


Atheneu Romanescu 

Foarte interesante lucruri în sine cuprinzătoriu 

N.I.] Din Aradul Vechiu, de la Institutul Romanescu Bibliograficescu. În 1. Ianuarie. [1835 

Cuprinsul precognitelor atheneice: §.1. Alocuţie; §. 2-lea. Un dialogu; §.3. Ispita cugetului; 

§.4. Materia atheneică şi cabinetică; §.5. Un conţeptu despre soţietatea aceasta dătătoare de cărţi; 

- Planul; §.6. Fundatorii Atheneului şi a cabinetului pe obeliscul nemurirei A) D. D. Meţenaşi: B) 

D. D: Acţionari; §.7. Alte materii; §.8. Conspectul Istoriei Românilor; §.9. Grăire cătră alţi 

părtinitori; §.10. Coordinaţia Atheneului; §.11. Izbucnirea pornirilor; §.12. Continuarea 

coordinării; §.13. De ce trebuinţă e conversaţionalnicul lexiconu; §.14. Dar Atheneul 

românescu?; §.15. Cauza vocabulariului; §.16. Cugetul redacţiei despre cureţirea şi îndreptarea 

limbei; §.17. Cauza întârzierii cu tipărirea. – statutele soţietăţii acestia; §.18. Să îngădue a se 

rădica soţietatea aceasta; §.19. Cuvântu cătră personalul Atheneicescu  şi cabineticescu. 

Precognitele Atheneului. 

Redacţia, îndată în fruntariul Atheneului cam în formă de prefaţie, arată publicului paşurile, care 

le-au făcut pănă aci, în treaba rădicării Soţietăţii româneşti dătătoare de cărţi, înpletind în voarbă-

şi şi alte observăţii. 

§.1. Alocuţie pregătitoare. 

 Române! Tu odraslă a streluciţilor tăi stremoşi! Ce e aceasta de întru atâta te lăpădaşi de 

ştiinţe? Cum? Au poate cu miile de ani să-ţi ţână prilostirea? Au doară nu mai este rază de 

sperinţe? Nu aşa frate! Nu. Lasă-te de prejudecăţile tale; adu-ţi aminte, că tu eşti lăstariul 

heroilor, filosofilor, mehanicilor, economilor, hemicilor, doctorilor, medicilor, virtuosilor, 

măestrilor, dolfanilor (?) celor mai mari de sub soare. 

 “Rar amu estă-ntru Europa toată 

 Vreuna ghintă, carea să se zică 

 Că-i de soliu mare, şi strelucit foarte 



 Cum sânt Românii.” *) 

[ *). Cântecul naţional. Vezi mai jos la articolul al ... sub litera h) ] 

 Nu despera frate române! Ci întoarce-te cătră părăsita învăţătură, zeastrea cea ţie de moşii 

tăi rămasă. Înveţe-te patimile de atâtea sute de ani, cum că nu-ţi va mai putea fi pre pământu în 

alt tipu scăpare, decât prin învăţeturi. Socoteşte, ca de vei şi mai întârzia, mintea a ţi-o lumina, de 

viu, şi cu zile va trebui se te stângi dintră popoarăle ceale cultivite de astezi; umblă la şcoli de 

eşti încă tânăr. Manuscriptele ceale în limba ta gătite dă-le să se tipărească, apoi cumpără-le, şi 

ceteaşte-le cu sârguinţă; ţine-ţi novele, că din acestea poţi învăţa întâmplările lumii, ceale de 

astezi, prenumără-te la jurnaluri, fă-te mădulariu de aşa cărţi cumpărătoriu, care necurmat să 

tipăresc. 

§.2. Un dialogu. 

 Aşa dară; “zice Iancu din Piteşti” nu mere aceasta aşa precum socoţi; tot cărţi, tot cărţi; 

da pe ce să le cumpărăm? Apoi de am şi avea bani, pentru ce atâtea cărţi?Vezi ceaslovul celu de 

colo de pe poliţă? Din acela s-au rugat moşul meu, tatăl meu, şi eo, din acela să va putea ruga şi 

nepotul meu. 

 Cred, dragul meu, însă mai nainte să-ţi răspund pe ce să cumperi cărţi. Pre acei bani, carii 

uneori îi chieltueşti în neştire e cruţe-ţi numai grâcleanul de beuturi, e be numai apă, să vezi ce-ţi 

vei căştiga? Vei căştiga întâiu, că-ţi vor rămânea banii ce-i dai pe beuturi nechieltuiţi; a doaoa 

vei căştiga sănătate; a treia minte neturburată, şi năînvăluită, prin carea iară-ţi vei căştiga cinste, 

omenie naintea familiei tale, şi naintea streinilor; a patra rând bun în casă-ţi; a cincea înflorire 

economiei tale; iară a şasa pruncii tăi vor căpăta de la tine exemplu bunu, şi aşa prin acea cruţare 

îţi vor rămânea bani destui pentru cărţi. 

 





Ziseş mai departe că de ia şi avea bani, pentru ce atâtea cărţi? Destul Ceaslovul de pe poliţă de şa 

stremoşi rămas. – Ceaslovul ţi-i destul adevărat, pentru de a te ruga lui D-zeu, însă prin aceea ţ-ai 

înplinit numai datorinţa cea creştinească, dar nu-ţi deştepţi mintea. Afară de rugăciuni, multe sânt 

omului de lipsă. Ca să tac despre celealalte, ţi-i de lipsă a şti de eşti economu, cum să direg 

pământurile cele sterpe, viile, ş. c. l., acestea din ceaslov nu le poţi învăţa. 

 Aşa dară îm cumpăr o carte de economie, apoi capătu de proţesul nostru; 

 Încă nu. – Hei frate! Multe mai sânt în lume dă lipse să ştim, şi multe îndrăptări să 

găsăscu. Acelea nu le putem din o carte învăţa. Apoi de le-am şi putea; de unde vom ceti cele ce 

acuma le găsăsc oamenii pentru uşurarea vieţii sale? Cu bună seamă nu din ceale vechi cărţi. În 

acelea cetim numai ce au fost pre timpurile acelea, iară nu găsirile cele de astezi. 

 Apoi bine, de e aşa precum zici, că numai prin cărţi să poate omul face învăţatu, pentru ce 

cei ce ştiu preţui cărţile, nu le cumpără, şi pentru ce nu ne merg înainte cu exemplu. 

 Poate că nu le cumpără? 

 Pre mulţi învăţaţi am auzit însuş cu urechile meale zicând: Pentru ce mie carte 

românească; ce pot eo de la Românul acesta învăţa? Deacă-mi e de trebuinţesă cetescu, îmi 

cumpăr eo cărţi din alte limbi, şi din aceşea voiu învăţa ce e de lipsă. 

 Pe cine ai auzit Domnia ta aşa vorbind? 

 Da ce trebue să mă cobor la personălităţi. Ia D. P. numai în mână ver care carte 

românească, ce în anii cei mai de curând trecuţi au eşit afară, şi caută la prenumăraţi, să vezi, 

vedea-vei acolo însămnaţi preoţi de cei cu înalte învăţături înfrumuseţaţi. Te ia D-ta câtu-i de la 

marginea ţării cea de cătră mează noapte până în Mureş, să vezi, câţi prenumăraţi să află din 

atâta Românime de prin părţile acelea. Au poate că pre acolo nu sânt Români? 

 Ma sânt prin părţile acelea mulţi Români. 

 Să vezi, D-le! Eo alta să-ţi spun: tocma nao, pre carii ne înfruntaşi, puteţi mulţemi. Că şi 

acestea puţine cărţi ce aveţi. Să nu să prenumere cei de cătră mează zi, până-i ceriul, Românul 

nici o carte ar avea.  



 Da ce zici frate?! Poate că te-ai zăuitat: că p. e. şi Deitătica chiar numai unui mare patron 

dintre aceia are de a-şi mulţemi fiinţa; dar nu ştii că şi Diregătoriul bunei creştere mai pre acea 

cale au eşit; dar te-ai zăuitat, că şi Lexiconul Românescu dela Buda mai vârtos din graţia acelui 

Meţenaş au văzut lumina. 

 Aceasta e adevărat însă pentru ce nu urmează şi cei mai mici, Bărbatului acestui 

învecinicit? 

 La aceasta de astă dată îţi rămâiu dătoriu cu răspunsul; doară pentru că zi că n-au tinerii 

lor aşa Inştitutu, din care încă în tinereţe să sugă râvnă cătră cultura naţională. 

 Cum să n-aibă?; Eo aud că au ceva seminariumuri. 

 Au; dar scoală nu. 

 Da [în?] seminariumurile acele nu s-ar putea aşa semânţe sămăna? 

 S-ar putea şi acolo însă nu cu atâta sporiu. 

 Pentru ce? 

 Pentru că ce să zideşte acolo, peste una, sau doo oră după ce să ameastecă cu alţi prunci, 

iară să surpă. Ci acuma gheniul naţional s-au îngrijit şi în contra surpării acestia, căci, s-au pus 

sumă mare de bani, şi s-au rădicat (din a cui îndurare vom vedea cu vreme)  de vreocâţiva ani 

încoace un Inştitutu care s-au înzestrat cu foarte zelose mădular de la care mult nădăjduim . Cu 

vreme dară, după ce vor începe lăstarii a rodi prin ţară, va da D-zeu de şi în zisele părţi vor fi mai 

revnitori întru învăţăturile Româneşti 

 Şi eu totuş am auzit vorbindu-să şi despre zelul unor din părţile acelea. 

 Durere! Că numai a unor! Şi nu a mai multor! Şi acei unii încă sânt aceia carii s-au 

crescut în vecinetatea ţării. În partea aceia stepâneaşte mai multă căldură cătră cultura 

Românească. 

 Şi totuşi pre ceşti de pre aici aud cârtind înprotiva acelora. 

 După cugetul meu n-au drept. Să nu fie pus pronia d-zeiască pre Ardeleni în respectiva 

diregătorie, D-zeu ştie în ce somnu am fi scufundaţi, măcar de noi acuma sântem de tot deştepţi. 



Ei dară (adecă ungureanii) precum zic să crescu întră alte naţii, de la care numai hule aud peste 

poporul său. Apoi ştii că fiecine s-ar pune totdeauna între oamenii cei mai de frunte, ia numai în 

socotinţe pre unul din neamul 





lui Faraon; să vezi de ar învăţa acesta la scoli, şi de ar căpăta diregătorie, oare zice-s-ar că e de 

acel neam? 

 Din cuvintele Domniei tale nu pot încheia altă, decât că ştiinţele nu-s spre dărăpănare. 

 Cum pricepi aceasta? 

 Aşa, că cei învăţaţi să lapădă de noi; şi aceasta va fi causa de genu românescu rămâne aşa 

napoi.  

Doară din aceasta cause nu mai putem arăta dintră noi vreun D-mnu mare? 

 Cam pipei ceva, însă totuş cum să nu putem arăta; dar nu sânt conţi, Baroni dintră 

Români? 

 Ce? Conţi-Baroni – dintră Români? Ferit-au D-zeu. De când m-au făcut mamă-mea n-am 

auzit de aşa fiinţe în părţile acestea. – Unde sânt rogu-te? 

 Încoace şi-ncolo. 

 Carii sânt aceia? 

Mulţi. 

Mulţi (?) – da anumeşte-mi-i. 

Ţ-aş putea, dar nu vreu de aste dată. 

Da lase-te rogu-te nu mă ameţi cu d-aceşti baroni; da nu vezi că un Ciorogariu de 

măestreţi [???], deacă veade pre sine vreo căbănaţe [???] vânătă, măcar de nici doo ştie să zică 

omeneşte în altă limbă, îndată afectează: “Ceo vrei tu moiu? Spone la mine altu feliu; eo nu ştii 

la tine româneşte.” Ce zici la aceasta? 

Aceasta încă e adevărat; ci causa de acolo vine; de unde zisei mai sus. 

Bine. – Dar deacă-i de-acolo, pentru ce Grecu, măcar de e numai singur într-un sat, totuşi 

nu-i ruşine când să întâlneşte cu altu a vorbi greceşte, ma îşi ţine de cinstă. Au doară Grecii sug 

cu ţiţa au învaţe din şcoli dragostea cătră Naţie-ş? 



Ei aud în şcoli: ce ghintă vestită au fost cândva Elinii. 

Dar Românii nu aud de Romanii cei ce au fost odinioară învingătorii lumii. 

Ma aud. 

Apoi de ce dară? 

Mi se-mpare că şi pentru aceia, că ei sânt preapuţini. 

Cum se pricep aceasta? 

Aşa, că toţi aceia carii au venit din ţara turcului, au grecit, seau au neguţitorit; adecă aceia 

au venit de acolo, carii au fost neguţitoriu şi ştim că classa aceasta, la toate popoarele în câtva să 

ţine mai de frunte decât a plugarilor; deci strecurându-să ei pre aici în număr mai mic; ei au fost 

mai de chepetenie prin sate; despre altă parte prostimea srăcească rămâind în ţară-şi şi 

nevăzându-să pre aci Grecu sdrenţoros, sau cerşitoriu precum să văd întră plugari li să-mpare pre 

aici, că tot ce e Grecu, trebue să fie ceva nobleţi. Pre grecu acesta văzând Românul din satu a fi 

mai cinstitu, dădu şi pre feciorul său ţoală neagră, şi-l învaţe la Grecie, sau la neguţitorie; apoi şi 

betul românu neştiind să zică că-i “neguţitoriu” au zis că-i “grecu”, mai pre urmă pruncii lui au 

ţinut, că sânt chiar din Morea veniţi. 

Ce? – doară nu ştie deschilini Românul cuvântul: “neguţitoriu” de “Grecu”? 

El cuvintele aceste acuma începe a le deschilini; ci până aci tare le amesteca. Au nu ştii 

aîntâmplarea aceia cu Jidovu?  

Nu. 

Într-un setuţi un românaşu au cumpărat iască de la un jidovu, carele vindea creamene; şi 

camişe. Altu Românu îl întrebă: de la cine au cumpărat iasca? cela au răspuns de la “grecu”. 

Românu acesta fiind oţâră mai cu minte, zisă de la ce grecu? Cel dintâiu zisă: mult mă mir de 

aceasta întrebare: au nu ştii că jidovul nostru e grecu? Vezi frate! Mulţi de aceşti greci sânt prin 

ţara noastre. 

Apoi bine, D-le! Deacă am venit acuma până întru atâta, acei ce vin de la turcu toţi sânt 

greci, adecă pricepu clar Greci sau elini? 



Ba.  

Pentru ce dară să zic Greci? 

Da nu-ţi spuseiu. 

Bine, bine, eo nu mă iau după ei, ci aceia 





întrebu: pentru ce-i cunoaştem noi pre aici de greci? 

Pre cei ce vin din Tesalia, Traţia, au din Maţedoniade vorbesc pre aicea maţedoromâşte 

[???], îi cunoaştem de Români; pre cei ce vin din Italia, îi cunoaştem de Taliani pre carii 

aşijderea îi cunoaştem de un sânge cu noi. 

De un sânge cu noi? Apoi cei de sub turcu zici că sânt Româ-â-âni? De unde sânt ei 

români? 

Ceteşte istoriile; şi peste puţin timpu ceteşte iarăş Istoria carea să va da prin Soţietatea 

aceasta Românească la lumină. 

Apoi cum aşa? Seau nu ştii că ei să ţân greci? 

Ba. 

Cează [???] ei să ţân. 

Carii sânt aceia? 

Mulţi cunoscu eo de acestea prin ceteţile şi satele noastre. 

Aceia poate fi, ci nu te luva după ei, acestii încă nu ştiu Istoriile. Mai bine e-te Dumneata 

după Peştani. Domnii aceia fiind într-o cetate luminată, şi mai curund având ocasie spre cultură, 

mai curund şi veniră la urzirea cea adevărată a naţiei sale, acuş va trece aceasta într-alte cetăţi. 

Aceasta o gătarăm, ci se te mai întreb ceva. 

Auzim. 

Dar Domnii cei luminaţi de români [???] câtu-i de la Cărpat până în Mureş, pentru ce nu 

dau vreo carte în limba Românească? 

Ţ-am spus că nu prea au scoli, de unde să sugă râvnă. 

Dar bine, bine; ci totuş dintră atâta omăt? 



Aceia nu putem spune că nu au dat. Au dat şi ei: iată avem Istoria cea vestită despre 

începutul Românilor; avem o Gramatică daco-romană; avem omul de lume; avem un Acathistu 

din anul 1801 la Sibiiu tipărit; şi încă doară şi altele. 

Doară şi altele...? Care mai sânt? Înşiră-le rogu-te. 

Poate că mai sânt tipărite care nu mi-au venit la mână ci am auzit, ma am şi văzut câteva 

manuscripte foarte frumoasă, de bărbaţi vestiţi şi preaaleş alcătuite, care până acuma n-au putut 

să se tipărească...? Pentru ce? 

Pentru că au fost de ei făcute. 

Price-e-ep – apoi bine, bine; ce e aceasta ca pentru că sânt făcute de ei să nu poată da ei 

cărţile lor afară? 

Ei le-ar putea da, ci ce folos, când nu să cumpără. 

Cum aşa? 

Aşa bine; nu să cumpără. – ei de ei nu le cumpără, că însuţi zisăşi mai nainte: că celor 

învăţaţi nu le trebue cărţi româneşti; iară cestealalţi fug de ele; le cutrupescu. 

Doamne apără: le cutrupescu? Aceasta n-am mai auzit în veacul al 19-lea ca cărţile să le 

cutrupască cineva, ce la alte naţii în atâta sfinţenie să ţin. - - Cum vei putea Domnia ta arăta 

aceasta? 

Cu scriptele unuia dintră ei, unde tocmai să plânje înprotiva paşului acestuia; şi întreabă 

pre detătoriul de Dietetici, se vezi ce au iscucit [???] pentru că le-au închinat unui meţenaş. 

No aceasta n-am mai auzit. Rogu-te cine le-a cutrepit? 

La aceasta numai tânguitoriul ţ-ar şti respunde. 

D-ne iarte-le păcatele. Şode sânt întâmplările lumii acestia. 

Şoade zău. 



Apoi bine; deacă merge aceasta pe la noi aşa de cu greu; pentru ce nu merge mai uşor în 

Ardeal, unde nu sânt aşa înpărecheri între acestea doo clasă? 

Acolo încă sânt înpărăcheri, dar sânt şi alte cauze. 

Care sânt acele? 

De altă dată îţi voi respunde. 

Poate că ai ceva pricină, de nu-mi răspunzi acuma? 

N-am alta, numai că de astă dată foarte mi să îngroaşă materia de tipărit. 

 





Iartă, D-ne! Numai una să te mai întreb despre un locu. Domnia ta te tânguiai în zilele 

aceste: că în ţara învecinată  la un loc ai scris de vreo 5 ori în treaba unor cărţi, ce vrei acuma a le 

da la lume, şi nu ţi s-au răspuns nici câtu-i o litără. Cum să pricep eo aceasta? 

Nu m-ai priceput bine, că mi s-au răspuns. 

Ma bine te-am priceput: că unu carele să zice că e de chepetenie într-o ceată de Români, 

nici la a 5-a scrisoare nu ţ-au răspuns. 

Drept ai, îmi aduc aminte acuma şi eo, apoi vezi, nu mi-au răspuns. 

Doră din pricinile ce vorbirăm mai nainte. 

D-zău ştie, poate fi şi din acele, ci nimic de acea [???]; am eu totuş mare nădejde: că după 

ce vor începe a să vedea ceva urme din ostenealele meale, să va îndemna oamenii şi pre acolo. 

Apoi poate fi şi altă cauză. Ei pre mine, şi caracterul meu nu-l cunoscu; să tem a-m 

încredinţaînainte, că vezi au fost şi de aşa feali, care au primit la parale cu nume că vor da cărţi, 

mai pre urmă oamenii n-au fost nici cu cărţile, nici cu creiţeraşii. 

Dar totuş, D-le! Întru atâta a perde încrezământul!? Dară nu mai sânt oameni cu caractăr 

statornicu? D-le eo sânt om sârac, şi de m-ai fi descoperit aşa ceva, tocma să fiu şi ştiut a bună 

[???] samă, că scopul nuţi să va putea înplini, totuş barem ca să pot cugetul cel bun dărui, după 

câtă sârăcie toată, ţ-aş fi resolvit ceva, cu atâta mai vârtos; fiindcă lesne aş fi putut încheia că cu 

clătirea unui lucru ca acesta, nu puţine chieltuieli vei fi avut; care lucru deoarece ţinteşte spre 

binele tuturor, toţi s-ar şi cuveni să-l răzimăm. Mai bine ceva greomânt să-l purtăm toţi, decât să 

lăsăm numai pre unul să se surupe sub dânsul; şi m-aş fi ţinut de mare laudă, că am prinosit şi eo 

ceva spre binele de comun. Îţi mărturisescu: că de aceasta cu atâta mai tare mă mir, cu cât mai 

multe laude aud din părţile acele şovăind pre la urechile noastre, poate că doară nu ţ-au ajuns 

epistoalele acolo.  

Am la mână scrisoare despre predarea lor; ci nu te mira de aceasta, că multe s-au 

întâmplat în lume; n-am păţit eo numai acolo aşa, ci şi în Bucovina, şi în Ţara Românească, şi în 

Moldovia; însă totuş în acestea doă de pre urmă prinţipaturi mai dădui după multe zbuciumări 

barem de doi bărbaţi şi în Besarabia de unu, cari mă auziră; ci durere! Că în Bucovina 

nicidecum!! 



Nicidecum!? 

Nicidecum. 

Deacă avem acolo barem un Episcopu. 

Avurăm dar îl părdurăm, că au murit în luna lui Octobr. la a. 1834. 

Uşoră să-i fie ţărina! – D-zeu să ajute pre Preamilostivul Monarhu, să poată afla balzam 

vindecătoriu pe acea rană naţională. Acuma dară toate le înpăcaiu, afară de o întrebare carea 

nicidecum o pot îneca; rogu-te spune-mi: Pentru ce s-au cutropit cartea tânguitoriului aceluia? 

Eo nu ştiu, doară pentru ca să nu se nască ceva şovăire în leage. 

Eo am cetit acea carte, şi nu-m aduc aminte spre aşa ceva să fie acolo dat ocasie. 

Eo încă aşa cred. 

Apoi cum dară; ce e cauza? 

Aceia, că să tem şi de umbră? 

Bine numai prin aceaia fac mai rău. 

Cred.  

Lasă să-ş dea fieştecare cugetul său slobod afară; că apoi vom putea şi noi respunde la ale 

lui de nu vorbeşte pră calea adevărului. 

Las; însă nu lasă alţii. Eo despre partea mea, despre aceia carte, carea nu-i Bisericească aş fi de 

acel cugetu: să o cumpărăm, şi numai la vrednicia ei să căutăm, iară la aceia, că cela sau cesta, e 

de aceasta sau aceia parte, să nu privim. Prin aceia nici o şovăire să stârneşte în lege. Eo cunoscu 

aşa oameni carii au învăţat la alte naţii carii au cetit multe cărţi de ale altora; carii s-au 

înpretinoşat cu oameni de alte naţii, şi legi, şi totuş au fost mai statornici în credinţe, decât 

măcarcine altu în alt loc crescutu; şi nu fără fundament au fost mai statornici, că iscusind şi 

văzând multe, au avut mai îndelungată ocasie de a învăţa sfinţenia legii. Noi sântem fii patriei, 

noi să ne iubim unul pre altul, şi Patria noastre, şi pre craiul; apoi despre partea mea creadă cine 

ce vrea. 





