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Cuvânt înainte

Lucrarea de fa]\, Un c\lug\r putnean mitropolit al Transilvaniei.
Sfântul Ierarh [i M\rturisitor Ilie Iorest, constituie proiectul de licen]\
sus]inut de Diac. lect. dr. C\t\lin Vatamanu, în vederea ob]inerii
titlului [tiin]ific de licen]iat în Teologie, în 2001. Ea a fost dedicat\
uneia dintre cele mai mari personalit\]i pe care Hristos Domnul,
Marele Arhiereu, le-a d\ruit Bisericii Sale din Transilvania, într-o
vreme de mari încerc\ri pentru aceasta: Sfântul Ilie Iorest.

Autorul, în lucrarea elaborat\ în [ase capitole, enumer\ mai
întâi, cum este firesc, istoricii ([i lucr\rile lor) care au fost preocu-
pa]i de acest subiect (Samuil Micu, Petru Maior, dr. Augustin
Bunea, Nicolae Iorga, T.V. P\c\]ian, Ioan Lupa[, Silviu Dragomir,
{tefan Mete[, Radu Iacob, {tefan Lup[a, Melchisedec {tef\nescu,
Gheorghe I. Moisescu, Sextil Pu[cariu, Pr. Prof. Dr. Mircea P\cu-
rariu [.a.), f\când, în „Introducere”, o foarte sumar\ [i extrem de
necesar\ caracterizare a lucr\rilor semnate de domniile lor. Dup\
ce î[i exprim\ speran]a c\ „aceast\ carte împline[te voca]ia unei
redescoperiri a dimensiunii teologice a istoriei noastre”, autorul
trateaz\ despre situa]ia politic\ [i bisericeasc\ din Transilvania
înainte de 1640, anul în care Providen]a Divin\ l-a rânduit pe
scaunul Mitropoliei Ardealului pe cel care, ap\rând cu d\ruire [i
fidelitate dreapta credin]\, va intra în calendarul cre[tin ortodox
român la prima canonizare de sfin]i români (1950/1955). 

În acest prim capitol este prezentat\ atât situa]ia politic\, cât
mai cu seam\ cea religioas\ din Transilvania, accentul principal fiind
pus pe campania prozelitist\ calvin\, concretizat\ prin trei ac]iuni
(numirea unui superintendent calvin din rândul ortodoc[ilor, con-
vocarea de sinoade calvine [i tip\rirea de c\r]i cu un con]inut calvin),
urm\rindu-se, în principal, „reformarea” cultului ortodox. {i
tocmai nerespectarea m\surilor de „reformare” a cultului a dus, în
final, la scoaterea din scaun a Mitropolitului Ilie Iorest. 
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Cel de-al doilea capitol, cel mai bogat, se refer\ la via]a celui
care va deveni mitropolitul Transilvaniei, la contextul alegerii [i la
condi]iile însc\un\rii sale, dup\ cum [i la activitatea complex\ pe
care a desf\[urat-o în calitate de p\stor al Bisericii de aici (activitate
cultural-tipografic\, misionar-pastoral\ [i sacerdotal\). N\scut în
„partea ]\rii ungure[ti”, în jurul anului 1600, a trecut mun]ii în Mol-
dova, ca mul]i al]i ardeleni, intrând în monahism la M\n\stirea
Putna, anii de [edere aici fiind „ani de urcu[ duhovnicesc”, devenind
„un c\lug\r bine-credincios [i întru toate credincios”. La recoman-
darea evlaviosului domn al Moldovei, Vasile Lupu, cuviosul Ilie Iorest
a fost chemat la misiunea de arhip\stor al Bisericii din Transil-
vania, impunându-i-se dou\zeci [i patru de condi]ii, redactate de
superintendentul calvin {tefan Geleji. De]inând o temeinic\ preg\-
tire teologic\ [i având o însemnat\ experien]\ c\rtur\reasc\ de copist,
caligraf [i miniaturist dobândite la M\n\stirea Putna, cu responsa-
bilitate pentru ap\rarea Ortodoxiei, Mitropolitul Ilie Iorest s-a opus,
în ciuda condi]iilor 5 [i 6, tip\ririi c\r]ilor de rug\ciune [i de cânt\ri
calvine, acesta fiind unul dintre motivele fundamentale care vor
duce la înl\turarea lui de pe scaunul mitropolitan. Chiar dac\ nu se
cunosc date precise referitoare la activitatea sa cultural\, Mitropo-
litul Ilie Iorest s-a dovedit a fi un „apologet al românismului [i
Ortodoxiei”, fiind un „lucr\tor la biruin]a limbii [i a culturii româ-
ne[ti în secolul al XVII-lea”. În contextul dificil în care a p\storit,
Mitropolitul Iorest a apelat îns\ la cea mai practic\ [i eficient\ metod\
de înt\rire în credin]\ a p\stori]ilor: vizitele canonice.    

