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Nr. 67. Brașovii, Joi, 25 Martie (6 Aprilie) 1893.

Manifestulu de unire 
alu Ttlitropoliei române <le 
Alba-Iulia cu biserica Romei 
<lin î Oct. 1GÎ>8 și conrtițiu- 

nile unicei.
1. „ț Inșii într’acestti chipU ne unimfi.

.... cum pre noi și rămășițele 
nostre a Răsăritului, să nu ne 
clătescă“.

2. „Să stee în voia soborului pre cine
ar alege să fiă Vlădică".

3. „T 6 t ă legea nâstră să stee
pre locă“.

Manifestulu de unire din 7 Oct. 1698.

Pe la anii 1690—1700 cato
li ci smulu din Transilvania se 
afla într'o stare cu totulă misera- 
bilă. Sașii din Transilvania, din 
credincioși catolici, cum fusese 
mai înainte, se făcuse luterani 
încă din secululu ală XVI-lea, er 
Ungurii și o mare parte din no
bilimea catolică românescă 
se făcură reformați și unitari. Bi
sericile catolice din Transilvania 
persecutate aspru de principii cal
vini în totu secululu alu XVII-lea, 
ajunseră aprdpe de apunere, ast- 
felu, că pe la finele secuiului alu 
XVlI-lea de abia se mai aflau 
două biserici catolice publice în 
tbtă țera. Peste totu numerulu 
catoliciloru și alu preoțiloră cato
lici scăcjuse așa de multă, încâtu 
mai târejiu, când împeratulu Ca
rols VI luă din mâna calviniloru 
biserica episcopală dm Alba-Iulia 
tretui ca clerulu românescă se in
troducă în catedrală pe noulu epis
copii catolică Greorgiu Martonfi, și 
protopopulu românescu Petru din 
Daia să servescă oficiulu în limba 
românescă la altariulu celă mare 
din biserica catolică*)

*) Edita professione ad observantiam ri- 
tus graeci, apud Catholicos cum agnitione 
summi Pontificis se dedaraverit.—Resoluțiunea 
din 14 Aprilie 1698. — VedI și la Șincai, chro
nica an. 1698.

Inse dela a. 1696 înedee lucru
rile începu a se schimba.

La anulă 1696 Transilvania 
ajunge sub domnia casei austriace. 
Acum guvernulă din Viena, vă- 
4endu starea cu totulă miserabilă 
a catolicismului din Transilvania, 
se decise, ca se înmulțescă nume
rulu acestoră catolici prin câști
gare de suflete. Anume în tim- 
pulă acesta cestiunea cea mare 
politică în Transilvania era: cine 
se aibă deregătoriile cele mai 
mari și mai multe în țera acesta? 
Reformații și protestanții le ce
reau pentru denșii, er religiunea 
catolică fiind-că avea puțini ur
mători nu putea se ajungă la ni- 
micu. In astfelă de împrejurări 
cu totulă nefavorabile ale catoli
cismului din Transilvania, guver- 
nulu din Viena făcu planulu, ca 
să mijlocescă o alianță biseri
cesc ă intre catolici de o parte și 
între Români, cari cu numerulu 
loru copleșiau pe tdte celelalte 
naționalități din Transilvania, >și 
apoi în modulă acesta se asigu- 
reze nu numai puterea, der și su
premația religiunei catolice în 
Transilvania, er prin religiune 
domnia politică a casei austriace.

Astfelu, la impulsulă guvernu
lui din Viena, se începură numai

*)Laurianu, Magazintt istorici Tom.
III. pag. 327.

decâtu tractările pentru unirea 
Româniloru cu biserica catolică a 
Romei.

Primele tractărl de unire se 
începură sub mitropolitulu Teo- 
filă. Insă negociările aceste nu 
avură nici unu resultatu. Mitro- 
politulă Teofîlă muri în a. 1697, 
6r împăratulă Leopoldă I nu primi 
unirea făcută de densulu, ci în 
anulă următoru propuse de nou 
unirea Româniloru.

