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Nr. 68. Brașovii, Vinerl-Sâmbătă, 27 Martie (8 Aprilie)

Falsificarea 
HEanifestuIui de unire cu Bi

serica Bornei.
„Diplomatulă acela a fosta numai 

de iesuviț-i scornita spre asu
prirea n6stră“.

Șincai, despre diploma II-a leopol- 
dină, Cronica a. 1701.

„T6te aceste trele (diploma a d6ua 
și instrucțiile) se socotesca a fi nu
mai scorniturile I e s u i ț i 1 o r ă, 
cari în tota chipula voiau să stăpâ- 
nescă peste derula românescă.11 

Claind, Inceputula unirei.

Unirea Româniloră cu Biserica 
Romei, după cum se făcuse la a. 
1698, nu plăcu de locă misiona- 
riloru catolici din Transilvania și 
Ungaria, precum nu le place nici 
astăzi. Nu plăcu nici congrega- 
țiunei de propaganda fide din 
Roma.

Românii. în sinodulă dela 1698 
și în manifestulă loru de unire, nu 
recunoscuse nici Primatulă Pa
pei în sensulu cum esplică bise
rica catolică acestă Primată, seu 
cu alte cuvinte dreptulă deju- 
risdicțiune ală Papei în Mi
tropolia română de Alba-Iulia, și 
nu primise nici o dogmă de cre
dință catolică. Românii remăsese 
aceea, ce fusese părinții loră mai 
înainte, credincioși ai legei ro
mâne din părțile de răsărită ale 
imperiului romană, cu singura deo
sebire numai, că acum Românii 
din Mitropolia Albei-Iulie erau 
alinți seu confederați cu Biserica 
Romei.

Inse intențiunile Bisericei ca
tolice din Roma, erau cu totulă 
altele, și anume, ca cei, cari se 
unescă cu Roma, se devină cato
lici întru t6te.

Etă ce scria pe timpulă acesta 
Congregațiunea de propaganda 
fide misiuniloră catolice trimise în 
părțile Orientului:

„Unire adevărată cu biserica 
catolică nu este, și nici nu pote 
se fiă cineva membru ală ei, decă 
nu primesce întregă credința 
catolică, decă nu crede cu tăriă 
în religiunea catolică, și decă nu 
arată dependența datorită 
față de Pontificele romană“.

„Cu tăte că aceia, cari recu
noscu pe Pontificele romană de 
capă văcfutu alu bisericei din 
lume, mărturisescă în modă im
plicită credința catolică .... to
tuși biserica catolică nu pdte fi 
mulțămită numai cu acestă recu- 
noscere esternă a Pontificelui, ci 
trebue se lucre, ca aceia, cari do- 
rescă să se unescă cu biserica 
catolică se se lapede prin cuvinte 
exprimate în formă solemnă de 
eresiile cetei loră, din cari au fă
cută parte pănă aci“ (Nylles, Sym- 
bolae I. pag. 111—112.).

Congregațiunea de propaganda 
fide cerea așa-der dela misionarii 
trimiși pentru catolisarea pop6- 
reloru din Orientă, că aceia, cari 
se unescă cu biserica Romei se 
recunoscă pe Pontificele romană 
de capă ală bisericei creștine din 
lume și să facă mărturisirea for
mală a credinței catolice.

Insă dela sinodulă de unire din 

1698 fu imposibilă ca misionarii 
catolici Baranyi, Hevenesi și Kapy 
se pătă obține recundscerea Pon
tificelui din Roma, în sensulu cum 
se cerea, și admiterea dogmelorfi 
de credință catolică.

Stândă astfelă lucrurile 'misiA- 
nani iesuițl, cari se aflau sub or
dinele archiepiscopului Collonits 
din Strigonă, făcură o traduc- 
țiune falsă în limba latină 
de pe manifestulă de unire din 
1698, și în acestă traducțiune fal
sificară întregă conținutulă docu
mentului de unire, anume inter
calară în traducțiunea acesta pa
sa ge*  întregi, că Românii primescă

Stă acum
mentă fraudulosă

aicl acestă traducțiune latină falsă, 
ală misionariloră iesuițl dela 1698:

Traduoțiunea latină a Manifestului falsi 
ficată de Iesuițl:

Nos infrasoripti Ecclesiae Valachi- 
oae in Transylvania Episcopus, Archi 
Diaconi et Clerus universus memoriae 
commendamus tenore praeeentium quibus 
expedit universis, maxime vero inolitie 
regni Transyl vaniae Statibus.