Al treilea capitol abordeaz\ motivele religioase [i politice care
au dus la înl\turarea din scaun [i la condamnarea sa, precum [i la
întoarcerea în Moldova, la Putna, m\n\stirea lui de metanie. Mai întâi,
autorul men]ioneaz\ numeroasele vizite pastorale, „f\cute cu mult\
iubire p\rinteasc\, dar [i cu jertf\ trupeasc\”, insisten]a pe „nece-
sitatea statorniciei în credin]\” [i pe „obliga]ia men]inerii con[tiin]ei
române[ti, ca mijloc de lupt\ împotriva maghiariz\rii for]ate”,
dup\ cum [i hirotonirea de preo]i „în fiecare sat prin care a trecut,
mul]i dintre ei ale[i dintre iobagii care aveau curat\ aceast\ con-
[tiin]\ de neam [i de credin]\” [.a. Apoi, Diac. Lect. Dr. C\t\lin
Vatamanu include încercarea domnului moldovean Vasile Lupu
de a cuceri Transilvania. Aceast\ inten]ie [i-a exprimat-o Vasile
Lupu în scrisoarea pe care a trimis-o sultanului dup\ expedi]ia de
la Azov, scrisoare care a fost interceptat\ de poloni, o copie a ei
ajungând în mâinele lui Gheorghe Rakoczy, principele calvin al
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Transilvaniei. Întrucât Vasile Lupu era cel care-l recomandase pe
Ilie Iorest pe scaunul de mitropolit al Transilvaniei, iar acesta, prin
nerespectarea condi]iilor impuse la alegerea sa în scaun, precum [i
prin ac]iunile men]ionate mai sus, a înt\rit cu grij\ Ortodoxia,
acum sosise momentul potrivit pentru Gheorghe Rakoczy de a-l
îndep\rta din scaun pe Mitropolitul Ilie Iorest. Între motivele pentru
care a fost condamnat, canonicul Augustin Bunea, recunoscut pentru
atitudinea sa anti-ortodox\, nume[te „apostazia” [i imoralitatea: „nu-[i
împlinea datorin]ele de p\stor evlavios [i de episcop în]elept, ci
(....) se ar\ta în cas\ [i afar\ ca cel mai desfrânat om”. 

Antepenultimul capitol, al IV-lea, ne prezint\ c\l\toria sa în
Rusia. Pe de o parte, M\n\stirea Putna avea „intense leg\turi cu
Biserica Rus\, ea îns\[i fiind ctitorit\ cu sprijinul cneazului Dimitrie
Ivanovici”, la M\n\stirea Putna pomenindu-se, dup\ afirma]ia Mitro-
politului Varlaam, „marii cleji ai Moscovei [i a toat\ Rusia”, iar, pe
de alt\ parte, „rela]iile politice [i religioase dintre autorit\]ile celor
dou\ ]\ri, Moldova [i Rusia, erau foarte strânse în vremea lui
Vasile Lupu”. Beneficiind de pa[aportul dat de domnitorul Vasile
Lupu [i de scrisoarea de recomandare semnat\ de Mitropolitul
Varlaam, proin-mitropolitul Ilie Iorest a întreprins o anevoioas\
c\l\torie la Moscova, autorul descriind, cu am\nunte chiar, mo-
mentele mai importante ale acesteia, apogeul ei constituindu-l
audien]a la }arul Alexei Mihailovici Romanov (1645-1676). Cu ajutorul
primit aici, Mitropolitul Iorest [i-a r\scump\rat cei dou\zeci [i
patru de cheza[i, dup\ care s-a întors în Moldova, stabilindu-se la
M\n\stirea Putna, unde [i-a petrecut „ultima parte a vie]ii sale”,
acest aspect constituind subiectul celui de-al V-lea capitol (penul-
timul) al lucr\rii de fa]\. Autorul ia în discu]ie [i ipoteza potrivit
c\reia Ilie Iorest a fost, între anii 1656-1657, episcop de Hu[i, iar
dup\ al]ii chiar [i episcop de R\d\u]i. Din p\cate, a[a cum sus]ine
autorul, „vreme de dou\zeci [i unu de ani nu avem nici o [tire
despre marele mitropolit al Transilvaniei”, decât însemnarea f\cut\
pe Mineiul pe luna ianuarie (datând din secolele XV-XVI), p\strat
în manuscris, în limba slavon\, la M\n\stirea Putna: „(…) ca s\ se
[tie când a murit vl\dica Iorest, în anul 7186 (1678)”. 