Noi să căutăm la cinstea aproapelui nostru; şi de-l vedem că e după legile D-zeeşti şi 

Cetăţeneşti să-l înbrăţoşăm, macar ce crede el măcar de e şi jidov. Un jidov de omenie, mai mult 

folos aduce omenirei, şi Patriei, decât 100 de creştini răi. 

Dar tocmai aşa vorbeşti? 

Zi că nu-i aşa. Eu aici îţi vorbescu ca fiiul patriei, carele mă nevoescu a iubi adevărul; 

carele peste măsură îmi iubescu leagea, îm iubescu Craiul, şi patria mea cea ungurească; dar nici 

pre cei de altă leage îi urgisescu. Eo în toată curgerea cea litărală, nici când mă voiu atinge de 

credinţa şi de faptele altuia. Cine ce va face, el vadă. Al meu scop e după subţirica mea putinţe a 

lumina Naţia cea Românească; a căria mădulariu a mă numi nici în aceasta, nici în ceialaltă 

lumenu-mi va fi ruşine, ma de mare cinste îmi voiu ţinea. Apoi ca cel ce lăcuescu în ţara 

ungurească , ca cel ce mă scutesc sub legile ungureşti, mă voi numi precum trebue să ne numim 

şi ceialalţi toţi, măcar de ce neam sântem, mă voiu numi zic “ungureanu” şi cu tot prilejul voiu fi 

gata spre slujba Regului nostru, legii, patriei ungureşti, şi naţiei Româneşti. Preatenilor acestora 

eo încă le voiu fi priatăn, duşmanilor, duşman. Aceasta pentru aceia-ţi înşiru, să ştii de ce cuget 

sânt. Ca cetindu-m scrisorile, cugetul să nu mi-l abaţi în stânga. 

Acestea toate le-am priceput, şi alta nu pot zice: de cât va da cine ce face. Blem să 

meargem mai departe. 

Blem să meargem. 

Deacă zici D-ta, că cărţile le dai afară pentru toţi, pentru ce nu le dai cu stremoşeştile 

lităre lătineşti. Dară şi aceasta e una cauze de Preoţii şi Domnii cei învăţaţi nu dau afară, nici 

cumpără cărţi Româneşti. 

Să-ţi respund întâiu la una; pentru ce nu le dau eo cu litere stremoşeşti? Cu bună samă 

mie încă rău îm pare, că nu le dau aşa afară; că atunci barem am putea areta tuturor familiaritatea 

limbei româneşti, ce face cu cea lătinească; şi aceasta ar fi un docummentu puternicu naintea 

lumii întregi, spre de arăzima [???]: că noi sântem fiii cei adevăraţi ai Romanilor; ci nu tot, 

pentru că cea mai mare parte a publicului Romanescu încă nu ştie ceti cu acestea litere; iară cei 

puţini care ştiu ceti lătineaşte nu pre cumpără cărţi Româneşti, şi de ar şi cumpăra, aceia ştiu ceti 



şi ţiriliceşte. Apoi ca o carte să o las a să tipări şi cu acestea, şi cu acele litere, nici finanţia, dar 

nici economia mă lasă; mai bine pre acei bani voiu tipări iară altă carte. 

Bine; numai de le-ai da cu litere lătineşti, nimic am păgubi, că în locul Românilorle-ar 

putea ceti oamenii din alte naţii. 

Să nu te zăuiţi de aceia; că acestea cărţi le dăm afară numai pentru Români, şi pe cheltuiala 

românilor. Apoi de le-ar  şi ceti alte naţii; ce ne-am folosii că numai le cetescu, deacă nu le şi 

pricep. Deacă am vedea, că multe naţii din monarhie vorbescu Româneşte şi prinosescu bani spre 

cumpărarea cărţilor Româneşti; atunci nu zicem că nu ne-am hotărî şi spre aceasta. Apoi cei ce 

din alte naţii ştiu vorbi Româneaşte, deacă tocma au pasie, în foarte puţine zile pot învăţa a ceti şi 

cu slove. Mai greu este a învăţa o limbă decât neşte slove... Acuşi când odată vor ajunge românii 

la treapta aceia, ca să ştie ceti lătineşte, lesne va fi nepoţilor a da cărţi cu acelea litere; mai bine 

să voim atâta cât putem, decâtu mult şi în capăt iarăş nimica. – Zisăş mai nainte, că doară şi 

aceasta causă este una, de preoţii şi Domnii cei învăţaţi 





nu dau afară, nici cumpără cărţi rumâneşti. – Poate fi; ci eo totuş rămân prelângă ale 

mele: adecă că nu sânt bine adăpaţi, şi înrădăcinaţi întru iubirea naţiei; că nu mi să veade a să 

cuveni că cred eo a lăcui într-un om învăţat tocma atâta capriţiu, ca pentru neşte simple încoace 

şi încolo încovieturi, şi tresături de lităre, adecă pentru că în loc de “p” să scrie “П”, şi pentru că 

“v”  să sloboade din peană în forma aceasta “B”, să lapede cultura, şi mergerea înainte a naţiei 

sale, mai vârtos când chiar poate priceape că naţia nu-i de vină şi că încă aceasta nu au ajuns 

pănă întru atâta. – Mai ai ceva de a mă întreba? 

Ba; acuma nu te opăcescu mai mult în cele ce ţ-ai propus. Poţi de mine cuvânta mai 

departe. 

Aşa, aşa, frate! Ca să mă întorc de unde mi să curmă vorba: şcoli, şi cărţi. Şcoli pentru cei 

tineri, şi cărţi pentru toţi din toată vârsta, şi din toate unghiurile. Cărţile sânt aşa sculă, care 

strebat pretutindenea. În mijlocul pădurei încă poate omul prin cărţi să ştie cele ce să întâmplă în 

lume; care fără de cărţi cu mari cheltuieli, trudă, şi alergări le-ar putea culeage. Şi tocma aceasta 

causă mă îndemnă spre mijlocirea rădicării unei soţieteţi plăsmuitoare, dătătoare, vânzătoare, şi 

cumpărătoare de cărţi romaneşti şi aceasta să întâmplă aşa: 

§.3. Ispita şi mustrarea cugetului. 

De câţiva ani încoace sâmţ: că ceva ca un teascu îm zace pre inimă, sâmţ ceva, ce mă face zioa şi 

noaptea a gândi, ceă mă roade la cuget, ce mă mustră; mi să-m pare că ceva neîncetat aşa-mi 

sopteşte din lăuntru: Ome! tu pănă acuma încă poţinu ai făcutu pentru naţia-ţi; acelea ce ai făcut; 

sânt nimica, că numai simpla datorinţă a chetării ţ-ai înplinit. De la tine naţia aşteaptă mai mare 

prinos. Să ştii că tu nici în aceasta nici în ceaialaltă lume, până atunci nu vei avea odihnă, pănă 

când toate puterile tale şi cele sufleteşti, şi cele trupeşti nu le vei însoţi cu ale altora, şi după 

puţinelele tale daruri nu vei năzui şi tu a lucra întru scăparea naţiei din jalnica osândă a neştiinţei. 

Orbu eşti au nu vezi? Cum un popor nu prea mic să nevoeşte dintr-o prepastie a să urca, şi a eşi 

în priveliştea altor ghinte de pre faţa pământului! Surdu eşti au nu auzi? Cum să rădică dintr-o 

adâncime cătră urechi-ţi un chiotu groaznicu, care aşa răsună: Nu ne lăsaţi creştinilor să ne 

stângem de tot! Fă ce ţine digni [???] de a ţipa şi pre noi din viaţă-vă barem o clipită cât de 

puţintică: să vedeţi, cum noi atâtea sute de mii de suflete, de atâtea sute de ani geme de ceaţa 

neştiinţei înfăşuraţi. Întoarceţi-vă mila cătră noi voi învăţaţilor! Voi cei ce vă numiţi amiţii 

omenirei, de vedeţi năfericirea noastre. Sufletele voastre Bogaţilor! Dee sama naintea thronului 

Dumnezeescu de ne veţi lăsa şi mai departe nămângăiaţi. În putere vă stă, de la voi atârnă a ne 

scăpa  de jalnica noastră orbire; un grai numai din gură-vă, şi îndată ni să vor fărâma lanţurile 

ticăloşiei. Rugămu-ne dară voă şteargeţi amărăciunile vieţii de pre amărâta noastre faţă; daţi 



mână de ajutoriu Împăratului şi Părintelui nostru celui adevărat, carele acuma cu mare dreptate 

ne stăpâneşte, carele  pre toate naţiile de sub fericitul său septru (schiptru) voeşte a le noroci, a le 

lămuri, a le spăla de sgura, de slinu, şi de rugina neştiinţei, a le uşura de teascul superştiţiei, şi 





nu-l opăciţi, nu-l zăboviţi întru preasfântul său scop; cu umeri înbinaţi, cu un sufletu şi cu 

o inimă apucaţi-vă de rădicarea şcolilor, de lăţirea învăţăturilor, de tipărirea cărţilor. Cărţile 

tipărite voi avuţilor! Cărora D-zeu au dat aur şi argintu nu spre înbuibarea, ci spre lăţirea 

Creştinăteţii, spre rădicarea săracilor, înpărţiţi-le în dar pintră pruncii cei sâraci, cei orfenei, căci 

aurul, şi argintul, şi toate vistierile de pre pământ  sânt zădarnice, sânt deşertăciuni, numai vestea 

cea bună, şi facerile de bine e moştenirea cea adevărată în lume; pentru că acestea numai ne 

înfrumseţază numele în vecii vecilor, şi ne pun în ceata nemuritorilor. Iară voi învăţaţilor! Pre 

carii D-nul D-zeu v-au binecuvântat cu talent şi v-au ajutat de v-aţi scuturat de orbie, nu vă 

cruţaţi usteneala, ci lucraţi, şi tâlmăciţi la cărţi neîncetat; că D-zeu îi va deştepta pre cei ce le pot 

face lumii cunoscute, şi i le va pune înainte: că postul, înfrânarea de la mâncări, rugăciunile, 

parastasurile, numai atunci vor fi primite, de le vor încorona cu fapte bune; le va deşchide prin 

sfânta leage ochiişi le va pune înainte: cum că deacă ceriului iaste plăcut lucru, când pre un 

sârac, pre un bubos, pre un bolnav, pre un neputincios îl miluescu, îl spală, îl curăţescu, îl 

crănescu şi-l adapă; cu cât mai spre plăceare face Thronului D-zeirii şi mai mare ertare de păcate 

îş căştigă, acela, carele ocroteşte pre un popor întregu, ce de atâtea sute de ani geme şi pătimeşte 

în groasă neştiinţă, carele cu ochii cei plini de lacrămi cătră ceriu rădicaţi strigă: O boerilor! 

Curmaţi odată durerile noastre, destule să vă fie patimile, puneţi-m odată capăt, ca să putem şi 

noi dinpreună cu voi mări pre stăpânul ceriului şi al pământului în vecii vecilor. 

Acestea erau preapreţuite Române! care nu-mi dedeau pace nici când dormeam, nici când 

privegheam, nici când eram sângur, nici când eram cu alţii; care necontenit mă amistuiau, şi mă 

amistue şi astezi, aşa, cât nu mă pot odihni; care fac de mă apucă gândurile; cele ce acuma mă 

înalţe până la ceriu în nedejde, acum mă svârlescu sub fundul pământului; care mă fac de uneori 

îmi nălucescu palaturi de aur, uneori mă aflu în poeţi de pae; care gândurile întru atâta mi le 

răsfiră; cât de mi s-ar întâmpla acuma să-m dau sufletul prin o moarte năprasnică, mai că ar 

trebui să cred cu cel mojicu, că sufletul meu în ceialaltă lume nu va ave odihnă, ci va fi silit până 

atunci pintră oameni în lumea aceasta a rătăci, până când încredinţatele mie de nişte amici ai mei 

unele comisii naţionalnice, nu le va luva de pre umerii ticălosului meu trupu în care în lumea 

aceasta câţiva ani fără de niciun folos au petrecut, şi până ce nu le va pune pe alţi umeri mai 

fericiţi. 

§.4. Din mai multe lături pe sama Atheneului şi a cabinetului să adună materii de tipărit. 



Aici ştiu iubite cetitoriule! că ţi să va stârni o seate de a şti ce comisii sânt aceste? 

 „1iu Un Lisses din 34. de coale în versuri. 

2. Corăbiarul cel dintâiu din 7. coale în versuri. 

3. Pipelia din 4. coale în versuri. 

4. Lucreţia din 22 de coale în versuri. 

5. Loreti de la Mar Montel din 11. coale în versuri. 

6. Nişte fragmenturi de la Ovedie din 8 ½ coale în versuri. 

7. Starea Românilor din Ungaria de la întroducerea Preparandiei; din 12. coale în 

versuri. 

8. Gheografia matematică, fizică, şi politică; din 52. coale în proasă. 

 





9. Doă nopţi groaznice, sau paliul cel verde din Veneţia; din 20 de coale în prosă. 

10. Arithmetică memorială; din 50. de coale în prosă. 

11. Moartea Polixenii Radacu întâmplată în anul 1803, din 1 ½ coale în versuri. 

12. Arătarea naşterii lui Huneadi şi mai departe; din 6. coale în prosă. 

13. Arithmetica cu ţifre; din 30 de coale.  

14. Jalnica oftare asupra boalei holera; din 2. coale în versuri. 

15. Încă 3. manuscripte de socote din cap; toate laolaltă 16 ½ cole. 

16. Uciderea prin otravă; din 1 ½ de coală. Un opus theatralnic. 

17. Historia Romanilor înpletită cu a Românilor de astezi aproape de 300 de coale în 4 

tomuri (?) în prosă.” 

 (Nişte preaînvăţaţi bărbaţi rumâni nainte de ianuari ??? veniră la mine) şi-m zisără: D-le! 

iată sedelile noastre, care le-am vărsat pentru luminarea ghintei româneşti. Nenumărate nopţi, 

doară şi cu scădearea averii, sănătăţii, şi a familiei noastre am petrecut, până ce le-am scos. 

Departe să fie de noi tot intăresul, şi nu poftim altă muneraţie, fără numai caută, doară vei afla 

ceva ocasie de a le împărtăşi cu românimea. Aceasta de să va întâmpla, un nou îndemn, ni să va 

adauge, pentru de a lucra mai departe în treaba literaturei româneşti. 

Noi n-avem putinţe de a le înpărtăşi cu lumea, caută, cearcă, doară vei afla ceva 

mijlocire. 

Scrisorile acestea eo văzându-le, încât mă bucuraiu, întru atâta de tare de altă parte mi să 

umplură ochii de lacrămi, căzându-mi în minte, cum de nu să putu întâmpla, de şi cei fericiţi ai 

Minervii sfinţiţi români, adecă auctorii cărţilor acestora, dintră carii unii demult putrezescu, să 

învredniciră încă în viaţă-le a gusta din rodul ustenealelor sale, dar mai vârtos aceia de tot mă 

doborea: că atâtea mii de români voi soartea a resturna sub recea cojbă a pământului, fără de ce 

le-ar fi înpins ocasie de a vedea din manuscriptul de sub numărul al 17. strelucita sa naştere, şi 

mai strelucitele fapte a stremoşilor săi. 



Clipita aceasta îmi fu începutul, când mă lăsă lineştirea sufletului. Eo manuscriptele le 

primiiu şi din acea cirtă zioa şi noaptea mă zbuciumam, cum aş putea şi aşteptării amicilor, şi 

bunului de comun respunde. Mă învârtiiu cu ele în toate laturile, ceruiu când de la unul, când de 

la altul sfat; unul zicea una, altul alta. Socotiiu să le dau afară prin prenumeraţie, ci curând mă 

cutrupi dăjnădăjduirea, aducându-mi aminte de patimile altora; şi mi să năluci: că acela mod n-ar 

fi altă, decât cu de-adânsul a mă arunca în văltoarea pricurităţii; deoarece din întâmplările altora 

mă învăţasăm, cum că prin aşa prenumăraţie să culeg bani, din carii dabea o parte mică viind la 

mânile dădătoriului de cărţi, şi cartea rămâne nerăscumpărată, şi banii perduţi, şi cinstea 

cărturariului călcată. Şi în luptele acestea numai atunci mă luvaiu pe samă, când câţiva ani din 

şirul timpului să şi răsturnară în adâncimea cea fără de fund a lumii, unde toate fără de urmă să 

amistuescu. 

§.5. Zămislirea unui conţeptu despre rădicarea unei soţieteţi carea sub aceste doo numiri 

ghenăralnice „Atheneu romanescu; şi Cabinetul muselor romane” ţinteşte  a tipări cărţi 

româneşti, şi a uşura preţul lor. 

 





[Până aci numai s-au putut coriga??? neavând vreme mai multă] 

Când înpresoratul de năputinţe mai tare mă zvârguleam în zbuciumările mele, când mai 

că să stingea şi cea mai de pre urmă schintea a sperinţei, atunci deodată mi să nălucii un planu. 

Prin acestu planu arătând cum s-ar pute face, ca şi noi românii ca şi alte naţii luminate 

sub numele acesta: „{Atheneul cunoştinţelor} Cabinetul muselor romane” să putem avea un 

şipotu cărturărescu năstărpit, din care în tot anul barem de doă ori nesmintit să căpătăm câteva 

cărţi prospete, cu preţu mai uşor, am cerut ajutori de la cei mai revnitori de 30 fW, sau de 36 de 

ţvanţigi de argint; aşa, ca numai cu cărţi să fiu îndâtorat a-i răspleti. Pre aceia ce sub aşa condiţie 

ne-ar înprumuta de bani am început a-i numi „Patroni” sau deosebi „Acţionari”, iară pre cei ce 

banii odată deruiţi nici într-un tip, nu i-ar cere napoi, îi numim „Meţenaşi” şi „Protectori”. 

Acelu proiectu la începutu numai acelora îl hotărâsăm a-l face cunoscutu, despre carii 

simţisăm, sau din alţii auzisăm că sânt cu deschilinită râvnă spre lăţirea lităraturii întră Români, 

însă după ce mai târziu (precum să va vedea mai jos) fuiu provocat şi prin Inclitul Comitatu al 

Aradului să-l aştern înaltelor Dicasterii ungureşti spre cernere, şi după ce şi prin unii iubitori de 

Naţie fuiu înboldit să-l fac tuturor cunoscutu, mai mult nu văd a fi de lipsă a-l tăinui. Îl aştern 

dară publicului spre cetire ; şi aceasta acuma cu atâta mai bucuros fac, cu cât mai tare mă 

nutrează sperinţa, că deacă ca un lucru înaintea părţii cei mai mari a oamenilor necunoscut ş-au 

putut afla (precum să vede la personalul cabineticescu) învoitori spre 56 de Acţii; de-aci înnainte 

încă şi mai mulţi părtinitori prin unghiurile ţerilor îş va găsi de carii eo altcum nicicând n-aş fi 

putut apropia. Înştinţarea aceia aşa sună: 

 

Publicaţie 

Să aduce la publica cunoştinţă: că alcătuirea în Arad în Ungaria o Soţietate de bărbaţi 

învăţaţi, şi zeloşi naţionalisti, a cărora representator este subdescrisul profesor Alexandru Gavra, 

s-au plesmuit un Planu ţentuitoriu spre înlesnirea tipărirei de cărţi în limba romanească, care cărţi 

pre lângă speţialnicul său nume vor eşi la lumină sub aceste gheneralnice titule: „Atheneu 

romanescu; şi Cabinetul Muselor romane.” 

 



 

 

Planul 

După care să vor tipări mai multe cărţi romaneşti 

Să înfiinţază o soţietate, carea are trei scopuri: a) a tipări cărţi spre folosul românilor, şi 

prin ele a lăţii lumina cunoştinţii; v) a îndemna pre cei învăţaţi ai naţiei spre alcătuirea şi 

traducerea de cărţi; g) a mijloci cu cărţile în însămnat folos naţiei, prin care cărţi nicidecum pot 

Acţionarii (adecă mădulările Soţietăţii) păgubi aceia ce au dat; mă dinprotivă, cu bună samă pot 

nădăjdui, că înprumutaţii săi bani, nu vor fi nici într-o primejdie, şi că poftitorilor de căştigu, 

totdeodată vor aduce şi căştig. 

 

Puncturile care vor fi Soţietăţii spre povăţuire, sânt următoarele: 

1.) În aceasta soţietate să primeşte orişice naţionalistu cinstitu, carele doreşte a rădica ceaţa de 

pre Naţia romănească, cum şi persoanele care să află în ranguri, şi deregătorii, precum sânt: 

Domni de comitat, protopresfiterii, diştrictualnicii Directori, Profesorii, localnicii Directori, 

Parohi, Notari, Învăţătorii, şi neguţitorii; fiindcă la casile acestora, 





întorcândusă mulţi oameni se presupune despre ei, că au cea mai bună ocasie de a înpărţi 

cărţile pintră popor. Iar din prinţipaturile Moldoviei şi a Valahiei: Înaltpreaosfinţiţi Părinţi 

Mitropoliţi, Arhierei, şi alte persoane Bisericeşti, cum şi Domniile lor, preavrednici de titulele 

sale, Boeri Romani, şi Classa lităraţilor; care tot aceste au a să înţelege şi despre Besarabia, şi 

Bucovina. Mădularele Soţietăţii acestia să vor numi „Acţionariu”. 

2.) De câte ori să va tipări câtă vreo carte, de atâtea ori fieştecarele acţionariu va da în 

soţietatea aceasta, câte 30 fW sau 36 ţvanţegheri în argint. O aşa sumă dară să va numi „Acţie”. 

3.) Acţionariul, suma ce au dat-o, mai mult nu o va căpăta în bani gata, ci după ce va eşi 

cartea la lumină, va căpăta în locul ei atâte exemplare, câte sânt de lipsă spre scăriţarea 

înprumutaţilor bani, însă cărţile acestea, precum să vede la Punctul al 6-lea le va căpăta cu mult 

mai cu mic preţiu decât ce să vor vinde mai în urmă neprenumeraţilor, sau nenesubscribenşilor. 

