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EDITORIAL 
 

Aşternând aceste cuvinte pe hârtie, rememorăm un pasaj din 
Regina Margot, a lui Alexandre Dumas tatăl, conform căruia toată 
înţelepciunea umană este cuprinsă într-un singur cuvânt: ,,aşteptare”. Da, 
aşteptare! Pentru că materialul pe care astăzi îl dăruim cititorului aşteaptă 
încă din iarna anului 2014 să intre sub teascurile tiparului. În organizarea 
Despărţământului ASTRA ,,Vasile Moga” Sebeş, în parteneriat cu 
Universitatea ,,Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Institutul de Istorie 
Ecleziastică Cluj-Napoca, Asociaţia G. I. S. A. S. Sebeş şi Centrul 
Cultural ,,Lucian Blaga” Sebeş, la 5 decembrie 2014, s-au desfăşurat 
lucrările conferinţei omagiale ,,240 de ani de la naşterea episcopului 
sebeşean Vasile Moga (1774-1845)”, manifestare transformată, în anul 
2015, în Colocviile ,,Vasile Moga”, ajunse la cea de-a patra ediţie. 
Lucrările prezentate în cadrul primei manifestări, completate de alte 
contribuţii semnate de istorici şi cercetători din Cluj-Napoca, Alba-Iulia, 
Sibiu, Sfântu Gheorghe, Reşiţa şi Sebeş, sunt reunite acum, după un lung 
travaliu editorial, în primul supliment al anuarului ,,Astra Sabesiensis”, 
intitulat: ,,Un episcop şi epoca sa. Vasile Moga (1774-1845)”. 

Suplimentul dedicat episcopului Vasile Moga se deschide printr-
un amplu medalion biografic, continuat de o analiză a literaturii dedicate 
episcopatului mogaian de-a lungul anilor, de o descriere a relaţiilor 
întreţinute de episcop cu românii hunedoreni, de o serie de contribuţii 
care tratează epoca mogaiană prin prisma documentelor de epocă 
păstrate în diferite arhive (cu precădere cele sibiene) sau periodice, 
precum şi de o foarte interesantă analiză a modului în care pictura şi arta 
bisericească transilvăneană au evoluat pe parcursul episcopatului 
mogaian. Toate acestea, întărite de o sumedenie de anexe documentare şi 
fotografice, reproduceri după documente de arhivă, imagini şi picturi 
murale, care îmbogăţesc conţinutul suplimentului. 

Observăm, aşadar, că suplimentul, prin studiile publicate, şi-a 
propus să înglobeze atât parcursul biografic al episcopului Vasile Moga, 
realizările acestuia pe plan bisericesc, educaţional, politico-naţional şi 
cultural, cât şi reflectarea acestora în istoriografia românească, aruncând 
fascicule de lumină asupra episcopatului mogaian. Cele 11 studii 
dovedesc faptul că episcopul Vasile Moga, mânat de deviza ,,Siliţi să nu 
rămânem ruşinaţi!”, în condiţii neprielnice, şi-a împlinit menirea pe acest 
pământ, pregătind terenul pentru viitorul episcopat şagunian. Constrâns 
de cele 19 restricţii, impuse prin decretul imperial de numire (21 
decembrie 1810), episcopul Vasile Moga, printr-o neobosită activitate, a 
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fost cel care a reuşit sedentarizarea scaunului chiriarhal în interiorul 
oraşului Sibiu (după ce antecesorii săi de neam sârb au rezidat, vremelnic, 
la Sibiu şi Răşinari, dar cu chirie), a fost cel care a impus redresarea vieţii 
religios-morale a credincioşilor păstoriţi (afectaţi încă de mişcările 
confesionale din secolul al XVIII-lea, de numeroasele treceri la greco-
catolicism, precum şi de ingerinţele Mitropoliei de la Karlowitz, sub 
jurisdicţia căreia se aflau), a fost cel care s-a implicat, alături de ierarhia 
greco-catolică în mişcarea naţională (înaintând curţii imperiale sau 
guberniului o serie de memorii), a fost cel care a extins reţeaua şcolilor 
confesionale ortodoxe în Transilvania (numărul acestora crescând de la 
41 la 282), a fost cel care a pus bazele aşa-numitei ,,şcoli de preoţi” şi 
,,şcoli de dascăli” (pe structura vechiului curs de pregătire pedagogică 
instituit de cărturarul Dimitrie Eustatievici în anul 1786), a fost cel care  
s-a îngrijit de trimiterea şi întreţinerea unor tineri ,,studioşi” la marile 
universităţi europene (din rândul acestora ridicându-se o seamă de 
personalităţi ale vieţii ecleziastice, politice şi culturale transilvănene), a 
fost cel care a iniţiat un amplu program editorial ce viza tipărirea de 
manuale şcolare, cărţi bisericeşti şi de învăţătură, a fost cel care a 
întreţinut relaţii de prietenie cu o serie de cărturari ardeleni şi bănăţeni, 
sprijinindu-i financiar (atât prin achiziţionarea lucrărilor publicate de 
aceştia, cât şi prin subvenţionarea efectivă a demersurilor editoriale 
demarate de aceştia). Pentru comunitatea ortodoxă din oraşul Sebeş, 
episcopul Vasile Moga a fost cel care a sprijinit ridicarea unei noi biserici, 
astăzi Biserica ,,Învierea Domnului” (Biserica Mare sau Biserica 
Mogaiană), care a iniţiat procesul împotriva comunităţii germane pentru 
veniturile morilor şi cel care mereu a sărit în sprijinul acesteia. 

Este de la sine înţeles faptul că un astfel de demers editorial nu 
putea fi realizat fără sprijinul unor persoane şi instituţii, cărora, în 
încheierea acestui cuvânt introductiv, am dori să le exprimăm 
sentimentele noastre de gratitudine şi recunoştinţă.  

Ne aducem omagiile şi ne închinăm cu respect în faţa memoriei 
regretatului istoric, profesor, mentor şi prieten drag, Nicolae Bocşan 
(1947-2016), cel care ne-a încurajat să iniţiem acest proiect editorial şi 
care, de undeva din ceruri, în continuare, veghează asupra noastră şi ne 
îndrumă paşii în cercetarea trecutului. 

Contributorilor, istorici şi teologi, cercetători consacraţi, Ana 
Grama Brescan, Daniela-Carmen Sava, Iuliana Govoreanu, Marioara 
Pantiş, Ioana Rustoiu, Iuliu-Marius Morariu, Mircea-Gheorghe Abrudan, 
Ovidiu Boc, Florin Dobrei, Ioan Lăcătuşu, Ioan Ovidiu Abrudan, le 
mulţumim pentru conştiinciozitatea şi seriozitatea cu care s-au aplecat 
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asupra cercetării vieţii şi activităţii episcopului Vasile Moga, onorând, 
astfel, invitaţia noastră. Mulţumim, în mod special, colegilor Diana-Maria 
Dăian şi Mircea-Gheorghe Abrudan pentru sprijinul acordat în vederea 
definitivării materialului pentru publicare, precum şi pentru traducerea 
sau revizuirea rezumatelor în limba engleză. 

Mulţumim Primăriei Municipiului Sebeş şi Mitropoliei Ardealului 
care, în buna tradiţie a mecenatului, prin sprijinul financiar acordat, au 
făcut posibilă apariţia acestui supliment al anuarului ,,Astra Sabesiensis”. 

Patronată de figura vrednicului ierarh, de pioasă amintire, ,,siliţi să 
nu rămânem ruşinaţi”, asociaţia noastră publică acest supliment al anuarului 
,,Astra Sabesiensis” întru cinstirea memoriei celui care a fost episcopul 
Vasile Moga. Considerăm că prin materialele redate, am reuşit să umplem 
un gol istoriografic, dar şi să dovedim, cu vârf şi îndesat, faptul că 
episcopul Vasile Moga nu a fost un simplu ierarh de la marginea 
imperiului, ci un adevărat ,,apostol” al românilor ortodocşi din 
Transilvania, preocupat, aşişderea succesorului său, de ,,ridicarea” 
neamului, un ierarh a cărui viaţă şi activitate se cereau redescoperite şi 
valorificate.  

Sperăm ca materialele publicate să trezească atenţia comunităţii 
academice şi să poată constitui, oricând, punctul de plecare şi baza 
documentară a unei viitoare monografii Vasile Moga, atât de necesară. 
Îndemnăm cititorii să parcurgă aceste pagini, să le analizeze cu multă 
atenţie, pentru că acestea dovedesc faptul că oamenii trec, faptele 
rămân… 
 

Drd. Mihai-Octavian Groza 
Universitatea ,,Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca 

Preşedintele Despărţământului ASTRA ,,Vasile Moga” Sebeş 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Astra Sabesiensis

7



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Supliment nr. 1, 2017

8



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UN IERARH TRANSILVĂNEAN UITAT ŞI EPOCA SA. VIAŢA 
ŞI ACTIVITATEA EPISCOPULUI VASILE MOGA (1774-1845) 

 
Mihai-Octavian Groza 

Universitatea ,,Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca 
 

Figura episcopului Vasile Moga (1774-1845), primul ierarh 
ortodox român după încorporarea Transilvaniei în Imperiul Habsburgic, 
este una interesantă şi într-o egală măsură aproape necunoscută 
publicului larg, atât datorită puţinelor cercetări (în mare datorată şi 
distrugerii unei părţi a arhivei personale a acestuia în timpul 
evenimentelor din 1848-1849), cât şi învăluirii într-un con de umbră, 
datorită bogatei activităţi desfăşurate de succesorul acestuia, Andrei 
baron de Şaguna (dacă până în prezent au fost elaborate cinci lucrări 
serioase, bazate pe un imens material documentar, dedicate episcopului, 
mai târziu mitropolitului Andrei Şaguna, viaţa şi activitatea episcopului 
Vasile Moga a fost reliefată într-o singură lucrare, publicată în perioada 
interbelică, redactată sub forma unei monografii generale, de către 
Sebastian Stanca). Pornind de la această afirmaţie, cu caracter constatativ, 
considerăm că este de datoria noastră, ca tineri istorici, să ne aducem 
contribuţia la cunoaşterea vieţii şi activităţii episcopului Vasile Moga, 
pornind de la monografia teologului Sebastian Stanca şi de la puţinele 
materiale editate, publicate în presă, reviste de specialitate sau fragmentar 
în cadrul unor lucrări mai ample (ne propunem, în acest sens, 
surprinderea situaţiei bisericii ortodoxe transilvănene de până la venirea 
lui Vasile Moga, precum şi analiza politicii bisericeşti, edilitare, 
educaţionale, naţional-politice, desfăşurată de acesta). 

Perioada păstoririi episcopului Vasile Moga (1810-1845) nu poate 
fi înţeleasă fără precizarea contextului politico-social şi bisericesc în care 
s-a situat Transilvania înainte de venirea acestuia pe scaunul vlădicesc. 
Este bine cunoscut faptul că după trecerea unei părţi a bisericii româneşti 
transilvănene sub ascultarea Romei, prin legământul mitropolitului 
Atanasie Anghel, românii ortodocşi au rămas, vreme de mai bine de şase 
decenii, fără o ierarhie bisericească, în toată această perioadă sarcina 
hirotonirii preoţilor revenind episcopilor de la Râmnic, mitropoliţilor de 
la Bucureşti, uneori chiar şi episcopilor sârbi de la Arad. Abia după 
stingerea numeroaselor mişcări populare, în fruntea cărora s-au aflat 
călugării Visarion Sarai, Sofronie de la Cioara, Oprea din Sălişte etc. 
(care, printre altele, au cerut şi numirea unui ierarh ortodox) şi după 
prezentarea unor memorii ale preoţilor transilvăneni, curtea imperială a 
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acceptat numirea unui ,,administrator” al eparhiei, cu rangul de ,,locţiitor 
de episcop”.1 Primul ,,administrator” al eparhiei ortodoxe transilvănene, 
Dionisie Novacovici (fost profesor de teologie la Novisad şi din anul 
1751, episcop al Budei şi Câmpiilor Mohaciului, titlu păstrat şi după 
transferarea lui în Transilvania), ajuns la Sibiu la 26 aprilie 1761, a fost 
instalat abia la 4 septembrie 1761, în prezenţa generalului Adolf von 
Buccow. Printr-o patentă imperială, emisă la 6 noiembrie 1762, acestuia îi 
erau impuse o serie de restricţii, 11 la număr, centrate pe ideea înlesnirii 
trecerii la uniaţie. Stabilit, iniţial, la Braşov, din pricina neîncrederii arătate 
de braşoveni, Dionisie Novacovici s-a mutat într-o casă închiriată în 
Sibiu, pentru ca în anul 1763 să îşi stabilească reşedinţa la Răşinari. Deşi a 
avut de înfruntat numeroase dificultăţi, acestui ,,administrator” i se 
datorează realizarea primelor conscripţii bisericeşti, întrunirea unui mare 
sinod bisericesc, precum şi organizarea eparhiei în 44 de protopopiate. 
Părăsind Transilvania în februarie 1767, atribuţiile sale, de 
,,administrator” al eparhiei transilvănene, au fost preluate de Ioan 
Georgevici, episcopul Caransebeşului care, ales pe scaunul mitropolitan 
de la Karlowitz, a insistat pe lângă curtea imperială pentru numirea unui 
episcop. La 12 ianuarie 1770 curtea imperială a aprobat această cerere, 
Sofronie Chirilovici, fostul vicar al episcopului Dionisie Novacovici de la 
Buda, fiind numit episcop al Transilvaniei. Noului ierarh i-a fost impus 
să-şi aibă reşedinţa la Sibiu (pe atunci sediul guvernatorilor Transilvaniei), 
iar celor 11 restricţii impuse ,,administratorului” Dionisie Novacovici i-
au fost adăugate încă două şi anume: să nu întreprindă vizitaţiuni 
canonice sau să convoace vreun sobor fără aprobarea guvernului şi să-i 
denunţe pe acei preoţi hirotoniţi în afara Transilvaniei. Confruntat cu 
aceste dificultăţi, în septembrie 1773, Sofronie Chirilovici şi-a cerut 
transferul la oricare altă eparhie din imperiu, în anul 1774 fiind numit 
episcop la Buda, ulterior la Timişoara. A urmat o lungă perioadă de 
sedisvacanţă, până când, în 1783,2 a fost numit un nou episcop, în 

                                                           
1 Mircea Pãcurariu, O viaţã dãruitã bisericii şi neamului. Sfântul ierarh Andrei Şaguna, 
mitropolitul Transilvaniei, Sibiu, Editura Andreiana, 2012, p. 60. 
2 În anul 1783 Episcopia Ortodoxã a Transilvaniei a fost subordonatã, din punct de 
vedere dogmatic, spiritual şi administrativ, mitropoliei sârbeşti de la Karlowitz, situaţie 
care se va menţine pânã în anul 1864. Conform istoricului Mircea-Gheorghe Abrudan, 
aceastã mãsurã ,,se înscrie în cadrul reformelor iosefine care au vizat, între altele, centralizarea 
statului şi controlul asupra bisericii, care trebuia sã serveascã intereselor acestuia” (s-a urmãrit 
unificarea jurisdicţionalã a tuturor eparhiilor ortodoxe în cadrul mitropoliei de 
Karlowitz şi reglementarea organizãrii acesteia prin emiterea unor regulamente). Astfel, 
episcopia transilvãneanã a fost rearondatã şi regularizatã, la sfârşitul anului 1786 fiind 
structuratã în 31 de protopopiate şi 981 de parohii, care însumau un numãr de 120.552 
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persoana arhimandritului Ghedeon Nechitici, vicarul Episcopiei 
Ortodoxe a Bucovinei, care a păstorit în perioada 1783-1788. Păstorirea 
acestui episcop a fost marcată de răscoala condusă de Horea, Cloşca şi 
Crişan, la a cărui potolire şi-a adus contribuţia, precum şi de un real 
progres al eparhiei ortodoxe transilvănene, în sensul că acesta s-a ocupat 
de pregătirea preoţilor (care trebuiau să aibă cunoştinţe de scris, citit, 
cântare şi catehism), de înfiinţarea unui curs pedagogic pentru pregătirea 
viitorilor dascăli (sub îndrumarea braşoveanului Dimitrie Eustatievici), de 
reorganizarea eparhiei (în 31 de protopopiate), de instituirea unor 
matricole parohiale pentru consemnarea celor botezaţi, căsătoriţi şi 
decedaţi, precum şi de menţinerea unei legături strânse cu păstoriţii săi 
prin intermediul circularelor şi pastoralelor expediate către protopopiate. 
Episcopul Ghedeon Nechitici a trecut la cele veşnice la 20 noiembrie 
1788, scaunul episcopal fiindu-i încredinţat arhimandritului Gherasim 
Adamovici, egumentul mănăstirii Bezdin, care a păstorit în perioada 
1789-1796. Instalat în 13 septembrie 1789, la Sibiu, noul episcop s-a 
arătat preocupat de lupta românilor pentru obţinerea de drepturi politice, 
în spiritul mişcării Supplex-ului din 1791. După moartea acestui episcop, 
până în anul 1811, când, a fost ales Vasile Moga, curtea imperială a 
refuzat numirea unui nou episcop, conducerea eparhiei revenind vicarilor 
Ioan Popovici din Hondol (1796-1806) şi Nicolae Huţovici din 
Hunedoara (1806-1811), hirotonirea preoţilor fiind oficiată de episcopul 
Pavel Avacumovici al Aradului.3 

Înainte de a puncta principalele aspecte legate de viaţa şi 
activitatea episcopului Vasile Moga, considerăm că este necesară trasarea 
câtorva coordonate biografice, emblematice pentru înţelegerea devenirii 

                                                                                                                                        
de familii ortodoxe. Totodatã, s-a stabilit şi numãrul preoţilor, astfel încât sã existe câte 
un slujitor la 130 de familii, douã la 250 de familii şi trei la mai multe familii. Printr-un 
decret imperial, emis la 3 septembrie 1783, s-a stabilit şi cuantumul indemnizaţiei 
episcopului, în valoare de 4000 florini, sumã care urma sã fie încasatã din impozitul 
bisericesc anual (taxa sidoxialã), pe care trebuia sã-l plãteascã fiecare familie ortodoxã. 
Mai târziu, prin articolul de lege 60, emis de dieta transilvãneanã din 1790-1791, 
structura organizatoricã ortodoxã s-a consolidat şi a dobândit dreptul de liber exerciţiu 
al cultului, rãmânând însã, în continuare, în afara sistemului celor patru religii recepte 
(Mircea-Gheorghe Abrudan, Ortodoxie şi Luteranism în Transilvania între Revoluţia paşoptistã 
şi Marea Unire. Evoluţie istoricã şi relaţii confesionale, Sibiu/Cluj-Napoca, Editura 
Andreiana/Presa Universitarã Clujeanã, 2015, pp. 128-130). 
3 Paul Brusanowski, Pagini din istoria bisericeascã a Sibiului medieval, Cluj-Napoca, Presa 
Universitarã Clujeanã, 2007, pp. 225-246; Florin Dobrei, Istoria vieţii bisericeşti a românilor 
hunedoreni, Reşiţa, Editura Eftimie Murgu, 2010, pp. 295-342; Sebastian Pârvu, Românii 
din scaunele secuieşti în Revoluţia de la 1848-1849, Sfântu Gheorghe, Editura Eurocarpatica, 
2014, pp. 102-103. 
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sale ulterioare. Viitorul episcop Vasile Moga s-a născut în anul 1774 în 
localitatea Sebeşul-Săsesc, în familia preotului Ioan Moga, o adevărată 
,,dinastie”4 locală de preoţi.5 Şi-a început instrucţia şcolară în cadrul şcolii 
româneşti ce funcţiona pe lângă biserica ortodoxă din oraş,6 iar din anul 
1786, în cadrul Gimnaziului Evanghelic din Sebeş unde, datorită 
pregătirii temeinice anterioare, a fost primit direct în clasa a III-a.7 Din 
anul 1789 a frecventat, timp de patru ani, cursurile Liceului Romano-
Catolic din Alba-Iulia, iar din anul 1793 a trecut la Liceul Catolic Regesc 
din Cluj.8 În anul 1798, după moartea tatălui său şi la insistenţele 
unchiului său, protopopul Avram Moga, Vasile Moga s-a întors în 
localitatea natală, unde a activat, până la alegerea sa ca episcop, în calitate 
de capelan protopopesc (a fost hirotonit preot celib în cadrul Episcopiei 
Aradului, în anul 1798). Până în anul 1810 a îndeplinit atât funcţia de 
capelan, cât şi cea de notar al protopopiatului ortodox Sebeş, iar datorită 
temeinicei sale pregătiri a fost solicitat, în numeroase rânduri, de către 
Consistoriul din Sibiu pentru îndeplinirea unor misiuni, cele mai multe 
privind disciplina preoţilor.9 

După cum afirmam în rândurile de mai sus, după moartea 
episcopului Gherasim Adamovici, scaunul episcopal al Transilvaniei a 
rămas vacant, situaţie care s-a menţinut vreme de 15 ani, afacerile 

                                                           
4 Familia Moga a oferit, de-a lungul timpului, comunitãţii româneşti din Sebeş o serie 
întreagã de preoţi: Avram Moga, Ioan Moga, Ilie Moga, Zaharie Moga, Vasile Moga, 
Ioan Moga II, Avram Moga II, Ioan Moga III, Avram Moga III, Petru Moga, Nicolae 
Moga, Ioan Moga (dascãl, teolog şi protopop al oraşului Sibiu), Moise Moga, Stan 
Moga, Nicolae Moga (ultimii trei, preoţi în localitatea Sãlişte) etc. (a se vedea: Gheorghe 
Fleşer, Ioana Rustoiu, Biserica Ortodoxã ,,Învierea Domnului” din Sebeş, Alba-Iulia, Editura 
Altip, 2005, p. 35). 
5 Ioan Lupaş, Istoria bisericeascã a românilor ardeleni, ediţia a II-a, introducere, îngrijirea 
ediţiei, note şi comentarii de Doru Radosav, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1995, p. 139. 
6 Rodica Groza, Mihai-Octavian Groza, ,,Date privind istoria învãţãmântului sebeşean”, 
în volumul Sebeş-istorie şi tradiţii locale, coordonat de Ionuţ Costea, Sebeş, Editura Emma 
Books, 2014, p. 19. 
7 Remus Câmpeanu, Intelectualitatea românã din Transilvania în secolul al XVIII-lea, Cluj-
Napoca, Presa Universitarã Clujeanã, 1999, p. 150; Nicolae Afrapt, Un liceu în calea 
vremurilor. Colegiul Naţional ,,Lucian Blaga” Sebeş, Alba-Iulia, Editura Altip, 2003, p. 16. 
8 Ioan Lupaş, ,,Câteva informaţii privitoare la Vasile Moga şi Gheorghe Lazãr ca student 
în Cluj”, în Anuarul Institutului de Istorie Naţionalã din Cluj, an II, numãr 2, 1923, pp. 377-
378; Ioan Matei, ,,Cultura episcopului Vasile Moga. Contribuţii noi”, în Biserica Ortodoxã 
Românã, an XLI, numãr 12, 1923, pp. 922-926. 
9 Sebastian Stanca, Viaţa şi activitatea episcopului Vasile Moga (1774-1845), Cluj, Tipografia 
Eparhiei Ortodoxe Române, 1938, p. 13; Nicolae Iorga, Istoria Bisericii româneşti şi a vieţii 
religioase a românilor, volum II, ediţia a II-a revãzutã şi adãugitã, Bucureşti, Editura 
Ministerului de Culte, 1930, p. 353.  
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religioase a românilor, volum II, ediţia a II-a revãzutã şi adãugitã, Bucureşti, Editura 
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bisericeşti fiind conduse de protopopii vicari Ioan Popovici şi Nicolae 
Huţovici.10 Pe parcursul acestei perioade de vacantare a scaunului 
episcopal s-au înaintat curţii imperiale din Viena (fie de către mitropolitul 
de la Karlowitz, Ştefan Stratimirovici, fie de către o serie de personalităţi 
care solicitau propria lor numire)11 o serie de memorii pentru numirea 
unui nou ierarh,12 solicitare aprobată abia pe 23 decembrie 1807, când s-a 
admis alegerea unui episcop de neam român (dispoziţie reînnoită la 13 
august 1810). Această schimbare de atitudine trebuie pusă pe seama 
înfrângerilor militare suferite, precum şi pe o reorientare a Vienei spre 
problemele interne ale imperiului pentru a evita manifestarea tendinţelor 
centrifugale.13 

Astfel, în data de 19 septembrie 1810, la Turda, s-a întrunit un 
sinod al protopopilor, prezidat de Ştefan Costa, care a desemnat patru 
candidaţi pentru demnitatea episcopală: Nicolae Huţovici cu 46 de 
voturi, Vasile Moga cu 36 de voturi (sprijinit de guvernatorul Bánffy, 
precum şi de episcopii uniţi Samuil Vulcan din Oradea şi Ioan Bob din 
Blaj), Nestor Ioanovici cu 16 voturi (sprijinit de Petru Maior) şi Nicolae 
Panovici cu 5 voturi (sprijinit de agentul curţii Enyedi, precum şi de către 
mitropolitul Stratimirovici şi Gheorghe Haines din Braşov). Referitor la 
decurgerea lucrărilor sinodului de la Turda, o plastică descriere ne oferă 
Moise Nicoară, aflat în acel moment în trecere spre Ţara Românească, 
acesta mărturisindu-şi şi opţiunea sa pentru scaunul episcopal: ,,Cum fui 
înşelat în nădejde de clerul de acolo! Câtă sălbăticie! Câtă nepricepere? Necunoştinţă 
a lucrurilor loru-ş încredinţate? Dară mai ales câtă neunire şi împărtăciune la trăirea 

                                                           
10 Conform istoricului Mircea-Gheorghe Abrudan aceastã lungã perioadã de 
sedisvacanţã poate fi explicatã prin urmãtoarele trei motive: imposibilitatea întreţinerii 
episcopului (datoritã restanţelor financiare înregistrate în urma colectãrii deficitare a 
taxei sidoxiale, situaţie depãşitã în anul 1804), opoziţia ierarhiei catolice (argumentatã 
prin dorinţa de a nu fi împiedicatã unirea religioasã) şi împotrivirea guberniului (care a 
invocat mereu lipsa unor candidaţi corespunzãtori). La acestea se poate adãuga şi 
dezinteresul curţii imperiale faţã de problema românilor ortodocşi transilvãneni, în 
contextul concentrãrii eforturilor spre problemele europene generate de rãzboaiele 
napoleoniene (Mircea-Gheorghe Abrudan, Ortodoxie şi Luteranism, p. 131). 
11 Printre aceştia se numãrã: vicarul Ioan Popovici, vicarul Nicolae Huţovici, 
arhimandritul bucovinean Isaia Baloşescu (viitor episcop de Cernãuţi), protopopul 
Nicolae Panovici din Braşov, învãţatul arhimadrit sârb Pavel Chengheleţ etc. (a se 
vedea: Mircea Pãcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, volum III, Secolele XIX şi XX, 
Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1994, 
p. 64). 
12 A se vedea: Ioan Lupaş, Doisprezece peţitori ai episcopiei transilvane vacante de la 1796 la 
1810, Bucureşti, 1916. 
13 Mircea-Gheorghe Abrudan, Ortodoxie şi Luteranism, p. 131. 
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cu acel drept sunt? N-aşi vut crede că clerul român din Ungaria şi Banat neunit să 
întreacă cu atâta şi în polire, în altele toate pe est din Sîbie. Dară fără toată îndoinţa 
cu drept pot aceea întări […] Urzitul şi curgerea candidaţiei vei şti. Dară şi nefăriile 
la aceea întrebuinţate de unde deraze îi va fi cunoscut. Nefariul mai dintâie ca un 
român din părinţi chiar născut, cum poate cu atâta ravnă a se abate spre strocarea şi 
surparea sângelui său cu mintea nu pot ajunge […] Socotesc că va fi Făgărăşanul 
(Ioanovits), carele e mai vrednic şi destoinic, ce eu încă fără a părtăşire ceva de acolo 
afară de bucurie din fericirea poporului mie nesminţit următoare, tare oftez”.14  

La intervenţia episcopului Samuil Vulcan, curtea imperială l-a 
confirmat pe Vasile Moga în funcţia de episcop al românilor ortodocşi 
din Transilvania (se credea că legat de acesta nu există ,,nici o temere că ar 
împiedeca progresul Unirii”), urmând ca acesta să se prezinte la Karlowitz 
pentru hirotonire (23 aprilie 1811).15  

Conform istoricului Mircea-Gheorghe Abrudan, alegerea 
episcopului Vasile Moga poate fi explicată prin intenţia autorităţilor 
provinciale de limitare a influenţei Mitropoliei de la Karlowitz, precum şi 
prin dorinţa de a avea la cârma episcopiei transilvănene o persoană mai 
maleabilă şi docilă.16 Astfel, prin decretul de numire (21 decembrie 1810), 
noului episcop îi erau impuse 19 puncte, ,,restricţii” umilitoare, pe care 
ne permitem să le reproducem şi în cadrul studiului nostru: 

,,1. Episcopul să fie credincios către Majestatea Sa şi către următorii lui 
legiuiţi şi să păzească pentru ca şi clerul şi poporul să rămână în aceeaşi fidelitate şi 
dacă ar băga de seamă că cineva ar cuteza a machine asupra persoanei preaînalte sau 
asupra legilor, pe unul ca acela numai decât să-l arate guvernului regesc; 

2. Să ştie episcopul că denumirea sa are a o mulţumi numai ca un simbol al 
graţiei cesaro regeşti, pentru aceea să se conformeze legilor patriei şi ordinaţiunilor 
regeşti şi celor ale guvernului ardelean, la din contra va cădea sub indignaţiunea 
regească şi sub pedeapsă; 

3. În chestiuni dogmatice nu poate recurge decât la mitropolitul din Carloviţ 
şi numai cu ştirea guvernului şi a împărăţiei şi nu altmintrelea, el va fi esclus însă de 

                                                           
14 Nicolae Bocşan, ,,Petru Maior şi Moise Nicoarã”, în volumul Slujitor al bisericii şi al 
neamului. Pãrintele profesor universitar doctor Mircea Pãcurariu, membru corespondent al Academiei 
Române, la împlinirea vârstei de 70 de ani, coordonat de Calinic, Arhiepiscop al Argeşului şi 
Muscelului, Alexandru Moraru, Vasile Raus, Vasile Coţia, Cluj-Napoca, Editura 
Renaşterea, 2002, pp. 455-456. 
15 Sebastian Stanca, Viaţa şi activitatea, pp. 9-10. 
16 Mircea-Gheorghe Abrudan, ,,O serie de consideraţii referitoare la pãstorirea 
episcopului Vasile Moga (1810-1845)”, în volumul Diversitate culturalã, realitãţi politice şi 
multiconfesionalism în Transilvania şi Banat (secolele XVIII-XX), coordonat de Varga Attila, 
Iosif Marin Balog, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2014, p. 51. 
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multiconfesionalism în Transilvania şi Banat (secolele XVIII-XX), coordonat de Varga Attila, 
Iosif Marin Balog, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2014, p. 51. 

la toate privilegiile de cari se bucură naţiunea ilirică din Ungaria, apelaţiunile în 
cauze matrimoniale le va face la guvern; 

4. În fiecare lună va aşterne la împărăţie protocolul şedinţelor consistoriului; 
5. Nu va permite nici de cum ca emisari străini să vină în diecesa sa spre a 

face turburări; 
6. Va porunci preoţilor, sub pedeapsa lipsirii de preoţie, ca pe călugării cari 

s-au obicinuit să vină din Moldova şi Valachia în satele de sub poalele munţilor, 
numai decât  să-i trimită în patria lor, iar în caz contrar să-i arate diregătoriilor; 

7. Să nu uite episcopul că clerul neunit este numai tolerat, pentru aceea să 
ştie că îi este oprit a se împotrivi creşterii şi lăţirii religiunii unite şi să nu cuteze nici 
el nici preoţii lui a desmânta aevea sau pe ascuns pe uniţi la cădere de la unire; 

8. Să ştie episcopul că privilegiile naţiunii ilirice nu se estind asupra 
Ardealului, de aceea clerul neunit din Ardeal rămâne şi în viitor în starea lui de 
până acum; 

9. În chestiuni care privesc ,,subsistinţa lui şi a clerului” se va adresa 
judecătoriilor mai mici, iar în caz de nemulţămire poate recurge la împărăţie prin 
guvernul ardelean; 

10. Episcopul e dator a se mulţumi cu o leafă de 4000 fl. şi a se reţine de la 
orice ,,exacţii nelegiuite şi oprite”, precum şi de la orice colecte şi pedepse în bani. 
Vizitaţiile canonice le va face numai cu permisiunea guvernului, însoţit de doi 
comisari. Se va supune dispoziţiilor din Aprobate I.8.1 Reşedinţa are să şi-o aşeze 
acolo unde va porunci guvernul; 

11. Porţiunile canonice ale preoţilor uniţi unde aceştia nu mai există, nu le 
va da preoţilor neuniţi, ci le va restitui domnilor sau comunelor, de unde le-au primit. 
Preoţii neuniţi se vor mulţumi numai cu stolele. De vor căpăta pământuri acestea să 
se supună contribuţiei. Preoţii neuniţi numai din deosebită graţie regească sunt scutiţi 
de ,,darea capului”; 

12. Dacă neuniţii trec la unire şi porţiunile canonice trec cu ei; 
13. Iar în cazul când toţi uniţii dintr-un sat ar trece la neunire porţiunea 

canonică rămâne la preotul unit; 
14. Unde este biserică şi poporul amestecat, biserica va fi a uniţilor, iar 

neuniţii îşi pot face alta, dar fără să îngreuneze pe locuitori;17 
15. Episcopul e dator a nu schimba regularea diecesei de la 1806; 

                                                           
17 De aceastã prevedere vor profita şi românii ortodocşi din Sebeş, localitatea natalã a 
episcopului Vasile Moga când, dupã 1817, îşi vor ridica un nou edificiu de cult, cu 
sprijinul episcopului de la Sibiu (a se vedea: Cãlin Anghel, Evoluţia urbanisticã a oraşului 
Sebeş, Alba-Iulia, Editura Altip, 2011, p. 39, 190; Gheorghe Fleşer, Ioana Rustoiu, 
Biserica Ortodoxã ,,Învierea Domnului”; Sebastian Stanca, Biserica Ortodoxã din Sebeş, Cluj-
Napoca, Tiparul Tipografiei Eparhiei Ortodoxe Române, 1928). 
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16. Episcopul să plaseze pe preoţii supranumerari cu forţa în parohiile 
văduvite; 

17. Fiindcă venitele preoţilor au scăzut în urma înmulţirii preoţilor episcopul 
să nu pună preoţi numai unde numărul sufletelor corespunde ordinaţiunilor mai 
înalte; 

18. Episcopul să poarte grije ca teologii candidaţi la preoţie să cunoască toate 
datorinţele lor, să ştie ceti şi scrie, catehismul şi aritmetica, să aibă şcoală primară şi 
gramaticală şi să ştie ungureşte; 

19. Preoţii au obiceiul să se îngrijească pentru ca să le urmeze în post feciorii 
sau ginerii, ceea ce este ,,împedecare a culturii” şi se abat alţi oameni de la preoţie. 
Episcopul se îndatorează a desrădăcina acest abuz”.18 

Lecturând lista celor 19 restricţii, putem constata o amplificare a 
prevederilor decretului imperial din anul 1767, care conţinea 11 puncte, 
impuse ,,administratorului” Dionisie Novacovici, restricţiile impuse 
episcopului Vasile Moga urmărind, după cum bine se poate observa, 
consolidarea Bisericii Greco-Catolice în detrimentul celei Ortodoxe.19 
Astfel, poziţia episcopului, în momentul ocupării scaunului vlădicesc, era 
una destul de complicată, fiind obligat să îşi desfăşoare activitatea în 
cadrul limitelor impuse de aceste restricţii, de aici decurgând oprobriul şi 
acuzele ulterioare (târguiala cu stăpânirea, precum şi favorizarea trecerilor 
la greco-catolicism). Cu toate acestea, putem observa şi o serie de 
prevederi care urmăreau, fără doar şi poate, îmbunătăţirea vieţii 
bisericeşti a românilor ortodocşi transilvăneni, în special în cazul 
punctelor 16 (referitor la ocuparea parohiilor vacante), 17 (referitor la 
reducerea ,,inflaţiei” de preoţi), 18 (referitor la instrucţia viitorilor preoţi, 
care trebuiau ,,[…] să cunoască toate datorinţele lor, să ştie ceti şi scrie, catehismul 
şi aritmetica, să aibă şcoală primară şi gimnazială şi să ştie ungureşte”) şi 19 
(referitor la dezrădăcinarea obiceiului transmiterii obligaţiilor pastorale 
către fiii preoţilor care, pe întreg parcursul secolului al XIX-lea şi parţial 
în cel următor, a dus la formarea unor adevărate ,,dinastii” de preoţi). 

La 10 august 1811, într-o primă circulară, noul episcop propunea 
o serie de indicaţii şi obiective celor aflaţi sub ascultarea sa (în special 
preoţilor), aceasta putând fi considerată o adevărată ,,platformă 
pastorală” a ierahului.20 Prin intermediul acestei prime circulare, 
episcopul anunţa alegerea sa pe scaunul vlădicesc, precum şi o serie de 
,,datorii” care trebuiau păzite şi care aveau menirea să-i ,,deştepte” pe cei 

                                                           
18 Sebastian Stanca, Viaţa şi activitatea, pp. 17-18. 
19 Mircea Pãcurariu, Cãrturari sibieni de altãdatã, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2002, p. 48. 
20 Ilarion Puşcariu, Documente pentru limbã şi istorie, tom I, Sibiu, Tipografia 
Archidiecesanã, 1889, pp. 177-181. 
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18 Sebastian Stanca, Viaţa şi activitatea, pp. 17-18. 
19 Mircea Pãcurariu, Cãrturari sibieni de altãdatã, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2002, p. 48. 
20 Ilarion Puşcariu, Documente pentru limbã şi istorie, tom I, Sibiu, Tipografia 
Archidiecesanã, 1889, pp. 177-181. 

păstoriţi. Astfel, acesta îndemna la promovarea celor mai bine instruiţi 
tineri, pentru a urma calea preoţiei (,,[…] aşa puind toată părtinirea deoparte 
să nu îndrăzniţi pe nime altul a-mi recomendului spre preoţie, fără pe cel dintre toţi şi 
cu învăţătura şi năravurile bune mai ales”),21 la instruirea viitorilor preoţi 
(,,[…] ca să ştiţi propovedui norodului, trebue întâiu să înveţaţi voi înşi-ve şi să 
ispitiţi scripturile, eară dacă în veacul nostru sfânta scriptură cu gândul acela nu veţi 
ceti, ca să sciţi învăţa apoi norodul şi simbria de la parochienii voştri tot veţi lua cu 
samă bună veţi cădea în osândă”),22 la înlăturarea textelor care nu ţin de 
învăţătura bisericească şi la propovăduirea adevăratelor precepte creştine  
(,,[…] mulţi s-au obicinuit de propoveduesc parochienilor sei şi ce nu e scris în cărţile 
soborniceşci, eară frăţiile voastre păreri şi obiceaiurile cele bătrâne fără temeiu 
lăsându-le, numai cu ce ve puteţi da sama din sfintele scripturi se propoveduiţi, nu 
adăogaţi nici o iotă, sau o cirtă, că aceea nu vrea Christos”),23 la morala preoţilor 
(,,[…] cele ce propoveduiţi parochienilor din sfintele scripturi, înşi-ve voi să le faceţi 
întâiu […] nu ve făliţi, nu fiţi măreţi în deşert […] feriţi-ve de beţia, că beţia este 
legionul cel de draci”),24 la respectarea autorităţii bisericeşti, dar şi a celei 
laice (,,[…] ce este a lui Dumnezeu, daţi lui Dumnezeu şi ce iaste a împăratului să 
daţi împăratului”), la dezvoltarea şcolilor  (,,[…] ca să întăriţi şcoalele în tot 
chipul şi cu toată silinţa şi necurmat să staţi de părinţi să-şi dea pruncii la 
învăţătură, altmintrilea năiemit este şi slugă rea, vicleană şi vrednică de a i se lua 
talantul”).25 

În ceea ce priveşte titulatura noului episcop, încă din momentul 
instalării, documentele oficiale (emise de cancelaria imperială) îl 
pomenesc ca ,,Basilius Moga in episcopam gr[eci] r[itus] non unitorum in Magno 
Principatu nostro Transilvaniae”,26 acesta conformându-se deciziei curţii 
imperiale, autointitulându-se în prima sa pastorală, emisă la data de 10 
august 1811, ,,episcop de legea grecească al neuniţilor din Ardeal”.27 Conform 
istoricului Mircea-Gheorghe Abrudan, această ,,[…] amprentă identitară îl 
va însoţi pe Moga de-a lungul întregii sale activităţi pastorale”, ierarhul 
intitulându-se ,,episcop de legea grecească neunită din Ardeal”.28 Cu toate 

                                                           
21 Ibidem, p. 178. 
22 Ibidem. 
23 Ibidem, p. 179. 
24 Ibidem, pp. 179-180. 
25 Ibidem, p. 178. 
26 Mircea-Gheorghe Abrudan, Ortodoxie şi Luteranism, pp. 462-463. 
27 Ilarion Puşcariu, Documente pentru limbã şi istorie, tom I, p. 181. 
28 Mircea-Gheorghe Abrudan, Ortodoxie şi Luteranism, p. 463; nepermiţându-şi sã 
ocoleascã titulatura impusã de autoritãţile imperiale şi provinciale, inclusiv pe 
mormântul episcopului Vasile Moga, situat în cimitirul Bisericii din Groapã din Sibiu, a 
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acestea, în documentele interne (în special în cazul antimiselor imprimate 
de Vasile Moga în anii 1815, 1829 şi 1837), care nu erau supuse verificării 
de către autorităţi, pe urmele înaintaşilor săi sârbi, acesta se intitula ,,[…] 
Kyr Vasile Moga, Pravoslavnic episcop al Marelui Principat al Ardealului”, 
subliniind apartenenţa sa la Biserica Ortodoxă.29 

Pe lângă cele 19 ,,restricţii”, episcopului Vasile Moga i s-a impus 
să-şi aibă reşedinta la Cluj, oraş devenit la sfârşitul secolului al XVIII-lea 
sediul guvernului transilvănean, sub atenta supraveghere a 
guvernatorului. Deşi cunoştea foarte bine oraşul, unde studiase, 
episcopul român s-a simţit îngrădit, în acest sens solicitând în toamna 
anului 1812, printr-un memoriu, mutarea reşedinţei episcopale la Sibiu. 
Acesta îşi motiva solicitarea pe baza promisiunilor credincioşilor de a 
achiziţiona în Sibiu o locuinţă potrivită pentru reşedinţa episcopului şi 
localul seminarului (cu condiţia ca centrul lor bisericesc să rămână în 
acest oraş), pe numărul credincioşilor ortodocşi aflaţi în zona Sibiului şi 
Braşovului, precum şi pe tradiţia instaurată de antecesorii săi care au 
rezidat la Sibiu (trebuie precizat că aceştia au rezidat fie la Răşinari, fie la 
Braşov, sau la Sibiu, dar cu chirie). În susţinerea acestei solicitări, 
episcopul Vasile Moga menţiona şi faptul că nici episcopii, nici 
superintendenţii celorlalte confesiuni nu îşi aveau reşedinţa în acelaşi oraş 
cu guvernul, ci în alte locuri, adecvate cerinţelor lor bisericeşti. Memoriul 
a fost trimis din Viena guvernatorului Bánffy, care urma să ofere, printr-
un raport, informaţiile necesare în termen de patru săptămâni. Nu 
cunoaştem textul raportului întocmit de guvernatorul Bánffy, însă, 
rezultatul a fost favorabil, episcopului ortodox fiindu-i îngăduită 
organizarea reşedinţei episcopale la Sibiu.30 În lipsa mijloacelor pecuniare, 
episcopul Vasile Moga a procedat la iniţierea unei colecte,31 dovadă stând 
o scrisoare a acestuia, datată la 4 ianuarie 1813, către curatorii bisericii 
din Bolgárszeg (Şcheii Braşovului), în care se precizau următoarele: ,,[…] 
am dorit a vă face cunoscut, că înţelegând eu precum aceia ar fi dorire numitului cher 
duhovniceştii mele păstorii încrădinţat, ca scaunul episcopesc pentru mai bună 

                                                                                                                                        
fost dãltuitã în limba latinã titulatura de ,,episcop de rit grec neunit al Transilvaniei” (,,Hic 
quiescit in domino Basilius Moga, episcopus graeci ritus non unitorum transylvaniensis”). 
29 Pavel Cherescu, ,,Antimisele din colecţia Muzeului Arhiepiscopiei Sibiului. Studiu 
istorico-liturgic”, în volumul Contribuţii la studiul istoriei Bisericii Ortodoxe Române (secolele 
XVIII-XIX), editat de Pavel Cherescu, Oradea, Editura Adsumus, 2001, p. 94. 
30 Mihai-Octavian Groza, ,,Un arhiereu uitat şi epoca sa. Bisericã, societate şi culturã în 
vremea episcopului Vasile Moga (1811-1845)”, în volumul Tinerii istorici şi cercetãrile lor, 
coordonat de Nicolae Dumbrãvescu, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2015, pp. 42-43. 
31 Nicolae Popea, Vechi’a metropolia ortodosa romana a Transilvaniei, suprimarea şi restaurarea 
ei, Sibiu, Tipografia lui S. Filtsch, 1870, p. 148. 
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acestea, în documentele interne (în special în cazul antimiselor imprimate 
de Vasile Moga în anii 1815, 1829 şi 1837), care nu erau supuse verificării 
de către autorităţi, pe urmele înaintaşilor săi sârbi, acesta se intitula ,,[…] 
Kyr Vasile Moga, Pravoslavnic episcop al Marelui Principat al Ardealului”, 
subliniind apartenenţa sa la Biserica Ortodoxă.29 
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Braşov, sau la Sibiu, dar cu chirie). În susţinerea acestei solicitări, 
episcopul Vasile Moga menţiona şi faptul că nici episcopii, nici 
superintendenţii celorlalte confesiuni nu îşi aveau reşedinţa în acelaşi oraş 
cu guvernul, ci în alte locuri, adecvate cerinţelor lor bisericeşti. Memoriul 
a fost trimis din Viena guvernatorului Bánffy, care urma să ofere, printr-
un raport, informaţiile necesare în termen de patru săptămâni. Nu 
cunoaştem textul raportului întocmit de guvernatorul Bánffy, însă, 
rezultatul a fost favorabil, episcopului ortodox fiindu-i îngăduită 
organizarea reşedinţei episcopale la Sibiu.30 În lipsa mijloacelor pecuniare, 
episcopul Vasile Moga a procedat la iniţierea unei colecte,31 dovadă stând 
o scrisoare a acestuia, datată la 4 ianuarie 1813, către curatorii bisericii 
din Bolgárszeg (Şcheii Braşovului), în care se precizau următoarele: ,,[…] 
am dorit a vă face cunoscut, că înţelegând eu precum aceia ar fi dorire numitului cher 
duhovniceştii mele păstorii încrădinţat, ca scaunul episcopesc pentru mai bună 

                                                                                                                                        
fost dãltuitã în limba latinã titulatura de ,,episcop de rit grec neunit al Transilvaniei” (,,Hic 
quiescit in domino Basilius Moga, episcopus graeci ritus non unitorum transylvaniensis”). 
29 Pavel Cherescu, ,,Antimisele din colecţia Muzeului Arhiepiscopiei Sibiului. Studiu 
istorico-liturgic”, în volumul Contribuţii la studiul istoriei Bisericii Ortodoxe Române (secolele 
XVIII-XIX), editat de Pavel Cherescu, Oradea, Editura Adsumus, 2001, p. 94. 
30 Mihai-Octavian Groza, ,,Un arhiereu uitat şi epoca sa. Bisericã, societate şi culturã în 
vremea episcopului Vasile Moga (1811-1845)”, în volumul Tinerii istorici şi cercetãrile lor, 
coordonat de Nicolae Dumbrãvescu, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2015, pp. 42-43. 
31 Nicolae Popea, Vechi’a metropolia ortodosa romana a Transilvaniei, suprimarea şi restaurarea 
ei, Sibiu, Tipografia lui S. Filtsch, 1870, p. 148. 

îndămânare, isprăvire mai cu grabă a tâmplătoarelor trebi şi căpătare sufleteştii 
mângâieri, precum din vechime până acum, aşa şi de acum încolo să rămână în Sibiu 
[…] nădăjduiesc şi eu precum şi feţele pravoslvanicei lejii noastre, care sânt în stare de 
a da la această vreme de lipsă cerutul ajutoriu, nu să vor lăsa mai de jos, ci vor lăsa 
numelui său pomenire vecinici, cu care sânt”.32  

Din datele pe care le deţinem rezultă că la această colectă a 
participat şi mitropolitul Ştefan Stratimirovici, precum şi negustorul 
macedo-român Atanasie Grabovski, unchiul Anastasiei Şaguna, mama 
viitorului mitropolit Andrei Şaguna, care i-a permis episcopului Vasile 
Moga, împotriva protestelor saşilor, achiziţionarea imobilului din strada 
Cisnădiei, în care şi-a stabilit reşedinţa (aşa-numita ,,casă a clerului”), 
Consistoriul, seminarul şi arhiva episcopiei.33 Astfel, episcopul Vasile 
Moga este cel care are meritul de a fi primul care a reuşit să pătrundă, să 
se sedentarizeze în interiorul oraşului Sibiu, prin cumpărarea unui imobil, 
politică edilitară continuată de succesorul acestuia, Andrei baron de 
Şaguna. 
 În continuare, ne propune să stăruim asupra activităţii bisericeşti, 
desfăşurate de episcopul Vasile Moga, activitate reflectată, în special, în 
circularele emise de acesta,34 precum şi asupra eforturilor depuse pentru 
îmbunătăţirea vieţii religioase a celor păstoriţi. În ciuda condiţiilor vitrege 
în care şi-a început activitatea, episcopul Vasile Moga a încercat, în 
limitele impuse de cele 19 restricţii sau prin alte căi confidenţiale, să 
îmbunătăţească viaţa religios-morală a eparhiei, dovadă stând 
numeroasele sale circulare. Acestea au fost clasificate de către părintele 
profesor Mircea Păcurariu astfel: circulare care urmăreau întărirea vieţii 
morale a credincioşilor (preoţii fiind îndemnaţi să-i încurajeze pe 
credincioşi să participle la slujbele religioase, să se ferească de furturi sau 
alte acte samavolnice, pentru întărirea vieţii de familie şi pentru 
înlăturarea concubinajului, etc.), circulare prin care dădea preoţilor 
dispoziţii privitoare la săvârşirea slujbelor, circulare care urmăreau 
înlăturarea superstiţiilor (preoţii fiind îndemnaţi să înlăture credinţele 
legate de existenţa strigoilor, precum şi interzicerea sărbătorilor 
considerate păgâne, ,,băbeşti”), circulare cu caracter social (,,cu îndemnuri 
                                                           
32 Sterie Stinghe, Documente privitoare la trecutul românilor din Şchei (1812-1845), volum III, 
Braşov, Tipografia Ciurcu&Comp., 1903, pp. 2-4. 
33 Ioan Lupaş, ,,Sibiul ca centru al vieţii româneşti din Ardeal”, în Anuarul Institutului de 
Istorie Naţionalã din Cluj, an V, numãr 5, 1928-1930, pp. 52-55. 
34 De cele mai multe ori, din cauza lipsei mijloacelor materiale, aceste circulare erau 
trimise la protopopiate, copiate într-un registru şi trimise mai departe, rând pe rând, 
tuturor preoţilor parohi, care practicau acelaşi sistem, acesta pãstrându-se, astfel, în 
arhivele diverselor parohii. 
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stăruitoare la ajutorarea aproapelui”), circulare care priveau conducerea 
afacerilor bisericeşti locale, parohiale (preoţii fiind obligaţi să introducă 
registrele parohiale pentru botezaţi, căsătoriţi şi decedaţi, să angajeze câte 
un curator pe lângă parohie, să se instituie fonduri bisericeşti etc.), o 
ultimă categorie de circulare ocupându-se de situaţia şcolilor româneşti.35 
La acestea se adaugă şi îndrumările legate de viaţa spirituală şi activitatea 
preoţilor parohi în vreme de restrişte. Astfel, în caz de foamete (exemplul 
cel mai grăitor constituindu-l foametea din perioada 1816-1817), 
episcopul recomanda dezlegarea generală de post, oamenii având               
,,[…] slobozenie să mănânce brânză şi ouă şi lapte, ca să nu moară”. Pe perioada 
epidemiilor, preoţii erau îndemnaţi să cumpere medicamente şi leacuri 
din banii bisericii şi să le ofere credincioşilor ,,[…] în ceasurile dintâi ale 
boalei, că întârziind nu mai folosesc nimic”. De asemenea, pentru perioadele de 
secetă se recomanda efectuarea rugăciunilor pentru ploaie, cultivarea 
legumelor şi organizarea unor magazii de bucate.36 Din lucrările cercetate, 
rezultă că episcopul Vasile Moga ţinea mult la respectarea acestor 
îndrumări, dovadă stând asprimea cu care erau trataţi preoţii găsiţi 
vinovaţi de anumite abateri, unii fiind pedepsiţi chiar cu câte 30-40 de 
zile de penitenţă, la episcopie. Chiar şi fratele episcopului, protopopul 
ortodox de Sebeş, Zaharia Moga, a fost la un moment dat suspendat, 
după ce oficiase o căsătorie fără formele legale.37 

Circularele emise de episcopul Vasile Moga trădează o grijă 
aparte a acestuia pentru înfiinţarea unor şcoli româneşti, pentru 
îmbunătăţirea activităţii şcolilor deja existente, precum şi pentru 
încurajarea românilor să-şi trimită urmaşii la studii, dovadă stând 
următoarea circulară, copiată la 1814 de către parohul şi protopopul Ioan 
Popovici din Mănăşturul Unguresc, prin care era anunţată numirea lui 
Moise Fulea ca director al şcolilor ortodoxe care, printre altele pomenea 
şi următoarele: ,,[…] Cunoscută fraţilor vouă este că toată fericirea omului 
trupească şi sufletească curge pentru învăţatul şcoalei. Însă ştiţi şi aceasta că cu şcoala 
care ne-au fost miluit D[umne]zeu şi împăratul din multe prici sau fost zetignit şi în 
stat stricat dea o perde sau pus, care eu văzând în multe rânduri am ostenit a scrie la 
poveţe şi acum vrând a vindeca stricarea sau aşezat pe acest curs a se mai ţinea la fiece 
                                                           
35 Mircea Pãcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, pp. 69-70; Ovidiu Boc, ,,Bisericã şi 
societate în timpul episcopului Vasile Moga (1810-1845). Evaluarea surselor”, în 
Buletinul Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti, numãr XV, 2009, p. 104. 
36 Sebastian Stanca, Viaţa şi activitatea, p. 44; pentru mai multe detalii a se vedea 
circularele publicate în Ilarion Puşcariu, Documente pentru limbã şi istorie, tom I, pp. 177-
198. 
37 A se vedea: Mircea Pãcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, p. 70; Sebastian Stanca, 
Viaţa şi activitatea, pp. 49-50. 
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198. 
37 A se vedea: Mircea Pãcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, p. 70; Sebastian Stanca, 
Viaţa şi activitatea, pp. 49-50. 

strat, pân la alt rând, care de ar merge veste la d[omnul] nou director că au fost 
prunci mulţi la învăţat, am avea nădejde că nu ni s-ar lua mila cea dată de la pruncii 
noştri. Iară de vă veţi lenevi a face părintească îndemnare spre aceasta şi nu ţi mâna 
pruncii va fi dovadă la director că nu o primiţi mila aceea, şi singuri o lepădaţi şi aşa 
cale mântuindu-ne de dânsa cunună înaintea mai marilor veţi fi datori”.38 

De asemenea, episcopul Vasile Moga s-a implicat şi în înfiinţarea 
unor şcoli şi sprijinirea învăţământului românesc, cu toate că autorităţile 
transilvănene considerau inutilă înfiinţarea unor noi instituţii de 
învăţământ, recomandând românilor frecventarea şcolilor existente, 
patronate de celelalte naţionalităţi, unde puteau învăţa şi limba acestora.39 
Încă din 1816, prin ordinul cu numărul 611 (,,Ordinăciune episcopească prin 
care se regulează trebile şcolare şi se îndatorează să se înveţe în şcoală scriere cu litere 
latine”), episcopul Vasile Moga recomanda deschiderea unei şcoli de 
normă în fiecare parohie românească ortodoxă, unde ,,[…] datoria de a 
învăţa pruncii să fie a cantorului” sau a unui dascăl, care urma să fie plătit de 
părinţii elevilor şi scutit de ,,[…] porţie şi cătănie şi de greutăţile de obşte”.40 
Episcopul Moga a fost recunoscut în calitate de inspector suprem al 
şcolilor ortodoxe, calitate pe care o va deţine până în anul 1837, când 
aceasta a fost trecută în grija episcopului romano-catolic de Alba-Iulia, 
care deţinea acest drept şi asupra şcolilor unite, dat fiind faptul că şcolile 
româneşti ,,[…] prin tendinţa lor de emancipare iau un caracter prea naţional şi 
prezintă o primejdie pentru stat”.41 

Cu acelaşi interes şi dăruire, episcopul Vasile Moga s-a îngrijit şi 
de pregătirea viitorilor dascăli, continuând tradiţia vechilor cursuri 
şcolare organizate la Sibiu, de către Dimitrie Eustatievici, începând cu 
anul 1786. Pe parcursul a şase săptămâni (după ,,Duminica Tomii” şi 
până în ,,Sâmbăta Rusaliilor”) viitorilor dascăli le erau predate noţiuni de 
scriere, citire, Catehism, Tipic, cântări bisericeşti, precum şi un aşa-numit 
curs de ,,metodică”.42 

                                                           
38 ***, ,,Un circular al episcopului Vasile Moga”, în Renaşterea. Organul oficial al Eparhiei 
Ortodoxe Române a Vadului, Feleacului, Geoagiului şi Clujului, an I, numãr 1, 1923, pp. 3-4. 
39 Paul Brusanowski, Învãţãmântul confesional ortodox român din Transilvania între anii 1848-
1918. Între exigenţele statului centralist şi principiile autonomiei bisericeşti, volum I, Cluj-Napoca, 
Presa Universitarã Clujeanã, 2010, p. 78. 
40 Sebastian Stanca, Viaţa şi activitatea, p. 67. 
41 Ibidem, p. 70. 
42 Mircea Pãcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, p. 66. 
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Tot în perioada păstoririi episcopului Vasile Moga s-au pus 
bazele şi viitorului seminar teologic,43 prin deschiderea aşa-numitei ,,şcoale 
de preoţi” (care a funcţionat în perioada 1811-1846). Este vorba despre un 
curs special cu o durată de şase luni, care a funcţionat cu scopul instruirii 
candidaţilor la preoţie44 (conform opiniei părintelui profesor Mircea 
Păcurariu, existenţa acestei şcoli se explică prin noua orientare pe care a 
dat-o curtea din Viena politicii sale religioase faţă de românii ortodocşi 
din Transilvania, pe fondul implicării Imperiului Habsburgic în 
războaiele napoleoniene).45 Sarcina formării viitorilor preoţi i-a revenit, 
iniţial, lui Gheorghe Lazăr, iar după plecarea acestuia în Ţara 
Românească postul său a fost ocupat de Ioan Moga (nepotul de frate al 
episcopului) şi Moise Fulea (căsătorit cu o nepoată a episcopului). 
Viitorilor preoţi le erau predate noţiuni de dogmatică, morală, cântări 
bisericeşti, tipic, administraţie parohială şi practică liturgică, pe parcurs 
adăugându-se şi noţiuni de catehetică şi pastorală. Pe lângă acestea erau 
prevăzute, uneori, scrierea, citirea şi aritmetica. Observăm, aşadar, că din 
programa şcolară lipsesc studiile biblice, probabil acestea fiind abordate 
în cadrul cursurilor de citire, în cadrul rugăciunilor de seară şi de 
dimineaţă, precum şi în cadrul cursurilor de dogmatică şi morală unde, 
inevitabil, profesorii făceau apel la textele biblice, mai ales cele din Noul 
Testament. Din cele expuse, constatăm că materiile erau destul de puţine, 
iar candidaţii erau destul de slab pregătiţi, la aceste neajunsuri adăugându-
se şi angajarea profesorilor într-o serie de sarcini legate de administraţia 
eparhială (atât Ioan Moga, cât şi Moise Fulea erau asesori consistoriali şi 
protopopi, iar Moise Fulea a ocupat între anii 1814-1838 şi funcţia de 
director al şcolilor ortodoxe din Transilvania având, printre altele, 
îndatorirea de a inspecta mereu şcolile din eparhie).46 Din datele avute la 
îndemână rezultă că această stare de lucruri a persistat pe întreg parcursul 
păstoririi episcopului Vasile Moga şi deşi cei doi profesori, nepoţi ai 
episcopului, nu au fost ,,[…] oameni de iniţiativă şi cu o mai mare dorinţă de a 
îndrepta situaţia existentă”, aceştia au reuşit, pentru situaţia Transilvaniei pe 

                                                           
43 Idem, ,,Istoria Institutului Teologic de grad universitar din Sibiu. Întemeierea şi 
dezvoltarea şcolii sub episcopul Vasile Moga (1811-1845)”, în Mitropolia Ardealului, an 
VI, numãr 11-12, pp. 690-691. 
44 Ioan Lupaş, ,,Cum erau învãţãturile în seminarul din Sibiu pe vremea episcopului 
Vasile Moga?”, în Tribuna, numãr 218-219, 1911, pp. 218-219. 
45 Mircea Pãcurariu, Douã sute de ani de învãţãmânt teologic la Sibiu 1786-1986, Sibiu, 
Tipografia Eparhiei Sibiu, 1987, p. 35; Pavel Cherescu, ,,Contribuţia episcopului Vasile 
Moga la dezvoltarea învãţãmântului românesc din Transilvania”, în Mitropolia Ardealului, 
an XXXV, numãr 5, 1990, pp. 10-27. 
46 Mircea Pãcurariu, Douã sute de ani de învãţãmânt, pp. 45-46. 
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se şi angajarea profesorilor într-o serie de sarcini legate de administraţia 
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43 Idem, ,,Istoria Institutului Teologic de grad universitar din Sibiu. Întemeierea şi 
dezvoltarea şcolii sub episcopul Vasile Moga (1811-1845)”, în Mitropolia Ardealului, an 
VI, numãr 11-12, pp. 690-691. 
44 Ioan Lupaş, ,,Cum erau învãţãturile în seminarul din Sibiu pe vremea episcopului 
Vasile Moga?”, în Tribuna, numãr 218-219, 1911, pp. 218-219. 
45 Mircea Pãcurariu, Douã sute de ani de învãţãmânt teologic la Sibiu 1786-1986, Sibiu, 
Tipografia Eparhiei Sibiu, 1987, p. 35; Pavel Cherescu, ,,Contribuţia episcopului Vasile 
Moga la dezvoltarea învãţãmântului românesc din Transilvania”, în Mitropolia Ardealului, 
an XXXV, numãr 5, 1990, pp. 10-27. 
46 Mircea Pãcurariu, Douã sute de ani de învãţãmânt, pp. 45-46. 

parcursul primei jumătăţi a secolului al XIX-lea, să formeze o serie de 
generaţii de preoţi care şi-au adus contribuţia la ,,[…] păstrarea credinţei 
ortodoxe şi la răspândirea învăţăturii de carte în viaţa satelor româneşti”.47 

O atenţie permanentă a acordat-o episcopul Vasile Moga şi 
tinerilor transilvăneni doritori să-şi desăvârşească studiile în cadrul 
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Popea (viitor episcop de Caransebeş), Nifon Bălăşescu (teolog, profesor 
la Bucureşti, organizator al şcolilor româneşti din Dobrogea), Ilie 
Măcelariu (viitor preşedinte al Partidului Naţional Român din 
Transilvania), Sava Popovici-Barcianu (viitor membru al Academiei 
Române), Petru Dobra (colaborator apropiat al lui Avram Iancu) etc.49 

Episcopul Vasile Moga s-a arătat preocupat şi de tipărirea cărţii 
româneşti, dovadă stând binecuvântările sale pentru tipărirea cărţilor 
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Klosius din Sibiu: Cărticica năravurilor bune pentru folosul şi trebuinţa tinerimii 
(tradusă din germană în anul 1819 de către Moise Fulea), Învăţătura 
theologhicească despre năravurile şi datoriile oamenilor creştini (prelucrată după un 
manual german sau latin în anul 1820 de către Ioan Moga),50 Bucoavnă de 
normă (elaborată în anul 1815 de către Moise Fulea), Bucoavna cu slove 
româneşti şi latineşti (elaborată în anul 1820 de către Moise Fulea), 
Catavasier grecesc şi românesc (1817), Acatistul Prea Sfintei Născătoare de 
Dumnezeu şi alte Acatiste şi Rugăciuni foarte evlavnice şi de folos (1819), Bucoavna 
(cu numeroasele sale ediţii: 1818, 1821, 1826, 1828, 1830, 1837), Psaltirea 
(cu numeroasele sale ediţii: 1817, 1825, 1826, 1827, 1834, 1837, 1838, 
1841), Liturghierul, Ceaslovul (cu ediţiile din anii 1816, 1822, 1825, 1829, 
1830, 1836), Acatistul (cu ediţiile din anii 1819, 1821, 1829, 1845), Octoihul 
Mic (cu ediţiile din anii 1826, 1830, 1833, 1839, 1845), Sfânta şi 

                                                           
47 Idem, O viaţã dãruitã bisericii, p. 265. 
48 ***, ,,Ion Moga teologul”, în Renaşterea. Organul oficial al Eparhiei Ortodoxe Române a 
Vadului, Feleacului, Geoagiului şi Clujului, an I, numãr 10, 1923, p. 3. 
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50 Mircea Pãcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, p. 68. 

