalidarea celor deja săvârşite,
precum şi disciplinarea şi întărirea clericilor subordonaţi noii Dieceze făgărăşene prin vizite şi adunări protopopeşti 25.
Care au fost realităţile bisericeşti concrete nu se poate stabili cu exactitate,
întrucât sursele documentare păstrate sunt puţine şi au un caracter general.
Potrivit istoriografiei greco-catolice, cu excepţia câtorva parohii româno-calvine haţegane, toate localităţile hunedorene ar fi îmbrăţişat unirea cu Roma 26.
De cealaltă parte, istoricii ortodocşi susţin contrariul, anume că, ademenită de
posibilitatea obţinerii unor avantaje materiale imediate, doar o parte a preoţimii
hunedorene ar fi rămas fidelă unei uniuni principiale cu Biserica Romei, pe
când marea masă a păstoriţilor, în frunte cu îndrumătorii lor spirituali, îşi păstra
în continuare, nealterată, „legea” strămoşească, departe de frământările confesionale ale timpului; la această stare de fapt ar fi contribuit şi sprijinul permanent acordat de românii de la sud de Carpaţi, materializat în bani, veşminte,
obiecte de cult, cărţi liturgice şi teologice etc. 27
Dincolo de aceste tensiuni, „momentul” Inochentie Micu (1732-1751) a
reprezentat o pagină de aur în istoria luptei pentru egalitate a românilor transilvăneni cu celelalte naţiuni conlocuitoare. Conştientizând că naţiunea română
îşi poate reclama drepturile ce i se cuvin doar păstrându-şi unitatea, o acţiune
de răsunet a marelui ierarh a constituit-o conscrierea generală a clerului şi a
credincioşilor ardeleni, cu scopul de a demonstra că românii, în majoritate
uniţi, nu doar că populau întreg spaţiul intracarpatic, covârşindu-i numeric pe
reprezentanţii celor trei „naţiuni privilegiate”, ci şi aduceau vistieriei statului
23
Nicolae Iorga, Istoria Bisericii româneşti, ed. a II-a, vol. II, Tipografia „Neamul Românesc”,
Bucureşti, 1930, p. 25.
24
Florin Dobrei, „Iov Țirca (Circa) – Ein Hierach und Gegner der union der Siebenbürgen Rumänen
mit der Kirche Roms”, în Johann Marte, Viorel Ioniţă, Nikolaus Rappert, Laura Stanciu, Ernst
Christoph Suttner (coord.), Die Union der Rumänen Siebenbürgens mit der Kirche von Rom II. Von
1701 bis 1761, Bucureşti, 2015, pp. 322-347.
25
Ioan Micu-Moldovan, Acte sinodale ale Bisericei Române de Alba Iulia şi Făgăraş, vol. II,
Tipografia Archidiecesană, Blaj, 1872, pp. 101-107; Z. Pâclişanu, op. cit., pp. 202-203; M. Păcurariu,
op. cit., II, p. 277.
26
Ioan Boroș, Diecesa Lugoșului. Şematism istoric, Tipografia Ioan Virányi, Lugoj, 1903, pp. 417418; Iacob Radu, Istoria Vicariatului greco-catolic al Haţegului, Tiparul Diecesan, Lugoj, 1913,
pp. 105-106.
27
M. Păcurariu, op. cit., II, p. 267.
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veniturile cele mai mari; privită din acest unghi, mărirea intenţionată a numărului uniţilor este justificabilă, căci beneficiile de care urma să se bucure
poporul aparţineau naţiunii întregii, iar nu unei confesiuni româneşti anume28.