Resoluțiunea acesta a împăra
tului, prin care se puse de nou 
înaintea Româniloră cestiunea 
unirei pdrtă data de 14 Aprilie 
1698, er textulă ei este urmă- 
torulă:

„Care preotu românescu va 
„face mărturisirea credinței: că 
„rămâne a se ține și mai de- 
„parte de legea grecescă, însă 
„face o legătură cu catolicii, 
„recunoscendă pe pontificele 
„din Roma ca pe celă mai 
„înaltă patriarehă, acela se va 
„bucura de privilegiile preoțiloră 
„catolici."*)

Prin acestă resoluțiune, după 
cum se vede așa-der, împăratulă 
Leopoldă nu cerea de locu dela 
Români ca să se unescă în cre
dința catolică cu biserica Ro
mei, nu cerea primirea vre-unei 
dogme, și în specială nu cerea 
patru puncte dogmatice, nu ce
rea primirea vre-unui sinodă ne
recunoscută în biserica Răsăritu
lui ; totă ce se cerea era numai, 
ca Românii să recunăscă în ge
nerală pe pontificele romană în 
calitate de primulă patriarehă 
(Summus Pontifex.) ală bisericei 
creștine; er în schimbă împăra- 
tulă promitea Româniloră, că 
preoții români se voră bucura de 
tdte beneficiile și privilegiile preo- 
țiloră catolici.

Și cari erau aceste privilegii?
Le scimă cu toții, acestea e- 

rau: că preoții români să nu mai 
flă iobagi; clerulă română se-șl 
aibă representanții săi la guvernă, 
în dieta țării, și la tote autorită
țile publice, religiunea română să 
fiă religiune receptă în țără și 
în specială episcopulă română să 
fiă membru ală guvernului, după 
cum era episcopulă catolică. Și 
dedrece cu preoții români avea să 
se unescă totodată și poporulă ro
mână, urma de sine ca și popo
rulă română să aibă tdte privile
giile religiuniloră recepte, să fiă 
națiune recunoscută în țeră.

In urma acestoră promisiuni 
în sine fdrte mari, prin cari se în
fățișa înaintea Româniloră înce- 
putulă unei nouă ere politice, mi- 
tropolitulă Atanasie convocă pe 
luna lui Octobre 1698 ună so- 
boră mare la Alba-Iulia, com
pusă din toți protopopii, din toți 
preoții și din deputății mireni- 
loră.

Acesta fu celă mai mare si
nodă bisericescu din tâte câte se 
ținură în cestiunea de unire cu 
biserica Romei.

In acestă sinodă după multe 
desbaterl seribse, cum cerea gra
vitatea împrejurăriloru și după 
totu feliulă de promisiuni mari 
pentru națiunea rc mână, ce le fă
ceau iesuiții Baranyi și Hevenesi, 
împuterniciții cardinalului Collo- 
nits, sinodulă dela 1698 primi u- 
nirea cu biserica Romei, în forma, 
după cum li-o propusese împăra- 
tulă prin resoluțiunea sa dela 14 
Aprile 1698.

Etă acum aici textulă ori
ginală în limba română ală a- 
cestui actă fundamentală de 
unire ală bisericei române 
din Transilvania cu bise
rica Romei, actă subsemnată de 
protopopi și de mitropolitulă Ata
nasie. și întărită cu pecetia mi
tropoliei Belgradului:

Pe foia ântâia.
„Noi mai în jos scrișii Vlă- 

„dica, Protopopii și Popii Be se- 
„riciloră Rumânesci dămă 
„în scire tuturoru cărora se cu- 
„vine, mai vertosă Țerei Arde
iului. —

j- „Cercând schimbarea aces- 
„tei lumi înșelătdre, și nestarea, 
„și neperirea sufleteloru, căruia în 
„mesură mai mare trebue a fi de 
„cât toate, din buna voia noastră 
„ne unimă cu Besereca Romei cea 
„catholicăscă și ne mărturisimă a 
„fi mădulările ceștii Biserici sfinte 
„catholicescă a Romei prin cestă 
„carte de mărturie a noastră. Și 
„cu acele pri vi legiom uri 
„vom se trăimu cu care 
„trăescu mădulărileși popii 
„acestei Biserici sfinte,pre- 
„cum Inălția Sa împăratul și co- 
„ronatul craiul nostru în miloste
nia decretumului Inălției sale ne 
„face părtași, care milă a nălției 
„sale nevrendă a o lăpăda cum 
„se cade credincioșilor Inălții Sale 
„acestă carte de mărturie și Nălții 
„Sale și Țerei Ardeiului o dămă 
„înainte, pentru care mai mare 
„tărie, dămă și pecețile și scriso
rile mâniloră ndstre. S’au datu 
„în Belgrad în anii Domnului 
„1698 în 7 (Țle a lui Octomvrie.