Astra Sabesiensis

23



Dumnezeeasca Evanghelie (1844) etc. Pe aceeaşi linie se înscrie şi 
preocuparea pentru reeditarea lucrării lui Samuil Micu, Propovedanii la 
îngropăciunea oamenilor morţi, lucrare, apărută pentru prima dată în anul 
1784, ce reuneşte o serie de discursuri funebre (1842).51 Subliniind 
apartenenţa la Biserica Ortodoxă, în anul 1835, la Braşov, din îndrumarea 
episcopului Vasile Moga, s-a tipărit o ediţie a Orologhionului, pe a cărui 
foaie de titlu se preciza că a fost alcătuit ,,[…] după rânduiala Besericii cei 
pravoslavnice a Răsăritului”.52  

Prin intermediul circularelor emise, episcopul Vasile Moga i-a 
îndemnat pe preoţi să achiziţioneze lucrările tipărite ale reprezentanţilor 
Şcolii Ardelene, precum şi ziarele româneşti, editate de George Bariţiu la 
Braşov, al căror abonat era însuşi episcopul (care figurează pe lista 
abonaţilor, atât în anul 1838, cât şi în 1842, alături de nume precum Ioan 
Lemeni, Timotei Cipariu, Simion Bărnuţiu, Ştefan Moldovan, Ioan 
Popasu, Alexandru Sterca-Şuluţiu, Pavel Vasici etc.).53 De asemenea, 
conform afirmaţiilor istoricului George Em. Marica, George Bariţiu, deşi 
de confesiune greco-catolică, ar fi beneficiat de ajutorul financiar al 
episcopului Vasile Moga în două rânduri, numele acestuia apărând în 
catalogul stipendenţilor odată cu 37,30 florini renani, iar a doua oară cu 
15 florini.54 

Un alt aspect interesant al activităţii episcopului Vasile Moga este 
şi acela al întreţinerii unei colaborări active cu oamenii de cultură 
bănăţeni, exponenţi ai ultimei generaţii iluministe (preromantice)55 şi 
implicit sprijinirea acestora. Astfel, episcopul Vasile Moga a devenit un 
fidel difuzor al ideilor împărtăşite de lucrările lui Dimitrie Ţichindeal, 
Damaschin Bojincă, Constantin Diaconovici-Loga (Ortografia sau dreapta 
scriere-1818, Chemarea la tipărirea cărţilor româneşti-1821, Gramatica 
românească-1822, Abecedar-1824) şi a lui Alexandru Gavra (Despre istoria şi 

                                                           
51 Elena Dunãreanu, Aurelia Popa, Cartea româneascã sibianã (1544-1918), Sibiu, 1979, pp. 
26-35. 
52 Ciprian Ghişa, ,,Denominarea Bisericii Romano-Catolice şi a suveranului pontif în 
cultura religioasã a românilor uniţi din Transilvania”, în Arhiva Someşanã, seria a III-a, 
2004, p. 175. 
53 George Em. Marica, Studii de istoria şi sociologia culturii române ardelene din secolul al XIX-
lea, volum I, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1977, pp. 20-21. 
54 Idem, ,,Foaie pentru minte, inimã şi literaturã”. Biobibliografie analiticã cu un studiu monografic, 
Bucureşti, Editura pentru Literaturã, 1969, p. 135, nota 2. 
55 Nicolae Bocşan, ,,Luminile şi Paşoptismul”, în Istoria Transilvaniei, volum III (de la 1711 
pânã la 1918), coordonat de Ioan-Aurel Pop, Thomas Nägler, Magyari András, Cluj-
Napoca, Centrul de Studii Transilvane, 2008, pp. 119-121. 
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întâmplările românilor), îndemnând, printr-o serie de circulare, preoţii şi 
dascălii din Transilvania să achiziţioneze lucrările acestora.56 

Un moment aparte îl constituie conflictul episcopului Vasile 
Moga cu învăţatul Gheorghe Lazăr (trimis, la recomandarea 
Consistoriului din Sibiu, la studii în Viena), pornit de la pretenţiile 
ridicate de acesta din urmă legate de numirea sa ca episcop al Bisericii 
Ortodoxe transilvănene. Apoi, în timpul cât a activat ca dascăl la Sibiu, 
conflictul dintre Gheorghe Lazăr şi episcopul Vasile Moga se agravează, 
dată fiind şi nesocotirea autorităţii ierarhului ardelean. Probabil la 
degradarea relaţiilor dintre cei doi a contribuit şi pretenţia episcopului de 
a-şi numi propriul nepot, pe Ioan Moga, în locul lui Lazăr. Acesta a 
întocmit o serie de plângeri împotriva episcopului, acuzându-l de abuzuri, 
iar în anul 1814 l-a implicat într-un proces, legat de trecerea unui preot 
ortodox la uniaţie, în ianuarie 1815 constatându-se că acuzele aduse 
episcopului erau neîntemeiate. Lazăr a fost compromis definitiv printr-un 
raport al directorului poliţiei sibiene, întocmit la data de 4 iulie 1815, prin 
care acesta era acuzat de viaţă dezordonată şi de faptul că a ridicat 
paharul în grădina publică a oraşului, în cinstea lui Napoleon. Gheorghe 
Lazăr a fost eliberat din funcţie la sfârşitul anului 1815, angajându-se ca 
profesor particular la Braşov pentru o scurtă perioadă de timp, după care 
s-a refugiat în Ţara Românească unde şi-a dedicat întreaga viaţă 
dezvoltării învăţământului românesc.57 

Un alt aspect interesant al păstoririi episcopului Vasile Moga este 
acela al relaţiei cu Biserica Greco-Catolică, acesta fiind obligat, prin cele 
19 restricţii impuse, să nu împiedice trecerile la uniaţie (acţiunea a fost 
puternică în zona Munţilor Apuseni, fiind coordonată de protopopul 
Bistrei, Alexandru Sterca-Şuluţiu, viitorul mitropolit al Blajului, sprijinit 
de episcopul Ioan Bob).58 De aici, în ciuda numeroaselor proteste ale 
episcopului ortodox,59 au decurs şi acuzaţiile ulterioare aduse episcopului 
Vasile Moga, considerat un ,,arhiereu slab apărător al ortodoxiei”, deoarece ,,a 

                                                           
56 Partenie Pop, ,,Episcopul Vasile Moga colaborator al oamenilor de culturã bãnãţeni”, 
în Mitropolia Banatului. Revista Oficialã a Arhiepiscopiei Timişoarei şi Caransebeşului şi a 
Episcopiei Aradului, an XXIII, numãr 1-3, 1973, pp. 116-119. 
57 Mircea Pãcurariu, Douã sute de ani de învãţãmânt, pp. 36-41; Sebastian Stanca, Gheorghe 
Lazãr la Sibiu, Cluj, Tiparul Tipografiei Eparhiei Ortodoxe Române, 1934. 
58 Mircea Pãcurariu, Cãrturari sibieni de altãdatã, p. 52. 
59 Ciprian Ghişa, Episcopia greco-catolicã de Fãgãraş în timpul pãstoririi lui Ioan Lemeni, 1832-
1850, volum I, Biserica greco-catolicã din Transilvania dupã 150 de ani de la unirea cu Roma, Cluj-
Napoca, Editura Argonaut, 2008, p. 344; Daniel Dumitran, Un timp al reformelor. Biserica 
Greco-Catolicã din Transilvania sub conducerea episcopului Ioan Bob (1782-1830), ediţia a II-a, 
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lăsat ca uniţii să-i fure credincioşii”.60 Bazându-se pe analiza cifrelor oficiale 
ale statisticilor guvernamentale, care au înregistrat pe parcursul secolului 
al XIX-lea o scădere constantă a comunităţii ortodoxe transilvănene în 
comparaţie cu cea unită, istoricul Mircea-Gheorghe Abrudan constată 
următoarele date: dacă în anul 1766 comunitatea ortodoxă reprezenta un 
procent de 53,6% din populaţia provinciei, iar cea unită 12,2%, în anul 
1823 comunitatea unită ajunge la procentul de 26,2%, în anul 1838 la 
procentul de 29,9%, iar în anul 1850 la procentul de 32,2%, pe când 
comunitatea ortodoxă scade în anul 1823 la un procent de 33,8%, în anul 
1838 la un procent de 30,4%, iar în anul 1850 la un procent de 30,2%. 
Astfel, datele înregistrate mai sus ,,[…] înfăţişează, dincolo de datele statistice 
evocate, dinamica extinderii unirii religioase, respectiv a crizei demografice şi 
instituţionale a Ortodoxiei ardelene, expuse unei acţiuni misionare unite agresive şi 
continue faţă de care nu a fost capabilă întotdeauna să se apere”.61 

Un ultim aspect, asupra căruia am dori să insistăm, este acela al 
activităţii naţional-politice desfăşurată de către episcopul Vasile Moga, un 
prim moment constituindu-l audienţa din 1812 la Viena unde, în calitate 
de reprezentant al românilor, a solicitat ,,bunăvoinţa împăratului pentru 
aceştia” (cu toate că încă episcopii români nu aveau dreptul, conform 
dispoziţiei din 7 decembrie 1791, de a solicita împăratului audienţe în 
calitate de reprezentanţi ai naţiunii, ci numai ca persoane particulare). 
Din păcate, nu ştim care au fost rezultatele acestei audienţe, Petru Maior 
mărturisind că Vasile Moga ,,s-a întors cu nădejdi bune”.62 

Începând cu anul 1816, episcopul Vasile Moga a trimis spre 
curtea imperială o serie de memorii, prin care solicita acordarea de porţii 
canonice preoţilor ortodocşi, scutirea acestora de taxe şi impozite, 
acordarea de ajutoare din casele alodiale şi de la alte instituţii publice, 
pentru aceste demersuri episcopul angajând un ,,agent” la Viena, care să-i 
furnizeze informaţii şi materiale pentru întocmirea memoriilor. Sub 
diferite pretexte, majoritatea memoriilor expediate de către episcopul de 
la Sibiu au fost respinse, fie au avut doar rezultate parţiale.63 

După anul 1830, când se înteţeşte conflictul dintre nobilimea 
opoziţionistă, în majoritate protestantă şi guberniu, fiecare tabără 
încercând să-i atragă pe români de partea sa, s-au creat condiţiile 
favorabile reluării programului naţional. Pe această linie, la 24 noiembrie 
1834, episcopul Vasile Moga, printr-o scrisoare, i-a solicitat episcopului 

                                                           
60 Sebastian Stanca, Viaţa şi activitatea, p. 64. 
61 Mircea-Gheorghe Abrudan, Ortodoxie şi Luteranism, pp. 143-144. 
62 Sebastian Stanca, Viaţa şi activitatea, p. 85. 
63 Mircea Pãcurariu, Cãrturari sibieni de altãdatã, p. 52. 
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unit Ioan Lemeni colaborarea, pentru întocmirea unui memoriu către 
dieta transilvană, care nu mai fusese convocată de peste 23 de ani. 
Memoriul a fost redactat şi expediat direct curţii de la Viena la data de 17 
aprilie 1834, probabil prin agentul episcopului Moga din capitala 
imperiului. Cei doi episcopi români au menţionat că situaţia poporului 
român, ,,care era cel mai vechi şi mai numeros din Transilvania şi purta toate 
sarcinile războiului şi ale păcii” nu s-a schimbat cu nimic după momentul 
mişcării Supplex-ului din 1791, prin intermediul acestui memoriu 
solicitând recunoaşterea egalităţii în drepturi cu celelalte naţionalităţi ale 
provinciei şi ridicarea românilor la rangul de a patra naţiune în 
Transilvania. După cum era de aşteptat, acţiunea celor doi episcopi 
români a rămas fără nici un rezultat.64 Chiar dacă acest demers a rămas 
fără rezultate concrete, el a demonstrat că, în pofida unor disensiuni, 
poate exista o colaborare şi o înţelegere între conducerea celor două 
biserici româneşti, dacă acest lucru este dorit de ambele părţi.65 

În anul 1837, în contextul convocării dietei de la Sibiu, episcopul 
Vasile Moga a înaintat un nou memoriu, la data de 18 iulie 1837,66 
punând accent pe revendicările clerului ortodox (îmbunătăţirea situaţiei 
materiale a preoţilor prin scutiri de obligaţii, acordarea de pământuri 
parohiale şi ajutoare băneşti, dreptul de dijmă de la credincioşii proprii, 
scutirea slujitorilor bisericeşti de taxa capului, încetarea arestărilor 
abuzive de preoţi, asigurarea unor posibilităţi mai bune de instruire a 
clerului prin înfiinţarea unui seminar la Sibiu cu sprijinul statului),67 dar şi 
pe revendicările românilor de pe aşa-numitul ,,Pământ Crăiesc” (accesul 
la funcţii publice şi la învăţarea meseriilor, în mod egal cu saşii şi 
încetarea obligaţiei de a ţine sărbătorile luterane).68 

Pe fondul convocării unei noi diete la Cluj, în anul 1842, la 
presiunile intelecualilor români, precum şi a unor comunităţi orăşeneşti, 
cei doi episcopi români au reluat acţiunea începută în anul 1834, dar nu 

                                                           
64 David Prodan, Supplex Libellus Valachorum. Din istoria formãrii naţiunii române, ediţie 
nouã cu adãugiri şi precizãri, Bucureşti, Editura Ştiinţificã şi Enciclopedicã, 1984, p. 
384; Ladislau Gyémánt, Mişcarea naţionalã a românilor din Transilvania între anii 1790 şi 
1848, Bucureşti, Editura Ştiinţificã şi Enciclopedicã, 1986, pp. 131-132; Ladislau 
Gyémánt, ,,Memoriul românilor ardeleni din anul 1834”, în Anuarul Institutului de Istorie 
şi Arheologie din Cluj, numãr XVII, 1974, pp. 98-117; Mircea Pãcurariu, Istoria Bisericii 
Ortodoxe Române, p. 71; Mircea Pãcurariu, Cãrturari sibieni de altãdatã, p. 52. 
65 Ovidiu Boc, ,,Bisericã şi societate”, p. 105. 
66 Ladislau Gyémánt, ,,O încercare de reluare a Supplexului în anul 1837”, în Anuarul 
Institutului de Istorie şi Arheologie din Cluj, numãr XXII, 1979, pp. 389-406. 
67 Idem, Mişcarea naţionalã a românilor, pp. 134-137. 
68 Mircea Pãcurariu, Cãrturari sibieni de altãdatã, p. 53. 
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s-a ajuns la elaborarea unei petiţii comune. În aceste condiţii, episcopul 
Vasile Moga a preferat să reînnoiască programul din 1837, referitor la 
problema ortodoxă sperând realizarea acestuia în condiţiile unor luări de 
poziţie din partea stărilor (exprimate în dietă) şi a presei româneşti, 
favorabilă emancipării ortodocşilor. Pe fondul disensiunilor dintre 
deputaţii saşi şi maghiari în problema limbii oficiale maghiare, episcopul 
Vasile Moga a iniţiat un memoriu în favoarea românilor de pe ,,Pământul 
Crăiesc”,69 la care va adera şi episcopul greco-catolic Ioan Lemeni.70 
Problema şcolară, ridicată în dietă, a fost încredinţată unei deputăţii care 
a solicitat episcopilor români redactarea unor referate asupra stării 
şcolilor din diecezele lor. Ambii episcopi au arătat slaba organizare a 
învăţământului românesc, solicitând crearea de şcoli săteşti atât pe 
teritoriul comitatelor, cât şi pe ,,Pământul Crăiesc”, înzestrarea 
învăţătorilor cu loturi de pământ scutite de obligaţii urbariale, clădirea 
unor localuri destinate şcolilor, repetându-se şi solicitarea episcopului 
Moga din anul 1837, de înfiinţare a unui seminar (proiectat încă de la 
1785). Aceste cereri au lăsat urme în proiectul deputăţiei, care a propus 
înfiinţarea unei şcoli în fiecare parohie şi înzestrarea acesteia cu loturi de 
pământ, scutite de orice sarcină publică şi urbarială, predarea în limba 
maternă, la care se adaugă ca obiecte de studiu limba maghiară şi 
germană, precum şi înfiinţarea seminarului la Sibiu. Din păcate, rezoluţia 
deputăţiei nu a fost dezbătută în cadrul dietei din 1846-1847.71 

Deşi rămase fără rezultate concrete, memoriile elaborate sub 
coordonarea episcopului ortodox Vasile Moga, în colaborare cu 
episcopul greco-catolic Ioan Lemeni, aşează mişcarea naţional-politică a 
românilor transilvăneni într-o nouă lumină, aceea a depăşirii clivajelor 
confesionale (păgubitoare după părerea noastră) şi a colaborării în 
vederea realizării programului naţional românesc. 

Conform cărturarului Sebastian Stanca, episcopul Vasile Moga s-
a implicat şi în aşa-numita ,,luptă pentru episcop român” la Arad,72 la 

                                                           
69 Ladislau Gyémánt, Mişcarea naţionalã a românilor, p. 140. 
70 Iacob Radu, ,,Episcopul Samoil Vulcan şi biserica neunitã”, în Cultura Creştinã, an X, 
numãr 10-11, 1921, p. 271. 
71 David Prodan, Supplex Libellus Valachorum, p. 395. 
72 Episcopia Aradului a fost recunoscutã oficial de cãtre curtea imperialã la 15 aprilie 
1706, când Isaia Diacovici a fost confirmat în funcţia de episcop al noii eparhii 
ortodoxe. Lui Isaia Diacovici i-a urmat în scaun alţi episcopi sârbi, pânã în anul 1815. 
La început, episcopii sârbi au reprezentat un sprijin pentru românii ortodocşi din aceste 
regiuni, însã, cu timpul activitatea acestora a început sã serveascã intereselor curţii 
imperiale şi mai puţin intereselor politico-naţionale şi bisericeşti ale românilor. Din 
acest motiv, românii, începând cu anul 1815, au militat pentru alegerea unui episcop 
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solicitarea autorităţilor provinciale propunând, la 24 decembrie 1814, 
patru posibili candidaţi pentru ocuparea scaunului episcopal: Gheorghe 
Lazăr, Ioan Moga, Moise Fulea şi Nicolae Huţovici. Nemulţumite de 
aceste propuneri, autorităţile provinciale îi solicită episcopului Vasile 
Moga o serie de informaţii legate de persoana protopopului de Braşov, 
Radu Tempea (care, căsătorit fiind, decide să divorţeze pentru a putea fi 
ales episcop, soţia sa urmând să intre într-o mănăstire). Guvernatorul 
Bánffy, ţinând cont şi de propunerile episcopului Moga, lansează 
candidatura protopopului Radu Tempea şi cea a dascălului Gheorghe 
Lazăr. De asemenea, Ludovic Rhedey, comitele Bihorului, a recomandat 
un singur candidat, în persoana episcopului sârb de Pancraţ, Iosif Putnic, 
sprijinit şi de mitropolitul de la Karlowitz. Arădenii au solicitat ajutorul 
episcopului unit Samuil Vulcan şi a episcopului Vasile Moga pentru 
sprijinirea lui Moise Nicoară sau a lui Nestor Ioanovici. La 29 iunie 1816, 
episcopul Vasile Moga a intervenit pe lângă arhiepiscopul Vienei, 
rugându-l să intervină pe lângă autorităţile imperiale pentru numirea unui 
episcop român la Arad. Conştient de faptul că propunerile lansate 
anterior nu au fost luate în calcul, episcopul Vasile Moga, printr-o 
scrisoare adresată împăratului propune, din nou, trei candidaţi, în 
persoana profesorului arădean Ioan Mihuţ, a arhimandritului bucovinean 
Isaia Baloşescu şi a preotului Nestor Ioanovici. Din nou desemnarea 
unui episcop pentru eparhia Aradului a fost amânată, chestiunea aceasta  
rezolvându-se abia în anul 1828, prin numirea lui Nestor Ioanovici.73 

O grijă aparte a manifestat episcopul Vasile Moga faţă de 
comunitatea ortodoxă din oraşul Sebeşul-Săsesc, localitatea sa natală. 
După o serie de vexaţiuni, provocate de confiscarea bisericii ortodoxe şi 
cedarea acesteia comunităţii greco-catolice, redusă în momentul respectiv 
la protopopul Samoilă şi familia sa, comunitatea ortodoxă din oraş 
încearcă edificarea unui nou lăcaş de cult. La solicitarea fratelui său, 
protopopul Zaharia Moga, episcopul Vasile Moga va insista pe lângă 
autorităţile locale, provinciale şi imperiale pentru alocarea unor fonduri 
băneşti din ,,casa alodială”, necesare edificării noului lăcaş de cult.74 La 
data de 27 mai 1819 au început lucrările de fundaţie, prin aşezarea pietrei 
de temelie, moment consemnat pe pisania aflată pe faţada de sud a 
bisericii, în partea stângă a intrării: ,,Această s[fântă] casă de ritul greco-

                                                                                                                                        
român la Arad (Gheorghe Ciuhandru, Românii din Câmpia Aradului de acum douã veacuri cu 
un excurs istoric pânã la 1752 şi însemnãri istorice politice ulterioare, ediţie îngrijitã de 
Constantin Jinga, Remus Feraru, Timişoara, Editura Marineasa, 2005, pp. 8-9). 
73 Sebastian Stanca, Viaţa şi activitatea, pp. 82-83. 
74 Ibidem, pp. 92-95. 
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oriental, închinată Învieri[i] D[o]mnului, au început a să zidi la anul 1819 şi în 
curs de 5 ani s-a săvârşit prin ajutoriul Episc[opului] Vasilie Moga şi a altor 
făcători de bine, cu osteneala comunei întregi, povăţuind lucrul protopop Zaharie 
Moga şi pa[roh] Avram Moga, fiind titori Nicolae Paraschif, Georg Oniţ, Nicolae 
Ilie, Panaiot Todoran, Mitea Ursu, Georg Balomireanu, Ion Androne, Georg Bena, 
Iosif Ursu, Mihai Santei, Vin[tilă] Opincar şi alţii”. Slujba de sfinţire a noului 
lăcaş de cult a avut loc la data de 21 octombrie 1828, în prezenţa 
episcopului Vasile Moga.75 Aceaşi grijă o va arăta episcopul Vasile Moga 
şi altor comunităţi ortodoxe din apropierea oraşului Sebeşul-Săsesc, în 
perioada păstoririi acestuia fiind edificate bisericile de piatră de la 
Petreşti, Sebeşel, Săsciori, Laz, Căpâlna etc.76 

Tot de numele episcopului Vasile Moga se leagă şi începutul aşa-
numitului ,,proces al morilor”77 din oraşul Sebeşul-Săsesc, dat fiind faptul că 
veniturile morilor, proprietate a oraşului, intrau în casa alodială, 
românilor fiindu-le refuzat dreptul de a beneficia de aceste fonduri. Cu 
toate eforturile şi plângerile depuse atât autorităţilor provinciale, cât şi 
celor imperiale, rezolvarea acestei probleme s-a amânat mereu. După 
moartea episcopului şi după izbucnirea Revoluţiei de la 1848/1849 
procesul se sistează, actele acestuia fiind preluate de nepotul episcopului 
Ioan Moga care s-a refugiat în Ţara Românească. Revenit în Transilvania, 
Ioan Moga a reluat acţiunea începută de episcopul Vasile Moga, 
utilizând, iniţial, compromisul ca şi tactică de luptă, la 8 aprilie 1852 
trimiţând o adresă primăriei oraşului Sebeşul-Săsesc, în care preciza 
următoarele: ,,[…] După ce egala îndreptăţire este acum decretată pe întreaga linie, 
nu mai este nevoie de recurse sau procese. A purta procese pentru nedreptatea din 
trecut, când o parte mai mică a fost favorizată faţă de o majoritate covârşitoare, 
astăzi e o adevărată ruşine. De aceea rugăm Magistratul orăşenesc să se declare 
dispus a încheia cu noi o învoială, să nu ne mai pună pedeci pentru ca să ne putem şi 
noi ridica o moară pe seama bisericii şi a şcolii noastre. Prin aceasta s-ar sfârşi 
multele procese între români şi saşi, s-ar da uitării duşmăniile, iar opinia publică n-ar 
mai considera pe români vecinic pârâtori şi pe saşi reacţionari încăpăţânaţi”. 
Răspunsul negativ al autorităţilor săseşti l-a determinat să reia procesul, 
angajând un avocat sas, Johan Fr. Laschner care, odată ce a încasat 
onorariul, a neglijat bunul mers al procesului. Treptat şi nepotul fostului 

                                                           
75 Gheorghe Fleşer, Ioana Rustoiu, Biserica Ortodoxã ,,Învierea Domnului”, p. 8. 
76 Nicolae Afrapt, Sebeşel-satul de pe Valea Sebeşului. Monografie istoricã, Alba-Iulia, Editura 
Altip, 2009, pp. 115-116. 
77 Referitor la desfãşurarea acestui proces a se vedea: Serviciul Judeţean Alba al 
Arhivelor Naţionale, Fond Parohia Ortodoxã Sebeş, numãr inventar 1472, dosar 1/1842, 
,,Acte referitoare la procesul morilor din Sebeş între români şi saşi”. 
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episcop va renunţa la implicarea în acest proces, predând actele 
comitetului parohial din Sebeş, cu aceasta procesul fiind declarat închis.78 

Odată cu moartea episcopului Vasile Moga (1845), problema 
scaunului episcopal românesc revine în actualitate, pentru obţinerea 
acestuia concurând Ioan Moga, Moise Fulea (nepoţii răposatului episcop) 
şi protopopul Braşovului Ioan Popasu (care a încercat, printr-o serie de 
intervenţii la Cluj şi Viena, să îşi asigure sprijinul guvernului şi al curţii 
imperiale). La solicitarea curţii imperiale, guvernul Transilvaniei i-a 
recomandat pe cei trei clerici amintiţi mai sus care, însă, nu au întrunit 
adeziunea cancelariei aulice: Ioan Popasu a fost considerat mult prea 
tânăr şi lipsit de experienţă pentru a ocupa scaunul vlădicesc, iar cei doi 
nepoţi ai episcopului Vasile Moga au fost consideraţi mult prea apropiaţi 
vechiului regim.79 La recomandarea mitropolitului de la Karlowitz a fost 
înaintată candidatura arhimandritului de Covil, Andrei Şaguna, considerat 
a fi singurul care ar putea pune ordine în afacerile Bisericii Ortodoxe 
transilvănene, care a şi fost numit vicar general al episcopiei la 27 iunie 
1846. Doi ani mai târziu, Andrei Şaguna a fost numit, de către împărat, 
episcop al românilor ortodocşi.80 

Evaluarea activităţii episcopului Vasile Moga a fost întreprinsă 
încă din perioada imediat următoare morţii acestuia, primele mărturii 
fiind oferite de presa săsească şi cea românească, de cancelaria aulică, 
precum şi de diverse periodice din străinătate (de exemplu, ,,Illustrirte 
Zeitung” din Leipzig), acestea oferind o apreciere pozitivă, mai ales în 
privinţa dezvoltării învăţământului confesional şi al moştenirii 
financiare.81 Astfel, George Bariţiu într-unul din numerele gazetei ,,Foaie 
pentru minte, inimă şi literatură”, referindu-se la activitatea episcopului 
Vasile Moga limitată de cele 19 restricţii impuse, afirma următoarele: 
,,[…] Din acestea se vede că deregătoria episcopească a răposatului episcop Vasilie 
trebuie privită din punctul de vedere care ni-l dă sus atinsa instrucţie. Acelaşi episcop 
făcu un mare merit pentru clerul său atât cu călătoriile intreprinse la Viena, cât şi cu 
rugămintea subşternută în numele clerului la dieta din anul 1837. Buna cumpănire a 
acestui episcop sprijinită şi de purtarea mai multora din protopopii săi, întâmpinată 

                                                           
78 Sebastian Stanca, Viaţa şi activitatea, pp. 93-107; pentru mai multe detalii, a se vedea: 
Mihai-Octavian Groza, ,,Un document inedit despre implicarea episcopului Vasile 
Moga în ,,procesul morilor” din Sebeş”, în volumul Administraţie româneascã arãdeanã. 
Studii şi comunicãri din Banat-Crişana, XII, coordonat de Doru Sinaci, Emil Arbonie, Arad, 
,,Vasile Goldiş” University Press, 2017, pp. 263-277. 
79 Keith Hitchins, Ortodoxie şi naţionalitate. Andrei Şaguna şi românii din Transilvania 1846-
1873, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 1995, p. 40. 
80 Ladislau Gyémánt, Mişcarea naţionalã a românilor, p. 158. 
81 Mircea-Gheorghe Abrudan, Ortodoxie şi Luteranism, p. 134. 
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de asemenea purtare sufleţitoare a celor mai mulţi din protopopii uniţilor a adaos mult 
spre stingerea urei împrumute ce domnia mai înainte între românii din Transilvania 
şi îi făcea de râsul altora. Numărul celor simplii nepricepători s-au împuţinat în cei 
34 de ani, tocmai prin aceasta şi clerul neunit a început a câştiga o vază mai mare 
decât avea odinioară”.82  

O apreciere pozitivă asemănătoare ne oferă şi Constantin von 
Wurzbach în volumul al XVIII-lea al celebrului său Lexicon biografic al 
Imperiului Austriac, publicat la Viena în anul 1868, pasaj recuperat şi tradus 
în limba română de istoricul clujean Mircea-Gheorghe Abrudan: ,,[…] 
Însă în clipa în care a murit s-a văzut veneraţia de care se bucura în întreaga ţară. 
Episcopul era văzut de către toţi păstoriţii săi drept un sfânt, astfel că de aproape şi 
de departe mulţi au venit să-i aducă un ultim omagiu răposatului. Aşa se explică 
faptul că slujba de înmormântare a căpătat un caracter neobişnuit de fastuos. Cu 
toate că veniturile arhiereşti ale lui Moga erau destul de mici, el a izbutit să strângă 
ceva avere, din cuantumul acesteia afierosind 29.000 de florini pentru fundaţii 
religioase şi de binefacere. Însă situaţia globală a diecezei nu era între cele mai fericite, 
iar lipsurile de fiecare zi erau tocmai dintre cele mai grele. Cu gradul de şcolarizare în 
popor se stătea foarte prost, dar nici nu se putea sta altfel din moment ce însăşi 
preoţimea eparhială era într-un grad foarte mare needucată, şcolile erau lăsate în 
paragină, iar un popor receptiv şi uşor de câştigat pentru o situaţie politică şi 
bisericească mai bună a rămas foarte înapoiat în dezvoltarea sa intelectuală”.83 

Chiar dacă în tomul al II-lea al Istoriei Bisericii Ortodoxe, Andrei 
Şaguna realizează un portret pozitiv, aproape hagiografic, al episcopului 
Vasile Moga, cu totul alta este imaginea reflectată în corespondenţa 
privată a acestuia cu mitropolitul de la Karlowitz, precum şi în opinia 
ierarhiei sârbe, deranjată de implicarea episcopului de la Sibiu în lupta 
pentru instalarea unui episcop român la Arad. Astfel, în scrisoarea din 
2/14 februarie 1847 adresată mitropolitului Iosif Rajacici, vicarul 
Episcopiei Ortodoxe transilvănene nota următoarele: ,,[…] Răposatul 
episcop a lucrat bine şi prin testament se vede că a avut intenţie bună, dar cu greu se 
poate vedea în ce consta această avere şi biserica noastră nu ştiu dacă se va putea folosi 
de ea, deoarece o dăduse cu împrumut la câţiva magnaţi unguri de la care răposatul 
episcop nereuşind să-şi mai scoată banii bisericii i-a rămas doar dreptul de a ruga pe 
împărat să-l ajute a-şi încasa acele nenumărate obligaţii care se află azi în mâinile 
unor mari creditori împreună cu sumele excesive în numerar… constătătoare, pe care 

                                                           
82 George Bariţiu, ,,Episcopatul românesc neunit în Ardeal”, în Foaie pentru minte, inimã şi 
literaturã, numãr 46, 12 noiembrie 1845, p. 369. 
83 Mircea-Gheorghe Abrudan, ,,O biografie austriacã de secol XIX a episcopului Vasile 
Moga-la 240 de ani de la naşterea lui”, în Telegraful Român, numãr 41-44, noiembrie 
2014, p. 5. 
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82 George Bariţiu, ,,Episcopatul românesc neunit în Ardeal”, în Foaie pentru minte, inimã şi 
literaturã, numãr 46, 12 noiembrie 1845, p. 369. 
83 Mircea-Gheorghe Abrudan, ,,O biografie austriacã de secol XIX a episcopului Vasile 
Moga-la 240 de ani de la naşterea lui”, în Telegraful Român, numãr 41-44, noiembrie 
2014, p. 5. 

le-a lăsat rudelor sale […] Răposatul episcop nu se bucura de nici o consideraţie, nici 
personală, nici oficială […] Răposatul ştia de tot puţine lucruri despre biserică, căci 
n-a băgat de seamă nici aceea că trebuie să hirotonească după rânduielile bisericeşti pe 
protopopi, încât toţi cei 40 de protopopi cari sunt azi încă în viaţă n-au fost 
promovaţi bisericeşte, după cum de altfel şi consilierii consistoriali au fost instituiţi 
neregulamentar. Pretutindeni, deci, aceeaşi neorânduială”.84  

Pornind de la aceste acuzaţii aduse episcopului Vasile Moga, 
istoriografia românească, prin lucrările lui Nicolae Popea, Ilarion 
Puşcariu, Ioan Lupaş, Nicolae Iorga, Gheorghe Bogdan Duică şi 
Constantin Găvănescul, a creionat o imagine negativă a episcopatului 
mogaian, caracterizat ca o perioadă tulbure, de dezorganizare 
bisericească, episcopului fiindu-i reproşat nepotismul, caracterul trândav, 
răutăcios, precum şi lipsa de energie.85 Această imagine negativă a 
episcopului Vasile Moga a persistat până în anul 1938 când, prin apariţia 
lucrării clericului-cărturar Sebastian Stanca, Viaţa şi activitatea episcopului 
Vasile Moga (1774-1845), s-a reabilitat, într-o oarecare măsură, perioada 
episcopatului mogaian. Punându-se capăt controverselor din jurul 
personalităţii şi activităţii episcopului Vasile Moga, însuşi Nicolae Iorga a 
lăudat eforturile depuse de Sebastian Stanca, afirmând următoarele: 
,,Bravo, părinte Stanca! Bine că s-a terminat odată povestea cu Vasile Moga”.86 

Cu toate acuzele aduse, la moartea episcopului Vasile Moga, în 
anul 1845,87 acesta a lăsat o avere materială, mobilă şi imobilă, deloc 
neglijabilă: o casă de reşedinţă în Sibiu (lăsată moştenire nepoţilor săi, 
ilustrând o altă latură a păstoririi sale, aceea a încurajării nepotismelor), o 
livadă pe seama asesorilor consistoriali, un fond pentru acordarea 
burselor şi pentru cheltuielile bisericii. Bunurilor materiale li se adaugă un 
Consistoriu închegat, care a evoluat calitativ prin pregătirea asesorilor, 
precum şi un număr de protopopiate care crescuse, în ciuda 
numeroaselor treceri la greco-catolicism, acestea devenind adevărate 
                                                           
84 Andrei Şaguna, Corespondenţã, volum I/2, ediţie, studiu introductiv şi note de Nicolae 
Bocşan, Ioan-Vasile Leb, Gabriel-Viorel Gârdan, Bogdan Ivanov, Vasa Lupulovici, 
Ioan Herbil, Cluj-Napoca, Presa Universitarã Clujeanã, 2007, pp. 71-73. 
85 Mircea-Gheorghe Abrudan, Ortodoxie şi Luteranism, pp. 134-145; a se vedea şi: Nicolae 
Popea, Arhiepiscopul şi mitropolitul Andrei baron de Şaguna, Bucureşti, Editura Profile 
Publishing, 2002, pp. 15-26; Ioan Lupaş, Mitropolitul Andrei Şaguna. Monografie istoricã, 
Sibiu, Tiparul Tipografiei Arhidiecezane, 1909, pp. 45-46; Ioan Lupaş, Viaţa şi faptele lui 
Andrei Şaguna mitropolitul Ardealului, Bucureşti, Institutul de Arte Grafice C. Sfetea, 1913, 
pp. 10-15. 
86 Mihai-Octavian Groza, ,,Un cleric-cãrturar uitat. Protopop stavrofor Sebastian 
Stanca”, în Astra Salvensis, an II, numãr 4, 2014, p. 92. 
87 Ioan Lupaş, ,,Un necrolog al episcopului Vasile Moga”, în Anuarul Institutului de Istorie 
Naţionalã din Cluj, an V, numãr 5, 1928-1930, pp. 491-495. 
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unităţi administrative, Biserica Ortodoxă transilvăneană cunoscând o 
perioadă de evoluţie în timpul păstoririi episcopului Vasile Moga, în 
special în plan instituţional, la acest lucru contribuind şi perioada lungă 
de păstorire.88 Departe de a fi complet, demersul nostru, bazat pe o 
reevaluare a surselor referitoare la perioada păstoririi episcopului Vasile 
Moga, propune un punct de vedere în ceea ce priveşte analiza activităţii 
bisericeşti, naţional-politice şi culturale desfăşurată de acesta, în perioada 
îndelungatei sale păstoriri, din dorinţa de a constitui o reală contribuţie 
într-un domeniu mai puţin cunoscut al istoriei ecleziastice şi de a servi şi 
altor istorici interesaţi de subiect. 
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ANEXĂ DOCUMENTARĂ 
 

GEORGE BARIŢIU 
Episcopatul românesc neunit în Ardeal89 

 
Moartea unui episcop sau şi oricare altă strămutare ce s-ar face la 

vreun scaun episcopesc român din Ardeal, pentru românii din această 
patrie este totdeauna un eveniment, adică o întâmplare prea însemnată a 
cărei însemnătate cei bătrâni o simţia[u] şi o pricepea[u] mult mai bine 
decât nepoţii lor, de aceasta se va îndoi numai acela care n-au aruncat 
niciodată ochiul în istoria bisericei românilor. Vasilie Moga episcopul 
românilor neuniţi din Ardeal răposă în Domnul;90 o episcopie ca de şase 
sute [de] mii [de] suflete rămase văduvă, până când, nu se ştie. Noi din 
partene simţim şi trebuinţa, dar îngăduim şi cererii mai multor prieteni de 
legea răsăriteană neunită de a scoate şi a[i]ci unele bucăţi istorice 
atingătoare de episcopatul românesc neunit din Ardeal. Cititoriul nu 
cumva să se înşale în aşteptarea sa: discursul nostru va fi scurt, căci 
scopul ne este numai a da prilej, ca cei interesaţi de legea lor să nu-şi 
pregete a osteni şi căuta ei singuri isvoare mai bogate decât sunt 
coloanele unei foi periodice. 

Cum că românii au primit legea creştinească îndată în cele dintâi 
veacuri după Hristos91 se poate dovedi atât cu urme istorice, cât şi cu 
acea împrejurare prea mult cumpănitoare că poziţia geografică a Daciei şi 
pătrunderea ar[mat]elor romane au ţinut-o pe aceasta în raporturi strânse 
cu ţările unde creştinismul pătrunsese şi apucase la puteri îndată din 
început, anume cu Italia, dar mai mult şi mai cumpănitoriu cu Tracia şi 
anume cu Bizanţul, de unde atât scaunul împărătesc romano-grec, cât şi 
scaunul patriarhicesc s-au interesat pururea şi foarte tare ca nu cumva 
Dacia să le scape vreodată de sub domnie măcar spirituală, dacă cea 
politică se perdea prin incursii. De a[i]ci încolo istoria bisericească a 

                                                           
89 Transcrierea textului s-a fãcut dupã George Bariţiu, ,,Episcopatul românesc neunit în 
Ardeal”, în Foaie pentru minte, inimã şi literaturã, numãr 45, luni, 5 noiembrie 1845, pp. 
357-364 şi numãr 46, luni, 12 noiembrie 1845, pp. 366-369. 
90 Decesul episcopului Vasile Moga a survenit la data de 17 octombrie 1845. 
91 Multã vreme a rãmas încetãţenitã în istoriografia bisericeascã ideea încreştinãrii daco-
romanilor de cãtre Sfântul Apostol Andrei, ,,cel dintâi chemat”. Unele izvoare istorice 
apusene susţin cã în acest spaţiu ar fi predicat şi Sfântul Apostol Filip, ucenicii acestuia 
continuându-i lucrarea misionarã, predicând atât în dreapta, cât şi în stânga Dunãrii. O 
altã tezã susţine încreştinarea daco-romanilor, dupã anul 414, de cãtre Sfântul Niceta, 
episcopul Remesianei din Dacia Mediterranea (a se vedea: Mircea Pãcurariu, Uniaţia în 
Transilvania în trecut şi astãzi, Sibiu, Editura Andreiana, 2010, pp. 7-8). 
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Daciei este o problemă pentru istoricii noştri, la a cărei deslegare abia le 
stau câteva bucăţi şi sfărâmituri istorice răspândite, din care numai Petru 
Maior92 au cules şi au publicat o parte. 

Despre episcopatul Transilvaniei datele istorice sunt cu atât mai 
nesigure, cu cât socotim la împrejurarea că maghiarii după ce au venit în 
ţările acestea primiră botezul mai întâi de la Constantinopol, dar puţin 
după aceea prin împrumuta rivalitate a celor doi patriarhi (apuseanul şi 
răsăriteanul)93 se făcu ca ei să rămâie credincioşi Romei cu tot apusul,94 
tocmai precum au rămas românii şi bulgarii, pentru care atâta ceartă şi 
ură, cu tot răsăritul la Constantinopol. De atunci episcopatul bisericei 
transilvane (să o numim aşa pentru veacurile mai vechi fără a gândi la 
naţionalităţi) se desbină şi istoria i se întunecă. Tot ce s-au putut adeveri 
până acum este, că românii ardeleni ca creştini au rămas în neprecurmată 
comunicaţie cu Constantinopolul, iar despre ierarhia de aici se ştie numai 
atâta, că ei au avut o mitropolie la Belgrad, câteva episcopii atât aici în 
Ardeal (la Silvaş, Feleac, Gioagiu, Făgăraş), cât şi în Ungaria trei, la 
Sătmar, Maramureş, Oradea, care toate era supuse mitropolitului din 
Bălgrad sau Alba Iulia. Călugărul istoric Samuil Klain95 au scos la lumină 

                                                           
92 Petru Maior (1760-1821): istoric, filolog, scriitor român, reprezentant al Şcolii 
Ardelene, preot şi protopop greco-catolic al oraşului Reghin, profesor la Blaj, ,,revizor 
crãiesc” şi corector al cãrţilor româneşti care se tipãreau la Buda (a se vedea: Laura 
Stanciu, Biografia unei atitudini: Petru Maior (1760-1821), Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 
2003). 
93 Dupã o lungã perioadã de dispute între creştinãtatea latinã şi cea greacã (datorate 
decãderii vechilor centre patriarhale ale Antiohiei, Ierusalimului şi Alexandriei, care a 
condus la polarizarea politicii interne a bisericii între Roma şi Constantinopol, a disputei 
privind supremaţia ierahicã asupra lumii creştine şi anumitor practici liturgice din 
Occident), în anul 1054 papa Leon al IX-lea şi patriarhul Mihail I Cerularie au desãvârşit 
ruptura definitivã dintre cele douã pãrţi. Astfel, acest eveniment, cunoscut în 
istoriografie ca Marea Schismã, a reprezentat un moment de turnurã în evoluţia 
creştinãtãţii, prin aceea cã a împãrţit creştinãtatea în douã ramuri: apuseanã şi 
rãsãriteanã/catolicã şi ortodoxã (a se vedea: Steven Runciman, Marea Bisericã în 
captivitate. Un studiu referitor la Patriarhia Constantinopolului din perioada premergãtoare cucericii 
turceşti pânã la Marele Rãzboi de Independenţã, Bucureşti, Editura Sophia, 2013, pp. 89-128). 
94 În jurul anului 948 liderul maghiarilor Bulcsu, se creştineazã la Constantinopol, dar 
moare câţiva ani mai târziu în captivitate la Regensburg, dupã ce fusese înfrânt la 
Lechfeld (955) de trupele regelui german Otto I şi ale ducelui morav Boleslav. În jurul 
anului 1000 Vajk acceptã botezul din partea Romei, adoptând un nume creştin, Ştefan şi 
primind titlul de rege apostolic din partea papei Silvestru al II-lea (a se vedea: Ovidiu 
Mureşan, De la Antichitatea târzie la amurgul Evului Mediu (secolele IV-XIII), ediţia a III-a 
revãzutã şi adãugitã, Cluj-Napoca, Editura Todesco, 2007, pp. 109-110). 
95 Samuil Micu (1745-1806): teolog, istoric, filolog, filosof român, reprezentant al Şcolii 
Ardelene, profesor la Blaj, prefect de studii la Seminarul Sancta Barbara din Viena, 
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Daciei este o problemă pentru istoricii noştri, la a cărei deslegare abia le 
stau câteva bucăţi şi sfărâmituri istorice răspândite, din care numai Petru 
Maior92 au cules şi au publicat o parte. 

Despre episcopatul Transilvaniei datele istorice sunt cu atât mai 
nesigure, cu cât socotim la împrejurarea că maghiarii după ce au venit în 
ţările acestea primiră botezul mai întâi de la Constantinopol, dar puţin 
după aceea prin împrumuta rivalitate a celor doi patriarhi (apuseanul şi 
răsăriteanul)93 se făcu ca ei să rămâie credincioşi Romei cu tot apusul,94 
tocmai precum au rămas românii şi bulgarii, pentru care atâta ceartă şi 
ură, cu tot răsăritul la Constantinopol. De atunci episcopatul bisericei 
transilvane (să o numim aşa pentru veacurile mai vechi fără a gândi la 
naţionalităţi) se desbină şi istoria i se întunecă. Tot ce s-au putut adeveri 
până acum este, că românii ardeleni ca creştini au rămas în neprecurmată 
comunicaţie cu Constantinopolul, iar despre ierarhia de aici se ştie numai 
atâta, că ei au avut o mitropolie la Belgrad, câteva episcopii atât aici în 
Ardeal (la Silvaş, Feleac, Gioagiu, Făgăraş), cât şi în Ungaria trei, la 
Sătmar, Maramureş, Oradea, care toate era supuse mitropolitului din 
Bălgrad sau Alba Iulia. Călugărul istoric Samuil Klain95 au scos la lumină 

                                                           
92 Petru Maior (1760-1821): istoric, filolog, scriitor român, reprezentant al Şcolii 
Ardelene, preot şi protopop greco-catolic al oraşului Reghin, profesor la Blaj, ,,revizor 
crãiesc” şi corector al cãrţilor româneşti care se tipãreau la Buda (a se vedea: Laura 
Stanciu, Biografia unei atitudini: Petru Maior (1760-1821), Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 
2003). 
93 Dupã o lungã perioadã de dispute între creştinãtatea latinã şi cea greacã (datorate 
decãderii vechilor centre patriarhale ale Antiohiei, Ierusalimului şi Alexandriei, care a 
condus la polarizarea politicii interne a bisericii între Roma şi Constantinopol, a disputei 
privind supremaţia ierahicã asupra lumii creştine şi anumitor practici liturgice din 
Occident), în anul 1054 papa Leon al IX-lea şi patriarhul Mihail I Cerularie au desãvârşit 
ruptura definitivã dintre cele douã pãrţi. Astfel, acest eveniment, cunoscut în 
istoriografie ca Marea Schismã, a reprezentat un moment de turnurã în evoluţia 
creştinãtãţii, prin aceea cã a împãrţit creştinãtatea în douã ramuri: apuseanã şi 
rãsãriteanã/catolicã şi ortodoxã (a se vedea: Steven Runciman, Marea Bisericã în 
captivitate. Un studiu referitor la Patriarhia Constantinopolului din perioada premergãtoare cucericii 
turceşti pânã la Marele Rãzboi de Independenţã, Bucureşti, Editura Sophia, 2013, pp. 89-128). 
94 În jurul anului 948 liderul maghiarilor Bulcsu, se creştineazã la Constantinopol, dar 
moare câţiva ani mai târziu în captivitate la Regensburg, dupã ce fusese înfrânt la 
Lechfeld (955) de trupele regelui german Otto I şi ale ducelui morav Boleslav. În jurul 
anului 1000 Vajk acceptã botezul din partea Romei, adoptând un nume creştin, Ştefan şi 
primind titlul de rege apostolic din partea papei Silvestru al II-lea (a se vedea: Ovidiu 
Mureşan, De la Antichitatea târzie la amurgul Evului Mediu (secolele IV-XIII), ediţia a III-a 
revãzutã şi adãugitã, Cluj-Napoca, Editura Todesco, 2007, pp. 109-110). 
95 Samuil Micu (1745-1806): teolog, istoric, filolog, filosof român, reprezentant al Şcolii 
Ardelene, profesor la Blaj, prefect de studii la Seminarul Sancta Barbara din Viena, 

o listă întru care se numără vreo treizeci [de] mitropoliţi sau arhiepiscopi 
ai Bălgradului, începând de la anul 1348 cu Ioan I mort la anul 1365 şi 
sfârşind cu Teofil II,96 mort la anul 1698; dar fericitul Klain nu ne spune 
de unde au cules acest număr de arhiepiscopi.97 Urme istorice neîndoite 
avem pentru următorii:  

-la anul 1537, Varlaam scrie pe un genunviariu dăruit de Petru 
Vodă;98 

-1580, Ghenadie,99 în Cazania de la Braşov; 
-1595, Ioan Prislop,100 în diploma lui Sigismund Batori101 din 4 

iunie 1595;102 
-Dositei în canoanele sinodului din acel an;103 
-1599, Ioan, pre băţul de argint al episcopiei dăruit de Mihai 

Vodă;104 
-1609, Teoctist,105 în hronica sinhronă din arhivul bisericei 

Sf[ântul] Nicolae în Braşov; 
-1628, Genadie (Georgie Bradi)106 în cartea de protopopie dată lui 

János protopopul Hunedoarei din 4 decembrie, scrisă în numele acestuia, 
dar subscrisă de Genadie arhiepiscopul şi Ştefan arhiepiscopul şi 
mitropolitul tot din a[nul] 1628 în arhivul bisericei din Hunedoara; 

                                                                                                                                        
cenzor al tipografiei din Buda (a se vedea: Pompiliu Teodor, Sub semnul luminilor: Samuil 
Micu, Cluj-Napoca, Presa Universitarã Clujeanã, 2000). 
96 Mitropolitul Teofil: mitropolit ortodox al Transilvaniei în perioada 1692-1697, 
iniţiator al tratativelor privind unirea bisericii cu Roma (a se vedea: www.bru.ro, accesat 
la 17 Martie 2015, ora 18:55). 
97 Nota autorului: ,,Istoria Daco-romanorum Manuscripta, pag. 403”. 
98 Petru Rareş (1483-1546): domnitor al Moldovei în perioada 1527-1538 şi 1541-1546, 
fiu natural al lui Ştefan cel Mare (a se vedea: Ştefan Gorovei, Petru Rareş: 1527-1538, 
1541-1546, Bucureşti, Editura Militarã, 1982). 
99 Mitropolit al Ardealului în perioada 1579-1585. 
100 Mitropolit al Ardealului în perioada 1585-1605, fost egumen al mãnãstirii Prislop. 
101 Ştefan Báthory (1572-1613): principe al Transilvaniei, realizator al primei uniri 
politice a Transilvaniei cu Ţara Româneascã şi Moldova sub raportul legãturilor de 
vasalitate (a se vedea: www.britannica.com, accesat la 30 August 2015, ora 22:00). 
102 Nota autorului: ,,Vajda, Synopsis Hist. Juris trans, p. 157”. 
103 Nota autorului: ,,În arhivul din Blaj”. 
104 Mihai Viteazul (1558-1601): nobil, dregãtor român, domnitor al Ţãrii Româneşti în 
perioada 1593-1601 şi pentru o scurtã perioadã de timp, în anul 1600, domnitor al celor 
trei principate române unificate (a se vedea: Petre P. Panaitescu, Mihai Viteazul, 
Bucureşti, Editura Corint, 2002). 
105 Mitropolit al Ardealului în perioada 1606-1622. 
106 Mitropolit al Ardealului în perioada 1627-1640. 
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-1641, Iorest (Ilie),107 în cazania de la Belgrad, unde se zice că au 
urmat lui Genadie, iar Engel pune între amândoi pe Dositei la a[nul] 
1638; 

-1643-1651, Ştefan Simonovici,108 în diploma lui Georgie Rakoţi 
I,109 din 10 oct[ombrie] a[nul] 1651. Sub acesta s-au ridicat tipografia 
românească de la Belgrad dăruită de mai sus numitul prinţ; 

-(1651-1656), Daniil, carele după aceea au trecut în Ţara 
Românească şi au fost de faţă mai târziu ca proin (emeritus) la alegerea 
lui Sava (I ori II-lea?); 

-1656-1680, Sava I Brancovici110 şi Corenici sârb din familia 
Brancovicilor, e însemnat în diploma lui Georgie Rakoţi II111 din 28 
martie 1656,112 în canoanele a două sinoade din anul 1665113 la anii 1668-
1675 în Rusia spre a aduna bani pentru restaurarea reşedinţei stricate prin 
incursiunile turcilor şi a tătarilor,114 pus jos de sinod la a[nul] 1680, dar 
trăia încă pe la a[nul] 1681, precum se vede din scrisoarea lui Lad[islau] 
Csaki şi H. Paşco din acelaşi an (dată de la Constantinopol unde era ei 
curatori ai Ardealului şi între alte plânsori avea şi aceea că Mih[ail] 
Apafi115 a asuprit şi tirănit foarte tare pe mitropolitul Sava, l-a scos din 
scaun ş. a. ş. a);116 

-1680, 23 august, Iosif,117 în condica mitropoliei din Bucureşti;118 

                                                           
107 Mitropolit al Ardealului în perioada 1640-1643, înlãturat în anul 1643, canonizat. 
108 Mitropolit al Ardealului în perioada 1643-1656. 
109 Gheorghe Rákóczi I (1593-1648): principe al Transilvaniei în perioada 1630-1648, de 
numele sãu legându-se înfiinţarea sistemului educaţional elementar în limba românã şi 
tipãrirea Noului Testament de la Bãlgrad (a se vedea: www.enciclopediaromaniei.ro, accesat 
la 30 August 2015, ora 22:15). 
110 Mitropolit al Ardealului în perioada 1656-1680, canonizat. 
111 Gheorghe Rákóczi II (1621-1660): principe al Transilvaniei în perioada 1648-1660, 
pretendent la tronul Poloniei, iniţiator al campaniei din anul 1657 îndreptatã împotriva 
regelui polonez Ioan al II-lea Cazimir, în a treia parte a celui de-al doilea rãzboi nordic, 
desfãşurat în perioada 1655-1660 (a se vedea: www.enciclopediaromaniei.ro, accesat la 
data de 30 August 2015, ora 22:20). 
112 Nota autorului: ,,Maior, Istoria biser., f[ila] 269”. 
113 Nota autorului: ,,În arhivul din Blaj”.  
114 Nota autorului: ,,Engel Geschichte des ungr. Reiches 3 Th”.  
115 Mihai Apafi I (1632-1690): principe al Transilvaniei în perioada 1661-1690, exponent 
al partidei anti-habsburgice, participant, alãturi de trupele sale, la asediul Vienei din anul 
1683, de partea trupelor otomane (a se vedea: Susana Andea, „Autoritatea princiarã 
între reglementãri juridice şi puterea stãrilor. Domnia lui Mihai Apafi”, în Anuarul 
Institutului de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, tom LI, 2012, pp. 47-55). 
116 Nota autorului: ,,Vezi şi Engel”.  
117 Mitropolit al Ardealului în perioada 1680-1682. 
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-1641, Iorest (Ilie),107 în cazania de la Belgrad, unde se zice că au 
urmat lui Genadie, iar Engel pune între amândoi pe Dositei la a[nul] 
1638; 

-1643-1651, Ştefan Simonovici,108 în diploma lui Georgie Rakoţi 
I,109 din 10 oct[ombrie] a[nul] 1651. Sub acesta s-au ridicat tipografia 
românească de la Belgrad dăruită de mai sus numitul prinţ; 

-(1651-1656), Daniil, carele după aceea au trecut în Ţara 
Românească şi au fost de faţă mai târziu ca proin (emeritus) la alegerea 
lui Sava (I ori II-lea?); 

-1656-1680, Sava I Brancovici110 şi Corenici sârb din familia 
Brancovicilor, e însemnat în diploma lui Georgie Rakoţi II111 din 28 
martie 1656,112 în canoanele a două sinoade din anul 1665113 la anii 1668-
1675 în Rusia spre a aduna bani pentru restaurarea reşedinţei stricate prin 
incursiunile turcilor şi a tătarilor,114 pus jos de sinod la a[nul] 1680, dar 
trăia încă pe la a[nul] 1681, precum se vede din scrisoarea lui Lad[islau] 
Csaki şi H. Paşco din acelaşi an (dată de la Constantinopol unde era ei 
curatori ai Ardealului şi între alte plânsori avea şi aceea că Mih[ail] 
Apafi115 a asuprit şi tirănit foarte tare pe mitropolitul Sava, l-a scos din 
scaun ş. a. ş. a);116 

-1680, 23 august, Iosif,117 în condica mitropoliei din Bucureşti;118 

                                                           
107 Mitropolit al Ardealului în perioada 1640-1643, înlãturat în anul 1643, canonizat. 
108 Mitropolit al Ardealului în perioada 1643-1656. 
109 Gheorghe Rákóczi I (1593-1648): principe al Transilvaniei în perioada 1630-1648, de 
numele sãu legându-se înfiinţarea sistemului educaţional elementar în limba românã şi 
tipãrirea Noului Testament de la Bãlgrad (a se vedea: www.enciclopediaromaniei.ro, accesat 
la 30 August 2015, ora 22:15). 
110 Mitropolit al Ardealului în perioada 1656-1680, canonizat. 
111 Gheorghe Rákóczi II (1621-1660): principe al Transilvaniei în perioada 1648-1660, 
pretendent la tronul Poloniei, iniţiator al campaniei din anul 1657 îndreptatã împotriva 
regelui polonez Ioan al II-lea Cazimir, în a treia parte a celui de-al doilea rãzboi nordic, 
desfãşurat în perioada 1655-1660 (a se vedea: www.enciclopediaromaniei.ro, accesat la 
data de 30 August 2015, ora 22:20). 
112 Nota autorului: ,,Maior, Istoria biser., f[ila] 269”. 
113 Nota autorului: ,,În arhivul din Blaj”.  
114 Nota autorului: ,,Engel Geschichte des ungr. Reiches 3 Th”.  
115 Mihai Apafi I (1632-1690): principe al Transilvaniei în perioada 1661-1690, exponent 
al partidei anti-habsburgice, participant, alãturi de trupele sale, la asediul Vienei din anul 
1683, de partea trupelor otomane (a se vedea: Susana Andea, „Autoritatea princiarã 
între reglementãri juridice şi puterea stãrilor. Domnia lui Mihai Apafi”, în Anuarul 
Institutului de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, tom LI, 2012, pp. 47-55). 
116 Nota autorului: ,,Vezi şi Engel”.  
117 Mitropolit al Ardealului în perioada 1680-1682. 