Datele conscripţiei ecleziastice din anul 1733 sunt, oricum, aproximative
şi vizează doar vechiul comitat Hunedoara şi teritoriul fostului scaun săsesc
al Orăştiei; satele din nord-vestul judeţului actual, aparţinătoare Episcopiei
Aradului, lipsesc. Astfel, în cele 342 de localităţi hunedorene conscrise (se
exclud cele 21 de sate din Alba, aparţinătoare protopopiatelor Balomir şi Vinţu
de Jos), existau 13.604 de familii de români; la această cifră trebuie adăugate
cel puţin alte 450 de familii nerecenzate (număr aproximativ, dedus prin raportare la datele conscripţiei de la 1761-1762) din satele Geoagiu (cca. 200), Ilia
(cca. 100) şi Ţebea (cca. 150). În cele 310 biserici consemnate slujeau 382 de
preoţi (339 uniţi şi 43 ortodocşi); 55 erau „bigami” (recăsătoriţi), iar unul
„trigam” (recăsătorit de două ori). În 154 de localităţi fuseseră conscrişi doar
preoţi uniţi, în alte 16 clerici ortodocşi, iar în 24 păstori sufleteşti de ambele
confesiuni; 148 de sate figurau fără preoţi. Case parohiale, în număr de 101,
se găseau în 91 de localităţi. De asemenea, proprietăţile funciare bisericeşti
însumau 503,5 iugăre (cca. 290 ha), adică 131 de iugăre de fâneţe (cca. 75 ha)
şi 372,5 iugăre de terenuri arabile (cca. 215 ha) 29.
Lupta lui Inochentie Micu s-a încheiat însă brusc în anul 1744. Chemat la
Viena, a fost pus, în ziua de 16 noiembrie, în faţa a 82 de acuzaţii false; între
„culpe” figurau convocarea, fără acordul forurilor laice şi ecleziastice, a unui
sinod la care au participat şi reprezentanţii neuniţilor, permisiunea pătrunderii
cărţilor ortodoxe şi a preoţilor hirotoniţi în afara Transilvaniei etc. După prima
anchetă a părăsit Viena în ascuns, sperând că va obţine la Roma sprijinul papei
Benedict XIV (1740-1758) de acolo a trimis, fără sorţi de izbândă, noi şi noi
memorii. Constrâns financiar, la 7 mai 1751 a semnat retragerea din scaun, în
schimbul unei pensii anuale de 1.200 de florini. A trecut la cele veşnice la 22
septembrie 1768 30.
Pentru Biserica Ortodoxă, mijlocul secolului al XVIII-lea a reprezentat
debutul unei noi etape, de reorganizare şi de redobândire a drepturilor strămoşeşti. Cel dintâi episod l-a constituit ampla mişcare de redeşteptare religioasă
iniţiată de ieromonahul ortodox Visarion Sarai, un „eremit” român (sau aromân)
originar din Bosnia, sosit în Banat în ianuarie 1744, cu un paşaport eliberat
de mitropolitul Arsenie IV Ioanovici Şacabent al Carloviţului 31; în drumul său
Ibidem, pp. 315-316.
Nicolae Togan, „Statistica românilor din Transilvania în 1733”, în Transilvania, Sibiu, an XXIX,
1898, pp. 198-207; Augustin Bunea, Episcopul Ioan Inocenţiu Klein, Tiparul Archidiecesan, Blaj,
1900, pp. 369-404.
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spre Transilvania, a poposit la Lipova, ridicând o cruce la marginea localităţii,
de unde predica mulţimilor adunate „adevărata credinţă greco-răsăriteană”.
La 11 martie 1744 a intrat în Ardeal, însoţit de trei negustori aromâni: Dima
Nino, Gheorghe Nicola şi Gavrilă Bistro. În prima localitate ardeleană mai
importantă, Dobra, străinului „cu faţa suptă de post şi de prevegheri” i s-a
făcut o primire triumfală 32.