Ultimul capitol aduce în aten]ia cititorului „canonizarea ierar-
hului transilv\nean Ilie Iorest, m\rturisitor al Ortodoxiei”, începând
cu [edin]a Sfântului Sinod din 28 februarie 1950 [i terminând cu
festivit\]ile religioase de proclamare a canoniz\rii sale, inclusiv
„sl\virea Sfântului Ierarh [i M\rturisitor Ilie Iorest în cultul ortodox”.
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Dup\ concluziile fire[ti, autorul indic\ referin]ele bibliografice uti-
lizate, bogate [i valoroase, ceea ce a f\cut ca, mai presus de toate,
calitatea lucr\rii s\ fie una de înalt\ ]inut\ [tiin]ific\.

Felicitându-l pe autor pentru elaborarea lucr\rii de fa]\, mani-
festându-ne speran]a c\ ea va contribui la mai buna în]elegere a
Istoriei Bisericii noastre [i mai cu seam\ la o mai mare con[tien-
tizare a ce înseamn\ a fi ortodox într-un context pluriconfesional, [i
nu numai, o recomand pentru a „vedea lumina tiparului”.

  
Pr. Prof. Dr. Ion VICOVAN
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Introducere

Transilvania, p\mânt românesc dintotdeauna, a fost [i este
spa]iul de întâlnire a latinit\]ii [i ortodoxiei noastre. „}ara de
dincolo de p\duri”, a[a cum o numeau cei mai vechi cronicari, nu a
fost niciodat\ separat\ de ]inuturile din exteriorul arcului carpatic,
m\rturisitoare a românit\]ii, factorul de leg\tur\ dintre acestea
fiind tocmai puternica identitate na]ional\ [i m\rturisirea aceleia[i
credin]e ortodoxe. Se poate afirma, f\r\ a gre[i, c\ poporul român a
avut o istorie singular\. Transilvania a r\mas de-a lungul veacu-
rilor spa]iul spiritualit\]ii ortodoxe autentice, cadrul model de vie-
]uire cre[tin\. Aceast\ spiritualitate, poate unic\ în R\s\ritul Europei,
s-a datorat structurii ontologice a transilv\neanului [i concep]iei sale
despre lume, despre rolul s\u în societate.

Românii nu au fost un popor de nobili, de aristocra]i; cu atât
mai pu]in transilv\nenii, cunoscut fiind faptul c\ mai bine de trei
p\trimi dintre ei erau, în epoca medieval\, iobagi. Caracteristicile
lor distinctive erau u[or observabile: de la aspectul exterior (vesti-
menta]ie specific\ zonei, limbaj, arhitectura locuin]elor [.a.) [i pân\
la structura lor interioar\ (credin]a ortodox\ str\bun\, autentic\,
nealterat\, necontaminat\ de alte confesiuni cre[tine), totul se con-
stituie, parc\, într-o lume aparte, care a generat o spiritualitate
particular\. Identitatea na]ional\1 (de fapt identitate român-ortodox\)
„a devenit cu atât mai adev\rat\, cu cât, în lipsa unui cler mai înalt
sau a unui cler mai cultivat, Ortodoxia a coborât, s-a adâncit în
mas\, s-a confundat cu credin]ele, cu obiceiurile, cu riturile sale, a
intrat în componen]a spiritului s\u. S-a confundat cu etnicul românesc,