-1682, 1 aprilie, Ioasaf,119 grec de viţă, cum se vede din iscălitură 
în aceeaşi condică; 

-1687-1689, Varlaam II,120 în diaconariul de la Belgrad din 1688 şi 
în Evhologiul de acolo şi din a[nul] 1689; 

-1692, 18 sept[embrie], Teofil. Acesta încă s-a hirotonit la 
Bucureşti ca şi înaintaşii săi şi în condica mitropoliei de acolo este 
subscris aşa: „Eu Teofil cu mila lui Dumnezeu rânduit la sfânta 
mitropolie a Ardealului (şi a părinţilor ţării ungureşti de sus) cu mâna 
mea sub aceasta am iscălit”; 

Daturile până aci arătate despre mitropoliţii Ardealului se văd 
culese de un prietin al bisericei române în şematismul greco-catolicilor 
tipărit la a[nul] 1842. 

La Teofil se cuvine a ne opri puţintel pentru că de aci încolo 
ierarhia română ardeleană se tulbură. Teofil este cel dintâi care se 
foloseşte de norocitele înaintări ale apusenilor asupra turcilor şi de 
ocupaţia Ardealului prin împăratul Romanilor şi se învoieşte a se face 
întâiul act de unire a românilor cu Biserica Apusului în soborul de la 17 
mart[ie] 1697. De la Teofil a rămas un testament care se păstrează până 
astăzi în arhivul de la Blaj şi are data 18 iulie 1697. 

Nici locul nu este aici, nici chiemaţi nu ne cunoaştem a deduce 
importantele pricini care au înduplecat pe românii din Ardeal a tăia 
comunicaţia dogmatică (mai mult nu) cu răsăritul; totuşi fiindcă un mare 
număr de prietini chiar din ţările vecine cer de mai mulţi ani de la noi ca 
să slobozim odată un articol ce ar revărsa vreo lumină şi peste acest ram 
şi punct al istoriei românilor şi fiindcă în anii din urmă însuşi mitropoliţii 
din vecinătăţi s-au arătat prietini atât de mari ai istoriei bisericeşti, ne 
îndemnăm a reflecta numai următoarele: 

1) Deşi precum vom cunoaşte mai în jos, protopopii din Ardeal 
aveau după legea patriei dreptul de a alege mitropolit, totuşi nu ştiu cum 
se întâmplă, că anume între mitropoliţii din veacul al 18-lea aflăm parte 
mare candidaţi sau şi aleşi streini, sârbi sau greci. Aşa Ioasaf la 1682 a 
fost grec; aşa vedem în condica mitropoliei Bucureştilor, că la alegerea lui 
Varlaam era candidaţi cu dânsul şi Partenie igumenul mănăstirei 
Cotroceni şi Paisie igumenul de la Sf[ânta] Troiţă; cu Teofil fu candidat şi 
Atanasie egumenul de la monast[irea] Tismana şi aşa alţii, de unde se 
vede, că străinismul de care pătimia ierarhia ţărei româneşti scârbia mult 

                                                                                                                                        
118 Nota autorului: ,,Vezi şi Istoria biser[icii] trad[usã] de pãr[intele] A. G. Lesviodacs 
f[ilele] 313-317”.  
119 Mitropolit al Ardealului în perioada 1682-1683. 
120 Mitropolit al Ardealului în perioada 1685-1692. 
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şi pe ardeleni; deci acela care pătrunde cu mintea în duhul veacului de 
atunci va şi face încheiere la acest punct. Dar: 

2) Ierarhia română înteţită de prozelitismul calvinesc era pe tot 
minutul pusă în alternativă de a-şi alege din două una. Superintendentul, 
adică episcopul reformaţilor pretindea iurisdicţie formală asupra clerului 
răsăritean. Aşa în cartea de protopopie ce se păstrează la Hunedoara din 
9 apr[ilie] 1697 vedem că nu este subscris numai mitropolitul Teofil, ci şi 
superintendentul unguresc aşa: ,,Veszprémi János Erdélyi Reformatus 
magyar és oláh püspök”, adică ,,Vespremi Ianoş, episcop reformat de 
Ardeal a ungurilor şi a românilor”. Celelalte păsuri şi patimi ce avu clerul 
ardelean vezile în Istoria lui Petru Maior, cum şi în alte câteva isvoare, 
ascultăle şi din nestricata tradiţie care tocmai aici nu este aşa veche. 
Destul atât că Atanasie121 urmaşul lui Teofil în soborul de la Bălgrad ţinut 
în 7 iulie 1698 primi unirea cu biserica apusului împreună cu 51 
protopopi şi cu 1473 preoţi din Ardeal, cu 3 protopopi şi cu 59 preoţi 
din Maramureş jurând unirea în cele patru punturi dogmatice, încă fără a 
se abate întru nimic de la legea bisericei greceşti răsăritene şi fără să facă 
vreo schimbare în simbolul credinţei precum se aude acelaş prin biserici 
şi precum se află în cărţile bisericeşti. 

În urma acestei fapte Leopold I,122 împăratul Romanilor care 
acuma luase Ardealul în stăpânirea sa, prin două diplome din 1699 şi 
1701 dă clerului unit toate acele drepturi şi scuteli de care se bucură şi 
clerul romano-catolic şi de care cel românesc până a[i]ci era lipsit cu 
totul.123 Însemnăm că Atanasie încă fusese hirotonit la Bucureşti, unde a 
depus şi mărturisirea credinţei. Dar se pare că răsăritenii se temea pentru 
viitoarea dezbinare a lui Atanasie pentru că în condica din Bucureşti este 
trecută o sfătuire a lui Dositei patriarhul Ierusalimului către acelaşi 
Atanasie, cuprinsă în 21 punturi, un fel de instrucţie strânsă după care 
                                                           
121 Atanasie Anghel (?-1713): mitropolit ortodox al Ardealului, continuator al planurilor 
mitropolitului Teofil de unire cu biserica Romei, întâiul episcop unit al Transilvaniei (a 
se vedea: Ioan M. Bota, Istoria Bisericii universale şi a Bisericii româneşti de la origini pânã în 
zilele noastre, Cluj-Napoca, Casa de Editurã ,,Viaţa Creştinã”, 1994, p. 162). 
122 Leopold I (1640-1705): împãrat al Sfântului Imperiu Romano-German între anii 
1658-1705, rege al Ungariei, Boemiei, Croaţiei, cunoscut pentru implicarea sa în 
Rãzboiul de 9 Ani şi în rãzboiul de succesiune la tronul Spaniei, dar şi pentru privilegiile 
acordate supuşilor ortodocşi (,,privilegiile ilire”) şi uniţi cu Biserica Romei (a se vedea: 
Edward Crankshaw, The Habsburgs: Portrait of a Dynasty, New York, The Viking Press, 
1971). 
123 Pentru mai multe detalii a se vedea: Avram Andea, Aurel Rãduţiu, Nicolae Edroiu, 
,,Transilvania sub stãpânirea habsburgicã”, în volumul Istoria României. Transilvania, I, 
coordonat de Anton Drãgoescu, Cluj-Napoca, Editura ,,George Bariţiu”, 1997, pp. 647-
651. 
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şi pe ardeleni; deci acela care pătrunde cu mintea în duhul veacului de 
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minutul pusă în alternativă de a-şi alege din două una. Superintendentul, 
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121 Atanasie Anghel (?-1713): mitropolit ortodox al Ardealului, continuator al planurilor 
mitropolitului Teofil de unire cu biserica Romei, întâiul episcop unit al Transilvaniei (a 
se vedea: Ioan M. Bota, Istoria Bisericii universale şi a Bisericii româneşti de la origini pânã în 
zilele noastre, Cluj-Napoca, Casa de Editurã ,,Viaţa Creştinã”, 1994, p. 162). 
122 Leopold I (1640-1705): împãrat al Sfântului Imperiu Romano-German între anii 
1658-1705, rege al Ungariei, Boemiei, Croaţiei, cunoscut pentru implicarea sa în 
Rãzboiul de 9 Ani şi în rãzboiul de succesiune la tronul Spaniei, dar şi pentru privilegiile 
acordate supuşilor ortodocşi (,,privilegiile ilire”) şi uniţi cu Biserica Romei (a se vedea: 
Edward Crankshaw, The Habsburgs: Portrait of a Dynasty, New York, The Viking Press, 
1971). 
123 Pentru mai multe detalii a se vedea: Avram Andea, Aurel Rãduţiu, Nicolae Edroiu, 
,,Transilvania sub stãpânirea habsburgicã”, în volumul Istoria României. Transilvania, I, 
coordonat de Anton Drãgoescu, Cluj-Napoca, Editura ,,George Bariţiu”, 1997, pp. 647-
651. 

avea să-şi poarte acesta deregătoria. Patriarhul în instrucţia sa mestecă 
dogmele credinţei cu unele punturi ce se ţin numai de obiceiuri simple 
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Române dărui lui Atanasie un sacos125 arhiepiscopesc cu fir şi o pereche 
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moşie după făcuta unire cu Apusul. Criticul judece acest adevăr cum îl va 
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vecinătăţi de atunci unde încă astăzi este cu totul altfeliu, pentru că spre 
p[ildă] în principatele vecine aleg mai mult mirenii pe arhipăstori. Dăm 
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124 Constantin Brâncoveanu (1654-1714): domnitor al Ţãrii Româneşti în perioada 
1688-1714, mazilit şi executat în anul 1714 la Constantinopol, împreunã cu cei patru fii 
ai sãi (a se vedea: Mircea-Gheorghe Abrudan, ,,Ctitoriile transilvane al Sfântului 
Voievod Constantin Brâncoveanu”, în Astra Salvensis, an II, numãr 3, 2014, pp. 30-32). 
125 ,,Sacos”: ,,Veşmânt arhieresc de mãtase, lung pânã la genunchi şi cu mâneci largi, 
care se poartã peste stihar. 
126 ,,Approbatae et Compilatore Constitutiones Regni Transilvaniae”: colecţie de legi a 
Principatului Transilvaniei, adoptate de dietã în perioada 1654-1683. 
127 Nota autorului: ,,Articolul acesta în original sunã aşa: Püspököt, a Fejedelemtöl 
kérjenek, ollyat, a kit egyenlö tetszésekböl az oláh papok alkalmatosnak ismérnek; kit ha 
a Fejedelmek illendönek itélnek lenni, ugy adgyanak cofirmatiot reá, mind a Fejedelmek 
hüségére, ’s mind az Ország javára, és egyéb szükséges dolgakra nézendö conditiok és 
modok szerint. Apr. P. I. Tit. 8 Art. 1”. 
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reforme şi faze religioase fruntaşii din români au trecut la câte o 
confesiune apuseană şi anume la calvinism, aşa n-au mai fost bărbaţi 
pricepători şi cârmuitori de asemenea cauze bisericeşti. 

Cum că preoţii românilor şi anume protopopii oareşcum ca 
reprezentanţi ai clerului s-au şi folosit de dreptul sus arătat puindu-l în 
lucrare, avem atât urme istorice mai vechi, precum văzurăm şi la Sava, cât 
şi acea împrejurare vorbeşte pentru noi, că în vreme ce clerul transilvan 
au trecut la unire cu Biserica Romană, dreptul de a-şi alege episcop l-au 
păstrat neclintit şi încă după a noastră părere destul de bine regulat şi l-au 
pus în lucrare neprecurmat, cu acea osebire numai că titlul de mitropolit 
au pierdut-o şi uniţii, încât numai în liturghie şi în celelalte rituale au mai 
păstrat a pomeni pe arhiereu numindu-l arhiepiscop, iar nu episcop. 
Dacă uniţii n-avea dreptul alegerii din veacuri, cu prilejul unirii nici că l-ar 
fi câştigat atât pentru că acelaşi drept nu îl au romano-catolicii, cât şi 
pentru că pe aiurea unde la clerul răsăritean nu s-au aflat în fiinţă, nu s-au 
dat nicidecum după făcuta unire. După făcuta unire un răstimp mai mult 
ca de cincizeci de ani nu mai poate fi vorbă de episcopat şi de cler greco-
răsăritean neunit în Ardeal, pentru că cum s-au arătat mai sus, partea cea 
mai mare a clerului au tăiat comunicaţia dogmatică cu răsăritenii păstrând 
numai ritualele, adică cărţile bisericeşti răsăritene şi tot ce se cuprinde 
întrânsele şi pravila răsăriteană. Neuniţii cum am zice disidenţi nu erau 
priviţi ca corporaţie, ca biserică cu caracter public. Într-aceea călugării 
iezuiţi se rânduiseră deocamdată ca epitropi oareşcum ai clerului de nou 
unit, cum se zicea pentru starea cea proastă de învăţătură în care se afla 
acelaşi rămas de sub epitropia grecească împreună cu poporul; căci până 
să se dea uniţilor domeniile (moşiile), până să fie trimişi tineri mai mulţi 
pe la universităţi şi anume la Roma (de unde eu nu ştiu ce vor fi adus din 
teologie, au adus însă limba italiană şi idei de românism), până să li se 
deschidă şcoli mari au trecut ani la mijloc. Se pare însă că aceiaşi călugări 
dintre care unul era pus la coastele episcopului cu titlul de teolog 
auzitoriu a causelor, cugeta a merge mai departe decât hotărâse chiar 
împăratul în cele două diplome date românilor, din care pricină au şi 
urmat scârbe multe. În actele Soborului celui mare de la 25 mai 1739, 
întru care se afla [de] faţă treizeci şi cinci de protopopi,128 se citeşte la 
n[umă]r[ul] 5 aşa: „Cele patru punturi care cuprind sfânta unire, pururea 
şi nelăsat cinstitul nostru cler le va păzi şi le va ţine, iar la mai multe cu 
nici un steamăt să se silească”. Şi la n[umă]r[ul] 6 aşa: „Legea 

                                                           
128 Nota autorului: ,,Însemnãm cã în timpurile vechi protopopii erau mult mai puţini 
decât astãzi; ei încã tocmai pentru aceea avea vazã mai mare decât cei din zilele 
noastre”. 
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128 Nota autorului: ,,Însemnãm cã în timpurile vechi protopopii erau mult mai puţini 
decât astãzi; ei încã tocmai pentru aceea avea vazã mai mare decât cei din zilele 
noastre”. 

canonicească ce se zice pre Românie Pravila... să rămână în putere ca şi 
după aceaia să umble judecăţile”.129 În sfârşit, la n[umă]r[ul] 12 soborul 
are aceaste cuvinte văditoare de starea lucrurilor de atunci: „Mult cinstitul 
părinte teolog înştiinţări păgubitoare şi pre ascuns spre răul cinstitului 
cler plecate nimănui să nu trimită, nice împreună înţeleageri de acest 
fealiu cinstitului cler stricătoare cu domnii ţării să nu aibă, ci să se 
înţeleagă cu Prealuminatul Domnul Vlădică şi cu c[institul] cler”.  

Între aceste neînvoieli serioase căşunate cu iezuiţii nimic era mai 
firesc, decât ca în cler să se facă iarăşi încercări de dezbinare, ce şi urmă. 
Poporul nu prea ştiea ce se întâmplă cu el, din cele patru punturi şi din 
toate disputele nimic, ci se ţinea strict de coaja, de forma de afară a legii. 
Prostia era necrezut de mare, se afla sate întregi în care abia era câte un 
mirean care să poată zice măcar Tatăl Nostru pe din afară; slujba 
dumnezeiască se tot mai făcea în multe locuri slavoneşte, ca poporul să 
nu înţeleagă nimic. Spun bătrânii noştri că pe lângă toată grija 
protopopilor totuşi te pomeniai cu unii rusniaci prin ţară, care îşi lăsaseră 
barba şi se da de popi fără să ştie măcar citi, ci se făcea că citesc şi 
credincioşii îi credea, iar după biserică urma lor prin cârciume şi de acolo 
la fapte rele. Între aceste împrejurări unul Dositei Ţirca român din 
Gâmbuţ în Ardeal trimis cum se pare de unii protopopi ieşi în Ţara 
Românească unde fu hirotonit episcop, se întoarse în această calitate, 
începu a hirotoni preoţi, dar mai la urmă fu alungat de aici, iar episcopul 
unit Ioan numit Giurgiu baron de Patak130 hirotoni de nou pe acei preoţi 
luându-se şi el după disputele seci ale scolasticilor tocmai cum se i-au 
răsăritenii, care în contra vechii dogme pe cei botezaţi în apus întocmai 
după porunca şi dogma evanghelică îi botează din nou. Dositei mai la 
urmă se uni şi el şi se făcu episcop eparhial în Maramureş unde fusese 
episcopie românească de mai multe veacuri, iar acum, nu se ştie din ce 
temeiuri, e întrupată cu a Muncaciului.131 

Sub episcopul unit baron Inochentie Micul sau Klein,132 cum l-au 
numit nemţii de la a[nul] 1732 până la 1751 împărecherile în cler au 

                                                           
129 Nota autorului: ,,Dar dacã nici protopopii n-au toţi pravile pe mesele lor şi preoţii cu 
atât mai puţin pânã în ziua de astãzi? Câtã scãdere şi stricãciune!”. 
130 Ioan Giurgiu Patachi (1680-1727): episcop român unit între anii 1713-1727, succesor 
al episcopului Atanasie Anghel (a se vedea: Zenovie Pâclişanu, ,,Contribuţii la biografia 
episcopului Ioan Patachi”, în Cultura Creştinã, an XVII, numãr 2-3, 1937, pp. 123-137). 
131 Pentru mai multe detalii a se vedea: Ovidiu Ghitta, Naşterea unei biserici: Biserica greco-
catolicã din Sãtmar în primul ei secol de existenţã (1667-1781), Cluj-Napoca, Presa 
Universitarã Clujeanã, 2001. 
132 Inochentie Micu Klein (1692-1768): episcop român unit între anii 1729-1751, 
înnobilat de împãratul Carol al VI-lea, luptãtor pentru drepturile românilor din 
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crescut şi mai mult. Acel episcop nu se putea înţelege nici cu ai săi, care 
nu pricepea că ceea ce se face e mai mult politică departe văzătoare, nici 
cu străinii şi după multe patimi oprit la Roma muri acolo, după ce a scos 
multe drepturi clerului şi românilor; iar aici acasă veni mai întâi pe la 
a[nul] 1742 un sihastru anume Visarion133 sârb născut din Costaniţa în 
Croaţia, intră pe la Dobra şi Deva având o recomandaţie de la Arsenie 
mitropolitul Carloviţului şi pregătindu-i-se drumul de obercneazul134 din 
Bănat anume Petco printr-o scrisoare trimisă înaintea lui, întru care se 
zicea că acel sihastru nu avea nici trebuinţe fireşti; românii luaseră ordin, 
de la unii de alt neam, că să întâmpine cu litie şi cu frunzare pe sfântul şi 
apostolul lor. Nenorocirea lui Visarion era că n-avea nici o învăţătură, nu 
cunoştea nici o limbă afară de cea sârbă şi cu românii vorbea prin 
tălmaci, cu toate acestea spuindu-le cum vine la el Născătoarea de 
Dumnezeu şi îi face descoperiri şi că paşaportul îi e scris pe frunte, căci i 
se cerea şi nu-l avea, făcu impresie mare la gloate şi pregăti învrăjbire 
nouă din acea parte, dar în scurt o luă la fugă. Mai mult de cât acesta 
adaose spre restatornicirea episcopatului greco-neunit pe la 1759 
călugărul Sofronie135 născut din Cioara în Ardeal, hirotonit în Ţara 
Românească. Sofronie cum povestesc moşii noştri avea o fire aspră, el 
făcea mai multe decât vorbea, mai vârtos pe mocănime136 o întărâtă ca pe 
preoţii uniţi săi scoată din case cu toată averea între hotară pentru care 
uniţii îşi răsbunară cu prilejul organizării miliţiei româneşti de graniţă. 
Deşi Sofronie fu alungat în România, dar românii din Transilvania nu 
înceta a se încăiera socotind că aduc jertfă bine plăcută lui Dumnezeu 
sângerându-se, cum zicea un bătrân, în interesul altora, până când 

                                                                                                                                        
Transilvania, a mutat sediul episcopiei unite a Transilvaniei de la Fãgãraş la Blaj, 
fondator al primei şcoli româneşti din Blaj, exilat la Roma din anul 1751 (a se vedea: 
www.enciclopediaromaniei.ro, accesat la 3 Septembrie 2015, ora 19.57). 
133 Trimis în Transilvania şi Banat, în anul 1744, de cãtre Mitropolia de la Karlowitz 
pentru a propovãdui împotriva unirii bisericii cu Roma. A fost arestat şi închis în 
celebra închisoare Kufstein. 
134 ,,Obercneaz”: ,,Primar”. 
135 Sofronie din Cioara: cãlugãr român, lider al unei mişcãri populare, desfãşurate în 
perioada 1759-1761, de apãrare a credinţei ortodoxe, care s-a extins în toatã 
Transilvania, pânã în Maramureş. Dupã o întâlnire cu generalul Nikolaus Adolf von 
Buccow, trimisul împãrãtesei Maria Terezia, s-a refugiat în Ţara Româneascã, unde a 
ajuns egumen al schitului Robaia (a se vedea: Greta-Monica Miron, Biserica Greco-Catolicã 
din comitatul Cluj în secolul al XVIII-lea, Cluj-Napoca, Presa Universitarã Clujeanã, 2007, 
pp. 73-118). 
136 Termen peiorativ folosit în Transilvania pentru ai desemna pe locuitorii Munţilor 
Apuseni, crescãtori de oi. 
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adaose spre restatornicirea episcopatului greco-neunit pe la 1759 
călugărul Sofronie135 născut din Cioara în Ardeal, hirotonit în Ţara 
Românească. Sofronie cum povestesc moşii noştri avea o fire aspră, el 
făcea mai multe decât vorbea, mai vârtos pe mocănime136 o întărâtă ca pe 
preoţii uniţi săi scoată din case cu toată averea între hotară pentru care 
uniţii îşi răsbunară cu prilejul organizării miliţiei româneşti de graniţă. 
Deşi Sofronie fu alungat în România, dar românii din Transilvania nu 
înceta a se încăiera socotind că aduc jertfă bine plăcută lui Dumnezeu 
sângerându-se, cum zicea un bătrân, în interesul altora, până când 

                                                                                                                                        
Transilvania, a mutat sediul episcopiei unite a Transilvaniei de la Fãgãraş la Blaj, 
fondator al primei şcoli româneşti din Blaj, exilat la Roma din anul 1751 (a se vedea: 
www.enciclopediaromaniei.ro, accesat la 3 Septembrie 2015, ora 19.57). 
133 Trimis în Transilvania şi Banat, în anul 1744, de cãtre Mitropolia de la Karlowitz 
pentru a propovãdui împotriva unirii bisericii cu Roma. A fost arestat şi închis în 
celebra închisoare Kufstein. 
134 ,,Obercneaz”: ,,Primar”. 
135 Sofronie din Cioara: cãlugãr român, lider al unei mişcãri populare, desfãşurate în 
perioada 1759-1761, de apãrare a credinţei ortodoxe, care s-a extins în toatã 
Transilvania, pânã în Maramureş. Dupã o întâlnire cu generalul Nikolaus Adolf von 
Buccow, trimisul împãrãtesei Maria Terezia, s-a refugiat în Ţara Româneascã, unde a 
ajuns egumen al schitului Robaia (a se vedea: Greta-Monica Miron, Biserica Greco-Catolicã 
din comitatul Cluj în secolul al XVIII-lea, Cluj-Napoca, Presa Universitarã Clujeanã, 2007, 
pp. 73-118). 
136 Termen peiorativ folosit în Transilvania pentru ai desemna pe locuitorii Munţilor 
Apuseni, crescãtori de oi. 

împărăţia îi domoli cu putere ostăşească.137 Atât era de mare neştiinţa şi 
fanatismul! Tot pe acele timpuri în ţinuturile Mureşului şi pe câmpie se 
sculă unul popa Ion Molnar din Sad poreclit Tunsul, pentru că vlădica 
unit îi tunsese barba. Acest preot făcu greşala ca vorbind românilor îşi 
bătea joc nu numai de uniţi, ci şi de catolici şi de calvini, căci era foarte 
îndrăzneţ, dar după predica ce ţinu el în târgul de ţară la Sf[ântul] Petru 
pe câmpie, protopopii Georgie de la M[ureş] Vaşarheli şi Daniil de la 
Uilac merseră noaptea cu douăzeci [de] ostaşi şi-l prinseră în Pogăceaua 
din casa unui nemeş român, care nemeş şi fu împuşcat de un ostaş. 
Tunsul fu dus la Viena, de unde prin mijlocirea consilierului Gaia, care 
era român unit, scăpă şi încă cu pensie împărătească de 30 c[răiţari] pe zi 
în toată viaţa lui, pe care însă mai târziu o pierdu pentru că şi însuşi 
episcopul sârb Dionisie Novacovici138 l-au pârât la curte ca pe un om 
tulburătoriu şi au cerut totala lui depărtare din Ardeal, care şi urmă. Acel 
popa Ioan a fost frate cu medicul de ochi şi profesorul Ioan Molnar.139 

Cu toate că sus arătaţii propoveduitori n-au prea lucrat cu 
blândeţea apostolească, totuşi ei reuşiră a desface pe poporul român în 
două părţi şi încă aşa ca în partea neuniţilor să treacă cei mai mulţi. 
Nepotrivita râvnă a episcopului unit Atanasie Rednic140 întărâtă mai mult 
decât împăciui duhurile pe care numai urmaşul acestuia episcopul G. 
Grigorie Maior141 de la 1772 până la 1782 când fu silit a se retrage din 
scaun au fost în stare a le domoli şi a face pe oameni să priceapă în câtva 
că ura şi duşmănia nimiceşte pe unii cum şi pe alţii. Sub G[rigorie] Maior 
mulţi au trecut iară la unire. Petru Maior zice că un feliu de meteahnă 
străină voi ca românii să se dezbine în două părţi. Maior care au trăit 
înainte de noi cu 50 până în 80 ani a văzut şi a păţit singur mai multe, a 

                                                           
137 Nota autorului: ,,Generalul Bukov eşise cu un regiment spre a-i înfrica”. 
138 Dionisie Novacovici: originar din Dalmaţia, profesor de teologie la Novisad, din 
1751 episcop al Budei, numit în anul 1761 ,,administrator” al Episcopiei Ortodoxe 
transilvãnene, instalat la biserica ,,Sfântul Nicolae” din Şcheii Braşovului (a se vedea: 
Florin Dobrei, Istoria vieţii bisericeşti a românilor hunedoreni, p. 295). 
139 Ioan Piuariu-Molnar (1749-1815): filolog, medic român, profesor de oftalmologie la 
Liceul Medico-Chirurgical din Cluj, ,,doctor al sãracilor” din Transilvania, membru al Lojei 
masonice a Sfântului Andrei (a se vedea: www.enciclopediaromaniei.ro, accesat la 3 
Septembrie 2015, ora 21:00). 
140 Atanasie Rednic (1722-1772): episcop român unit între anii 1765-1772, preocupat de 
refacerea şi consolidarea bisericii unite cu Roma dupã momentul mişcãrilor conduse de 
Visarion Sarai şi Sofronie din Cioara (a se vedea: www.bru.ro, accesat la 3 Septembrie 
2015, ora 21:39). 
141 Grigore Maior (1715-1785): episcop român unit între anii 1773-1782, ctitor al 
Bisericii ,,Sfinţii Petru şi Pavel” dintre Brazi din Sibiu (a se vedea: www.bru.ro, accesat 
la 3 Septembrie 2015, ora 21:42). 
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ştiu bine ceea ce scrie. Destul că după moartea episcopului unit Petru 
Pavel Aron142 şi întru episcopia urmaşului său Atanasie Rednic împărăţia 
s-a îndurat a da şi românilor neuniţi un episcop ca să nu mai rămâie fără 
păstorire şi rândui la Ardeal pe Dionisie Novacovici episcopul sârbesc de 
la Buda, încă numai ca administrator a episcopiei ardelene. Dar acesta la 
a[nul] 1767 s-a dus de aici şi în 8 dec[embrie] a murit în oraşul Sf[ântul] 
Andraş. După moartea lui Dionisie fu hirotonit episcop neuniţilor în 
Ardeal un alt sârb Sofronie Chirilovici,143 dar şi acesta la a[nul] 1773 ieşi 
de aici la Grabovaţ şi de acolo ca episcop la Buda, apoi la Timişoara. 
După Chirilovici numai la a[nul] 1783 adică după 10 ani fu trimis episcop 
de eparhie Ghedeon Nichitici144 iarăşi sârb, care şi muri în Ardeal, în ce 
an?145 nu ştiu. Urmaş lui Nichitici trimise iarăşi mitropolitul de la Carloviţ 
pe Gherasim Adamovici146 la a[nul] 1789 pe lângă întărire împărătească 
cu dată 25 mai aceluiaş an. Pentru români era greutate nespusă că 
episcopii sârbi neştiind limba românească sau cunoscându-o foarte rău, 
ca păstori nu era înţeleşi de cătră ei, pentru aceea neuniţii ardeleni când 
era să se instale acest din urmă nu voia a-l primi, dar ei se deşteptaseră 
prea târziu şi guvernatorul ţărei graful G[heorghe] Banfi îi ştiu dumeri. 
Adamovici muri la a[nul] 1796. Acest episcop a ostenit mult pentru 
binele clerului şi a neamului înţelegându-se şi cu episcopul unit Ioan 
Bob,147 cu care a subscris şi cunoscuta rugăminte la dietă. În zilele 

                                                           
142 Petru Pavel Aron (1709-1764): episcop român unit între anii 1752-1764, cãrturar, 
întemeietor a peste 50 de şcoli româneşti, întemeietor al tipografiei diecezane de la Blaj 
(a se vedea: www.bru.ro, accesat la 3 Septembrie 2015, ora 21:45). 
143 Sofronie Chirilovici: ,,administrator” al Episcopiei Ortodoxe a Transilvaniei în 
perioada 1769-1774. Confruntat cu numeroase dificultãţi, în septembrie 1773 a cerut 
transferul la oricare altã eparhie din imperiu, în anul 1774 fiind numit episcop la Buda, 
apoi la Timişoara (a se vedea: Florin Dobrei, Istoria vieţii bisericeşti a românilor hunedoreni, p. 
318). 
144 Ghedeon Nechitici: episcop ortodox al Transilvaniei în perioada 1783-1788, instalat 
la 1 iulie 1784, trimis în toamna aceluiaşi an în Munţii Apuseni, pentru a ajuta la 
potolirea rãscoalei ţãrãneşti conduse de Horea, Cloşca şi Crişan, fondator, în anul 1786, 
al primului curs pedagogic pentru instruirea viitorilor învãţãtori, îndrumat de 
braşoveanul Dimitrie Eustatievici (a se vedea: Florin Dobrei, Istoria vieţii bisericeşti a 
românilor hunedoreni, pp. 332-336). 
145 Decedat la data de 20 noiembrie 1788. 
146 Gherasim Adamovici: episcop ortodox al Transilvaniei în perioada 1789-1796, 
instalat la 13 septembrie 1789, implicat în mişcarea pentru obţinerea drepturilor 
românilor în spiritul cunoscutului Supplex Libellus Valachorum din 1791 (a se vedea: 
Florin Dobrei, Istoria vieţii bisericeşti a românilor hunedoreni, pp. 341-342). 
147 Ioan Bob (1739-1830): episcop român unit între anii 1782-1830, cãrturar, iniţiator al 
memoriului Supplex Libellus Valachorum Transsilvaniae din anul 1792 (a se vedea: 
www.bru.ro, accesat la 3 Septembrie 2015, ora 21:30). 
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ştiu bine ceea ce scrie. Destul că după moartea episcopului unit Petru 
Pavel Aron142 şi întru episcopia urmaşului său Atanasie Rednic împărăţia 
s-a îndurat a da şi românilor neuniţi un episcop ca să nu mai rămâie fără 
păstorire şi rândui la Ardeal pe Dionisie Novacovici episcopul sârbesc de 
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de aici la Grabovaţ şi de acolo ca episcop la Buda, apoi la Timişoara. 
După Chirilovici numai la a[nul] 1783 adică după 10 ani fu trimis episcop 
de eparhie Ghedeon Nichitici144 iarăşi sârb, care şi muri în Ardeal, în ce 
an?145 nu ştiu. Urmaş lui Nichitici trimise iarăşi mitropolitul de la Carloviţ 
pe Gherasim Adamovici146 la a[nul] 1789 pe lângă întărire împărătească 
cu dată 25 mai aceluiaş an. Pentru români era greutate nespusă că 
episcopii sârbi neştiind limba românească sau cunoscându-o foarte rău, 
ca păstori nu era înţeleşi de cătră ei, pentru aceea neuniţii ardeleni când 
era să se instale acest din urmă nu voia a-l primi, dar ei se deşteptaseră 
prea târziu şi guvernatorul ţărei graful G[heorghe] Banfi îi ştiu dumeri. 
Adamovici muri la a[nul] 1796. Acest episcop a ostenit mult pentru 
binele clerului şi a neamului înţelegându-se şi cu episcopul unit Ioan 
Bob,147 cu care a subscris şi cunoscuta rugăminte la dietă. În zilele 

                                                           
142 Petru Pavel Aron (1709-1764): episcop român unit între anii 1752-1764, cãrturar, 
întemeietor a peste 50 de şcoli româneşti, întemeietor al tipografiei diecezane de la Blaj 
(a se vedea: www.bru.ro, accesat la 3 Septembrie 2015, ora 21:45). 
143 Sofronie Chirilovici: ,,administrator” al Episcopiei Ortodoxe a Transilvaniei în 
perioada 1769-1774. Confruntat cu numeroase dificultãţi, în septembrie 1773 a cerut 
transferul la oricare altã eparhie din imperiu, în anul 1774 fiind numit episcop la Buda, 
apoi la Timişoara (a se vedea: Florin Dobrei, Istoria vieţii bisericeşti a românilor hunedoreni, p. 
318). 
144 Ghedeon Nechitici: episcop ortodox al Transilvaniei în perioada 1783-1788, instalat 
la 1 iulie 1784, trimis în toamna aceluiaşi an în Munţii Apuseni, pentru a ajuta la 
potolirea rãscoalei ţãrãneşti conduse de Horea, Cloşca şi Crişan, fondator, în anul 1786, 
al primului curs pedagogic pentru instruirea viitorilor învãţãtori, îndrumat de 
braşoveanul Dimitrie Eustatievici (a se vedea: Florin Dobrei, Istoria vieţii bisericeşti a 
românilor hunedoreni, pp. 332-336). 
145 Decedat la data de 20 noiembrie 1788. 
146 Gherasim Adamovici: episcop ortodox al Transilvaniei în perioada 1789-1796, 
instalat la 13 septembrie 1789, implicat în mişcarea pentru obţinerea drepturilor 
românilor în spiritul cunoscutului Supplex Libellus Valachorum din 1791 (a se vedea: 
Florin Dobrei, Istoria vieţii bisericeşti a românilor hunedoreni, pp. 341-342). 
147 Ioan Bob (1739-1830): episcop român unit între anii 1782-1830, cãrturar, iniţiator al 
memoriului Supplex Libellus Valachorum Transsilvaniae din anul 1792 (a se vedea: 
www.bru.ro, accesat la 3 Septembrie 2015, ora 21:30). 

acestuia trecu la a[nul] 1790 în dietă şi acel articol de toleranţă prin care 
bieţii neuniţi se încred la bunătatea şi mila domnitoriului şi se hotăreşte a 
se tracta ca şi ceilalţi lăcuitori ai ţării, ceea ce voise şi Iosif II148 împăratul 
prin decretul său de toleranţă. 

De la a[nul] 1796 până la a[nul] 1810 sau mai bine 1811, românii 
neuniţi nu avură episcop, ci episcopia era administrată de un vicar ajutat 
cu un feliu de consistoriu. Se zice că vacanţa s-au întins aşa îndelung 
pentru că fondul sidoxial, din care episcopii îşi trag leafa, se acopere şi 
alte cheltuieli, să se poată regula şi pune în rând bun; căci adică acelaşi 
fond atât socotelile luate şi încheiate în urma morţii episcopului 
Ghedeon, cât şi după Gherasim s-au arătat a fi respectiv foarte sărac. 
Majestatea Sa fericitul împărat Francisc I149 prin decretul din 26 mai 1810 
împărtăşit prin c[răiescul] guberniu cu dată din Cluj n[umă]r 6997 a[nul] 
1810 aug[ust] 13 nu numai se îndură a da voie neuniţilor ca şi clerul lor 
să-şi poată alege episcop român din sânul lor, harnic şi cunoscătoriu de 
legile şi limbile patriei, întocmai cum au şi uniţii dreptul de a-şi alege 
episcop, ci hotărâ totdeodată ca episcopul care se va alege să tragă leafa 
anuală patru mii florini, care se vor scoate din fondul sidoxial, iar taxa 
sidoxială din care creşte fondul şi care până atunci era 2½ cr[ăiţa]r[i] de 
fiecare familie neunită, pe viitor să se urce la 3 cr[ăiţa]r[i] cum este până 
astăzi, într-aceea totuşi pe un decurs de ani să se ia câte 5 cr[ăiţa]r[i] până 
când fondul sidoxial era să crească ca din acelaşi să se poată ridica un 
seminar de clerici şi învăţătorii lor, care ar avea să tragă lefi hotărâte. Se 
mai porunci ca câţiva tineri sârguitori şi buni să se trimită tot cu 
cheltuiala fondului sidoxial în Viena la universitate unde să se pregătească 
ca viitori profesori. Acestea îndurate porunci Maiestatea Sa le [în]noi şi 
prin decretul din 13 iulie al aceluiaşi an; se porunci totdeodată ca 
protopopii neuniţi să se adune mai întâi la Cluj spre înfăţişare, iar apoi în 
sobor la Turda spre alegere. Comisari guberniali se denumiră la sobor 
consilierul Ştefan Costa născut român şi secretariul Ştefan Halmagi. Cu 
aceste rânduieli părinteşti se tăie obiceiul ce s-au fost introdus ca 
mitropolitul de la Carloviţ să denumească episcop şi la Transilvania. 

Cu chipul acesta în 19 sept[embrie] c[alendarul] v[echi] a[nul] 
1810 soborul alese pe Vasilie Moga parohul din Sas Sebeş în candidaţie la 
                                                           
148 Iosif al II-lea (1741-1790): împãrat romano-german, rege al Ungariei şi Boemiei, 
principe al Transilvaniei, reprezentant al despotismului luminat, patron al artelor şi 
culturii (a se vedea: Mathias Bernath, Habsburgii şi începutul formãrii naţiunii române, Cluj-
Napoca, Editura Dacia, 1994, p. 226). 
149 Francisc I al Austriei (1768-1835): împãrat romano-german, primul împãrat al 
Imperiului Austriac, rege al Boemiei, rege al Ungariei, mare principe al Translvaniei (a 
se vedea: Edward Crankshaw, The Habsburgs: Portrait of a Dynasty). 
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locul al doilea, iar Maj[estatea] Sa din trei aleşi candidaţi cu glasuri mai 
multe prin decret din 21 dec[embrie] a[nul] 1810 denumi pe acesta de 
episcop al românilor neuniţi lăcuitori ai acestei patrii, iar în anul 
următ[or] 1811 apr[ilie] 23 fu hirotonit la Carloviţ. Episcopul Vasilie 
primi de la împăratul şi o instrucţie cuprinsă în 19 punturi, întemeiate 
fireşte pe art[icolul] 60 de la a[nul] 1790. Instrucţia e stilizată latineşte, iar 
noi îi scoatem a[i]ci pun[c]turile numai prescurtate precum urmează: 

1) Episcopul să depună jurământul omagial şi să veghieze ca 
clerul şi poporul să rămâie în credinţă neclătită cătră împăratul, deci orice 
încercări de necredinţă s-ar ivi să le arate; 

2) Episcopul să nu uite că denumirea lui atârnă deadreptul de la 
îndurarea domnitoriului precum sună şi art[icolul] 60, pentru aceea să 
păzască legile patriei şi poruncile prea [î]nalte sub ameninţarea de 
pedeapsă; 

3) Acelaşi numai la îndoieli asupra vreunei dogme poate recurge 
la mitropolitul din Carloviţ şi aceasta numai cu ştirea stăpânirei, iar aiurea 
nici decum; apelaţia în cauze de căsătorie merge la c[răiescul] guberniu, 
precum sună cr[ăiescul] rescript din 3 septembrie 1783; 

4) Atât episcopul, cât şi consistoriul neunit sunt datori a-şi trimite 
protocoalele la c[răiescul] guberniu spre revizie; 

5) Episcopul va priveghia cu mare grijă, ca misionari străini să nu 
intre în patrie; 

6) Asemenea poruncă să ia şi protopopii şi parohii, ca să nu 
sufere amestecarea călugărilor din vecinătăţi mai vârtos pe la munţi; 

7) Să nu se încerce a sili sau a amăgi pe cei de altă religie la religia 
sa; 

8) Să ştie că privilegiile ilirice din Ungaria nu se întind şi la clerul 
neunit din Transilvania, precum nici s-au întins vreodată; 

9) În cele temporale (vremelnice) să se întocmească împreună cu 
clerul său după legile şi datinile patriei; 

10) Episcopului i se defige plată 4000 f[lorini] pe an din taxa 
sidoxială150 cu care să fie îndestulat şi să se ferească de orice gloviri şi 
colecte nelegiuite şi anume aşa zisa taxă de examen să se taie cu totul. 
Vizitaţii să facă numai cu ştirea guberniului având câte doi comisari 
politici lângă sine şi păzind art[icolul] 1 partea I tit[lul] 8 Aprob[ate] 

                                                           
150 Pentru mai multe detalii a se vedea: Paul Brusanowski, ,,Situaţia juridicã şi dotaţia 
Bisericii Ortodoxe din Ardeal între 1761-1810. Fondul Sidoxial. Asemãnãri şi deosebiri 
faţã de celelalte confesiuni din Monarhia Habsburgicã”, în Revista Teologicã, an XVII 
(89), numãr 1, 2007, pp. 123-163. 
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8) Să ştie că privilegiile ilirice din Ungaria nu se întind şi la clerul 
neunit din Transilvania, precum nici s-au întins vreodată; 

9) În cele temporale (vremelnice) să se întocmească împreună cu 
clerul său după legile şi datinile patriei; 

10) Episcopului i se defige plată 4000 f[lorini] pe an din taxa 
sidoxială150 cu care să fie îndestulat şi să se ferească de orice gloviri şi 
colecte nelegiuite şi anume aşa zisa taxă de examen să se taie cu totul. 
Vizitaţii să facă numai cu ştirea guberniului având câte doi comisari 
politici lângă sine şi păzind art[icolul] 1 partea I tit[lul] 8 Aprob[ate] 

                                                           
150 Pentru mai multe detalii a se vedea: Paul Brusanowski, ,,Situaţia juridicã şi dotaţia 
Bisericii Ortodoxe din Ardeal între 1761-1810. Fondul Sidoxial. Asemãnãri şi deosebiri 
faţã de celelalte confesiuni din Monarhia Habsburgicã”, în Revista Teologicã, an XVII 
(89), numãr 1, 2007, pp. 123-163. 

const[itutiones]; nici clerul să nu scoată mai mult de la poporeni, decât 
ceea ce i se dă prin cr[ăiescul] rescript din 23 sept[embrie] a[nul] 1784; 

11) Preoţii neuniţi nu pot avea fonduri bisericeşti, adică locuri de 
economie scutite ca cei uniţi; 

12) Dacă uniţii ar trece la neunire, proprietăţile parohiale de 
pământ trebuie să le lase parohilor uniţi; 

13) Dacă la vreun loc ar trece toţi poporenii la neunire, rămăind 
numai preotul, acesta până va fi în viaţă va stăpâni locurile parohiale; 

14) Sună pentru biserici unde uniţii cu neuniţii lăcuiesc mestecat; 
15) Episcopul Gherasim făcuse schimbări în regulaţia parohiilor 

neunite stabilită de împărăţie; la 1806 s-a făcut regulaţie nouă, pe care 
episcopul să nu cuteze a o mai aminti; 

16) Preoţii s-au înmulţit prea tare spre greutatea poporenilor, deci 
episcopul sub nici un streamăt să nu mai adauge din ceea ce sună 
regulaţia; 

17) Înmulţirea prea mare a preoţilor neuniţi a tras cu sine chiar şi 
sărăcirea lor, abaterea la economie şi neîngrijirea de popor; episcopul să 
nu dea paroh decât numai la prescrisul număr de familii, iar la întâmplări 
neprevăzute să facă arătare la cr[ăiescul] guberniu; 

18) Cultura poporului atârnă de la cultura preoţilor, deci 
episcopul să hirotoniască în viitor de aceia care au petrecut nu numai 
clasele normale, ci cel puţin şi cele gramaticale şi regulile acestea să le 
păzească cu scumpătate; 

19) S-a mai descoperit şi acea piedică a culturii poporului, că 
preoţii neuniţi îşi bagă la preoţie tot numai pe fiii şi ginerii lor încât 
preoţia se face ca de moştenire, cu aceasta alţi locuitori se îngrozesc a-şi 
da pruncii la învăţătură. Spre stârpirea acestei nerânduieli s-au dat mai 
multe porunci guberniale, dar   n-au folosit, deci episcopul să-şi puie 
toată silinţa spre călcarea acestui abuz; 

Aceasta este instrucţia, cei interesaţi o pot avea şi în original, sau 
din arhivă sau şi de aiurea, căci se află şi tipărită. 

Din acestea se vede că deregătoria episcopească a răposatului 
episcop Vasilie trebuie privită din punctul de vedere care ni-l dă sus 
atinsa instrucţie. Acelaşi episcop făcu un mare merit pentru clerul său 
atât cu călătoriile întreprinse la Viena, cât şi cu rugămintea subşternută în 
numele clerului la dieta din a[nul] 1837. Buna cumpănire a acestui 
episcop sprijonită şi de purtarea mai multora din protopopii săi, 
întâmpinată de asemenea purtare sufleţitoare a celor mai mulţi din 
protopopii uniţilor a adaos mult spre stingerea urei împrumute ce 
domnia mai înainte între românii din Transilvania şi îi făcea de râsul 
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altora. Numărul celor simplii nepricepători s-au împuţinat în cei 34 de 
ani, tocmai prin aceasta şi clerul neunit a început a câştiga o vază mai 
bună decât avea odinioară. Ferice de dânsul dacă şi de aici înainte 
cunoscându-şi adevărata poziţie va şti păzi cumpăt înţelept întru toate şi 
se va purta cu soliditate de bărbaţi care să tragă cinstirea tuturor asuprăi. 
Să creadă clerul şi poporul neunit că cele mai grele timpuri ce era să 
treacă ca de optzeci de ani încoace au trecut şi ei sub părinteasca scutire a 
casei austriece au să aştepte un viitor mult mai ferice şi credinţa lor 
apărare ferită de orice prigoniri.     

G[eorge] B[ariţiu] 
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VIAŢA ŞI ACTIVITATEA EPISCOPULUI VASILE MOGA 
(1774-1845) REFLECTATE ÎN ISTORIOGRAFIA 

ROMÂNEASCĂ* 
 

Mihai-Octavian Groza, Iuliu-Marius Morariu 
Universitatea ,,Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca 

 
Despre viaţa şi activitatea episcopului Vasile Moga (1774-1845), 

cel dintâi ierarh ortodox român al Transilvaniei după momentul trecerii 
unei părţi a bisericii sub ascultarea Romei şi suprimarea ierarhiei 
ortodoxe, s-a scris relativ puţin, atât din pricina absenţei unor cercetări 
sistematice asupra materialului arhivistic existent în ţară şi străinătate, cât 
şi datorită bogatei activităţi desfăşurate de succesorul acestuia, episcopul, 
mai apoi arhiepiscopul şi mitropolitul Andrei baron de Şaguna, 
personalitate de excepţie care a marcat viaţa bisericească, culturală şi 
politică ardeleană a secolului al XIX-lea. Dacă despre cel din urmă, până 
în momentul de faţă, au fost elaborate şi publicate cinci monumentale 
biografii (semnate de Nicolae Popea,1 Ioan Lupaş,2 Keith Hitchins,3 
Johann Schneider4 şi Mircea Păcurariu5), precum şi sute de studii, 
articole, colecţii de documente,6 despre viaţa şi activitatea episcopului 
Vasile Moga a fost elaborată o lucrare doctorală în perioada interbelică, 
semnată de preotul Sebastian Stanca,7 publicată în anul 1938.8 Constatăm 

                                                           
* Prezentul material a fost publicat şi în paginile volumului Slujire şi educaţie. Lucrãrile 
Simpozionului Internaţional: Caransebeş, 9-10 mai 2016, coordonat de Daniel Alic, Cluj-
Napoca/Caransebeş, Presa Universitarã Clujeanã/Editura Episcopiei Caransebeşului, 
2016, pp. 652-666. 
1 Nicolae Popea, Archiepiscopul şi metropolitul Andreiu Baron de Şaguna, Sibiu, Tipariul 
Tipografiei Archidiecezane, 1879 (reeditatã în anul 2002). 
2 Ioan Lupaş, Mitropolitul Andrei Şaguna: monografie istoricã, Sibiu, Tiparul Tipografiei 
Arhidiecezane, 1911. 
3 Keith Hitchins, Ortodoxie şi naţionalitate: Andrei Şaguna şi românii din Transilvania: 1846-
1873, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 1995. 
4 Johann Schneider, Die Hermannstädter Metropolit Andrei von Şaguna: Reform und Erneuerung 
der orthodoxen Kirche in Siebenbürgen und Ungarn nach 1848, Wien, Böhlau-Verlag Gmbh, 
2005. 
5 Mircea Pãcurariu, O viaţã dãruitã Bisericii şi Neamului. Sfântul Ierarh Andrei Şaguna, 
Mitropolitul Transilvaniei, Sibiu, Editura Andreiana, 2012. 
6 A se vedea: Voichiţa Biţu, Bogdan Andriescu, Andrei Şaguna (1808-1873). Biobibliografie, 
Sibiu, Editura Andreiana, 2012. 
7 Un portret biobibliografic al preotului Sebastian Stanca (1878-1947) a se vedea la: 
Mihai-Octavian Groza, ,,Un cleric-cãrturar uitat. Protopop stavrofor Sebastian Stanca”, 
în ASTRA Salvensis, an II, numãr 4, 2014, pp. 85-93; Mihai-Octavian Groza, ,,Un cleric 
cãrturar astrist uitat: protopop stavrofor doctor Sebastian Stanca (1878-1947). Viaţa, 
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că, în raport cu urmaşul său, episcopul Vasile Moga este un ,,nedreptăţit” 
al istoriografiei, puţini fiind cei care s-au aplecat asupra surprinderii 
diferitelor aspecte din viaţa şi activitatea acestuia. Pornind de la această 
afirmaţie, analizând scrierile româneşti dedicate vieţii şi activităţii 
episcopului Vasile Moga, vom încerca să surprindem principalele etape şi 
direcţii de cercetare, precum şi semnificaţiile acestora, în speranţa că 
acest modest demers va trezi atenţia istoricilor şi teologilor pentru 
scoaterea din starea de semi-anonimat a acestui vrednic ierarh, pe 
nedrept marginalizat. 