Mesajul său era simplu: „Mi-e milă de voi! Mi-e milă de copiii voştri
nevinovaţi ale căror suflete vor arde în focul de veci, fiindcă au fost botezaţi
de popi uniţi! Botezul popilor uniţi nu-i Botez, ci blestem, deoarece au părăsit
legea celor şapte soboare, unindu-se cu latinii cei fără de lege. De aceea cei
botezaţi de ei nu sunt botezaţi. Cei cununaţi nu sunt cununaţi şi tainele slujite
de ei nu sunt Taine. La biserica unită să nu mergeţi şi popă unit să nu ţineţi,
căci, dacă veţi ţine, afurisiţi veţi fi!” Predicile sale au atras o mare mulţime de
credincioşi hunedoreni, care l-au însoţit, călare ori pe jos, până la Deva şi apoi
dincolo de fruntariile comitatului, la Orăştie, Miercurea Sibiului şi Sălişte 33.
Arestat, Visarion Sarai a fost supus la Sibiu, în 27 aprilie, unui lung interogatoriu, luând apoi drumul cumplitelor temniţe ale vremii, de la Deva,
Timişoara, Osijek, Raab şi, în fine, Kufstein, unde i s-a pierdut urma 34.
Din relatări contemporane reiese că, în urma sa, credincioşii „au gonit pe
popii uniţi din cuprinsul satelor lor, iar acolo unde nu i-au putut goni au refuzat
să le primească slujbele”. Cronicarul sas Martin Schmeitzel scria că „popii
uniţi trag clopotele, chemând credincioşii la biserică, şi nimeni nu merge” 35.
Petrus Bod, un alt cronicar, preciza că, „oriunde pătrundea faima călugărului,
îmbrăcată, ca de obicei, în multe poveşti, românii se lepădau de unire.
Înconjurând bisericile şi pe preoţii uniţi, ei refuzau a-şi boteza copiii şi a-şi
îngropa morţii prin mijlocirea preoţilor. Ba se plângeau şi se tânguiau către
toţi că în curs de atâţia ani, cuprinşi de răul uniţilor, au înălţat rugăciuni şi au
săvârşit milă în zadar. Împinşi de un zel înfocat, s-au apucat, în unele locuri,
mai ales în comitatul Hunedoarei, să-şi cureţe bisericile, apoi alungând pe
preoţii uniţi, săpau vatra şi scoteau pământul ori, aducând apă multă, spălau
padimentul bisericilor şi încă şi alte lucruri de acestea săvârşeau” 36.
Mureşianu, „Contribuţii la istoria bănăţeană în prima jumătate a secolului al XVIII-lea (călugărul
Visarion Sarai)”, în Mitropolia Banatului, Timişoara, an XVIII, 1968, nr. 10-12, pp. 639-653; Florin
Dobrei, „Cuviosul Visarion Sarai, apărător al Ortodoxiei ardelene”, în Îndrumătorul Bisericesc,
Sibiu, an CLVIII, 2010, pp. 249-258 etc.
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Aşadar, în doar câteva săptămâni, pustnicul ortodox dezorganizase întreaga
infrastructură unită în sudul Ardealului; situaţia se reflectă limpede şi în scrisorile protopopilor uniţi ai Haţegului şi ai Dobrei, adresate Guberniului
Transilvaniei în decembrie 1744, anume că puţinii preoţii rămaşi sub jurisdicţia
lor abia dacă mai reuşeau să îşi desfăşoare activitatea în mijlocul credincioşilor,
împiedicaţi fiind să predice, să oficieze serviciile divine şi să administreze
Sfintele Taine, greutăţi la care se adăugau pregătirea lor insuficientă şi remuneraţia total necorespunzătoare 37.