Considerata, tom fluxa humanae vi
tae instabilitate, turn etiam animae (cu- 
jus in omribus potior oura habenda) 
immortalitate, libere ac sponte impulsu 
Divini luminiș cum Eoolesia Romano- 
Catholioa unionem inimus ejusdemque 
Sanotae Matris Romano Catholicae Eoole- 
Biae comembra (sic) nos tenore praesen- 
tium declaramus. Omnia admitten 
te s, profitentes ao oredentes 
qu a e ill a a d m i tti t, profitetur ac 
oredit, praesertim vero illa 
quatuor pun o ta, in quibus hao- 
tenus dissentire videbamur, 
quae etiam in olementissimo 
Suae Saoratiasimae Majestatis 
De ore to ao Diplomate nobis in 
si nu an tur. Qua propter ijsdem pror- 
sus juribus ac privilegiis quibus ejusdem 
Sanctae Matris Ecolesiae Presbiteri ex 
indulta sacrorum Canonum ao Divorutn 
quondam Regni Hungaricae Regum utun- 
tur, nos quoque, juxta praenominatum 
Sacrae Caesareae Regiaeque Majestatis 
Decretum, a modo deinceps uti ejusdem 
commembra frui ao gaudere voiumus. In 
cujus majorem fidem ac robur praesens 
manifestum nostrum propria manus syn- 
graphâ neo non eigillo communimus.

Anno 1698 7 Octombris 
Albae-Iuliae.

Inse sub acestă traducțiune la
tină falsă nici unu sigilă și 
nici o subsemnătură, deși a 
rămasă locă golu o jumătate de 
pagină mare în folio.

Asemănându acum traducțiu
nea falsă cu textulă românescă 
originală publicată de noi în nu- 
merulă trecută, se constată urmă- 
târele puncte principale falsificate:

Pe când în textulă originală 
românescă nu esistă nici ună cu
vântă, că ne unimă cu biserica 
Romei în credință, în traduc
țiunea falsificată se intercală pa- 
sagiulu:

„Primindu, mărturisindu și cre- 
4endu t6te, câte le primesce, le 
mărturisesce și le crede biserica 
romano catolică.“ 

și mărturisescă întregă credința 
catolică și în specială cele 4 puncte 
dogmatice. Scriseră acestă traduc
țiune falsă pe dosulu manifestului 
originală română, îi puseră aceeași 
dată, și-i dederă în modulă acesta 
fotma de textă latină ală mani
festului din 1698. l£r de altă 
parte lăsară afară din traducțiunea 
acesta t6te părțile manifestului, 
ce nu conveniau tendințeloră de 
catolisare, și anume lăsară afară 
condițiunile unirei, prin cari Mi
tropolia română de Alba-Iulia de
clară că-și conservă tdte obiceiu
rile bisericesc!, t6tă independența 
și totă legea sa.

acestu monu-

Traducțiune in limba română modernă.
Noi subsemnații, EpisoopulO, Proto

popii și întregă olerulă Bisericei româ- 
nescl din Transilvanie, facemfl ounoscutO 
prin aeâstă carte tuturora cărora se ou- 
vine,’și mai ou semă ilustrelor^ staturi 
din regatulii Transilvaniei :

Considerând^ noi de o parte nesta
tornicia și schimbarea vieței omenesol, 
er de altă parte avendu în vedere ne
murirea sufletului (de care mai cu semă 
trebue să avemO grijă în tdte lucrurile) 
liberi, de bună voia nâstră, și îndemnați 
de voința lui Dumnezeu, ne unimă cu 
biserica Romano-Catholică și prin acesta 
carte ne deolarămCi de oonmembrii ai a 
oelei Sfinte Maice Biserici. Primindu, 
mărturisindu și creijendu tote câte le 
primesce, le mărturisesce și le crede 
Biserica Romano-Catholică. Și mai îna
inte de tote cele patru puncte, in pri
vința cărora pănă acuma nu ne înțele- 
geamii și cari ni se făcu cunoscute și 
prin Decretulfi și Diploma prea gra 
țiosă a Maiestății sale prea sfinte Dreptă 
aceea și noi, ca nisce commembrii ai a- 
celeia, voimti după cum dispune Deore- 
tulti amintită mai susă ală Sfintei Ma
iestăți imperiale și Regale, să ne 
f'oiosimă și să ne bucurămă de aci 
înainte de aceleași drepturi și privi
legii, de cari se fo'osescă și preoții a- 
oeleiașl Sfinte Maice Biserioi după per
misiunile Sfinteloră canâne și după pri 
vilegiile date de răposații regi de odi- 
nidră ai Ungariei. Er spre mai mare cre
dință și tăriă a acestui lucru am întărită 
manifestulă de față cu subscrierile mâ- 
niloră nostre și cu sigilulă.