1 Nic\ieri nu este indicat\ mai corect [i mai frumos aceast\ unitate a elemen-
tului etnic autohton, precum [i continuitatea lui pe teritoriul vechii Dacii, ca la
marele c\rturar Grigore Ureche, care, în Letopise]ul }\rii Moldovei, scria: „Rumânii,
câ]i se afl\ l\cuitori în }ara Ungureasc\ [i la Ardeal [i la Maramuro[u, de la un
loc sântu cu moldovenii [i to]i de la Râm se trag” (Grigore Ureche, Letopise]ul }\rii
Moldovei, edi]ia a doua, Editura Literatura Artistic\, Chi[in\u, 1988, pp. 133-135).
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devenind lege româneasc\. „Român” [i „lege româneasc\” sunt cele
dou\ no]iuni care între]in, accentueaz\ o con[tiin]\ româneasc\, o
con[tiin]\ de neam românesc, distinctiv\ de celelalte legi str\ine,
de celelalte popoare, de alt\ lege, ata[at\, în schimb, la marele tot al
poporului propriu”2.

Caracterizat\ printr-un puternic echilibru interior, spirituali-
tatea transilvan\ se deosebe[te de celelalte modele ortodoxe prin
r\spunsul ferm la multitudinea ac]iunilor prozelite eterodoxe, în
contextul istoric al unei aprige exploat\ri socio-economice. Este re-
marcabil\, astfel, t\ria de caracter a românilor transilv\neni, pentru
care tr\darea credin]ei ortodoxe însemna pierderea propriei mân-
tuiri, pierderea sufletului. De aici rezult\ o alt\ caracteristic\ a
spiritualit\]ii transilvane, [i anume aceea c\ ea nu este o spiritua-
litate amor]it\, pasiv\, blocat\ într-un spa]iu mistic, contemplativ,
dogmatic, coercitiv, ci, dimpotriv\, este una dinamic\, practic\,
plin\ de via]\. Ea nu se reduce la expresii dogmatice inaccesibile
omului de rând, la o moral\ decalogic\ („s\ nu...”), la o via]\
liturgic\ proprie doar clerului. Aceast\ spiritualitate transilvan\
este una a faptei, este îndreptat\ spre omul de rând [i caut\ s\-i
satisfac\ dorin]ele de ordin religios, ]inând cont, desigur, de cadrul
social în care se manifest\. La ea particip\ întreaga comunitate –
clerici, c\lug\ri [i chiar simpli credincio[i – pentru c\ este o spiri-
tualitate unitar\ [i aceea[i pentru to]i. Mircea Eliade, impresionat
de complexitatea spiritului transilv\nean, scrie: „M\rturisesc din
capul locului c\ am o nesfâr[it\ admira]ie pentru transilv\neni. (…)
Îi admir mai ales pentru adâncimea vie]ii lor morale, pentru dem-
nitatea lor româneasc\, pentru b\rb\]ia lor dârz\ [i dreapt\. (…)
Exist\ în Transilvania o extraordinar\ cantitate de energie (…),
sunt acolo oameni care au în sângele lor secole de prigonire [i
primejdie: oameni care sunt obi[nui]i din mo[i str\mo[i s\ spun\
adev\rul cu orice risc, oameni a c\ror via]\ are un singur sens:
lupta!”3.

Consecin]a acestui spirit dinamic o constituie mul]imea ierar-
hilor, dar [i a oamenilor de rând care [i-au ap\rat credin]a cu

2 D. Prodan, R\scoala lui Horia, vol. I, Bucure[ti, 1979, p. 58, apud Contribu]ii
transilv\nene la teologia ortodox\, Editura Mitropoliei Ardealului, Sibiu, 1988, p. 40.

3 Mircea Eliade, Elogiu Transilvaniei, în „Vremea”, anul IX (1936), nr. 465, din
29 nov., p. 2, apud Mircea Handoca, Mircea Eliade despre Transilvania, în revista
„Steaua”, anul 1981, nr. 4, p. 14.
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pre]ul renun]\rii la obiectivele personale egoiste [i chiar cu pre]ul
martiriului. Ei sunt „martori” vii ai Învierii lui Hristos, iar m\rturia
lor prin fapt\ [i cuvânt este [i va r\mâne model peste veacuri.