La 3 aprilie 1745, în urma consfătuirii avute cu episcopul latin de Alba
Iulia şi cu membrii catolici ai Guvernului, contele Ioan Haller (1734-1755) a
lansat o „patentă” către români, în care sunt prezentate motivele întemeierii
Episcopiei Unite şi „binefacerile primite de Biserica română”. În zilele următoare, autorităţile comitatense hunedorene au primit sarcina de a restabili cu
orice preţ ordinea: „Preoţii uniţi să fie reintroduşi în bisericile din care au
fost izgoniţi şi să fie apăraţi împotriva violenţelor, iar privilegiile care le-au
fost date prin diplomele împărăteşti să fie respectate în toate satele. Preoţii
neuniţi să fie supuşi sarcinilor publice, iar aceia dintre ei care ar încerca să
tulbure liberul exerciţiu al cultului unit să fie arestaţi, ca tulburători ai ordinii
publice. Să se împiedice venirea din alte ţări a preoţilor agitatori contra unirii.
Preoţilor şi bisericilor unite să li se restituie pierderile cauzate prin violenţă” 38.
Prin conţinutul ei, proclamaţia din 3 aprilie s-a dovedit a fi însă un mare
eşec; pretututindeni, comisiile trimise să aducă la cunoştinţa populaţiei conţinutul „patentei” au primit acelaşi invariabil răspuns: pe preoţii uniţi, care,
mânaţi doar de dorinţa obţinerii unor foloase materiale imediate, îşi renegaseră
credinţa, nu-i vor primi şi nici nu vor mai participa vreodată la slujbele săvârşite
de aceştia 39.
În aceste condiţii, la 15 aprilie 1746, împărăteasa Maria Tereza (1740-1780)
a emis trei decrete, prin care Guvernul Transilvaniei era însărcinat să ia măsuri
urgente pentru arestarea clericilor şi a călugărilor „vagabonzi” din ţările
române, respectiv pentru pedepsirea preoţilor „greco-răsăriteni” hirotoniţi în
afară şi a celor care reveniseră la Ortodoxie. Cu acelaşi prilej au fost numiţi
şi patru „protectori” ai unirii, cărora, la 20 iunie 1746, li s-a întocmit o „instrucţie” în 15 puncte, cu dispoziţii precise privind pedepsirea clericilor şi a credincioşilor care ar împiedica consolidarea acesteia; baronului Gheorghe
Laura Stanciu, Keith Hitchins, Daniel Dumitran (edit.), Despre Biserica românilor din Transilvania.
Documente externe (1744-1754), Editura Mega, Cluj-Napoca, 2009, p. 125 (nr. 83-84).
38
A. Bunea, op. cit., pp. 188-192; S. Dragomir, op. cit., I, pp. 212, 368-371 şi II, p. 273; Z. Pâclişanu,
op. cit., pp. 308-310; L. Stanciu, K. Hitchins, D. Dumitran (edit.), op. cit., pp. 133-135 (nr. 102,
104).
39
Z. Pâclişanu, op. cit., pp. 309-310; M. Păcurariu, op. cit., II, pp. 327-328.
37

114

Altarul Banatului

Pongrátz i s-a încredinţat comitatul Hunedoara, iar lui Petru Dobra, „directorul
fiscal al Transilvaniei”, întreg „Fundus Regius”, deci şi scaunul Orăştiei 40.
În urma aplicării acestor dispoziţii, la 11 decembrie 1746 Guvernul raporta
Curţii vieneze că „s-a pus capăt, pretutindeni, mişcării revoluţionare a românilor, chiar şi în scaunul Săliştii şi în comitatul Hunedorii”, căci „s-au restituit
bisericile preoţilor uniţi, ţăranii mai aprigi au fost arestaţi, iar ceilalţi au fost
îndemnaţi să cerceteze bisericile duminica şi în sărbători, să se împărtăşească
cu Sfintele Taine şi să asculte de preoţii uniţi. De asemenea, au fost prinşi şi
opriţi de la orice slujbă toţi preoţii schismatici” 41.
În completarea acestor măsuri, prin rescriptul imperial din 18 iunie 1747,
se poruncea întocmirea unei liste cu preoţii „schismatici” şi prinderea tuturor
„agitatorilor”, dintre care unul era originar din Binţinţi (azi Aurel Vlaicu), iar
altul, catalogat ca „pseudoepiscop”, rezida în mănăstirea haţegană Prislop 42.