Episcopul Vasile Moga (1774-1845), primul ierarh ortodox 
român după încorporarea Transilvaniei în Imperiul Habsburgic şi după 
trecerea unei părţi a Bisericii Ortodoxe transilvănene sub ascultarea 
Romei, s-a născut în anul 1774 în localitatea Sebeşul-Săsesc, în familia 
preotului Ioan Moga. Şi-a început instrucţia şcolară în cadrul şcolii 
româneşti ce funcţiona pe lângă biserica ortodoxă din oraş, iar din anul 
1786, în cadrul Gimnaziului Evanghelic din Sebeş. Din anul 1789 a 
frecventat timp de patru ani cursurile Liceului Romano-Catolic din Alba-
Iulia, iar din anul 1793 a trecut la Liceul Catolic Regesc din Cluj. În anul 
1798, după moartea tatălui său şi la insistenţele unchiului său, protopopul 
Avram Moga, Vasile Moga s-a întors la Sebeş, unde a activat până la 
alegerea sa ca episcop, în calitate de capelan protopopesc (a fost hirotonit 
preot celib în cadrul episcopiei Aradului în anul 1798). La 21 decembrie 
1810, după 14 ani de la moartea ultimului episcop de neam sârb, prin 
decret imperial, Vasile Moga a fost numit episcop al Transilvaniei, 
urmând ca acesta să se prezinte la Karlowitz pentru hirotonire (23 aprilie 
1811). Prin decretul de numire, noului episcop îi erau impuse 19 puncte, 
,,restricţii”, în limita cărora acesta şi-a desfăşurat activitatea. Cu toate 
acestea, ierarhului i se datorează sedentarizarea scaunului episcopal în 
interiorul oraşului Sibiu (prin achiziţionarea unei clădiri în care şi-a 
stabilit reşedinţa, Consistoriul, seminarul şi arhiva), o mai bună 
funcţionare a protopopiatelor care acum, mai numeroase (în ciuda 
numeroaselor treceri la greco-catolicism), devin adevărate unităţi 
administrative, îmbunătăţirea vieţii religios-morale a eparhiei, 
îmbunătăţirea relaţiei cu Biserica Greco-Catolică, înfiinţarea unor şcoli şi 

                                                                                                                                        
activitatea şi opera”, în Analele Aradului, an I, numãr I, 2015, pp. 614-630; Mihai-
Octavian Groza, Mircea-Gheorghe Abrudan, ,,Un colaborator destoinic şi ,,prim 
sfetnic” al episcopului Nicolae Ivan: protopopul cãrturar Sebastian Stanca (1878-
1947)”, în Tabor, an X, numãr 2, 2016, pp. 86-106. 
8 Sebastian Stanca, Viaţa şi activitatea episcopului Vasile Moga (1774-1845), Cluj, Tipografia 
Eparhiei Ortodoxe Române, 1938. 
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activitatea şi opera”, în Analele Aradului, an I, numãr I, 2015, pp. 614-630; Mihai-
Octavian Groza, Mircea-Gheorghe Abrudan, ,,Un colaborator destoinic şi ,,prim 
sfetnic” al episcopului Nicolae Ivan: protopopul cãrturar Sebastian Stanca (1878-
1947)”, în Tabor, an X, numãr 2, 2016, pp. 86-106. 
8 Sebastian Stanca, Viaţa şi activitatea episcopului Vasile Moga (1774-1845), Cluj, Tipografia 
Eparhiei Ortodoxe Române, 1938. 

sprijinirea învăţământului românesc, deschiderea aşa-numitei ,,şcoale de 
preoţi” (baza viitorului seminar teologic) şi a cursurilor de pregătire a 
viitorilor dascăli, tipărirea unor cărţi româneşti, întreţinerea unei 
colaborări active cu oamenii de cultură ardeleni şi bănăţeni şi implicit 
sprijinirea acestora. De asemenea, episcopul Vasile Moga este cel care, 
printr-o serie de memorii adresate curţii imperiale sau autorităţilor locale, 
a luptat pentru drepturile românilor transilvăneni, recunoaşterea egalităţii 
acestora cu celelalte naţionalităţi ale provinciei şi ridicarea lor la rangul de 
a patra naţiune, pentru acordarea de porţii canonice preoţilor ortodocşi, 
scutirea acestora de taxe şi impozite, acordarea de ajutoare din casele 
alodiale şi de la alte instituţii publice etc. La moartea sa, în anul 1845, 
Vasile Moga a lăsat moştenire o casă de reşedinţă în Sibiu, o livadă, un 
fond special pentru acordarea burselor de studiu, un fond pentru 
cheltuielile bisericii, un consistoriu închegat, un număr de protopopiate 
organizate, pregătind, astfel, terenul pentru viitorul episcopat şagunian.9 

Încă de la bun început trebuie precizat faptul că în cazul scrierilor 
dedicate vieţii şi activităţii episcopului Vasile Moga schema clasică de 
analiză a istoriografiei dedicate istoriei Bisericii Ortodoxe din 
Transilvania în epoca modernă nu se aplică.10 Astfel, în urma unei lecturi 
exhaustive a literaturii de specialitate şi în lipsa unui program istoriografic 
dedicat episcopatului mogaian, propunem următoarea etapizare a 
scrisului istoric dedicat subiectului: 1845-1938 (prima generaţie de istorici 
a fost cea contemporană cu ierarhul, care a prezentat episcopatul 
mogaian ca o perioadă sumbră, în comparaţie cu episcopatul şagunian, 
urmaţi de o nouă generaţie, formată la umbra celei dintâi, care a 
perpetuat această direcţie); 1938-2014 (perioadă marcată de apariţia 
lucrării semnate de Sebastian Stanca care vine să reabiliteze figura 
ierarhului, de publicarea unor studii dedicate diferitelor aspecte ale 
episcopatului mogaian, precum şi de menţionarea fragmentară a figurii 
episcopului Vasile Moga în diverse lucrări şi studii de specialitate); 2014-
prezent (perioadă care, în contextul comemorării episcopului Vasile 
Moga, la 240 de ani de la naştere, la 170 de ani de la trecerea în lumea 
celor drepţi, a dus la o recrudescenţă a studiilor şi manifestărilor 
ştiinţifice dedicate acestui ierarh). 
                                                           
9 Mihai-Octavian Groza, ,,Un arhiereu uitat şi epoca sa. Bisericã, societate şi culturã în 
vremea episcopului Vasile Moga (1811-1845)”, în volumul Tinerii istorici şi cercetãrile lor, 
II, coordonat de Nicolae Dumbrãvescu, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2015, pp. 37-
51. 
10 Pentru mai multe detalii a se vedea: Mircea-Gheorghe Abrudan, Ortodoxie şi Luteranism 
în Transilvania între Revoluţia Paşoptistã şi Marea Unire. Evoluţie istoricã şi relaţii confesionale, 
Cluj-Napoca/Sibiu, Presa Universitarã Clujeanã/Editura Andreiana, 2015, pp. 47-94. 
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Primul care a analizat episcopatul mogaian, deşi fugitiv, a fost 
nimeni altul decât George Bariţ,11 un greco-catolic. Într-un articol 
intitulat ,,Episcopatul românesc neunit în Ardeal”, publicat în paginile 
suplimentului ,,Foaie pentru minte, inimă şi literatură”12 al ,,Gazetei de 
Transilvania”,13 primul ziar românesc din Transilvania, înfiinţat de Bariţ 
în anul 1838 la Braşov, acesta face în deschidere un scurt istoric al 
Bisericii Ortodoxe din Transilvania, urmat de prezentarea contextului 
alegerii lui Vasile Moga ca episcop, restricţiile impuse (enumerând cele 19 
restricţii), precum şi de ilustrarea realizărilor acestuia, concluzionând că: 
,,[…] Din acestea se vede că deregătoria episcopească a răposatului episcop Vasilie 
trebuie privită din punctul de vedere care ni-l dă sus atinsa instrucţie. Acelaşi episcop 
făcu un mare merit pentru clerul său atât cu călătoriile întreprinse la Viena, cât şi cu 
rugămintea subşternută în numele clerului la dieta din a[nul] 1837. Buna cumpănire 
a acestui episcop sprijonită şi de purtarea mai multora din protopopii săi, întâmpinată 
de asemenea purtare sufleţitoare a celor mai mulţi din protopopii uniţilor a adaos mult 
spre stingerea urei împrumutate ce domnia mai înainte între românii din Transilvania 
şi îi făcea de râsul altora. Numărul celor simplii nepricepători s-au împuţinat în cei 
34 de ani, tocmai prin aceasta şi clerul neunit a început a câştiga o vază mai bună 
decât avea odinioară”.14 

Andrei baron de Şaguna, succesorul episcopului Vasile Moga în 
scaunul vlădicesc, îi va creiona acestuia, în cel de-al doilea volum al Istoriei 
Bisericii Ortodoxe Răsăritene Universale, publicată în anul 1860, un portret 
aproape hagiografic, afirmând că acesta fusese înconjurat de o aură de 
                                                           
11 Un portret biobibliografic al cãrturarului George Bariţ (1812-1893) a se vedea la: 
Mircea Zaciu, Marian Papahagi, Aurel Sasu (coordonatori), Dicţionarul scriitorilor români, 
A-C, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, 1995, vocea ,,George Bariţ”. 
12 Supliment al ,,Gazetei de Transilvania”, editat în intervalul 1838-1865 (cu unele 
întreruperi), condus de George Bariţ, iar din anul 1850 de Iacob Mureşanu, ce îşi 
propunea dezvoltarea culturii româneşti, emanciparea politicã, ridicarea economicã a 
poporului român din Transilvania. Printre colaboratorii gazetei se numãrã: Aron 
Pumnul, Vincenţiu Babeş, Andrei Mureşanu, Ion Heliade-Rãdulescu, Costache 
Negruzzi, Dimitrie Bolintineanu etc. (a se vedea: Georgeta Rãduicã, Nicolin Rãduicã, 
Dicţionarul presei româneşti (1731-1918), Bucureşti, Editura Ştiinţificã, 1995, vocea ,,Foaie 
pentru minte, inimã şi literaturã”). 
13 Primul ziar românesc, întemeiat de George Bariţ la Braşov în anul 1838, editat în 
intervalul 1838-1944, de orientare politicã. Prin intermediul materialelor publicate, 
,,Gazeta de Transilvania” milita pentru drepturile românilor din monarhia habsburgicã, 
pentru egalitatea în drepturi a tuturor naţionalitãţilor ce locuiau pe teritoriul 
Transilvaniei, pentru unitatea românilor. Printre  colaboratorii gazetei se numãrã: Pavel 
Vasici, Damaschin Bojincã, Timotei Cipariu, August Treboniu Laurian, Andrei 
Mureşanu, Florian Aaron etc. (a se vedea: Ibidem, vocea ,,Gazeta de Transilvania”). 
14 Foaie pentru minte, inimã şi literaturã, an VIII, numãr 46, 12 noiembrie 1845, pp. 366-
369. 
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Primul care a analizat episcopatul mogaian, deşi fugitiv, a fost 
nimeni altul decât George Bariţ,11 un greco-catolic. Într-un articol 
intitulat ,,Episcopatul românesc neunit în Ardeal”, publicat în paginile 
suplimentului ,,Foaie pentru minte, inimă şi literatură”12 al ,,Gazetei de 
Transilvania”,13 primul ziar românesc din Transilvania, înfiinţat de Bariţ 
în anul 1838 la Braşov, acesta face în deschidere un scurt istoric al 
Bisericii Ortodoxe din Transilvania, urmat de prezentarea contextului 
alegerii lui Vasile Moga ca episcop, restricţiile impuse (enumerând cele 19 
restricţii), precum şi de ilustrarea realizărilor acestuia, concluzionând că: 
,,[…] Din acestea se vede că deregătoria episcopească a răposatului episcop Vasilie 
trebuie privită din punctul de vedere care ni-l dă sus atinsa instrucţie. Acelaşi episcop 
făcu un mare merit pentru clerul său atât cu călătoriile întreprinse la Viena, cât şi cu 
rugămintea subşternută în numele clerului la dieta din a[nul] 1837. Buna cumpănire 
a acestui episcop sprijonită şi de purtarea mai multora din protopopii săi, întâmpinată 
de asemenea purtare sufleţitoare a celor mai mulţi din protopopii uniţilor a adaos mult 
spre stingerea urei împrumutate ce domnia mai înainte între românii din Transilvania 
şi îi făcea de râsul altora. Numărul celor simplii nepricepători s-au împuţinat în cei 
34 de ani, tocmai prin aceasta şi clerul neunit a început a câştiga o vază mai bună 
decât avea odinioară”.14 

Andrei baron de Şaguna, succesorul episcopului Vasile Moga în 
scaunul vlădicesc, îi va creiona acestuia, în cel de-al doilea volum al Istoriei 
Bisericii Ortodoxe Răsăritene Universale, publicată în anul 1860, un portret 
aproape hagiografic, afirmând că acesta fusese înconjurat de o aură de 
                                                           
11 Un portret biobibliografic al cãrturarului George Bariţ (1812-1893) a se vedea la: 
Mircea Zaciu, Marian Papahagi, Aurel Sasu (coordonatori), Dicţionarul scriitorilor români, 
A-C, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, 1995, vocea ,,George Bariţ”. 
12 Supliment al ,,Gazetei de Transilvania”, editat în intervalul 1838-1865 (cu unele 
întreruperi), condus de George Bariţ, iar din anul 1850 de Iacob Mureşanu, ce îşi 
propunea dezvoltarea culturii româneşti, emanciparea politicã, ridicarea economicã a 
poporului român din Transilvania. Printre colaboratorii gazetei se numãrã: Aron 
Pumnul, Vincenţiu Babeş, Andrei Mureşanu, Ion Heliade-Rãdulescu, Costache 
Negruzzi, Dimitrie Bolintineanu etc. (a se vedea: Georgeta Rãduicã, Nicolin Rãduicã, 
Dicţionarul presei româneşti (1731-1918), Bucureşti, Editura Ştiinţificã, 1995, vocea ,,Foaie 
pentru minte, inimã şi literaturã”). 
13 Primul ziar românesc, întemeiat de George Bariţ la Braşov în anul 1838, editat în 
intervalul 1838-1944, de orientare politicã. Prin intermediul materialelor publicate, 
,,Gazeta de Transilvania” milita pentru drepturile românilor din monarhia habsburgicã, 
pentru egalitatea în drepturi a tuturor naţionalitãţilor ce locuiau pe teritoriul 
Transilvaniei, pentru unitatea românilor. Printre  colaboratorii gazetei se numãrã: Pavel 
Vasici, Damaschin Bojincã, Timotei Cipariu, August Treboniu Laurian, Andrei 
Mureşanu, Florian Aaron etc. (a se vedea: Ibidem, vocea ,,Gazeta de Transilvania”). 
14 Foaie pentru minte, inimã şi literaturã, an VIII, numãr 46, 12 noiembrie 1845, pp. 366-
369. 

,,sfinţenie”, moştenirea sa fiind prezentată într-o lumină pozitivă.15 O cu 
totul altă imagine, însă, ne prezintă Andrei Şaguna, în corespondenţa sa 
cu mitropolitul sârb de la Karlowitz, Iosif Rajacici,16 sub a cărui ascultare 
dogmatică, spirituală şi administrativă se afla Biserica Ortodoxă din 
Transilvania. Având un caracter secret, personal, scrisorile trimise 
mitropolitului sârb, datate în perioada cât Şaguna a slujit ca vicar general 
al Episcopiei Transilvaniei (1846-1848), îl înfăţişează pe episcopul Vasile 
Moga drept un ierarh slab, care ,,[…] nu se bucura de nici o consideraţie, nici 
personală, nici oficială”, care ,,[…] ştia de tot puţine lucruri despre biserică”.17 În 
scrisoarea din 14 februarie 1847, Andrei Şaguna critica gestiunea 
defectuoasă a finanţelor episcopiei, fie lăsate moştenire propriilor nepoţi, 
fie risipite prin intermediul împrumuturilor acordate diferitelor 
notabilităţi locale: ,,[…] Răposatul episcop a lucrat bine şi prin testament se vede 
că a avut intenţie bună, dar cu greu se poate vedea în ce constă această avere şi 
biserica noastră nu ştiu dacă se va putea folosi de ea, deoarece o dăduse cu împrumut 
la câţiva magnaţi unguri de la care răposatul episcop nereuşind să-şi mai scoată banii 
bisericii i-a rămas doar dreptul de a ruga pe împărat să-l ajute a-şi încasa acele 
nenumărate obligaţii care se află azi în mâinile unor mari creditori împreună cu 
sumele excesive în numerar… constătătoare, pe care le-a lăsat rudelor sale”.18 Apoi, 
în scrisoarea din 3 iunie 1847 era prezentată atitudinea ostilă vizavi de 
noul ierarh manifestată de anumite ,,elemente” apropiate fostului 
episcop, precum şi situaţia şcolilor confesionale ,,[…] fără nici o ordine şi 
rânduială”, la care predau ,,[…] oameni simpli, fără ştiinţă de carte, cari citesc şi 
scriu în mod scandalos şi sunt cu totul nevrednici”.19 Pe aceeaşi linie, scrisoarea 
din 5 octombrie 1847 atrăgea atenţia autorităţilor bisericeşti de la 
Karlowitz asupra maşinaţiunilor derulate de ,,clica lui Moga”, care ,,[…] 
aţâţa pe protopopi şi preoţimea împotriva mea prin aceea că dacă m-ar alege pe mine, 
pe viitor preoţia va fi lipsită de dreptul de a-şi mai putea alege episcop, întrucât eu 
sunt străin, iar nu ardelean” şi care ,,[…] s-au pus în înţelegere şi cu episcopul unit 
şi cu cel romano-catolic”. Aceeaşi scrisoare îi reproşa defunctului episcop 
nepotismul, menţionând că ,,[…] partizanii lui Moga îşi pun mari nădejdi în 

                                                           
15 Andrei Şaguna, Istoria Bisericii Ortodoxe Rãsãritene Universale: de la întemeierea ei pânã în 
zilele noastre, volum II, Sibiu, Tipografia Diecezanã, 1860, p. 196. 
16 Un portret biografic al mitropolitului Iosif Rajacici (1785-1861) a se vedea la: Vasa 
Lupulovici, ,,Un Curriculum vitae al patriarhului Iosif Raiacici”, în Banatica, numãr 21, 
2011, pp. 231-247. 
17 Andrei Şaguna, Corespondenţã, volum I/2, ediţie, studiu introductiv şi note de Nicolae 
Bocşan, Ioan-Vasile Leb, Gabriel-Viorel Gârdan, Bogdan Ivanov, Vasa Lupulovici, 
Ioan Herbil, Cluj-Napoca, Presa Universitarã Clujeanã, 2007, pp. 72-73. 
18 Ibidem, p. 71. 
19 Ibidem, p. 76. 
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aceste răutăcioase combinaţii, întrucât, pe cum se ştie, cea mai mare parte din 
protopopi sunt rude de ale lor, iar cari nu sunt înrudiţi, sunt instrumente şi creaturi 
ale lor”. Atrăgând atenţia că pe tronul episcopal ar putea ajunge ,,tot un fel 
de Moga”, episcopul vicar Andrei Şaguna preciza că: ,,[…] biserica noastră de 
aici e complet dezorganizată şi nu există om care s-o poată izbăvi de pieire, întrucât 
preoţimea, dar mai ales protopopii sunt oameni complet orbiţi de interese personale şi 
cari ţin cu uniţii”.20 

Arhimandritul Nicolae Popea,21 colaborator apropiat al 
episcopului, mai apoi mitropolitului Andrei Şaguna, secretar episcopal, 
profesor, asesor consistorial, vicar al Arhiepiscopiei Sibiului şi episcop al 
Caransebeşului, a publicat în anul 1870 lucrarea Vechi’a metropolia ortodosa 
romana a Transilvaniei, suprimarea şi restaurarea ei, în care, deşi recunoaşte 
meritele episcopului Vasile Moga în sedentarizarea sediului episcopal 
între zidurile oraşului Sibiu, în sprijinirea materială a tinerilor studenţi, în 
înfiinţarea cursului clerical, în lupta de emancipare politico-naţională a 
românilor transilvăneni, condamna lipsă de energie a ierarhului, care a 
lăsat să treacă ,,[…] o parte forte numeroasă a credincioşilor noştri la biserica 
unită”.22 În biografia dedicata lui Andrei Şaguna, publicată în anul 1879, 
Nicolae Popea reia aserţiunile formulate anterior, la care adaugă lipsa de 
autoritate a episcopului Vasile Moga (,,[…] era de tot mărginit în activitatea şi 
chemarea sa episcopală, fără nici o vadă şi autoritate”), administrarea deficitară a 
fondurilor episcopiei, pregătirea precară a preoţilor şi învăţătorilor 
şcolilor confesionale, apreciind că ,,[…] de am fi avut noi în fruntea afacerilor 
bisericeşti bărbaţi mai corespunzători chemării lor înalte, mai interesători pentru 
binele comun al bisericii, tot nu am fi scăpătat aşa de tare, tot am fi putut sta mai 
bine în multe privinţe”.23 

Acuzele formulate de Andrei Şaguna, de ierarhia sârbească, de 
Nicolae Popea au fost preluate de istorici, precum Ilarion Puşcariu,24 
                                                           
20 Ibidem, pp. 77-79; pentru mai multe detalii a se vedea şi: Andrei Şaguna, Memoriile 
Arhiepiscopului şi Mitropolitului Andrei Şaguna din anii 1846-1871: publicate de consistoriul 
Arhidiecezei Ortodoxe Române de Alba-Iulia şi Sibiu, la aniversarea a 50-a de la adormirea în 
Domnul a Marelui Arhiereu, Sibiu, Tipografia Arhidiecezanã, 1923. 
21 Un portret biobibliografic al arhimandritului Nicolae Popea (1826-1908) a se vedea la: 
Mircea Pãcurariu, Dicţionarul teologilor români, ediţia a III-a revãzutã şi adãugitã, Sibiu, 
Editura Andreiana, 2014, vocea ,,Nicolae Popea”. 
22 Nicolae Popea, Vechi’a metropolia ortodosa romana a Transilvaniei, suprimarea şi restaurarea 
ei, Sibiu, Tipografia lui S. Filtsch, 1870, p. 148. 
23 Idem, Arhiepiscopul şi mitropolitul Andrei baron de Şaguna (ediţie anastaticã), Bucureşti, 
Editura Profile Publishing, 2002, pp. 15-27. 
24 Ilarion Puşcariu, Metropolia românilor ortodocşi din Ungaria şi Transilvania. Studiu istoric 
despre reînfiinţarea metropoliei. Dimpreunã cu o colecţiune de acte, Sibiu, Tiparul Tipografiei 
Arhidicezane, 1900, p. 21. 
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20 Ibidem, pp. 77-79; pentru mai multe detalii a se vedea şi: Andrei Şaguna, Memoriile 
Arhiepiscopului şi Mitropolitului Andrei Şaguna din anii 1846-1871: publicate de consistoriul 
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Domnul a Marelui Arhiereu, Sibiu, Tipografia Arhidiecezanã, 1923. 
21 Un portret biobibliografic al arhimandritului Nicolae Popea (1826-1908) a se vedea la: 
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Editura Andreiana, 2014, vocea ,,Nicolae Popea”. 
22 Nicolae Popea, Vechi’a metropolia ortodosa romana a Transilvaniei, suprimarea şi restaurarea 
ei, Sibiu, Tipografia lui S. Filtsch, 1870, p. 148. 
23 Idem, Arhiepiscopul şi mitropolitul Andrei baron de Şaguna (ediţie anastaticã), Bucureşti, 
Editura Profile Publishing, 2002, pp. 15-27. 
24 Ilarion Puşcariu, Metropolia românilor ortodocşi din Ungaria şi Transilvania. Studiu istoric 
despre reînfiinţarea metropoliei. Dimpreunã cu o colecţiune de acte, Sibiu, Tiparul Tipografiei 
Arhidicezane, 1900, p. 21. 

Ioan Lupaş,25 Gheorghe Bogdan-Duică,26 Nicolae Iorga,27 care, deşi şi-au 
întemeiat cercetările pe o serie de surse arhivistice (atât cât acestea s-au 
păstrat şi au putut fi consultate, ştiut fiind faptul că în anul 1848 parte din 
arhiva episcopală a fost distrusă de trupele maghiare care au cucerit 
Sibiul), au perpetuat această imagine negativă a episcopatului mogaian, 
prezentat în raport direct cu cel şagunian. 

Arhimandritul Ilarion Puşcariu,28 secretar, asesor consistorial şi 
vicar arhiepiscopal, a iniţiat în anul 1889 o monumentală colecţie, în două 
volume, intitulată Documente pentru limbă şi istorie, o parte consistentă din 
primul tom fiind rezervată datelor şi actelor ,,de sub episcopul Vasiliu 
Moga”: prima circulară emisă de episcopul Vasile Moga (datată 10 august 
1811), pastorale, acte privind colecta iniţiată de episcop cu scopul 
achiziţionării unui sediu, diferite indicaţii privind viaţa moral-religioasă a 
credincioşilor, perioadele de post, acte normative privind pregătirea 
clericilor, acte privind desfăşurarea examenelor.29 În manualul său de 
istorie bisericească, destinat şcolilor medii şi comerciale, publicat în anul 
1901, acelaşi Ilarion Puşcariu amintea condiţiile umilitoare în care 
episcopul Vasile Moga a fost nevoit să îşi desfăşoare activitatea.30 

Pe această linie, istoricul Sterie Stinghe a iniţiat voluminoasa 
colecţie Documente privitoare la trecutul românilor din Şchei, în cinci volume, 
publicate între anii 1901-1906, în cadrul celui de-al treilea volum 

                                                           
25 Ioan Lupaş, Mitropolitul Andrei Şaguna. Monografie istoricã, Sibiu, Tiparul Tipografiei 
Arhidiecezane, 1909, pp. 45-46, 382; Idem, Viaţa şi faptele lui Andrei Şaguna mitropolitul 
Ardealului, Bucureşti, Institutul de Arte Grafice C. Sfetea, 1913, pp. 10-15; Idem, 
,,Episcopul Vasile Moga şi profesorul Gheorghe Lazãr”, în volumul Studii, conferinţe şi 
comunicãri istorice, III, editat de Ioan Lupaş, Sibiu, Tipografia Cartea Româneascã din 
Cluj, 1941, pp. 103-110; Idem, Istoria bisericeascã a românilor ardeleni, ediţia a II-a, 
introducere, îngrijirea ediţiei, note şi comentarii de Doru Radosav, Cluj-Napoca, 
Editura Dacia, 1995, pp. 139-141, 179-183; Ioan Lupaş, ,,Doisprezece peţitori ai 
episcopiei transilvane vacante de la 1796-1810”, în volumul Ioan Lupaş (1880-1967). 
Scrieri alese, I, Studii asupra istoriei Evului Mediu şi istoriei bisericeşti, ediţie îngrijitã de Nicolae 
Edroiu, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2006, pp. 587-605. 
26 Gheorghe Bogdan-Duicã, Gheorghe Lazãr, Bucureşti, Editura Cultura Naţionalã, 1924, 
pp. 46-50. 
27 Nicolae Iorga, Istoria românilor din Ardeal şi Ungaria, volum II, De la mişcarea lui Horea 
pânã astãzi (1915), ediţie îngrijitã şi prefaţatã de Ionel Oprişan, Bucureşti, Editura 
Saeculum I.O., 2009, pp. 94-111. 
28 Un portret biobibliografic al arhimandritului Ilarion Puşcariu (1842-1922) a se vedea 
la: Mircea Pãcurariu, Dicţionarul teologilor români, vocea ,,Ilarion Puşcariu”. 
29 Ilarion Puşcariu, Documente pentru limbã şi istorie, tom I, Sibiu, Tiparul Tipografiei 
Arhidiecezane, 1889, pp. 177-198. 
30 Idem, Manual de Istoria Bisericeascã pentru tinerimea de confesiunea greco-orientalã din şcolele 
medii şi comerciale, ediţiunea a II-a, Sibiu, Tipografia Arhidiecezanã, 1901, p, 134. 
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publicând o serie de documente referitoare la episcopul Vasile Moga: 
corespondenţa ierarhului cu protopopii, acte referitoare la colectele 
iniţiate de episcop, acte referitoare la numirea preoţilor şi protopopilor, 
solicitări ale credincioşilor din Şchei privind numirea preoţilor, diferite 
plângeri adresate episcopului, solicitări referitorare la situaţia profesorilor 
şi activitatea desfăşurată de aceştia.31 

Documentele redate în cele două colecţii nu fac altceva decât să 
arunce fascicule de lumină asupra vieţii şi activităţii episcopului Vasile 
Moga, demonstrând, contrar afirmaţiilor istoricilor amintiţi mai sus, că 
acesta a fost un ierarh vrednic, preocupat de situaţia celor păstoriţi, de 
starea moral-religioasă a credincioşilor, de pregătirea viitorilor dascăli şi 
preoţi, de situaţia dascălilor, preoţilor şi protopopilor, care s-a mişcat în 
limitele restricţiilor formulate în decretul imperial de numire din 21 
decembrie 1810. 

Teologul, istoricul şi profesorul Ioan Lupaş32 a fost cel care a 
deschis calea spre o reevaluare a vieţii şi activităţii episcopului Vasile 
Moga, în anul 1911 publicând, în paginile revistei ,,Biserica Ortodoxă 
Română”, un studiu prin care realiza o incursiune în contextul epocii în 
care ierarhul şi-a desfăşurat activitatea, în anexa studiului prezentând, în 
variantă originală, netraduse, documentele de instalare ale episcopului.33 
Acesta a fost urmat de o serie de articole, prin intermediul cărora Ioan 
Lupaş a reuşit să surprindă aspecte legate de formaţia intelectuală a 
episcopului Vasile Moga (publicând fişa matricolă a acestuia de la Liceul 
Catolic Regesc din Cluj),34 de contribuţia acestuia la sedentarizarea 
sediului episcopal în oraşul Sibiu,35 precum şi de contribuţia acestuia la 
dezvoltarea cursurilor de formare a viitorilor clerici.36 De asemenea, în 
anul 1930, în paginile ,,Anuarului Institutului de Istorie Naţională din 
Cluj”, acesta a publicat, în limba germană, un necrolog al episcopului 
Vasile Moga, alături de două ilustraţii care îl înfăţişează pe ierarh şi 
                                                           
31 Stere Stinghe, Documente privitoare la trecutul românilor din Şchei, volum III (1812-1845), 
Braşov, Tipografia Ciurcu&Comp., 1903. 
32 Un portret biobibliografic al istoricului Ioan Lupaş (1880-1967) a se vedea la: Mircea 
Pãcurariu, Dicţionarul teologilor români, vocea ,,Ioan Lupaş”. 
33 Ioan Lupaş, ,,Acte privitoare la alegerea şi instalarea episcopului ardelean Vasile Moga 
(1810-1811)”, în Biserica Ortodoxã Românã, an XXXV, numãr 7, 1911, pp. 781-790. 
34 Idem, ,,Câteva informaţii privitoare la Vasile Moga şi Gheorghe Lazãr ca student în 
Cluj”, în Anuarul Institutului de Istorie Naţionalã din Cluj, an II, numãr 2, 1923, pp. 377-
381. 
35 Idem, ,,Sibiul ca centru al vieţii româneşti din Ardeal”, în Anuarul Institutului de Istorie 
Naţionalã din Cluj, an V, numãr 5, 1928-1930, pp. 52-55. 
36 Idem, ,,Cum erau învãţãturile în seminarul din Sibiu pe vremea episcopului Vasile 
Moga?”, în Tribuna, numãr 218-219, 1911, pp. 218-219. 
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iniţiate de episcop, acte referitoare la numirea preoţilor şi protopopilor, 
solicitări ale credincioşilor din Şchei privind numirea preoţilor, diferite 
plângeri adresate episcopului, solicitări referitorare la situaţia profesorilor 
şi activitatea desfăşurată de aceştia.31 

Documentele redate în cele două colecţii nu fac altceva decât să 
arunce fascicule de lumină asupra vieţii şi activităţii episcopului Vasile 
Moga, demonstrând, contrar afirmaţiilor istoricilor amintiţi mai sus, că 
acesta a fost un ierarh vrednic, preocupat de situaţia celor păstoriţi, de 
starea moral-religioasă a credincioşilor, de pregătirea viitorilor dascăli şi 
preoţi, de situaţia dascălilor, preoţilor şi protopopilor, care s-a mişcat în 
limitele restricţiilor formulate în decretul imperial de numire din 21 
decembrie 1810. 

Teologul, istoricul şi profesorul Ioan Lupaş32 a fost cel care a 
deschis calea spre o reevaluare a vieţii şi activităţii episcopului Vasile 
Moga, în anul 1911 publicând, în paginile revistei ,,Biserica Ortodoxă 
Română”, un studiu prin care realiza o incursiune în contextul epocii în 
care ierarhul şi-a desfăşurat activitatea, în anexa studiului prezentând, în 
variantă originală, netraduse, documentele de instalare ale episcopului.33 
Acesta a fost urmat de o serie de articole, prin intermediul cărora Ioan 
Lupaş a reuşit să surprindă aspecte legate de formaţia intelectuală a 
episcopului Vasile Moga (publicând fişa matricolă a acestuia de la Liceul 
Catolic Regesc din Cluj),34 de contribuţia acestuia la sedentarizarea 
sediului episcopal în oraşul Sibiu,35 precum şi de contribuţia acestuia la 
dezvoltarea cursurilor de formare a viitorilor clerici.36 De asemenea, în 
anul 1930, în paginile ,,Anuarului Institutului de Istorie Naţională din 
Cluj”, acesta a publicat, în limba germană, un necrolog al episcopului 
Vasile Moga, alături de două ilustraţii care îl înfăţişează pe ierarh şi 
                                                           
31 Stere Stinghe, Documente privitoare la trecutul românilor din Şchei, volum III (1812-1845), 
Braşov, Tipografia Ciurcu&Comp., 1903. 
32 Un portret biobibliografic al istoricului Ioan Lupaş (1880-1967) a se vedea la: Mircea 
Pãcurariu, Dicţionarul teologilor români, vocea ,,Ioan Lupaş”. 
33 Ioan Lupaş, ,,Acte privitoare la alegerea şi instalarea episcopului ardelean Vasile Moga 
(1810-1811)”, în Biserica Ortodoxã Românã, an XXXV, numãr 7, 1911, pp. 781-790. 
34 Idem, ,,Câteva informaţii privitoare la Vasile Moga şi Gheorghe Lazãr ca student în 
Cluj”, în Anuarul Institutului de Istorie Naţionalã din Cluj, an II, numãr 2, 1923, pp. 377-
381. 
35 Idem, ,,Sibiul ca centru al vieţii româneşti din Ardeal”, în Anuarul Institutului de Istorie 
Naţionalã din Cluj, an V, numãr 5, 1928-1930, pp. 52-55. 
36 Idem, ,,Cum erau învãţãturile în seminarul din Sibiu pe vremea episcopului Vasile 
Moga?”, în Tribuna, numãr 218-219, 1911, pp. 218-219. 

procesiunea de înmormântare a acestuia, preluate din ,,Illustrirte 
Zeitung” din Leipzig, numărul 140 (7 martie 1846).37 

În aceeaşi perioadă, urmând exemplul istoricului Ioan Lupaş, 
Ioan Mateiu, profesor al Academiei Andreiene, a publicat, în paginile 
revistei ,,Biserica Ortodoxă Română”, un studiu, intitulat ,,Cultura 
episcopului Vasile Moga” în care a prezentat personalitatea ierarhului 
prin prisma formaţiei sale intelectuale şi a culturii sale. Asemenea lui 
Lupaş, acesta va publica şi foaia matricolă care conţinea rezultatele 
obţinute de Vasile Moga în timpul studiilor efectuate în Cluj, combătând 
diferiţi autori care susţineau că acesta a fost un om cu o pregătire 
teologică şi culturală precară, rudimentară.38 

Anul 1938 a reprezentat un punct de cotitură în istoriografia 
românească dedicată vieţii şi activităţii episcopului Vasile Moga prin 
publicarea primei monografii dedicate acestuia, intitulată Viaţa şi 
activitatea episcopului Vasile Moga (1774-1845), semnată de preotul Sebastian 
Stanca, asesor consistorial al Episcopiei Vadului Feleacului şi Clujului. La 
origine teza de doctorat a acestuia, coordonată de istoricul Ioan Lupaş, 
lucrarea porneşte de la considerentul că o serie de istorici de prestigiu, 
care s-au ocupat de perioada păstoririi episcopului şi mitropolitului 
Andrei baron de Şaguna, au blamat personalitatea şi activitatea 
desfăşurată de predecesorul acestuia, Vasile Moga, reuşind, din aproape 
în aproape, pe baza materialului arhivistic şi a cercetărilor efectuate 
anterior,39 reabilitarea figurii vrednicului ierarh. În cadrul lucrării este 
prezentată biografia episcopului, campania şi jocurile de culise pentru 
alegerea episcopului, lista cu cele 19 restricţii impuse prin diploma de 
investire, analizate pe rând, stabilirea reşedinţei şi cumpărarea clădirii care 
avea să devină sediul episcopiei, organizarea cursurilor de preoţi şi 
învăţători, activitatea pastorală, şcolară, politico-naţională desfăşurată de 
episcop, relaţia cu Biserica Greco-Catolică din Transilvania, conflictele cu 
                                                           
37 Idem, ,,Un necrolog al episcopului Vasile Moga”, în Anuarul Institutului de Istorie 
Naţionalã din Cluj, an V, numãr 5, 1928-1930, pp. 491-495. Necrologul a fost tradus în 
limba românã în anul 2015 de cãtre istoricul clujean Mircea-Gheorghe Abrudan (a se 
vedea: Mircea-Gheorghe Abrudan, ,,Un necrolog nemţesc al episcopului Vasile Moga 
(+17 octombrie 1845)”, în Telegraful Român, numãr 37-40, 2015, p. 9). 
38 Ioan Mateiu, ,,Cultura episcopului Vasile Moga”, în Biserica Ortodoxã Românã, an XLI, 
numãr 12 (510), 1923, pp. 922-926. 
39 ***, ,,Un circular al episcopului Vasile Moga”, în Renaşterea. Organul Oficial al Eparhiei 
Ortodoxe Române a Vadului, Feleacului, Geoagiului şi Clujului, an I, numãr 1, 1 septembrie 
1923, pp. 3-4 (deşi textul publicat în paginile revistei ,,Renaşterea” nu este semnat, 
suntem siguri cã acesta îi aparţine lui Sebastian Stanca, redactor responsabil al acestei 
publicaţii); Sebastian Stanca, Gheorghe Lazãr la Sibiu, Cluj, Tiparul Tipografiei Eparhiale 
Ortodoxe Române, 1934, pp. 1-16. 
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Gheorghe Lazăr (obligat, în urma acestor disensiuni, să se refugieze în 
Ţara Românească), precum şi relaţia cu saşii (fiind surprinsă implicarea sa 
în conflictul dintre saşi şi comunitatea românească din Sebeş, conflict ce 
va purta, în documentele vremii, numele de ,,procesul morilor”).40 
Punându-se capăt controverselor din jurul personalităţii episcopului 
Vasile Moga, însuşi Nicolae Iorga41 va lăuda eforturile depuse de 
Sebastian Stanca, afirmând următoarele: ,,Bravo, părinte Stanca! Bine că s-a 
terminat odată povestea cu Vasile Moga”.42 Din păcate, lucrarea are un 
caracter biografic, autorul insistând asupra vieţii şi activităţii episcopului 
Vasile Moga şi mai puţin pe realităţile instituţionale, organizarea 
episcopiei, relaţia cu protopopiatele şi parohiile, episoade care rămân 
până astăzi necunoscute. 

Lucrarea semnată de Sebastian Stanca este până in zilele noastre 
prima, singura şi cea mai complexă lucrare dedicată vieţii şi activităţii 
episcopului Vasile Moga, bazată pe un bogat material arhivistic la care, 
din păcate, astăzi nu mai avem acces, cu excepţia documentelor păstrate 
în arhiva Mitropoliei Ortodoxe a Ardealului din Sibiu. Cu toate acestea, 
în intervalul 1938-2014 perioada episcopatului mogaian a fost analizată, 
pe diferite segmente, sau pomenită în cadrul unor lucrări generale de o 
serie de istorici precum Mircea Păcurariu, David Prodan, Gheorghe Em. 
Marica, Nicolae Bocşan, Ladislau Gyémant, Pavel Cherescu, Ciprian 
Ghişa, Daniel Dumitran, Paul Brusanowski sau Ovidiu Boc. 

Părintele academician Mircea Păcurariu, în monografia dedicată 
celor două sute de ani de învăţământ teologic la Sibiu, publicată în anul 
1987, aminteşte aşa-numita ,,şcoală de preoţi” şi ,,şcoala de normă” ce au 
funcţionat în intervalul 1811-1846, precum şi intenţia episcopului Vasile 
Moga de a înfiinţa un seminar teologic (decretul aulic 1300 din 25 mai 
1809 prevedea completarea scaunului episcopal şi înfiinţarea unui 
seminar), problemele întâmpinate şi eşuarea acestui demers, problema 
întocmirii manualelor şcolare. De asemenea, este prezentat şi conflictul 
dintre episcop şi Gheorghe Lazăr, finalizat prin plecarea celui din urmă 

                                                           
40 Idem, Viaţa şi activitatea episcopului Vasile Moga, pp. 7-113. 
41 Nicolae Iorga se va afla printre primii care au semnalat, printr-o recenzie, apariţia 
acestei lucrãri (a se vedea: Nicolae Iorga, ,,Sebastian Stanca, Viaţa şi activitatea episcopului 
Vasile Moga (1774-1845), Cluj, Tipografia Eparhiei Ortodoxe Române, 1938, 125 p.”, în 
Revista Istoricã, numãr XXV, 1939, pp. 279-280). 
42 Ioan Bãndean, ,,Protopop stavrofor doctor Sebastian Stanca (1878-1947). Contribuţia 
sa la cunoaşterea istoriei bisericii transilvane şi la reînfiinţarea Episcopiei Vadului, 
Feleacului şi Clujului”, în Mitropolia Ardealului, an XXXI, numãr 5, 1986, pp. 62-63. 

Supliment nr. 1, 2017

60



Gheorghe Lazăr (obligat, în urma acestor disensiuni, să se refugieze în 
Ţara Românească), precum şi relaţia cu saşii (fiind surprinsă implicarea sa 
în conflictul dintre saşi şi comunitatea românească din Sebeş, conflict ce 
va purta, în documentele vremii, numele de ,,procesul morilor”).40 
Punându-se capăt controverselor din jurul personalităţii episcopului 
Vasile Moga, însuşi Nicolae Iorga41 va lăuda eforturile depuse de 
Sebastian Stanca, afirmând următoarele: ,,Bravo, părinte Stanca! Bine că s-a 
terminat odată povestea cu Vasile Moga”.42 Din păcate, lucrarea are un 
caracter biografic, autorul insistând asupra vieţii şi activităţii episcopului 
Vasile Moga şi mai puţin pe realităţile instituţionale, organizarea 
episcopiei, relaţia cu protopopiatele şi parohiile, episoade care rămân 
până astăzi necunoscute. 

Lucrarea semnată de Sebastian Stanca este până in zilele noastre 
prima, singura şi cea mai complexă lucrare dedicată vieţii şi activităţii 
episcopului Vasile Moga, bazată pe un bogat material arhivistic la care, 
din păcate, astăzi nu mai avem acces, cu excepţia documentelor păstrate 
în arhiva Mitropoliei Ortodoxe a Ardealului din Sibiu. Cu toate acestea, 
în intervalul 1938-2014 perioada episcopatului mogaian a fost analizată, 
pe diferite segmente, sau pomenită în cadrul unor lucrări generale de o 
serie de istorici precum Mircea Păcurariu, David Prodan, Gheorghe Em. 
Marica, Nicolae Bocşan, Ladislau Gyémant, Pavel Cherescu, Ciprian 
Ghişa, Daniel Dumitran, Paul Brusanowski sau Ovidiu Boc. 

Părintele academician Mircea Păcurariu, în monografia dedicată 
celor două sute de ani de învăţământ teologic la Sibiu, publicată în anul 
1987, aminteşte aşa-numita ,,şcoală de preoţi” şi ,,şcoala de normă” ce au 
funcţionat în intervalul 1811-1846, precum şi intenţia episcopului Vasile 
Moga de a înfiinţa un seminar teologic (decretul aulic 1300 din 25 mai 
1809 prevedea completarea scaunului episcopal şi înfiinţarea unui 
seminar), problemele întâmpinate şi eşuarea acestui demers, problema 
întocmirii manualelor şcolare. De asemenea, este prezentat şi conflictul 
dintre episcop şi Gheorghe Lazăr, finalizat prin plecarea celui din urmă 

                                                           
40 Idem, Viaţa şi activitatea episcopului Vasile Moga, pp. 7-113. 
41 Nicolae Iorga se va afla printre primii care au semnalat, printr-o recenzie, apariţia 
acestei lucrãri (a se vedea: Nicolae Iorga, ,,Sebastian Stanca, Viaţa şi activitatea episcopului 
Vasile Moga (1774-1845), Cluj, Tipografia Eparhiei Ortodoxe Române, 1938, 125 p.”, în 
Revista Istoricã, numãr XXV, 1939, pp. 279-280). 
42 Ioan Bãndean, ,,Protopop stavrofor doctor Sebastian Stanca (1878-1947). Contribuţia 
sa la cunoaşterea istoriei bisericii transilvane şi la reînfiinţarea Episcopiei Vadului, 
Feleacului şi Clujului”, în Mitropolia Ardealului, an XXXI, numãr 5, 1986, pp. 62-63. 

în Ţara Românească, unde şi-a dedicat întreaga viaţă şi activitate 
dezvoltării învăţământului naţional românesc.43 

În cel de-al treilea volum al Istoriei Bisericii Ortodoxe Române, 
dedicat evoluţiei bisericii româneşti în secolele al XIX-lea şi al XX-lea, 
părintele Mircea Păcurariu realizează o radiografie a episcopatului 
mogaian, pornind de la prezentarea situaţiei Bisericii Ortodoxe din 
Transilvania înainte de instalarea episcopului Vasile Moga şi continuând 
cu prezentarea biografiei ierarhului, ,,realizările gospodăreşti” (achiziţionarea 
clădirii care a devenit sediu episcopal, sediu al consistoriului şi al cursului 
de formare a viitorilor clerici), activitatea culturală (reflectată în 
organizarea cursurilor de formare a viitorilor clerici şi dascăli, în 
susţinerea unor tineri studenţi la universităţile din imperiu, în grija 
manifestată faţă de organizarea şcolilor elementare româneşti, în 
sprijinirea diferitelor apariţii editoriale), activitatea pastorală şi socială 
(reflectată în pastoralele emise de episcop) şi activitatea naţional-politică 
(reflectată în petiţiile înaintate de episcop, singur sau împreună cu 
episcopul greco-catolic, curţii imperiale şi dietei).44 Sub titlul ,,Primul 
episcop de neam român la Sibiu: Vasile Moga”, prezentarea vieţii şi 
activităţii ierarhului a fost reluată şi în cadrul volumului Cărturari sibieni de 
altădată, publicat în anul 2002.45 

Mici medalioane biografice au fost publicate de părintele Mircea 
Păcurariu atât în cadrul volumului Scurtă istorie a Bisericii Ortodoxe 
Române,46 cât şi în cadrul Enciclopediei ortodoxiei româneşti47 şi Dicţionarului 
teologilor români.48 

Istoricul David Prodan, în paginile monumentalei lucrări Supplex 
Libellus Valachorum. Din istoria formării naţiunii române, a ilustrat activitatea 
naţional-politică a episcopului Vasile Moga, în contextul luptei de 
emancipare naţională a românilor transilvăneni, prezentând şi analizând 
textul memoriilor din anii 1834, 1837 şi 1842.49 Ladislau Gyémant va fi 
                                                           
43 Mircea Pãcurariu, Douã sute de ani de învãţãmânt teologic la Sibiu, 1786-1986, Sibiu, 
Tipografia Eparhiei Sibiu, 1987, pp. 35-55. 
44 Idem, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, volum III, Secolele XIX şi XX, Bucureşti, Editura 
Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1994, pp. 64-73. 
45 Idem, Cãrturari sibieni de altãdatã, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2002, pp. 47-55. 
46 Idem, Scurtã istorie a Bisericii Ortodoxe Române, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2002, pp. 
195-196. 
47 Idem, Enciclopedia ortodoxiei româneşti, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de 
Misiune Ortodoxã, 2010, p. 404. 
48 Mircea Pãcurariu, Dicţionarul teologilor români, vocea ,,Vasile Moga”. 
49 David Prodan, Supplex Libellus Valachorum. Din istoria formãrii naţiunii române, ediţie 
nouã cu adãugiri şi precizãri, Bucureşti, Editura Ştiinţificã şi Enciclopedicã, 1984, pp. 
382-395. 
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cel care va continua linia inaugurată de Prodan, prin analiza celor trei 
memorii lansate de episcop, singur sau în colaborare cu episcopul greco-
catolic, demonstrând că, deşi rămase fără rezultate concrete, aceste 
documente aşează mişcarea naţional-politică a românilor transilvăneni 
într-o nouă lumină, aceea a depăşirii clivajelor confesionale şi a 
colaborării în vederea realizării programului naţional românesc.50 

Istoricul Keith Hitchins, profesor al Universităţii din Illinois, 
preocupat de istoria modernă a românilor, preluând o serie de informaţii 
din lucrările şi documentele publicate la sfârşitul secolului al XIX-lea, 
proiectează o imagine negativă asupra episcopatului mogaian,51 
reproşându-i episcopului ,,dezordinea, simonia şi ignoranţa”, situaţia încâlcită 
a finanţelor eparhiei, slaba pregătire a clerului, precum şi situaţia şcolilor 
confesionale ,,aflate într-o stare proastă”.52 

Părintelui profesor Pavel Cherescu îi datorăm un studiu dedicat 
,,Contribuţiei episcopului Vasile Moga la dezvoltarea învăţământului 
românesc din Transilvania”, publicat în paginile revistei ,,Mitropolia 
Ardealului”, care are marele merit de a prezenta, pe lângă contribuţia 
adusă la dezvoltarea învăţământului confesional, pe baza datelor extrase 
din arhivele mitropolitane din Sibiu, o listă completă a studenţilor care au 
beneficiat de subvenţii din partea episcopului Vasile Moga (printre 
aceştia numărându-se Ioan Moga, Ioan Tipeiu, Nicolae Popea, Nifon 
Bălăşescu, Ilie Măcelariu, Sava Popovici-Barcianu, Petru Dobra etc.).53 
Gheorghe Em. Marica, la rândul său, îl va pomeni pe George Bariţ ca 
beneficiar, în două rânduri, al stipendiilor oferite de Vasile Moga.54 Pe 

                                                           
50 Ladislau Gyémant, Mişcarea naţionalã a românilor din Transilvania între anii 1790 şi 1848, 
Bucureşti, Editura Ştiinţificã şi Enciclopedicã, 1986, pp. 131-158; Idem, ,,Memoriul 
românilor ardeleni din anul 1834”, în Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie din Cluj, 
numãr XVII, 1974, pp. 98-117; Idem, ,,O încercare de reluare a Supplexului în anul 
1837”, în Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie din Cluj, numãr XXII, 1979, pp. 389-
406. 
51 Keith Hitchins, Conştiinţã naţionalã şi acţiune politicã la românii din Transilvania (1700-
1868), volum I, traducere de Sever Trifu şi Codruţa Trifu, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 
1987, pp. 116-117. 
52 Idem, Ortodoxie şi naţionalitate. Andrei Şaguna şi românii din Transilvania: 1864-1873, 
Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 1995, pp. 39-48. 
53 Pavel Cherescu, ,,Contribuţia episcopului Vasile Moga la dezvoltarea învãţãmântului 
confesional românesc din Transilvania”, în Mitropolia Ardealului, an XXXV, numãr 5, 
1990, pp. 10-27 (studiu reluat şi în cadrul volumului Contribuţii la studiul istoriei Bisericii 
Ortodoxe Române (secolele XVIII-XIX), editat de Pavel Cherescu, Oradea, Editura 
Adsumus, 2001, pp. 157-185). 
54 George Em. Marica, ,,Foaie pentru minte, inimã şi literaturã”. Biobibliografie analiticã cu un 
studiu monografic, Bucureşti, Editura pentru Literaturã, 1969, p. 135, nota 2. 
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cel care va continua linia inaugurată de Prodan, prin analiza celor trei 
memorii lansate de episcop, singur sau în colaborare cu episcopul greco-
catolic, demonstrând că, deşi rămase fără rezultate concrete, aceste 
documente aşează mişcarea naţional-politică a românilor transilvăneni 
într-o nouă lumină, aceea a depăşirii clivajelor confesionale şi a 
colaborării în vederea realizării programului naţional românesc.50 

Istoricul Keith Hitchins, profesor al Universităţii din Illinois, 
preocupat de istoria modernă a românilor, preluând o serie de informaţii 
din lucrările şi documentele publicate la sfârşitul secolului al XIX-lea, 
proiectează o imagine negativă asupra episcopatului mogaian,51 
reproşându-i episcopului ,,dezordinea, simonia şi ignoranţa”, situaţia încâlcită 
a finanţelor eparhiei, slaba pregătire a clerului, precum şi situaţia şcolilor 
confesionale ,,aflate într-o stare proastă”.52 

Părintelui profesor Pavel Cherescu îi datorăm un studiu dedicat 
,,Contribuţiei episcopului Vasile Moga la dezvoltarea învăţământului 
românesc din Transilvania”, publicat în paginile revistei ,,Mitropolia 
Ardealului”, care are marele merit de a prezenta, pe lângă contribuţia 
adusă la dezvoltarea învăţământului confesional, pe baza datelor extrase 
din arhivele mitropolitane din Sibiu, o listă completă a studenţilor care au 
beneficiat de subvenţii din partea episcopului Vasile Moga (printre 
aceştia numărându-se Ioan Moga, Ioan Tipeiu, Nicolae Popea, Nifon 
Bălăşescu, Ilie Măcelariu, Sava Popovici-Barcianu, Petru Dobra etc.).53 
Gheorghe Em. Marica, la rândul său, îl va pomeni pe George Bariţ ca 
beneficiar, în două rânduri, al stipendiilor oferite de Vasile Moga.54 Pe 

                                                           
50 Ladislau Gyémant, Mişcarea naţionalã a românilor din Transilvania între anii 1790 şi 1848, 
Bucureşti, Editura Ştiinţificã şi Enciclopedicã, 1986, pp. 131-158; Idem, ,,Memoriul 
românilor ardeleni din anul 1834”, în Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie din Cluj, 
numãr XVII, 1974, pp. 98-117; Idem, ,,O încercare de reluare a Supplexului în anul 
1837”, în Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie din Cluj, numãr XXII, 1979, pp. 389-
406. 
51 Keith Hitchins, Conştiinţã naţionalã şi acţiune politicã la românii din Transilvania (1700-
1868), volum I, traducere de Sever Trifu şi Codruţa Trifu, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 
1987, pp. 116-117. 
52 Idem, Ortodoxie şi naţionalitate. Andrei Şaguna şi românii din Transilvania: 1864-1873, 
Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 1995, pp. 39-48. 
53 Pavel Cherescu, ,,Contribuţia episcopului Vasile Moga la dezvoltarea învãţãmântului 
confesional românesc din Transilvania”, în Mitropolia Ardealului, an XXXV, numãr 5, 
1990, pp. 10-27 (studiu reluat şi în cadrul volumului Contribuţii la studiul istoriei Bisericii 
Ortodoxe Române (secolele XVIII-XIX), editat de Pavel Cherescu, Oradea, Editura 
Adsumus, 2001, pp. 157-185). 
54 George Em. Marica, ,,Foaie pentru minte, inimã şi literaturã”. Biobibliografie analiticã cu un 
studiu monografic, Bucureşti, Editura pentru Literaturã, 1969, p. 135, nota 2. 

aceeaşi linie, în primul volum al lucrării Învăţământul confesional ortodox 
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Tot părintelui Pavel Cherescu îi datorăm şi un studiu istorico-
liturgic dedicat antimiselor din colecţia muzeului arhiepiscopal din Sibiu, 
în paginile căruia sunt pomenite şi antimisele imprimate de episcopul 
Vasile Moga în anii 1815, 1829 şi 1837.56 

O serie de volume şi studii prezintă date referitoare la formaţia 
intelectuală a episcopului,57 la alegerea acestuia în scaunul episcopal 
(menţionată în corespondenţă),58 la prezenţa numelui acestuia pe listele 
de prenumeranţi ale diferitelor periodice ale vremii,59 la volumele, 
manualele şi cărţile de cult publicate la iniţiativa episcopului sau sprijinite 
de acesta,60 la sprijinirea şi colaborarea activă a episcopului cu oamenii de 
cultură din Banat,61 la contribuţia acestuia la edificarea noii biserici 
ortodoxe din Sebeş (localitatea natală a episcopului)62 şi a bisericilor de 

                                                           
55 Paul Brusanowski, Învãţãmântul confesional ortodox român din Transilvania între anii 1848-
1918. Între exigenţele statului centralist şi principiile autonomiei bisericeşti, volum I, Cluj-Napoca, 
Presa Universitarã Clujeanã, 2010, pp. 78-81. 
56 Pavel Cherescu, ,,Antimisele din colecţia muzeului Arhiepiscopiei Sibiului. Studiu 
istorico-liturgic”, în Revista Teologicã, an IV, numãr 4, 1994, pp. 49-72 (studiu reluat şi în 
cadrul volumului Contribuţii la studiul Bisericii Ortodoxe Române, p. 94). 
57 Remus Câmpeanu, Intelectualitatea româneascã din Transilvania în secolul al XVIII-lea, Cluj-
Napoca, Presa Universitarã Clujeanã, 1999, p. 150; Nicolae Afrapt, Un liceu în calea 
vremurilor. Colegiul Naţional ,,Lucian Blaga” Sebeş, Alba-Iulia, Editura Altip, 2003, p. 16. 
58 Nicolae Bocşan, ,,Petru Maior şi Moise Nicorã”, în volumul Slujitor al bisericii şi al 
neamului. Pãrintelui profesor universitar doctor Mircea Pãcurariu, membru corespondent al Academiei 
Române, la împlinirea vârstei de 70 de ani, coordonat de Calinic, Arhiepiscop al Argeşului şi 
Muscelului, Alexandru Moraru, Vasile Raus, Vasile Coţia, Cluj-Napoca, Editura 
Renaşterea, 2002, pp. 455-465. 
59 George Em. Marica, Studii de istoria şi sociologia culturii române ardelene din secolul al XIX-
lea, volum I, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1977, pp. 20-21. 
60 Elena Dunãreanu, Aurelia Popa, Cartea româneascã sibianã (1544-1918), Sibiu, s.n., 
1979, pp. 26-29; Ciprian Ghişa, ,,Denominarea Bisericii Romano-Catolice şi a 
suveranului pontif în cultura religioasã a românilor uniţi din Transilvania”, în Arhiva 
Someşanã, seria a III-a, 2004, p. 175. 
61 Partenie Pop, ,,Episcopul Vasile Moga colaborator al oamenilor de culturã bãnãţeni”, 
în Mitropolia Banatului. Revista Oficialã a Arhiepiscopiei Timişoarei şi Caransebeşului şi a 
Episcopiei Aradului, an XXIII, numãr 1-3, 1973, pp. 116-119. 
62 Gheorghe Fleşer, Ioana Rustoiu, Biserica ortodoxã ,,Învierea Domnului” din Sebeş, Alba-
Iulia, Editura Altip, 2005, pp. 6-10. 
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piatră de pe Valea Sebeşului.63 De asemenea, în volumul Românii sud-
transilvani în secolul al XIX-lea: judeţul Covasna, semnat de Ana Grama 
Brescan, se fac o serie de trimiteri la fondul Vasile Moga din arhiva 
Mitropoliei Ortodoxe a Ardealului de la Sibiu.64 

Istoricii Ciprian Ghişa şi Daniel Dumitran ne oferă informaţii 
preţioase legate de relaţia întreţinută de episcopul Vasile Moga cu ierarhia 
Bisericii Greco-Catolice din Transilvania,65 precum şi de negocierile, 
secrete, purtate de acesta cu trimişii Romei şi ai autorităţilor centrale în 
vederea înlesnirii uniaţiei sau adoptării unirii religioase (de altfel, una 
dintre cele 19 restricţii îi impunea episcopului să nu se împotrivească 
,,extinderii” uniaţiei).66 

O reevaluare a surselor istorice privind viaţa şi activitatea 
episcopului Vasile Moga ne prezintă Ovidiu Boc, demonstrând că ideea 
distrugerii totale a arhivei eparhiale în timpul revoluţiei paşoptiste este 
una falsă, arhivele mitropolitane păstrând o serie de surse inedite 
(documente în limba română, latină, germană şi maghiară, referitoare la 
episcop, la consistoriu, la protopopi şi preoţi, la parohii, la credincioşi şi 
problemele lor, dispoziţii, decrete şi acte emise de autorităţile vremii, 
corespondenţa episcopului cu protopopii, preoţii şi credincioşii eparhiei, 
precum şi statistici) care ar permite reabilitarea completă a ierarhului.67 

O revitalizare a studiilor dedicate vieţii şi activităţii episcopului 
Vasile Moga a avut loc, începând cu anul 2014, în contextul reactivării 
despărţământului ASTRA Sebeş, care l-a ales pe ierarh drept patron 
spiritual. Seria manifestărilor culturale desfăşurate de această asociaţie 
culturală a fost deschisă de o conferinţă omagială la 240 de ani de la 
naşterea episcopului (5 decembrie 2015), eveniment organizat în 
parteneriat cu Institutul de Istorie Ecleziastică al Universităţii ,,Babeş-

                                                           
63 Nicolae Afrapt, Sebeşel-satul de pe Valea Sebeşului. Monografie istoricã, Alba-Iulia, Editura 
Altip, 2009, pp. 115-116. 
64 Ana Grama Brescan, Românii sud-transilvani în secolul al XIX-lea: judeţul Covasna. 
Contribuţii documentare, Sfântu Gheorghe, Editura Arcuş, 2007, p. 18, 27, 29. 
65 Ciprian Ghişa, Episcopia Greco-Catolicã de Fãgãraş în timpul pãstoririi lui Ioan Lemeni: 1832-
1850, volum I, Biserica Greco-Catolicã din Transilvania dupã 150 de ani de la unirea cu Roma, 
Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2008, pp. 343-345. 
66 Daniel Dumitran, Un timp al reformelor. Biserica Greco-Catolicã din Transilvania sub 
conducerea episcopului Ioan Bob (1782-1830), ediţia a II-a, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 
2007, pp. 196-217. 
67 Ovidiu Boc, ,,Bisericã şi societate în timpul episcopului Vasile Moga (1810-1845). 
Evaluarea surselor”, în Buletinul Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti, numãr 15, 2009, pp. 97-
106. 
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Bolyai” din Cluj-Napoca şi moderat de regretatul istoric Nicolae 
Bocşan.68 

În continuarea acestui eveniment au fost publicate o serie de 
studii dedicate fie vieţii şi activităţii episcopului Vasile Moga (care vin să 
reabiliteze figura acestuia),69 fie lămuririi anumitor episoade ale 
episcopatului mogaian.70 

O reevaluare a episcopatului mogaian, prin prisma documentelor 
cercetate în arhivele din ţară şi străinătate, ne este oferită de istoricul 
Mircea-Gheorghe Abrudan în excelenta lucrare Ortodoxie şi Luteranism în 
Transilvania, dedicată relaţiilor dintre cele două confesiuni în intervalul 
1848-1918,71 fragmente reluate şi într-un studiu separat.72 Acelaşi autor 
ne oferă o serie de informaţii legate de organizarea administrativă a 
episcopiei în timpul lui Vasile Moga,73 de titulatura, jurisdicţia şi ordinea 
în diptice a ierarhului,74 de problema succesiunii la moartea acestuia,75 de 
                                                           
68 Au fost prezentate urmãtoarele comunicãri: Mihai-Octavian Groza, ,,Un ierarh şi 
epoca sa. Viaţa şi activitatea episcopului Vasile Moga (1774-1845)”; Mircea-Gheorghe 
Abrudan, ,,Biografia şi pãstorirea episcopului Vasile Moga în lumina unor izvoare 
documentare inedite şi a unor surse istoriografice şi publicistice externe uitate sau mai 
puţin cunoscute”; Iuliu-Marius Morariu, ,,Imaginea lui Vasile Moga în istoriografia 
româneascã din a doua jumãtate a secolului al XIX-lea şi secolul al XX-lea”; Emanuel 
Ioan Cãşvean, ,,Imaginea lui Vasile Moga reflectatã în literatura bisericeascã”; Ioana 
Rustoiu, ,,Biserica Învierea Domnului din Sebeş. Edificarea şi înzestrarea cu odoare 
(1818-1860)”. 
69 Mihai-Octavian Groza, ,,Un arhiereu uitat şi epoca sa”, pp. 37-51; Idem, ,,Episcopul 
Vasile Moga (1774-1845). Scurtã schiţã biograficã”, în ,,Der Unterwald”. Zweisprachige 
Kultur-und Informationszeitschrift, numãr 24, 2015, pp. 26-27. 
70 Idem, ,,Un document inedit despre implicarea episcopului Vasile Moga în ,,procesul 
morilor” din Sebeş”, în volumul Administraţie româneascã arãdeanã. Studii şi comunicãri din 
Banat-Crişana, XII, coordonat de Doru Sinaci, Emil Arbonie, Arad, ,,Vasile Goldiş” 
University Press, 2017, pp. 263-277. 
71 Mircea-Gheorghe Abrudan, Ortodoxie şi Luteranism în Transilvania, pp. 131-144; 
72 Idem, ,,O serie de consideraţii referitoare la pãstorirea episcopului Vasile Moga 
(1810-1845)”, în volumul Diversitate culturalã, realitãţi politice şi multiconfesionalism în 
Transilvania şi Banat (secolele XVIII-XX). Cercetãtorului ştiinţific grad I doctor Dumitru Suciu la 
împlinirea vârstei de 70 de ani, coordonat de Varga Attila, Iosif Marin Balog, Cluj-Napoca, 
Editura Argonaut, 2014, pp. 49-61. 
73 Idem, ,,Organizarea administrativã a Eparhiei Ardealului între anii 1766-1920”, în 
Îndrumãtor Bisericesc pe anul de la Hristos, 2016, an 164, Sibiu, Editura Andreiana, 2016, pp. 
394-403. 
74 Idem, ,,Titulatura, jurisdicţia şi ordinea în diptice a Eparhiei Ortodoxe a Transilvaniei 
şi a ierarhilor ei între pãstorirea lui Dionisie Novacovici şi vicariatul lui Andrei Şaguna 
(1761-1848)”, în Tabor, an IX, numãr 12, 2015, pp. 24-25. 
75 Idem, ,,Ioan Popasu şi Andrei Şaguna, contracandidaţi în cursa pentru scaunul 
episcopal al Ardealului, aspecte inedite din anii 1845-1848”, în volumul Misiune şi 
propovãduire. Anul omagial al misiunii parohiei şi mãnãstirii azi. Anul comemorativ al Sfântului 
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imaginea creionată în paginile ziarului ,,Illustrirte Zeitung” din Leipzig,76 
alături de recuperarea unor fragmente documentare relative la viaţa şi 
activitatea episcopului (biografia întocmită de Constantin von Wurzbach 
în cel de-al XVIII-lea volum al Lexiconului biografic al Imperiului Austriac, 
publicat la Viena în anul 1868, precum şi referatul întocmit de Cancelaria 
Aulică a Transilvaniai în 27 noiembrie 1845 referitor la moartea 
episcopului, la moştenirea şi succesiunea acestuia şi la administrarea 
eparhiei pe durata vacanţei scaunului episcopal).77 

Pasajele istoriografice relative la viaţa şi activitatea episcopului 
Vasile Moga, comentate în rândurile de mai sus, dovedesc faptul că de-a 
lungul timpului, acesta a fost un ,,nedreptăţit” al scrisului istoric, în 
comparaţie cu succesorul acestuia. Deşi figura acestui ierarh a fost tratată 
în studiile şi volumele amintite, acestea şi-au concentrat atenţia asupra 
vieţii, activităţii şi epocii episcopului Vasile Moga, asupra contribuţiilor 
sale la dezvoltarea învăţământului românesc, la îmbunătăţirea vieţii 
moral-religioase a eparhiei, la lupta politico-naţională a românilor 
transilvăneni, realităţiile instituţionale, organizarea episcopiei, relaţia cu 
protopopiatele şi parohiile constituind o lacună a istoriografiei ce rămâne 
a fi completată. Ne exprimăm convingerea că doar o cercetare 
amănunţită şi sistematică a arhivelor mitropolitane sibiene va oferi o 
imagine detaliată a episcopatului mogaian, după cum bine remarca 
nepotul episcopului, teologul Ioan Moga, în paginile ,,Gazetei de 
Transilvania”: ,,Acum viaţa răposatului a trecut în hotarele istoriei şi materia 
acestei istorii este în arhivuri. Nu bărbat ca corespondentul, care vede numai 
slăbiciunile răposatului, nici bărbat ca mine, care doară văz numai cele bune ale lui, 
putem scrie istoria răposatului; ci un bărbat limpede de tot felul de patimă, va putea 

                                                                                                                                        
Ioan Gurã de Aur şi al marilor pãstori de suflete din eparhii. 150 de ani de la întemeierea episcopiei 
ortodoxe române a Caransebeşului, coordonat de Daniel Alic, Lucian Zenoviu Bot, Cluj-
Napoca/Caransebeş, Presa Universitarã Clujeanã/Editura Episcopiei Caransebeşului, 
2015, pp. 491-499. 
76 Idem, ,,Doi mari pãstori de suflete ai românilor ortodocşi ardeleni în presa de la 
Leipzig: Vasile Moga şi Andrei, baron de Şaguna”, în volumul Misiunea parohiei şi a 
mãnãstirii într-o lume în continuã schimbare. Lucrãrile Simpozionului Internaţional de Teologie, 
Istorie, Muzicologie şi Artã, 3-4 noiembrie 2015, I, coordonat de Vasile Stanciu, Cristian 
Sonea, Cluj-Napoca, Editura Renaşterea, 2016, pp. 434-441. 
77 Idem, ,,O biografie austriacã de secol XIX a episcopului Vasile Moga-la 240 de ani de 
la naşterea lui”, în Telegraful Român, numãr 41-44, 2014, p. 5, Idem, ,,Activitatea şi 
moştenirea episcopului Vasile Moga în lumina unor documente culese din Arhivele de 
la Viena”, în volumul Pãstori şi pãstorire în trecutul bisericii noastre, coordonat de Florin 
Dobrei, Cluj-Napoca/Deva, Editura Argonaut/Editura Episcopiei Devei şi 
Hunedoarei, 2015, pp. 439-466. 
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ţese istoria lui întocmai cu adevărul. Numai unul ca acela va putea judeca, ce a făcut 
şi ce n-a făcut, ce a putut face şi ce n-a putut face răposatul pentru cler şi naţia sa”.78 

 
 

A Hierarch and his Age. The Life and the Activity of Bishop Vasile Moga (1774-
1845) as Reflected in the Romanian Historiography 

 
(Abstract) 

 
The life and the activity of bishop Vasile Moga (1774-1845) were briefly 

analysed in the Romanian historiography both because of the absence of some 
systematic researches on the archivist material existing in Romania and abroad and also 
due to the rich activity developed by his successor, the bishop and afterwards 
archbishop and metropolitan Andrei, baron of Şaguna. His figure was analysed after his 
contribution to the development of the Romanian education, to the improvement of 
the moral-religious life of the eparchy, to the national-political fight of the 
Transylvanian Romanians and less after his contributions to the institutional realities, 
the organization of the bishopric, the relation with the archpriestships and the 
eparchies, constituting a lack of the historiography that remains to be solved. We will 
aim through our study, based on the analysis of the Romanian writings dedicated to the 
life and the activity of bishop Vasile Moga, at capturing the main phases and research 
directions as well as its significations hoping that this modest study will focus the 
attention of the historians and theologians in order to make this honest hierarch, 
unduly marginalized come into prominence. The historiographical passages referring to 
bishop Vasile Moga’s life and activity demonstrated the fact that over time he was an 
,,aggrieved” of the historical writing compared to his successor, Andrei Şaguna. 