Dac\ în secolele al XVII-lea [i al XVIII-lea Bisericile Ortodoxe
din Moldova [i }ara Româneasc\ tr\iau cele mai semnificative
epoci de înflorire cultural\, Biserica Ortodox\ din Transilvania a
avut de înfruntat piedicile calvine [i catolice, ierarhii ei fiind nevoi]i
s\ tr\iasc\, al\turi de laicii credincio[i, ca români în propria ]ar\,
dar sub autoritate str\in\. Numele tuturor celor care au suferit
pentru Hristos sunt scrise în Împ\r\]ia cerurilor, dar unele dintre
ele se p\streaz\ aici, pe p\mânt, scrise cu slove vechi, ca dovad\ a
continuit\]ii credin]ei noastre ortodoxe pe acest t\râm transilvan, a
con[tiin]ei identit\]ii religioase, de neam [i de aspira]ii.

Cu siguran]\, dac\ ar trebui caracterizat secolul al XVII-lea în
Biserica Ortodox\ din Transilvania prin nume de ierarhi, dintr-o
astfel de prezentare nu ar putea lipsi numele celor doi mari
m\rturisitori [i sfin]i: Ilie Iorest [i Sava Brancovici.

Sfântul Ierarh [i m\rturisitor Ilie Iorest, subiect al acestei c\r]i,
a fost cel ales s\ conduc\ Biserica Ortodox\ din Transilvania [i s\ o
apere de uneltirile calvinilor timp de aproximativ trei ani. De[i
p\storirea lui a fost de scurt\ durat\, faptele lui deosebite au f\cut
ca el s\ fie canonizat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române,
în 1950-1955, ca sfânt m\rturisitor al Ortodoxiei.

Dac\ ne referim la teritoriul transilvan, putem spune c\ lipsa
surselor de informare e o caracteristic\ aproape general\ [i aceasta
pentru c\ „istoria Ardealului e de la început o istorie de ]\rani. (…)
O istorie de sate [i preo]i e istoria Ardealului românesc”4. Istoria
acestei provincii nu este una elaborat\ [tiin]ific, ci una simpl\, cu
caracter popular, determinat\ de via]a modest\ a celor care au
f\urit-o, istorie ce nu fost scris\ în am\nunt, ci p\strat\ în tradi]ia
românilor, nu pe lespezi de piatr\, ci în suflete [i în con[tiin]e
mereu treze. Robia politic\ îndelungat\ nu le-a dat posibilitatea
str\mo[ilor no[tri s\ fixeze în momente scrise partea de lupt\ [i de
fr\mânt\ri care ar fi meritat s\ fie înve[nicit\. De aceea, nu este de
mirare c\ un ierarh atât de important al Transilvaniei, precum Ilie
Iorest, a fost trecut cu vederea de criticii istorici [i nici faptul c\
activitatea sa pastoral\ a fost cercetat\ doar ocazional. Acestea se

4 Nicolae Iorga, Sate [i preo]i din Ardeal, Tipografia Göbl, Bucure[ti, 1902, p. 8.
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ale lui Augustin Bunea9 con]in opinii personale, multe cu gre[eli de
ordin istoric, ne[tiin]ifice, majoritatea infirmate de cercet\rile ulte-
rioare, specula]ii care au indus în eroare mul]i istoriografi tenta]i
s\-i împ\rt\[easc\ ideile.

În aceast\ „capcan\” a c\zut [i marele istoric Nicolae Iorga
(1871-1940), care, r\mânând în parte fidel ideilor lui A. Bunea,
tinde s\-l eticheteze pe mitropolitul Iorest ca apostat. În 1902 apare
lucrarea Sate [i preo]i din Ardeal10, în care Nicolae Iorga reu[e[te s\
cuprind\, în linii mari, întreaga activitate a mitropolitului, îns\ cu
unele îndoieli [i neclarit\]i de biografie. Urm\toarele lucr\ri ale
sale11 au venit cu noi informa]ii, care ne descoper\ spiritul enciclo-
pedic al lui Iorga. 