4.) Deacă cutare Acţionari va pofti a lua mai multe Acţii, ori va ave nădejde de a putea 

vinde mai multe cărţi, poate să depună de 2ă ori, de 3i ori, sau şi mai de multe ori câte 30. de flo: 

W sau 36 de ţvanţigheri de Argint; şi apoi atâtea Acţii îş va căştiga. Mai departe: 

5.) Ca să se poată Acţionariul încredinţa despre vinderea cărţilor sale, şi scuti de toată 

primejdia pagubei, toate să înştinţează prinprejurul său Prenumeraţie, sau şi subscribţie. Însă 

aceasta numai atuncea poate să facă, după ce să va da de ştire Acţionarilor sau ortacilor preţul 

cărţii aceia, carea mai de aproape va eşi la lumină: pentru că acum, când dă Acţionariul cei 36 de 

ţvanţigheri de la sine, încă nu să poate şti preţul cărţii. Apoi numele prenumeraţilor, şi a 

subscribenşilor acelora, dinpreună cu caractărul lor să va tipări în dar, la călcâiul cărţii, spre 

aducere aminte fundatorilor cabinetului muselor romane. Timpul când poate să se vestească 

prenumeraţia sau subscribţia, cu o lună, sau 2ă luni mai nainte de eşirea cărţii, dinpreună cu 

preţul cărţii eo îl voiu face cunoscut tuturor Acţionarilor. 

6.) Acesta va fi firul cel povă ş. c. l. 

 





Cuprinsul Atheneului întreg 

În frunte să prepun precognitele Atheneului în 19 §§, dintră care 5 paragrafuri să văd aci. 

După aceia urmează 

2-a ceialaltă materie a Atheneului în Articuluri împărţită; anume articului 1iu este acesta „Ce 

bunătate nespusă iaste în ţară Craiul, mai marii pământului şi legile.” Pe lângă aceia aci vine  şi 

cântecul Împăratului, deşchinzându-să  Atheneul nostru cu versurile acest în trei limbi: „Doamne 

ţine pre împăratul.” Şi: „Rugăciunea pruncilor rumâni umblători în şcoală” compusă de M. Sinai. 

Articulul al 2-lea tot aceste rugăciuni pentru împăratul cel ce ne-au dat noă slobozenie a rădica 

aceasta Soţietate, cuprinde în sine. Articulul al 3-lea cuvintează despre Fridric cel Mare craiul 

Borusiei. Articulul al 4-lea Despre ogna de sare de la Filiţca. Articul al 5-lea câteva sferte din 

methologhie ???. Articul al 6-lea despre Tăiatru. În Articulul al 7-lea Muza noastre cea pătrunsă 

de bucuria deşchiderei a Inştitutului Biblio-Graficescu să îndeamnă a fi spre petrecerea 

publicului nostru şi pre alaută românească în auzul soţietăţii întregi răsună versurile următoare 

precum urmează Gratulaţie şi celelalte. Articulul al 8-lea Despre Dieta Ungarii. Articulul al 9-lea 

Ţânţarii sau precum zic bănăţenii musca de la Columbaţi din Bănatul Timişorii. Articulul al 10-

lea  Ceva şi din lucrurile politiceşti. Despre unile cete heroice bisericeşti şi mireneşti  cu o icoană 

iluminată. Articulul al 11-lea O pătaşcă de arcamuri ??? care ţântesc spre întrăgită podoabă, 

curăţirea, trupului omenesc, precum şi pre unile ramuri de economie. Articulul şi Tăişul al 12-lea 

un prezent de la Atheneu pre sama strenepoţilor. Cuprinsul acestuia este Historia pre scurt a unor 

staturi de Moşie ale Monarhiei Austriace. Apoi urmează despre Transivlania. – Scurtă înşirare a 

întâmplărior mai vârtos bisericeşti a românilor din Ardeal. – Ardealul scos de sub atărnarea 

Turcească şi pus sub stăpânirea căsii Austriace. Începutul Unirei. – Ramul întâiu Românii cei ce 

au trecut la Leagea G-Catholică. Acesta să află aci trimis pre sama D-lui Episcop. – Ramul al 2-

lea Rumânii cei ce să ţân de Bisearica răsăritului. – Statul Dieţezii neunite din Ardeal. Năditură 

la scurta înşirare a întâmplărilor Naţiei româneşti din Ardeal. Înştanţie: prin carea românii din 

Ardeal să roagă de Împăratul şi Craiul Leopold al 2-lea, ca să facă să se desputernicească 

Articulul al 6-lea al Dietii de la a. 1744., şi să lasă dinapoi drepturile cele ce cândva le-au avut, 

iară acuma numai la 3 Naţii primite sânt de comun tipărită în Cluj în limba lătinească la anul 

1791 şi acuma de pe lătinie pe rumânie întoarsă. Înălţate Împărate! – Acuma în Articulurile 

următore prepun Biografiile lui Calvinus şi a lui Lutăr. – Despre cutremurul de pământ din 

Lagabon???. Despre de fier. Despre ploae. Neao, grindină, ceaţe, aburi, nori, şi alte fenomene. 

Despre gârgheriţe. Despre pocituri, Strigoi. Despre fugirea şi cădearea stelelor din ceriu şi despre 

şolomenii. – Despre vihol, fulger, tresnet. 





peatra Tresnetului şi despre modul de a pute încungiura tresnetul. Despre foamete, Lipsă, 

scumpătate şi despre leacul anului neroditoriu. Mai multe anegdote. Neşte probleme 

Arithmeticeşti. Cathalogul tuturor cărţilor rumâneşti care să află de vândut. Unele întâmplări 

înprotiva superştiţii; şi alte lucruri rumânilor foarte folositoare. Să mai adauge, încă şi să 

amestecă în materia Atheneului o icoană de modă după jurnalurile Parizului Illuminată, Cu mai 

multe iconi Negre care sânt de lipsă spre tâlmăcirea unor obiecturi. 

 





Articulul  

şi  

Tăişul al 12-lea 

Un Presentu 

de la Atheneu pe sama strenepoţilor. 

Nainte de ce ne vom apuca de arătarea Presentului, am să zic 

un cuvântu, măcar şi doă; mă rog de ascultare: 

 

Oame! Aşa eşti de hemesit după învăţături, cât mintea-ţi sboară de la o margine de pământu până 

la alta, numai ca să dai de ceva, prin care se-ţi molcomeşti lăcomia. De multe ori amăsuri stelele, 

şi tot firmamentul ţi-l corleşti cruciş şi curmeziş; pribegeşti în goliciunea universului în sus, în 

jos, şi te zăuiţi de cunoştinţele cele mai aproape de tine, de celea ce nemijlocit să ţân de piele-ţi, 

chiar şi de a căsii, şi familiei tale te zăuiţi, gândind că aceste toate le-ai strebătut, toate le-ai 

înghiţit, toate le ai în deget; cerci locurile, şi rarităţile de prin Asia, Africa, America, Polinezia; 

Pătrunzi adâncurile pământului, a Peşterilor, a Oţianului; desfaci petrile, crepi stâncii şi nu ştii 

cele din vecinătate-ţi, din Patrie-ţi, de pre lângă casă-ţi; Cerci Izvorul naţiilor, a Religiilor streine, 

şi nu le ştii a naţiei de unde-ţi tragi sângele. *) [ *) Aici precepu numai pre cei mai puţin 

procopsiţi întru învăţături] Oare de-ţi voi spune una, oare de-ţi voi pune numai aceasta puţintică 

întrebare, ce poate că cu focul cel dintâiu al minţii tale o vei ţinea de bacatel, oare nu vei roşii? 

Oare ce-m vei răspunde de te voi întreba numai aceasta: „Ce e pricina de aparte dintră Români să 

închină Bisearicii răsăritului şi o alta Bisearicii Apusului?, Sub care Craiu, episcopu şi 

povăţuitoriu s-au întâmplat aceasta? Când şi unde s-au întâmplat; şi cine au fost mijlocitoriul 

întâmplării? Şi iarăş în fabrica cea mare a naturii, cum şi din ce să formeaze aburii, ploaia, 

negura, apa, ciaţa, grindina, roa, bruma, norii, vânturile? Cum să pregăteşte fulgerul? Ce e cauza 

groaznicului cutremur al pământului, ce urmări jelnice trage după sine, cum îşi bat învăţaţii capul 

să găsască ceva leac înprotiva lui, ce proiectează unii să facem spre de a-l putea îndepărta de la 

noi? Cum este lumea? Cum să întorce pământul, ş. c. l.? De ştii respunde la ceştea, învaţă-ne şi 

pre noi; au deacă nu poţi, seau nu vrei, barem nu ne dezbate de cătră pofta noastre de a învăţa; 

iară de nu ştii, învaţă mai nainte celea ce să ţân de tine mai aproape, apoi te apucă de lucrurile 

mai îndepărtate. Deacă vreai să urmezi sfatului meu, şi ai şi răbdare, şi dragoste cătră 

întâmplările Naţiei tale, ascultă-mă, că şi până când cu ajutorul lui lui D-zeu să va da afară prin 

noi toate patru tomurile Historiei lui Samuil Clain de Sad, dinpreună cu diploamele şi 

priveleghiile lătineşti şi româneşti ce să cuprind într-însele mai pre larg, în articulul 





acesta îţi voiu povesti, ce încă până aci de când eşti n-ai mai auzit. 

Ci cu tine Române! Omul anevoe să poate înţeleage, că îndată cauţi la relighia 

vorbitoriului, şi de afli că cel ce vorbeşte, nu e de o leage cu tine, deloc îţi tragi încredinţământul 

de cătră el, îl ţii interesant, gândind că nu poate fi cu tine de o păreare. Lasă-te de năravul acesta, 

şi caută numai la aceia, oare acela, este cu tine de o Naţie, au ba? Şi crede, că ori de ce lege e, 

sângele nu să face apă. 

Mărturisescu: că când mă apucă de acestea, când mă sufulc la înşirarea faptelor a Naţiei 

acestia, mă cam fiorezu, pentru că uneori înpletindu-să între ele şi Relighia, să stârneşte ceva 

gâdălare neplăcută, şi nu să poate ferii omul să nu să atingă şi de părţile acele, care sânt mai 

gingaşă, care măcar cât de mereoaşi să apipie, nu e cu putinţe să nu usture. Nu e lucru în lume 

mai critic decât Relighia. De poţi face, fereşte-te, şi numai la Relighia cuiva nici cu gluma, nici 

întru adins nu dârni. Toate poate omul mai curând suferi afară de hula înprotiva legii, şi încă şi a 

părinţilor săi. Acestea sânt cuvintele răvnitoriului Românu Dimitrie Vaida de Mosmezö: 

„Precum nimica nu are omul mai de mare preţi, decât credinţa, de la care atărnă mântuirea 

sufletului, nu iaste nimic mai jingaş lucru, decât a să atinge, şi a vătăma credinţa cuiva, pentru 

care mai tare decât ori pentru ce să întărâtă, şi pentru a căriaapărare totdeuna s-au aflat, carii şi 

sângele a şi-l vărsa, şi moarte a răbda au fost gata.” Şi foarte bine zice, că deacă începe unul a fii 

gonitoriu cu hulirea legii celuialaltu, îndată fuge acela de el, şi nici cuvintele cele dintâiu cele 

slobode cu întâia căscătură a gurii nu i le ascultă. Ce pună-să numai hulitoriul în pelea celui hulit 

să vadă cât de drag i-a fi lui de el, să vadă cum i-ar cădea lui de i s-ar măsura şi lui cu acea 

măsură. Şi aceia au fost cea mai mare nenorocire întră rumâni că până aci nu s-au pre tare băgat 

în samă aceasta observaţie, ci unii pre alţii cu cea mai mare flacărare şi pornire să numeu 

şişmatici şi unituş Ş.C.L. Pacea fraţilor pacea, înprumutata înţelegere şi harmonia!! Aceste sânt 

braţele prin care vom putea strebate pretutindenea!!! Că aceia ca să fie toţi de obşte, noi carii 

trăim astezi cubunăseamă nu vom ajunge. 

Eo întru înşirarea mea aceia m-am pus de gând, ca aşa să mă port, şi aşa de neinteresant să fiu, ca 

când nu m-aş ţinea nici de una parte, ca când aş fi strein; şi pentru aceia eo numai întâmplările 

aşa precum au fost le voi aduce înainte, iar oare curs-or acele pre bună au pre re cale, judece cui 

îi place, şi care are minte cătră aşa ceva, şi care nu bagă în socotinţe zicala aceasta ungurească: 

„Szolj igazat be törik a fejed. [Szólj igazat, betörik a fejed.] = Spune adevărul că ţi să va sparge capul.” 

Pre scurt eo după subţirea mea putere poftescu a folosi la amândoo părţile, şi pre toţi fără de a privi spre 



una au spre altă lege a-i iubi, şi tuturora a le pofti bine, deoarece sântem rudenii laolaltă. Eu vreu să-m 

cetească cărţile cu dragoste şi bucurie unitul tocma ca şi neunitul, şi neunitul  tocma ca unitul. Potem noi 

întru 





dobândirea fericirei de comun să ne înţeleagem şi spatele să ni le dăm, şi umerii să ni-i răzimăm 

laolaltă măcar de nu sântem de o credinţe. Aşa fac şi alte Naţii, şi să fericescu. 

Presentul acesta mi-ar fi voia a-l începe de la o inţanţie (iştanţie) vestită...???  împăratului Leopold al 2-

lea la a. 1791. în numele Naţiei româneşti din Ardeal, şi în numele Clerului în limba lătină dată, carea 

multă spargere de capu au căştigat la unii nepărtinitori ai Naţiei noastre. Aceasta iştanţie să vede că o 

apăra protopopul Petru Maior de Dicio-Sânmărtin, şi şi alţi Istorici  româneşti, când au alcătuit Istoriile 

sale; ma ce e mai mult aceasta Inştanţie să vede că fu luată de unii rumâni învăţaţi, în loc de fir 

îndreptătoriu întru de ducerea faptelor a Românilor. În Inştanţie să cuprindu pre scurt toate valorile Naţiei 

româneşti în trebuinţa mai vârtos a relighiei, din tipăriturile cele vechiu, până în timpurile noastre; şi să 

deduc în ea drepturile cele Cardinale, ce pot avea Românii din Ardeal; mai pre urmă să aştern înaintea 

Împăratului poftele Românilor. Însă deoarece zisa Inştanţie să zideşte pre temeiurile istoriceşti, aşa cât 

cine mai nainte nu ştie Istoria Românilor din Ardeal, nu poate din destul, şi uşor strebate la înţelesul 

cuprinsului din Inştanţie: drept aceia mă voi apuca mai întiiu de sinoptica înşirare a întâmplărilor 

Românilor din zisa ţară şi apoi voi aşterne publicului acea Inştanţie vestită în limba românească şi poate 

că cu vreme şi în limba lătinească. Întru înşirarea faptelor acestora, de la locul acela, unde să începe 

Istoria cu cuvintele aceste: “Scurtă înşirare a întâmplărilor mai vârtos bisericeşti a naţiei româneşti din 

Ardeal.” mai pănă la Episcopia lu Bab, mai vârtos m-am ajutorat cu Tomul al 4-lea din manuscriptul 

Historiei lui Samuil Clain de la Sad. Pentru aceia de am putut folosi ceva luminării neamului cu acestu 

articul, mai cu samă laude-se, cinstească-se, şi tămâieze-se ţărâna Bărbatului acestuia; căci eo nu voescu 

a-mi însuşi ostenelele altora, seau am agonisit păcat de moarte, lăudându-mă cu înoptările cele multe, ce 

le-au petrecut Clain, când au alcătuit acea Istorie. Corlit-am pre lângă aceia şi în alte cărţi, aşa cât unele 

locuri, acuma mai întâiu prin mine sânt pusă în rând istoricescu, şi scoasă la lume. Izvoarele din care am 

mai golit, sânt: 1.) Historia Statuum hereditariorum Monarchiae Austriacae Epitome. Posonii 1796. 2.) 

Ortus ex progressus Variarum in Dacia Gentium. 3.) Palma. Notitia rerum hungaricarum. Tyrnaviae a 

1775. 4.) Magyar Ország Historiája. Debreczen 1812. 5.) Poemation de 2a Legione Valachica. M. 

Varadini 1830. 6.) Cuvântări în cinstea Exelenţiei sale Babb Episcopului. Tipărite la a. 1813. 7.) 

Complexus Nationum habitarum. N. Enyedini 1833. 8.) Az Istentül Eüldetett Zérfiu. Kolosváron 1831. 

9.) Tristă Predică 1830. 





10.) Supplex Libellus Valachorum Transilvaniae. Claudiopoli 1791. 11.) Neşte locuri din Novele. 12.) 
Unele însămnări a lui Pătru Maior de Dicio-Sănmărtin din a 1813. 13.) Unele şematismuri, şi însămnări. 





De la foaia întâiu au rămas afară aceste rânduri 

(∞) 3a) cum că pânea azimă este destulă materie a cinei D-lui, şi a jertvii Liturghiei nu ne îndoim. 

4a) creadem, cum că D-hul Sf-nt este a treia faţe în Tr-ţe de la Tatăl, şi de la Fiul purcede. Şi primim, 

mărturisim, şi creadem toate celealalte, care sfânta maică bisearică romano-catolică primeşte, mărturiseşte 

şi crede”. 

După această mărturisire trei au cerut de la înălţatul împărat 

1.) ca pe Preoţi şi pe călugării cei de leagea grecească să-i facă părtaş aceloraş priveleghiuri, şi 

scutinţe, care le au nu numai preoţii Ro.-catholici, cii şi Arianii, Lutăranii, şi Calvinii. 

2.) ca în fieşte ce sat în care iaste preot, să aibă bisearica casă preoţască, ca să nu caute preotului 

în casă străină, seau în loc străin a lăcui. a 3-a) ca toată 

 





Ardealul scos de sub atârnarea turcească, şi pus sub stepânirea căsii Austriace. 

Începutul Unirei. 

Acuma să începe o noă şi însămnată Perioadă în Ardeal, şi în privinţa aşăzământului ţării noastre; 

şi în privinţa Relighiei catholiceşti. Din ceasul ce să supusă Ardealul lui Leopold 1iu, şi Relighia catholică 

începu a să mai întrarma. Cea de chepetănie năzuire a lui Leopold au fost a întării leagea catholică; în care 

propus cu descoperirile Thesaurariului catholic de atunci a contelui Stefan Ator (?) mult să folosea. 

După Varlam în mijlocul goanelor care le înşirarăm mai nainte au urmat în scaunul 

Mitropolicescu Theofil. Acuma aceia era cea mai mare întrăbare cum să să întărească leagea catholică în 

Ardeal? Că să zicea cum că diregătoriile aceia oameni să cuvine să le poarte, care să ţân de relighiile ceale 

mai lăţite în ţară; relighia catholică puţini următori avea; aşadară catholicii n-ar fi putut merge pre nimica. 

Întru aceia fură aşternute Împăratului greotăţile românilor şi ale relighiei româneşti din Ardeal, şi 

Împăratul vrând a-i mai uşura slobozi prin ţară o scrisoare cum că românii de se vor unii cu vreo leage din 

ceale 4 primite în ţară, care erau leagea catholică, calvină, lutărană, unitară, să aibă acelea scutiri, care au 

credincioşii legii cu care să vor unii. Theofil prinzând de veste lucrului acestuia, din îndreptarea paterului 

Iezuit Baroni parohului lătinescu din Bălgrad adunând în luna lui fevruarieşi în martie în a. 1697 sobor 

mare la Bălgrad la Mitropolie, să învoi spre primirea unirei, şi în numele său şi a tot clerului dedu aceasta 

declaraţie. 

„Noi Theofil cu mila lui D-zeu Episcopul Bisearicii româneşti din Ardeal, şi din părţile ţerii 

ungureşti lui înpreunate, şi tot clerul aceiaşi Bisearici lăsăm pomenire prin scrisoarea aceasta, tuturor, 

cărora să cuvine, cum că în trecuta lună a lui fevruari, când am avut Sobor mare la Belgrad, cu o inimă am 

aşăzat, ca să ne întoarcem în sânul Sfintei Maicii Bisearici Romano-Catholiceşti, şi iarăş să ne unim cu ea, 

toate acele primindu-le, mărturisându-le, şi crezându-le, care ea le primeaşte, le mărturiseaşte, şi le 

creade. Şi mai întâiu mărturisim acele patru puncturi, în care până acum ne-am înpărăcheat: 1a) 

cunoaştem cum că Papa de la Roma este cap văzut a toată Bisearica lui XC, carea peste toată lumea este 

lăţită. 2a) Mărturisim, cum că afară de ceriu scaunul celor fericiţi, şi afară de iad temniţa celor osândiţi, al 

treilea loc este, în care sufletele cele ce încă nu sânt curăţite, să ţân, şi să curăţescu. 3a) cum că pânea 

azimă este destulă materie a cinei D-lui, şi a jertvii Liturghiei nu ne îndoim. 4a) creadem, cum că D-hul 

Sf-nt este a treia faţe în Tr-ţe de la Tatăl, şi de la Fiul purcede. Şi primim, mărturisim, şi creadem toate 

celealalte, care sfânta maică bisearică romano-catolică primeşte, mărturiseşte şi crede”. 

După această mărturisire trei au cerut de la înălţatul împărat 



1.) ca pe Preoţi şi pe călugării cei de leagea grecească să-i facă părtaş aceloraş priveleghiuri, şi 

scutinţe, care le au nu numai preoţii Ro.-catholici, cii şi Arianii, Lutăranii, şi Calvinii. 

2.) ca în fieşte ce sat în care iaste preot, să aibă bisearica casă preoţască, ca să nu caute preotului în casă 
străină, seau în loc străin a lăcui. a 3-a) ca toată 





turma, şi rânduiala preoţilor să fie la Episcop, şi nicidecum la mireani au fost până acuma.” 

După aceste aşea s-au iscălit: „Noi, adecă cei mai nainte numiţi Theofil Episcopul, şi clerul tot de 

la preaînaltul Împărat aceastea acum foarte cu smerenie le cearem, şi lea cele mai sus pomenite puncturi 

ne îndatorăm înaintea cinstitului părinte Pavel Baroni Pleibanul Besearicii Romano-Catholiceşti a 

Belgradului, întru a căruia lucru credinţe, şi tărie cu mânile noastre ne-am iscălit, şi cu peceatea cea 

Episcopească, şi cu a soborului am întărit. Dat în Belgrad 1697, zile 21 Martie. 

Theofil Episcopul  

şi tot clerul” 

Nos Theophilus Dei gratia Ecclesiae Valachicae in Transylvania, partibusque Ungariae eidem 

annexis Episcopus. & universus eiusdem Ecclesiae Clerus memoriae commendamus tenore praesentium, 

quibus expedit universis, quod cum elapso Februario Albaejuliae generale Synodum celebraremus, 

unanimi consensu conclusimus, nos redire in gremium sanctae Matris Ecclesiae Romano-Catholicae, 

eidemque reunire, ea omnia admitentes, profitentes, ac credentes, quae illa admittit, profitetur, ac credit. 

Atque imprimis illa quatuo [sic!] puncta in quibus hactenus dissensimus profitemur: 

1. Angnoscimus [sic!] Romanum pontificem totius Ecclesiae Christi per orbem diffusae caput 

esse visibile. 

2. Profitemur praeter coelum, sedem Beatorum, ac infernum, carcerem damnatorum; tertium dari 

locum, in quo animae nondum expiatae detinentur, ac porificantur [sic!]. 

3. Panem Azymam sufficientem materiam coenae Dominicae, ac Sacrificii Missae. seu liturgiae 

non dubitamus. 