Keywords: Transylvania, Vasile Moga, bishop, historiography, analyzes. 
 
 
 

 
  

                                                           
78 Gazeta de Transilvania, an VIII, numãr 92, 15 noiembrie 1845, p. 365. 
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ANEXĂ FOTOGRAFICĂ 
 
 
 

 
 
 

Figura 1: Portret episcop Vasile Moga 
 (Sursă: galeria ierarhilor Sibiu) 

 
 

 
 

Supliment nr. 1, 2017

68



ANEXĂ FOTOGRAFICĂ 
 
 
 

 
 
 

Figura 1: Portret episcop Vasile Moga 
 (Sursă: galeria ierarhilor Sibiu) 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Figura 2: Portret episcop Vasile Moga  
(Sursă: ,,Ilustrierte Zeitung”, 6 martie 1846; Sebastian Stanca, Viaţa 

şi activitatea episcopului Vasile Moga) 
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Figura 3: Portret episcop Vasile Moga  
(Sursă: Ilarion Puşcariu, Documente pentru limbă şi istorie) 
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Figura 3: Portret episcop Vasile Moga  
(Sursă: Ilarion Puşcariu, Documente pentru limbă şi istorie) 

 

 

 
Figura 4: Cortegiul funerar al episcopului Vasile Moga 

(Sursă: ,,Ilustrierte Zeitung”, 6 martie 1846) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5: Monumentul funerar al episcopului Vasile Moga 
(Sursă: Biserica ,,Buna Vestire”/Biserica din Groapă Sibiu) 

Astra Sabesiensis

71



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Supliment nr. 1, 2017

72



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BISERICĂ ŞI SOCIETATE ÎN TIMPUL EPISCOPULUI 
VASILE MOGA (1810-1845). EVALUAREA SURSELOR* 

 
Dr. Ovidiu Boc 

Universitatea ,,1 Decembrie 1918” Alba-Iulia 
 

În istoriografia românească, istoria Bisericii Ortodoxe din spaţiul 
transilvănean, pentru perioada mitropolitului Andrei Şaguna, a fost 
tratată de-a lungul timpului de mai mulţi cercetători, atât din ţară, cât şi 
din străinătate, unul dintre aceşti istorici fiind renumitul profesor Keith 
Hitchins, care a realizat, în urma unei cercetări intense pe documente, o 
monografie a ierarhului ortodox de la Sibiu.1 Puţine au fost însă 
abordările consacrate primului episcop român ortodox de la Sibiu şi 
perioadei sale de păstorire (1810-1845), fapt care a motivat alegerea unei 
astfel de cercetări, cu atât mai mult cu cât nu s-a ocupat nimeni de o 
prezentare a evoluţiei bisericii, din punct de vedere instituţional, în 
timpul episcopatului lui Vasile Moga, iar sursele inedite identificate, dar 
nevalorificate până acum, sunt bogate. De altfel, despre Biserica 
Ortodoxă din Transilvania de dinainte de Andrei Şaguna se ştiu prea 
puţine date, iar din 1938 nu s-a mai scris nici o carte care să vorbească de 
la un capăt la altul despre episcopul Vasile Moga şi perioada sa. Până 
acum, s-a pus accentul pe o sumară prezentare biografică a episcopului 
ardelean Vasile Moga, în care a fost creionat portretul său şi prezentată în 
linii generale activitatea sa bisericească, culturală, politico-naţională, 
subliniindu-se într-o anumită măsură relaţia sa cu Gheorghe Lazăr, 
dezvoltarea învăţământului teologic de la Sibiu, relaţia sa cu episcopul 
Ioan Lemeni şi implicarea în mişcarea naţională, iar în mai mică măsură 
activitatea de zidire a bisericilor şi editare a cărţilor destinate cultului sau 
lecturii credincioşilor. Despre cele de mai sus s-a tratat sumar de către 
Sebastian Stanca, în lucrarea Viaţa şi activitatea episcopului Vasile Moga.2 
Alte cărţi şi studii evidenţiază activitatea politico-naţională3 a episcopului 

                                                           
* Prezentul studiu a fost publicat şi în paginile revistei Buletinul Cercurilor Ştiinţifice 
Studenţeşti, numãr 15, 2009, pp. 97-106. 
1 Keith Hitchins, Ortodoxie şi naţionalitate. Andrei Şaguna şi românii din Transilvania: 1846-
1873, Bucureşti, Univers Enciclopedic, 1995. 
2 Sebastian Stanca, Viaţa şi activitatea episcopului Vasile Moga (1774-1845), Cluj, Tipografia 
Eparhiei Ortodoxe Române, 1938. 
3 A se vedea: Ladislau Gyémánt, Mişcarea naţionalã a românilor din Transilvania între anii 
1790-1848, Bucureşti, Editura Ştiinţificã şi Enciclopedicã, 1986. 
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Vasile Moga, cea culturală,4 bisericească,5 cât şi relaţia lui cu Gheorghe 
Lazăr.6  

Ceea ce s-a făcut până acum a fost doar prezentarea câtorva 
evenimente din păstorirea episcopului Vasile Moga, pe baza câtorva 
surse, care nu au fost investigate serios şi n-au fost valorificate în 
întregime pentru a se ajunge la adevărul istoric, aceasta cu atât mai mult 
cu cât unele pot conţine multă ficţiune şi informaţii eronate. Să luăm de 
exemplu din sursele investigate cazul a doi preoţi, şi anume Ioan Patiţia şi 
Ioan Motora, care au început să-şi adreseze reciproc o serie de acuze. 
Despre disensiunile dintre cei doi aflăm din bogata corespondenţă pe 
care fiecare a purtat-o fie cu protopopul, fie cu alţi preoţi, fie unul cu 
celălalt, cât şi din schimbul de scrisori dintre episcopul Vasile Moga şi 
protopopul Iosif Ighian. La o atentă cercetare a acestei corespondenţe se 
poate observa că, în mod logic, odată cu creşterea importanţei 
destinatarului, se amplifică în mod gradat şi acuzele (Ioan Motora şi tatăl 
său, Nicolae Motora, îl acuzau pe Ioan Patiţia că predica fără carte în 
faţă, doar de pe hârtiuţe, că nu le dădea banii din veniturile bisericii, că 
fură din lada bisericii, că reţinea anumite locuri în biserică pentru anumite 
persoane; cealaltă parte, reprezentată de Ioan Patiţia îi acuza pe ceilalţi 
doi de instalarea abuzivă ca preot a lui Ioan Motora, de faptul că a 
împărţit parohia în două, de faptul că Ioan Motora şi tatăl său foloseau 
nepotrivit moaşte la slujbe, precum şi că au luat cu totul lada din 
biserică).7 Cea mai probabilă cauză a disensiunilor dintre preoţii amintiţi a 
fost cea legată de titularul de drept din acea parohie. Aşadar, nu ştim câte 
dintre acuze sunt adevărate, nu ştim unde intervine ficţiunea şi 
exagerarea. Exemplul nostru poate fi raportat şi la alte exemple 
asemănătoare, istoricul putând să pună mai multe întrebări, pentru a se 
apropia şi mai mult de aflarea adevărului istoric.  

                                                           
4 A se vedea: Ioan Mateiu, „Cultura episcopului Vasile Moga”, în Biserica Ortodoxã 
Românã, an XLI, numãr 12, 1923, pp. 923-949. 
5 Trebuie amintite aici pastoralele trimise cu un conţinut divers: cele referitoare la 
preoţi, credincioşi şi problemele lor morale, cele referitoare la modul de organizare şi 
administrare al bisericilor, cuprinzând sfaturi preţioase pentru preoţi, apoi pastorale ce 
se refereau la superstiţii, la instruirea în şcoalã etc. Nu trebuie uitate nici vizitaţiile 
canonice şi sfinţirea de biserici în cadrul activitãţii pastorale. 
6 A se vedea: Ioan Lupaş, „Episcopul Vasile Moga şi profesorul Gheorghe Lazãr”, 
extras din Analele Academiei Române, Memoriile Secţiunii Istorice, seria II, tom XXXVII, 
1915, pp. 2-3. 
7 Arhiva Bibliotecii Mitropoliei Ardealului, Colecţii Speciale, Fond Vasile Moga, acte 
inventariate, nr. 741- 786. 
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Un studiu pertinent şi util pe acest subiect propus se poate realiza 
numai plecând de la investigarea obiectivă a tipurilor de surse, punând 
întrebarea cât de veridice şi de credibile sunt aceste surse, cât sunt de 
apropiate sau de îndepărtate de realitatea istorică, de faptul istoric 
petrecut acum aproape două secole, ce aspecte surprind şi cum pot ele să 
ofere o imagine cât mai reală a timpului păstoririi episcopului Vasile 
Moga şi a Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania, din timpul său. E 
interesant de văzut modul în care se succed anumite evenimente, ce le-a 
determinat, ce rol au avut anumite personaje, care a fost situaţia bisericii 
în timpul lui Vasile Moga şi care au fost persoanele cu care acesta a intrat 
în contact. Ceea ce se vrea a se aduce nou prin cercetare sunt 
următoarele aspecte:  

a) încadrarea episcopatului lui Vasile Moga în contextul situaţiei 
religioase din Transilvania;  

b) evidenţierea stării episcopiei, dar şi a unor instituţii bisericeşti, 
cum ar fi: Consistoriul, protopopiatele, parohiile, înainte, în timpul şi 
după moartea sa, surprinzând evoluţia pe această perioadă de timp (1805-
1847), utilizând în acest demers atât colecţia de documente Vasile Moga 
aflată la Arhiva Bibliotecii Mitropoliei Ardealului, cât şi conscripţia din 
1805, şematismele din perioada 1812-1845, recensământul pe anul 1850,8 
şi, nu în ultimul rând, Şematismul Bisericii Greco-Orientale, editat la 
Buda, în 1846/1847.  

Din categoria izvoarelor principale fac parte două tipuri de surse: 
inedite şi edite. Categoria surselor inedite o constituie documentele din 
colecţia Vasile Moga din Sibiu, marea majoritate scrise în limba română, 
cu grafie chirilică. Nu lipsesc nici documentele în limbile latină, germană 
şi maghiară. Această bogată informaţie poate fi clasificată în documente 
referitoare la episcop, consistoriu, protopopi, preoţi şi parohii, şi 
documente referitoare la credincioşi şi problemele lor, precum şi 
statistici.  

Din categoria documentelor emise de Guberniu fac parte 
dispoziţiile, decretele şi alte acte administrative. Activitatea episcopului e 
evidenţiată de bogata corespondenţă, care are loc între Guberniu şi 
Vasile Moga, între Vasile Moga şi protopopi,9 preoţi, respectiv 
credincioşi. Tema acestei corespondenţe e variată: corespondenţă pe 
seama disensiunilor dintre uniţi şi neuniţi,10 când uniţii cereau biserica 

                                                           
8 Recensãmântul a fost publicat de Traian Rotariu. 
9 În special cu protopopul Albei Inferioare, Iosif Ighian. 
10 Cum au fost cazurile Râmeţ, Mãnãstirea Râmeţ, Valea Uzii, Ponorel, Câmpeni, 
Sohodol ş.a. 
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pentru ei, pe seama imixtiunilor canonice, a disensiunilor dintre preoţi, 
corespondenţă în care se precizeză efectuarea de conscripţii în locaţiile în 
care erau disensiuni,11 sau în care apăreau date despre anchete efectuate 
de protopopi.  

Tot din seria documentelor legate de activitatea episcopului fac 
parte şi circularele, dispoziţiile de colectă efectuate pentru localităţi din 
Transilvania, Ungaria,12 Austria,13 Italia,14 distruse de calamităţi, cele 
referitoare la preoţi, sau la diferite boli,15 hotărârile episcopului Vasile 
Moga privind sidoxia, taxele de dispensă pentru căsătorie, şi nu în ultimul 
rând pastoralele şi vizitaţiile canonice. Toate aceste acte reliefează 
activitatea acestuia şi situaţia eparhiei în acea vreme. O altă categorie o 
constituie actele legate de Consistoriu şi activitatea acestuia, deosebit de 
utile în stabilirea membrilor, a funcţiilor, a personajelor care-l alcătuiau, a 
evoluţiei acestui organism al bisericii.  

Cea de-a treia categorie de documente este cea referitoare la 
instituţia protopopiatului şi la protopopi, cu ajutorul lor putându-se 
stabili numărul, evoluţia, activitatea şi relaţionarea protopopilor cu 
episcopul. Aceste surse pot fi clasificate în circulare, dispoziţii 
protopopiale, colecte ordonate de protopopi.  

Cea de-a patra categorie de material documentar îi vizează pe 
preoţi, problemele legate de ei şi de parohii, precum şi cele de 
administraţie parohială. Documentele acestei categorii sunt multe şi 
diferite: corespondenţă, anchete, probleme legate de moralitatea lor şi 
probleme confesionale. Se evidenţiază în acest mod situaţia preoţimii, 
pregătirea ei intelectuală şi morală, cu alte cuvinte se poate creiona 
portretul parohului din timpul episcopului Vasile Moga.  

Cea de-a cincea categorie se referă la problemele legate de 
credincioşi, mireni. Documentele sunt variate şi subliniază în primul rând 
problemele confesionale şi cele legate de familie.  

Strâns legată de această grupă se află categoria documentelor ce 
constituie statistici pe parohii, registre de stare civilă, importante pentru a 
se stabili numărul credincioşilor, proporţia lor confesională, natalitatea, 
mortalitatea, rata divorţurilor.  

                                                           
11 Aceste zone în care se fãceau conscripţii de cãtre comisii mixte ale neuniţilor şi 
uniţilor se întind de la o localitate pânã chiar la nivelul unui tract sau cerc. 
12 Kaszon, Buda, Pesta, Boroszd etc. 
13 Neustadt, de exemplu. 
14 Palermo, Veneţia ş.a. 
15 Era vorba de femeile purtãtoare de sifilis venite din Braşov, ori cu privire la ciumã şi 
leprã. 
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O categorie bogată în surse, a şaptea, se referă la şcoală şi 
problemele legate de şcoală: atestate şcolare emise de Universitatea din 
Viena, burse şcolare şi de studii, dispoziţii legate de organizarea şcolilor, 
referitoare la manuale şi limba în care se preda. Informaţiile ne ajută la 
stabilirea relaţiilor dintre uniţi şi neuniţi, la evidenţierea relaţiilor între 
Guberniu-episcop-protopopi-preoţi, la stabilirea situaţiei din anumite 
protopopiate, pentru a trasa profilul moral şi pastoral al unor preoţi şi 
protopopi, pentru realizarea unor conscripţii, pentru a arăta implicarea 
episcopului în oferirea de burse şcolare, pentru stabilirea unor 
evenimente din epocă.  

Din cealaltă categorie, a surselor edite, ponderea cea mai mare o 
au conscripţia de la 1805,16 şematismele din 1812-1845, apoi şematismul 
de la Buda.17 Şematismele evidenţiază atât situaţia protopopiatelor şi 
structura Consistoriului în perioada 1812-1845, cât şi evoluţia funcţiilor 
ecleziastice. Pe baza celor două surse: conscripţia din 1805 şi şematismul 
Bisericii Greco-Orientale, editat la Buda, se pot afla date importante cu 
privire la numărul de biserici pe comitate, parohii şi filii, apoi date 
referitoare la preoţii şi averile bisericilor, cu privire la locul hirotonirii 
acestor preoţi, dacă erau hirotoniţi sau nu, cu privire la numărul de 
credincioşi, ori la proporţia pe confesiuni a acestora. În vederea 
îndeplinirii unui asemenea obiectiv, sursele au fost comparate, 
realizându-se o statistică relevantă pentru situaţia bisericii din timpul 
episcopului Vasile Moga şi o analiză pertinentă asupra stării şi evoluţiei 
Bisericii Ortodoxe din Transilvania în perioada 1805-1847. Toate aceste 
date erau deosebit de importante pentru Curtea din Viena, care dorea o 
informare reală, pentru a lua măsurile adecvate stării de fapt. Curtea 
dorea în cele din urmă o separare evidentă între românii neuniţi şi cei 
uniţi şi stabilirea membrilor unei biserici şi ai celeilalte.  

Prima sursă supusă comparaţiei este conscripţia din 1805, editată 
de Gagyi de Eted în anul 1910. La 1 mai 1805, Guberniul a emis circulara 
cu numărul 1610, prin care protopopii erau chemaţi la Sibiu pentru a 
raporta despre bisericile şi preoţii lor. Demersul avea ca scop 
eficientizarea relaţiilor administrative dintre protopopi şi autorităţile 
locale, dar şi stabilirea situaţiei din biserica neunită în ce priveşte slujitorii 
ei, căci s-au înregistrat multe plângeri provocate de imixtiunile unor 

                                                           
16 Eugen Gagyi de Eted, „Regulatio Diocesis Transilvanicae Disunitae anno 1805”, în 
Transilvania, an XLII, numãr 1, 1911, pp. 38-61; numãr 2, pp. 149-171, numãr 3, pp. 
266-293. 
17 Universalis Schematismus Ecclesiasticus et Literarius Graeci non uniti ritus, Buda, Typis Regiae 
Scientiarum Universitatis Hungaricae, anno 1846/7. 
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preoţi hirotoniţi valid sau nu în cadrul filiilor. Comisia formată a 
reîmpărţit eparhia, fiind constituite 32 de protopopiate. Consistoriul a 
răspuns la 5 aprilie 1805, că a luat la cunoştinţă hotărârea Guberniului. 
Guberniul transilvan a trimis un nou ordin, cu numărul 3129, din care 
reieşea că se dorea o situaţie a preoţilor, şi anume care erau hirotoniţi 
valid şi care erau „supranumerari”, adică nu erau ordinaţi valid. Pentru 
preoţii valizi era folosit termenul ,,fungibiles”, iar pentru cei care nu erau 
hirotoniţi valid, care aveau anumite impedimente canonice, termenul 
utilizat era ,,supernumerari”, adică erau peste numărul celor valizi, sau în 
afara celor recunoscuţi oficial. Mulţi dintre aceşti preoţi ,,supernumerari”, 
ori nu erau hirotoniţi, şi doar susţineau aceasta, ori erau hirotoniţi 
neţinându-se cont de impedimentele canonice, în aceste cazuri hirotonia 
lor nefiind validă. De aceea, data de 1 iunie 1805 a fost stabilită de 
autorităţi pentru convocarea protopopilor, iar în cadrul unei comisii 
mixte trebuia să fie redactată o situaţie amănunţită, pe baza tuturor 
cerinţelor înaintate de guvernatorul Gheorghe Banffy. Comisia s-a 
întrunit la 1 iunie 1805, sub conducerea lui Alexandru Dossa. Membrii 
comisiei erau: Rudolf Tempian, care avea funcţia de ,,assesor et interimalis 
consistorii praeses” (,,asesor şi preşedinte interimar al Consistoriului”), Ilie 
Popovici, Bucur Bobeş,18 Aron Budai19 şi Ioan Rus.20 Comisia a hotărât 
apoi  să-i citeze imediat pe preoţi, pentru a se prezenta cei care nu mai 
serveau, sau care nu erau trecuţi în protocoalele consistoriale. Începând 
din 18 iunie, au fost citaţi, în mod succesiv, toţi preoţii spre legitimare. 
Termenul prezentării era 21 august 1805. Apoi, fiecare protopop primea 
o coală pe care avea obligaţia să răspundă la întrebările următoare:  

1) numărul, numele, locul şi timpul sfinţirii preoţilor;  
2) anul zidirii bisericilor (cele zidite de la 1784 încoace);  
3) arătarea precisă a venitelor şi averii bisericilor.  

                                                           
18 Asesor consistorial. 
19 Notar consistorial. Activitatea lui Aron Budai a fost prodigioasã, s-a ocupat de 
organizarea treburilor administrativ-ecleziastice ale episcopiei, încurajând înfiinţarea 
şcolilor româneşti. De asemenea, Aron Budai a fost considerat a fi autorul Supplex-ului 
din 1804, iar mai înainte, în anii 1791-1792, era unul din oamenii importanţi ai 
episcopului Adamovici. Un mare rol se pare cã l-a avut prin prisma funcţiei deţinute în 
cadrul episcopiei, în anul 1798, când s-a încercat unirea ortodocşilor. Se pare cã ideea 
unirii şi-ar fi gãsit adepţi la nivelul Consistoriului şi al unor protopopi, dar nu a fost 
agreatã de autoritãţi, şi mai ales de cãtre guvernatorul Bannfy şi cancelarul Majlat, care 
au reuşit sã împiedice iniţiativa (a se vedea, pe larg: Remus Câmpeanu, Elitele româneşti 
din Transilvania veacului al XVIII-lea, Cluj-Napoca, Presa Universitarã Clujeanã, 2000, p. 
189). 
20 În postul de ,,scriba”, având rolul de a scrie actele. 
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Şedinţa s-a ţinut numai în 6 octombrie. În ziua următoare, 
preşedintele Dossa a declarat împărţirea comunelor isprăvită, dând ordin 
să se arondeze protopopiatele. Ca urmare a arondării, comitatul Alba de 
Sus a format un tract, cele 6 protopopiate din Alba de Jos au format 3 
tracturi, din cele 5 protopopiate din Târnava au rezultat 2 tracturi. 
Protopopiatele din Turda au format 3 tracturi, cele 3 din Cluj au format 2 
tracturi, cele 3 din Dăbâca au format 1 tract, la fel ca cele 3 protopopiate 
din Solnocul Interior, pe când cele 5 protopopiate din Hunedoara au 
format 3 tracturi.  

La 9 octombrie 1805, scaunele secuieşti şi săseşti, Zarandul, 
Făgăraşul şi ţinutul Chioarului au fost împărţite în protopopiate separate.  

Isprăvindu-şi cu aceasta lucrul, Comisia a încheiat, la 18 
octombrie 1805, protocolul, pe care l-au subscris Dossa, Huţovici şi 
Budai, l-au sigilat şi l-au trimis apoi Guberniului. Protocolul are 192 de 
pagini şi înşiră satele în ordinea conscrierii; în 1833, Francisc Vinkler, 
într-un volum de 136 de pagini l-a aranjat în ordine alfabetică şi l-a 
completat cu date contemporane.21 În continuare, Gagyi de Eted spune 
că a recopiat în ordine alfabetică şirul comunelor. Tabela conscripţiei din 
1805 cuprinde multe rubrici. Importante sunt rubricile referitoare la 
numele parohiilor,22 la numărul de biserici, la locul şi anul ordinării 
preoţilor, la numărul preoţilor. Această rubrică referitoare la preoţi este 
alcătuită din mai multe coloane. Prima coloană se referă la numărul de 
preoţi îndepărtaţi, precum şi la cei ce funcţionau ilegal. O a doua coloană 
se referă la preoţii ce trebuiau îndepărtaţi. O a treia coloană prezintă 
numărul de preoţi ce s-au retras din diferite motive; motivul cel mai des 
întâlnit era pentru a lăsa locul fiilor lor. Coloana intitulată ,,fungibiles” se 
referă la preoţii activi, care-şi îndeplineau în continuare funcţia, pe când 
ultima coloană, ,,supernumerari”, arată numărul preoţilor în plus faţă de 
cei recunoscuţi ca activi, aceştia fiind cei care nu erau hirotoniţi valid.  

O altă sursă a comparaţiei, Şematismul de la Buda din 1846/7, oferă 
preţioase date despre Consistoriul ortodox, despre protopopi, parohii şi 
filii, despre numele preoţilor şi capelanilor, slujitori ai acestor biserici, cât 
şi despre numărul capilor de familie. Această sursă e deosebit de 
importantă, atât prin datele oferite, cât şi prin faptul că e singurul 
şematism care face referire la situaţia Bisericii Ortodoxe din Transilvania, 
dar şi la situaţia Bisericii Ortodoxe din Ungaria. În cadrul acestui 
şematism, referirea la Biserica Ortodoxă din Transilvania ocupă o 
secţiune aparte.  
                                                           
21 Gagyi de Eted, ,,Regulatio Diocesis Transilvanicae”, pp. 38-44 
22 Vezi conscripţia din 1805, rubrica Titulus ecclesiae specificus. 
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La sfârşitul analizei comparative între cele două surse s-ar putea 
trage următoarele concluzii:  

a) în general, numărul parohiilor a rămas acelaşi, în ambele surse, 
înregistrându-se doar rar cazuri în care numărul parohiilor din şematism 
este mai mic;  

b) filiile, cu excepţia unor cazuri, când numărul lor este acelaşi în 
ambele surse, scad în 1846/7 faţă de datele prezentate de conscripţie;23  

c) în 1846/7 sunt menţionaţi şi preoţii capelani (funcţia de preot 
capelan e o funcţie ecleziastică preluată din Biserica Catolică);  

d) numărul preoţilor este relativ egal, în cele mai multe cazuri, 
doar uneori în uşoară scădere, potrivit informaţiilor oferite de şematism, 
faţă de conscripţie (cauza scăderii e dată de dispariţia preoţilor 
supranumerari);  

e) faţă de informaţiile oferite de conscripţie, în 1846/7 apar şi 
administratori pentru protopopiatele din unităţile administrative. Erau 
protopopiate conduse doar de administrator, cum erau numiţi cei care 
conduceau protopopiatele în perioada de probă, perioadă după care 
puteau deveni, dacă se dovedeau capabili, protopopi;  

f) majoritatea preoţilor au fost hirotoniţi în Transilvania şi la Arad 
(aproximativ 80%: 606 în Transilvania şi 420 la Arad);  

g) au existat şi preoţi care au fost hirotoniţi la Buda sau Timişoara 
(90 la Buda şi 62 la Timişoara);  

h) mai puţini la număr, totuşi au fost şi preoţi hirotoniţi în Ţara 
Românească şi Moldova (90 în Ţara Românească şi 3 în Moldova); 

i) scăderi semnificative reies în ce priveşte numărul capilor de 
familie din şematism, faţă de numărul din conscripţie; cele mai însemnate 
scăderi ale numărului capilor de familie, potrivit şematismului de la Buda, 
sunt în părţile de nord şi centru ale Principatului.24  

Analiza surselor continuă cu şematismele pe anii 1812-1845.25 
Ceea ce interesează din fiecare şematism sunt listele funcţiilor, care arată 
componenţa Consistoriului sibian şi lista protopopilor şi 
administratorilor, an de an, începând din 1812 până în 1840, aflate la 
sfârşitul fiecărui şematism. Din analiză rezultă că, în scurt timp, 
Consistoriul evoluase. Un avânt considerabil la această dezvoltare a fost 
dat prin activitatea notarului unit Aron Budai. Apar mai multe funcţii, 

                                                           
23 Cauza scãderii lor a fost transformarea filiilor în parohii. 
24 Pãrţi în care uniţii erau mai activi. 
25 Schematismus dicasteriorum et officialium magni Principatus Transylvaniae pro anno 1812, 
Claudiopoli, Typis Lycei Regii. Acelaşi titlu, loc de tipãrire si acelaşi editor se vor 
menţine pentru toate şematismele dintre anii 1812-1845. 
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Claudiopoli, Typis Lycei Regii. Acelaşi titlu, loc de tipãrire si acelaşi editor se vor 
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numărul asesorilor se înmulţeşte faţă de perioada episcopilor sârbi, 
apărând chiar cancelişti şi servitori, pregătirea membrilor Consistoriului 
creşte treptat prin trimiterea la studii la Viena. De asemenea, se pune 
accentul şi pe partea practică, deoarece asesori erau numiţi cei din 
împrejurimile Sibiului. Perioada cea mai fructuoasă în evoluţia 
Consistoriului o constituie anii 1834-1840, când aceiaşi asesori îşi 
păstrează funcţia, stabilitatea acestora fiind un semn că lucrurile evoluau, 
iar asesorii îşi îndeplineau datoria. Protopopiatele evoluează şi ele, 
ajungându-se ca în perioada de final a analizei numărul lor să crească, aşa 
încât pe teritoriul unei unităţi administrative erau mai multe 
protopopiate, fapt benefic pentru organizarea bisericească. În anii 1834-
1835, odată cu încercarea de reorganizare administrativă,26 s-au produs 
schimbări şi în organizarea bisericească, dar în anul 1836 s-a revenit la 
situaţia iniţială, cu excepţia faptului că într-o unitate administrativă se 
puteau afla mai multe protopopiate. În ce priveşte protopopii, cei mai 
longevivi în funcţie au fost cei din părţile de sud, în special protopopii 
din Sibiu, Făgăraş, Braşov, chiar Alba Inferioară şi Superioară. Nu 
trebuie uitată nici existenţa administratorilor şi a vice-protopopilor. 
Primii aveau rolul de a administra un protopopiat, putând fi şi protopopi 
ai altui protopopiat în acelaşi timp, iar ultimii puteau avea un rol onorific. 
Toate aceste date arată funcţionarea Consistoriului sibian şi colaborarea 
lui cu episcopul Vasile Moga, ca organism care avea menirea de a-l ajuta 
pe acesta în activitatea sa.  

Episcopul Vasile Moga s-a interesat nu numai de Consistoriu şi 
buna lui funcţionare, ci şi de credincioşii săi şi de preoţi, trimiţând 
pastorale. Ca un adevărat păstor, episcopul Vasile Moga s-a străduit să 
ridice clerul său la o stare morală şi materială mai bună, i-a obligat pe 
preoţi să predice, să edifice şcoli şi să catehizeze poporul. Episcopul a 
vizitat şi multe parohii, îndemnându-i pe preoţi să întocmească registre 
pentru botezaţi, cununaţi şi decedaţi. Nu întârzia nici să intervină acolo 
unde erau probleme şi certuri între credincioşi. Datoria de episcop l-a 
făcut pe Vasile Moga să-i mustre şi să-i pedepsească pe preoţii care nu-şi 
îndeplineau datoria. În plan cultural, activitatea episcopului Vasile Moga 
a fost binefăcătoare. A sprijinit învăţământul primar, impulsionând pe 
                                                           
26 S-a încercat o reorganizare administrativã, unitãţile administrative majore fiind 
districtele. În componenţa acestora intrau mai multe protopopiate şi sub-districte. 
Aceastã nouã arondare n-a durat decât pânã în anul 1836, când s-a revenit la împãrţirea 
de dinainte, cu specificaţia cã pe teritoriul unei unitãţi administrative existau mai multe 
protopopiate. Au apãrut şi protopopiate noi, iar altele au dispãrut (a se vedea: 
Schematismus dicasteriorum […] pro anno 1834, pp. 301-305; Schematismus dicasteriorum […] 
pro anno 1835, pp. 315-318. 
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preoţi să ajute la construirea de biserici şi şcoli, a cumpărat o casă în 
Sibiu, unde şi-a instalat reşedinţa, Consistoriul şi seminarul, edificând şi 
un corp de clădire pentru profesorii aduşi să predea acolo. În pofida 
neînţelegerii cu profesorul Gheorghe Lazăr, a continuat munca de 
îmbunătăţire a nivelului de instruire a viitorilor preoţi. Pe tinerii cei mai 
buni i-a trimis la studii de teologie la Viena.27 A acordat şi numeroase 
ajutoare,28 şi i-a recompensat pe profesorii ce predau la Seminar pentru 
munca depusă. În mod special a patronat tipărirea de manuale şi cărţi în 
limba română,29 facilitând circulaţia cărţilor lui Petru Maior. A sprijinit şi 
manifestările culturale şi răspândirea gazetelor şi revistelor româneşti. 
Toate aceste realizări le-a finanţat din fondul sidoxial, singura sursă de 
venit a Bisericii Ortodoxe transilvănene.30 S-a remarcat şi în planul 
naţional-politic, prin memoriile trimise autorităţilor, prin controversele 
cu saşii. În activitatea aceasta naţional-politică eforturile sale s-au 
conjugat cu cele ale episcopului greco-catolic, Ioan Lemeni. Cei doi 
episcopi au elaborat un memoriu, care relua revendicările din 1791-1792, 
fiind înaintat la Viena, sub semnătura celor doi episcopi, în 17 aprilie 
1834. Argumentaţia memoriului relua ideea fundamentală a Supplex-ului 
privind restabilirea unor drepturi deţinute de români odinioară, ca cei 
mai vechi locuitori ai ţării, drepturi care nu le-au fost retrase de nicio 
lege. Chiar dacă au rămas fără o realizare imediată, totuşi eforturile celor 
doi episcopi pentru soarta românilor au demonstrat că în pofida unor 
disensiuni, poate exista colaborare şi înţelegere între cele două 
confesiuni, ortodoxă şi greco-catolică, dacă se doreşte acest lucru de 
ambele părţi. Deşi de unul singur, episcopul Vasile Moga a reluat 

                                                           
27 Dintre aceşti tineri amintim doar câţiva şi anume: Ioan Moga, Moise Fulea (viitorul 
director al şcolilor româneşti), Petru Gherman (viitor protopop în Braşov), Ioan 
Popovici, Petru Barcianu (viitori asesori consistoriali), Ioan Popasu şi Nicolae Popea 
(viitori episcopi ai Caransebeşului), Ioan Hannia (director al Institutului Teologic-
Pedagogic din Sibiu), Constantin Toma (protopop în Deva), Petru Moga ş.a. (a se 
vedea: Pavel Cherescu, „Contribuţia episcopului Vasile Moga la dezvoltarea 
învãţãmântului românesc din Transilvania”, în Mitropolia Ardealului, an XXXV, numãr 5, 
1990, pp. 10-19-studiu reluat şi în cadrul volumului Contribuţii la studiul istoriei Bisericii 
Ortodoxe Române (secolele XVIII-XIX), editat de Pavel Cherescu, Oradea, Editura 
Adsumus, 2001, pp. 157-185). 
28 Printre cei care s-au folosit de aceste ajutoare au fost: George Bariţiu, Mihail Bell, 
Iacob Buda, Ioan Popovici, Anton şi Dumitru Fogoraşi, Ioan Turcu, Oprea Cornea şi 
mulţi alţii. 
29 Pavel Cherescu, ,,Contribuţia episcopului Vasile Moga”, pp. 16-17, 26-27. 
30 Mircea Pãcurariu, „Istoria Institutului Teologic de grad universitar din Sibiu. 
Întemeierea şi dezvoltarea şcolii sub episcopul Vasile Moga (1811-1845)”, în Mitropolia 
Ardealului, an VI, numãr 11-12, 1961, pp. 690-691. 
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preoţi să ajute la construirea de biserici şi şcoli, a cumpărat o casă în 
Sibiu, unde şi-a instalat reşedinţa, Consistoriul şi seminarul, edificând şi 
un corp de clădire pentru profesorii aduşi să predea acolo. În pofida 
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ajutoare,28 şi i-a recompensat pe profesorii ce predau la Seminar pentru 
munca depusă. În mod special a patronat tipărirea de manuale şi cărţi în 
limba română,29 facilitând circulaţia cărţilor lui Petru Maior. A sprijinit şi 
manifestările culturale şi răspândirea gazetelor şi revistelor româneşti. 
Toate aceste realizări le-a finanţat din fondul sidoxial, singura sursă de 
venit a Bisericii Ortodoxe transilvănene.30 S-a remarcat şi în planul 
naţional-politic, prin memoriile trimise autorităţilor, prin controversele 
cu saşii. În activitatea aceasta naţional-politică eforturile sale s-au 
conjugat cu cele ale episcopului greco-catolic, Ioan Lemeni. Cei doi 
episcopi au elaborat un memoriu, care relua revendicările din 1791-1792, 
fiind înaintat la Viena, sub semnătura celor doi episcopi, în 17 aprilie 
1834. Argumentaţia memoriului relua ideea fundamentală a Supplex-ului 
privind restabilirea unor drepturi deţinute de români odinioară, ca cei 
mai vechi locuitori ai ţării, drepturi care nu le-au fost retrase de nicio 
lege. Chiar dacă au rămas fără o realizare imediată, totuşi eforturile celor 
doi episcopi pentru soarta românilor au demonstrat că în pofida unor 
disensiuni, poate exista colaborare şi înţelegere între cele două 
confesiuni, ortodoxă şi greco-catolică, dacă se doreşte acest lucru de 
ambele părţi. Deşi de unul singur, episcopul Vasile Moga a reluat 

                                                           
27 Dintre aceşti tineri amintim doar câţiva şi anume: Ioan Moga, Moise Fulea (viitorul 
director al şcolilor româneşti), Petru Gherman (viitor protopop în Braşov), Ioan 
Popovici, Petru Barcianu (viitori asesori consistoriali), Ioan Popasu şi Nicolae Popea 
(viitori episcopi ai Caransebeşului), Ioan Hannia (director al Institutului Teologic-
Pedagogic din Sibiu), Constantin Toma (protopop în Deva), Petru Moga ş.a. (a se 
vedea: Pavel Cherescu, „Contribuţia episcopului Vasile Moga la dezvoltarea 
învãţãmântului românesc din Transilvania”, în Mitropolia Ardealului, an XXXV, numãr 5, 
1990, pp. 10-19-studiu reluat şi în cadrul volumului Contribuţii la studiul istoriei Bisericii 
Ortodoxe Române (secolele XVIII-XIX), editat de Pavel Cherescu, Oradea, Editura 
Adsumus, 2001, pp. 157-185). 
28 Printre cei care s-au folosit de aceste ajutoare au fost: George Bariţiu, Mihail Bell, 
Iacob Buda, Ioan Popovici, Anton şi Dumitru Fogoraşi, Ioan Turcu, Oprea Cornea şi 
mulţi alţii. 
29 Pavel Cherescu, ,,Contribuţia episcopului Vasile Moga”, pp. 16-17, 26-27. 
30 Mircea Pãcurariu, „Istoria Institutului Teologic de grad universitar din Sibiu. 
Întemeierea şi dezvoltarea şcolii sub episcopul Vasile Moga (1811-1845)”, în Mitropolia 
Ardealului, an VI, numãr 11-12, 1961, pp. 690-691. 

demersurile prin noi memorii pentru recunoaşterea drepturilor românilor 
şi pătrunderea lor în sistemul politic al ţării, ca a patra naţiune, cu 
drepturi egale cu celelalte naţiuni.31  

La moartea sa, episcopul Vasile Moga a lăsat o avere materială 
considerabilă: o casă de reşedinţă în Sibiu, o altă casă tot în Sibiu, o livadă 
pe seama asesorilor consistoriali, un fond pentru burse, pentru plata 
jurisconsultului Consistoriului şi pentru trebuinţele bisericii. Consistoriul 
era închegat, evoluase calitativ prin pregătirea asesorilor, iar numărul de 
protopopiate se mărise, fiind unităţi administrative cu mai multe 
protopopiate pe teritoriul lor. Într-un cuvânt, biserica cunoscuse o 
evoluţie în timpul episcopului Vasile Moga, în special în plan 
instituţional, la acest lucru contribuind, pe lângă activitatea episcopului şi 
perioada sa lungă de păstorire. 
 
 

Church and Society in the Time of Bishop Vasile Moga (1810-1845).  
Evaluation of the Sources 

 
(Abstract) 

 
The aim of this article is to frame the activity of Bishop Vasile Moga in the 

context of the religious situation from Transylvania and to present the state of the 
Orthodox bishopric and of other religious institutions such as the Consistory, 
archdeaconries, parishes, before, during, and after his age (1805-1847). The research is 
focusing on the documents of the „Vasile Moga” collection, preserved in the Church 
Archive of the Orthodox Metropolitan Bishopric of Sibiu (Arhiva Bisericească a 
Mitropoliei Ortodoxe din Sibiu), as well as the census of 1805, ,,Schematismus” (official 
register of priests, archdeacons, etc.) of 1812-1840, the census of 1850 published by 
Traian Rotariu, and not least the ,,Schematismus” of the Greek-Oriental Church, 
published at Buda, in 1846/1847. The source analysis reveals the institutional situation 
of the Transylvanian Orthodox Church from the time of Vasile Moga offering also data 
concerning the clerics and the civilians. The methodology of dealing with these sources 
is a vital aspect of this research. The study will offer a clearer and more complete image 
of the Orthodox Church of Transylvania during Bishop Vasile Moga and not least on 
the personality of this religious leader.  

Keywords: Transylvania, Orthodox Church, Vasile Moga, sources, priests, 
functions. 
 
 
 
 
 

                                                           
31 Ladislau Gyémánt, Mişcarea naţionalã a românilor, pp. 130-135. 
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SCURTE REFERINŢE BIBLIOGRAFICE DESPRE  
EPISCOPUL VASILE MOGA 

 
Daniela-Carmen Sava 

Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu 
 

„Aduceţi-vă aminte de mai marii voştri cari v-au 
grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu, la a căror 
săvârşire a vieţii privind, să le urmaţi credinţa” 
(Sfântul Apostol Pavel)1 

 
Cunoaşterea unui ierarh transilvan ortodox, care a păstorit 

comunitatea sieşi încredinţată timp de mai bine de trei decenii (1811-
1845) este, fireşte, o obligaţie incontestabilă pentru orice intelectual 
român. Un astfel de personaj a reprezentat un spirit al vremii sale şi 
poate fi socotit, oricine ar fi fost el, o oglindă în care se ilustrează viaţa 
unui neam în condiţii deosebit de vitrege, chiar de dinaintea Revoluţiei 
paşoptiste şi rebeliei maghiare. 

Este şi cazul episcopului de pioasă amintire Vasile Moga. Cum 
timpul când el a activat este atât de îndepărtat, iar contemporanii lui nu 
mai pot fi abordaţi, nu-şi mai pot exprima ideile şi nu-şi mai pot face 
publice părerile, bineînţeles, pentru cunoaşterea sa se apelează, pe de o 
parte, la documentele acelor ani, iar, pe de alta, este cazul să înţelegem 
acele documente prin prisma unor comentarii ale contemporanilor şi 
urmaşilor săi, imediaţi şi mai îndepărtaţi. Ne-am propus, astfel, să 
completăm cunoştinţele contemporanilor cu segmente din memoriile 
celor ce i-au fost mai apropiaţi în timp, cu texte uitate de-a lungul vremii, 
sau interpretate în mod cu totul oportunist, conform epocii în care 
acestea se făceau. Distanţa în timp de care azi beneficiem, faţă de 
aproape toţi comentatorii majori ai activităţii sale, ne permite şi chiar ne 
obligă la a reciti aceste texte în cheia viziunii actuale asupra istoriei, a 
întâmplărilor ce i-au marcat viaţa din postura urmaşilor care i-au dedicat 
mai multe sau mai puţine rânduri. Dar şi asupra clişeelor care s-au 
perpetuat de-a lungul anilor, eventual asupra cauzelor pentru care acest 
proces s-a desfăşurat în timp atât de îndelungat. 

Cel mai aplicat concept pe acest palier este acela că Vasile Moga a 
fost un ierarh „minor”. Afirmaţia este uşor de enunţat şi extrem de 
convingătoare dacă facem şi azi ceea ce au făcut urmaşii săi, dacă îl 
                                                           
1 Evrei 13, 7. Biblia adicã Dumnezeeasca Scripturã a Legii vechi şi a celei nouã, Bucureşti, 
Editura Sfântului Sinod, 1914, p. 1605. 
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comparăm cu marele, acum sfântul, mitropolit al Transilvaniei Andrei 
baron de Şaguna. Dar, corectitudinea istorică ne obligă la a face 
nuanţările care se impun: Vasile Moga a lucrat în condiţii istorico-
naţionale foarte aproape de un feudalism întârziat transilvan, iar Andrei 
Şaguna a fost un lider pe valul celor mai efervescente momente europene 
şi universale ale secolului al XIX-lea. Amândoi operează sub 
constrângeri, iar împrejurări globale din imperiu nu se pot aplica în 
contextul impedimentelor locale. Cadrul istoric este indiscutabil favorabil 
episcopului/mitropolitului Andrei. Şi da, acesta a avut un caracter mai 
puternic, o educaţie mai aleasă, vocaţia unui conducător câştigător. Şi da, 
a obosit mai greu, după şi nu înainte de a-şi duce la un sfârşit mai 
promiţător propriul program. Dar, de obosit a obosit şi el2 şi acum ne 
gândim la momentul în care, bolnav fiind, cu prilejul aniversării sale (25 
ani de păstorire în Ardeal), la care, profund frustrat, nu participă, când 
află că studenţii i-au pregătit un spectacol personalizat... lăcrimează 
înduioşat şi fericit: „[...] din gură’n gură a mers vestea laudelor asupra tinerimei 
până la urechile fericitului [...] Bucurându-se de cele auzite din mai multe părţi, 
bunul părinte m-a chemat la sine, ca pe prezidentul societăţii seminariale şi 
spunându-mi cele auzite, ce le-am confirmat şi eu, îmi zise: Mein Schatz’, voiesc să 
văd şi eu producţiunea voastră, tocmai aşa cum s-a petrecut în seminar; de aceea vă 
poftesc să veniţi cu toţii la mine la grădină, mâine după ameazi la 4 ciasuri şi să 
urmaţi înaintea mea tot aşa cum aţi făcut în Seminar’ [...] [studentul Aron 
Hamsea] începu a enumera cu căldură şi elocvenţă faptele şi meritele Mitropolitului 
asistent, acesta începu a lăcrăma tot mai mult după cum se continua vorbirea, până ce 
porni într-un plâns de-i curgeau şiroaie de lacrimi pe ambele părţi ale obrazului [...] 
iară Mitropolitul mulţumindu-ne şi binecuvântându-ne ne-a dimis cu bunătate. O 
explicare. Fericitul Mitropolit Andrei Br. De Şaguna, pentru convingerile sale politice 
de a întra românii în activitate [politică] şi în era nouă politică a dualismului, a fost 
în anii din urmă ai vieţii sale cu necruţare atacat în o parte a jurnalisticei române 
[...] Pentru aceste atacuri vehemente Şaguna s-a indignat şi mâhnit adânc în sufletul 
său, ştiind cât bine a realizat el pentru poporul român. Prin cuvântarea [studentului], 
plină de laude pentru activitatea sa mănoasă, Şaguna, stingherit şi deşteptat oarecum 
din pesimismul în care căzuse în timpul din urmă, a fost pătruns în sufletul său la 
auzul cuvintelor de recunoştinţă eşite din inima şi gura tinerimei seminariale inocente 
şi neatinse de valurile patimilor”.3 

                                                           
2 Ana Grama, „Şaguniene. Jubileul din august 1871, ca un cântec de lebãdã”, în 
Transilvania, an XXXVII, numãr 9-10, 2008, pp. 110-118. 
3 Ilarion Puşcariu, „Din anii ultimi ai vieţii mitropolitului Andrei Baron de Şaguna, 
despre boala şi moartea lui”, în Mitropolitul Andrei baron de Şaguna. Scriere comemorativã la 
serbarea centenarã a naşterii lui, Sibiu, Editura Consistoriului Mitropolitan, 1909, p. 422. 
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2 Ana Grama, „Şaguniene. Jubileul din august 1871, ca un cântec de lebãdã”, în 
Transilvania, an XXXVII, numãr 9-10, 2008, pp. 110-118. 
3 Ilarion Puşcariu, „Din anii ultimi ai vieţii mitropolitului Andrei Baron de Şaguna, 
despre boala şi moartea lui”, în Mitropolitul Andrei baron de Şaguna. Scriere comemorativã la 
serbarea centenarã a naşterii lui, Sibiu, Editura Consistoriului Mitropolitan, 1909, p. 422. 

Motivele gesturilor de deznădejde care i-au intrigat/ofuscat pe 
contemporani pot fi chiar şi mai lesne găsite într-o viaţă de episcop cum 
a fost cea a lui Vasile Moga. Este probabil în firea lucrurilor ca oamenii 
să te ridice, dar să te şi scadă! Dacă adeseori s-a spus că Andrei Şaguna şi-
a exprimat nemulţumirea faţă de înaintaşul său, vorbele bune fiind 
socotite cu totul convenţionale (cele din Istoria Bisericii), vom supune 
observaţiei un citat mai jos. Aici, fără a intenţiona în mod expres acest 
lucru, marele ierarh, în momentul solemn al deschiderii Sinodului din 
anul 1850, îi absolvă pe toţi înaintaşii de vini personale în contextul 
realizărilor performante, evident, implicit pe Vasile Moga. La acel Sinod, 
pe care însuşi îl socotea cel mai important lucru realizat la acea dată 
pentru „neamul nostru cel obidit”, la care participă şi Avram Iancu, tânărul 
ierarh, nu mai tânăr decât Vasile Moga când acesta a primit mandatul de 
episcop, face o declaraţie de repunere a lucrurilor în limitele adevărului 
general: „Eu însumi mărturisesc că ne pare tuturor foarte greu că nu putem arăta 
nici un monument vechi măreţ în eparhia noastră, însă nu pentru aceea că doară 
străbunii noştri nu ar fi fost oameni harnici, ci pricina sărăciei noastre de astăzi este 
aceea că mâna cea vrăjmaşă şi pismaşă ni-au răpit toate câte ne-au fost mai sânte şi 
mai preţuite […] pre preoţii şi pre poporenii noştri i-au silit a da zeciuială la preoţii 
de alte religii […] declaraţie care are valoarea unui certificat de merit”.4 

Privind astăzi la memoria lui Vasile Moga, când spiritele s-au mai 
liniştit, Sebastian Stanca5 face un inventar al părerilor diferiţilor istorici, 
care, în lipsă de informaţii, au caracterizat epoca lui Vasile Moga ca o 
‚,epocă de lâncezeală şi decadenţă”, pe episcop ca un ,,om leneş, trândav şi 
răutăcios”, ba unii i-au ridicat acuze grave, cari îl arată ,,nevrednic de cârja 
arhierească”. 

De pildă, Ilarion Puşcariu spune că episcopul Vasile Moga a fost 
o „unealtă inconştientă în mâinile uniţilor, cărora le-a făcut promisiuni, că nu va 
împiedica propaganda unirii şi a făcut contractul ruşinos al celor 19 puncte cu 
guvernul”.6 Ilarion Puşcariu, „robit de personalitatea lui Şaguna crede că îi face un 
bun serviciu întunecând pe antecesorul lui. Spunând acestea, el îşi întemeiază 
afirmaţiile pe ,,spusele” unui candidat de preot, care le ,,auzise” şi el de la moşul 
său”.7 Despre ,,reversalii’ date uniţilor nu avem nici o urmă, iar 
                                                           
4 Actele soboarelor bisericei greco-resaritene din Ardeal din anii 1850 şi 1860, Sibiiu, Tipografia 
diecesana, 1860, p. 23. 
5 Sebastian Stanca, Viaţa şi activitatea Episcopului Vasile Moga 1774-1845, Cluj, Tipografia 
Eparhiei Ortodoxe Române, 1938, pp. 108-110. 
6 Ilarion Puşcariu, Metropolia Românilor ortodocşi din Transilvania, 1900, Sibiu, Tipografia 
Arhidiecezanã, p. 2, apud Sebastian Stanca, Viaţa şi activitatea Episcopului Vasile Moga, p. 
108. 
7 Ibidem, p. 109. 
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,,contractul” celor 19 puncte n-a fost o învoială cu guvernul, ci o copie 
mai dezvoltată a instrucţiei date de Maria Tereza şi urmaşii ei începând 
de la 1761 şi episcopilor anteriori lui Vasile Moga. Cu episcopul de la Blaj 
a trăit în relaţiuni rele, tocmai pentru că făcea opoziţie propagandei 
catolice. Puşcariu însuşi se contrazice când constată: „atâtea piedici şi 
greutăţi se prevedeau la realizarea visului (Românilor) încât numai puterea şi darul 
Duhului Sfânt mai erau în stare să inspire speranţa într-un viitor mai fericit”.8 

Sârbii scriu că Moga n-avea idee de conducerea unei episcopii, a 
jefuit banii publici, a instalat în reşedinţa din Sibiu o cârciumă, şi-a 
îmbogăţit nepoţii şi sub el „au trecut la unire peste o sută mii ortodocşi […] 
Sârbii duşmăneau pe Vasile Moga pentru că sprijinea acţiunea arădanilor de a scoate 
biserica română ortodoxă din Ardeal de sub stăpânirea metropolitului de Carloviţ”. 
Chestiunea cu cârciuma e o insinuare perfidă. Dacă ar fi adevărată, 
duşmanii episcopului şi, în special, Gheorghe Lazăr n-ar fi întârziat ca să 
o exploateze. Tot aşa şi „îmbogăţirea nepoţilor”. Episcopul a încasat taxe de 
la candidaţii de preoţi, ceea ce au făcut toţi vlădicii şi înainte şi după el. 
Dar, din banii adunaţi a făcut fonduri, nu i-a dat nepoţilor săi. Episcopul 
a avut doi nepoţi, pe Ion şi Avram Moga, două nepoate Anghelina 
(Fulea) şi Gheorghiţa (Santei) şi trei strănepoţi Petru, Ion, Ignatie, 
studenţi eminenţi, morţi în floarea vieţii. Pe aceştia i-a ajutat la studii, dar 
toţi membrii familiei lui au trăit şi au murit în condiţii materiale modeste. 
Niciunul nu s-a avântat la bogăţii din graţia episcopului. Dimpotrivă, 
episcopul era zgârcit faţă de ei. Dovadă şi faptul că în 1830, când 
profesorul Ion Moga i-a cerut oarecare favoruri în legătură cu leafa şi 
locuinţa şi distincţia de arhidiacon episcopul l-a refuzat. Pentru aceasta, 
Ion Moga l-a pârât la guvern şi acesta a încredinţat pe episcopul catolic 
Nicolae Kovacs să facă anchetă. Iar acesta constată că Ion Moga s-a 
purtat ingrat faţă de unchiul său.9 

Gheorghe Haines spune că Vasile Moga n-a făcut nimic pentru 
cler, „poate şti latineşte şi ungureşte, dar e un om trândav, lăsător şi slab”. 
Caracterizarea ce  i-o face Haines, în preajma alegerii de episcop, este 
uşor de explicat, câtă vreme el însuşi căuta protecţia guvernatorului 
Banffy pentru a ajunge episcop. În cele din urmă a fost bun prieten şi 
colaborator al lui Vasile Moga.10 

„Promemoria” adresată contelui Kollovrath ni-l arată pe Vasile 
Moga potrivnic „instrucţiilor preaînalte” duşman al saşilor şi neglijent în 
cultivarea clerului şi a poporului. „Prestaţiunile răposatului episcop Vasile 

                                                           
8 Ibidem. 
9 Sebastian Stanca, Viaţa şi activitatea Episcopului Vasile Moga, pp. 108-110. 
10 Ibidem, pp. 9-10, 108. 

Supliment nr. 1, 2017

88
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8 Ibidem. 
9 Sebastian Stanca, Viaţa şi activitatea Episcopului Vasile Moga, pp. 108-110. 
10 Ibidem, pp. 9-10, 108. 

Moga în cursul administrării sale de mai mulţi ani nu au mulţămit de loc comuna 
bisericească, fiindcă acela contrar instrucţiunii preaînalte ce i-sa fost dat, căuta atât la 
sfinţirea preoţilor, cât şi la alte funcţiuni preoţeşti, numai interesul său propriu, a 
vătămat decorul bisericei, a negles cultivarea clerului şi a poporului, lăsându-se a fi 
întrebuinţat de unealta altora, precum şi în ultima dietă, unde dimpreună cu episcopul 
unit a păşit cu plânsori contra saşilor”.11 Promemoria apărută după moartea 
lui Vasile Moga şi ticluită de saşi, evident că era plină de ură împotriva lui 
pentru că se războise cu saşii, iar aceştia credeau acum că ponegrind 
memoria lui vor putea împiedica numirea unui alt episcop tot român.12 

Nicolae Iorga îl osândeşte aspru pe episcopul Vasile Moga, 
afirmând că preoţii lui Moga, „să-i odihnească Dumnezeu pe ei şi pe Vlădica 
Moga, şi să dea Dumnezeu ca sămânţa lor să stârpească şi în Ardeal şi în alte părţi. 
Nu numai sămânţa aceia de preoţi, dar şi sămânţa aceia de conducători, pentru că 
Moghiştii nu sunt numai cu anteriu şi potcap, ci îmbracă toate hainele, provocând 
toate nenorocirile unei ţări şi unui neam”.13 Marele istoric Nicolae Iorga, ca şi 
arhimandirtul Ilarion Puşcariu, a fost preocupat de măreţia personalităţii 
lui Şaguna şi face mare nedreptate lui Vasile Moga, caracterizându-l cu 
nemeritată cruzime. 