Anulă 1698 7 Octobre 
Alba-Iulia;

Pe când în textulă originală 
românescă nu se vorbesce de locă 
de cele 4 puncte dogmatice, 
în traducțiunea latină se făcu o 
nouă falsificare intercalându se cu
vintele :

„Și mai înainte de t6te (pri- 
mimu, mărturisimă și credemu) 
cele patru puncte în privința că
rora pănă acuma nu ne înțele- 
geamă.“

Cu deosebire suntă bătătâre la 
ochi contracjicerile mari, diame
trală opuse, ce esistă între tex
tulă originală românescă și între 
traducțiunea latină scrisă mai târ- 
4iu pe dosulă acestui manifestă.

Pe când în textulă românescă 
se 4’0© espresă, că „tdtă legea 
nâstră se stee pe locu, că 

din obiceiulă bisericei nâstre a 
Răsăritului nime să nu ne clă- 
tescă,

în traducțiunea latină misio
narii 4icâ: °ă primimu, mărturi
simă și credemă t<5te câte le pri
mesce, mărturisesce și crede bi
serica romano-catolică și cu deo
sebire cele 4 puncte.

Iesuiții așaderă intercalară în 
traducțiunea latină pasage, cari 
nu esistă de locă în textulă ori
ginală, și cari nu au fostă primite 
de sinodulă din 1698. Der nu nu
mai, că adauseră lucruri, ce nu 
se primise, der de altă parte s u- 
primară din traducțiunea latină 
tbte condițiunile unirei.

Intențiunea fraudulosă este așa- 
dâr evidentă. Avemă înaintea 
nostră o traducțiune din cele mai 
mișelesci și criminale, falsificarea 
unui documentă publică a unui 
tractată politic-bisericescu 
pentru a supune pe poporulă ro
mână catoliciloră și a desființa bi
serica română de Alba Iulia, în 
scurtă, o alterare condamnabilă 
a pactului nostru fundamentală 
cu Roma.*)

Constatămă așadera din punctă 
de vedere istorică :

Ună manifestă de unire în 
limba latină din partea sino
dului dela 1698 nu s’a dată. 
Tbte actele sobăreloră de unire 
au fostă scrise în limba română. 
Numai epistolele particulare ale 
episcopiloru cătră cardinalulă Col
lonits suntă scrise în limba latină, 
dăr și acele de iesuițl;

Traducțiunea latină cunoscută 
sub titlulă de „Manifestum 
Eclesiae graeci ritus per Transil- 
vaniam etc.“ este ună falsificată 
criminală, fără valăre istorică 
și fără valăre juridică-bisericescă;

Că sinodulă de unire din 
7 Oct. 1698 nu a primită nici 
chiar cele 4 puncte ale conci
liului din Florența, precum po
porulă română nici pănă astă4'i 
nu are cunoscință de aceste 4 
puncte dogmatice;

Unirea cu biserica Romei s'a 
făcută numai în modulă și în 
forma cum ne-o arată textulu ori
ginală românescă ală manifestului 
din 1698.

Falsificarea manifestului de 
unire din 1698 nu este singurulă 
actă falsificată de Iesuițl în is
toria unirei Româniloru cu bise
rica Romei.

*) In sciința istorică, astădl nu mai esistă 
nici cea mai mică îndoială, că traducțiunea latină 
publicată mai susă este o falsificare criminală 
a manifestului de unire românescă, și că Ro
mânii nu au primită la 1698 nici o dogmă ca
tolică, nici cliiar cele 4 puncte.—Ve4l Crișianu 
Beitrag zur Geschichte der Kirchlichen Union 
der Romănen in Siebenbiirgen unter Leopold 
I. Hermannstadt 1880. — Popă, desbinarea în 
biserica Româniloră din Ardelu și Ungaria 
1697—1701. BucurescI 1892. — După cum se 
vede din cuvintele exprese ale diplomei din 16 
Pebr. 1699 cardinalulă Collonits a făcută îm
păratului Leopoldă ună raportă falsă despre 
modulă, în care s’au unită Romanii. Cuvintele, 
acestei diplome ca: „Nouă ni s’a raportată 
ca lucru sigură că gintea Româniloră etc. 
au începută a se întorce la unire11, arată că s’a 
făcută numai ună raportă, der nu s’a înaintată 
și manifestulă.