4. Spiritum Sanctum tertiam in Trinitate personam a Patre Filioque procedere credimus, ac 

reliqua omnia admittimus, profitemur, ac credimus, quae sancta mater Ecclesia Romano-Catholica 

admittit, profitemur [sic!], accredit. Praemissa Fidei professione tria vicissim [a] Sacratissima Caesarea 

Regiaque Majestate postularunt. „ I Ut Sacerdotes, & ritus Graeci Monachos eorundem [sic!]  

privilegiorum, et jurium participes faceret, quibus iam gaudent non solum Sacerdotes Romano-Catholici, 

sed etiam Ariani, Lutherani, Calviniani. 2o ut in quolibet pago, in quo Parochus est, domum habeat 

Ecclesia Parochialem, ne in aliena domo aut fundo cogatur Parochus habitare. ut adaequata dependentia, 

et dispositio Parochorum sit penes Episcopum et nullomodo penes seculares [sic!], ut hactenus.”  Quibus 

demum hunc in modum subscripserunt: 



„Nos inquam praenominati Theophilus Episcopus, ac Clerus universus haec a Sua Sacratissima Caesarea 

Regiaque Majestate humillime hic postulamus, ac ad praementionata puncta obligamus coram R. P. Paulo 

Baranyi Ecclesiae Romano-Catholicae Albae Iuliae Plebano. In cuius rei fidem ac robur manu nostra 





subscripsimus, et tum Episcopali, tum universitatis Sigillo communivimus.  

Datum Albae-Iuliae 1697 die 21a Martii. Theophilus Episcopus ac Clerus universus.” 

Aci fu timpul în care să dezghinară Rumânii deolaltă în doă laturi. Noi încă de-aci nainte Historia 

noastre în doă Ramuri o înpărţim. În Ramul dintâiu vom cuvânta despre rumânii, carii au trecut la leagea 

catholică a Scăpătatului, carii altminterlea să numesc Greco-catholici seau uniţi. În Ramul al 2-lea despre 

Românii cei ce să ţân de Besearica Răsăritului, adecă precum se zice deobşte de leagea cea veche. 

 

Ramul întâiu. 

Românii cei ce au trecut la leagea Greco-catholică, adecă carii s-au unit în credinţe cu Bisearica 

Scăpătatului. 

Theofil 

1-iul Episcopu românescu 

în Ardeal. 

În forma aceasta făcut patărul Barani mărturisirea unirei cu Bisearica Romei în limba lătinească. 

Care limbă Theofil nu o înţelegea, în carea nu să ştie din ce pricină n-au dat Barani Episcopului titulă de 

Mitropolitu, şi de Arhiepiscopu. După ce aceia scrisoare să iscăli numele Episcopului şi a tot clerului se 

trimisă la Împăratul Leopold. Acestu împărat în 14 Aprilie la a. 1698 au dat scrisoare cum că preoţii 

Româneşti acelea privilegii vor avea, care are Relighia cu care să vor uni, iară de nu să vor unii nici cu 

una vor rămânea precum au fost până aci. Nainte de a să întări de Împăratul acea mărturisire Theofil au în 

luna lui Iunie a. 1698 au murit; şi din aceasta cauze unuii nu-l pun în rândul Episcopilor uniţi; noi totuş, 

carii ne-am îndătinat cugetul omului, şi voinţa cea hotărâtă, iar nu formălităţile celea din afară a le luva în 

socotinţe, îl punem în fruntea catalogului a Episcopilor uniţi, şi de la dânsul începem numărul lor în 

Ardeal. 

Athanasie Anghial de Csügöd. 

al 2-lea Episcop unitu ψ 

[ψ şi al preaînaltului stat (?) dinlăuntru ...escu actual consiliariu] 



În locul lui Theofil la a. 1699 au urmat Athanasie, nobilul din Ciugudu de lângă Bălgrad, carele mergând 
în Bucureşti s-au sfinţit Episcopu de Mitropolitul Bucureştilor. După ce ajunsă acasă Athanasie din 
Bucureşti, au iscusit multe înpărăcheri. Unii să nevoiau a trage pre rumâni cătră Bisearica Apusului, alţii 
cătră celelalte Relighii legiuite din Ardeal. În anul 1699 în 16 fevruarie au eşit o diploamă, în carea să 
porunceşte, ca clerul şi Bisearicile cu relighia Scăpătatului unite, tocma acelea slobozenii să aibă, care le 
are Bisearica lătinească catholică; preoţii să nu să trectează ca iobagi, şi să nu să ceară de la ei dări 
colonicale. Diploama aceasta s-au cetit şi în Dieta ţerii, ce s-au ţinut în 8 Septemvrie a. 1699. Tot în acest 

an: 1699. în 6 Avgust au mai eşit o diploamă de un înţeles cu cea de la a 1698. Crăescul Gubernium au 
aşezat ca să se trimită prin sate comisari, crăeşti carii să întrebe pre gloteni cu care lege vreau a să unii, şi 
carii vreau a rămânea în starea de mai nainte, pe lângă aceia în 26 Septemvrie 1699. din Gubernium au 
eşit o arânduială 7. Articuli cuprinzătoare: 1-iu ca în satele cele mari numai doi 





iară în ceale mici numai câtă unu Preot să fie. a 2-a vlădicului românescu numai pre cei vrednici 

să fie slobod a-i preoţi şi pentru aceia nainte de a-i preoţi să se ţină ispitire la care să fie de faţă preoţii de 

episcopul legii aceia primit [cu?] care s-au unit Românii. 3-a Neavând românii nicio sc[oală?] fiitorii 

preoţi să se înveţe în scoalele legii aceia, cu care s-au unit. 4-a Preoţii carii n-au popor de sânt slobozi, şi 

[de?/dacă?] au moşii pănă ce vor avea poporsă trăiască din moşiile sale; [ia]răcei ce n-au moşii pănă la 

acea vreme să trăiască în mânăs[tiri?]. 5-a Preoţii precum ceialalţi preoţi din alte legi numai de pre 

[pă]mânturile besericeşti să nu fie îndătoraţi a da D-lor de [pă]mânt dejmă. 6-a De va greşi ceva preotul 

Românescu, acela [???] un şi judecată să aibă, carele au şi preoţii legii, cu carea s-au unit, iară [cei?] ce 

vor rămânea în starea de mai nainte, să se judece ca mai [în]tâiu. 7-a Episcopului şi preoţilor Româneşti 

să pre porun[ce]şte, ca afurisenia aşa să o facă, precum o face leagea cu car[e] s-au unit. În a. 1699 în 30 

Septemvrie Athanasie din îndemn[ul] paterului Barani au adunat un sobor din câţva protopo[pi] şi au dat 

protestaţie înprotiva articulilor acestora, zicând că ei nu primescu pre alţi comisari, fără numai pre aceia 

[ca]re vor fi de Împăratul, au de Arhiepiscolul de la Strigo[m?] de atunci, de acolo nici(?) trimişi, şi cu o 

cale au declarat aceia, că Românii nu vreau de alta ci numai de Relighia roman[o-]catholică a să lipi. Întru 

aceia arătându-să împăratului, [cui?] uni pre rumâni cât cu sila, cât cu făgăduinţa îi îndeamnă[ă] spre 

primirea legii Apusului, din care multe rezvretiri întră[?] şi răutăţi în ţară să vor putea naşte, în 12 

Dechemvrie a. 1700 în Ardeal de la curte s-au poruncit ca nimenea pre Români să nu [cu]teză a-i 

dezmânta, ci să-i leasă în sloboda lor voe a să unii c[u] care lege le place lor, sau arămână precum au fost 

pănă aici. În anul 1700 în luna lui septemvrie s-au adunat la Bolgrad [so]bor mare, care dând afară un 

manifestu să decleră a fi uni[t] şi încopceat cu leagea Romano-catholică. În capătul manifestului acestea 

cuvinte să aflară: acest manifestu al nostru cu scrisoarea mânii noastre, şi cu peceţile, şi a monăstirii 

noastre, a Bălgradului, şi ale noastre îl întărim în B[ăl]grad anul 1700 Dechemvrie în 12. Cine au fost 

anume subscrişii nu să află. Pre vremea aceaia precum să vede în Protocolul Episcopului Athanasie de la 

a. 1701: 

Statol clerului din Episcopatul acesta, au fost, precum să vede în aceasta Tabelă. 

Protopopul Danil de la Ilia, carele avea sub sine preoţi 20. 

Protop. Theodor de la Crişiu_____________________20. 

Protop. Gavril de la Bistra_______________________15. 

Protop. Toma de la Vinţi________________________24. 

Protop. Ioan de la Hinadoară_____________________50. 



Protop. Gheorghie de la Haţeg____________________35. 

Latul 164 

 





Translatul 164 

Protop. Nicula de la Şebişiu______________________35. 

Protop. Petru de la Daia_________________________30. 

Protop. Vasilie de la Armeni______________________39. 

Protop. Savva de la Selişte________________________15. 

Protop. Petru de la Sibiiu_________________________33. 

Protop. Maxim de la Avrig________________________21. 

Protop. Stenilă de la Viştea________________________46. 

Protop. Radu de la Berivoiu_______________________54. 

Protop. Vasilie de la Braşov_______________________25. 

Protop. Cărstea de la Harom Sec_____________________13. 

Protop. Vasilie de la Calbor_________________________38. 

Protop. Aaron de la Ţichindeal______________________24. 

Protop. Idumir de la Bârghiş (?)______________________9. 

Protop. Gheorghie de la Ohabă______________________40. 

Protop. Vasilie de sub Păduri_______________________26. 

Protop. Ioann de la Lepindea_______________________16. 

Protop. Costin de la Vidrasec________________________9. 

Protop. Petru de la Gorghiu_________________________25. 

Protop. Adam de la Oreştia_________________________25. 

Protop. Ioan din Călian____________________________30. 

Protop. Radu de la Colun__________________________41. 



Protop. Costan de la Şeul___________________________28. 

Protop. Macavei de la Nimigi________________________25. 

Protop. Gligoraş de la Niton_________________________35. 

Protop. Ioann de la Chiueşti_________________________40. 

Protop. Mathei de la Lăpuşi_________________________27. 

Protop. Thoader de la Lemn_________________________56. 

Protop. Thoader de la Reuşor________________________45. 

Protop. Simon de la Sărvad__________________________10. 

Protop. Andrei de la Şomleu_________________________24. 

Protop. Simon de la Băi_____________________________40. 

Protop. Dumitru de la Bacai________________________37. 

Protop. Mihai de la Călata__________________________30. 

Protop. Paştul de la Turda__________________________28. 

Protop. Iancu de la Giumal_________________________45. 

Protop. Costa de la Hopârta_________________________24. 

Protop. Ioan de la Sângior__________________________24. 

Protop. Onu de la Secal____________________________26. 

Protop. Simon de la Silivaş_________________________26. 

Protop. David de la Uifalău________________________48. 

Protop. Stefan de la Semihai________________________25. 

Protop. Vasilie de la Sintul___________________________7. 

Protop. Iovan de la Lazuri___________________________15. 



Protop. Petru de la Bălgrad___________________________22. 

Protop. Gabor de la Soar____________________________40. 

Protop. Adam de la Cuger___________________________24. 

Latul (?) 1506 

 





Translatul 1506 

Protopopii de la Mara-Murăş 

Protop. Simon de la Saldobij__________________________9. 

Protop. Luca din Suliş_______________________________9. 

Protop. Văsiiu de la Comliş__________________________41. 

Popii din ţinutul Sighetului___________________________22. 

Popii din Poiana Cobia____________________________9. 

Popii din Ioraşul de Sus___________________________44. 

Într-o sumă 1640. 

Era încă sum mitropolia Bălgradului şi varmeghea Biherii şi Setmariul, carii acum să ţin 

de ţara ungurească. 

Acestea aşa întâmplându-să Diştrictul Braşovului şi Comitatul Hinidoarei tare striga înprotiva 
unirei m[ai] pre urmă şi zisul comitat al Hinidoarei să aplecă la unire. Ţara Bârsei s-au dăzbătut 
de cătră unire mai vârtos prin Dosithei Patriarhul Ierusalimului, carele pe acea vreme umbla prin 
Ardeal după milă. Athanasie la începutul anului 1701 s-au dus la Venna, unde fu dăruit de 
împăratul cu o cru[ce] carea flendura dintr-un lanţi de aur; au mai căpătat şi o monetă de aur, în 
carea era chipul împăratului Leopold, însă aşa ca dăruire acestea să rămână pururea lângă 
Episcopie pocorându-să de la un vlădică la altul; au căpătat încă şi carte de Episcopie, şi titulă de 
conziliariu. Care toate din diploama împăratului în 19. martie 1701 eşită să văz. Pre lângă 
aceastea pater Heveneşi provinţialul dezuniţilor au lucrat de s-au pus lângă Episcop un theolog 
iezuit, a cărui datorinţe era a ajuta pre Episcopul cu sfatul şi a fi cauzariu au ditator gheneralis, 
adecă judecătoriu mai ma[re] în lucrurile şi pricile bisericeşti. Să află în copie încă o diplomă din 
aceaiaşi zii şi an adecă din 19 martie 1701 neşte scutiri ale clerului şi Poporului Românesc 
curpinzătoare, carea să zice diploama a 2-a de Leopold dat[ă]. Să mai află în Arhivul de la Blaju 
încă 2-ă Inştrucţii una de la Papa, alta de la Arhiepiscopul Strigonului Colonici, prin carea 
auctoritatea Episcopului Românescu f[oar]te să ciontă, iară puterea theologului întru atâta să 
lărgeşte cât Episcopul să poate zice a fi numai vicariul theologului. Mult au (stetut Iezuiţii de 
Episcopul Athanasie ca să le iscălească acelea inştrucţii, ci Episcopul nicidecum n[-au] vrut a le 
iscăli, că au cunoscut măistoria Iezuiţilor. Toate aceste trele să socot a fi numai scorniturile 
Iezuiţilor, carii în tot timpul voiau să stăpânească preste clerul Românescu. Aşa românii mai de 
demult într-alt chip, acuma alminterlea au fost asupriţi; Athanasie întorcându-să de la Vienna, 
Diploama cu carea să numeşte de Episcop şi de conziliari au aşternut-o înaintea Dietei. În aceasta 



s-au aşăzat (?) ca acea titulă să şi-o dea el şie, dar alţii să nu i-o dea, să zice că titula de consiliari 
şi-o au căpătat Athanasie şi e 





următorilor săi în locul titulei Arhiepiscopeşti, cu care fost-a (fosti?) vlădici pănă la 

Episcopul Pavel Aron au trăit dară acesta pentru smerenie n-au vrut să ia acea titulă. Athanasie 

totuş au trăit şi cu titulă de Arhiepiscop. Pricina că titula mitropoliei mai în urmă s-au adus sub 

îndoială au fost cu Barani în cartea mărturisirii unirei, şi protestaţia ce au dat clerul, carea au fost 

lătineaşte pre Episcopu nu l-au întitulat Arhiepiscop, şi sminta aceasta n-au putut Athanasie să 

bage în samă, fiindcă n-au ştiut lătineaşte. 

După aceia s-au încheiat ca românii să se primească la scoalele lătineşti. În aceasta vreme 

era un om Mihail Ţirca(?), carele s-au zis pre sine că e episcopi, şi sta despre partea curuţilor. 

Episcopia acestuia era sub îndoială. Vlădica după întoarcerea sa de la Vienna s-au inştalat prin 

contele Apor thesaurariul, şi pentru ţinearea sa trăgea Episcopul de la cămară 4000. fl. De la 

Episcopul acesta să află doă rândueli soborniceşti pentru bunăstarea Bisearicii; una de la a. 1711 

şi ceialaltă de la a. 1712. Sub acestu episcop au început a să răgula clerul. Zic unii că Athanasie 

ar fii murit la a. 1714. *) [ *). În cartea „Poemation” aflu însămnat că acest Episcopu ar fi murit 

la anul 1716 în...] După moartea Episcopului s-au apucat împăratul Carol de zidirea cetăţii 

Belgradului; şi au rănduit că să se de 1300 flo. Episcopiei să-ş mute rezidenţia carea pica tocma 

pre unde trebuiau să vină şanţurile ceteţii. Banii acestii prin Stefan Iştvanovici din Ţara 

Românească, carele pe aceia vreme era Epitropul Tipografiei Episcopeşti s-au făcut mere pere, şi 

nu să aleasără cu alta fără numai cu bisearica cea slabă mică şi întunecoasă din Maerii 

Bălgradului, carea mai departe s-au lungit, şi înfrumuseţat din ajutoriul unor credincioşi. 

Gătându-să cetatea din porunca împăratului au trebuit să o sfinţască şi popii Româneşti; atunci s-

au adunat peste 100 de popi tot cu odejdii înbrăcaţi, şi după ce o sfinţiră, după numele 

împăratului o botezară Alba Carolina, româneşte Carlova. Pe vremea aceia au fost la Maramureş 

un Episcopu Românescu anume Dositei. De unde au venit Episcopul şi cum s-au aşăzat acolo, nu 

să ştie precum nici aceia oare fost-au Maramureşul eparhia lui au ba, însă din scrisorile unor 

antimise să vede, că şi nainte de el au fost în Mara-Mureş Episcopi români. 

 

 

 

 



 

Ioan Nemeş sau Patac. 

Liber baro de Horgoş-Patac şi 

consiliariu ţesaro-crăescu al 3-lea 

Episcopu unit. 

După moartea episcopului Athanasie precum sună Inştrucţia din diploama a 2-a a Împăratului 
Leopold voind clerul să candideză persoane pentru Episcopie să născură în cler neşte gâlcevi; 
unii voiau pre Ioan Nemeş de Patachi, din Comitatul Solnocului 





Ioan Nemeş sau Patac. 

Liber baro de Horgoş-Patac şi 

consiliariu ţesaro-crăescu al 3-lea 

Episcopu unit. 

După moartea episcopului Athanasie precum sună Inştrucţia din diploama a 2-a a 

Împăratului Leopold voind clerul să candideză persoane pentru Episcopie să născură în cler neşte 

gâlcevi; unii voiau pre Ioan Nemeş de Patachi, din Comitatul Solnocului din lăuntru, din satul 

care-l chemau Românii Strâmbu, ungurii Horgoş-Patac, iară unii pre secretariul lui Athanasie 

Anghial cel d[in]tâiu au fost român de părinţi. Ci să făcusă la Romano-catholici Preotu; al 2-lea 

au fost Neamţu, ci vorbea bine româneaşte, şi învă[ţa]să şi(ce-ş ?) scria; alţi preoţi învăţaţi 

români năînsuraţi nu erau în toată Dieţeza. Dintre aceşti doi la anul 1716 să numi Episcopu de 

Carol al VI-lea Ioan, cu titulă de liber-baro şi de consiliari ţ[esa]ro-creescu, iară de la Papa i-au 

venit slobozenie, ca să se poată înt[oar]ce la rituşul cel părintescu, şi să facă mainainte 

mărturi[si]rea mandiei sau a capului celui mic a călugăriei, cum, e obiceaiul în Bisearica 

Grecească de vrea să fie Episcop; toate acestea le împlinii, şi să sfinţii de Episcop în Croaţia. 

Începutul Episcopiei Făgăraşului 

Episcopul acesta prin trecere la unire, perzând zestrea, ce din darurile Prinţilor Valahiei 

aveau din bunurile Episcopului la Argiş, şi, neavând pentru traiul vieţii alt venit, fără numai de la 

fieştecare Preot subordinat la an câtă 1 f Patachi s-au rugat de Împăratul Carol să întemeiază în 

Ardeal Episcopat românescu. Şi în anul 1717 au dobândit de la Împăratul rezidenţă în cetatea 

fişcuşească a Făgăraşului cu numire de la acelaş Fă[gă]raşu, şi fundaţie sau zestre moşia cea 

fişcuşească de la Gherla, cu satul Fişcuşescu Sâmbăta de Jos cea din ţinutul Făgăraşului, ş[i] 

Beşindacul(?) din Ţara Oltului care toate dedeau pe an venit, de 3000 flo.; iar la anul 1721. de la 

Papa Inoţenţie al XI. pentru de a să pute rădica un Episcopat romanescu Greco-catholic la 

Făgăraş, a căruia hram să fie Sfântul Nicolae au dobândit o bulă, prin carea besearica de acolo să 

face cathedralnică, şi să rândueşte să fie şi capitulum; care mai târziu sub vlădica Ioann Babb în 

1-a Iulie la a. 1807. s-au putut întroduce; Bisearica s-au închinat Sfintei Troiţe. 



Patachi au fost Naţiei Româneşti bun părinte, şi milostiv, om veasăl. Să zice că la anul 

1725 fiind chemat la un prânzu ar fi fost în beutură otrăvit. *) [ *) Iară în cartea „Poemation” 

acea moarte neprasnică a să fii întâmplat lui la a. 1728 în Bălgrad.] Sub acesta s-au făcut o 

orânduială sobornicească din 14. Articuli; dintre carii un Articul opreşte ca mai mult să nu fie 

slobod pentru curvie a despărţii părţile căsătorite. După moartea lui Ioan au căzut administraţia 

Eparhiei pre rectorul Iezuiţilor din Cluju. Sub acesta s-au făcut o orânduială sobornicească din 

mai mulţi articuli. Pe aceia vreme cu voia împăratului s-au aşăzat, ca în aşa sat unde sânt căşi 

peste o sută să fie doi preoţi; iară de vor fii mai multe de doă sute să fie trei şi aşa mai departe; ca 

totdeauna un preot să fie în sat, fiindcă preoţii neavând subsistenţie erau siliţi a călătorii să-ş 

căştige hrană. 

 

Ioan Inoţenţie Clain. 

Liber-baro de Sad al 4-lea 

Episcop unit. 

În anul 1729. în 6 Maiu când Ioan Clain de Sad din Scaunul Sibiiului 





de naştere din semânţa, Micu, pentru care să zice nemţeşte Clain era la Sâmbătă Mare în 

al 3-lea an theologu, spre candidaţia şi cererea clerului de împăratul fu numit Episcopu la 

Făgăraşu. După aceia Clain să dusă la Muncaciu şi acolo până în 20 Iunie a. 1730. au fost 

călugăr, şi fu numit Inoţenţie. La a. 1733 din mânile Episcopului de la Muncaciu Ghenadie 

Bizanţii luând şi hirothonia preoţiei, şi a episcopiei întră în Dieţeza sa şi la începutul Episcopiei 

sale fiindcă sub ocârmuirea iezuiţilor înscăunite, temându-să oamenii ca nu cu vreme să fie siliţi 

a-ş lăsa rituşul grecescu, mai toţi părăsiră unirea, cam 600 de preoţi parohi s-au dus la unire, 

pentru care osteneală, Clain de împăratul nu numai cu titulă de conziliari, ci şi cu baronie fu 

deruit. 