Avram Sădean îl scoate pe Vasile Moga vinovat în conflictul cu 
Gheorghe Lazăr, numindu-l „mărginit şi robit sufleteşte de întunerec ca şi turma 
pe care o păstoria”.14 

Gheorghe Bogdan-Duică îl face pe Moga „criminal” în conflictul 
cu Gheorghe Lazăr, atribuind episcopului agresiunea lui Feketici, 
zădărnicirea alegerii lui Gheorghe Lazăr de episcop la Arad, reducerea 
lefii şi escortarea acestuia de la Braşov. A pus la cale „o nemernică 
conjuraţiune în inimile ascunse sub reverendele preoţilor ortodoxiei sibiene”.15 

Atât Avram Sădean, cât şi Gheorghe Bogdan-Duică, se lasă 
ispitiţi de opera săvârşită de Gheorghe Lazăr ulterior în România şi sub 
acest aspect judecă pe „Vasile Moga, căutând să scoată pe Gh. Lazăr şi în 
vremea cât a stat în Sibiu, curat ca lumina soarelui. Leafa lui Gh. Lazăr nu i-a 
redus-o episcopul, pentru că G. Lazăr şi-o primea direct din fondul sidoxial, 

                                                           
11 Ilarion Puşcariu „Spicuiri şi fragmente din corespondenţa lui Şaguna” în Mitropolitul 
Andrei baron de Şaguna. Scriere comemorativã la serbarea centenarã a naşterii lui, Sibiu, Editura 
Consistoriului Mitropolitan, 1909, pp. 472-473.  
12 Sebastian Stanca, Viaţa şi activitatea Episcopului Vasile Moga, p. 110. 
13 Nicolae Iorga, „Serbarea comemorãrii lui Şaguna de la Ateneu”, în Neamul Românesc, 
an IV, 1909, pp. 1946-1947. 
14 Avram Sãdean, Date nouã despre Gheorghe Lazãr, Arad, Tiparul Tipografiei Diecezane 
gr.-ort. Române, 1914, p. 31. 
15 Sebastian Stanca, Viaţa şi activitatea Episcopului Vasile Moga, p. 109; Gheorghe Bogdan-
Duicã, Gheorghe Lazãr, Bucureşti, Cultura Naţionalã, 1924, pp. 147-153. 
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administrat de guvern prin perceptoratul din Sibiu. Cu locuinţa nu l-a putut şicana, 
ci mizeriile i le făceau gazdele la cari locuia, pentru că nu îşi plătea chiria. Nu l-a 
adus cu forţa de la Braşov, ci Gh. Lazăr s-a întors de bună voie. În cauza cu 
Feketici n-a fost amestecat episcopul, dimpotrivă a căutat să-l apere pe Gh. Lazăr şi 
pentru aceasta a fost avertizat şi el de guvern. ,,Crima” cu alegerea de episcop la 
Arad este deplin dovedită că nu Vasile Moga l-a împiedicat pe Gh. Lazăr de la 
episcopie, ci dimpotrivă l-a recomandat, dar nu l-au vrut alţii. Dacă Vasile Moga ar 
fi fost duşman lui Gheorghe Lazăr, nu i-ar fi tolerat patru ani de zile toate capriciile 
şi ieşirile veninoase de repeţite ori”.16 

Cele expuse mai sus, precum si regestele ce urmează a fi 
prezentate, sunt o dovadă clară, că învinuirile ce sunt aduse episcopului 
Vasile Moga sunt pe cât de neîntemeiate, pe atât de nedrepte. Profesorul 
Ioan Lupaş, cu discernământ critic, a prevăzut că cercetările vor lămuri 
adevărul istoric şi vor prezenta pe episcopul mai sus menţionat într-o 
lumină mai favorabilă. 

„Iperzelul” detractorilor lui Vasile Moga se explică prin faptul că 
activitatea lui este cântărită în cumpăna evenimentelor radical schimbate 
de mai târziu şi sub prisma personalităţii mitropolitului Andrei baron de 
Şaguna. Adevărat că s-a ridicat mult peste contemporanii săi. A fost, însă, 
o apariţie excepţională. Judecata dreaptă nu poate trece peste cadrele 
vremii în care a trăit fiecare şi în cuprinsul acestor cadre trebuie 
cumpănite faptele. 

Din regestele prezentate în continuare, urmând ordinea alfabetică 
a numelor autorilor, ne putem face o imagine clară asupra felului în care 
episcopul Vasile Moga a fost prezentat atât de către urmaşii lui, cât şi de 
către istoriografia română modernă şi contemporană. 

 
Regeste reprezentative din bibliogafia mogaină 

 
 Într-un document inedit, după cum a fost gândit şi realizat, 
unicat în peisajul cultural românesc intitulat Enciclopedia Română am găsit 
informaţii preţioase cu privire la episcopul Vasile Moga. Am consultat 
mai multe variante ale enciclopediei, ca de pildă Enciclopedia Română a lui 
Diaconovici publicată la Sibiu, în anul 1904, republicată în 2015, 
Enciclopedia României, publicată la Bucureşti, în 193617 şi Enciclopedia 

                                                           
16 Sebastian Stanca, Viaţa şi activitatea Episcopului Vasile Moga, pp. 110-111. 
17 Enciclopedia României, ediţia întâia, volum I, Bucureşti, Imprimeria Naţionalã, 1936, p. 
420, 778. 
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16 Sebastian Stanca, Viaţa şi activitatea Episcopului Vasile Moga, pp. 110-111. 
17 Enciclopedia României, ediţia întâia, volum I, Bucureşti, Imprimeria Naţionalã, 1936, p. 
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Română Minerva,18 publicată la Cluj în 1999. Dacă în ultimele două se fac 
prezentări succinte cu privire la episcopul Vasile Moga, în Enciclopedia lui 
Diaconovici avem o prezentare mai detaliată, informaţiile fiind preluate 
de la Eusebiu Roşca, din care am dori să cităm câteva rânduri: ,,Moga 
Vasile, primul episcop român în eparhia gr.-or. a Ardealului după reîntregirea ei în 
urma vacanţei îndelungate, n. la 1774, în oraşul Sebeşul săsesc, unde a funcţionat 
mai mulţi ani ca preot necăsătorit. La alegerea de episcop săvârşită în Turda la 19 
Septembrie 1810, intrând şi el în ternar între cei aleşi după numărul voturilor în 
rândul al doilea, fu numit episcop... de cătră mitropolitul sârbesc Ştefan 
Stratimirovici. Moga a păstorit ca episcop 35 de ani, adecă până la 1845, când a 
reposat... El a fost un bărbat popular şi un protopop al bisericei ortodoxe din 
Transilvania de pe acel timp. Moga a donat prin testament bisericei mai multe 
obligaţiuni private, cari după moartea lui, prin purtarea de procese îndelungate 
realisându-se în parte mare, s-a creat fundaţiunea ce poartă numele lui”.19 
 

AARON, VASILE (1780-1821) 
 

În lucrarea Scrieri antume 1806-1821 a lui Vasile Aaron, ediţie 
îngrijită şi cu un studiu ce aparţin doamnei Liliana Maria Popa, respectiv 
domnului Ioan-Nicolae Popa, într-o notă, la pagina 50 apare o menţiune 
despre episcopul Moga, şi anume: ,,Moise (Moisi) Bota (1789-1872), 
învăţător la Lipova şi în alte localităţi din Banat. Îngrozit de autorităţile ecleziastice 
sîrbeşti ale Carloviţului pentru că a tipărit cu litere latine un abecedar şi pentru că 
milita pentru înfiinţarea unei episcopii româneşti în Banat, a găsit protecţie la Sibiu, 
la episcopul Vasile Moga”.20 

În lucrarea Vasile Aaron 1780-1821. Studiu monografic, cei doi 
autori Liliana Popa şi Ioan Popa ne atrag atenţia cu privire la lista 
colegiilor, e vorba aici de Liceul Piariştilor, ,,listă edificatoare, prin diversitate 
etnică şi religioasă, pentru larga deschidere a respectivei instituţii şi pentru rolul ei în 
formarea elitelor intelectuale ale Transilvaniei. Vasile Aaron se adaugă astfel listei 
ample a celor peste o mie de români trecuţi prin şcolile catolice ale Transilvaniei în 
veacul al XVIII-lea şi a celor mai scurte, dar extrem de consistente, a celor care au 
învăţat la Colegiul din Cluj: toţi episcopii uniţi din Ardeal, de la Ioan Pataki la 
Ioan Bob, mai mulţi membrii ai vestitelor familii Dobra, Boer, Caliani, Aron, 
Dăianu, Pop, Şincai, Meheşi, până la Vasile Moga, Ioan Lemeni şi Gheorghe 

                                                           
18 Minerva. Enciclopedia Românã, Cluj, Editura Comitetului de Redacţie al Enciclopediei 
Române, 1999, p. 685. 
19 C. Diaconovich, Enciclopedia românã, tom III K-Z, Sibiiu, Editura şi Tiparul lui W. 
Krafft, 1904, pp. 308-309. 
20 Vasile Aaron, Scrieri Antume 1806-1821, Cluj-Napoca, Editura Curs, 2013, p. 50.  
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Lazăr. Concluzia istoricului Toth Zoltan, este că fără existenţa acestei instituţii, 
abia dacă ne-am putea imagina formarea spirituală a individualităţii politice 
române”.21 

,,Dată fiind relaţia specială pe care o avea Vasile Aaron cu Consistoriul 
ortodox, a participat cu siguranţă în 1810 la importantul eveniment al instalării 
festive a primului prelat român în fruntea episcopiei ortodoxe a Transilvaniei, în 
persoana lui Vasile Moga, care îl cunoştea şi îl sprijinise pe avocatul sibian, de care 
era apropiat şi ca vârstă”.22 

,,În Arhiva mitropolitană, în fondul Vasile Moga, există chiar şi un indice 
alfabetic incomplet al protocoalelor de şedinţă ale Consistoriului din anii 1805-1821, 
care însă n-au beneficiat de un studiu ca cel întreprins de părintele istoric Voileanu. 
Datorită bogăţiei de informaţii privind viaţa Bisericii ortodoxe din acea perioadă, pe 
care le conţin, ele ar merita să fie publicate. Alte menţiuni despre episcopul Vasile 
Moga apar la paginile 131, 132, 145 şi respectiv la 221”.23 
 

ABRUDAN, MIRCEA-GHEORGHE (n. 1986) 
 
„Istoriografia, prin lucrările lui Nicolae Popea, Ilarion Puşcariu, Ioan 

Lupaş, Nicolae Iorga, Gheorghe Bogdan Duică a preluat o parte din acuzele 
exprimate de Şaguna şi de sârbi referitoare la dezorganizarea episcopiei, nepotismul şi 
caracterul ,,lipsit de energie, trândav şi răutăcios” al lui Moga şi trecerile masive la 
unire, evaluând episcopatul mogaian în termeni negativi. Deşi au făcut apel la o serie 
de surse primare, pe care le-au analizat mai mult sau mai puţin în contextul epocii-
discriminator faţă de ortodocşi-, discursul acestor istorici este tributar unei perspective 
comparative aplicate în cadrul prezentărilor lor, judecând episcopatul mogaian, prin 
raportare la perioada şaguniană”.24 

„Focalizarea cercetărilor istoriei românilor ardeleni asupra mitropolitului 
Şaguna a provocat în mod direct o punere în umbră a predecesorului său în scaunul 
episcopal. Această marginalizare istoriografică a lui Vasile Moga se datorează însă 
şi precarităţii surselor primare, ştiut fiind faptul că arhiva şi biblioteca eparhială din 
Sibiu au ars aproape în totalitate în timpul revoluţiei paşoptiste, mai exact în lunile 
de primăvară ale anului 1849 când cetatea a fost ocupată de trupele maghiare ale 
generalului Josif Bem. De aceea, orice descoperire de noi surse arhivistice, istoriografice 
străine şi din presa vremii despre viaţa şi activitatea episcopului Moga este nu numai 
                                                           
21 Liliana Maria Popa, Ioan-Nicolae Popa, Vasile Aaron 1780-1821. Studiu monografic, 
Sibiu, Editura InfoArt Media, 2011, p. 66. 
22 Ibidem, p. 99. 
23 Ibidem, p. 131, 132, 145 şi 221. 
24 Mircea-Gheorghe Abrudan, Ortodoxie şi Luteranism în Transilvania între Revoluţia 
paşoptistã şi Marea Unire. Evoluţie istoricã şi relaţii confesionale, Sibiu/Cluj-Napoca, Editura 
Andreiana/Presa Universitarã Clujeanã, 2015, pp. 135-136. 
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21 Liliana Maria Popa, Ioan-Nicolae Popa, Vasile Aaron 1780-1821. Studiu monografic, 
Sibiu, Editura InfoArt Media, 2011, p. 66. 
22 Ibidem, p. 99. 
23 Ibidem, p. 131, 132, 145 şi 221. 
24 Mircea-Gheorghe Abrudan, Ortodoxie şi Luteranism în Transilvania între Revoluţia 
paşoptistã şi Marea Unire. Evoluţie istoricã şi relaţii confesionale, Sibiu/Cluj-Napoca, Editura 
Andreiana/Presa Universitarã Clujeanã, 2015, pp. 135-136. 

binevenită şi salutară, ci mai ales imperios necesară pentru a contribui la 
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rezultatul unei cercetăti doctorale realizate de preotul Sebastian Stanca (1878-1947) 
sub îndrumarea profesorului Ioan Lupaş la Universitatea din Cluj, lucrare publicată 
în anul 1938 la editura Eparhiei Ortodoxe Române a Vadului, Feleacului şi 
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25 Idem, ,,Activitatea şi moştenirea Episcopului Vasile Moga în lumina unor documente 
culese din arhivele de la Viena”, în volumul Pãstori şi pãstorire în trecutul Bisericii noastre, 
coordonat de Florin Dobrei, Cluj-Napoca/Deva, Editura Argonaut/Editura  Episcopiei 
Devei şi Hunedoarei, 2015, pp. 439-440. 
26 Idem, ,,Un necrolog nemţesc al episcopului Vasile Moga (+17 octombrie 1845)”, în 
Telegraful Român, an 163, numãr 37-40, 1 şi 15 octombrie, 2015, p. 9. 
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Ortodoxe ardelene în momentul trecerii sale la cele veşnice. Chiar dacă acelaşi tablou 
pozitiv este zugrăvit în tomul II al ,,Istoriei Bisericii Ortodoxe” a lui Şaguna, cu 
totul altfel însă apare imaginea lui Moga şi a episcopiei în corespondenţa vicarului 
Şaguna cu Mitropolitul Rajacici şi în opinia conducerii ierarhiei sârbeşti”.27 

„O încercare ambiţioasă de ,,reabilitare a memoriei acestui episcop” şi de 
,,restabilire a adevărului istoric”, a încercat să o întreprindă preotul Sebastian Stanca 
(1878-1947) în cercetarea sa doctorală dedicată vieţii şi activităţii lui Vasile Moga 
publicată în anul 1938. Cu toate că lucrează pe baza unui material documentar 
larg-astăzi mai mult sau mai puţin pierdut sau rătăcit-îşi asumă bibliografia 
existentă, Stanca nu reuşeşte să se desprindă de o descriere biografică generală a 
ierarhului, creionând activitatea sa bisericească, culturală, politico-naţională, 
subliniind, de asemenea, relaţia sa cu Gheorghe Lazăr, ,,luptele” ierarhului cu saşii, 
prozelitismul uniat şi restricţiile impuse la urcarea pe scaunul vlădicesc. El propune, 
aşadar o cercetare focalizată biografic şi nu instituţional, astfel că evoluţia structurilor 
bisericeşti ortodoxe-consistoriu, protopopiate, parohii-din vremea mogaiană, rămân 
până astăzi destul de sumar sau chiar deloc cunoscute. Chiar dacă asupra unui 
segment al păstoririi lui Moga este proiectată o nouă lumină prin lucrările lui 
Ladislau Gyémánt, care evidenţiază în mod elocvent activitatea sa politico-naţională, 
şi ale lui Daniel Dumitran, care prezintă relaţiile sale cu clerul greco-catolic şi 
negocierile desfăşurate de el în secret cu emisarii Romei şi ai curţii în vederea adoptării 
Unirii religioase, scoaterea la lumină a dimensiunii instituţionale a episcopatului lui 
Vasile Moga, şi, respectiv, restituirea modului de organizare şi funcţionare a Bisericii 
Ortodoxe în perioada sa de păstorire rămân, totuşi, o sarcină de viitor a 
istoriografiei”.28 
 

BARCIANU, P., DANIIL (1847-1903) 
 

„Născut la a. 1770 în satul Glogoveţ, lângă Blaş, ca fiul unui preot şi-a 
făcut studiile liceale în Blaş şi cele filosofice în Cluş, er ca bărbat şi-a petrecut viaţa în 
Sibiiu ca ,,fişc”, adecă advocat, al consistoriului de la episcopia ortodoxă resăritenă, 
reînviată în deceniile din urmă ale secolului trecut. Având inimă caldă pentru 
trebuinţele poporului său, el nu s-a mărginit numai la procesele, ce avea să le pledeze 
la tribunal, ci a pledat înaintea  publicului mare a conaţionalilor săi causa sântă, 
culturală a poporului, lucrând cu zel şi stăruinţă neobosită prin numeroasele sale 
scrieri nu numai pentru a-i procura o plăcută trecere de vreme, ci pentru a-i deştepta 
mintea, a-i nobilita inima şi a-i desvolta gustul pentru carte şi pentru frumos, ca astfel 
să ajungă cu vremea a înţelege şi a se interesa şi de cestiuni de natura celora, ce le 
puseră în curgere Clain, Văcărescu, Şincai, Maior şi Lazăr, şi cunoscându-şi 
                                                           
27 Ibidem, p. 135. 
28 Ibidem, pp. 136-137. 
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27 Ibidem, p. 135. 
28 Ibidem, pp. 136-137. 

adevăratele sale trebuinţe, să devie şi capabil a şi le îndestula [...] Traiul în familie de 
preot de la sat , unde era tradiţională cultivarea cu îngrijire a simţului religios, cultura 
primită în şcole, unde autorii clasici latini făceau parte esenţială din înveţăment, 
contactul cu bărbaţii, cari cu puterea unei revelaţiuni noue propagau idea despre 
latinitatea poporului român şi a limbei lui, şi în fine propriile aplecări firesci spre 
poesie, sunt elementele, cari au dat direcţiune lucrării literare ale lui Aron: Originea 
lui din popor îl îndrumă la compunerea de lucrări accesibile inteligenţei şi apropiate de 
viaţa şi de preocupaţiunile lui; originea din familie de preot îl sfătuesce a se folosi 
întrânsele de sprijinul puternic, ce i-l oferă religiunea creştină; cultura lui îl îndemnă a 
nu uita să înfăţiseze, încât se pote, poporului şi ideea latinităţii originei şi a limbei lui 
[...] Atâta îmi aduc aminte , că băiat fiind, am auzit pre moşul meu, popa Dan 
(+la anul 1866, în vârstă de 80 de ani), povestindu-ne de multe ori despre păţaniile 
lui până să ajungă paroch în Răşinari, şi despre necazurile, ce a avut, până să ajungă 
cu mare greutate şi cu mijlocirea episcopului Moga, să-şi vadă pre fiul său mai mare, 
Sava, tatăl meu, primit la şcola nemţescă din Sibiiu. În aceste povestiri adeseori se 
făcea amintire de un ,,fişc” (advocat) al consistoriului, Vasilie Aron, pre care-l 
cunoscea. Tot de la moşul meu am auzit, că acest advocat îşi avea locuinţa în casa 
cunoscută mai târziu sub numirea ,,Hotel Lubonţ” şi ,,Hotel Bucureşti”, acum sub 
nr. 30 din strada Măcelarilor, lângă residenţa archiepiscopescă de azi”.29 
 

BARIŢIU, GEORGE (1812-1893) 
 
„Episcopul Moga era suflet bun de om, îsi iubea naţiunea şi biserica sa cu 

toată căldura inimii sale, dar faţă cu lumea din afară şi mai ales cu adversarii nu ştia 
să impuie întru nimic […] Fraţii săi în Christos, episcopi de aceeaşi confesiune 
religioasă în Ungaria, figurau de la 1791 în rândul magnaţilor ţării; acest episcop 
abia avea autoritatea cîtă are astăzi un protopop”.30 

„Grele şi, în parte, umilitoare au fost condiţiunile puse acelui episcop; acela 
însă care îşi va fi luat osteneala de a cerceta de aproape care erau bărbaţi de stat în 
Transilvania, a căror influenţă şi intrigă (importanţă) precumpănea, pe la 1810, la 
Viena, nu se va mira nici de rigoarea acelor condiţii şi nici că a fost denumit, la acea 
demnitate înaltă bisericească, un preot, care, după cum ştiu bine contemporanii, s-a 
mirat el însuşi de prea înalta distincţiune la care ajunsese V. Moga, a trebuit să 

                                                           
29 Daniil P. Barcianu, ,,Vasilie Aron (1770-1822). O scriere încã necunoscutã a lui”, în 
Programã a Institutului pedagogico-teologic al archidiecesei ortodocse române din Transilvania în Sibiiu 
pe anul scolariu 1898/9, Sibiiu, Tiparul Tipografiei Archidiecesane, 1899, pp. 7-9, 16.   
30 George Bariţ, Pãrţi alese din Istoria Transilvaniei, volum I, ediţia a II-a, Braşov, Tipocart 
Brasovia, 1993, p. 559. 
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simtă, din acel moment, lipsa de bărbaţi, atât luminaţi, cât şi foarte activi, cu a căror 
conlucrare să poată conduce un popor atât de numeros”.31 

„Episcopul Gherasim, în lipsă de un actuar bun, cunoscător de limba latină 
şi de cele trei ale patriei, a chemat şi aplicat în cancelaria sa pe Aron Budai, de 
confesiune unită, care se afla şi în serviciul statului la tezaurariat; iar după moartea 
episcopului Gherasim, tot acel Budai a purtat afacerile diecezei, ca secretar, şi în zilele 
episcopului Vasile (Moga), pînă la 1843”.32 

„Evenimente de înaintea dietei transilvane de la 1837. Dietă seacă de rezultate. 
Petiţiunea episcopului Vas(ile) Moga. În răstimpul de doi ani, Transilvania fu gubernată 
mai mult milităreşte de către arhiducele Ferdinand d’Este. Acea rigoare însă o simţeau 
mai mult numai clasele privilegiate, care, cum zice proverbul, nu-şi încap în piele. La 
masele poporului cultivator străbătuse şi fără nici o publicitate ştirea despre legea urbarială 
din Ungaria, prin care se uşurase foarte mult starea iobăgimii şi oamenii întrebau că oare 
când are să ajungă ,,Orbariul” acela şi pe la noi: iar unii călătoreau pedeştri la Oradea 
Mare, alţii la Arad, ca să-şi ,,cumpere orbariu”. Mulţi din oamenii căutători de 
,,orbariu” păţeau foarte rău, căci, după ce se afla despre încercările lor, erau închişi prin 
curţile domneşti şi bătuţi cumplit”.33 

„Atîta le trebuia aristocraţilor feudali şi patricienilor saşi, pentru ca să ia la 
fugă pe mitropolit ori vreun episcop românesc, de cîte ori ar fi plecat în vreo vizitaţiune 
canonică. Chiar şi urmele acestei legi ostile religiunei a rămas în ţară pînă la moartea 
episcopului Vas(ile) Moga, întîmplată în toamna anului 1845”.34 

„În Noiembrie 1845, moare episcopul greco-ortodox Vasile Moga, după 
care, în iulie 1846, vine ca vicar, recomandat de baronul S. Josika, arhimandritul 
Andrei Şaguna, fost egumen la mănăstirea sîrbească Kovili în districtul Bacica”.35 

„Testamentul episcopului diecezei greco-ortodox Vasile Moga, tradus din 
originalul românesc, în limba latină, copie aflată între hârtiile fericitului Iacob 
Bologa, pe atunci cancelist la table regească, apoi şi notar consistorial […] Au fost 
făcute două exemplare ale acestei dispoziţii, iar pe acestea le-am întărit cu semnătura 
mea şi cu sigiliul episcopal. Sibiiu, la 10 August 1845”.36 
 

BOCŞAN, NICOLAE (1947-2016) 
 
„De-a lungul secolului al XIX-lea convieţuirea româno-săsească nu a fost 

lipsită de animozităţi, de dispute, mai ales pe tema românilor de pe Pământul crăiesc, 

                                                           
31 Ibidem, p. 522. 
32 Ibidem, p. 512. 
33 Ibidem, p. 554. 
34 Ibidem, p. 554. 
35 Ibidem, p. 582. 
36 Ibidem, pp. 759-762. 

Supliment nr. 1, 2017

96



simtă, din acel moment, lipsa de bărbaţi, atât luminaţi, cât şi foarte activi, cu a căror 
conlucrare să poată conduce un popor atât de numeros”.31 

„Episcopul Gherasim, în lipsă de un actuar bun, cunoscător de limba latină 
şi de cele trei ale patriei, a chemat şi aplicat în cancelaria sa pe Aron Budai, de 
confesiune unită, care se afla şi în serviciul statului la tezaurariat; iar după moartea 
episcopului Gherasim, tot acel Budai a purtat afacerile diecezei, ca secretar, şi în zilele 
episcopului Vasile (Moga), pînă la 1843”.32 

„Evenimente de înaintea dietei transilvane de la 1837. Dietă seacă de rezultate. 
Petiţiunea episcopului Vas(ile) Moga. În răstimpul de doi ani, Transilvania fu gubernată 
mai mult milităreşte de către arhiducele Ferdinand d’Este. Acea rigoare însă o simţeau 
mai mult numai clasele privilegiate, care, cum zice proverbul, nu-şi încap în piele. La 
masele poporului cultivator străbătuse şi fără nici o publicitate ştirea despre legea urbarială 
din Ungaria, prin care se uşurase foarte mult starea iobăgimii şi oamenii întrebau că oare 
când are să ajungă ,,Orbariul” acela şi pe la noi: iar unii călătoreau pedeştri la Oradea 
Mare, alţii la Arad, ca să-şi ,,cumpere orbariu”. Mulţi din oamenii căutători de 
,,orbariu” păţeau foarte rău, căci, după ce se afla despre încercările lor, erau închişi prin 
curţile domneşti şi bătuţi cumplit”.33 

„Atîta le trebuia aristocraţilor feudali şi patricienilor saşi, pentru ca să ia la 
fugă pe mitropolit ori vreun episcop românesc, de cîte ori ar fi plecat în vreo vizitaţiune 
canonică. Chiar şi urmele acestei legi ostile religiunei a rămas în ţară pînă la moartea 
episcopului Vas(ile) Moga, întîmplată în toamna anului 1845”.34 

„În Noiembrie 1845, moare episcopul greco-ortodox Vasile Moga, după 
care, în iulie 1846, vine ca vicar, recomandat de baronul S. Josika, arhimandritul 
Andrei Şaguna, fost egumen la mănăstirea sîrbească Kovili în districtul Bacica”.35 

„Testamentul episcopului diecezei greco-ortodox Vasile Moga, tradus din 
originalul românesc, în limba latină, copie aflată între hârtiile fericitului Iacob 
Bologa, pe atunci cancelist la table regească, apoi şi notar consistorial […] Au fost 
făcute două exemplare ale acestei dispoziţii, iar pe acestea le-am întărit cu semnătura 
mea şi cu sigiliul episcopal. Sibiiu, la 10 August 1845”.36 
 

BOCŞAN, NICOLAE (1947-2016) 
 
„De-a lungul secolului al XIX-lea convieţuirea româno-săsească nu a fost 

lipsită de animozităţi, de dispute, mai ales pe tema românilor de pe Pământul crăiesc, 

                                                           
31 Ibidem, p. 522. 
32 Ibidem, p. 512. 
33 Ibidem, p. 554. 
34 Ibidem, p. 554. 
35 Ibidem, p. 582. 
36 Ibidem, pp. 759-762. 

cum s-a întâmplat în timpul episcopatului lui Vasile Moga, când cererile românilor 
au fost combătute de liderii saşi. Disputa a dat naştere la polemici, a avut ecou şi în 
presa germană, demonstrând faptul că liderii celor două comunităţi au făcut legătura 
dintre problema naţională şi cea bisericească”.37 

,,Sinodul electiv de la Turda a concentrat toată atenţia fruntaşilor români 
indiferent de confesiune. Nicoară a venit pentru a urmări rezultatul alegerii la care au 
contribuit diferite cercuri din amândouă bisericile. Stăruinţa cu care s-a aplecat asupra 
evenimentului în scrisoarea adresată lui Maior mărturiseşte acest interes. 
Dezamăgirea produsă de alegerea candidaţilor nu şi-o ascunde, acuzând intrigile din 
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BODOGAE, TEODOR (1911-1994) 
 
„Unde eram la 1816, când în Ardeal episcopul Vasile Moga se plângea că 

îi este ,,prea subţirică puterea” (Răspuns: într-o societate predominant iobăgească), iar 
peste munţi opera de redresare spirituală a lui Veniamin şi Grigorie Miculescu încă 
nu părăsise decât sporadic zidurile mănăstirilor, şi în schimb, unde am ajuns în 
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constitutivi ai lucrării de spiritualizare în lume?”.39 

 
  

                                                           
37 Nicolae Bocşan, „Prefaţã”, în Mircea-Gheorghe Abrudan, Ortodoxie şi Luteranism în 
Transilvania, p. 19. 
38 Idem, ,,Petru Maior şi Moise Nicoarã”, în volumul Slujitor al Bisericii şi al Neamului 
Pãrintele profesor universitar doctor Mircea Pãcurariu, membru corespondent al Academiei Române, la 
împlinirea vârstei de 70 de ani, coordonat de Calinic, Arhiepiscop al Argeşului şi 
Muscelului, Alexandru Moraru, Vasile Raus, Vasile Coţia, Cluj-Napoca, Editura 
Renaşterea, 2002, p. 456.   
39 Teodor Bodogae, „100 de ani de la venirea lui Şaguna în Ardeal. Câteva ştiri inedite”, 
în Revista Teologicã, an XXXVII, numãr 1-2, 1947, p. 57. 
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BRUSANOWSKI, PAUL (n. 1972) 
 

„Acesta a primit permisiunea de a se aşeza la Sibiu, unde a sosit în anul 
1811. Neavând reşedinţă, a fost nevoit să locuiască în chirie. Cum gazdele îi creau 
neajunsuri, Vasile Moga a fost nevoit ca în primii trei ani să schimbe trei case. În 
aceste condiţii, episcopul s-a apropiat de Compania grecească, reuşind să-i contopească 
pe românii ortodocşi bogaţi din Cetate”.40 
 

BULAT, G., TOMA (1887-1979) 
 
„Aflându-se la Braşov, Nectarie-căruia i se spune şi Moraitul, adică 

originar din Morea, a fost unul din ultimii ierarhi greci care au încheiat şirul 
arhiereilor străini din epoca fanariotă în Ţara Românească-era solicitat să slujească 
în bisericile ortodoxe de aici, însă potrivit canoanelor, nu putea s-o facă fără 
aprobarea episcopului locului, care era Vasile Moga, întîiul episcop român neunit (21 
aprilie 1811-11 octombrie 1845) fără legături cu eparhia Budei”.41 

„Între achiziţiile făcute de Arhivele Statului din Bucureşti, am găsit 
următoarea scrisoare dintr-o corespondenţă care pare că a existat între aceşti doi 
ierarhi ai Bisericilor româneşti (Nectarie Proin, Mitr[opolitul] Ţării Rom[âneşti] şi 
ep[iscopul] Moga). Scrisoarea are un caracter amical. Mitropolitul mulţumeşte 
episcopului pentru voia ce I se dăduse să slujească ,,soroacele” pentru decedata soţie a 
stolnicului Caracaşi, de care, de fapt, la rîndul său, se bucură episcopul. Vlădica 
Vasile mulţumeşte mitropolitului, în vederea unui eventual ajutor pentru biserica 
episcopiei ardelene, pe care-l aştepta de la serdarul Polhronie. În sfîrşit vesteşte că s-a 
dat ,,poruncă arhidiaconului Verdeş (Verzea? n. n.) să publice în bisericile din 
Braşov că mitropolitul are permisiunea să slujească, ori cînd vrea”. Această misivă 
pare că este scrisă-după anumite considerente în cursul verii anului 1819”.42 
 

CHERESCU, PAVEL (1954-2013) 
 
„Dacă nu i-au succes toate demersurile pe lângă guvernul vienez şi cel 

transilvănean pentru obţinerea de fonduri pentru dezvoltarea învăţământului, a creat 
din averea personală, în anul 1830, un fond din care a oferit burse unui număr de 
peste 100 de tineri, care au studiat Teologia, Filosofia şi Dreptul. Din rândul 

                                                           
40 Paul Brusanowski, Pagini din istoria bisericeascã a Sibiului medieval, Cluj-Napoca, Presa 
Universitarã Clujeanã, 2007, p. 246. 
41 Toma G. Bulat, „O scrisoare a Episcopului Vasile Moga cãtre Nectarie Proin 
Mitropolitul Ţãrii Româneşti”, în Mitropolia Ardealului, an X, numãr 7-8, 1965, pp. 608-
609. 
42 Ibidem. 
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40 Paul Brusanowski, Pagini din istoria bisericeascã a Sibiului medieval, Cluj-Napoca, Presa 
Universitarã Clujeanã, 2007, p. 246. 
41 Toma G. Bulat, „O scrisoare a Episcopului Vasile Moga cãtre Nectarie Proin 
Mitropolitul Ţãrii Româneşti”, în Mitropolia Ardealului, an X, numãr 7-8, 1965, pp. 608-
609. 
42 Ibidem. 

acestora s-au ridicat numeroşi cărturari, precum şi conducători politici care au militat 
pentru drepturile românilor transilvăneni, împlinind-uneori cu preţul vieţii-idealurile 
înalte semănate în sufletul lor de către ierarhul ortodox transilvănean”.43 
 

CHITUŢĂ, ALEXANDRU (n. 1984) 
 
„Vasile Moga a fost primul episcop ortodox al Ardealului în timpul 

administraţiei habsburgice, de origine română şi unul dintre primii români ce a locuit 
în cetate. Este cel care va redeschide primul seminar teologic ortodox din Transilvania, 
acolo unde va fi profesor şi Gheorghe Lazăr. A fondat nenumărate şcoli de eparhie. 
A editat cărţi religioase, a deschis primele burse acordate tinerilor teologi pentru 
definitivarea studiilor universitare. Anul acesta se împlinesc 200 de ani de la alegerea 
sa în scaunul de episcop la Sibiu 1810-2010”.44 
 

DRAGOMIR, SILVIU (1888-1962) 
 
„În şedinţa a 105-a, din 29 Ianuarie 1838, adică abia după 9 ½ luni de 

la deschiderea dietei, s-a dat citire şi unei petiţiuni a episcopului diecezei gr(eco)-
orientale, Vasile Moga, întru care acesta cerea de la dietă apărarea clerului şi 
poporului bisericii sale de asupririle suferite din partea naţiunii săseşti pe teritoriul 
locuit de ambele aceste popoare”.45 
 

HANNIA, IOAN (1818-1897) 
 
„Contele Banffy Gyorgy, atunci gubernator al ţării era proprietarul acelei 

case. Se zice că el era decis să o vândă însă nici decum la un cumpărător sas, ci numai 
la Români. Însă pe acele timpuri Românului i era imposibil a-şi agonisi şi a posede 
realităţi imobile în interiorul cetăţii. Dreptul statutar săsesc aşa numitul ,,Jus 
protimiscos” da rudeniilor vânzătorului şi vecinilor din mezuina realităţii vândânde 
drept de preferinţă la cumpărarea acelei realităţi. În lipsa rudeniilor contelui Banffy şi 
a vecinilor casei vândute, ca nu cumva aceasta-situată în centrul cetăţii-să devină 
proprietate românească, magistratul cetăţii a usurpat pentru comuna cetăţenească acest 
drept de preferinţă faţă de târgul contractat între contele Banffy şi episcopul Moga. 
                                                           
43 Pavel Cherescu, „Contribuţia episcopului Vasile Moga la dezvoltarea învãţãmântului 
românesc din Transilvania”, în Mitropolia Ardealului, an XXXV, numãr 5, 1990, pp. 26-
27. 
44 Alexandru Chituţã, „Ierarh în vremuri vitrege. Vasile Moga primul episcop la 
români”, în Ziarul Lumina, 21 decembrie 2010 disponibil la www.ziarullumina.ro. 
45 Silviu Dragomir, „Memoriul lui V. Moga din anul 1837”, în Idem, Studii şi documente 
privitoare la revoluţia românilor din Transilvania în anii 1848-1849, volum V, Cluj, Editura 
Ministeriului de Instructie, 1946, pp. 48-52. 
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Casa menţionată s-a târguit la 11 decemvrie 1819 cu suma de 36.000 fl. v. v., care 
sumă s-a răspuns (înmânat n. n.), contelui Banffy, magistratul Sibiiului însă o a 
restituit episcopului Moga, silindu-l să o primească”.46 

„Între alte multe neajunsuri pe timpul episcopiei lui Vasiliu Moga, mai era 
şi împrejurarea, că în mijlocul legioanelor de suferinţe, prigoniri, împilări şi 
neîndreptăţiri, atât episcopul Moga, cât şi oamenii din jurul lui, deveniseră de tot 
sclavisaţi, perduseră toată încrederea în forţele proprii, precum şi toată speranţa în 
mai bine, ajunseră a nu mai simţi greutatea lanţurilor, în cari ca biserică eram 
încătuşaţi, ajunseră a crede, că aceasta este soartea, acesta e destinul bisericei noastre 
în toate provinţele, din cari a se smulge numa nu mai cugeta, sau cel mult toţi erau de 
convingere, că zădarnică ar fi orice opintire”.47 
 

IORGA, NICOLAE (1871-1940) 
 

„În Sibiiu fusese aşezat în Septembre 1810 (şi sfinţit la 21 April 1811) ca 
episcop românesc parohul Sas-Sebeşului, Vasile Moga om cinstit, bun bisericaş, dar 
cu totul lipsit de însuşirile mai înalte ale preoţilor”.48 

„Dincolo la Sibiiu, Moga îşi trăia ultimii ani de bătrâneţă, ajutat în 
conducerea diecesei şi sfătuit de soţul fiicei sale Angela, Moise Fulea, protopop al 
Sibiiului până la 1850, de la care avem doar o cărticică a ,,năravurilor bune” şi o 
nouă Bucoavnă”.49 

„Când a văzut întâiu Sibiiul aşa cum îl lăsase Moga, cuvinte de plângere-i 
sunară de pe buze: Stam ca un nemernic (străin n. n.), şi nu zăriam nici măcar un 
semn, cât de mic şi de neînsemnat, al unei episcopii româneşti în Sibiiu. Unica casă 
numită a clerului, dar şi aceia în starea cea mai primitivă, era cu totul ce se putea 
zice: al nostru”.50 

„La 13 Iulie 1846, Guvernul ardelean înştiinţa pe Andrei Şaguna, 
arhimandritul de Covila, că e numit administrator al diocesei rămase vacante prin 
moartea octogenarului Moga”.51 

                                                           
46 Ioan Hannia, „Seminariul teologic şi pedagogic «Andreian» al archidiecezei ortodocse 
române din Transilvania”, în Programa Institutului pedagogico-teologic al archidiecezei ortodoxe 
române din Transilvania, Sibiu, Tiparul Tipografiei Archidiecesane, 1885, pp. 17-19, 24; 
Idem, „Seminariul teologic şi pedagogic al archidiecesei ortodocse române”, în Telegraful 
Român, an XXXIV, numãr 4, 14/26 ianuarie, 1886,  p. 13. 
47 Ibidem, numãr 7, 21 ianuarie/2 februarie, 1886, p. 25. 
48 Nicolae Iorga, Istoria Bisericii Româneşti, volum II, Bucureşti, Editura Ministeriului de 
Culte, 1930, p. 226. 
49 Ibidem, p. 272; Idem, Istoria literaturii române în veacul al XVIII-lea, volum II, Bucureşti, 
Institutul de Arte Grafice Carol Gobl, 1909, pp. 28-30. 
50 Idem, Istoria Bisericii Româneşti, volum II, p. 284. 
51 Ibidem, p. 273. 
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46 Ioan Hannia, „Seminariul teologic şi pedagogic «Andreian» al archidiecezei ortodocse 
române din Transilvania”, în Programa Institutului pedagogico-teologic al archidiecezei ortodoxe 
române din Transilvania, Sibiu, Tiparul Tipografiei Archidiecesane, 1885, pp. 17-19, 24; 
Idem, „Seminariul teologic şi pedagogic al archidiecesei ortodocse române”, în Telegraful 
Român, an XXXIV, numãr 4, 14/26 ianuarie, 1886,  p. 13. 
47 Ibidem, numãr 7, 21 ianuarie/2 februarie, 1886, p. 25. 
48 Nicolae Iorga, Istoria Bisericii Româneşti, volum II, Bucureşti, Editura Ministeriului de 
Culte, 1930, p. 226. 
49 Ibidem, p. 272; Idem, Istoria literaturii române în veacul al XVIII-lea, volum II, Bucureşti, 
Institutul de Arte Grafice Carol Gobl, 1909, pp. 28-30. 
50 Idem, Istoria Bisericii Româneşti, volum II, p. 284. 
51 Ibidem, p. 273. 

LUPAŞ, IOAN (1880-1967) 
 
„Un om mai iscusit şi mai energic, decât episcopul Moga ar fi căutat-şi ar fi 

izbutit în vreun chip-a face, chiar şi sub apăsarea acelor puncte de intoleranţă 
medievală, cel puţin un început mai serios în direcţia emancipării bisericeşti-culturale. 
Nici episcopului Moga nu i-au lipsit intenţiile bune, cari merită în toate privinţele o 
apreciere justă,-dar îi era cam-,,subţirică puterea”, după cum văzurăm, că recunoaşte 
însuşi în epistola sa cătră Nicoară”.52 

„Despre alegerea din 1810 lipsesc datele positive, sigure. În ,,Gazeta de 
Transilvania”, nrul 89 din 1847 se spune, că ,,din alegerea dela 1810 Huţovici ar fi 
dobândit 48 voturi, V. Moga 36, iar între ceilalţi aleşi se mai împărţiră alte vreo 30 
glasuri”. E cu totul caracteristic pentru cârmuirea episcopului Moga, că nici în 
1847,-deci înainte de devastarea arhivei consistoriale prin revoluţionarii lui Bem 
(Martie 1849) nu s-a putut găsi nici un act cu privire la această alegere din 1810. 
,,Nu cumva 35 ani fuseră 35 veacuri?”-se întreabă Bariţiu cu mirare, iar un 
colaborator al ,,Gazetei”-preot ortodox-exclamă: Miserii de noi! Cine nu va simţi 
neconsolabila durere înţelegând, că actele naţionale de 30-40 de ani s-au păstrat mai 
puţin prin noi înşine, decât ale altora, prin ai săi, de mii de ani”.53 
 

LUPŞA, ŞTEFAN (1905-1964) 
 
„Provocat prin cererea multor preoţi ortodocşi din eparhia arădană şi cu 

deplină încredere în graţia şi protecţiunea Alteţei Voastre Serenissime îndrăznesc să 
fac, cu toată supunerea şi umilinţa, această recomandare şi cerere. Deşi eparhia 
arădeană constă numai din parohii româneşti, totuşi n-a avut nicicând norocul să 
obţină arhipăstor sufletesc român, căci Mitropolitul dela Carloviţ şi episcopii de sub 
jurisdicţia sa, de alegerea cărora depinde numirea episcopului ortodox de Arad, sunt 
toţi Sârbi şi astfel îşi dau voturile totdeauna pentru Sârbi, cu toate că şi din neamul 
românesc se află în clerul de acolo persoane vrednice pentru această demnitate, anume: 
Ioan Mihuţ, profesor la Arad şi director şcolar în Caransebeş, Isaia Beleşan 
(Baloşescu n. n.), Arhimandritul episcopului Bucovinei şi Nestor Ioanovici, egumenul 
mănăstirii Besenova-,,Am fost rugat să conlucrez în acest scop după puteri, aflând eu 
această rugăminte justă şi întemeiată şi sprijinit pe graţia Voastră serenissimă de a-
mi fi permis părinteşte, când am avut fericirea de a Vă face cu deplină supunere 
vizita în Viena, ca să Vă prezint eventuale cereri de câte ori voi avea, îmi iau 
libertatea să rog cu toată umilinţa Alteţa Voastră Serenissimă să binevoiţi a exopera 

                                                           
52 Ioan Lupaş, ,,Starea bisericei ardelene. Vicariatul lui Şaguna şi alegerea de episcop”, în 
Mitropolitul Andrei baron de Şaguna. Scriere comemorativã la serbarea centenarã a naşterii lui, 
Sibiu, Editura Consistoriului Mitropolitan, 1909, p. 45. 
53 Ibidem, pp. 44-45. 
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prin intervenţia puternică a Alteţei V[oastre] S[erenismine] la M[ajestatea] Sa prea 
milostivul monarh, ca să fie numit episcop la Arad unul din Românii sus numiţi sau 
şi altcineva din aceeaş naţiune”. Cu acestea rămân cu cel mai profund respect al 
Alteţei Voastre Serenissime Arhiepiscopale preasupus serv Vasile Moga, episcop 
ort[odox] al Transilvaniei-Sibiiu, la 29 Iunie 1816”.54 

„Această cerere aţi binevoit M[ajestatea] V[oastră] a o preveni prin 
îndrumarea dată comisarului cesaro-crăiesc pentru alegerea de episcop dela Arad ca 
această alegere să fie condusă într-acolo, ca să fie ales de preferinţă un preot român, 
din motivele importante, induse aici de episcopul Moga. Trebuie să aşteptăm încă 
rezultatul alegerii. De acesta va atârna, ca actele de alegere să fie aprobate de 
M[ajestatea] V[oastră], sau va fi nevoie de alte dispoziţii, la cari apoi în tot cazul 
vor fi consideraţi şi candidaţii propuşi de Moga pentru episcopie… ss. Lorenz. 
Rezoluţie: Veţi reţine deocamdată scrierea episcopului Moga spre utilizarea cuvenită. 
Ss. Franz-Baden, la 21 Iulie 1816”.55 
 

MARCU, GRIGORIE (1911-1987) 
 

„Mitropolitul Andreiu Şaguna, când venise în Ardeal, ca vicar general, 
găsise o viaţă bisericească ferecată în obezile celor 19 puncte cari au paralizat toate 
bunele intenţii ale înaintaşului său Vasile Moga”.56  
 

MUŞLEA, M., CANDID (1886-1965) 
 
„Pe un Triod, a cărui copertă lipseşte, dar e tipărit la Râmnic în anul 1731 

sub episcopul Inochentie, aflăm-după predoslovie-următoarea însemnare: ,,Această 
sfântă şi dumnezeiască carte ce se numeşte ,,Trei Cântări”, s-au dăruit Sfintei 
Bisearici dela Bulgaria Braşovului, unde se cinsteşte hramul Sfântului Arhiereu 
Nicolae, de dumnealui Chir Bucur, care se porecleşte Buda, ca să fie pomenire 
dumisale şi părinţilor. Iară cine s-ar ispiti să-l înstrăineze dela această Sfantă 
Bisearică, să fie anathema Maranatha. Luna Martie 5. anul 1733”. Numele celui 
ce a scris a fost însă şters. -Pe fila a doua, dela început: ,Acest Triod s-a înnoit pe 
vremea Preaînălţatului Împărat Franţiscus cel dintâiu, fiind Gubernator Gheorghe 

                                                           
54 Ştefan Lupşa, „Douã acte despre intervenţia episcopului Vasile Moga pentru 
românizarea episcopiei de Arad. I Epistola lui Moga cãtrã arhiepiscopul Vienei”, în 
Revista Teologicã, an XIX, numãr 11, 1929, pp. 326-328. 
55 Idem, ,,Douã acte despre intervenţia episcopului Vasile Moga pentru românizarea 
episcopiei de Arad. II. Votul consilierului de stat Lorenz”, în Revista Teologicã, an XIX, 
numãr 11, 1929, p. 328. 
56 Grigorie T. Marcu, „Preoţimea lui Şaguna”, în Revista Teologicã, an XXXIII, numãr 7-
8, 1943, p. 342. 
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prin intervenţia puternică a Alteţei V[oastre] S[erenismine] la M[ajestatea] Sa prea 
milostivul monarh, ca să fie numit episcop la Arad unul din Românii sus numiţi sau 
şi altcineva din aceeaş naţiune”. Cu acestea rămân cu cel mai profund respect al 
Alteţei Voastre Serenissime Arhiepiscopale preasupus serv Vasile Moga, episcop 
ort[odox] al Transilvaniei-Sibiiu, la 29 Iunie 1816”.54 

„Această cerere aţi binevoit M[ajestatea] V[oastră] a o preveni prin 
îndrumarea dată comisarului cesaro-crăiesc pentru alegerea de episcop dela Arad ca 
această alegere să fie condusă într-acolo, ca să fie ales de preferinţă un preot român, 
din motivele importante, induse aici de episcopul Moga. Trebuie să aşteptăm încă 
rezultatul alegerii. De acesta va atârna, ca actele de alegere să fie aprobate de 
M[ajestatea] V[oastră], sau va fi nevoie de alte dispoziţii, la cari apoi în tot cazul 
vor fi consideraţi şi candidaţii propuşi de Moga pentru episcopie… ss. Lorenz. 
Rezoluţie: Veţi reţine deocamdată scrierea episcopului Moga spre utilizarea cuvenită. 
Ss. Franz-Baden, la 21 Iulie 1816”.55 
 

MARCU, GRIGORIE (1911-1987) 
 

„Mitropolitul Andreiu Şaguna, când venise în Ardeal, ca vicar general, 
găsise o viaţă bisericească ferecată în obezile celor 19 puncte cari au paralizat toate 
bunele intenţii ale înaintaşului său Vasile Moga”.56  
 

MUŞLEA, M., CANDID (1886-1965) 
 
„Pe un Triod, a cărui copertă lipseşte, dar e tipărit la Râmnic în anul 1731 

sub episcopul Inochentie, aflăm-după predoslovie-următoarea însemnare: ,,Această 
sfântă şi dumnezeiască carte ce se numeşte ,,Trei Cântări”, s-au dăruit Sfintei 
Bisearici dela Bulgaria Braşovului, unde se cinsteşte hramul Sfântului Arhiereu 
Nicolae, de dumnealui Chir Bucur, care se porecleşte Buda, ca să fie pomenire 
dumisale şi părinţilor. Iară cine s-ar ispiti să-l înstrăineze dela această Sfantă 
Bisearică, să fie anathema Maranatha. Luna Martie 5. anul 1733”. Numele celui 
ce a scris a fost însă şters. -Pe fila a doua, dela început: ,Acest Triod s-a înnoit pe 
vremea Preaînălţatului Împărat Franţiscus cel dintâiu, fiind Gubernator Gheorghe 

                                                           
54 Ştefan Lupşa, „Douã acte despre intervenţia episcopului Vasile Moga pentru 
românizarea episcopiei de Arad. I Epistola lui Moga cãtrã arhiepiscopul Vienei”, în 
Revista Teologicã, an XIX, numãr 11, 1929, pp. 326-328. 
55 Idem, ,,Douã acte despre intervenţia episcopului Vasile Moga pentru românizarea 
episcopiei de Arad. II. Votul consilierului de stat Lorenz”, în Revista Teologicã, an XIX, 
numãr 11, 1929, p. 328. 
56 Grigorie T. Marcu, „Preoţimea lui Şaguna”, în Revista Teologicã, an XXXIII, numãr 7-
8, 1943, p. 342. 