În 1904, ideile calomnioase ale lui Augustin Bunea la adresa
Mitropolitului Ilie Iorest g\sesc un potrivnic redutabil în persoana
cunoscutului ziarist Teodor V. P\c\]ian (1852-1941). Acesta, vorbind
despre p\storirile celor doi mari ierarhi transilv\neni, Ilie Iorest [i
Sava Brancovici, afirm\ c\ ei „[i-au p\storit bine [i cu credin]\
Biserica, ap\rând-o cu energie, în contra atacurilor grele ce se în-
dreptau pe vremea lor în contra ei”. „Fiindc\ nu s-au plecat” acelora
care nu tolerau „s\ se duc\ la bine Biserica Român\ [i la fericire
neamul românesc”, „jertf\ au trebuit s\ cad\ amândoi”12. Desigur

9 A se vedea: Idem, Ierarhia românilor din Ardeal [i Ungaria, Editura Arhidie-
cezan\, Blaj, 1904; Idem, Mitropolitul Sava Brancovici, Tipografia Seminarului
Arhidiecezan, Blaj, 1906; Idem, Episcopii Petru Paul Aron [i Dionisie Novacovici sau
Istoria românilor transilv\neni de la 1751 pân\ la 1764, Tipografia Seminarului Arhi-
diecezan, Blaj, 1902.

10 Vezi nota 4.
11 A se vedea: N. Iorga, Istoria Bisericii române[ti [i a vie]ii religioase a românilor,

edi]ia întâi, V\lenii de Munte, 1909, [i edi]ia a doua, Bucure[ti, 1929-1932, Editura
Ministerului Cultelor, Tipografia „Neamul Românesc”; Idem, Istoria românilor
din Ardeal [i Ungaria, vol. I, Tipografia Casa {coalelor, Bucure[ti, 1915; Idem, Docu-
mente române[ti din archivele Bistri]ei, Editura Socecu & Co Bucure[ti, 1899-1900;
Idem, Istoria românilor, vol. VI, V\lenii de Munte, 1937-1938; Idem, Istoria litera-
turii române[ti, edi]ia a doua, vol. I, Editura Libr\riei Pavel Suru, Bucure[ti, 1925;
Idem, Istoria literaturii religioase a Românilor pân\ la 1688, Editura Socec, Bucu-
re[ti, 1904; Idem, {tefan cel Mare, Mihai Viteazul [i Mitropolia Ardealului, extras din
Analele Academiei Române, tom 27, Mem. Sec]. Ist., Tipografia Göbl Bucure[ti, 1904.

12 Teodor V. P\c\]ian, Istoriografi vechi, istoriografi noi. Studiu critic în chestia
vechei metropolii ortodoxe române, Sibiu, 1904, p. 143, apud Dr. Augustin Bunea,
Ierarhia românilor, p. 242.
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I. Situa]ia politic\ [i bisericeasc\ din Transilvania 
înainte de 1640

1. Biserica Ortodox\ din Transilvania
în fa]a prigoanei catolice [i calvine 

Biserica Ortodox\ din Transilvania a cunoscut trei mari etape de
prigoan\: dou\ cauzate de prozelitismul catolic (secolului al XIV-lea –
prima jum\tate a secolului al XVI-lea [i între sfâr[itul sec. XVII-lea
[i începutul secolului XX) [i una caracterizat\ de ac]iunea prozeli-
tist\ calvin\ (a doua jum\tate a secolului al XVI-lea [i sfâr[itul
secolului al XVII-lea).

Cucerirea Transilvaniei de c\tre unguri nu a dus automat la impu-
nerea unei noi administra]ii. Abia spre sfâr[itul secolului al XI-lea
se observ\ o domina]ie maghiar\ în Transilvania. În secolul al XII-lea,
ungurii au ocupat Mure[ul [i Târnavele, iar în secolul al XIII-lea au
trecut în S-E Transilvaniei20. Documentele vremii atest\ faptul c\,
la venirea lor în Transilvania, românii aveau o administra]ie biseri-
ceasc\ organizat\, în fruntea c\reia se g\seau mai mul]i episcopi21.

20 C. Daicoviciu [i N. Constantinescu, Brève histoire de la Transylvanie,
Bucharest, 1965, pp. 87-88, apud N. Adrian Popescu, Statornicia poporului român
din Transilvania în legea str\bun\, în „BOR”, anul LXXXVI (1968), nr. 9-10, p. 1079.