Clain s-au rugat de împăratul Carol ca să întemeiază mânăstire, în carea să fie călugări de rituşul 
grecescu, a cărora datorinţe se fie a fi întru ajutoriul Episcopului, a învăţa pre norod credinţa lui 
D-zeu; afară de aceia să întemeieze şi un Seminariu pentru creşterea pruncilor. Acestea fără de 
bani nu să puteau face deci Clain din sfatul lui Petru Dobra Directorului ţerii, carele şi el era 
român de neam au propus împăratului să îngădue ca să se înschimbe dominiumul de la Gherla, şi 
de la Sâmbăta din Ţara Oltului, care la an venit numai de 3000. flo. aducea cu castrul şi 
Dominiumul întrăg (?) a Blajului, care cuprind în sine aceste locuri: Blajul, Mânăradea, Spătacu, 
Ghergheu Mare, Tiuriu (?), Vează (?), Ciufud, care să află în Comitatul Bălgradului (Cottus 
Albensis), şi încă şi părţile din satele Sâmcel/Sântel, Petrifalău, Iclod, Pănade, Şona, 
(Szépmezö), Spini, care sânt în Comitatul Cetăţii de Baltă (Komitatus Küküllö) a căruia venit cu 
3000. flo., să socotea mai mare, acestea 3000. fl. să fie pentru Episcopu, iară celealalte 3000. flo., 
să se împartă aşa, ca 1200. flo. să fie pentru 11. călugări, adecă vicareşul să capete 150 f., 2-i 
profesori 250 f., şi 8. călugări 800. flo., 700. f. pentru 20 de alumni prunci în Seminariu; 972 f., 
pentru 3 alumni călugări, care să fie la învăţătură în Roma ceialalţi câţi întrec pedeasupra adecă 
128 fl. să fie de cale de cheltuială alumnilor celor ce vor merge la Roma, despre a cărora 
chieltuială când vor întorce napoi să să îngrijască  Coleghiul de la Roma. Voinţa aceasta au 
împărtăşit Clain şi cu Papa; acesta aflându-o de bine au îngăduit acea înschimbare, iară Împăratul 
Carol al VI-lea prin o diploamă din 21 Avgust 1738. s-au învoit spre acea înschimbare. În 
aceasta diploamă prelângă altele să zice şi aceia, că prelângă Episcop să fie şi un theolog cu plată 
de 300 fl.; şi alte deputaturi chear din porţia Episcopească rupte. Pre lângă aceia să spun acolo 
izvoarele veniturilor Episcopeşti, şi mănăstireşti, făcându-să orânduială, ca după moartea 
Episcopilor fişcul crăescu izvoarele veniturilor episcopeşti îndată să le cuprinde. Aceste aşa 
întocmindu-să clerul din sobor ce s-au ţinut în Blaju în 26 Ianuarie 1738. au făgăduit că va da la 
zidirea sfintei mânăstiri  şi a scoalelor în timp de 5. ani 25.000. flo., sub cinci condiţii între care 
să cuprind şi aceste ca călugării să fie după ritul grecescu, adecă vasiliteani însă uniţi, dintră care 
trei sau patru să fie rânduiţi pentru capitulum; a cărora datorinţe să fie a griji de inştrumentele 
literale, adecă scrisorile clerului şi ale neamului românescu. După ce învoirea 





şi diploama Împăratului s-au trimis în Ardeal, Episcopul Clain în anul 1739. în 26. Maiu 

au adunat la Blaju Sobor de toţi proc[???]. În acel Sobor îş arătă toţi bucuria pentru mila 

Împăratului, apoi [tri]misără la theologu în scris Inştrucţie, ce are de a face. În aceasta [???] ei să 

nu să silească la mai multe punturi, afară de cele 4. care să [a]flă în mărturisirea unirei 

însemnate. Scopul Inştrucţiei, mi să [pare?] a fi fost acela, ca diregătoria acea a theologului să se 

şteargă de to[t?] fiindcă luară sama rumânii inimile unora în acolo a fi fostu [a]plecate, ca 

mereuaş, şi pre nesânţâte prin cărţi să se întroducă întră rumâni detot ritul Latinescu. Soborul a 

doă oară să f[ă]gădueşte, că va înplini ajutoriul ce-l  făgăduisă an pe sama bunului de obşte. 

La a. 1741 în locul lui Ianoşi s-au făcut theolog Iosif Balog în[???] ceia toate să gătau ca 

să se zidească mânăstirea, ci cu palierul c[are?]le era viclean nu să putea înţăleage Episcopul. 

Petru Aaron de la B[i]stra; carele au fost trimis la Roma la scoală theologhică în a. [???] s-au 

întors acasă şi fu pus vicareş Gheneral Episcopescu. După A[?] trei alumni fură trimiş de vlădica 

la Roma: Gavril Maior [...] mai în urmă au fost şi Episcop la Blaju. Simeon Caliani de [...] 

Câmpie, amândoi nobili  şi ficiori de preoţi; şi Petru Iac[...] din Turda; de unde fură trimiş napoi, 

şi să rânduiră la Muncac[iu] în Ungaria, ca mai nainte să primească cinul călugărescu, şi după 

u[n] an cel dintâiu numindu-să Grigorie, al 2-lea Silvestru, mersără napoi [la?] Roma; iară al 3-

lea de tot s-au lăsat de călugărit; şi s-au întâmp[lat] de cu vreme tocma feciorul lui s-au făcut 

călugăr şi s-au tri[mis?] la Roma. 

Maria Thresie. Inştanţia 

Clain mai lucra ca tot neamul românescu să fie primit în ţară, ca de-aci nainte să nu să socotească 
numai suferit, ca nob[...] şi alţi oameni harnici să se primească la dicasterii, feţele Bisericeşti să 
se ţie încuvinţoasă cinstită, precum a Romano-catholicilor. Şi deade Inştanţie cu numele a tot 
neamul românesc la Maria Thresie, ca să primească pre neamul românescu să fie al 4-lea neam 
primit în Ardeal, care lucru foarte au usturat pre unii din cele trei Naţii primite. Şi măcar că n-au 
dobândit Episcopul tocma cum au cerut, însă totuş bine au dobândit, că în anul 1742. au urmat de 
la împărăteasa aceasta răsoluţie, ca românii cei uniţi să nu să socotească mai mult numai suferiţi, 
ci ca fii Patriei(?). Aceasta Resoluţie şi în Dieta de la a. 1743. la Articulul al 5-lea s-au întărit. În 
Dieta  de la a. 1744 sub articulul al 6-lea iarăş s-au adus aceasta Încheiare: „Românii cei ce să ţin 
laudă cu vâlfă nobilitară, dintre celea trei naţii, care fac sistema Ardealului fără de a forma a 
patra naţionalitate, de aceia să se ţină, unde prin căpătarea bunurilor sale s-au aşăzat: iară ca să 
nu să răstoarne sistema Prinţipatului acestuia, cu drepturile celor trei naţii, glotenii româneşti nu 
să vor folosi, nici vor pute face acestea şi celelalte venituri, număru întră naţii. = Valachos 
nobilitari praerogativa gaudentes ei nationi e tribus receptis, systema huius Principatus 



constituentibus, ubi per adeptionem bonorum sedem fixerint, absque quartae nationalitatis 
erectione, annumerari: at vero ne systema huius Principatus evertatur, jura trium harum nationum 
ad plebeos Valachos extendi, aut hos itemque alios advenas numerum inter nationes facere  





non posse.” Spre închierea aceasta îl fac pre cetitoriu luvătoriu de samă, pentru că 

înprotiva acestuia mai cu samă, s-au ţintit înştanţia, ceia ce să ceteşte mai jos la năditură. 

La a. 1744 *) [ *) În scriptele lui Maior să pune la anul 1742.] în 11 Martie încungiurat de 

multă gloată întrasă în Ardeal din părţile Lipovii, anume pre la Capulnaş, Dobra, Deva, Oreştia, 

pănă la margini în Selişte un sihastru sârb din Bosnia cu nume Visarion seau Ilarion căruia eşisă 

veste că e sfânt, acesta tare au înfricat pre rumâni de cătră unire. Acesta din porunca împăratului 

au fost prins, şi dus, dar unde, nu să ştie, destul că oamenii din margini au rămas jumătăţiţi în 

credinţe, şi după 14 ani cu totul s-au făcut neuniţi. 

Pârâle asupra lui Clain 

Theologul Ianoşi era om trufaş, el voia pre Episcopul să şi-l supue de tot, cii Episcopul nu 

să lăsa; Ezuiţii văzând că Episcopul nu părtineaşte theologului, şi că nu-i pune la Profesoria 

scoalelor, cum aveau nădeajde, căutau cum să-l surpe, deci Balog au dat spate înprotiva 

Episcopului cu alţi iezuiţi cu provinţialistii şi încă şi cu Petru Aron vicareşul, şi cu alţi streini, şi 

aşa cu toţi pârâră pre Episcopul la Maria Thresie, băgându-i de vină cum că în sobor ar fi zis: au 

leagea ve veţi muta au de mijlociri ve veţi gândii; cum că lasă să se cetească în Bisearici  cărţi 

neunite; cum că primeşte preoţi hirotoniţi de la neuniţi, şi pre cei din ţara aceasta îi lasă napoi, 

cum că nu i-au pus din destul înprotiva Sihastrului, şi cum că de va rămânea el Episcop unirea nu 

va păşi mai departe; cum că naţia românească ar fi îndestulată cu starea sa în Ardeal, şi nici îşi 

aduce aminte de priveleghiile care Episcopul în numele naţiei şi a clerului cere de la Împăratul.  

Clain pleacă la Vienna 

Pentru aceste fu chiemat la Vienna. Clain întră lacrămi luându-şi ziuă bună de la toţi ai săi în 23 
Iulie 1744. Luând lângă sine pre vicariul său pre Aron, plecă la Viena. Acolo au căpătat răspuns: 
cum că până ce nu să va arăta nevinovat, n-are ce căuta naintea Împărăteasăi, ci să meargă şi să 
se speale naintea canţelariei Ardealului. Întră aceaia nepriatenii învitasă pre un preot, să-l 

înfricoşază pre Episcopul că-l vor închide în Graţi seau în Greţlum (?), întră cei mai mari 
păcătoşi, şi-i dede sfatu să meargă la Roma, la Papa Venedigt al XIV. Episcopul să înfricoşă de 
aceasta veste, ascultă sfatul şi cu nume că merge la Icoană minunată în în Maria (???), ţel lăsând 
pre Aron în Vienna, plecă cătră Roma. Nepriatenii acuma începură a-l negri şi mai tare, zicând, 
că deacă n-ar fi fost vinovat, n-ar fi fugit. Aron în Vienna să cunoscu cu un ficior român nobil de 
bun neam, cu Alexandru Rednic din Mara-Mureş, anume din Juleşti, carele mersese la Vienna 
spre filosofie şi theologhie, şi ş-au gătit bună cale spre cele viitoare. Papa să apucă de apărarea 



Episcopului; Episcopul încă gros să desvinoveţea înaintea împărăteasei, în loc ce să se primească 
aceste la curte, sosi o poruncă la cămara crăiască ca să cuprinze toată avearea Episcopului. Clain 
prin aceasta ajunsă în Roma la mare sărăcie, 





sărăcie, cât şi crucea fu silit a şi-o pune în zălog, din care au răscumpărat-o Episcopul 

Orezii Mari. Clain cerea de la Papa ceva [a]jutoriu, iar papa îl mângăia, cum că pră el crăiasa nu-

l poate să-l depună din Episcopie, pentru că n-are vină canonicească, ci totuş mai bine va fi să 

depue diregătoria de voe bună, c-apoi atunci va pute face papa de va căpăta cuvincioasă 

subsistenţie pănă ce va trăi. 

Întru aceia întru poporu să auzea aşa cuvinte cum că Clain pentru aceia au eşit din ţară, 

pentru că au văzut că unirea nu e bună, şi i-au părut rău că au unit atâta mulţime de suflete, din 

care cauză să întorceau la neunire. Aceasta încă să arătasă împărăteasăi. Să făcu cercare prin sate, 

şi dintră poporeani au dat răspuns, cum că aşa e; ci împărăcherile acelea să vor putea potolii, şi să 

vor un[ii?] de va veni Episcopul lor acasă. Acuma încă şi mai cumplit lucrau înprotivitorii în 

contra Episcopului acasă, că încă mai mare turbu[ra]re să va face în ţară. Clain aducânduş aminte 

de răutăţile ce le-au făcut iezuiţii Episcopului în a. 1746. în 10. Septemvrie au slobozit asupra 

theologului o anatemă în scris, şi o au trim[is] la Aron să o publichează prin Dieţeze, şi pre 

theologu să-l gonească afară din curte. Mai în urmă la a. 1747. în 14. Avgust afurisi şi pre 

vicariul Aron, şi porunceşte să se scoaţe din Diregătorie pentru că n-au vrut să publichează 

anathema theologului; şi au numit în locul lui de vicariu pre protopopul Nicolae Valomer 

(Balomer?). După aceasta afurisanie toţi să fereau de Aron. Şi încă nici călugării Silvestru 

Caliani, şi Grigorie Maior, carii în a. 1747. de la Roma, nici călugărul Gheronthie Cotari cel ce 

era născut în comitatul Bălgradului în satul Totoiu, şi veni de la theologhia Sâmbătei Mare din 

Ungaria vrând a avea sâmbrie (?) cu el, Aron grea plânsoare au dat la curte. 

Mânăstirea de la Blaju şi călugării cei dintâiu 

Întră aceia mai sus atinsa mănăstire de la Blaju gătându-să în Anul 1747 pe la Rusalii să aşăzară 
în ea mai nainte pomeniţii trei călugări, carii la început mâncau carne, şi înbrăcau preste 
reverende mintie, adecă dolamă cu jder, şi în cap chichie, iară potcapie şi camilavcă nu purtau. 
La anul 1750. au venit Alexandru Rednic cel ce făcusă cunoştinţe cu Aron în Vienna, Rednic să 
făcusă călugăr la Muncaci, şi capătă nume Athanasie. Acesta ajutat de Aron au făcut ca călugării 
numai cu bucate albe să trăiască, şi să poarte rasă, şi mandie şi potcapiu, şi camilavcă. Destinaţia 
mănăstirei era după cum la cererea episcopului Clain rânduisă Împăratul Carol al VI., şi Papa 
Inoţenţie al XI., să şadă în ea Episcopul cu călugării, carii să-i fie de ajutoriu cum sfaturile întru 

ocârmuirea Dieţezii pănă ce cu vreme să va pute rădica cap[i]tulum; şi a cărora datorinţe să mai 
fie a învăţa şi pră prunci ca să se poată forma din ei preoţi harnici. Aşa mănăstiri erau obicinuite 
la Bisearica Răsăritului, şi încă şi în Ardeal în Bălgrad au fost a Sfintei Troiţe; acolo să adunau şi 



soboarele precum am văzut unde am grăit de Sava II, că şi în vremea Episcopului Athanasie au 
fost mănăstire, să veade din iscălirea unirei la a. 1700. Văzurăm mai sus că clerul au făgăduit 
spre zidirea mânăstirei 25.000 fl. din carii numai 16.000 de flo., au plătit, cu 9000. f. mai 





rămas datori la cămară, care în zilele Episcopului Maior împărăteasa Maria Thresie le-au 

ertat. 

Spre plânsoarea lui Aron carea o dedusă la curte s-au trimis porâncă la gubernie, ca toţi 

cei ce să vor înprotivi lui Aron să se arunce în temniţă, cu Episcopul nimenea să cuteză a duce 

nici o conrespondenţie, şi pre Balomer, şi pre protopopul Dragoşi să-i pună la grea înfruntare. 

Theologul Balog trebui să se mute de la Blaju, şi în locul lui au venit iezuita Palovici şi aşa 

trăbuiră să se supună toţi lui Aron. Ci totuş nefiind în cler şi în naţie linişte, din porunca 

împărăţiei veni în Ardeal Olşovechi Episcopul de la Muncaciu să adune sobor, şi să facă pace, ci 

în zădar. Aşadară pentru bunul de obşte mai pre urmă Clain după ce mai 18. Ani au fost 

Episcopu şi de papa fu silit a să lăsa de Episcopie, însă sub aceia legătuinţe, ca să i să de în tot 

anul de trai 1200 f., şi aşa în anul 1751. în 10 Maiu să leapede de Episcopie. 

Acesta au fost capătul Episcopiei lui Clain, carele având foarte mare râvnă cătră neamu, 

şi bunul de obşte, şi care întră celealalte bunătăţi şi Blajul au umblat să-l facă cetate libere 

crăiască, spuză de pizmaş au întărâtat asupra lui până ce mai pre urmă ca jertvă învins căzu. 

Episcopul Clain moare 

După aceia au treit în Roma până la 1768 Septemvrie în 22. când în vârste de 76 de ani ş-

au dat sufletul D-lui. 

Tocma într-acea zii când au murit la Roma Episcopul Clain, au căzut în polata de la Blaj 

la pământ icoana Episcopului Clain, fiind de faţă Episcopul de atunci Athanasie Rednic. Icoana 

aceasta de nimenea mişcată au căzut cu faţa în sus cu picioarele înainte cu capul cătră uşă cum 

este obiceaiul a duce mortul, pentru aceia unii ziceau cum că acestu semnu s-au făcut pentru ca 

să se areate, că atunci au murit Episcopul cel adevărat. 

Aron au fost dezlegat de anathema lui Clain în anul 1753. prin Papa Benedictu al XIV., şi 

doară şi de însuş Clain, ce să poate încheia de acolo, că adesăori îl pomenea în rugăciunile sale 

şi-l numea: „Fratele Episcopul Aron.” 

Neuniţii în pricele cele ce să ţân de scaunul Bisericescu pănă la Episcopia lui Aron să 

judecau în conzistoriul cel unit al Episcopiei Făgăraşului. 



 

Petru Pavel – de Bistra – Aron  

al 5-lea Episcop unit 

Curtea împărătească văzând că lucrul unirei merge spre scădere, au rânduit doi apărători ai 

unirei, unu au fost David Mariafi de Maxa, prefectu (fiişpanul) Comitatului Clujului; iar celalat 
Petru Dobra de la Zlatna Asesorul tabulei creeşti român de neam. În soborul cel mare de la a. 
1751 în 9. Noemvrie din porunca împărătesei  şi după pristinul obiceaiu înaintea acestor 2-i 

Domni, carii acuma erau de faţă ca comisari crăeşti să candidară de Episcopu Petru Aron, 
Gheorghie Maior, şi Silvestru Caliani. După aceia Aron să făcu călugăr, şi de-atunci până la 
moarte au postit, vin încă arareori, şi atunci încă foarte puţin gusta. La a. 1752 să denomină de 
episcopu Aron. Pre acea vreme au fost Archimandrit 





Leontie. Aronu s-au dus la Vienna, unde multă înpedeca[re] au avut de la theologul 

iiezuit Peter Salbec, carele voia să fie Episcopu, seau barem vicareş. Până ce au fost Aron în 

Beciu, au dobândit de la împărăţie preoţilor săi economie seau pământu de agoniseală pănă la 20 

de galete, şi de patru care de fân, care [...] multe locuri li s-au şi dat. Episcopul Aron mult lucra 

ca [să?] nu fie theolog lătinescu pre lângă Episcopie; ci aceasta n-au pu[tut] face, fără numai ca 

să se plătească de cămara împărătească. Aron multe cărţi au tipărit pentru unire, iară Athanasie în 

toată Dumineca la exortaţii atâta lăuda şcolarilor unirea pănă ce unii îşi perdeau gustul de a-l mai 

auzii! 

Scoalele Blajului şi Seminariumurile 

După ce Aron s-au întors acasă de la Beciu, s-au apucat de orânduirea Seminariului şi a 

şcoalelor. Întâiaş dată au fost numai doă sc[oale?] cu doi profesori, unu au fost Grigorie Maior, 

carele cu o cale era şi prefectu peste scoale; alt profesor au fost Athanasie. După ce în anul 1757 

în 15. Avgust să făcu şi Manasie. Neagoe din Comitatul Bălgradului din Broşteni de naştere 

călugăr numindu-să Meletie, carele învăţasă theologhia în Ungaria la Sâmbăta M[are?] să rădică 

şi sintaxul. Seminariumuri erau doă: unu să numea [cr...] seau a Sfintei Troiţe, seau al mânăstirei; 

în acesta precum vă[zu]răm mai sus trebuia să se ţână 20. de prunci, preste acesta era ma[i] mare 

prepositul mânăstirei înpreună cu capitulumul. Celalalt să chiema Seminariumul Episcopescu 

seau Seminariul lui Aaron; acesta era rădicat, şi închinat în cinstea Născătoarei de D-zeu. Preste 

acesta au fost prefectu părintele Athanasie. Aci fu crescut şi Auctorul Istoriei acestia, Samuil 

Clain de Sad. Episcopul Aron în Seminariul său la început pe cheltuiala sa ţinea 12. prunci, carii 

mai în urmă până la 24 să sporiră. Episcopul mai ţinea încă şi şcoale româneşti, şi tot din al său 

plătea şi pre Dascălul românescu şi pre cântăreţul Bisearicii. Pre vremea aceia era în Blaj peste 

300. de învăţecei, pre carii Episcopul îi ţinea cu pâne şi la praznice şi cu fertură, pe unii încă şi 

cu haine, şi cu cărţi; şcoalele adesăori le cerceta, şi căuta sporiul. Într-însăle foarte bine să 

propunea limba lătină şi pentru aceia curând să şi vestiră. 

Aşăzându-să Episcopul Aron în scaun, au adunat Sobor mare; într-acel sobor au pus 

vicareş gheneralis pre Gherontie Cotari, şi conzistorialnici pre Grigorie Maior, Silvestru Caliani, 

şi pre Athanasie Rednic, pre cei 12. asesori ai Soborului i-au întărit, Notariu au pus pre 

protopopul Avram din Daia, Inspector soborului mare au numit pre protopopul Timandi Farcaş 

din Juc. Şi tuturor au ertat vinele ce au greşit cândva înprotiva lui. 



Maria Thresie 

Gherontie fiindcă era Vicareş şi Athanasie Ocârmuitoriu şi Duhovnicul Episcopului, erau 
îndestulaţi cu starea lor, dar nu era Maior, şi Caliani; pentru aceia între aceşti doi şi întră 
Episcopul să născură înpărăcheri; ceşti doi să dusără la Vienna să pună jalbă; de unde aceasta 
poruncă au urmat: ca călugării să-ş aleagă prepozit, şi să nu fie mai mare vicareşul 





Episcopului preste mânăstire. Călugării iar nu Episcopul să-ş administrează veniturile 

mânăstireşti, aşa precum e scris în Diploama mai sus adusă; şi Episcopul să dea seamă cât au 

administrat din viniturile mânăstireşti. 

Biblioteca 

Maeor de la Beciu frumoasă cărţi au adus, care mai pre urmă le-au cinstit Bibliotecii 

Dieţezane. Călugării ş-au ales prepozit pre Grigorie Maior prepozitul mânăstirei numai 3. ani 

putea să fie în acea diregătorie, dă nu să întărea a dooa oară iarăş pre 3 Ani. 

Maria Thresie în bătae cu burcuşul 

Pe la anul 1755 când ţinea Maria Thresie bătae cu prusul (burcuşul), Episcopul Aron 

dinpreună cu totu clerul au dat o companie, adecă 130. de husari cu arme, cu cai, cu haine, şi cu 

toate cele de trăbuinţe. Tot preotul spre rădicarea companiei acestia au dat câtă un galbăn. 