Banfii, iară episcop era Vasilie Moga, şi protopop întâiu al Braşovului. La anul 
1814. Şi am scris eu Radu Teampe sin prot(opop) Radu Teampe”.57 

„Din aceste moaşte, o parte se pun în antimisul dat în 1838 de episcopul 
Vasile Moga cu prilejul reinnoirii Bisericii, căci, zice el: Neaflându-se aicia la 
Scaonul episcopesc moaşte sfinte, de se vor afla pre la Dumneavoastră, să se pue la 
antimis, că de altmintrilea este sfinţit, după tipicul arhieresc”.58 

„Al doilea antimis este cel din paraclisul nou, dat de Vasile Moga, cu 
nevoinţa şi cu toată cheltuiala celui mai sus numit, la anii dela Hristos 1837”.59 
 

PĂCĂŢEAN, V., TEODOR (1852-1941) 
 
„După trista experienţă făcută cu petiţiunea episcopului diecezei gr(eco)-

răs(ăritene)-ortodoxe, Vasile Moga (referire la memoriul înaintat de episcopul Vasile 
Moga, în 1837, dietei Transilvaniei, împotriva nedreptăţilor suferite de românii de pe 
Pământul crăiesc), în anul 1842 episcopul gr(eco)-catolic, Ioan Lemeni de la Blaj, s-a 
învoit ca, urmînd exemplul celor de la 1791, să facă cauză comună cu confratele său 
în naţionalitate şi să recurgă, la dietă, prin o petiţie colectivă, motivată pe larg pentru 
cererea de drepturi civile şi confesionale pentru toţi românii locuitori, alăturea cu saşii, 
pe des numitul teritoriu cunoscut în legile ţării sub numele de fundus regius […] 
Petiţiunea însăşi în dietă nu a fost luată deloc în dezbatere, ea fu dată, ca şi multe 
altele, la comisiunea de petiţiuni, care însă a cernut toată ziua, pentru ca să nu 
frămînte niciodată. Preşedintele acelei comisiuni era contele Ioan Nemeş, pe care 
episcopul Vasile Moga îl ,,împrumutase” cu 7500 fl. şi era naiv destul, ca să aştepte 
nu ştiu ce rezultate măreţe în urmarea acelui împrumut. Episcopul Ioan Lemeni, în 
cele 15 luni pe cîte s-a trăgănat acea dietă, a deschis, de cîteva ori, cînd uşa 
preşedintelui, b(a)(r)onul Fr. Kemeny, cînd la contele Nemeş, rugîndu-i ca să iasă 
odată şi în cauza românilor cu un proiect de lege, pe care să-l dea în dezbaterea dietei. 
Mai în urmă, Lemeni îşi pierdu pacienţa şi, către finea dietei, îi ţinu acesteia o lecţie 
mustrătoare. Într-aceea, comisia respectivă ieşi cu un alt proiect de lege, care ţinea ,,ca 
să fie indigenată (recunoscută) şi religiunea greco-neunită”, dar nici din acel proiect nu 
s-a ales nimic”.60 

„Articolul de lege VIII din 1830 prevede la p. 4, următoarele: ,,Începând 
de acum între hotarele ţării nu poate ocupa funcţiune publică cel ce nu cunoaşte limba 
maghiară”. Legile din 1836, 1840 şi 1844 lărgesc şi mai mult sfera de întrebuinţare 

                                                           
57 Candid M. Muşlea, Biserica Sf. Nicolae din Şcheii-Braşovului, volum I, Braşov, Institutul 
de Arte Grafice „Astra”, 1943, p. 276. 
58 Ibidem, p. 287. 
59 Ibidem, p. 288. 
60 Teodor V. Pãcãţean, Cartea de Aur sau luptele politice-naţionale ale românilor de sub coroana 
ungarã, volum I, Sibiu, Tipografia I Marschall, 1904, pp. 150-163. 
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a limbii maghiare. De aceea, la 13 Oct. 1829 episcopul Vasile Moga ordonă să se 
predea de aci înainte şi limba maghiară în şcoalele primare, noua măsură fiind cerută 
de înaltul guberniu”.61 
 

PĂCURARIU, MIRCEA (n. 1932) 
 

„Episcopul Vasile Moga s-a născut în anul 1744 în familia preotului Ioan 
Moga în localitatea Sebeş (jud. Alba). A studiat la şcoala românească şi la 
gimnaziul evanghelic luteran din Sebeş, la liceul romano-catolic din Alba-Iulia, ca 
elev particular şi la liceul catolic regesc din Cluj. În anul 1798 a fost hirotonit preot 
necăsătorit de către episcopul Pavel Avacumovici al Aradului. A slujit, în calitate de 
capelan, în Sebeş. Între anii 1798-1810 a îndeplinit funcţia de notar al scaunului 
protopopesc Sebeş şi a studiat, în particular teologia”.62 

„Neînţelegerile dintre profesorul Gh. Lazăr şi Consistoriu, respectiv 
episcopul Vasile Moga, au continuat în tot cursul anului 1812, după cum rezultă 
din ,,protocoalele” (procesele verbale) şedinţelor consistoriale, culminând cu un 
memoriu adresat de Lazăr direct Guvernului din Cluj, în care se plângea de episcop şi 
de consistoriali, cerînd ca şcoala de preoţie să fie subordonată direct Guvernului din 
Cluj sau magistratului din Sibiu. Consistoriul respinge toate pretenţiile lui Gheorghe 
Lazăr, exprimându-şi în mai multe rînduri nemulţumirea faţă de felul în care îşi 
îndeplinea obligaţiile de serviciu”.63 

„El a fost mereu prezent în viaţa bisericească, politică şi culturală a 
păstoriţilor săi, pe care a ştiut să-i îndrume, să-i mângâie şi să-i mustre ca un 
adevărat părinte. El a avut curajul să continue lupta lui Inochentie Micu şi a 
autorilor Supplexului, revendicând drepturi pe seama naţiunii şi a Bisericii sale. Deşi 
personalitatea sa a fost umbrită de marele său urmaş Andrei Şaguna, totuşi, 
activitatea lui Vasile Moga înscrie o pagină deosebită în istoria Bisericii româneşti”.64 

„Cu binecuvântarea episcopului Vasile Moga au apărut şi câteva cărţi de 
slujbă şi de învăţătură în tipografiile lui Johann Barth şi Georg Klosius din Sibiu 
(câteva la Braşov). Consemnăm dintre acestea: ,,Cărticica năravurilor bune, pentru 
folosul şi trebuinţa tinerimii”, tradusă din germană de Moise Fulea (1819, ed. II, 
1837), ,,Învăţătura theologisească despre năravurile şi datoriile oamenilor creştini” 
(1820), prelucrată de Ioan Moga-după unii chiar de episcop, ceea ce este puţin 
probabil-după un manual latinesc sau german, ,,Bucoavna” (mai multe ediţii), iar 

                                                           
61 Ibidem, volum II, 1904, p. 83. 
62 Mircea Pãcurariu, Dicţionarul teologilor români, ediţia a II-a, Bucureşti, Editura 
Enciclopedicã, 2002, p. 302. 
63 Idem, Douã sute de ani de învãţamânt teologic la Sibiu 1786-1986, Sibiu, Tiparul Tipografiei 
Eparhiale, 1987, pp. 39-40. 
64 Idem, Cãrturari sibieni de altãdatã, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2002, p. 54. 
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a limbii maghiare. De aceea, la 13 Oct. 1829 episcopul Vasile Moga ordonă să se 
predea de aci înainte şi limba maghiară în şcoalele primare, noua măsură fiind cerută 
de înaltul guberniu”.61 
 

PĂCURARIU, MIRCEA (n. 1932) 
 

„Episcopul Vasile Moga s-a născut în anul 1744 în familia preotului Ioan 
Moga în localitatea Sebeş (jud. Alba). A studiat la şcoala românească şi la 
gimnaziul evanghelic luteran din Sebeş, la liceul romano-catolic din Alba-Iulia, ca 
elev particular şi la liceul catolic regesc din Cluj. În anul 1798 a fost hirotonit preot 
necăsătorit de către episcopul Pavel Avacumovici al Aradului. A slujit, în calitate de 
capelan, în Sebeş. Între anii 1798-1810 a îndeplinit funcţia de notar al scaunului 
protopopesc Sebeş şi a studiat, în particular teologia”.62 

„Neînţelegerile dintre profesorul Gh. Lazăr şi Consistoriu, respectiv 
episcopul Vasile Moga, au continuat în tot cursul anului 1812, după cum rezultă 
din ,,protocoalele” (procesele verbale) şedinţelor consistoriale, culminând cu un 
memoriu adresat de Lazăr direct Guvernului din Cluj, în care se plângea de episcop şi 
de consistoriali, cerînd ca şcoala de preoţie să fie subordonată direct Guvernului din 
Cluj sau magistratului din Sibiu. Consistoriul respinge toate pretenţiile lui Gheorghe 
Lazăr, exprimându-şi în mai multe rînduri nemulţumirea faţă de felul în care îşi 
îndeplinea obligaţiile de serviciu”.63 

„El a fost mereu prezent în viaţa bisericească, politică şi culturală a 
păstoriţilor săi, pe care a ştiut să-i îndrume, să-i mângâie şi să-i mustre ca un 
adevărat părinte. El a avut curajul să continue lupta lui Inochentie Micu şi a 
autorilor Supplexului, revendicând drepturi pe seama naţiunii şi a Bisericii sale. Deşi 
personalitatea sa a fost umbrită de marele său urmaş Andrei Şaguna, totuşi, 
activitatea lui Vasile Moga înscrie o pagină deosebită în istoria Bisericii româneşti”.64 

„Cu binecuvântarea episcopului Vasile Moga au apărut şi câteva cărţi de 
slujbă şi de învăţătură în tipografiile lui Johann Barth şi Georg Klosius din Sibiu 
(câteva la Braşov). Consemnăm dintre acestea: ,,Cărticica năravurilor bune, pentru 
folosul şi trebuinţa tinerimii”, tradusă din germană de Moise Fulea (1819, ed. II, 
1837), ,,Învăţătura theologisească despre năravurile şi datoriile oamenilor creştini” 
(1820), prelucrată de Ioan Moga-după unii chiar de episcop, ceea ce este puţin 
probabil-după un manual latinesc sau german, ,,Bucoavna” (mai multe ediţii), iar 

                                                           
61 Ibidem, volum II, 1904, p. 83. 
62 Mircea Pãcurariu, Dicţionarul teologilor români, ediţia a II-a, Bucureşti, Editura 
Enciclopedicã, 2002, p. 302. 
63 Idem, Douã sute de ani de învãţamânt teologic la Sibiu 1786-1986, Sibiu, Tiparul Tipografiei 
Eparhiale, 1987, pp. 39-40. 
64 Idem, Cãrturari sibieni de altãdatã, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2002, p. 54. 

dintre cărţile de cult: ,,Psaltirea” (mai multe ediţii), ,,Liturghierul” (1814 şi alte 
ediţii), ,,Ceaslovul” (1816 şi alte ediţii), ,,Acatistul” (1819), ,,Penticostarul” 
(1821), ,,Evanghelia” (1840, 1844), ,,Octoihul mic”, etc.”.65 

„Prin mai multe pastorale, a îndemnat preoţii să-şi procure diferite cărţi: 
,,Predicile” lui Petru Maior, ,,Anticele romanilor” de Damaschin Bojâncă, precum şi 
,,Foaia Duminecii”, ,,Gazeta Transilvaniei”, periodice care au apărut la Braşov. În 
1817, când Teodor Racoce din Lvov voia să editeze acolo o gazetă românească, Moga 
a solicitat aprobarea guvernatorului să o difuzeze şi în Transilvania, dar nu i s-a 
permis ,,din considerente politice”, căci preoţii români, fiind ,,mai puţin învăţaţi”, ar 
putea interpreta şi răspândi ,,în mod sinistru” cele citite. În 1842 a reeditat el însuşi 
la Sibiu cartea ieromonahului Samuil Micu, ,,Propovedanii la îngropăciunea 
oamenilor morţi”, pe care a difuzat-o printre preoţii săi”.66 
 

POPEA, NICOLAE (1826-1908) 
 
 „Nu e locul aici să inculpăm pre nimeni în special, dară atâta totuşi trebuie 
să zic, că de am fi avut noi în fruntea afacerilor bisericesci bărbaţi mai corespunzători 
[…] Vreun institut teologic regulat nu esista [...] Vre-o fundaţiune la episcopie nu 
era; eară fonduri aveam numai pre cel sidocsial, format din tacsele sidocsiali pentru 
acoperirea salariului episcopesc, pre cel de 30.000 fl. dăruit clerului de împăratul 
Ferdinand şi pre cel seminarial vechi, administrate şi aceste de regim şi nefolosite în 
parte. Realităţi episcopeşti sau diecesane, afară de casele clerului, cari serveau de 
reşedinţă episcopească şi totodată şi de local pentru preparanzii de preoţi”.67 
 

PRODAN, DAVID (1902-1992) 
 
 ,,O altă lucrare de referinţă în care se vorbeşte despre episcopul Vasile Moga 
este Supplex Libellus Valachorum: Cu data de 17 aprilie 1834 un nou memoriu e 
adresat împăratului, iarăşi de cei doi episcopi, unit şi ortodox, acum Ioan Lemeni şi 
Vasile Moga. E de fapt o reluare a lui Supplex Libellus, ale cărui postulate n-au 
fost rezolvate. Pornind de la răspunsul imperial din 1792, care asigura poporul 
român de îndreptarea stării sale în măsura în care nu prejudiciază drepturile celorlalte 
naţiuni, repetă postulatele de la 1791, în genere cu aceleaşi argumente. Memoriul nu 
are însă alt rezultat nici acum. Cancelaria în referatul său repetă şi ea argumentele cu 

                                                           
65 Idem, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, volum III, ediţia a III-a revãzutã, Iaşi Editura 
Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei/Trinitas, 2008, pp. 60-61. 
66 Ibidem, p. 61. 
67 Nicolae Popea, Archiepiscopul şi Metropolitul Andreiu baron de Şaguna, Sibiu, Tipografia 
Archidiecezane, 1879, p. 14. 
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care a fost respins în 1791. Îndrumat la dietă, n-a mai ajuns să fie dezbătut; ea a 
fost curând dizolvată”.68 
 ,,Cu data de 18 iulie 1837 episcopul Moga adresează dietei un memoriu, 
cerând printre altele, înfiinţarea unui seminar de preoţi la Sibiu în locul celui plănuit 
la Timişoara. Cere ca românii de pe Pământul Crăiesc să fie primiţi în dregătoriile 
locale şi în bresle. Preoţilor români să li se dea ajutoare, pe Pământul Crăiesc fie 
casele alodiale, pe domeniile fiscale din casa stăpânului, şi să fie scutiţi cu totul de 
slujbe şi taxe. Preoţii români să primească şi ei pământuri, clerul şi slujitorii bisericii 
să fie scutiţi de dări şi dijme. Memoriul cum era de aşteptat, citit în dietă, stîrni 
protestul saşilor”.69 
 ,,Cu data de 6 ianuarie 1842 episcopul Vasile Moga se ridică împotriva 
abuzurilor faţă de articolul de lege din 1791, care recunoştea liberul exerciţiu al 
religiei ortodoxe. În acelaşi an se ajunge din nou la un memoriu comun al celor doi 
episcopi, îndreptat însă numai împotriva stărilor de pe Pământul Crăiesc. Memoriul 
se adresează dietei, în speranţa că ,,glasul cel sfânt al omenirii este înţeles şi în patria 
noastră de către trupul reprezentativ”. Memoriul îşi ridică glasul pentru cetăţenii care 
au fost liberi şi care au avut întotdeauna drepturi, dar care se văd scoşi din ele de mai 
multe veacuri […] Îşi ridică glasul pentru aceia pentru care nu cuvântă nimeni, 
asupra cărora o naţiune soaţă pretinde tutorat, însă astfel îi tutelează că la împărţirea 
foloaselor totdeauna îşi uită de ei”.70 
 

ROŞCA, R., EUSEBIU (1856-1944) 
 

„În urma acestui decis guvernial, la 19 Septemvrie 1810 a fost ales de 
episcop, Vasiliu Moga, care s-a hirotonit în Carloviţ, abia la 23 Aprilie 1811. 
Astfel se poate susţinea cu tot dreptul, că instrucţia clericilor ortodocşi, începută prin 
sârguinţa lui George Lazăr încă la 1808/1809, a primit caracterul unui curs 
clerical sistematic numai din anul 1811, când episcopul Moga a luat cârmuirea 
eparhiei”.71 

„Chestiunea înzestrării şi perfecţionarii unui seminar corăspunzător pentru 
creşterea clerului ortodox, după cum se vede din decisul guvernului dto 30 august 
1813, nr. 7985, urmat la decretul aulic din 31 decemvrie 1811, nr. 2371, 
Consistorul şi sub episcopul Moga a ţinut-o mereu în evidenţă”.72 
                                                           
68 David, Prodan, Supplex Libellus Valachorum, Bucureşti, Editura Ştiinţificã, 1967, pp. 
420-421. 
69 Ibidem, p. 421. 
70 Ibidem, p. 422. 
71 Eusebiu, R. Roşca, Monografia Institutului Seminarial Teologic-Pedagogic ,,Andreian” al 
Arhidiecezei Gr. Or. Rom. din Transilvania, Sibiiu, Tiparul Tipografiei Arhidiecezane, 1911, 
p. 6. 
72 Ibidem, p. 7. 
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care a fost respins în 1791. Îndrumat la dietă, n-a mai ajuns să fie dezbătut; ea a 
fost curând dizolvată”.68 
 ,,Cu data de 18 iulie 1837 episcopul Moga adresează dietei un memoriu, 
cerând printre altele, înfiinţarea unui seminar de preoţi la Sibiu în locul celui plănuit 
la Timişoara. Cere ca românii de pe Pământul Crăiesc să fie primiţi în dregătoriile 
locale şi în bresle. Preoţilor români să li se dea ajutoare, pe Pământul Crăiesc fie 
casele alodiale, pe domeniile fiscale din casa stăpânului, şi să fie scutiţi cu totul de 
slujbe şi taxe. Preoţii români să primească şi ei pământuri, clerul şi slujitorii bisericii 
să fie scutiţi de dări şi dijme. Memoriul cum era de aşteptat, citit în dietă, stîrni 
protestul saşilor”.69 
 ,,Cu data de 6 ianuarie 1842 episcopul Vasile Moga se ridică împotriva 
abuzurilor faţă de articolul de lege din 1791, care recunoştea liberul exerciţiu al 
religiei ortodoxe. În acelaşi an se ajunge din nou la un memoriu comun al celor doi 
episcopi, îndreptat însă numai împotriva stărilor de pe Pământul Crăiesc. Memoriul 
se adresează dietei, în speranţa că ,,glasul cel sfânt al omenirii este înţeles şi în patria 
noastră de către trupul reprezentativ”. Memoriul îşi ridică glasul pentru cetăţenii care 
au fost liberi şi care au avut întotdeauna drepturi, dar care se văd scoşi din ele de mai 
multe veacuri […] Îşi ridică glasul pentru aceia pentru care nu cuvântă nimeni, 
asupra cărora o naţiune soaţă pretinde tutorat, însă astfel îi tutelează că la împărţirea 
foloaselor totdeauna îşi uită de ei”.70 
 

ROŞCA, R., EUSEBIU (1856-1944) 
 

„În urma acestui decis guvernial, la 19 Septemvrie 1810 a fost ales de 
episcop, Vasiliu Moga, care s-a hirotonit în Carloviţ, abia la 23 Aprilie 1811. 
Astfel se poate susţinea cu tot dreptul, că instrucţia clericilor ortodocşi, începută prin 
sârguinţa lui George Lazăr încă la 1808/1809, a primit caracterul unui curs 
clerical sistematic numai din anul 1811, când episcopul Moga a luat cârmuirea 
eparhiei”.71 

„Chestiunea înzestrării şi perfecţionarii unui seminar corăspunzător pentru 
creşterea clerului ortodox, după cum se vede din decisul guvernului dto 30 august 
1813, nr. 7985, urmat la decretul aulic din 31 decemvrie 1811, nr. 2371, 
Consistorul şi sub episcopul Moga a ţinut-o mereu în evidenţă”.72 
                                                           
68 David, Prodan, Supplex Libellus Valachorum, Bucureşti, Editura Ştiinţificã, 1967, pp. 
420-421. 
69 Ibidem, p. 421. 
70 Ibidem, p. 422. 
71 Eusebiu, R. Roşca, Monografia Institutului Seminarial Teologic-Pedagogic ,,Andreian” al 
Arhidiecezei Gr. Or. Rom. din Transilvania, Sibiiu, Tiparul Tipografiei Arhidiecezane, 1911, 
p. 6. 
72 Ibidem, p. 7. 

„Ordinul episcopesc din 20 octomvrie 1815 nr. 788 dispune că ,,poruncind 
crăiescul guvernium prin dicret din 13 octomvrie nr. 10074 la acest scaun episcopesc, 
după rânduielile mai nainte eşite, ca să dau candidaţilor pe preoţie de ştire, că unde ar 
fi de lipsă de preot şi ar vrea să umble despre treapta preoţiei, mai întâiu să ştie 
norma, aritmetica şi scrisoare bună, cetania şi cântările bisericeşti, într-alt chip să nu 
vie la Sibiiu, că nu se vor primi, ci se vor întoarce înapoi şi apoi ţi va împuta Frăţii 
tale”. Al Frăţii tale binevoitor episcop, Vasilie Moga”.73 

„Apelul lansat de episcopul Moga pentru iniţiarea colectei între credincioşi, 
căci într-însul putem să cunoaştem durerea sufletească a înaintaşilor noştri de acum o 
sută de ani, când tendinţele lor de înaintare le vedeau pas de pas împiedicate de 
mizeria în care i-a adus prigonirile seculare: C. P. Protopoape! Milostivindu-se a sa 
preasfinţită Mărire împărătească prin prea milostivul său decret din 20 maiu a. c. nr. 
5806 între altele mai multe, iar sub nr. 611 a. c. frăţii tale înştiinţate, a da şi aceea, 
ca pe seama neuniţilor din acest principat să se cumpere în cetatea Sibiiului casă de 
Episcopie, unde să se înveţe şi Bogoslovia, şi la cumpărarea acelei casă dăruind aceeaşi 
Mărire împărătească 15.120 de zloţi. În Beciu pe tot anul a se trimite 4 la înaltele 
învăţături bine ne va părea îndemnaţi a se căpăta titori bogoslovii roditori, că şi 
Dumnezeu pe aceia cari vor împodobi şcoala bogoslovii, cu aceea putere îi va proslăvi.-
17 septemvrie 1816, A Frăţii tale de binevoitor episcop: Vasilie Moga”.74 
 

PUŞCARIU, ILARION (1842-1922) 
 
„Timpul de 35 ani al păstorirei episcopului Vasile Moga însemnează 

timpul de decadinţă bisericească în care unirea a aflat cel mai favorabil teren de 
înaintare. Bătrânii de astăzi ştiu să povestească, după tradiţia proaspătă de la 
părinţii lor că uniţii văzând că nu este mod a mai putea zădărnici îndeplinirea 
scaunului episcopesc din Transilvania, se îngrijiră, ca pe acel scaun să ajungă o 
persoană necapabilă a împiedica lăţirea unirei. Aceea o aflară în persoana unui preot 
simplu, carea n-avea alte merite decât că era necăsătorit. De la această persoană ceru 
episcopul unit Bob promisiuni şi reversalii, că ajungând episcop nu se va împotrivi 
propagării unirii între Români. Acelea reversalii primiră apoi forma unei 
capitulaţiuni stătătoare din 19 puncte, cari i se impuse la denumirea de episcop a lui 
Vasile Moga. Abia se poate altcum cugeta că între 40 protopresbiteri eparhiali să nu 
se fi aflat altul mai apt şi mai vrednic de treapta episcopiei. Aceasta nu e posibil, mai 
ales când se ştie că de clerul ortodox se ţinea pe acel timp şi un bărbat învăţat ca 
George Lazăr. Episcopul Vasile Moga în timpul îndelungat al păstoririi sale a 
justificat în măsură deplină legământul său faţă de uniţi, căci sub el s-a duplicat 

                                                           
73 Ibidem, pp. 12-13. 
74 Ibidem, pp. 9-11. 
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numărul uniţilor crescând de la 1/5 la mai mult de 2/5. De sub el datează în cele 
mai multe comune româneşti divizarea în ortodocşi şi uniţi”.75 
 

STANCA, SEBASTIAN (1878-1947) 
 

„Nu se poate spune, că episcopul Moga nu s-a împotrivit tendinţelor de 
îngenunchiere ale statului şi n-a depus unele stăruinţe pentru a ridica învăţământul 
din umilitoarea situaţie, pe care o moştenise şi el dela predecesorii săi de tristă 
pomenire, ierarhii sârbi Ghedeon Nichitici şi Gherasim Adamovici, care au păstorit 
biserica Ardealului ortodox [...] Ca păstor duhovnicesc s-a trudit să ridice clerul său 
la o situaţie mai compatibilă cu rolul ce îl avea, a obligat pe preoţi să predice, a ridicat 
seminarul dându-i o organizare mai sistematică, a tipărit cărţi bisericeşti, a exoperat 
danii dela credincioşi pentru fonduri bisericeşti, a dojenit şi pedepsit aspru pe cei 
neglijenţi şi a făcut el însuşi fonduri pe seama eparhiei. În privinţa şcolară a sprijinit 
curentul laic şi naţionalist al şcolii, a obligat preoţii să ridice şcoli şi să catehizeze. 
Tocmai pentru acest caracter naţional al şcolii îi ia guvernul dreptul de 
,,superinspecţie” asupra şcolilor. Petru Maior constată că sub Vasile Moga ,,neuniţii 
întrec pe uniţi” cu şcolile [...] Episcopul Vasile Moga a sprijinit toate manifestările 
culturale româneşti. A răspândit gazetele şi revistele româneşti, a impus cărţile lui 
Petru Maior, a ajutat o mulţime de tineri76 trimiţându-i la facultatea teologică din 
Viena şi pe la alte facultăţi, parte pe spesele sale, parte cu ale diecesei, parte 
îndemnând pe părinţii lor la suportarea speselor, îndemnându-i pe tineri mai ales la 
cariera juridică pentru cuvântul, că biserica şi naţiunea română va avea lipsă de mai 
mulţi jurisconsulţi. Pe cei mai mulţi dintre aceşti bărbati, fericitul mitropolit Şaguna 
i-a avut şi i-a putut grupa în jurul său, la venirea sa în Ardeal”.77 

La 100 de ani de la moartea episcopului Vasile Moga, Sebastian 
Stancu i-a dedicat un articol în ,,Telegraful Român”, pe care îl vom pune 
la dispoziţia cititorilor. ,,În 17 octombrie 1845 a trecut la cele veşnice episcopul 
Vasile Moga, cel dintâi episcop în seria arhiereilor naţionali români după unirea din 
1700. El a fost îngropat lângă ,,Biserica din Groapă” din Sibiu, ctitoria lui Hagi 

                                                           
75 Ilarion Puşcariu, Metropolia Românilor ortodocşi din Ungaria şi Transilvania. Studiu istoric 
despre reînfiinţarea metropoliei. Dimpreunã cu o colecţiune de acte, Sibiiu, Tiparul Tipografiei 
Archidiecesane, 1900, p. 21, nota 1. 
76 Dintre aceşti tineri amintim doar câţiva şi anume: Ioan Moga, Moise Fulea (viitorul 
director al şcolilor româneşti), Petru Gherman (viitor protopop în Braşov), Ioan 
Panovici, Petru Barcianu (viitori asesori consistoriali), Ioan Popasu şi Nicolae Popea 
(viitori episcopi ai Caransebeşului), Ioan Hannia (director al Institutului teologic-
pedagogic din Sibiu), Constantin Toma (protopop în Deva), Petru Moga ş. a. A se 
vedea: Pavel Cherescu, „Contribuţia episcopului Vasile Moga la dezvoltarea 
învãţãmântului românesc din Transilvania”, pp. 10-26. 
77 Sebastian Stanca, Viaţa şi activitatea Episcopului Vasile Moga, p. 112. 
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75 Ilarion Puşcariu, Metropolia Românilor ortodocşi din Ungaria şi Transilvania. Studiu istoric 
despre reînfiinţarea metropoliei. Dimpreunã cu o colecţiune de acte, Sibiiu, Tiparul Tipografiei 
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vedea: Pavel Cherescu, „Contribuţia episcopului Vasile Moga la dezvoltarea 
învãţãmântului românesc din Transilvania”, pp. 10-26. 
77 Sebastian Stanca, Viaţa şi activitatea Episcopului Vasile Moga, p. 112. 

Constantin Pop, în care slujise de atâtea ori. A fost o vreme destul de lungă, în care 
acest episcop a fost considerat un om şters, trândav, neglijent şi slab, sub a cărui 
cârmuire Biserica ortodoxă din Transilvania a tânjit într-o stare deplorabilă. Această 
caracterizare i-a făcut-o mai întâi Dr. Ilarion Puşcariu, care fiind robit de 
personalitatea excepţională a mitropolitului Şaguna, a crezut că face acestuia un bun 
serviciu, întunecând pe antecesorul lui. Puşcariu îşi întemeiază afirmaţiile pe 
,,spusele” unui candidat de preot, care le auzise dela moşul său. Influinţaţi de aceste 
afirmaţii au venit apoi şi alţi istorici pronunţând sentinţe categorice de condamnare 
asupra lui V. Moga, fără să-şi dea osteneala să verifice adevărul. Mai ales N. Iorga 
îl invinuieşte că a provocat toate nenorocirile unei ţări şi ale unui neam. Iar Gheorghe 
Bogdan Duică face pe V. Moga de-a dreptul criminal. Se ştie doar că şi unul şi 
celălalt erau oameni impulsivi şi cu toate că au fost personalităţi marcante în viaţa 
neamului nostru, n-au fost călăuziţi în activitatea lor întotdeauna de discernământul 
necesar în judecarea evenimentelor istorice. Iată de pildă prof. Bogdan Duică, venit în 
1919 la Cluj cu aversiune pronunţată faţă de noua episcopie ortodoxă română dela 
Cluj şi cu planul mărturisit pe faţă de a distruge prestigiul episcopului N. Ivan, a fost 
uşor capacitat de noi c-ar face cel mai rău serviciu Bisericii noastre şi la moment s-a 
schimbat, devenind unul din cei mai devotaţi colaboratori ai Consistoriului nostru 
dela Cluj. Iperzelul detractorilor lui Vasile Moga se explică prin faptul că activitatea 
lui a fost cântărită în cumpăna evenimentelor radical schimbate mai târziu şi sub 
prizma personalităţii lui Şaguna. Judecata dreaptă însă nu poate trece peste cadrele 
vremii în care a trăit şi a activat un om pus în fruntea trebilor obşteşti şi la cuprinsul 
acestor cadre trebue cumpănite faptele lui. Cadrele vremii în care a trăit V. Moga îl 
prezintă în altă lumină, cu totul osebită şi favorabilă, dovedindu-l ca un arhiereu care 
s-a interesat de  toate manifestările de viaţă ale poporului românesc, a fost un bun 
ortodox, un naţionalist intransigent şi în toată activitatea sa s-a trudit să ridice 
Biserica şi neamul românesc la o stare demnă de sacrificiile mari ce le făcuse în cursul 
vremilor trecute. Când şi-a ocupat Vasile Moga scaunul de episcop, situaţia Bisericii 
sale şi a poporului românesc era extrem de grea. Chiar dela început s-a isbit de multe 
,,nefarii”, cum spune Petru Maior, nu numai din partea străinilor, dar chiar şi din 
partea unor bărbaţi de ai noştri, cari pândiseră scaunul de episcop, cum au fost de 
pildă  Gheorghe Haines, Gh. Lazăr, N. Joanovici, N. Huţovici şi N. Panovici. De 
altă parte erau Sârbii lui Stratimirovici dela Carloviţ, adversităţile guvernului dela 
Cluj, ale Curţii din Viena şi mai ales ale jezuiţilor catolici, cari întrebuinţau cele mai 
volnice mijloace pentru cucerirea Românilor pe seama catolicismului. Preoţii ortodocşi 
persecutaţi pe toate căile decăzuseră dela ordine şi mânia ca să se hirotonească fără 
cuvenita pregătire. Preoţii din Banat căzuseră în mâinile ierarhiei dela Carloviţ, care 
îi considera ,,iobagi bisericeşti”. Toţi preoţii erau forţaţi la robote, trăind alăturea de 
credincioşii lor din stole şi lucrarea pământului şi duceau o viaţă jalnică. Iar pe lângă 
umilinţa şi sărăcia istovitoare a Bisericii, Curtea din Viena pune lui V. Moga 
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plocon vestitele 19 puncte pentru ca să-l umilească cu totul şi să-i zădărnicească orice 
posibilitate de a scoate Biserica sa din sclavia trecutului. Iar după ce episcopul şi-a 
ocupat scaunul vlădicesc năpăstuirile au continuat. Guvernul din Cluj îi pune în 
coastă comisari vajnici, cari să-i controleze toţi paşii, ,,solgăbiraele” se amestecau şi 
dispuneau în chestiunea întregirii parohiilor vacante, Curtea din Viena îl şicana 
mereu cu porunci să introducă în seminar limba maghiară şi germană şi să nu 
îndrăznească a se opune propagandei catolice. Saşii îi făceau mizerii mai ales pentru 
pretenţiunile episcopului la morile din Sebeş pe seama Românilor, catolicii şi episcopia 
Blajului lucrau din răsputeri ca să-l dărâme pe episcop şi Biserica lui. Dar Vasile 
Moga a ştiut să se strecoare prin toate sârmele ghimpate ale atâtor adversităţi, să 
înfrunte cu curaj adeseori poruncile mai înalte şi cu multă tenacitate şi iscusinţă să le 
birue pe toate. Din mulţimea de acte descoperite în dosul altarelor bisericilor noastre şi 
adăpostite acum în muzeul episcopiei dela Cluj s-a putut reconstitui în mare măsură 
realitatea şi adevărul asupra activităţii acestui episcop. Viaţa lui întreagă a fost 
frământată de lupte grele împreunate cu multe nevoi. Dar a luptat cu ,,râvnă 
fierbinte” ca să le birue pe toate. S-a trudit necontenit să ridice clerul său la o situaţie 
mai compatibilă cu rolul lui, a obligat pe preoţi să predice mereu, a ridicat seminarul 
dându-i o organizaţie mai corăspunzătoare scopulului său, a tipărit cărţi bisericeşti, a 
exoperat o mulţime de danii pentru fonduri bisericeşti, a dojenit şi pedepsit asupru pe 
cei neglijenţi. A reglementat situaţia şcolilor confesionale, obligând pe preoţi să ridice 
şcoli unde nu erau şi să catehizeze. A dat acestor şcoli un caracter pronunţat 
naţionalist, pentru care fapt guvernul i-a retras dreptul de a le inspecta. A sprijinit 
toate manifestările culturale româneşti, a răspândit gazetele şi revistele româneşti, a 
ajutat mulţi tineri cu banii lui trimiţându-i la universităţi în străinătate, a făcut 
multe descinderi în parohii eludând sub diferite pretexte pe comisarii guvernului, a 
făcut memorii la guvern şi la Curtea din Viena, precum şi drumuri la Viena, pentru 
revendicarea drepturilor pe seama neamului românesc. A dus o luptă aprigă cu 
catolicii şi mai ales cu Saşii din Sebeş pentru apărarea drepturilor Bisericii sale şi a 
căutat şi isbutit de multe ori să calce dispoziţiile umilitoare ale celor 19 puncte. Petru 
Maior, Gh. Bariţiu, N. Popea şi însuşi Şaguna l-au apreciat ca un om cu multă 
râvnă, un arhiereu evlavios, zelos şi luptător intransigent pentru binele Bisericii şi al 
neamului său. La moartea sa a lăsat Bisericii sale o avere destul de respectabilă în 
vremea aceea, în câteva edificii la Sibiu, o livadă la Turda şi mai multe fonduri şi 
fundaţii în bani pentru nevoile Bisericii. Reabilitându-i memoria, Biserica noastră îi 
aduce şi cu prilejul celor o sută de ani dela săvârşirea sa din viaţă, prinosul ei de 
cinstire şi recunoştinţă pentru sacrificiile ce le-a făcut în slujba Bisericii şi a neamului 
nostru”.78 
 
                                                           
78 Idem, ,,O sutã de ani dela moartea episcopului Vasile Moga”, în Telegraful Român, an 
XCIII, numãr 42-43, 28 octombrie, 1945, p. 1.  
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îndrăznească a se opune propagandei catolice. Saşii îi făceau mizerii mai ales pentru 
pretenţiunile episcopului la morile din Sebeş pe seama Românilor, catolicii şi episcopia 
Blajului lucrau din răsputeri ca să-l dărâme pe episcop şi Biserica lui. Dar Vasile 
Moga a ştiut să se strecoare prin toate sârmele ghimpate ale atâtor adversităţi, să 
înfrunte cu curaj adeseori poruncile mai înalte şi cu multă tenacitate şi iscusinţă să le 
birue pe toate. Din mulţimea de acte descoperite în dosul altarelor bisericilor noastre şi 
adăpostite acum în muzeul episcopiei dela Cluj s-a putut reconstitui în mare măsură 
realitatea şi adevărul asupra activităţii acestui episcop. Viaţa lui întreagă a fost 
frământată de lupte grele împreunate cu multe nevoi. Dar a luptat cu ,,râvnă 
fierbinte” ca să le birue pe toate. S-a trudit necontenit să ridice clerul său la o situaţie 
mai compatibilă cu rolul lui, a obligat pe preoţi să predice mereu, a ridicat seminarul 
dându-i o organizaţie mai corăspunzătoare scopulului său, a tipărit cărţi bisericeşti, a 
exoperat o mulţime de danii pentru fonduri bisericeşti, a dojenit şi pedepsit asupru pe 
cei neglijenţi. A reglementat situaţia şcolilor confesionale, obligând pe preoţi să ridice 
şcoli unde nu erau şi să catehizeze. A dat acestor şcoli un caracter pronunţat 
naţionalist, pentru care fapt guvernul i-a retras dreptul de a le inspecta. A sprijinit 
toate manifestările culturale româneşti, a răspândit gazetele şi revistele româneşti, a 
ajutat mulţi tineri cu banii lui trimiţându-i la universităţi în străinătate, a făcut 
multe descinderi în parohii eludând sub diferite pretexte pe comisarii guvernului, a 
făcut memorii la guvern şi la Curtea din Viena, precum şi drumuri la Viena, pentru 
revendicarea drepturilor pe seama neamului românesc. A dus o luptă aprigă cu 
catolicii şi mai ales cu Saşii din Sebeş pentru apărarea drepturilor Bisericii sale şi a 
căutat şi isbutit de multe ori să calce dispoziţiile umilitoare ale celor 19 puncte. Petru 
Maior, Gh. Bariţiu, N. Popea şi însuşi Şaguna l-au apreciat ca un om cu multă 
râvnă, un arhiereu evlavios, zelos şi luptător intransigent pentru binele Bisericii şi al 
neamului său. La moartea sa a lăsat Bisericii sale o avere destul de respectabilă în 
vremea aceea, în câteva edificii la Sibiu, o livadă la Turda şi mai multe fonduri şi 
fundaţii în bani pentru nevoile Bisericii. Reabilitându-i memoria, Biserica noastră îi 
aduce şi cu prilejul celor o sută de ani dela săvârşirea sa din viaţă, prinosul ei de 
cinstire şi recunoştinţă pentru sacrificiile ce le-a făcut în slujba Bisericii şi a neamului 
nostru”.78 
 
                                                           
78 Idem, ,,O sutã de ani dela moartea episcopului Vasile Moga”, în Telegraful Român, an 
XCIII, numãr 42-43, 28 octombrie, 1945, p. 1.  

TULBURE, GHEORGHE (1880- ?) 
 

„În cea dintâi pastorală79 a sa, 1811, episcopul Moga îndeamnă pe 
credincioşi să-şi trimită copiii la învăţătură. În circularul dela 14 iunie 1813 dă 
ordin protopopilor să nu candideze la parohii, decât teologi, care posedă şi limba 
nemţească, pentru ca să poată funcţiona şi ca notari ai satului. Iar la 20 octomvrie 
1815 face cunoscut protopopilor, că la cursul preoţiei nu se mai primesc, decât 
absolvenţi de ,,şcoală normală” (primară), care să cunoască ,,cetania, aritmetica, 
cântarea bisericească şi să aibă scrisoare bună”. La 23 februarie 1822 episcopul 
Moga ordonă preoţilor să privegheze, ca dascălii săteşti să înveţe pe copii şi slovele 
latineşti şi cele ungureşti, pentru ca să poată trece la şcoli mai înalte, favoare acordată 
acum şi Românilor”.80 

„Sub păstorirea episcopului Vasile Moga (1810-1845), antecesorul în 
scaun al lui Şaguna, un ordin al guvernului ardelean, răpea episcopului ortodox 
dreptul de control asupra şcoalelor sale confesionale şi în chip samavolnic îl trecea 
asupra episcopului catolic maghiar din Alba-Iulia. Începând astfel de la anul 1817, 
dreptul de control asupra şcoalelor româneşti din Ardeal a fost monopolul organelor de 
încredere ale guvernului unguresc, în marea lor majoritate duşmani ireductibili ai 
poporului românesc”.81 

Din cele expuse mai sus, reiese că, primul episcop ortodox 
român din Transilvania a păstorit în condiţii deosebit de grele, îngrădit de 
cele 19 restricţii, având de purtat lupte cu numeroşi adversari: Guvernul 
şi Dieta Transilvaniei, Curtea de la Viena, saşii din Sibiu şi de pe întregul 
„Pământ Crăiesc”, ba chiar şi cu unii din proprii săi fraţi români, care 
făceau parte din Biserica Unită. În pofida atâtor condiţii vitrege, 
episcopul Vasile Moga s-a dovedit a fi la înălţimea chemării sale. 
Părintele academician Mircea Păcurariu conchide în acest sens, scriind nu 
demult că: „El a fost mereu prezent în viaţa bisericească, politică şi culturală a 
păstoriţilor săi, pe care a ştiut să-i îndrume, să-i mângâie şi să-i mustre ca un 
adevărat părinte. El a avut curajul să continue lupta lui Inochentie Micu şi a 
autorilor Supplexului, revendicând drepturi pe seama naţiunii şi a Bisericii sale”, 
astfel activitatea sa „înscrie o pagină deosebită în istoria Bisericii româneşti”.82 

                                                           
79 Trebuie amintite aici pastoralele trimise cu un conţinut divers: cele referitoare la 
preoţi, credincioşi şi problemele lor morale, cele referitoare la modul de organizare şi 
administrare al bisericilor, cuprinzând sfaturi preţioase pentru preoţi, apoi pastorale ce 
se refereau la superstiţii, la instruirea în şcoalã etc. Nu trebuie uitate nici vizitaţiile 
canonice şi sfinţirea de biserici în cadrul activitãţii pastorale. 
80 Gheorghe Tulbure, Mitropolitul Şaguna. Opera literarã. Scrisori pastorale. Circulãri şcolare. 
Diverse, Sibiu, Tipografia Arhidiecezana, 1938, pp. 82-83.  
81 Ibidem, p. 82. 
82 Mircea Pãcurariu, Cãrturari sibieni de altãdatã, p. 54. 
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Am putea menţiona aici pe scurt câteva dintre preocupările sale: s-a 
îngrijit de ridicarea nivelului cursurilor de preoţie de la Sibiu, prin 
trimiterea unor tineri la studii la Universitatea din Viena, prin cumpărarea 
unei case în care alături de reşedinţa episcopească, va funcţiona şi 
seminarul. A întreprins numeroase demersuri pentru ridicarea culturală a 
neamului românesc, stăruind pentru înfiinţarea şcolilor primare şi pentru 
trimiterea tinerilor la învăţătură. 

Dacă nu au avut succes toate demersurile sale de pe lângă 
guvernul vienez şi cel transilvănean pentru obţinerea de fonduri pentru 
dezvoltarea învăţământului, „a creat din averea personală, în anul 1830, un 
fond din care a oferit burse unui număr de peste 100 de tineri, care au studiat 
Teologia, Filosofia şi Dreptul. Din rândul acestora s-au ridicat numeroşi cărturari, 
precum şi conducători politici care au militat pentru drepturile românilor 
transilvăneni, împlinind-uneori cu preţul vieţii-idealurile înalte semănate în sufletul lor 
de către ierarhul ortodox transilvănean”.83 

Toate acestea ni-l arată pe episcopul Vasile Moga ca un ierarh 
vrednic de recunoştinţa neamului românesc, pe care l-a slujit cu dragoste 
şi profund devotament de-a lungul întregii sale vieţi, şi, ne exprimăm 
speranţa că cercetările mai noi, ce au făcut posibilă scoaterea unui volum 
închinat primului episcop român la Sibiu, vor contribui la scoaterea la 
lumină a adevărului istoric înfăţişându-l pe Vasile Moga într-o lumină 
mai favorabilă. 

În final, aş dori să mai adaug o observaţie şi anume că ne 
aşteptam să găsim o recenzie a cărţii lui Sebastian Stanca despre Viaţa şi 
activitatea episcopului Vasile Moga 1774-1845, publicată la Cluj în anul 1938, 
însă nu am descoperit nici una în publicaţiile pe care le-am consultat. 
Aceasta poate însemna o reacţie de adversitate, nu numai faţă de episcop, 
ci mai ales faţă de familia sa lărgită (Moga, Fulea) şi lăsămintele mogaiane 
care-i incomodau pe adversari, dar obligaţia istoricilor era să discute 
pro/contra acest lucru. Sau poate, pentru mitropolitul Bălan  referinţele 
la o istorie, mai puţin bogată în realizări, faţă de ceea ce s-a întâmplat în 
timpul păstoririi lui Şaguna, să fie un alt motiv. Cert este că s-a scris 
despre episcopul Vasile Moga în diferite publicaţii ale vremii în timpul 
vieţii, dar şi după plecarea sa la Domnul, precum în: „Gazeta de 
Transilvania” (Braşov), „Telegraful Român” (Sibiu), „Revista Teologică” 
(Sibiu), „Transilvania” (Sibiu), „Siebenbürger Wochenblatt” (Sibiu), „Der 
Siebenbürger Bote” (Sibiu), „Blätter für Geist, Gemüth und 
Vaterlandskunde” (Sibiu), „Der Siebenbürgische Volksfreund” (Sibiu), 
                                                           
83 Pavel Cherescu, „Contribuţia episcopului Vasile Moga la dezvoltarea învãţãmântului 
românesc din Transilvania”, pp. 26-27. 
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83 Pavel Cherescu, „Contribuţia episcopului Vasile Moga la dezvoltarea învãţãmântului 
românesc din Transilvania”, pp. 26-27. 

„Tribuna” (Arad), „Renaşterea” (Cluj), „Neamul Românesc” (Bucureşti), 
etc. 

În cercetările mele am găsit articole/studii interesante scrise de 
personalităţi mari, precum: Sofron Vlad, Mircea Păcurariu, Pavel 
Cherescu, Paul Brusanowski, Ana Grama, şi unele articole, scrise de 
tineri mai puţin cunoscuţi, dar cu preocupări pentru istoria neamului 
românesc, şi anume: Mircea-Gheorghe Abrudan, Ovidiu Boc şi 
Alexandru Chituţă. Consultând cataloagele de licenţă am descoperit două 
teze de licenţă, care au încercat să scoată în evidenţă personalitatea 
episcopului Vasile Moga, şi anume Episcopul Vasile Moga. Monografie 
istorică, scrisă de Ioan Dragolea şi susţinută în 1943 sub coordonarea 
părintelui profesor Teodor Bodogae şi, respectiv, Sebeşul, istoria vieţii 
bisericeşti scrisă de Vasile Roman şi susţinută în 1984 sub îndrumarea 
părintelui profesor Mircea Păcurariu. 

„Nici noi nu voim nici pe departe să vătemăm pre cei morţi, şi cu atât mai 
puţin să condamnăm pre episcopul Moga, pre care şi noi îl compătimim nu mai puţin 
decât autorii anticriticei, încât nu ne putem din destul mira, ce i-a putut îndemna a 
trage şi aici în joc pre cei reposaţi? Însă dacă ei expun lucrurile schimonosite, noi ne 
ţinem datori a le îndrepta, reducându-le la adevărata lor valoare. Am păcătui, de n-
am procede astfel, fiind cele scrise menite a informa posteritatea despre cele 
întâmplate,-a servi pentru istoria, care trebuie să fie adevărată, dară nu falsificată din 
interese detestabile particulare. Pentru aceea trebuie să mărturisim, în contra 
afirmaţiunilor din anticritică aceea, ce pe atunci era cunoscut la toată lumea, că: sub 
episcopatul lui Moga a domnit nepotismul în toată forma, fiind încongiurat acel 
episcop din tote părţile de neamurile sale. Scim cumcă e neplăcut, ba chiar odios a 
spune acest adevăr; dară scim şi aceea, că ,,cei ce ţin la demnitatea lor personală” nu-l 
pot tăinui, măcar de s-ar frânge lumea în doue”.84 
 
 

Brief Bibliographical References about Bishop Vasile Moga  
 

(Abstract) 
 

Being in the know of a Transylvanian Orthodox hierarch who has lead the 
community entrusted to him for more than three decades (1811-1845) is an 
incontestable obligation for each Romanian intellectual. Such a character has 
represented a spirit of his time and can be so far considered as a mirror where the life 
of a nation under extremely hard circumstances is being reflected. As the period in 
which bishop Vasile Moga has been so distant knowing his life and his activity can be 
                                                           
84 Respuns la Anticritica broşurei anonime publicate asupra celor doue congrese naţionali bisericesci din 
1873 şi 1874. De mai mulţi deputaţi ai maioritãţii congreselor dela 1873 şi 1874 de unii din cei 
atacaţi, Sibiiu, Tipografia lui G. de Closius, 1881, pp. 29-30. 
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made through analyzing the documents produced in that period as well as through the 
historians’ reflections and considerations. Going over the pages of the present study we 
will be able to observe in an easy way the way in which bishop Vasile Moga’s life and 
activity has been reflected non only in his descendants’s writings, but also in the 
historians’ papers from the second half of the 19th century and from the 20th century. 
 Keywords: Transylvania, Vasile Moga, bishopric, history, historiography. 
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EPISCOPATUL ARHIEREULUI VASILE MOGA (1810-1845). 
CONTRIBUŢII DOCUMENTARE LA O POSIBILĂ 

ACTUALIZARE A CERCETĂRII EPOCII MOGAIANE 
 

Dr. Ana Grama Brescan 
Complexul Naţional Muzeal ASTRA Sibiu 

 
Intervenţia de faţă ne-am dorit-o, asemenea tuturor celor pe care 

le-am realizat până acum, nu doar precumpănitor documentară ci, 
neapărat, nonfestivistă, deşi e aniversară, şi recuperatoare pentru un 
personaj important al istoriei românilor transilvani, episcopul Vasile 
Moga. Intrăm, astfel, în dezvoltarea ei într-un exerciţiu controlat de a nu 
ne lăsa pradă impresiilor de lectură momentană, amintirilor şi pre-
convingerilor, eventual părtinitoare într-un sens sau altul. O posibilă 
actualizarea a tratării subiectului dat, pe  care ne-am asumat-o în titlu, 
priveşte o deschidere mai aplicată pentru asumarea împrejurărilor vremii 
şi, mai ales printr-o detaliere a faptelor incontestabil în prelungire, de la 
stările mogaiane, la cele şaguniane, atât de diferite şi totuşi asemenea unui 
singur corp într-o evoluţie acum mai firească decât oricând. Pe de cealaltă 
parte, ne gândim la valorificarea unor date noi, din propria noastră 
actualitate, ca beneficiari ai perspectivelor mai largi, chiar mai numeroase, 
dar şi a unor noi informaţii şi noi obligaţii profesional-moral-ştiinţifice. 
Într-un astfel de context, se impune exerciţiul nostru de înţelegere şi, 
consecutiv, sau tocmai ca motivaţie, nevoia de a-i cunoaşte bine atât pe 
mogaiani, cât şi pe înaintaşii şi urmaşii lor. Ea este circumscrisă obligaţiei 
de a ne cunoaşte istoria, cu toate ale sale, luând în considerare cât mai 
multe date şi coordonate majore ale acesteia: timpurile, înfăptuirile şi 
pierderile, oamenii, în special liderii, ,,mogaianii” care au devenit 
,,şagunieni”, ca într-un firesc proces istoric de continuitate, o continuitate 
în transformare a unei lumi ,,aceeaşi” şi în ,,schimbare”. 

Definitorii în a ne asuma curajul dezvoltării unei astfel de teme au 
fost câteva împrejurări favorizante. Una esenţială ţine de existenţa unor 
fonduri documentare, păstrate aproape întâmplător, a căror cercetare s-a 
dovedit de cel mai mare interes pentru noi. Au fost, apoi, două fapte, 
aproape personale, petrecute în urmă cu mai bine de trei decenii, 
referitoare la un personaj ce a păstorit 34 de ani ortodocşii transilvani, 
episcopul Vasile Moga, şi episcopatul său, plin de evenimente în miezul 
cărora aceste personaje şi-au trăit existenţa.  
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Din lecturile personale retrospective reţinusem la un moment dat 
următoarea tratare:1 ,,În acea casă ţărănească locuiesc episcopii Nichitici şi 
Adamovici pe timpul cât petrec în Răşinari. De aici şi din Sibiiu fac vizitaţiuni în 
eparhie, organizează câtuşi de puţin biserica încredinţată lor, atâţia ani fără păstor. 
Amândoi2 sunt înmormântaţi în biserica cea veche din Răşinari [...] Dintre toţi 
episcopii bisericei noastre, cel care a avut mai strânsă legătură cu comuna Răşinari, a 
cărui figură impunătoare s-a întipărit mai adânc în inima Răşinărenilor este Andrei 
Şaguna”. Şi astfel, episcopul Vasile Moga, preotul ortodox român de 
parohie ajuns ierarh, asociat cu cei 34 ani ai săi de păstorire, acum, după 
mai bine de o sută de ani de la elaborarea textului mai sus invocat, devine 
o pată albă în istoria noastră. El nici măcar ,,în trecere” nu este numit. 
Deşi, încă în anul 1910, un preot Cioran publică o descriere manuscrisă 
din anul 1815, despre participarea tânărului episcop, în plin conflict 
lăzărist şi la finalul unor bătălii dure antinapoleoniene, la sfinţirea bisericii 
din Copăcele-Răşinari cu hramul Sfintei Troiţe cu tot fastul momentului 
şi într-o desăvârşită unitate de simţire.3 

În al doilea rând, în anul 1981 a apărut o mult aşteptată 
monografie a Arhiepiscopiei Sibiului. Beneficiind de colaborarea celor 
mai instruite şi talentate condeie ale momentului, am avut, totuşi, 
surpriza să descopăr că aici, episcopul Vasile Moga figura sub titlul 
,,Episcopii sârbi de la Sibiu” (p. 43), undeva la sfârşitul acestui paragraf. Era 
prezentat în puţin mai mult de o pagină (pp. 46-47), în care era înserat şi 
un portret, într-adevăr, de ţinută. Am înţeles, în bună măsură, politica 
redacţională a volumului, plusarea temelor ce priveau şcoala, cartea, 
edificiile, deci orice putea fi mai puţin religios, cum se alcătuiau cărţile în 
comunism, deşi, nici aici nu era drept să lipsească. Îl căutam, însă, pe 
episcopul Vasile Moga socotindu-l tocmai liderul român care a girat o 
eparhie supravieţuitoare sub semnul anonimatului şi al eroismului 
specific, prin ani pierduţi în războaie din secolul al XIX-lea, inclusiv cei 
postnapoleonieni, aceştia cu o aplecare deosebită pentru orice restauraţie. 
Ştiam că este cel ce rămăsese în memoria colectivă, bine alimentată de 
istoriografie, cu numeroase lipsuri şi defecte, concentrându-i-se în 
biografia sa toate dificultăţile din deceniile în care a funcţionat. Posibile, 
credibile, reale, imaginate, speculate, acestea erau, încă, tratate cu 

                                                           
1 Emilian Cioran, Şapte generaţii de preoţi, protopopi-profesori din aceeaşi familie: Barcianu, 1699-
1903, Sibiu, 1991, p. 44.  
2 De fapt, episcopul Gherasim Adamovici nu este înmormântat la Rãşinari, ci la Sibiu, 
în cimitirul bisericii ,,Sfântul  Evanghelist Luca”, al cãrei ctitor este.   
3 Emil Cioran, ,,O sfinţire de bisericã în Rãşinari la anul 1815”, în Revista Teologicã, an IV, 
numãr 6, 1910, pp. 416-418.  
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Din lecturile personale retrospective reţinusem la un moment dat 
următoarea tratare:1 ,,În acea casă ţărănească locuiesc episcopii Nichitici şi 
Adamovici pe timpul cât petrec în Răşinari. De aici şi din Sibiiu fac vizitaţiuni în 
eparhie, organizează câtuşi de puţin biserica încredinţată lor, atâţia ani fără păstor. 
Amândoi2 sunt înmormântaţi în biserica cea veche din Răşinari [...] Dintre toţi 
episcopii bisericei noastre, cel care a avut mai strânsă legătură cu comuna Răşinari, a 
cărui figură impunătoare s-a întipărit mai adânc în inima Răşinărenilor este Andrei 
Şaguna”. Şi astfel, episcopul Vasile Moga, preotul ortodox român de 
parohie ajuns ierarh, asociat cu cei 34 ani ai săi de păstorire, acum, după 
mai bine de o sută de ani de la elaborarea textului mai sus invocat, devine 
o pată albă în istoria noastră. El nici măcar ,,în trecere” nu este numit. 
Deşi, încă în anul 1910, un preot Cioran publică o descriere manuscrisă 
din anul 1815, despre participarea tânărului episcop, în plin conflict 
lăzărist şi la finalul unor bătălii dure antinapoleoniene, la sfinţirea bisericii 
din Copăcele-Răşinari cu hramul Sfintei Troiţe cu tot fastul momentului 
şi într-o desăvârşită unitate de simţire.3 

În al doilea rând, în anul 1981 a apărut o mult aşteptată 
monografie a Arhiepiscopiei Sibiului. Beneficiind de colaborarea celor 
mai instruite şi talentate condeie ale momentului, am avut, totuşi, 
surpriza să descopăr că aici, episcopul Vasile Moga figura sub titlul 
,,Episcopii sârbi de la Sibiu” (p. 43), undeva la sfârşitul acestui paragraf. Era 
prezentat în puţin mai mult de o pagină (pp. 46-47), în care era înserat şi 
un portret, într-adevăr, de ţinută. Am înţeles, în bună măsură, politica 
redacţională a volumului, plusarea temelor ce priveau şcoala, cartea, 
edificiile, deci orice putea fi mai puţin religios, cum se alcătuiau cărţile în 
comunism, deşi, nici aici nu era drept să lipsească. Îl căutam, însă, pe 
episcopul Vasile Moga socotindu-l tocmai liderul român care a girat o 
eparhie supravieţuitoare sub semnul anonimatului şi al eroismului 
specific, prin ani pierduţi în războaie din secolul al XIX-lea, inclusiv cei 
postnapoleonieni, aceştia cu o aplecare deosebită pentru orice restauraţie. 
Ştiam că este cel ce rămăsese în memoria colectivă, bine alimentată de 
istoriografie, cu numeroase lipsuri şi defecte, concentrându-i-se în 
biografia sa toate dificultăţile din deceniile în care a funcţionat. Posibile, 
credibile, reale, imaginate, speculate, acestea erau, încă, tratate cu 

                                                           
1 Emilian Cioran, Şapte generaţii de preoţi, protopopi-profesori din aceeaşi familie: Barcianu, 1699-
1903, Sibiu, 1991, p. 44.  
2 De fapt, episcopul Gherasim Adamovici nu este înmormântat la Rãşinari, ci la Sibiu, 
în cimitirul bisericii ,,Sfântul  Evanghelist Luca”, al cãrei ctitor este.   
3 Emil Cioran, ,,O sfinţire de bisericã în Rãşinari la anul 1815”, în Revista Teologicã, an IV, 
numãr 6, 1910, pp. 416-418.  

uşurinţă, dar mai ales ,,netratate”. Şi totuşi, aceştia au fost anii în care, 
aproape pe negândite, în satele ,,cătanelor de români”, revenite acasă, 
circulau noutăţile vremii, altele decât anchetele posthoriadei, spiritul unei 
administraţii moderne dădea semne hotărâte că vremea sa a venit.4  

Neverosimilul acestor tratări vine şi din conştiinţa faptului că în 
cele  trei decenii ale secolului al XIX-lea, în realitate, nimic nu a fost atât 
de uniform ne-important în istoriografie ca epoca mogaiană, chiar mai 
grav, un subiect ignorat, de fapt ocolit. Doar se ştie că datele negative 
provoacă chiar mai multe discuţii decât realizările. În anul 2007, la cele 
câteva rânduri care i se dedică într-o istorie colectivă a bisericilor din 
Sibiu, se adaugă o informaţie în care episcopului Moga chiar i se răpeşte 
una dintre marile sale lucrări cumpătate, cumpărarea edificiului în care 
Andrei Şaguna va instala tipografia sa, şi aceasta cumpărată pe bani 
personali, de data aceasta de Andrei Şaguna. Este drept că în testamentul 
său, casa este numită: ,,[...] Casa care se află în piaţa numită Wintergasse, 
cumpărată cu 2400”, dar şi aceea că, la fiecare început de an, când realiza 
un inventar de bunuri, administraţia Şaguna enumera acest bun mogaian. 

Grija noastră pentru acest subiect este firească dacă, de-a lungul 
câtorva decenii, am fost atât de aproape de informaţiile asemenea, sau 
contradictorii, care priveau activitatea episcopului Moga. Iar activitatea sa 
nu poate fi despărţită de personalitatea omului-episcop, ilustrată prin 
gesturi semnificative, mai ales că oricare dintre acestea, citite profesionist 
devin purtătoare de informaţii cu o anume semnificaţie. Produsul textual 
în care vom dezvolta aceste propuneri, de altfel, respectând cerinţe 
elementare într-o lucrare ştiinţifică recuperatoare, nu va fi nici 
encomiastic, tentaţia de a-ţi transforma eroul într-un mit este păgubitoare 
chiar pentru el, fie şi atunci când este vorba despre un învingător. Însuşi 
titlul nostru, gândit iniţial chiar ,,Nevoia de Episcopul Vasile Moga”, 
permite câteva opţiuni interpretative şi a fost ales pentru a ne da 
libertatea să lansăm noi întrebări, să încercăm răspunsuri la unele vechi, şi 
la cele noi, să putem spera în reluarea/continuarea/deschiderea cinstită a 
discuţiilor, fără complexe şi fără aroganţă. Iar la tema dată, explicit 
circumscrisă, să asociem, distinct, propuneri pentru noi concluzii despre 
episcopul Vasile Moga şi episcopatul său, sigur mai bogate pentru ambele 
componente ale realităţii vizate. Sperăm ca informaţiile să se poată 
corobora mai uşor, completându-se şi îmbogăţindu-se unele pe altele, re-

                                                           
4 Recomandãm a se vedea numãrul şi varietatea actelor necesare unei cãsãtorii a 
,,vãduvelor cãtãniţe”, al neologismelor explicate ,,în porânci”, al normelor sanitare etc., 
publicate şi de noi, care depãşesc cifra 10. 
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revenind asupra unor chestiuni care par a fi destul de bine asumate 
anterior. 

Încercăm toate acestea chiar sub apăsarea unor mai vechi 
atitudini, pe care le credem depăşite, în sensul moralei de a nu te atinge, 
cu cuvântul ori cu gândul, de ceva neatins de aproape două secole. 
Privilegiul istoriei este, însă, acela de a apela la memoria imediată, dar şi la 
cea seculară, la orice sursă care trebuie pusă în situaţia de a se re-exprima, 
martorii precedenţi trebuie re-întrebaţi, re-interpretaţi. Nu în ultimul 
rând, pentru că, în cercetarea modernă a documentelor, informaţia pură 
(una singură) este depăşită ca relevanţă de posibilitatea sesizării 
semnificaţiei sale, cel mai adesea de semnificaţiile ei. Date mogaiane 
concrete, simple, pot fi uşor înserate printre altele, pierzându-se. 
Reluându-le în cunoştinţă de cauză, tabloul vechi devine unul mult mai  
complex, scene de mare expresivitate care apar într-o succesiune aparent 
banală a cererilor de milă şi ducerea cu râvnă a protocoalelor, de 
exemplu, care permit dezvoltarea unor teme fundamentale ale culturii 
române: exodul românilor peste Carpaţi, alfabetul bisericesc şi identitatea 
naţională, nivelul de păstrare a tradiţiilor etc., etc. 

În ceea ce ne priveşte, după o familiarizare îndelungată cu lumea 
emitenţilor şi destinatarilor circularelor mogaiane, sperând să forţăm doar 
margini iertate (Radu Vancu), prin citirea faptelor, imaginăm un posibil 
viitor film cât se poate de realist, esenţialmente necesar, în secvenţe 
dintr-o  viaţă aparent noneroică, prosaic-cehoviană, o posibilă investigare 
a unor pete albe/gri. Precizările pe care le vom dezvolta au, inclusiv, 
rolul de a nu lăsa să se strecoare aici vreo urmă de festivism, oportunism 
verbal, deturnare a adevărului prin exagerare, aşa cum nu-l dorim 
eliminat prin omisiune. O facem, mai ales, pentru a ne justifica unele 
opoziţii faţă de cercetări anterioare, altfel meritorii şi, pentru vremea lor, 
probabil, explicabile. Le facem şi pentru că unele neglijenţe sunt datorate 
necunoaşterii, altfel socotind  că este inadmisibilul să credem că putem  
îmbunătăţi imaginea unui subiect-individ cu fapte meritorii ireale. Abia 
acesta ar fi semnul unui complex pe care nu avem motive să-l purtăm cu 
noi. Şi apoi, ce poate fi cu adevărat meritoriu şi semnificativ într-o viaţă 
de om, de lider al unui neam tolerat în spaţiul naşterii sale? 

Apreciem ca deosebit de folositoare datele publicate deja de 
cercetători cunoscuţi, sau uitate prin periodice şi micromonografii locale, 
pe care nici nu le vom relua decât în măsura în care le folosim ca 
elemente într-o demonstraţie nouă, cum este problema şcolilor populare 
ale parohiilor ce-şi vor găsi locul într-o abordare a activităţii lui Moise 
Fulea. Avansăm doar următoarele informaţii, ce pot avea efecte majore 
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revenind asupra unor chestiuni care par a fi destul de bine asumate 
anterior. 

Încercăm toate acestea chiar sub apăsarea unor mai vechi 
atitudini, pe care le credem depăşite, în sensul moralei de a nu te atinge, 
cu cuvântul ori cu gândul, de ceva neatins de aproape două secole. 
Privilegiul istoriei este, însă, acela de a apela la memoria imediată, dar şi la 
cea seculară, la orice sursă care trebuie pusă în situaţia de a se re-exprima, 
martorii precedenţi trebuie re-întrebaţi, re-interpretaţi. Nu în ultimul 
rând, pentru că, în cercetarea modernă a documentelor, informaţia pură 
(una singură) este depăşită ca relevanţă de posibilitatea sesizării 
semnificaţiei sale, cel mai adesea de semnificaţiile ei. Date mogaiane 
concrete, simple, pot fi uşor înserate printre altele, pierzându-se. 
Reluându-le în cunoştinţă de cauză, tabloul vechi devine unul mult mai  
complex, scene de mare expresivitate care apar într-o succesiune aparent 
banală a cererilor de milă şi ducerea cu râvnă a protocoalelor, de 
exemplu, care permit dezvoltarea unor teme fundamentale ale culturii 
române: exodul românilor peste Carpaţi, alfabetul bisericesc şi identitatea 
naţională, nivelul de păstrare a tradiţiilor etc., etc. 

În ceea ce ne priveşte, după o familiarizare îndelungată cu lumea 
emitenţilor şi destinatarilor circularelor mogaiane, sperând să forţăm doar 
margini iertate (Radu Vancu), prin citirea faptelor, imaginăm un posibil 
viitor film cât se poate de realist, esenţialmente necesar, în secvenţe 
dintr-o  viaţă aparent noneroică, prosaic-cehoviană, o posibilă investigare 
a unor pete albe/gri. Precizările pe care le vom dezvolta au, inclusiv, 
rolul de a nu lăsa să se strecoare aici vreo urmă de festivism, oportunism 
verbal, deturnare a adevărului prin exagerare, aşa cum nu-l dorim 
eliminat prin omisiune. O facem, mai ales, pentru a ne justifica unele 
opoziţii faţă de cercetări anterioare, altfel meritorii şi, pentru vremea lor, 
probabil, explicabile. Le facem şi pentru că unele neglijenţe sunt datorate 
necunoaşterii, altfel socotind  că este inadmisibilul să credem că putem  
îmbunătăţi imaginea unui subiect-individ cu fapte meritorii ireale. Abia 
acesta ar fi semnul unui complex pe care nu avem motive să-l purtăm cu 
noi. Şi apoi, ce poate fi cu adevărat meritoriu şi semnificativ într-o viaţă 
de om, de lider al unui neam tolerat în spaţiul naşterii sale? 