21 În scrisoarea papei Grigorie IX al Ungariei se arat\: „(…) în Episcopia
cumanilor se afl\ ni[te popoare care se numesc valahi (walati), care, de[i se
socotesc cre[tini, totu[i, având rituri [i obiceiuri diferite, s\vâr[esc fapte
potrivnice acestui nume. C\ci, nesocotind Biserica Roman\, nu primesc tainele
biserice[ti de la venerabilul nostru frate, episcopul cumanilor, care e în fruntea
diecezei de acolo, ci de la oarecari fal[i (pseudo) episcopi, care ]in de ritul
grecilor (= ortodox, n.n.). {i unii din regatul Ungariei, atât unguri, cât [i teutoni,
[i al]i drept-credincio[i, locuind printre ei, trec la credin]a lor, [i, f\cându-se una
cu acei valahi, primesc zisele taine de la ei, nesocotindu-l pe acesta (episcopul
cumanilor, n.n.), spre marea indignare a credincio[ilor [i spre nu mai pu]in\
sc\dere a credin]ei cre[tine” (Pr. Prof. Dr. Mircea P\curariu, Istoria Bisericii Orto-
doxe Române, edi]ia a II-a, Editura IBMBOR, Bucure[ti, 1991, p. 243).
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Desigur, Ortodoxia transilvan\ reprezenta atunci o piedic\ în
fa]a expansiunii catolice. Aceast\ piedic\ trebuia înl\turat\ cu mult\
abilitate. Pentru c\ regii Ungariei favorizau r\spândirea catolicis-
mului – c\ruia îi datorau civiliza]ia statului lor [i buna a[ezare
politic\ în rândul statelor europene de sorginte latin\ – popula]iei
transilv\nene i s-a impus modul de via]\ apusean. Acesta însemna
o dubl\ influen]\: atât în administra]ia politic\ a provinciei, cât [i
în problemele biserice[ti. Domina]ia, la început destul de tolerant\,
avea s\ devin\ una neîndur\toare, agresiv\: cultul ortodox va fi
socotit „schismatic”, nobilii [i oamenii de rând sunt constrân[i de
administra]ia maghiar\ s\ treac\ la catolicism22. Cu toate acestea,
mare parte dintre transilv\neni, în special dintre ]\rani, [i-au ap\rat
cu fermitate legea lor str\mo[easc\, atitudine ce l-a f\cut pe un
misionar catolic, în 1456, s\ exclame: „Românii mai bucuros sar în
foc decât s\ fie boteza]i în Biserica Roman\!”23.

22 Sinodul de la Buda, din 1279, hot\r\[te: „Acestora (schismaticilor) nu le este
iertat a ]ine cult dumnezeiesc, a zidi capele sau alte case sfin]ite, nici credincio-
[ilor nu le este iertat a lua parte la un astfel de cult dumnezeiesc sau a intra în
astfel de capele. În caz de lips\, s\ se aplice în contra acestor preo]i puterea
brahial\” (Cf. N. Dobrescu, Întemeierea Mitropoliilor [i a celor dintâi m\n\stiri în
Principatele române, Bucure[ti, 1906, p. 53, apud Adrian N. Popescu, op. cit., p. 1080).
În acela[i an, papa Nicolae al IV-lea oblig\ prin jur\mânt pe regele Ladislau
Cumanul s\-i prind\ pe eretici (ortodoc[i) [i s\-i alunge din Ungaria [i din ]\rile
supuse lui. Pe 25 iulie 1366, regele Ludovic cel Mare poruncea nobilimii [i
dreg\torilor din ]inutul Cara[ului (Banat) s\-i prind\ pe to]i preo]ii schismatici,
„cu femeile [i copiii lor”, [i s\-i duc\ înaintea contelui Benedict Heem pentru a fi
sco[i din ]ar\. Prin alt ordin, dispune ca, „în districtul Caransebe[ului, numai
nobilul [i cneazul de lege latin\ s\ poat\ avea proprietate imobil\”. În 1428,
Sigismund ad\uga: „În districtul Sebe[ului nimeni nu poate poseda, ]ine [i
st\pâni nici o proprietate, nici un drept nobiliar, nici un drept de cneaz, numai
dac\ va fi adev\rat catolic [i va urma acea credin]\ pe care o crede [i m\rtu-
rise[te Biserica Roman\. Sunt despuia]i de averi to]i nobilii [i cnejii care ]in pe
mo[iile lor preo]i ortodoc[i, care duc poporul în r\t\cire. Preo]ilor români s\ li se
confi[te proprietatea [i s\ fie expulza]i din ]ar\. C\s\toria între ortodoc[i [i cei
de lege latin\ este oprit\ s\ se încheie pân\ ce ortodoxul nu se boteaz\ de preotul
apusean. Nobilii, cnejii [i ]\ranii î[i vor pierde propriet\]ile în cazul în care nu-[i
vor boteza copiii în legea apusean\. S\ li se confi[te proprietatea preo]ilor orto-
doc[i care vor boteza vreun copil în legea ortodox\” (Cf. {tefan Lup[a, Catoli-
cismul [i românii din Ardeal [i Ungaria pân\ la 1566, Editura Autor, Cern\u]i, 1929,
pp. 98-99).