La scurt timp, călugării au fost alungaţi, aşezământul intrând în patrimoniul
diecezei unite; chinoviile de la Plosca şi Vaca au devenit, după recuperarea
lor din mâinile „schismaticilor”, metocuri ale Prislopului 43.
În urma unei dispoziţii guberniale, emisă la 27 septembrie 1747, în toamna
acelui an s-a derulat, pe aproape întreg teritoriul actualului judeţ (lipsesc localităţile din scaunul săsesc al Orăştiei), un amplu recensământ bisericesc, în vederea stabilirii impactului mişcării călugărului Visarion Sarai asupra unirii. La
nivelul celor 210 parohii hunedorene recenzate, existau 201 clerici uniţi şi 110
neuniţi; majoritatea satelor erau mixte din punct de vedere confesional. Ancheta
a scos la iveală o lume parohială amestecată, cu preoţi şi enoriaşi ezitanţi sau,
dimpotrivă, înverşunaţi în a-şi apăra credinţa, o lume compozită, a stărilor tensionate, dar şi a îngăduinţei. Spre exemplu, în Ţara Haţegului, prea puţini credincioşi mergeau regulat la biserică, clericii uniţi, în posesia cărora se aflau
lăcaşurile de cult, nefiind acceptaţi de obştile majoritar ortodoxe; li se permitea
să oficieze doar căsătoriile, în timp ce copiii erau botezaţi de bătrânele din sat,
iar morţii rămâneau neprohodiţi. Conscriptorii au constatat că pe credincioşi nu
îi deranja atât persoana păstorilor sufleteşti, cât faptul că aceştia se declarau
uniţi, fiind consideraţi, ca atare, trădători ai legii strămoşeşti44.
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În tot acest timp, în fruntea Bisericii Unite s-a aflat vicarul episcopului
Inochentie Micu, Petru Pavel Aron (1745-1752), un moţ şcolit în colegiile
iezuite apusene, originar din Bistra (jud. Alba). Trecut în tabăra adversarilor
ierarhului ardelean, la 25 august 1747 a fost excomunicat şi înlocuit cu Nicolae
Pop din Balomir (azi în jud. Alba), protopopul scaunului Orăştiei 45; între
Inochentie Micu şi acesta s-a purtat apoi o intensă corespondenţă 46. Cum
învestirea lui Petru Pavel Aron ca „vicar apostolic” de către papă era însă
intens criticată, împărăteasa Maria Tereza a dispus, la 28 martie 1748, convocarea unui sobor general, întrunit la Sibiu, în zilele de 15-17 mai 1748, sub
preşedinţia episcopului rutean Manuel Olsavszky al Muncaciului. La presiunea
autorităţilor, majoritatea protopopilor (între aceştia şi Ghiura din Ilia) i-a recunoscut lui Aron titulatura „apostolică”; între opozanţi s-au numărat protoprezbiterii Zaharia din Hunedoara, Gheorghe Pop din Dobra, Petru din Grădişte
(azi Sarmizegetusa) şi Samuel Pop din Bobâlna 47.
Vicarul Nicolae Pop a fost forţat să se retragă; revenit la Ortodoxie, acesta
s-a refugiat la sud de Carpaţi, pornind apoi, în octombrie 1748, într-o lungă
călătorie spre Moscova, pentru a înfăţişa ţarinei Elisabeta Petrovna (17411761) doleanţele bisericeşti ale românilor ortodocşi ardeleni. Reîntors în Ţara
Românească, fostul protopop hunedorean s-a călugărit sub numele de Nichifor,
ajungând egumenul mănăstirii Curtea de Argeş (1749-1764). Ca dovadă a
prestigiului de care se bucura, în 1763 a fost propus pe lista celor trei candidaţi
la scaunul episcopal al Buzăului 48.
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