t „Insă intr’acest cliipu ne 
„unimu, și ne mărturisimă a fi 
„mădulările sfintei catolicescii Bi
serici a Romei, cum pre noi și 
„rămășițele noastre din obice- 
„iulu Besericei ntfstre a Răsă
ritului, să nu ne clătăsca. Ci 
„tăte țeremoniile, serbătorile, pos
turile cum până acum, așa și de 
„acum înainte să fim slobod! a 
„le ține după călindariulu vechiu. 
„Și pre ciostitulu Vlădica nostru 
„Athanasie nime până în moartea 
„Sfinției Sale se n’aibă putere ală 
„ clăti din scaunulă Sfințieisale. 
„Ci tocma de i s’ar templa moarte 
..să stea in voia soborului pre 
„cine ar alege se fie Vlădică, pre 
„care sfinția Sa Papa și înălțatulă 
„impărată se-lă întarescă, și Pa- 
„triarchulă de supt biruința Inăl- 

„ției Sale să-lă hirotonescă și în 
„obiceiulă și d e r eg a tor ii loru 
„(citesce: deregătoriile) Proto- 
„popiloru carii sunt și voră fi, 
„nici intr’unu felă de lucru nime 
„să nu se mestece ci se se ție 
„cum și până acum, târdenune 
„vor lăsa pre noi și pre remă- 
„șițe’e noastre intr’acăsta așe- 
„zare, Pecețile, și iscăliturile 
„ndstre care am datu să naibă 
„nici O tărie, care lucru l’amu în
tărită cu pecetea mitropoliei 
„nostre pentru mai mare mărturie".

(L. S.)
Aici este imprimați! în fumu 

sigilulti mitropoliei de Alba-Iulia, 
representândii în mijloci iedna 
Sântei Treimi, er în juri, inscrip- 
țiunea: „ ț A c 6 s t a este
pecetea Mitropolii 
Bălgradulu i“.

Pe foia a 2 a și a 3-a urmezi subsemna
turile in ordinea următâre:

t Protopopii Ghiorghi oi Hațăg așa 
voesou m. p. L. S.

„Protopopii loan ot Hiniddra m. p.
L. S.

„Protopopii lancul dela Jomal m. p.
L. S.

„Protopopii Neculiți Sassebes m. p.
L. S

„Protopopii llie dela Crișuri m. p.
L. S.

„Protopopii Stefanu dela Cașei m- p. 
L S.

„Protopopii Macaveiu din Nemigia
m. p. L. S.

„Protopopii David din Uifalău m. p.
L. S.

„Protopopii loanu din Câliami m. p.
L. S-

„Protopopii Grigoraș dm Bistrița 
m. p. L. S.

„Protopopii Coste din Hăpărta m. p.
L. 8.

„Protopopii Găboru dela Săorăs m. p.
L. S.

„Protopopii Gavril dela Blstra m. p.
L. 8.

„Protopopii Michaiu din Cdlata m. p.
L. 8.

„Protopopu Mateiu dela Laposu m. p.
L. S.

„Protopopii Georgie Notareșulu Daia- 
nulu m. p. L. S.

„Protopopu Miheilă ot Armeni
„Eu Protopopu Stefanu dela Chioar

ni. p. L. 8.
„Protopopu Ionuțu din Coruia m. p.

L. 8.
„Protopopu Sitmon din SecalU m. p,

L. S.
„Protopopu Oane de Kețe m. p.

L. S.
„Protopopu JRadulu din Colunu m. p.

L. S.
„Protopopu Ionascu din Moh m. p.

L. 8.
„Protopopu Toma din Vmțu m. p.

L. S.
„Protopopu Sava din Selisce m. p.

L. 8.
„Eu Protopopu Radă dela Făgăraș

m. p. L. S.
„Eu Protopopu Stanila dela Făraș 

(sio) m. p. L. 8.
„Protopop Daniel din llie m. p.

L. S.
„Eu Protropopu (sio) Toma din Ra~ 

coviță m. p. L. 8.