În anul 1757 Episcopul Clain au fost dobândit de la împărăţie să-i fie slobod a veni în 

Ardeal să trăiască osebit; iar Aron sfătuit de Athanasie au lucrat la împărăţie ca să nu vină, că 

zicea Athanasie că de va veni Clain, toţi lui vor da cinstea cea mare, şi Aron va rămânea părăsit. 

Şi doară acesta încă au fost un păcat mare a lui Aron de l-au părăsit oamenii şi nu l-au iubit. Pre 

vremurile acelea s-au călugărit cutare preot de la Smincelu ce-i zicea popa Iancu, iar muiarea lui 

să făcusă călugăriţe. Acestui Iancu întră călugări să numisă Isaie. Fiind Iancu odinioară la Chiov, 

foarte bine să procopsisă în limba slovenească, cât au tâlmăcit pe limba românească vedeniile 

sfântului Grigorie. 

Tocma aşa şi nemeşul din Sălagiu din satul Mănău Alexandru Darabant pre vremurile 

acelea dinpreună cu muerea sa s-au învoit spre călugărie. 

Al acestor fecior au fost eromonahul Izaie Darabant, carele sub episcopul Athanasie 

Rednic să făcuse la Blaju călugăr, apoi după Moisei Dragoşii la Oradea Mare episcopu. 

Călugărul Sofronie dezbate pre oameni de la unire 

La a. 1759 cea mai mare parte din Românimea Ardealului, mai vârtos din Marginime, şi 

Mocănime s-au întors la neunire, că un călugăr din Valahia anume Sofronie, carele de naştere au 

fost din Comitatul Hinidoarei din satul Cioară, au purtat neşte veşti rele despre uniţi, din care 



mare ură să aţiţasă întră preoţii cei vechi şi întră cei noi. Oamenii pre preoţii cei uniţi îi chemau 

vechi pre cei neuniţi îi chemau noi. 

Sofronie din porunca împărăţiei au trebuit să iasă afară din Ardeal, şi mergând în Ţara 

Românească şi făcând acolo turburări, Moscalii carii în acea ţară să băteau cu Turcii, cu rea 

moarte l-au perdut; iară în Ardeal Românii rămasără împărăcheţi, până ce baronul Bucov 

prezesul guberniei, şi mai marele prefectul al Armelor, cel ce fusă trimis de împărăteasa cu un 

reghementu de armaşi şi cu putere spre moarte şi spre viaţă să aşează lucrurile întră rumâni; au 

înpărţit Bisearicile întră uniţi şi neuniţi. 

Tunsu 

Pe Mureş în sus anume în Comitatul Turdei au lăţit neunirea, cutare preotu în Ţara Românească 
preoţit Ioan Molnar din Sad, cu nume Ioan Molnar din Sad din Scaunul Sibiiului pre carele unii îl 
numeau Tunsu. Acesta mai pre urmă fu prins, şi peste scurt 





timpu i s-au mijlocit lui nu numai scăpare, ci şi plată la zi 30. cr. pănă ce va trăi, carea 

iarăş au perdut-o, şi fiind oprit a mai întra în Ardeal au murit în Bănat. Acesta au avut un frate 

mai mic, pre Ioan Molnar, care au fost doctor, şi profesor [...] doctoria de ochi, bărbat foarte 

vrednic, şi zălos Naţionalist. Acum aud că acestu naţionalistu ar fi murit. 

Tipografia 

Meletie Neagoe au murit în a. 1760 în 20 Aprilie în vârstă de 30. [a.?] Cam pre aceasta 

vreme litările tipografiei să pusără la rând de un Preot din Românie (Valchia); să cumpără din 

Sibiiu teascu; şi să începu tipografia sub povăţuirea tipografului Sandu din Moldova şi să începu 

a să tipării mai multe cărţi Bisericeşti. 

Aaron Episcopul vrând să rădice şcoli româneşti, în care cei ce să preoţescu să [în]veţe 

theologhia morală, şi rânduiala bisericeadcă, au orânduit ca to[t] preotul să dea câte un galbăn, 

pre care să se zidească scolile, precum s-au şi zidit în curtea Episcopească de la poartă pănă în 

bisearică un zid cu (?) doă condignaţii (?). 

Aron au vrut să facă mânăstire osebită de a Sfintei Troiţe, şi în ea să bage călugări noi, 

carii totdeauna după răgula călugărilor de legea grecească ţapăn şi aspru să postească, şi a cărora 

datorinţe să fie a pur[ta?] grije peste Seminariumul lui, carele almintrelea să numea Seminariul 

Dieţezan. Pe sama acestora doă Inştituturi, precum şi pre sam mânăs[ti]rei de la Bălgrad unde 

aşijderea în Maer rădicasă una cu un turn frum[os?] au dat zestre tipografia, şi satul Cut din 

Comitatul Bălgradul[ui] care-l cumpărasă de la Betlem Gabor cu 30.000 f. dintre care 8.000. f. 

de la cler s-au adunat, iară 24.000. f., au pus Episcopul de la sine. 

La a. 1761. s-au trimis neuniţilor Episcopu, despre care vom cuvânta în Ramul al 2-lea. 

Episcopul Aaron învăţa pre norod ca când va zice preotul în liturghie: „Luaţi m[ân]caţi. ş. 

c.l. , şi beţi dintru acesta toţi.” Toţi să îngenunche. Tot acestu Episcopu au băgat şi în lăturghie, şi 

au tipărit la cuminec[ări?] rugăciunea, care să începe aşa: „Doamne nu sânt vrednic.” 

Pe la a. 1761 au început a să face milităria în Ardeal aşa cât la anul 1765 milităria în 

Ardeal, şi cât la a. 1765. au fost întrod[u]să de tot. Întru această treabă mai mult s-au ostenit 

Grigorie Maior Eromonahul de la Sfânta Troiţe. Nainte de puţin cu aceasta vreme, Papa 



Benedictu al XIV. au poruncit, ca oamenii să nu să primească din leagea unită în leagea 

catholică, carea să zice păpisteşască. 

La a. 1762. în 14. Octomvrie Episcopul Aaron au primit din S[e]minariul Episcopescu 5. tineri, 

pre carii i-au băgat călugări în M[ă]năstirea Bunei Vestiri, pre Ioan Devai de la Deva, pre 
Axentie Sadi din Sad, pre Ioan Pop, pre Maniu Clain, pre Constantin Chinci (?). Cel dintâi s-au 

numit în călugărie Iosefat, al 2-lea Ambrosie, al 3[-lea] Ioachim, al 4-lea Samuil, al 5-lea 

Onuzim (?). La a. 1763. Ianuarie însă 





făcu călugăr la Buna Vestire Toma Cheresteşi Secuiu din Bodogaia (?) şi Ansel 

(Anghel?) Coroşi din Comitatul Celiaradului (?); cel dintâiu în călugărie să numi Vasilie, al 2-lea 

Augustin. Preste mânăstirea şi Seminariul Bunei Vestiri tot în acestu an 1763. în 18. Noemvrie 

Episcopul făcusă mai mare pre Athanasie, pre carele cu o cale în locul lui Gherontie îl pusă şi 

Vicareş. În acestu an în locul lui Melethie Neagoe să făcu conzistorial Filothei Laslo de la 

Odorhei, călugăr din mânăstirea Sfintei Troiţe, carele la Roma auzisă theologhia. 

Tot în acestu an 1763. în Săborul mare s-au rânduit ca pre cei ce vreau a să căsătorii 

numai parohul mirelui, sau a mireasei să fie volnic a-i cununa. 

La anul 1764. în 23 Fevruarie în vârsta de 55 de ani au răposat Aaron în Ungaria la Baia 

Mare, în Rezidenţia Iezuiţilor de durere de picior. Trupul lui de acolo s-au dus la Blaju, şi s-au 

îngropat în 13 Martie în Bisearica cea din curte; cu ocasia aducerii trupului la Blaju să zice că ar 

fii plâns Icoana Născătoarei de D-zeu, cea de lângă dvera cea mare. Când au fost Aaron aproape 

de moarte, s-au deştins de brâul de fier, ce în 11 Ani pănă ce au fost Episcopu l-au purtat pe 

pealea goală peste mijloc, şi la mâni din sus de coate. Trupul lui pănă ce au fost întins pre 

scândură n-au înţepenit, nici ceva putoare n-au slobozit. Nainte de ce pornisă la cale de la Blaju 

şe-au scris Diata seau testamentul, rănduin[d] ca tot ce au avut să fie a săracilor şi a seminariului. 

Acestu Episcopu au petrecut o viaţă sfântă, au fost om postelnic, îndurat, Besericos, şi 

înfrânat. Mătăniile cele scrisă în posturi, toate, şi afară de acelea şi altele făcea noaptea, cât 

degetele lui pururea să cunoşteau de mătănii. Făcut-au afară de mânăstirea cu turnul cel frumos 

de la Bălgrad mai sus pomenită, o Bisearică de peatră frumoasă în Cutu, supărare multă au avut, 

că pră vreamea lui cea mai mare parte din norod s-au desghinat de cătră el. 

Pre vrem[i]le lui Aron era în mânăstirea Sfintei Troiţe Vasilie Neagoe, feciorul 

protopopului Maniu Neagoe din Broşteni. Acesta când au fost de doi ani orbisă, şi orb învăţasă 

de ştia de rost tot ceaslovul, Psaltirea, Testamentul Nou, Acatisturile a lui I-S, a Precestii, 

Octoicul duminecilor, şi ştia şi Testamentul Vechiu, măcar că acesta de rostu nu-l ştia, făcea 

prădicaţii de să minunau toţi de el. Pre acesta într-un rând Episcopul Aron l-au pus dascăl şcoalei 

româneşti. Era acesta alt Didim, măcar că nu era Alexendreanu. 

Pre vremile aceste năfiind călugării de ajuns, la şcoalele lătineşti cele de jos să punea profesori 
din statul mirenescu. Cel dintâiu Profesor au fostu Vulcan de la Blaju, carele curund ş-au dat 



sufletul făcătoriului său. Nepotul acestuia pe la Anul 1800. era canonicu la Oradea Mare; bărbat 
foarte învăţatu şi harnic, (doară va fii Episcopul Orăzii Mari de acum Greco-catholic Ilustritatea 

sa, Graţiosisimul Meţenaşul Inştitutului nostru Bibliograficescu), apoi au mai fost profesori 
Boiari, apoi Ioan Neagoe, carele mai în urmă au fost la Vienna Aghentu (?) de curte. După acesta 
în profesie 





în profesie au urmat Nicolae Ludoşi de la Ludoşul de lângă Murăşi.

Athanasie Rednic de Gyulafolva

al 6.-lea Episcopu unitu.

 

După  îngroparea  lui  Athanasie,  Părinţii  din  din  mânăstirea  cu  vreo  câţiva  protopopi

cerură de la împărăteasa ca după Diploama împăratului Leopold şi după datină, să fie slobod

clerului a candida persoane pentru Episcopie; şi umblau să aleagă altu Vicariu, ci Athanasie s-au

înprotivit  zicând  că  el  este  pus  de  Episcopul,  şi  vicariu,  şi  econom mare,  şi  aşa  nimic  nu

isprăviră. Toate aceste le-au scris Athanasie Episcopului de la Strigon lui Barcoţi, de care fu în

vicărăşie întărit, scriind napoi cum că după moarte Episcopului, pănă la alegerea noului episcopu

toată  puterea  cade  în  mânile  Arhiepiscopului.  Athana[sie]  n-au  publicat  această  întărire,

temându-să  să  nu  i  să  bage  de  vină  cum  că  pentru  o  vicărăşie,  făcu  de  pierdu  scaunul

Episcopescu [şi?] clerul iurisdicţia.

În Soborul ce-l ţânură la Rusaliile anului 1764. iarăş umblau s[ă?] pună altu vicariu, ci

aşijderea nimic nu putură săvârşii. În aces[t] săbor să ceti rânduiala de la împărăţie în treaba

candidării persoanelor pentru Episcopie, trimisă la cleru, şi să hotărî pentr[u] lucrul acela zioa

Sfântului Petru adecă 29 Iunie.

La 28 Iunie s-au adunat  sobor mare,  şi  hotărâră ce să  facă mâ[ne?]  zii.  În 29.  Iunie

socoteau  să  candideză  pre  Baronul  Clain,  pre  Gri[gorie]  Maior,  şi  pre  Silvestru  Caliani;  iar

Athanasie au vestit cum că votizanţii nu numai acestor trei, ci şi măcar căruia pot da voturile

sale.

În 30 Iunie au întrat în bisearică comisarii crăeşti Baronul Ignaţie Bornemisa de Cason,

thesaurariul,  şi  Franţiscu Boiariu judel[e?]  nobililor  (föbiró)  din Comitatul  Belgradului,  şi  să

adunară  votumurile,  Grigorie  Maior  căpătasă  90,  Baronul  Clain  72.,  Silvestru  Caliani  16.,

Athanasie Rednic 9. voturi. Acestea să arătar[ă] Împărăţiei.



În 6. Avgust au venit de la împărăţie poruncă, ca icoana care au plâns, să se trimiţe la

Viena. Athanasie au trimis-o prin Filotei Laslo călugărul Mânăstirii Sfintei Troiţe, carele cu totul

să lipisă de Athanasie, şi prin călugăraşul Ambrosie, fiind căl[u]gării acestea în trecere cu iocana

la Sibiiu, să zice că şi acolo ar fi lăcrămat.

Întru acestaş an toamna Împărăteasa Maria Thresie au numit de Episcopu pre Athanasie.

Grigorie Maeor fiind la Sibiiu, şi auzind de veas[tea] numirei întru Episcop a lui Athanasie, să

socotea cum ar putea înpinge Episcopia de la Athanasie. Iară Athanasie îndată după ce au luat

numir[ea] Episcopiei, au adunat la capitulum pre toţi călugării din mânăstirea Sfântei Troiţe, şi

pre  protop[op]ul  de la  Daia  Avraam carele  era  notareşul  Soborului  mare.  Athanasie  în  acea

adunare n-au lăsat pre protopopul de la Blaju Ioan Sechedate să între în adunare, pentru că n-au

fost capitulareş; în acea adunare numai înpărăcheri s-au făcut. Athanasie au poruncit Notariului

să-l vestească la cleriu de 





Episcopu numit; ci notariul înţelegându-să după sobor că Gherontie, cu Maior, cu Caliani, 

cu Sechedate, şi cu Maniu din Tiuri (?) au scris lui Athanasie că nu-l va vesti; pentru aceia însuş 

Athanasie s-au vestit. Apoi Athanasie în locul lui lăsând pre Silvestru Caliani, şi pre Gherontie 

Cotarii, unul să aibă grijă de cauzele cele de căsătorie, altul de altele, să gătea să meargă la Beciu. 

După o septămână s-au dus la Cut, şi de acolo la Sibiiu; şi apoi iarăş s-au întors la Cut. În locul său 

au făcut prefectu şi mai mare preste Mânăstirile şi Siminariul lui Aaron pre Samuil Clain. De-aci 

mergând la Bălgradu în 30. Octobrie 1746. au băgat călugăr pre secuiul Ieronim Calnochi. De acolo 

Athanasie s-au dus la Vienna.

Cât s-au auzit de nomirea lui Aron întru Episcopu, îndată unii protopopi cu subscrierea 

protopopului din Daia Avraam, şi a protopopului din Blaju Ioan Sechedate au trimis la Papa 

Clemenţie al XIII rugăciune, ca să facă la împărăteasa să fie Episcopu Baronul Clain, că pre 

Athanasie nicidecum nu l-or cunoaşte. Împărăteasa mâniindu-să pentru aceasta, tot după cum croisă 

Athanasie, carele era la Vienna, au poruncit contelui Hadic, carele era Prezes la Gubernium şi 

armorum prefectu să cheame pre câţva protopopi, anume pre Matei de la Bratei, Meheşii de la Cluj-

Mânăştur, şi Vasilie de la Băgheu (?) (toţi acesti erau clienţii lui Athanasie), şi să-i întreabe oare cu 

ştirea lor s-au scris acea înprotivire.

În 1-iu Ianuarie 1765 Părinţii din mânăstirea Sfintei Troiţe au început a sluji liturghia în 

bisearica cea mare din mânăstire, fără de ştirea şi binecuvântarea numitului Episcopu Athanasie, 

carele era la Vienna, măcar că încă templa nu era zugrăvită. După aceia în Păresimi pentru slujbele 

besericeşti s-au întâmplat înpărăcheri întră călugări, că Gherontie, Silvestru şi Grigorie, unele 

slujbe, dinpreună cu Secădate au voit să se ţină în Bisearica mânăstirei, iară Filothei cu călugăraşii 

ucenici lui Athanasie, carii şădeau în curtea Episcopească, au vrut să slujască în Bisearica cea din 

curtea Episcopului; de-aci începură a să tăia în vorbe Grigorie, şi Filothei; Filothei să dezvinoveţea 

cum că hotărârea, să nu să ţână unele slujbe în Bisearica din curte, nu e de toţi călugării încheiată, 

deoarece el şi părintele Silvestru nu s-au învoit spre aceia. Că pră când era să se ducă Filothei în 

chilie, zice că i-au zis Grigorie: „De a[s]tezi înainte te va bate D-zeu.” Filothei au răspuns: „Ia sama

părinte să nu-ţi vină aceasta în cap.”  Şi au început a grăii ceva despre icoana Preacestii, carea au 

plâns, şi zice Filothei că Grigorie au zis: „Nu-mi trebueşte ajutoriul Precestii, că eu sânt fericit întru 

aceasta lume ş. a.”, care Filothei toate le-au scris la Athanasie la Beciu. Acestea foarte tare au apăsat

pre Grigorie înaintea împărăteasei. Împărăteasa spre cererea lui Athanasie au orânduit, ca Grigorie 

capul turburării să se trimiţe la Muncaciu, să fie sub bună pază, şi nimenea să nu cuteză a purta 

correspondenţie cu el. Gherontie şi Silvestru să se despartă deolaltă, şi să fie sub ascultare, şi mai 

mult nădejde să nu aibă a mai merge înainte la ceva. Iar Notariul Avraam, şi Secădate să fie sub 

închisoare, până când înaintea Episcopului să vor făgădui, că vor fi supuşi, şi ascultători. Spre 

poruncile aceste într-acelaş





an în Păreasimi, ghenerariul de la Sibiiu au chemat pre Grigorie Maior la Sibiiu şi l-au 

pus în arestu la dezuniţi, oprind pre toţi afară de Iezuiţi de a să întâlni cu el. După aceia preste 

puţine zile au chemat la Sibiiu şi pre Gherontie, Silvestru Caliani, Notariul Avraam Sechedate, 

protopopul Dimitrie de la Cheşeai (?), protopopul Maniu de la Tiuriu, şi pre protopopul Samuil 

de Şebeş, care cum au venit la Sibiiu, pre toţi sub pază i-au pus în osebite locuri. Fost-au chemaţi 

şi protopopul Vasilie de la Băgău, Theodor Meheaş de la Cluj-Mănăştur, şi Mathei inspectorul de 

la Bratei, pre aceşti 3. i-au întrăbat Ghenerariul oare ştiu ei, şi clerul despre înprotivirea ce au dat 

Notariul, şi Sechedate asupra Episcopului au ba?” Ei au răspuns: „ba; şi. că primescu pre 

Athanasie de Episcopu.” Iar pre ceialalţi toţi înfruntându-i căci fac turburări pre toţi i-au slobozit 

acasă, afară de Grigorie Maior, Avraam Notariul şi Secădate, iar pre Grigorie Maior după ce au 

plinit 3 ½ luni în Sibiiu di[n] porunca împărătească în hinteu cu hodnogiu cătănescu, şi cu pază 

c[ă]tănească s-au trimis la Muncaciu în mânăstire, unde în toată viaţa să fie în pocăinţă, şi în 

toată ţara Ardealului s-au vestit, ca nimen[i] nicio correspondenţie sub grea pedeapsă să nu 

cuteză a purta cu el. Notariul, şi Sechedate în osebite conacuri au fost sub pază cătănească opriţi 

pănă la venirea la Sibiiu a Episcopului Athanasie. 

Episcopul Athanasie din Vienna să întorce în Ardeal 

Episcopul Athanasie (de care afară de alţi călugărei, să alăturasă şi scolariul Ioan 

Darabantu din Comitatul So[l?]nocului de Mijloc, din satul Mănău) isprevindu-ş lucrurile sale la 

Vienna cătră mijlocul verii în mijlocul verii în acelaş an 1765., au plecat din Vienna şi au venit 

pe la Muncaciu, unde s-au sfinţit Episcopu, de Episcopul Olşavschi, cela ce-l făcusă şi preotu, şi 

călugăr. De acolo s-au abătut pe la Mara-Mureş, pe la mumă-sa, şi fraţii sei, dintre carii cel mai 

mare pră acea vreame în comitatul acesta au fost Viţe-co[???] (viţeşpan). De acolo cum au întrat 

în Ardeal tot pedestru au venit pănă la Belgrad, de acolo s-au băgat în Sibiiu, şi s-au slobozit 

Notariul şi Sechedate. 

Întrând în Blaju în 27 Avgustu eşiră înaintea lui cu li[???]. Deci ajungând în căsile 

Episcopeşti, s-au rugat de ertare Gherontie şi Silvestru. În 29 au ţinut Episcopul sfat cu a seclele 

(?) sale şi au aşezat ca pre Gherontie să-l trimiţe la Strâmba, şi pre Sil[v]estru Caliani la Măgina, 

că acolo cu o cale s-au aşezat, ca [şi?] călugării de la Sfânta Troiţe, numai cu legumi şi cu oloiu 

s[ă] trăiască. După aceia s-au aşezat ca părinţii din mânăstire să-ş aleagă prepozit. În 14. 

Septemvrie s-au sfinţit Bisearica cea mare din mânăstire. 



În 28 Avgust a. 1765. pre călugăraşii Vasilie Cheresteşi, pre Ambrosie Sadii, pre Ieronim 

Calnochi, i-au mutat în Mânăstirea Sfintei Troiţă, şi i-au trimis la Roma, în coleghiul de 

propeganda fiide la învăţătură. 

În 8. Septemvrie a. 1765 Ioan Darabant s-au făcut călugăr, şi s-au chemat Ignaţie. 