23 C. Daicoviciu [i N. Constantinescu, op. cit., p. 89.
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De[i Transilvania se afla sub st\pânire maghiar\, spiritul româ-
nesc de aici a fost totdeauna viu, lucr\tor, alimentat nu doar de
statornicia ardelenilor în credin]a str\mo[easc\ ortodox\, ci [i de
rela]iile strânse cu fra]ii de peste Carpa]i. Leg\turile de suflet
dintre cele trei principate române au fost indestructibile, în ciuda
grani]elor ce c\utau, aparent, s\-i despart\ fizic. De fapt, Transil-
vania nu a fost nici o clip\ separat\ de celelalte provincii române[ti,
credin]a ortodox\ statornic\ de aici fiind liantul con[tiin]ei na]io-
nale [i religioase de peste Carpa]i. De aceea, propaganda maghiaro-
catolic\ s-a dovedit neputincioas\ în fa]a rezisten]ei na]ional-ortodoxe
a transilv\nenilor.

Secolul al XVI-lea aduce în istoria Transilvaniei noi schimb\ri,
atât din punct de vedere politic, cât [i bisericesc. Înfrângerea armatei
ungare de c\tre turci, în urma luptei de la Mohacs (29 aug. 1526), a
f\cut ca tronul Transilvaniei s\ fie ocupat, trei ani mai târziu, de
Ioan Zapolya, care încheiase, în prealabil, un tratat de supunere fa]\
de sultanul turc Soliman24. Pe 29 august 1541, Soliman ocup\ Buda,
iar Transilvania este transformat\ în pa[alâc turcesc pentru aproxi-
mativ o sut\ cincizeci de ani. Ungaria r\mâne sub st\pânire habs-
burgic\, îns\ Transilvania, Banatul [i Partium25 devin un principat
autonom, unitar, sub suveranitate otoman\. Principe al Transilva-
niei este numit Ioan Sigismund (fiul lui Ioan Zapolya), minor, sub
regen]a mamei sale, Isabella.

Dup\ ce, vreme de [apte decenii, Mitropolia Ortodox\ a Tran-
silvaniei a avut sediul la Feleac, din cauza schimb\rilor politice
suferite, sediul Mitropoliei a fost mutat în alte localit\]i. În 1543,
anul decisiv pentru politica religioas\ din Transilvania secolelor
XVI-XVII, Dieta întrunit\ la Turda proclam\ principiu libert\]ii
religioase. Se d\dea astfel celorlalte confesiuni cre[tine, recent ap\rute
în urma Reformei apusene, posibilitatea manifest\rii din punct de
vedere juridic. 

24 Printr-un alt tratat (pe 24 februarie 1538), Ioan Zapolya îi promitea lui
Ferdinand de Habsburg tronul Transilvaniei dup\ moartea sa. Acest tratat
trebuia s\ intre automat în vigoare în iulie 1540, când, odat\ cu moartea prin-
cipelui Ioan, Transilvania trebuia s\ intre în grani]ele habsburgilor. Imperiul
Otoman nu putea r\mâne impasibil la o asemenea provocare.

25 Partium era format din comitatele S\tmar, Crasna, Soloncul de Mijloc [i din
Afar\, Bihorul, Zarandul [i, uneori, Maramure[ul.