Tot în acelu an în 13 Noemvrie s-au adunat Sobor mare în ca[???] Episcopească de la Blaju. şi 
mai nainte s-au slujit sfânta lăturghie 





apoi cătră svârşit Episcopul Athanasie s-au pus pe amvon. Deci a) s-au cetit donaţia 

împărătească despre Episcopia lui Athanasie în limba rumânească întoarsă, ascultându-să după 

origanalul (sic!) lătinescu; v) s-au cetit bula papei tot în acea treabă purceasă; g.), s-au cetit bula 

rumânească, prin carea Athanasie să dezleagă de toate înpedecările ce i-ar sta înprotiva înplinirii 

diregătoriei arhipăstoreşti; d), s-au cetit bula la capitulum trimisă, prin carea să porunceşte, ca 

acestui Arhiereu nou ascultare, şi cinste deplin să i să de; e.), s-au cetit bul la clerul unit tot în 

acea treabă trimisă; ϛ.), s-au cetit bula tot în acea treabă la poporul unit trimise; z.), s-au cetit 

bula diregătorilor bunului Episcopescu tot în acea treabă sunătoare. După acestea iarăş să 

adunară în castelă, şi aşeză Episcopul cinci diregătorii mai mari, adecă de Hartofilax şi de 

Vicareş sau Econom anume pre Ignaţie Darabant în mânăstirea Bunei-Vestiri de la Blaju; de 

seţelariu preste toate mânăstirile din Ardeal, afară  de Mânăstirea Bunei-Vestiri, şi cea de la 

Bălgrad, pre Filothei Laslo, carele este prepozitus în Mânăstirea Sfintei Troiţe; Eclisiarhu pre 

Samuil Clain, care este prefectul Mânăstirei Bunei-Vestiri de la Blaju; şi pre doi călugări din 

Mânăstirea Sf. Troiţe de la Blaju, dinpreună cu cei mai din sus i-au pus, conzistorialnici 

Episcopeşti, şi i-au deruit cu titulă de Preacinstiţi. 

Athanasie până ce au fost în Vienna, lucrasă să se înterească Testamentul lui Aaron, şi să 

e de funduşuri, seau Eclejii Besericeşti, unde până acii încă nu să dasă. De la Împărăţie s-au 

orânduit comissie, în carea să fie şi de la Gubernie, şi din cleru. Din cler în a. 1766. câţva spre 

acestu sfârşit s-au trimis în Sibiiu, ci cu puţin folos. 

În Mânăstirea Sfintei Troiţe să aleasă prepozit Filothei, cu acea condiţie, ca de va ţânea 

postul cu legumi, şi cu oloiu, să rămână în diregătorie în 3. Ani întrăgi; iar de nu, şi mai nainte să 

se lipsească de prepozitură. După aceia Gheruntie să trimisă  la mânăstire la Strâmba, unde să fie 

sub ascultarea unui Egumăn mojic; ci Gheruntie după câtăva vreme s-au uşurat de aceia ocară, şi 

fu trimis la Gherla, hotărându-să pe tot anul din venitul mânăstirei Sfintei Troiţe plată de 200. f. 

Gherontie la Gherla au dobândit loc pentru bisearică şi pentru preotu, iară de la împăratul 2000. 

f. pentru zidirea Bisearicii. Acestu Gheruntie mai multe învăţături au scris, dintre care unele s-au 

tipărit, altele nu. Aşa sânt Cartea de relighia şi de obiceaiurile turcilor; o Învăţătură creştinească, 

seau Cathihismu mai mare; Maiburgu, Historia Shismei Grecilor; şi pravila după rândul slovelor 

de la Buchii. – Iar Silvestru Caliani era să se surgunească la Mânăstirea de la Ma[r?]gina; ci 



rogându-să tot clerul, i-au îngăduit Episcopul să rămână la Blaju dară urgisit; că şi portariu au 

fost rânduit. 

Athanasie au făcut orânduială, ca în seminariumuri numai aceia să se primească, carii au 

voe pre preoţie, drept aceia au poruncit seminariştelor să li să facă răverendă, şi să umble la 

clărică. 

 





În anul 1766. în 12. Iulie s-au făcut călugăr Pertenie Iacob din Turda, mai nainte s-au 

chemat Petru, pre care Athanasie l-au trimis la Rom[a]. Acestu au fost feciorul aceluia, carele 

sub Clain trimiţându-să clăric la Roma, s-au lăsat de învăţăură. Tot cu acea ocasie s-au făcut 

călugăr şi Ioan Vişoli. Carele în călugărie s-au numit Ionichie. Întru acel an 18 Octobrie au mai 

făcut Athanasie, încă doi călugări. Întru acestu an împărăteasa în coleghiul ungurescu a lui 

Pazmanu pentru doi preoţi de mir din Dieţeza Făgăraşului au făcut fundaţie. La acelu loc fură 

trimiş călugări Samuil Clain, şi Stefan Popp; carii după ce înnaintea Arhiepiscopului de la 

Vienna Hristofor Miganţi să făgăduiră că orice slujbă Bisericească măcar şi de preotu mirenescu 

vor săvârşii fură primiţi în acel coleghiu, în care 6. ani au fostu, şi au sevârşit filosofia şi 

theologhia. Pre Samuil Clain nainte de ce-l trimise Athanasie la Viena, îl băgă întră călugării 

Mânăstirii Sf. Troiţe. În locul lui Samuil Clain fu rânduit Prefectu peste mânăstirea şi Seminariul 

Dieţezan  a Bunei Vestiri, Iosefat Devai. 

Athanasie afară de aceia întră călugări au întrodus postul cel aspru, pentru ca să-i detot 

smerească, au mai poftit de la ei, ca fieştecare să înveţe câtă o măestrie precum au şi trebuit să 

înveaţe. Care tipăritul, care arşugul de a face lumini de ceară albă, care [o?]lăritul. Aceasta datină 

n-au cutezat aieve să bage întră călugăr[ii] S. Troiţe, căci ei  precum văzurăm în diploamă, spre 

altăceva era[u] orânduiţi; deci ca totuş să i să înplinească propusul, când prim[ea] Athanasie pre 

cineva întră călugări nu-l anumea în care mânăstire va fi, şi fiitoriul călugăr trebuia să să 

iscălească mai nainte, că în [...] mânăstire va fii, unde să va rânduii; cum că va posti pururea cu 

leg[ume] şi cu oloiu; şi cum că în 24. ceasuri, numai un ceas va întrăbuinţa spre m[ân]care: cum 

că la mezul nopţii să va scula la polunoştniţe. când să va zice în besearică; cum că orice măestrie 

i să va poruncii va învăţa; c[um] că vinu nu va bea, fără numai cu binecuvântarea celui mai mare, 

când [a]cela va udeca; cum că nimic nu va stăpâni, nici va voi să între în cleru, adecă să se facă 

preotu, fără numai din poruncă ş. a. Datina aceasta s-au început la a. 1766., şi au ţânut până la 

moartea lui Athanasie, apoi atunci au încetat. 

După 3. ani, adecă la a. 1768., în locul lui Filothei s-au făcut Prepozit Anvrosie Sadi, care 

aflându-să clătit de minte, s-au pus suple[...] Iacobu Aaron, vicareşul Episcopescu, până când     

s-au umplut [...]pul preopziturii, apoi iarăş în preopzitură au urmat Filotei, [...] care l-au făcut 

Episcopul şi vicariu, că voia el pre călugări pre rând să-i facă şi vicari. Endrödi călugărul, carele 

fugisă şi să făcusă calvin, în a. 1775. iară s-au făcut unitu, şi călugăru; ci dând împăratul Iosif 



prin toleranţie volnicie a trece la alte legi numai să fie mai nainte în 40. de zile la învăţătură; 

Endrödy iarăş s-au făcut calvinu, şi aşa au şi murit. 

În A. 1770. călugărul Alexie Mureşanu au fost trimis în Băna[t?] paroh la Sevran, şi în a. 
1771 călugărul Vasilie Cheresteşi au fost trimis la Timişoara de paroh, că poruncisă împărăteasa 
să se trimiţă 





acolo parohi. 

La a. 1772 în 2. Maiu au murit Episcopul Athanasie, şi toate ale sale le-au lăsat 

Seminariului dieţezanu. Athanasie au petrecut o viaţe cucernică, şi era foarte păzitoriu 

rânduelilor bisericeşti Răsăritului; că şi Papa de la Roma, când au făcut relaţia despre statul 

Bisearicii sale au scris, cum că la uniţi Soborul cel de la Tridentu, şi canoanele Bisearicii 

Apusului nu sântu primite. Sub el soborul cel mare au făcut protestaţie, că afară de cele patru 

puncturi ale unirei clerul aceasta nimic mai mult au primit, nici primeaşte. Nu suferea el nici în 

hainele Bisericeşti, nici în ţeremonii, nici în orice în altăceva, lătinizaţie. Despre latinizaţia unor 

preoţi uniţi aşa greiaşte scrietoriul Istoriei Clain: „O că dă n-ar fii şi acum într-ai nostrii carii şi în 

canoane, şi în odejdiile Besericeşti, şi în altele lătinizescu.” Athanasie au dobândit odată de la 

Împărăţie 10.000. f. pe sama Bisearicilor celor mai sârace. Cii cu toate acestea Athanasie 

clerului, şi Poporului nu era plăcut, că era greu la fire, şi nu lesne ertătoriu; toată lumea ar fi vrut 

să o facă călugări, şi să supue pre toţi la viaţe grea; de scoale şi de învăţături avea grije bună; era 

om foarte smerit; haine de mătasă nicidecum n-au purtat; hrana lui de când s-au făcut călugăr 

numai cu legumi şi cu oloi au fost; în lucrurile sale la nimica altă nu căuta, fără numai la mărirea 

lui D-zeu; şi întru acestu propus era neclătit, şi nu băga de samă de hulele altora; slujba 

rugăciunilor cea de toate zilile niciodată nu au lăsat-o, să nu fie zis; slujea Episcopeşte. Zice 

Istoricul Clain, cum că din acelu timpu, aşa slujbă episcopească, nu s-au întâmplat. [[Clain 

Istoria sa au săvârşit-o la a 1801., ore dară după acestu an, aşa slujbă ţinutu-s-au, seau ba, vor ştii 

cei din Dieţeza Blajului; însă eu aflu Biografia Episcopului Babb, că şi acesta în toate 

duminecile, şi Serbătorile până ce l-au îngăduit bătrâneţele, n-au încetat a sluji episcopeşte în S. 

Bisearică şi pre popor a-l învăţa. Să zice că titulurile predeţăsorilor Episcopi nici următorilor 

Arhierei nu li s-au tras almintrelea, fără numai din osebită umilinţe; căci Petru Pavel Aron şi 

Athanasie Rednic petrecând o viaţe călugărească întru adins s-au înfrânat de cătră unele titule aşa 

luminate.]] 

 

Grigorie Maior de Tasnád-Szazvad 

al 7. Episcopu unit în Ardeal, şi al Preaînaltului 

Statu din lăuntru crăescu actual  



Consiliariu. 

La a. 1772. au venit din Viena de la şcoală la Blaju Stefan Popp şi Samuil Clain. Tot în acel an 
tomna s-au început în Blaju a se propune şi filosofia. Profesor au fostu în Loghică, şi în 
Methafizică Stefan Popp, în Mathesă, şi în Ethică Samuil Clain. Cu un an mai nainte împăratul 
Iosif mergând la (?) Mâncaciu, Maior au strigat cătră împăratul, să se milostivească a-l auzi. 

Împăratul l-au întrebat cine este? Maior au răspuns: „Eo sânt Iosif, pre carele l-au vândut fraţii,” 

şi au început 





a-ş spune patimile. Deci împăratul întorcându-să la Viena au poruncit canţelarii ţerii 

ungureşti, să ia la cercare lucrul lui Grigor[ie] Maior, prin care cercare Grigorie s-au aflat 

nevinovat, . Şi fiindcă atuncea să făcusă tipografie Rusască, şi Rumânească în Vienna; pr[in?] 

mijlocirea lui Ioan Neagoe (?) Aghentului carele era ficiorul protopopului Maniu din Armeni     

s-au milostivit împărăteasa a anumi Ţenzor pre Maior. Întru aceia murind Episcopul Athanasie 

Rednic; spr[e?] cererea Clerului Grigorie Maior, Gherontie, şi Caliani să pusără î[n] cinsta în 

carea erau nainte de Episcopia lui Athanasie, pre lângă [a]ceia rogându-să Clerul au mai căpătat 

slobozănie a candida pentru Episcopie. 

Deci la a. 1772 în 15 Avgust s-au adunat Sobor mare la Blaju, sub comisarii împărăteşti, 

contele Haler, şi Beldi; în care să candidau Grigorie Maior, cu mai multe decât cu o sută de 

votumuri, apoi Ignaţie Darabantu, şi Iacob Aaron. Dintră carii să numi Episcop de împărăteasa în 

luna lui Octobrie a. 1772. Grigorie Maior de care lucr[u] foarte s-au înbucurat toată Românimea 

din Ardeal. Maior nai[n]te de ce s-au călugărit să chiema Gavril. Acestu au fostu fecior de preot 

din satul Sărvad, din Comitatul Solnocului de Mijloc. 

Întru aceia până a-ş isprevi Grigorie lucrurile sale în Vienna împărăteasa au poruncit să se 
adune Episcopii uniţi din Ungaria şi din Ardeal în Vienna, ca să înpuţineză sărbătorile. La acestu 
Sobor au fost Protopopul din Croaţia Vasilie Bojicicovici, cu Iosefat Bastaşici; Episcopul din 
Ardeal Maior cu Silvestr[u] Caliani, Ignaţie Darabant, şi Samuil Clain; de la Muncaciu 
Episcopul Andrei Bacinschi, cu Jeatcheai vicareşul, şi un canonic Poroţchi, şi Silvestru 
Protoegumănul de la Muncaciu şi Martirie Egumănul de la Pociu; iar Meletie Covaciu Episcopul 
Orăzii Mari neputând atunci veni, au scris carte: cum că ce vor aşeza într-acel Sobor el bucuros 
va primi. Întru acestu Sobor întâiu s-au lucrat despre înpuţinarea Serbătorilor; apoi au fostu 
multă price pentru simbolul S-lui Athanasie, că Episcopul de la Muncaciu l-au tipărit, unde iaste 
de D-hul S-t, au pus: „de la Tatăl nu făcut, ci purcezătoriu”. Vinoveţea un[ii?] dară pre 
muncaceani, căci n-au pus cum în cele lătineşti să află: „de la Tatăl, şi de la fiul nu făcut ci 
purcezătoriu” şi s-au aşezat, să nu să pue în credeu: „şi de la Fiiul.” ci să rămână cum nainte au 
fostu. Această aşezare s-au întărit şi prin decretul împărăteasei. Altel[e] ce s-au mai isprevit 
atunci, să pot vedea în faptele acelui Soboru şi de la împărăţie întărit, şi trimis la toate 
Episcopiile unite, în ţara ungurească, şi în Ardeal. Maior cu deadânsul au lucrat ca theologul cel 
de leagea lătinească, iezuitul cel de la Episcopie, care[le] mai vârtos sub Episcopul Clain au fost 
izvorul multor turburări să se lipsească de la Episcopie. După aceia Maior prin o scrisoare din 
Vienna în 19. Martie 1773. purceasă spre întrebarea lui Filothei [lasă?...] 





sloboade pre călugări a mânca bucate albe. 

Fiindîn Vienna aceşti Episcopi să rugară de împărăteasa; ca sfinţirea decurund numiţilor 

Episcopi a Făgăraşului, şi a Muncaciului să se facă în vedearea împărăţiei; spre carea 

împărăteasa s-au învoit. Deci Maior isprevind acum toate lucrurile sale, în 23. Aprilie a. 1773. în 

Bisearica cea din curtea împărătească, de faţă fiind împărăteasa, şi împăratul Iosif, toată curtea 

împărătească, şi Domnime multă, de Episcopul Vasilie Bojicicovici, greceşte după obiceaiul, şi 

ţeremoniile Bisearicii Răsăritului (că Vasilie nicidecum, şi întru nimica n-au vrut să se 

lătinizează) s-au sfinţit Episcopu. La sfârşitul Liturghiei, Episcopul Maior au binecuvântat pre 

împărăteasa, de la care au căpătat o cruce scumpă, şi frumoasă, şi un inel. Acestea Maior le-au 

lăsat Episcopiei. Episcopul Maior poftea, ca Bojicicovici, cu prilejul sfinţirei, să încalţe călţuni, 

şi să ia mănuşi în mâni, ci Bojicicovici nici aceasta au îngăduit, zicând: că în Bisearica 

Grecească, nu este acelu înbrăcământu îndătinat. 

După acestea Episcopul Maior fără de zebavă s-au întors în Ardeal, unde din toate părţile 

adunându-să clerul, şi norodul să vază cu mărire cinstit venind la scaun Episcopescu pre cel ce 

cu vreo câţva ani cu mare a inimilor dureare l-au fost văzut cu ocară scos din ţară. Bucurie mare 

cu adevărat la tot clerul, şi norodul românescu au fost pentru venirea Episcopului Maior, carele 

după ce au venit în scaun, bun părinte, şi cătră toţi blând, şi cu voe bună s-au arătat; cu toţi 

bucuros vorbind, uşa lui tuturor era deşchisă. 

N În locul acesta să curmă Historia lui Samuil Clain, şi din următoarele 
lucruri nimic cuprind în sine 

Maior au făcut de lăpădarea theologului de lângă Episcopu, şi împăratul Iosif al II-lea au 

întărit-o; prelângă aceia au orânduit Maior, să se de din bunul Episcopescu, a mânăstirei şi a 

Seminariului în tot anul pe sama tinerimei, carea învaţă în Blaju 600. de găleate de bucate; şi au 

lucrat la împărăteasa, de s-au întărit cu decretu, ca şi după el următorii Episcopi atâta mulţime de 

bucate necurmat în tot anul să dea spre acel sfârşit. Dânsul mult s-au ostenit să înpăciuiască 

Naţia Românească, carea cu prilejul umblării prin ţară a lui Sofronie mult s-au fost turburat, şi în 

treaba aceasta mult s-au călătorit prin Ardeal, în care călătorii mult au şi cheltuit. Doritul scop    

l-au dobândit, că poporul au putut dobândi pacea cea dorită. Au avut titulă de Exelenţie. Pentru 

Naţie au fost foarte răvnitoriu; şi din aceasta pricină nepriatenii nu puţin să aţiţară asupra capului 



lui. Maior parte pentru ca să scape de năpriatenii, parte pentru că-l apăsau bătrâneaţele, după ce 

au petrecut  în Episcopie vreo 10 ani, la a. 1782. să lesă de acea diregătorie. 

 





Ioan Babb de Capolnoc-Monoştor. 

al 8-lea Episcopu unit în Ardeal al Preaînaltului Statu din lăuntru 

creescu actual consiliariu; a strelucitei cete a lui Leopold al 2-lea comendator. 

 

Bărbatul acesta fu născut la a. 1739, în satul Orman, în Comitatul Solnocului din Lăuntru, 

din părinţi nobili, carii s-au chiemat Babb Andrei, şi Candidia; învăţăturile le-au săvârşit în 

Ardeal, după aceia au fost clăric, şi profesor, iară cursul theologhice[sc] l-au învăţat în 

seminariumul Tirnaviei, în Ungaria, de preotu [mi?]renescu l-au sfinţit Episcopul Grigorie 

Maior; parohie au căpăta[t] în M. Vaşarheli; şi tot în acel oraş crăescu, în Scaunul Mureş[u]lui fu 

înştalat de protopopu. După ce au răsignat Episcopul Maior [din?] diregătoria sa cea 

Arhipăstorească, de Împăratul Iosif al 2-lea la an[ul?] 1782. Octobrie 21. fu numit de Arhiereu 

Dieţezii Făgăraşului. Tot în acel an s-au dus la Viena, unde au întins rugare pentru înze[...]rea 

clerului; şi de acolo cu făgăduinţe pentru înbunătăţirea sorţii (?) preoţeşti s-au întors napoi 

bolnav. La a. 1784. fu sfinţit [de?] Arhiereu prin Episcopul Maior în Bisearica cathedrală a 

Blajul[ui]. După aceia văzând Episcopul acesta, că făgăduinţele împărăte[şti?] pentru bătăile ce 

să născură întră curtea Austriei, şi întră Tur[ci] şi Frânc nu să vor pute curund dobândii din 

fundul public, ş[i-a?] pus de gând cu ştirea, şi învoirea împăratului a funda în Dieţe[za] sa un 

Capitulum; fiindcă dintre toate Dieţezile Greco-[ca]tholice din monarhia noastre numai Dieţeza 

Făgăraşului nu avea capitulum, şi Episcopul în lucrurile conzistorialnice să [a]juta cu călugării, şi 

cu alţi preoţi mireneşti. Spre acest sf[âr]şit dară, şi pentru de a pute creşte 201 (?) de tineri în 

Seminarrile r-catholice, şi pentru înzestrarea preoţilor celor mai revni[...] de la anul 1784., adecă 

de când au început a chivernisii veniturile [..]niumului Blajului, până la a. 1803 au pus în erariul 

publicu [...] 310.200 f.; afară de acestea prin Testamentul său, care l-au făcut în 28 Octobrie  la a. 

1828, toate ale sale au lăsat clerului său aşa ca din ca[...]tele lor să se tragă mainainte afară în tot 

anul 7000. f. în argin[t] şi să se ţână cu ei Capitulul; iară ceialalţi, carii vor mai răm[â]nea din 

intăres pe deasupră, să se înpartă pintră preoţii cei mai [...]nitoriu; dintră carii la locul cel dintâiu 

să fie socotiţi Arhidiaconii [?] (protopopii) şi viţe-protopopii. În punctul al 14-lea al 

Testamentului, cealea 7000. f. pentru ţinerea Capitulumului hotărâţi, le mai adauge cu 3000. f., 



aşa ca să fie 10.000. f. Testamentul acesta în timpurile viitoare de mi să va da ocasie, şi lo[c] îl 

voiu aşterne publicului spre cetire. 

Capitulul acela din 7. canonici, un notariu, un arhivariu, doi cantori, şi doi crâznici 
stătătoriu s-au inştalat în 1-a Iulie [...]. Canonicii cei dintâi fură 1-iu) Prepozitul, Dimitrie Ca[...] 
cel Bătrân; al 2-lea), Canonic lector Avram Meheşi; a 3) Canon[ic] Primiţerus, Ioan Para; al 4.) 
Canonic custos, Vasilie Filip; al 5) Canonic scolasticus, Ioan Nobili; al 6) Canonic hartofilax(?), 





Dimitrie Vaida de Sos-mezö; al 7.) Canonic theolog, Dimitrie Caian. Cu ocasia 

întroducerii Capitulumului prin Dimitrie Vaida de Şoş-mezö canonicul eclisiarhu de atunci, şi 

Rectorul clerului celui tânăr s-au alcătuit şi s-au zis în limba lătinească o oraţie cu neşte vrednice 

însemnări înbogotăţită sub numele: „Cuvântări ş. c. l.” carea mai târziu s-au preîntors pre 

Românie şi s-au tipărit cu tipariul Seminariului la a. 1813. Episcopul acesta spre zidirea 

Besearicilor preste 200.000. f. au chieltuit; dintră care mai însămnate sânt Besearica de la Cluj, şi 

de la M. Vaşarheliu, unde au fost episcopul acesta mai întâiu paroh. La începutul Episcopiei sale 

au vizitat tot Ardealul dar şi după aceia Scăunimea, şi Comitaturile mai adeseori le cerceta. La a. 

1785. s-au dat slobozenie iobagilor a eşi din bunul D-lor (libera migratio) când vor vrea; carea 

slobozenie mai în urmă la anul 1791. sub articulul al 60-lea şi mai bine s-au mărginit. Tot pre 

vremile lui Babb, adecă la a. 1791. în 18. Maiu au eşit Rezoluţia crăiască cu subscriarea Craiului 

Leopold al 2-lea, a lui Samuil Telechi, şi Andrei Dejeşi spre inştanţia Rumânilor cea de la 

Năditură; care Rezoluţie o vom aşterne Publicului cu altă ocazie. Episcopul acesta au zvodit cărţ, 

şi din alte limbi au întors; la a. 1795. sub îndreptarea lui eşiră de sub teascu Bibliile, care cuprind 

290 de coale în 2-o. La a. 1796 au dat la tipariu o Theologhie morală, seau Bogoslovia de 46 1/8 

coale; la anul 1805-6. trei tomuri despre deşertăciunile lumii de 205 coale; la a. 1809. Forma 

păstoriului bun de 46 de coale; la a. 1811 tractaturile despre taine, de 30. de coale; la anii 1822-

23. Dicţionariul românescu, lătinescu şi ungurescu, de 154 de coale, în format mai mare, care 

format mai mic încă pe atâta să tot socoti; au mai dat încă şi alte învăţături morale, păstorale, şi 

estetice; iară unele cărţi şi a dooa oară, şi de mai de multe ori au lăsat să se tipărească, 

îndemnând şi preoţii spre darea de cărţi, şi până ce au putut n-au încetat a slujii sfânta liturghie în 

dumineci şi sărbători, şi pre popor a-l învăţa. 

La a. 1803. pentru meritele sale, de preabunul al nostru Împărat Franţ în (?) I-iul, fu 

anumit a Statului din lăuntru consiliariu, cinstindu-să cu titulă de: „Exelenţie.” La a. 1809. fu 

anumit de Comendator a Strelucitei Cete a Împăratului Leopold a căria stemă au primit-o din 

mânile Gubernatorului Ardealului de atunci, Gheorghie Banfi în Cluju, în adunare strelucită, în 

25. Aprilie în acelaş an, aşa răspunzând: „Cinstele şi Stemele aceste preînaltă cinste împărăteşti 

sânt, aceste toate din darurile lui D-zeu sânt, iară eo slugă netrebnică sânt căruia stăpânul m-au 

încredinţat Talanturile sale, ca cu dobândă să le întoarcă, că oricui s-au dat mult, mult să va cere 

de la el, căruia s-au încredinţat mult, mai mult să va pofti de la el.” Titulele aceste amândoă 

năcercându-le, numai din osebită milă a înălţatului împărat fără de nici o taxe le-au căpătat, cu 



acea ocazie s-au zis prin clerul cel mai tânăr în limba lătinească o oraţie carea iaste preîntoarsă la 

a. 1813 în limba românească 





sub titula aceasta „Cuvântări, ş. c. l.” tipărită cu tipariul Seminariului. Aceasta încă mi să-

mpare din Prefaţia ei a fi alcătuită de Dimitrie Vaida de Şoş-Mezio, canonicu de pre acea vreme 

eclisiarhu, şi Rectorul clerului celui tânăr. Episcopul Babb la a. 1811. în 15 Marţie înpuţinându-

să banii pănă într-o parte de cinci Episcopul acesta până întru atâta s-au nevoit a [...]ce 

capitulurile pentru înbunătăţirea sorţii a Dieţezii jertvite, iară le-au rădicat la sumele cele de mai 

nainte. Pre tineri îi trimetea pe la scoale, la Vienna, la Tirnavia, la Agria (?), Bar(?), la Pojun şi la 

Lemberg. 

Când au primit Episcopia niciun paroh n-au avut plată statornică, iară până la a. 1813. au 

făcut de afară de pomenitul capitulum, s-au mai înzestrat încă trei vicărăşii (a patra era 

făgăduită), şi multe parohii cu plată împărătească. S-au trudit a rădică păstori sufleteşti harnici; 

din clerul de mir la făcutele fundaţii mai mulţi tineri decât până aci au trimis. Seminariul de 

acasă îl chivernisea bine, şi ce rămânea pedasupra din venituri, le punea în erariul împărătescu, 

prin care păşire venitul Seminariului domesticu din an în an crescând, era în stare de a ţânea cu 

mult mai mulţi clerici din Seminariurile din [...] veniţi; şi Dieţeza ceia ce înainte de câţva ani 

avea lipsă de theologi streini, acum nu numai că canonici; Vicari, Arhidiaconi, (Protopopi), viţe-

protopopi, ci şi mulţi Parohi prin Seminariurile din afară învăţeturi theologhiceşti înfrumsesaţi şi 

în mai multe limbi învăţaţi are; iară în tot clerul de astezi, nici unu nu să află, care să nu fie auzit 

învăţăturile theologhiceşti barem în Seminariurile din [...]tru şi de nu în altă limbă, barem 

Româneaşte, măcar că Dieţeza [a]şa e de mare, cât în tot anul tocma şi o sută de tineri să ia 

pregătiţi spre treapta Preoţască, totuş nici acestea ar fi de ajuns. 

Ghimnaziumul de la Blaju, Seminariul, şi liţeul Episcopescu sub acestu Episcopu sânt 

prenoite. 

Întru toată Episcopia sa, afară de preoţi pre carii i-au hirot[onit] au sfinţit doi Arhierei 

pentru Dieţeza Orezii Mari în ţara ungureasc[ă] pre Exelenţia sa reposatul Ignaţie Darabantu, şi 

pre Ilustritit[...] prea Graţiosul Episcopu de acum D-nul Samuil Vulcanu. Măcar că E[pi]scopul 

acesta era slab la trup totuş fiindcă trăia foarte cumpăt. 91. de ani au petrecut în aceasta viaţe. Au 

murit în [...] Octobrie, Sâmbătă la doa oară după amneazezi, la a. 1830,; iară în 7. [Oc]tobrie, la 

9-a oră assistând doi canonici cu litie (?) de 150 de preoţi, [...]ştele lui fură petrecute în Bisearica 

cathedrală a S-tei Treimi. Acolo între altele, şi Ilustritatea sa D-nul Ioan Lemeni de Sad (?) 

Episcopul de acuma, carele atunci era Canonic scolastic , Secretar Episcopescu, şi al Istoriei 



bisericeşti profesor, au ţinut cătră [po]por în limba ungurească predică; a căria textu au fost 

acesta: „Fu om trimis de la D-zeu, numele lui Ioan.” După prădica aceasta, s-a cetit Testamentul  

răposatului Episcopu, prin care toate averile sale, le dăruiaşte clerului Dieţezii acestia, apoi        

d-acolo cadavrul s-au dus în Bisearica Bunei Vestiri, şi s-au aşezat în cripta Episcop[...] lângă 

Episcopii Petru Aron, Athanasie Rednic, şi Grigorie Maior, M[ădu?]larele acum veţuitoare a 

nobilei familii a reposatului Episcop în capătul Ramului a Historiei acestia şi pentru aceia ne 

socot[...] 





a fi îndătoraţi a le înşira: ca naţia aceasta cu bucurie să poată privi la odreslele ei cele de 

mare sperinţe, din Ardeal: în satul Uifalău este un nepot de soră a reposatului Episcopu D. Papp 

Ioan de Lemeni, soaţa acestuia este doamna Sossanna Chiş. Fiii lor sânt D. Ioan Papp de Lemini, 

Prefectul Dom[i]niumului episcopescu, şi la Inclitele comitaturi Doboca, şi Küküllö a Tabunii (?) 

de judeţi Assesor; şi soaţa sa Doamna Barbara Ciacai. Pruncii acestora sânt D. Ioan Lemini D. 

Franţiscu Lemini. D. Mihai Lemini, şi coconiţele Claroca, şi Anica. De celalaltu ram al familiei 

acestia să ţine D. Anna Dunca din Petrifalău nepoata răposatului Episcopu, şi soţia D-lui Iosif 

Benei, carele cam în 30 de ani au fost Prefectu peste Dominiumul Blajului; fiii acestora sânt: D. 

Ioan Benei, D. Rosalia, şi Domnişoara Annica, Mai esistează încă o nepoată a răposatului 

Episcopu, aceasta iaste Doamna Cristina Dunca, dânsa are un fiu. Pre cinstitul D. Babb 

Gheorghie, Parohu şi viţe protopopu în Turda. Tot de rudenia cea mai aproape să ţine a 

răposatului Episcopu să ţine şi Domnia sa Stefan Babb; Soaţa Domniei sale este D-na Anastasia 

Babb; fica acestora este Cristina; iară fiul lor este D-nişorul Ioan Babb, carele pe acea vreme, 

când au murit Episcopul, au fostu canţalistu la înaltul Gubernium. 

În timpurile vacanţiei episcopeşti în 4. Marţie a. 1832 au trecut  la cele vecinice, Dimitrie 

Caian Canonicul lector, şi ghenerariul vicariu al clerului; iară în 16 Marţie a. 1832. tot în acel an 

au răposat Vasilie Filipan, prepozitul capitulu[lu?]i, şi doctorul SS. Theologhii.  

Ioan Lemeni de Lemeni 

al 9-lea, şi cel de acum Episcopu 

unit în Ardeal. 

Să trage dintr-o casă nobilă, şi din moşi stremoşi în Tranzilvania cinstiţi. Încă din crudele 

sale tinereţe au fost crescut în Cluju, aici au învăţat limba lătinească, Poezia, Retorica, filosofia, 

şi Iusul; după aceia având a plecăciune spre Preoţie, au mers în Oradea Mare, acolo la a 1805. au 

sevârşit curzul theologhicescu, sub preavrednicii sei Profesori R.-catholici, întră carii unul au 

fost Exelenţia sa D. Nicolae Covaciu Episcopul Ardealului. Săvârşind theologhia îndată s-au 

primit la Altariul D-lui, şi au început pre tineri a-i povăţui în filosofie, şi în Historia bisericească; 

după aceia i să încredinţe Parohia şi Arhidiaconia, de la Cluju urmând în locul lui Dimitrie Vaida 

de Şoş-Mezio, carele pre acea vreme au fost rădicatu prin răposatul Babb la canonicie. 

Diregătoria Parohialnică şi Arhidiaconalnică cu laudă au purtat cam în 10. ani, şi deschilinite 



harnicii, şi sârguinţe au arătat; mai vârtos în darea prădicaţiilor să dovedeşte agerimea talentului 

lui; la graiu ieste dulce, şi din rostul lui cel curat fără de împedecare, şi cu lesnime varsă 

cuvintele cele mai netede. Vorbeşte ungureşte desăvârşit, şi de predică, 





cât nimenea n-ar zice că nu e născut ungur; mărturie iaste într-aceasta afară de altele, şi 

predica aceia care au dat-o la îngropăciunea reposatului Episcopu Babb în 7 Octobrie la a. 1833. 

Este iubitoriu de Naţ[i]a românească. La a. 1820 de la diregătoria parohialnică şi 

arhidiaconicească, fu chiemat la Blaju, şi rădicat la treapta mai strelucită. Pre vreamea aceia, 

când Episcopul Babb ş-au dat sufletul în mânile făcătoriului, au ajuns la canonicia scolastică 

purtând dinpreună şi sarcina secreteriei Episcopeşti, şi a profesoriei istoriei bisericeşti. În 20 

Marţie la a. 1832. primi diregătoria Vicareşască capitulară în locul lui Dimitrie Caian. 

După îngroparea Episcopului Babb paşul cel dintâiu al capitului fusă a arăta în numele 

clerului moartea Episcopului, şi după obiceaiul cel vechiu al Dieţezii acestia, a cere slobozenie 

să-ş poată aleage Episcopu nou. Înălţata Împărătească mărire spre aceasta umilită rugăciune a 

demânda părinteşte s-au milostivit ca ceruta alegere să se poată ţânea în 18 Maiu la a. 1832. La 

acea alegere din partea Exţelzului creescu Gubernism în numele Împăratului să trimisără 

deputaţi, Exelentissimul D. Nicolae Cova[ci?] de Tusnad-Sarvad, Episcopul Romano-

catholicescu din Tranzilvania, şi Ilustrisimul D. Ladislau contele Lazar de Şarheghiu, Canţelariul 

Ţării; iară din partea Exelxului Thesauriatu crăescu, D. Liberul Baron Filipu a Gherliţii, 

Conziliariu thesaurialnicu; şi zelosul mădulariu al Naţiei rumâneşti Magnificul D. Aaron a 

Budai, Secretariul de la acel Thesaurariatu. Datorinţa acestor doi de pre urmă mai vârtos au fost 

aceia, ca să fie de faţe, se primească pre comisarii cei crăeşti, şi din cassa fişcuşească să 

rezolvească de chieltuială. Numiţii Domni toţi veniră la Blaju, unde din partea clerului întreg, s-

au adunat Vicarii de prin părţi, Arhidiaconii sau protopopii actului (?), şi Viţeprotopopii, 

dinpreună cu Notarii Tracturali şi cu Deputaţii lor, şi întimpinându-să laolaltă în hotărâta zioă, 

după slujba cea dumnezeiască, Exelentisimul Episcopu au ţinut o oraţie cătră adunare, în carea 

prin aceste cuvinte „Gentis Romanae numerosas reliquias per totam Provinciam quasi semisorite 

_ _ _ _ suscitavit” cu ceva jingăşime măiastră aducând înainte purcederea românilor de la 

Romani. Scopul venirei le-au descoperit, şi pre toţi i-au trimis la conacuri, cu aceia adaugere, ca 

fieştecare să-ş scrie votul său, şi când vor auzi sunetul clopotului mai mare, să se întorcă napoi la 

bisearică. La vremea hotărâtă iarăş să adunară toţi, şi să culeasără voturile cu mare luare de 

seamă, să însemnară, ţedulele să arsără, şi să află că dintră 212 votizanţii pre titulatul D. Lemeni 

îl poftescu 179. Despre Episcopul acesta nimenea va putea zice, că au vânat ace diregătorie 





au că ar fi rugat pre vreo zăranie de om, ca să-i stee întru ajutoriu, seau că ar fi cerşut de 

la cineva spre acel lucru cât mai puţintică părtinire, seau ajutoriu. Iubirea aceasta mare a Clerului 

cătră titulatul Lemeni să arătă curţii; aceasta dintre cei trei candidaţi în 23. avgust aleasă pre de 

multe ori atinsul D. Lemeni de Episcopu. Primind aceasta preamilostivă răzoluţie noul Episcopu 

peste scurt timpu mersă la Vienna, şi acolo cu numele său şi a Clerului au jurat credinţă 

thronului. Confirmaţia, de la Papa Grigorie al 16-lea, şi din Soborul Cardinalilor, au eşit în 15. 

Aprilie, la a. 1833., care prin bula, şi brevele pontifiţiale vestindu-să, în 9. Iunie tot în acel ann în 

Oradea Mare în Ungaria primi darul Episcopescu, din mânile Ilustritatei  sale, D-lui Samuil 

Vulcan, asistând  în ţeremonie Exelenţia Sa, mai sus titulatul D. Episcop Samuil Covaciu, şi 

Reverendissimul D. Ioan Radnothi, Prepozitul mai mare a Dieţezii Greco-catholiceşti a Orezii, şi 

Vicariul Gheneral, fiind de faţe despre partea Clerului din Ardeal D. Theodor Papp de Uifalău 

Vicariul Ghenerariu, şi D. Vasilie Raţi de Naşlac, Canonicul în următoarea zii de Duminecă, 

adecă în 16 Iunie îmbrăcat cu podoabele Arhiereşti ş-au binecuvântat Capitulul, Cathedra, şi 

poporul. Inştanţia i s-au ţinut ţinut în 14. Iulie 1833. la carea pre precum la alegere, aşa şi atunci 

au fost chiemat Clerul. Inştallatorii cu nume de Comisariu crăeşti au fost: D. Ladislau Contele 

Lazar de Şarheghiu Canţellariul, şi Ladislau Haller de Hallerkö Supremul Conte al Comitatului 

Küküllö, şi fiind de faţe mare mulţime de oameni din toată classa, Dignitatea şi Cinul pre noul 

Episcopu îl băgară în Bisearica Cathedrală, să cetiră acolo Collaţiile crăeşti, Bula şi brevele 

păpeşti, şi Testimoniul despre sfinţirea întru Episcopu, Ilustrisimul D. Canţellariul au ţinut 

cuvântu cătră noul Episcopu, la acesta au răspuns napoi Episcopul, ţinând cu o cale învăţetură şi 

cătră Canonici, călugări, şi clerul; deci mai pre urmă, au cuvântat D. canonicul Theodor Papp de 

Uifalău. Toate aceste precum şi cele dintâiu oreţii cu prilejul alegerii ţinute, s-au grăit în limba 

lătinească, şi s-au tipărit. 

După sfânta leturghie s-au ţinut goştire mare. De câţi ani e acestu Episcopu nu ştiu cii de 

voiu socoti. Că la a. 1805., când au săvârşit theologhia au putut fi de 24 de ani (cam pre aceasta 

vreame s-au obicinuit a săvârşi clericii theologhia), socotescu că putea-va fii cam de 53 de ani. 

Cu ocasia inştalaţiei spre înpodobirea pompei aceia, mult cinstitul D. Timothei Ţipariu 

Profesorul S. Theologhii dogmatice din Blaju, au dat afară o eclogă de toată lauda vrednică, şi cu 

deschilinită genie în limba românească lucrată, care în vreamea sa poporului românescu a o 

aşterne spre cetire, de datorinţe îm ţân. Tot atunci s-au mai dat afară neşte versuri ungureşti prin 

S. Balint Laslo auzitoriul în anul al 2-lea a drepturilor, destul de frumos lucrate. Au mai eşit 



atunci încă şi alte versuri lătineşti, despre care pot spune, că sânt cu adevărat stil poeticescu 

întocmite. Acelea le-au alcătuit Spectabilul, şi Clarisimul D. Ladislau Vasilie Papp, Doctoriul 

frumoasălor ştiinţe, şi a filosofiei, şi fisicul crăescu 





montano-camerelnicescu de la Zalatna, cu a căruia diştic din urmă eo încă aşa încheiu 

cuvântarea mea despre Ilustritatea sa D. Lemeni Ioann: 

Vive diu felixque tuo, Pie pastor, ovili 

Sitque tibi serus ultima meta polus. 

Făptura îi este aceasta: 

Illustrisimul şi Reverend. D. Ioan Lemeni de Lemeni I. C. Episcopu românesc din Ardeal 

1834 

 

 

 

Simbolurile episcopeşti G-catholice 

Podoabele unui Episcopu Greco-catholicu care însemnează curăţănia îngerească, graţia, 

şi darurile D-hului Sf-t întru celealalte sânt a) Ghenuale (legătoare de genunţi), aceste arată 

fărâmarea morţii, cădearea naturei omeneşti, şi puterea răscumpărătoriului înprotiva diavolului, 

şi pentru aceia are formă în patru  cornuri, şi să anină de şale, unde să zice că e puterea omului; 

v) sacul sau căsula (o haină în carea să face slujba) însămnează patimile lui HS; g) mantaoa 

(căpeneagul), arată slobozenia preotului mai mare, cu aceasta să acopere umerii nainte şi napoi, 

şi însămnează oaia cea rătăcitoare, care au purtat-o răscumpărătoriul în umeri, adecă natura 

omenească; d) Toiagul încărligat, însămnează o unealtă, cu care cerbicia celor cu poară să 

frânge, şi să sparge capetele şerpilor celor înveninaţi, adecă acelora care-ş bate joc de leagea 

catolică. Aceasta face Episcopul atunci când pre lupi îi sparie cu bâtul gurii sale, şi cu predici pre 

oile cele rătăcite le abate cătră Staolul lui HS, în păşunea grasă le scoală; pre celea lenoasă le 

îndeamnă, şi pre celea somnuroasă le deşteaptă; e) inelul de pre deget însămnează că e 

încredinţat cu Maica Bisearică; ϛ) Cele doă lumini de ceară în stânga când binecuvinteaze 

Episcopul pre popor însemnează, cum că HS când au primit pre sine trupul omenescu, Lumina 

au trimis preste muritori din doă chipuri, adecă ca D-zeu şi om; iară cele trei lumini ce le ţine în 

mâna dreaptă, însemnează taina Sfintei Treimi, ca cum Episcopul ar vrea pre credincioşii sei a-i 



întării în aceia; z.) banul de aur în forma inimei omeneşti pre peptul Arhierăului, însămnează 

inimă curată, şi suflet dreptu care trăbue să fie înlăuntrul Episcopului; i). crucea în gromazi o 

poartă Arhiereul, pentru ca necurmat să-ş aducă aminte de versul al 24.-lea din capul al 16 de la 

Mathei: 





„De vre cineva să vină după mine să se lepede de sine, şi să ia crucea sa, şi să vină după 

mine.” 

Statul de astezi a Dieţezii Greco-Catholice din Ardeal 

În Dieţeza Făgăraşului clerului este împărţit prin 9 cumitaturi, 9 scaune, 2 diştricturi 

provinţiali[...], şi prin 1. diştrictu militărescu; adecă prin comitaturile Albei, Küküllö-ului, 

Turdei, Clujului, Dobochei, Solnocului din Lăuntru, Solnocului din Mijloc, Crasnei, Hinidoarei; 

prin Diştricturile Chioarului, Făgăraşului, prin Scaunele Araniaşului, Udverheliului, Mureşului, 

Harom Secului, Cicului-Ghergheului-Casonului, Naghi-Şingului, Miedieşului, Sibiiului, 

Oreştiei; şi prin Diştrictul Militărescu Vodna, sub un Episcop, un preposit, 6 canonici: în 2 

Dicanaturi, în care să cuprind 4 vicariaturi; acestea să rădică din 11 Arhidiaconaturi care să 

alcătuescu de 55 de viţearhidiaconaturi. Clerul are un notariu de chepetenie, un fişcal, un 

Arhivariu; are mai departe un seminariu, sub un Rector, un prefectu al ştudiilor, şi sub doi 

profesori. Pentru Clerul cel mai tânăr mai are un Inştitutu, carele să numeşte Inştitutul erudiţiei. 

Într-însul să folosescu cam la 47 de capete, sub un prefectu, şi doi adiuncţi. Prelângă acestea în 

toate zilile din venitul Episcopului la 2000 de învăţecei, să întinde pâne. Mai are un Ghimnazium 

din doă classe humane, şi din trei gramaticeşti, cu prefectul său, şi cu 5 Profesori; dinpreună cu 

trei classe normalnice, sub un Director, şi 3. învăţetori. Mai are neşte mânăstiri, sub statutele 

(statuta) lui Vasilie. Numărul personalului întrăg de astezi preoţescu nu m-e cunoscut; ci ca să-l 

pot d[...] [..]ainte înpărtăşi Publicului, prin aceasta foe publică mă rog de respectiva ocârmuire, 

să binevoiască dinpreună cu numele, chemările, şi Titula tuturor diregătorilor sufleteşti a mi-l 

arăta. În toată Dieţeza aceasta sânt peste 1200 de Parohi carii păstorescu aproape de 500.000 de 

suflete. 

Ramul al 2-lea 

ş. c. l. 

despre neuniţi ş. c. l.  

 