Apreciem ca deosebit de folositoare datele publicate deja de 
cercetători cunoscuţi, sau uitate prin periodice şi micromonografii locale, 
pe care nici nu le vom relua decât în măsura în care le folosim ca 
elemente într-o demonstraţie nouă, cum este problema şcolilor populare 
ale parohiilor ce-şi vor găsi locul într-o abordare a activităţii lui Moise 
Fulea. Avansăm doar următoarele informaţii, ce pot avea efecte majore 

pentru percepţia, fie şi particulară, a educaţiei şcolare româneşti 
preşaguniane: ,,Şcoluţele vechi comunale, ce fiinţau pe la 1830, pe una, cea din 
piaţă, cu 3 camere şi 3 învăţători, şi alta, cea din cruci sau Copăcele cu 1 învăţător-
nu mai erau în stare să cuprindă marea mulţime de copii doritori de învăţătură [...] 
Şcoala care avea să adăpostească sutele de şcolari se începu la 1835 pe un loc larg în 
piaţă [...] în 1837, prin episcopul V[asile] Moga. Era cea mai frumoasă şcoală 
românească din Ardeal, o zidire măreaţă cu un etaj [...] Cu concesiune împărătească 
se organiză din nou, la 1837, patru posturi învăţătoreşti retribuite cu sume care 
variau între 80 şi 180 fl. [...] suma de 20 fl. pentru a se dărui cărţi şcolarilor 
sârguincioşi”.5 

Teoretic, şi aproape formal, la început l-am cunoscut pe 
episcopul Vasile Moga din dicţionare, cum esta cel al lui Corneliu 
Diaconovici şi apoi al academicianului Mircea Păcurariu,6 şi dintr-o 
lucrare monografică ce i-a fost dedicată, publicată  în anul 1938, datorită 
eforturilor altui intelectual cu origini în Sebeş, a lui Sebastian Stanca.7 De 
fapt, l-am cunoscut mult mai bine prin hăţişul de circulare/porânci 
reţinute în protocoalele satelor, unele aparent banale, toate cu o 
încărcătură informaţională de excepţie din toţi anii păstoririi sale. 

Monografia lui Sebastian Stanca este şi astăzi extrem de utilă, 
întâi pentru numerozitatea şi diversitatea datelor pe care le sintetizează. 
Dacă am alcătui, dintr-o singură filă a cărţii lui, o listă de probleme care 
erau în atenţia episcopului, am fi impresionaţi de varietatea şi semnificaţia 
lor. Este deosebit de importantă şi prin faptul că este singura, dar ea  
pare a continua să fie, totuşi, după aproape un secol de la apariţie, o 
lucrare insuficientă, cu totul nemulţumitoare. Autorul însuşi, parcă 
pentru a se scuza de unele vini, fie şi de interpretare, mărturiseşte că a 
lucrat acest volum ,,[...] la o comandă familială”, evident a unor membri ai 
familiei Moga, urmaşi ai episcopului. Altfel, convins de adevărul celor 
scrise, se străduieşte să fie integru, obiectiv din punctul de vedere 
personal şi al opticii vremii. Ne gândim acum, de exemplu, la tema 
relaţiei cu Gheorghe Lazăr, în care i s-ar fi părut firesc/posibil/de dorit 
ca Vasile Moga, chiar în condiţiile de incompatibilitate pe care le 
cunoştea, să colaboreze şi să-l sprijine pe profesorul şcolii sale şi amândoi 
să lucreze, cu entuziasm patriotic, în vederea unor mari realizări perene. 
O concluzie care poate fi şi a noastră, în unele din datele ei şi mai ales 

                                                           
5 Victor Pãcalã, Monografia comunei Rãşinari, Sibiu, 1915, pp. 375-376. 
6 Mircea Pãcurariu, Cãrturari sibieni de altãdatã, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2002, pp. 47-
55.   
7 Sebastian Stanca, Viaţa şi activitatea episcopului Vasile Moga (1774-1845), Cluj, Tipografia 
Eparhiei Ortodoxe Române, 1938, pp. 20-27.  
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pentru începutul păstoririi sale, este aceea că atunci când vorbeşte despre 
o numită ,,slăbiciune” a episcopului o socoteşte o atitudine de tact 
politic. Dar, mai departe, scrie că ,,Vasile Moga a fost un arhiereu înţelegător al 
nevoilor bisericii sale, un ortodox bun, un naţionalist intransigent şi în activitatea sa a 
avut cea mai curată intenţie de-a ridica biserica ortodoxă şi neamul românesc la 
îndeplinirea rolului la care îl îndreptăţea situaţia sa de băştinaş în această ţară”. 
Chiar onorante, aceste însuşiri sunt suficiente pentru activitatea unui 
ierarh, sau sunt doar unele caracteristice oricărui român de bună credinţă, 
şi încă oricăruia cu vreo răspundere faţă de semeni? Considerăm că, 
emiţând aceste concluzii, Sebastian Stanca subţiază nepermis zestrea de 
însuşiri şi realizări ale episcopului, eventual episodice, limitează baza de 
discuţii asupra activităţii sale, deşi însuşi rememorează numeroase 
activităţi concrete de curaj personal şi din funcţie ale episcopului. Pe de 
altă parte, atribuind iniţiativei mogaiane gesturi care nu i-au aparţinut,  
declanşate prin avalanşa de porunci imperiale şi guberniale, faptul a fost 
tocmai  în dezavantajul eroului său. Orice lectură avizată a poruncilor, 
descoperă unele suprapuneri, tematice şi de detaliu, cu circularele ajunse 
la alte naţii, care, fireşte, nu puteau fi reţinute ca iniţiative mogaiane. 
Marea majoritate a circularelor tratate aici ca iniţiative mogaiane, fuseseră 
de fapt trimise, după caz, şi altor confesiuni, în alte limbi, şi toate aveau 
consemnate în primele rânduri datele emiţătorului, transmiţătorilor: 
curte, guberniu (aceleaşi pentru toţi locuitorii imperiului, ori ai unei ţări a 
imperiului), abia apoi ale Episcopiei/Consistoriului ortodox, uneori a 
protopopiatului etc. Simple imprecizii în atribuire a surselor? Dar, oricum 
acestea conduc sigur la erori de înţelegere, de interpretare. Astfel, în 
(prea) numeroase studii care-l privesc chiar şi pe însuşi marele urmaş al 
episcopului Vasile, episcopul şi mitropolitul Andrei Şaguna, tratări de 
acest fel în comentariile unor documente devin vinovate şi dăunătoare, 
chiar fără a fi abuzuri intenţionate faţă de un mare edificator. De la acest 
nivel, s-ar cuveni să subliniem, însă, cât de mult şi interesat se implică 
episcopul/toţi episcopii români ortodocşi ardeleni în ordinaţiunile-
porânci. O astfel de analiză trebuie încurajată, deoarece, pe lângă 
obligaţia de a sluji adevărului, ele sunt de-a dreptul cuceritoare, din mai 
multe motive, care, sperăm, se vor revela şi mai jos. 

Oricât de utilă ar fi fost/este monografia lui Sebastian Stanca, 
efectele pe care ea le-a produs au fost modeste: episcopul Vasile Moga a 
rămas într-un (nedrept) con de umbră, copleşit de înfăptuirile urmaşului 
său. Faptul se datora inclusiv slăbiciunilor analizelor epocii sale şi a celor 
ulterioare, dar şi şagunismului exclusivist, de care memoria legendarului 
mitropolit sfânt ierarh Şaguna nu avea/nu are nevoie. După trecerea a 
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pentru începutul păstoririi sale, este aceea că atunci când vorbeşte despre 
o numită ,,slăbiciune” a episcopului o socoteşte o atitudine de tact 
politic. Dar, mai departe, scrie că ,,Vasile Moga a fost un arhiereu înţelegător al 
nevoilor bisericii sale, un ortodox bun, un naţionalist intransigent şi în activitatea sa a 
avut cea mai curată intenţie de-a ridica biserica ortodoxă şi neamul românesc la 
îndeplinirea rolului la care îl îndreptăţea situaţia sa de băştinaş în această ţară”. 
Chiar onorante, aceste însuşiri sunt suficiente pentru activitatea unui 
ierarh, sau sunt doar unele caracteristice oricărui român de bună credinţă, 
şi încă oricăruia cu vreo răspundere faţă de semeni? Considerăm că, 
emiţând aceste concluzii, Sebastian Stanca subţiază nepermis zestrea de 
însuşiri şi realizări ale episcopului, eventual episodice, limitează baza de 
discuţii asupra activităţii sale, deşi însuşi rememorează numeroase 
activităţi concrete de curaj personal şi din funcţie ale episcopului. Pe de 
altă parte, atribuind iniţiativei mogaiane gesturi care nu i-au aparţinut,  
declanşate prin avalanşa de porunci imperiale şi guberniale, faptul a fost 
tocmai  în dezavantajul eroului său. Orice lectură avizată a poruncilor, 
descoperă unele suprapuneri, tematice şi de detaliu, cu circularele ajunse 
la alte naţii, care, fireşte, nu puteau fi reţinute ca iniţiative mogaiane. 
Marea majoritate a circularelor tratate aici ca iniţiative mogaiane, fuseseră 
de fapt trimise, după caz, şi altor confesiuni, în alte limbi, şi toate aveau 
consemnate în primele rânduri datele emiţătorului, transmiţătorilor: 
curte, guberniu (aceleaşi pentru toţi locuitorii imperiului, ori ai unei ţări a 
imperiului), abia apoi ale Episcopiei/Consistoriului ortodox, uneori a 
protopopiatului etc. Simple imprecizii în atribuire a surselor? Dar, oricum 
acestea conduc sigur la erori de înţelegere, de interpretare. Astfel, în 
(prea) numeroase studii care-l privesc chiar şi pe însuşi marele urmaş al 
episcopului Vasile, episcopul şi mitropolitul Andrei Şaguna, tratări de 
acest fel în comentariile unor documente devin vinovate şi dăunătoare, 
chiar fără a fi abuzuri intenţionate faţă de un mare edificator. De la acest 
nivel, s-ar cuveni să subliniem, însă, cât de mult şi interesat se implică 
episcopul/toţi episcopii români ortodocşi ardeleni în ordinaţiunile-
porânci. O astfel de analiză trebuie încurajată, deoarece, pe lângă 
obligaţia de a sluji adevărului, ele sunt de-a dreptul cuceritoare, din mai 
multe motive, care, sperăm, se vor revela şi mai jos. 

Oricât de utilă ar fi fost/este monografia lui Sebastian Stanca, 
efectele pe care ea le-a produs au fost modeste: episcopul Vasile Moga a 
rămas într-un (nedrept) con de umbră, copleşit de înfăptuirile urmaşului 
său. Faptul se datora inclusiv slăbiciunilor analizelor epocii sale şi a celor 
ulterioare, dar şi şagunismului exclusivist, de care memoria legendarului 
mitropolit sfânt ierarh Şaguna nu avea/nu are nevoie. După trecerea a 

trei sferturi de veac de la redactare, un secol înnoitor şi bogat în 
informaţii, tehnici de cercetare şi interpretare etc., viziunea lui Sebastian 
Stanca asupra subiectului trebuie reactualizată. Demnă de a fi completată 
şi corectată, ea ne provoacă la demersuri noi, ca şi impulsul trecerii 
implacabile a măriei sale timpul, care ne trimite la contribuţii necesare 
unei viitoare adevărate monografii a primului episcop ortodox român al 
Ardealului din secolul al XIX-lea, Vasile Moga. 

Cum spuneam, dincolo de biografii, pentru noi la început au fost 
Protocoalele comisiilor parohiilor, complexitatea lor şi, mai ales, aria pe care o 
acoperă, parohiile satelor modeste. Încă în anii 1975-1979 am pornit o 
curajoasă, deşi limitată dizidenţă, cea de combatere a confuziei dintre 
ordinele/normele oficiale transmise şi iniţiativele ierarhilor români. Am 
folosit aici, aproape exclusiv, Protocoale ale comisiilor/de porânci din 
Biblioteca Mitropoliei Ardealului, Colecţii Speciale, recuperate pentru 
salvare şi cercetare din podurile parohiilor. Poruncile se trimiteau de la un 
for superior la episcop, iar acesta, cum spuneam, le îmbogăţea cu 
explicaţii care îi capacitau pe români, atunci când interesele imperiale 
corespundeau cu cele ale românilor cărora le trimiteau8 prin protopop 
sau paroh. La rândul lor, preoţii erau obligaţi să le copieze în protocol 
pentu a fi mereu în atenţia destinatarilor şi mereu se făcea şi recurs la 
memoria acestora. Citite într-un anume fel, apăsat, în faţa poporenilor, 
bine susţinute de episcop, sau alb, ele interesau şi capacitau, sau nu, naţia! 

Inadvertenţa în atribuire are o explicaţie în însăşi citirea 
superficială, sau doar neluarea în seamă oarecare, a numelui tipului de 
Protocol în care ordinile urmau a se reţine. De la apariţie ele fuseseră 
numite Protocolul Comisiilor,9 al Poruncilor/Ordinaţiunilor împărăteşti, guberniale, 
episcopeşti, consistoriale şi protopopeşti al parohiei. Contactul direct dintre 
oficialităţi şi beneficiarii de la care ne parvin protocoalele, 
circularele/ordinaţiunile (parohiile), era apanjul episcopului, al 
Consistoriului. Şi aşa, se ajunge ca ele să se numească, pe scurt 

                                                           
8 La Braşov se  însereazã o  însemnare despre cum ,,se circulau” comisiile episcopeşti în 
anul 1815: ,,[…] s-au plãtit lui Chir Ioniţã pentru copierea a 10 scrisori  5 fl.”, iar, în 1822, 
,,[…] la dascãlul Ioniţã de scris porâncile în doauã rânduri câte 5 fl.”. Candid C. Muşlea, Biserica 
Sf. Nicolae din Şcheii Braşovului, volum II (1743-1837), Braşov, 1946, p. 351.  
9 Vezi şi: Ana Grama, ,,Fondurile şaguniene-o moştenire inestimabilã în Arhiva 
Mitropoliei Ardealului”, în volumul Mitropolitul Andrei Şaguna-creator de epocã în istoria 
Bisericii Ortodoxe din Transilvania, coordonat de Mircea Pãcurariu, Sibiu, Editura 
Andreiana, 2008, pp. 388-422; Eadem, ,,Secvenţe dintr-o posibilã istorie a Arhivei 
Mitropoliei Ortodoxe a Ardealului”, în volumul Ana Grama la 70 de ani, coordonat de 
Ioan Lãcãtuşu, Sfântu Gheorghe, Editura Eurocarpatica, 2010, pp. 281-288. 
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Ordinăciune episcopească, chiar şi în tabla de materii din Ilarion Puşcariu.10 
Andrei Şaguna, în memoriile sale, le va cita ca acte ce poartă un număr 
consistorial. Ele aveau ca emiţător de ultim nivel episcopia/Consistoriul, 
dar, din primele rânduri ale textului găsim datele iniţiatorului, ale 
primului emiţător, de obicei guberniul, curtea, înălţata împărăţie, cu dată 
şi număr de ieşire din respectiva cancelarie. În acest caz, episcopul sau 
consistorialii noştri nu erau iniţiatori. De altfel, cum ar fi putut fi iniţiate 
de Consistoriul ortodox atâtea norme neconforme cu interesele 
românilor, antiortodoxe chiar? Transmiterea lor s-a făcut, cum necum, 
pentru că era obligatorie. Toate circularele sunt ca nişte oglinzi în care s-a 
păstrat imaginea unor realităţi ale vremilor, atitudini, gânduri şi aspiraţii 
omeneşti, reguli/norme, unele fiind de-a dreptul magice. 

Cum spuneam mai sus, în anii transliterărilor Protocoalelor din 
Biblioteca Mitropoliei Ardealului, descopeream cât de insistenţi sunt 
ierarhii, vicarii şi consistorialii noştri, dintre anii 1780-1849, în a se 
implica în acţiuni de educaţie şi ordonare a unei societăţi româneşti nici 
măcar scăpată de iobăgie în mod  total. Gesturile lor erau impresionante. 
Dependenţa de oficialităţi, reală (vezi punctele restrictive pe care le 
aveau11 în faţa oricărei iniţiative) nu excludea fiinţarea a numeroase 
măsuri progresiste pozitive, moderne, teoretic de neimaginat, care 
ajungeau în toate  parohiile şi satele româneşti.12 

Originalitatea unei reglementări, în sensul locului său de origine, 
şi convingerea cu care se implică românii sunt două lucruri diferite, dar 
                                                           
10 Ilarion Puşcariu, Documente pentru limbã şi istorie, volum II, Sibiu, 1897, pp. XII-XIII, 
177-198. 
11 În secolul al XVIII-lea, mai promiţãtor în acordarea de libertãţi naţionale, episcopilor 
sârbi transilvani agreaţi de imperiu li se impun restricţii: lui Dionisie Novacovici în 11 
puncte, aceleaşi urmaşului sãu Sofronie Chirilovici. Cf. Mircea Pãcurariu, Cãrturari sibieni 
de altãdatã, p. 14, 17.    
12 Regretabila confuzie care se face încã, este între a iniţia reguli, ori a adopta atitudini 
independente şi a emite, eventual a reformula mãsuri imperiale, guberniale, ale magistraţilor 
oraşelor etc., ca porunci pentru subordonaţii direcţi. O privire fugarã în ,,Foaia Legilor” 
din anul 1850 încoace (mai simplu de accesat), ar fi lãmurit mai uşor confuziile 
vinovate. Înseşi poruncile au fost citite şi citate pe sãrite, pentru cã, aproape la fiecare 
dintre ele, de fapt, se gãseşte vizibil însemnat un numãr de ieşire dintr-o cancelarie sau 
alta, ca şi data de emitere. Aceste precizãri trimit la adevãrata sursã, la sursele 
acelei/acelor norme, implicit la iniţiatorul lor, uneori cu explicaţia pentru motivele care 
le-au provocat: ,,[...] aceastã poruncã de înţeles sã ştii, şi cã au venit cu tãrie de la prea Înãlţata 
curte şi de la prea Înãlţatul crãescul Guberniu”, se explicã Bratu Baiu de la Zãrneşti, în 30 
noiembrie 1812. Cf. Biblioteca Mitropoliei Ardealului (în continuare B. M. A.), Colecţii 
speciale, ms. Protocoale (în continuare Protocoale, urmat de numele parohiei în care s-a 
alcãtuit). A se vedea şi: Ana  Grama, ,,Foaia legilor, 1850-1860. Între surse şi referinţã”, 
în Eurocarpatica, numãr 1, 2015. 
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Ordinăciune episcopească, chiar şi în tabla de materii din Ilarion Puşcariu.10 
Andrei Şaguna, în memoriile sale, le va cita ca acte ce poartă un număr 
consistorial. Ele aveau ca emiţător de ultim nivel episcopia/Consistoriul, 
dar, din primele rânduri ale textului găsim datele iniţiatorului, ale 
primului emiţător, de obicei guberniul, curtea, înălţata împărăţie, cu dată 
şi număr de ieşire din respectiva cancelarie. În acest caz, episcopul sau 
consistorialii noştri nu erau iniţiatori. De altfel, cum ar fi putut fi iniţiate 
de Consistoriul ortodox atâtea norme neconforme cu interesele 
românilor, antiortodoxe chiar? Transmiterea lor s-a făcut, cum necum, 
pentru că era obligatorie. Toate circularele sunt ca nişte oglinzi în care s-a 
păstrat imaginea unor realităţi ale vremilor, atitudini, gânduri şi aspiraţii 
omeneşti, reguli/norme, unele fiind de-a dreptul magice. 

Cum spuneam mai sus, în anii transliterărilor Protocoalelor din 
Biblioteca Mitropoliei Ardealului, descopeream cât de insistenţi sunt 
ierarhii, vicarii şi consistorialii noştri, dintre anii 1780-1849, în a se 
implica în acţiuni de educaţie şi ordonare a unei societăţi româneşti nici 
măcar scăpată de iobăgie în mod  total. Gesturile lor erau impresionante. 
Dependenţa de oficialităţi, reală (vezi punctele restrictive pe care le 
aveau11 în faţa oricărei iniţiative) nu excludea fiinţarea a numeroase 
măsuri progresiste pozitive, moderne, teoretic de neimaginat, care 
ajungeau în toate  parohiile şi satele româneşti.12 

Originalitatea unei reglementări, în sensul locului său de origine, 
şi convingerea cu care se implică românii sunt două lucruri diferite, dar 
                                                           
10 Ilarion Puşcariu, Documente pentru limbã şi istorie, volum II, Sibiu, 1897, pp. XII-XIII, 
177-198. 
11 În secolul al XVIII-lea, mai promiţãtor în acordarea de libertãţi naţionale, episcopilor 
sârbi transilvani agreaţi de imperiu li se impun restricţii: lui Dionisie Novacovici în 11 
puncte, aceleaşi urmaşului sãu Sofronie Chirilovici. Cf. Mircea Pãcurariu, Cãrturari sibieni 
de altãdatã, p. 14, 17.    
12 Regretabila confuzie care se face încã, este între a iniţia reguli, ori a adopta atitudini 
independente şi a emite, eventual a reformula mãsuri imperiale, guberniale, ale magistraţilor 
oraşelor etc., ca porunci pentru subordonaţii direcţi. O privire fugarã în ,,Foaia Legilor” 
din anul 1850 încoace (mai simplu de accesat), ar fi lãmurit mai uşor confuziile 
vinovate. Înseşi poruncile au fost citite şi citate pe sãrite, pentru cã, aproape la fiecare 
dintre ele, de fapt, se gãseşte vizibil însemnat un numãr de ieşire dintr-o cancelarie sau 
alta, ca şi data de emitere. Aceste precizãri trimit la adevãrata sursã, la sursele 
acelei/acelor norme, implicit la iniţiatorul lor, uneori cu explicaţia pentru motivele care 
le-au provocat: ,,[...] aceastã poruncã de înţeles sã ştii, şi cã au venit cu tãrie de la prea Înãlţata 
curte şi de la prea Înãlţatul crãescul Guberniu”, se explicã Bratu Baiu de la Zãrneşti, în 30 
noiembrie 1812. Cf. Biblioteca Mitropoliei Ardealului (în continuare B. M. A.), Colecţii 
speciale, ms. Protocoale (în continuare Protocoale, urmat de numele parohiei în care s-a 
alcãtuit). A se vedea şi: Ana  Grama, ,,Foaia legilor, 1850-1860. Între surse şi referinţã”, 
în Eurocarpatica, numãr 1, 2015. 

nu mai puţin interesante. Chiar şi circularele cu originea numai la nivelul 
Consistoriului/episcopului sunt preluate şi îmbogăţite de primitorii lor, 
de data aceasta protopopii, iar preoţii înşişi, când le fac publice se 
dovedesc şi ei, mai mult sau mai puţin implicaţi. Invocarea oricărui 
organism superior celui care o popularizează este valorificată şi ca un 
sprijin: o scuză dacă e ceva neplăcut, ori o întărire a importanţei lucrului 
citit şi dat mai departe, până la poporeni, la masa care-i interesa atât de 
mult şi pe oficialii administraţiei laice. Aici totul este ca o maşinărie căreia 
trebuie să-i cunoşti potenţialul şi mijloacele de a o manevra, unde nota de 
personalitate a unui intermediar trebuie evaluată corect, inclusiv pentru  
a-i confirma (in)eficienţa. Diferenţele stilistice şi cele ce apar din 
capacitatea de rezumare a unei ,,porânci”, ca şi nivelul de asumare a uneia 
sau alteia, sunt surse de informaţie colaterale, dar excepţionale. A se 
vedea contradicţiile în expunere, care ascund diferenţe de interese, din 
protocoalele satelor Budila şi Ţichindeal, Sibiu-Josefin. Protopopul Ioan 
Ghiaja, popularizând poruncile colectei pentru casele seminariului 
rezumă comentariile dintr-o pledoarie episcopească de trei pagini în 
expresia: ,,[...] cu dulci cuvinte ne arată fericirea noastră cea trupescă şi sufletească 
pentru întemeierea şi dobândirea caselor [...] Un panseu din anul 1820 este semnul 
greutăţii propagandei pentru şcoală în rândul ultimei verigi din lanţul care porneşte de 
la veriga-Curte imperială. Lucru de mirare ca preoţii, care în multe rânduri dau 
înaintare poporanilor, şi-i îndeamnă pentru şcoală, să să canonească şi parohienii care 
nici într-un chip nu bagă în samă să râză”. De fapt, cam aşa păţea Vasile 
Moga în faţa guberniului/curţii, când protopopii, preoţii, poporenii îi  
ignorau ordinele. 

În anumite situaţii, repetate, majoritatea măsurilor nu se 
datorează episcopului Vasile Moga, care uneori le iscăleşte şi le trimite la 
parohii. Ceea ce aparţine episcopului, spre mare meritul său, ca şi al 
antecesorilor şi al protopopilor mijlocitori între episcopie şi parohie, sunt 
insistenţa şi argumentele pe care le foloseşte fiecare pentru ca acelea ce 
sunt în avantajul neamului să aibă o finalitate reală. Ilustrăm o ipostază a 
acestei relaţii, iniţiator şi beneficiar, cu expresia dintr-un protocol sătesc 
(Mândra-Făgăraş): ,,[...] Îţi poruncesc ca tuturor preoţilor din protopopiatul vostru 
arătându-le neplăcerea aceasta a înălţatului C. G., şi înţelegând-o şi însuşi, să le spui 
şi bine cu adevărat arătare să le îndrumeze, ca tot însuş (n. n. insul, preotul) să-şi 
facă matricula.13 Se circulează sub comentarii episcopeşti, cu atenţionarea, repetată, de 
exemplu ca de acum încolo să nu să poată dezvinovăţi nici unul cu neştiinţa 
poruncilor în treaba aceasta ieşite, să vă scrieţi aceasta în protocolul comisiilor şi 
ţirculând aceasta să-l iscăliţi fieşte carele precum că l-aţi primit şi scris în protocol şi 
                                                           
13 Protocoale, Mândra. 
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aşa iscălit să-l daţi în mâna protopopului să-l trimită încoace pentru trebuinţă 
viitoare. Al cucerniciilor voastre binevoitor Episcop Vasilie Moga. Sibiu, 5 iunie 
1842”.14 

Circularele, ordinele, reglementările, normele despre şcoli (de 
exemplu construirea edificiilor, susţinerea dascălilor, amendarea 
părinţilor care nu-şi trimit copii la şcoală), obligaţia ,,oltuirii cu vărsat de 
vacă” (la data la care reformaţii anglicani o combăteau cu argumente 
stupide, susţinută cu cerbicie de preoţii ortodocşi, mai înapoiaţi decât 
ceilalţi, în opinia apusenilor), grija pentru copii orfani etc., etc., toate 
extrem de pozitive pentru naţie, se datorează, la bază, intereselor 
imperiului, dar unor interese care coincid cu ale românilor: ,,[...] preoţii să 
fie cu bună luare aminte când vor iscăli cvietanţele [despre] ce fac titorii şi curatorii 
copiilor celor săraci pentru ca să fie semnat anume despre copii săraci de părinţi (n. n. 
orfani), de sunt aceea primiţi la oare [ce] Institutum şi anume la care, că de nu se va 
semna în cvitanţie, apoi [pentru] pruncii seraci nu se vor putea scoate penzia sa”.15 În 
anii războaielor antinapoleoniene, ele se pot regăsi, eventual în variante, 
în toate instituţiile provinciilor imperiului, după caz. Exemplare sunt 
textele din protocoalele săteşti, unele reproduse de noi cu alte ocazii, care 
însoţesc cereri de donaţii şi urmează aprobării oficiale imperiale de a se 
crea un ,,Seminariu” în favorul clerului ortodox. 

Pentru a fi reprezentativi în societatea românească şi europeană, 
cum spuneam şi mai sus, din partea istoriografilor liderii nu au nevoie de 
vreo afirmaţie forţată, un demers, neprofesionist, ba astfel de intervenţii 
le dăunează inadmisibil: prin abuz de interpretare, menit să ,,lustruiască” 
faţetele unei personalităţi, informaţiile şi întreaga tratare a subiectului 
devine necredibilă. Ierarhii noştri, care trăiau într-o lume reală extrem de 
vie, ştiau să facă diferenţa între obligaţia de slujbă şi interesul naţional şi 
ştiau cum să le servească pe fiecare cum se cuvine, intervenind acolo 
unde era de intervenit, într-un sens sau altul. Ei militau pentru 
completarea protocoalelor matriculare dar, când era vorba de cazuri 
speciale admiteau ca acestea să fie mai puţin corecte. De exemplu, 
lipsurile din Protocoalele botezaţilor nu se datorau neştiinţei de a le completa 
ci, adesori,  dorinţei de a scăpa de oaste pe unii tineri (un caz special s-a 
petrecut la Ocna Sibiului), iar lipsurile din Protocoalele morţilor urmau 
nevoii de a prelungi cumva pensia unei văduve cătăniţe, cu copii orfani.  

Şi în textele complementare circularelor iniţiale se pot depista 
numeroase piste pe care le frecventa episcopul, punctual, şi care 
dovedesc că Vasile Moga a depăşit adeseori obligaţia de ,,comisionar” al 
                                                           
14 Ibidem, Boroşneul Mic, f. 18.  
15 Ibidem, Mucundorf, f. 11. 
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Pentru a fi reprezentativi în societatea românească şi europeană, 
cum spuneam şi mai sus, din partea istoriografilor liderii nu au nevoie de 
vreo afirmaţie forţată, un demers, neprofesionist, ba astfel de intervenţii 
le dăunează inadmisibil: prin abuz de interpretare, menit să ,,lustruiască” 
faţetele unei personalităţi, informaţiile şi întreaga tratare a subiectului 
devine necredibilă. Ierarhii noştri, care trăiau într-o lume reală extrem de 
vie, ştiau să facă diferenţa între obligaţia de slujbă şi interesul naţional şi 
ştiau cum să le servească pe fiecare cum se cuvine, intervenind acolo 
unde era de intervenit, într-un sens sau altul. Ei militau pentru 
completarea protocoalelor matriculare dar, când era vorba de cazuri 
speciale admiteau ca acestea să fie mai puţin corecte. De exemplu, 
lipsurile din Protocoalele botezaţilor nu se datorau neştiinţei de a le completa 
ci, adesori,  dorinţei de a scăpa de oaste pe unii tineri (un caz special s-a 
petrecut la Ocna Sibiului), iar lipsurile din Protocoalele morţilor urmau 
nevoii de a prelungi cumva pensia unei văduve cătăniţe, cu copii orfani.  

Şi în textele complementare circularelor iniţiale se pot depista 
numeroase piste pe care le frecventa episcopul, punctual, şi care 
dovedesc că Vasile Moga a depăşit adeseori obligaţia de ,,comisionar” al 
                                                           
14 Ibidem, Boroşneul Mic, f. 18.  
15 Ibidem, Mucundorf, f. 11. 

poruncilor înalte, pe unele dintre cele neinteresante pentru naţie 
ignorându-le, pe cât posibil, chiar dacă acest gest intra ,,sub pedeapsă”, 
insistând asupra celor în favorul naţiei. Răspundea misiei de intermediar 
între părţile civile şi poporenii sieşi încredinţaţi, dar practica un tip de 
comunicare specifică, selectivă, mesajele erau adesea umanizate, 
urmărind ţinte cu efecte imediate, introducând şi susţinând, chiar într-un 
limbaj azi cu totul desuet, semne ale unei gândiri evoluate, moderne, 
aproape liberale. Ca şi Andrei Şaguna, dar acesta o face cu mai mult 
curaj:16 ,,[…] Ministerul de culte, prin hârtia sa din 30 Nov. 1853, Nr. 4935, mă 
provoacă să-i dau părerea pentru organisarea Consistoriului cu privire la indigitaţiile 
din decretul aulic [...] Această hârtie pe deplin m-a convins pe mine despre aceea că 
acest minister pe cât de absolutistic, pe atât de ultramontan, va să pună în nouă 
cătuşi biserica noastră; de aceea n-am grăbit cu răspunsul meu, ci l-am lăsat până la 
anul viitor”; dar, episcopul postpaşoptist Andrei avea o natură şi o marjă 
de libertate politică de care Vasile Moga nu putea beneficia în deceniile 
doi-cinci ale aceluiaşi secol. 

Ne-am apropiat şi mai mult de acest subiect şi prin intermediul 
cercetării şi tratării multor altor teme care s-au petrecut în societatea 
românească ortodoxă transilvană la acea dată şi le-am abordat într-un 
sens sau altul. Căci, mutatis mutandi, cum scria mitropolitul Nicolae Bălan 
despre Andrei Şaguna, trebuie scris şi despre Vasile Moga: ,,[…] Şi, pe 
oricare teren al vieţii noastre bisericeşti şi naţionale din timpul păstoririi sale ne-am 
îndrepta privirile, pretutindenea întâlnim”17 spiritul său. Adică, nimic din ceea 
ce s-a petrecut în istoria neamului nostru ortodox transilvan între anii 
1811-1845 nu i-a fost străin; de fapt, totul din acest perimetru s-a 
intersectat cu ideile şi acţiunile sale, cu puterea sa de judecată şi nivelul 
său de înţelegere a lumii în care trăia. Iar în timpul său se întrezăreau  
mutaţii impresionante, la care a fost/n-a fost parte. S-a îndoit, a 
îndrăznit, a încercat, a reuşit sau nu, a acţionat, a pierdut, mult/puţin 
într-o lume deschisă mai uşor şi altor  schimbări, dar a fost aici. 

În sensul acestei retorici cu valoare de informare, şi a altor 
împrejurări, ne punem întrebarea, căreia vom încerca să-i şi răspundem, 
măcar minimal, dacă alegerea şi recunoaşterea preotului Vasile Moga ca 
episcop a fost una acceptabilă, corespunzătoare, ori chiar fericită, sau 
doar la limita cu posibilul?  În niciun caz pentru că activitatea episcopului 
ar avea nevoie de un plus de legitimitate. Însă, clişeele standardizate, cum 
era şi firesc, ne-au limitat/obturat vederea şi este cazul să le dăm de-o 

                                                           
16 Andrei Şaguna, Memorii din anii 1846-1871, Sibiu, Tipografia Arhidiecesanã, 1923, p. 
70.  
17 Revista Teologicã, Sibiu, 1909, p. 309. 
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parte, să ne eliberăm de ele. Dar, sigur, legitimitatea clasică  are nevoie de 
o documentare serioasă şi cinstită, mai bogată şi mai complexă, 
acoperitoare pentru fapte esenţiale, deşi nespectaculoase, în existenţa 
grupului.  Una compatibilă cu o vreme când oameni vii şi constructivi au 
populat deceniile mogaiane în care a crescut generaţia paşoptistă. E mult, 
e destul, e puţin? E obligatoriu de căutat şi de găsit un adevăr mai  
tranşant. 

I-am  regăsit atitudini şi gesturi specifice lui în biografiile unor 
protopopi, lideri de nivelul II, în cercetarea unor Protocoale de porunci şi 
matriculare, în studiul evoluţiei grafiei latine şi tulburările ce au însoţit 
acest adevărat fenomen în administraţia bisericească, în vremea lui Vasile 
Moga maximaliste, în problemele creşterii copiilor, educaţiei şcolare şi 
sanitare în sate, privitoare la proprietăţi bisericeşti, evidenţele bunurilor, 
în inventare clasice, viaţă cotidiană etc. Toate bazate pe documente 
arhivistice, mai ales pe Protocoale de porunci manuscrise numite, dar şi din 
texte tipărite (Matei Voileanu, Stere Stinghie, Ilarion Puşcariu etc.), fără 
să le reluăm pe cele care se repetă în text, şi, de cele mai multe ori devin 
surse în subtext.18 Ne permitem, astfel, o intervenţie născută dintr-o 
experienţă îndelungată, care poate fi favorizantă pentru cercetarea istoriei 
bisericii ardelene şi anume a nu se mai confunda, sau, măcar,  a  se lua în 
considerare posibile confuzii, chiar şi la cercetători avizaţi, între 
circularele-porunci şi pastorale. Şi, implicit, între iniţiativele ierarhilor 
noştri şi preluările ordinelor superioare. 

Dorinţa episcopului Vasile Moga de a-şi sluji neamul a lucrat  pe 
terenul celor mai înaintate idealuri colective, superioare exemplelor 
minimale pe care le-am dat mai sus. Pentru împlinirea lor, însă, a avut, 
uneori n-a avut, forţa, dar mai ales posibilitatea, de a lupta. Între 
anonimatul unor realizări şi popularizarea unor eşecuri, refuzându-le pe 
amândouă, noi preferăm discutarea tuturor  şi mai ales neuitarea. 

Pe de altă parte, îndrăznim cu sfială, personal simţind şi un 
sentiment de admiraţie, să lansăm o întrebare, presantă chiar şi când nu e 
rostită care, dacă nu e curajos-clară, exprimă câteva îndoieli.   

Cum se integrează oare în morala creştină  îndemnurile ierarhilor 
spre cucerirea unor drepturi, libertăţi, bunuri personale şi comunitare, 
pentru creşterea competivităţii sub sloganul ,,Siliţi să nu rămânem ruşinaţi?”. 
Am încercat o explicaţie personală a însumării acestor contrarii şi, salvator 
pentru nivelul nostru de abordare, am făcut apel la o poruncă 

                                                           
18 Vezi şi: Ana Grama, ,,Aspecte din viaţa satului românesc transilvãnean de la sfârşitul 
secolului al XVIII-lea”, în Studii şi comunicãri. Arheologie-Istorie, numãr 21, 1981, pp. 189-
208. 
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sentiment de admiraţie, să lansăm o întrebare, presantă chiar şi când nu e 
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Cum se integrează oare în morala creştină  îndemnurile ierarhilor 
spre cucerirea unor drepturi, libertăţi, bunuri personale şi comunitare, 
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18 Vezi şi: Ana Grama, ,,Aspecte din viaţa satului românesc transilvãnean de la sfârşitul 
secolului al XVIII-lea”, în Studii şi comunicãri. Arheologie-Istorie, numãr 21, 1981, pp. 189-
208. 

fundamental-creştină: ,,Iubeşte pe aproapele tău ca pe tine însuţi!”. Iubirea faţă 
de semeni nu poate fi decât un imperativ subsumat binelui pentru 
celălalt, iar acesta este, la rândul său, imanent întâi însăşi condiţiei binelui 
sinelui. În aceeaşi vreme în care căutam desluşiri timide, eventual 
răspunsuri, am mai citit undeva despre o posibilă/reală conversaţie între 
Apostoli: ,,-Şi acum ce facem? -Facem ce ne-a învăţat Domnul! -Şi ce ne-a învăţat 
Domnul? -Să facem bine oamenilor, omenirii!”. 

În lipsa altor suporturi, lumea documentelor oarecare, mai 
generoasă pentru istorici decât lumea ideilor pure, ne-a oferit şi ea câteva 
răspunsuri. Cu valoare de exemplificare, facem recurs la două ipostaze în 
care ierarhiile bisericeşti creştine locale, pentru a reglementa asalturi ale 
existenţei cotidiane, apelează la înalte precepte creştine, sau norme 
definitive, în condiţiile în care, deşi schimbările abundă, Evanghelia, Sfânta 
Scriptură, rugăciunea continuă să fie tradiţionalul cel ce ne ţine de neam şi 
de creştini. Dar, oamenii sunt scutiţi de post dacă e foamete şi sunt 
bolnavi, pentru că moartea de sine prin ţinerea postului chiar este 
inadmisibilă, ca şi sinuciderea, definitiv neiertată în creştinism: „[...] că 
uciderea de sine este păcat de moarte şi au să să ucigă cineva pe sine cu foamea, au 
într-un alt chip, tot ucidere este şi osândă vecinică este, păstrarea vieţii este mai întâi”. 
Al doilea, cel folosit de episcopul Vasile Moga, într-o ipostază similară 
detaliat de Andrei Şaguna, în cazul Emilian Cioran din Răşinari, prezentat 
aici, când hirotonia preoţilor se făcea după alte criterii decât descendenţa 
preoţească, şi anume după cele ale ,,sinoadelor vechi”. 

Schimbările profunde ale existenţei imediate din epoca mogaiană 
sunt mai interesante pentru că vin să facă începutul modificărilor 
regulilor unei lumi de mult învechite, cimentate. ,,Orbariul”, cu toate ale 
sale, zdruncină societatea, iar episcopul este în mijlocul alor săi,  
arătându-le bunele, intrarea posesiunilor româneşti într-o evidenţă 
oficială, şi relele acestuia, pentru indivizi şi biserică, deopotrivă. Sigur că 
acest început necesita resurse de putere şi inteligenţă mai mari chiar decât 
consolidarea noului, şi el în permanentă schimbare. Aici îşi găsesc 
originea şi dificultăţi mai mari decât cele ce au urmat începutului în 
construcţia noului edificiu al existenţei socio-umane. O astfel de bogăţie 
în conţinutul datelor necesită o disponibilitate specială pentru ca ea să nu 
fie neglijată, pierdută pe parcurs, fiind greu observabilă pentru că este 
mai puţin strălucitoare, ca toate stările şi faptele neduse până la un capăt 
luminos, neterminate, în lucru şi încă multă vreme imprevizibile pe 
deplin.   
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Aparent monotonă şi fundamental neliniştită, 
prima jumătate a secolului al XIX-lea 

 
Corespundea, deci, teoretic, preotul Vasile Moga cerinţelor 

momentului, exprimate în ,,lăudata rezoluţie din anul 1809” de către 
împăratul Francisc? Acesta  dorea a se alege pentru neuniţi ,,[...] episcop 
harnic, activ, cunoscătoriu de limbile naţionale şi mai vârtos de cea românească, 
precum şi de legile, datinile şi aşedemintele acestei ţări, cătră clerul şi poporul supus lui 
să aibă totă îndrăsneala şi încrederea, care să fie la toţi binecunoscut de hărnicia, 
blândeţele purtării şi a moralităţii, de dreapta cugetare şi de adevărata credinţă şi 
fierbinte zel cătră prea-nălţatul împărat şi cătră staturi [...] îngrejitoriu ca clerul 
acesta să aibă un archipăstoriu sub a cărui purtare de grige să se formeze cei mai 
vrednici bărbaţi, atât pentru păstorirea sufletelor, cât şi pentru crescerea tinerimei”.19 
 Şi astfel, corespunzând acestor cerinţe, mai mult decât 
contracandidaţii săi, el a fost alesul.  

Cum de a fost Vasile  Moga primul episcop ortodox în Ardeal în 
secolul al XIX-lea, într-un context european anume, care conta tot mai 
mult în viaţa românilor? Iată o întrebare pentru care trebuie măcar 
încercat un răspuns. Fundamental, Vasile Moga era un ,,preot necăsătorit”, 
hirotonit la Arad după studii ardelene excelente, fiu de preot dintr-o 
familie ortodoxă de frunte, bine împreunată cu ortodocşii greci negustori 
mai înstăriţi decât ceilalţi. Devenit preot celib, un adevărat călugăr român 
ardelean, succeda o serie de episcopi (formali şi reali) sârbi, ori unor 
,,vacanţii episcopale”  îndelungate şi bine dirijate. Ca orice fiu de preot  
dintr-o familie ce trăia după standarde inatacabile, întărite şi prin 
convieţuirea cu reformaţii luterani, fără o experienţă de viaţă 
concurenţială şi de largă întindere, fără a fi fost conducătorul măcar al 
unei mănăstiri sârbeşti, este sigur că el nu-şi putuse dezvolta 
personalitatea, atâta câtă avea, la nivelul cerinţelor momentului. 

Ieşirile din spaţiul său matriceal au fost doar ca student. Iar 
aceasta nu fusese o experienţă tocmai stimulatoare, confirmată de timp şi 
semeni,  de fapte curajoase asumate, de iniţiative vizibile. Ortodocşii din 
Sebeşul Săsesc, Varmeghia Belgradului de Jos,20 au avut mereu probleme, 
dar nu unele de natură să alimenteze experienţa necesară în lupta de înalt 
nivel, cum era în cadrele unui episcopat. Ne asigură, încă din anul 1800, 
Popa Pavel, paroh neunit de acolo, că: ,,[...] având el biserica sa neunită, iară 
uniţii sânt numai 6 oameni cu popă cu tot, dintre care iaste unul cu numele Pop 

                                                           
19 Ibidem, p. 30.  
20 Arhiva Mitropoliei Ardealului (în continuare A. M. A.), Protocolul Comisiilor (Sesiilor) 
consistoriale, 1800, numãr 761 şi 869. 
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19 Ibidem, p. 30.  
20 Arhiva Mitropoliei Ardealului (în continuare A. M. A.), Protocolul Comisiilor (Sesiilor) 
consistoriale, 1800, numãr 761 şi 869. 

Gheorghe, arendătorul satului, care face multe pricini şi vrajbă la biserica aceasta 
neunită, din care cea dintâi iaste că sânt trei căsuţe pe locul Bisericii carii dă pe tot 
anul la Biserica 1 font de ceară, iară numitul arendător le-au luat de la biserică şi le-
au supus supt slujbă domnească; 2. pe cantorul  bisericii cel rânduit l-au prins şi l-au 
dat cătană la locul său eşit; 3. Acum, la Praznicul Rusaliilor au luat cu sila cartea 
cea de Predică din mâna cantorului şi s-au lăudat cătră statorii bisericii că, de nu ar 
fi lăsat cartea cantorul, s-ar fi dus veste ce era să fie în biserica cea neunită. 4 [...] pe 
cantor din nou la cătane [l-au  trimis], măcar el cu mare cheltuială s-au răscumpărat 
de la cătane”. Chestiunea urma să se cerceteze, suplicanţii ,,să adevereze”. În 
acelaşi an, Vasile Moga, însuşi, ajuns între timp preot pe lângă protopopii 
unchiul-Avram, apoi fratele-Zaharia, dar şi notareş la protopopiat, 
răspunde Consistoriului în stilul în care-l recunoaştem pe viitorul ierarh 
econom şi calculat, pragmatic, fără diplomaţie şi fără a revela însuşiri de 
viitor lider naţional: nu poate face ,,[...] cercetare pricinilor popii Crăciun  de la 
Vinerea [...] că acum iaste vreamea lucrului, iară despre alta nu s-a făcut rânduială 
de la cine să-şi capete cuviinciuosul său diurnum”. 

Pe de altă parte, cât de activă era curiozitatea şi deschiderea sa în 
faţa noilor realităţi şi câtă vocaţie pentru înnoire putea avea el, un preot 
ortodox, când lumea toată trăia încă un sindrom postnapoleonian 
restaurativ? Sibiul însuşi părea anchilozat sub greutatea pietrelor veşnic 
neatinse nici măcar de turci, dominante într-o ceaţă blocantă, care-i 
dădeau o identitate unică. Încercările de ,,ieşire din front” sunt firave şi 
perdante; până şi periodicele sibiene din aceşti ani, evident săseşti, au o 
viaţă foarte scurtă, instabilă, incertă. A fost o promisiune şi a corespuns, 
fără îndoială, unor imperative pe care postul său le impunea în acel 
moment, şi nu numai. Un sârb nu mai putea fi adus pe scaunul 
episcopesc ortodox al Ardealului, iar interimatele nu mai puteau 
funcţiona mulţumitor nici măcar pentru autorităţi, ele având cerinţe tot 
mai mari de la supuşii români ortodocşi. Existenţa, eventual alegerea, 
celor mai buni dintre români în funcţii de conducere era subsumată unor 
politici extrem de bine controlate în interesul stăpânirii absolute de către 
stăpâni, fie ei şi luminaţi. Sub presiunile istoriei oamenii mai sunt ei liberi 
de a fi ei înşişi? Din unul  dintre anii cei  mai anoşti ai păstoririi lui Vasile 
Moga, ne vine, iată, o surpriză pe palierul nivelului modern de gândire al 
ierarhului, despre transferul de simpatie de la un gest spre o persoană, un 
model de P. R.-marca standard contemporan, clasic acum, incredibil 
pentru acea vreme.  Este vorba despre o  scutire de plată la vamă, care se 
face la cererea episcopului. Oricine ştie azi, se ştia şi atunci, că existenţa 
acestei cereri pornite de la episcopul preocupat de starea clerului nu s-ar 
fi putut transforma în ataşament pentru ierarh dacă ea n-ar fi fost 
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popularizată. Şi atunci se circula: ,,A sa Preaosfinţită mărire înpărătească s-au 
milostivit, după cearearea di aicea făcută, a scuti de plătirea vămilor pe partea  
preoţească şi bisericească cari nu-i supusă la darea capului, despre care scuteală de 
cătră În. Crăescul Guberniu, cătră toate cuvincioasele iurisdicţii s-au făcut cuvincioasa 
înştiinţare, precum să face de aicea şi frăţii tale, ca să vesteşti spre plăcută cunoştinţă 
şi spre îndreptare la toţi subordonaţii prioţi. Sibiiu, 31 Dechiem. 824”.21 

Şi totuşi, oarecari restricţii în a alege altfel, eventual mai bine, au 
fost şi veneau şi de acolo că viitorilor conducători ai naţiei nu li se 
asigurau venituri  materiale anume, măcar minimale. Faptul era de natură 
să inhibe multe aspiraţii şi concurenţa reală, entuziasmul unor spirite 
promiţătoare se reteza cu totul când liderii trebuiau să deţină înşişi 
venituri pentru a se pregăti, a trăi şi a-şi duce misiunea. O restricţie 
vizibilă era obligaţia de a se susţine din forţe proprii la şcoli înalte, să fie 
deci recrutaţi dintre cei cu venituri personale serioase pentru a acoperi 
astfel de cheltuieli. Ei înşişi trebuiau să dispună de surse pentru a-şi 
susţine rangul în diverse slujbe, inclusiv ,,o curte”, specifică. Chiar dacă 
ea era oricum sub nivelul impus de concurenţa cu bisericile privilegiate, 
oricum mai bogate. Vasile Moga, care provine dintr-o familie ce i-a 
asigurat, în primul rând, posibilitatea de a urma studii serioase, el fiind 
dovedit şi un latinist virtuos, părea a răspunde unor astfel de cerinţe. Dar, 
astfel, selecţia valorilor era deturnată, iar mediocritatea era alimentată 
chiar când aspiranţii la funcţii erau de cea mai bună credinţă. Cum, însă, 
autoritatea se câştigă, înseamnă că pentru ea trebuie să lupţi, într-un fel 
sau altul. O anume autoritate trebuie să fi avut Vasile Moga, mai mult sau 
mai puţin formală, imanentă funcţiilor sale/funcţiei sale supreme de 
ierarh la periferia imperiului. Prin practicile consacrate cu înaltă ştiinţă de 
către autorităţi, unele spirite dominate de restricţii socio-materiale majore 
se uzau mai uşor. Uzarea lui Vasile Moga, din potenţialul pe care l-ar fi 
avut, adică slăbirea puterii sale de a se lupta22 ,,cu potrivniciile” a fost o 
realitate incontestabilă. Abia de la acest nivel, putem dimensiona 
posibilele micimi ale liderilor. De-a lungul timpului, viziunea asupra 

                                                           
21  Protocoale, Ţichindeal; emisã în 1824, noiembrie, înregistratã în ianuarie 1825.   
22 Dintre cei posibili aleşi era cel mai indicat, chiar dacã Moise Fulea i-a fost superior 
intelectual, scriitor de manuale, posesor de bibliotecã însemnatã. Vezi şi: Ana Grama, 
Zoe Apostolache, ,,Catalogul bibliotecii lui Moise Fulea din prima jumãtate a secolului 
al XIX-lea. Completãri la Philobiblon Transilvan”, în Revista Muzeelor şi Monumentelor, 
numãr 2, 1989. Probabil şi Ioan Moga, care de-a lungul a numeroşi ani şi în posteritate a 
purtat cognomenul ,,Teologul”. Ulterior, concurenţii mogaiani la scaunul postvasilian, 
eliberat prin moartea bãtrânului episcop, au devenit antişagunieni, fãrã prea mari 
succese în demersurile lor insistente, apoi s-au reorientat; detaşamentul şagunian se 
întãrea, corpul activiştilor sãi se întinerea, uneori prin foşti mogaiani de tradiţie. 
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21  Protocoale, Ţichindeal; emisã în 1824, noiembrie, înregistratã în ianuarie 1825.   
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fenomenelor care s-au petrecut în epoca în care a trăit şi a lucrat 
episcopul Vasile Moga, a  împrejurărilor cărora a trebuit să le facă faţă   
s-au mai limpezit, s-au mai curăţat deja de numeroase sentimentalisme  şi 
clişee. 

În primii ani de păstorire, unul dintre episoadele interesante de 
nivel naţional-imperial la care a participat este cea asociată condiţiilor în 
care se lansează ,,Inştanţa clerului din iulie 1814”, către curte, o 
întâmpinare a ,,clerului şi poporului” ortodox din părţile Aradului. Asupra 
acesteia, de curând, s-a oprit generos regretatul istoric Pavel Vesa.23  

Actul numit este asociat cu istoria ortodocşilor transilvani vestici, 
dar se dovedeşte, în modul cel mai documentat, şi apărătorul destinelor 
celorlalţi credincioşi ortodocşi ai eparhiilor subordonate Mitropoliei de la 
Karlowitz când se vorbeşte despre: ,,[…] Românii cu lăcuinţa în părţile 
Ungariei cele dincolo de Tisa şi în tot Ardealul, care de mult să chiamă Dachia, mai 
înainte de a lua ungurii stăpânirea”. Mai detaliat, cu succesiunea la scaunul 
episcopesc al lui Pavel Avacumovici (1786-1815), chiar înainte de 
moartea sa,24 dar şi cu activitatea ,,liderului generaţiei iluministe bănăţene”, ori 
cea a episcopului Samuil Vulcan etc. Chiar şi cu împăratul  Francisc I 
(care învăţase româneşte cu episcopul Vulcan şi care, pe vremea urgiei 
napoleoniene, a fost  găzdă a  unei arhiducese). Şi nici de data aceasta nu 
vor reuşi românii în proiectul lor; după Avacumovici, Aradul va primi un 
episcop abia în anul 1828, în persoana lui Nestor Ioanovici. Împăratul, 
intrând în acest ghem de neînţelegeri, care-i alimentau, însă, politica de 
dezbinare şi stăpânire absolutistă, reacţionează scriind contelui Kohary:25 
,,[…] Despre cuprinsul acestei petiţii, cancelaria să-mi dea, însă fără a comunica ceva 
mitropolitului, părerea ei bine cumpenită, să mi se indice mai ales modalitatea de a ne 
convinge dacă sunt în clerul român bărbaţi vrednici pentru demnitatea de episcop şi a 
pregăti, dacă aceştia există, numirea unui episcop din sânul naţiei”. Este plauzibil, 
şi documentat, că şi pentru acceptarea lui Vasile Moga se făcuseră 
investigaţii de acest fel. 

Ce legături se pot stabili între această petiţie, o lecţie despre şi din 
miezul politicii ortodoxe transilvane, şi episcopul Vasile Moga? Mai 
multe. Una este că ,,Inştanţa” apare sub semnătura a ,,Tot Clerul şi Neamul 
Românesc”. Iar el era parte naturală din acest tot ecleziastic şi naţional, ca 
şi poporenii sieşi subordonaţi; deci, practic era unul dintre semnatari. 
Doar limitele punctelor restrictive ale activităţii sale nu-i permit să iasă în 

                                                           
23 Pavel Vesa, Episcopia Aradului între 1786-1830, Arad, Editura Episcopiei Aradului, 
2010, p. 165 sqq. 
24 Ceea ce Samuil Vulcan, scriindu-i lui Ţichindeal, crede cã nu trebuie încã fãcut.  
25 Pavel Vesa, Episcopia Aradului între 1786-1830, p. 173. 
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faţă. Dar, Vasile Moga era un model, modelul, imediat precedent pentru 
un ierarh român de curând acceptat în funcţia invocată şi chiar ,,[...] după 
norma şi orânduiala clerului neunit din Ardeal”. Ceea ce, în fapt, nici nu era 
prea comod pentru români, imperialilor crescându-le suspiciunile şi, 
consecutiv, ei întărind controlul asupra acestor norme. Ca şi în Ardeal, 
trebuia să se procedeze şi la Arad, pentru că, iată, în cazul lui Vasile 
Moga, acceptat şi numit în urmă cu doar 3/4 ani, s-a putut: ,,[…] pentru 
Episcopul Dieţezan aceştia trei candidaţi din Români să să aliagă şi pe acestia, prin 
Dicasterii Maestătei Voastre prin milostivă anumeri să-i propună”. 

El, Vasile Moga, fusese compatibil cu cererile curţii, bărbat vrednic 
pentru demnitatea de episcop. Documentul din iulie 1814 îi era bine cunoscut, 
de curând numitului episcop Vasile; el există şi azi în fondul său 
arhivistic, într-un manuscris destul de neglijent ca să nu fie un exemplar 
de lucru, de dinainte de aplicarea sa la curte. De altfel, a fost implicat 
chiar oficial în aceste frământări, ca mandatat al guvernatorului Bánffy, în 
decembrie 1814, la căutarea celui mai potrivit posibil episcop ortodox 
pentru aceştia. Orientarea corectă şi acţiunea curajoasă a liderilor, în 
sensul eliberării bisericii noastre de superiorii sârbi, ca şi oarecare 
bunăvoinţă din partea curţii, părea a fi la un anume nivel promiţător. 
Abia mitropolitul Andrei Şaguna va acuza făţiş neprietenia acestora. Tot 
el va reuşi, ceea ce, iată, generaţia predecesorului său Vasile Moga n-a 
reuşit, deşi acum s-au adunat numeroşi intelectuali români în sprijinul 
programului arădenilor, anume să rupă aceste legături păgubitoare. 
,,Inştanţa” din 1814 a fost, cu siguranţă, un preludiu al marii bătălii 
şaguniene postpaşoptiste, de la care nu fusese absent, discret, nici Vasile 
Moga.  

După episoade binecunoscute ale epocii, dar mai ales după 
consumarea ultimelor zvâcniri, ideologice, militare şi recreativ-festiviste, 
ce au urmat războaielor (anti)napoleoniene, ani la rând din deceniile al 
treilea şi al patrulea ale secolului al XIX-lea păreau a cunoaşte o firească 
trecere în tăcere a timpului: o succesiune de fotografii oarecare, identice, 
perfect nemişcate, cu personaje care, şi modificau, totuşi, uşor, şi bine 
supravegheat, poziţia consacrată de dinaintea Revoluţiei Franceze şi a 
creării noii Americi. Ceea ce, evident, nu putea fi cu totul real după 
flagelul revoluţiilor, războaielor, modificării raporturilor de forţe 
europene şi mondiale. În spectacolul existenţial, în avanscenă, pe 
podium, în fosă etc., totul  se zdruncinase. 

Intelectualii români transilvani, în primul rând, receptau greu 
noile exerciţii de clarificare a propriului viitor. În totul ei erau şi extrem 
de puţini, ca militanţi activi şi idealişti, deopotrivă, dar cu o experienţă 
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minimală, cei mai mulţi doar activişti în formare, marcaţi de evenimente 
europene şi locale confuze. Tinerii români se regăseau şi mai greu pe 
această tablă de şah europeană, într-un ambient neclar, derutant chiar, în 
împrejurări impuse de cerinţe restaurative, sau noi, ale bătrânului 
continent. Condiţiile de viaţă atârnau greu în evoluţia societăţii, înnoitorii 
eficienţi lipseau, sau făceau grele eforturi de a ieşi dintr-o stare de 
aşteptare a ceea ce va urma. Proiecte solide pentru noi coordonate ale 
unor noi vremi nu avuseseră condiţii să se structureze. În acest spaţiu de 
interes, totuşi, ei îşi caută însăşi ieşirea din cadrul fix, o găoace pentru 
supravieţuire şi creştere limitată, ce le-a fost rezervată timp de secole. Mai 
complicaţi decât cei ce le-au fost dat să-i trăiască până acum, aceşti ani se 
dovedesc cu atât mai interesanţi cu cât, teoretic, dar şi practic, păreau 
copleşiţi de tot ceea ce i-a precedat şi ce a urmat. Au reţinut atenţia unor 
cercetători26 şi au fost trataţi ca un interregn, o epocă puţin spectaculoasă 
care, însă, conserva în sine un ceva semnificativ, anunţat, un dat 
nedeterminat, dar promiţător. 

Este o formulare clasică aceea că, în afara acestui timp-pasaj, de 
fapt cel mogaian, nu se poate ajunge la înţelegerea vremii care a produs 
cele mai profunde schimbări pe continent, a celei paşoptiste şi 
postpaşoptiste. Cum istoria este, în general, focusată pe excelenţe, devine 
evident că dincolo de acestea, faptele din conuri de umbră vinovate 
trebuie recuperate, măcar ca nişte secvenţe luminoase, într-o existenţă 
îndelungată cel puţin cenuşie, cu toate ale sale. Devoalarea unor date 
necesare cuprinderii temeiurilor istorice ale acelei perioade, lineare şi 
marcate de o continuitate seculară, şi ea alterată deja, este un proiect mai 
mult decât meritoriu, unul imperativ. Neîmplinirea unor proiecte mai 
vechi, şi a unor destine, nu a anulat, iată, dorinţa de acţiune a românilor, 
dar a slăbit-o, cu siguranţă. Ieşirea din rând a potenţialilor mari lideri, nu 
a însemnat pierderea lor. Dincolo de însuşirile, azi pozitive/negative, ale 
unora, la fel de importante într-un scenariu politic, sunt vremile care 
supun oamenii, de fapt creatorii lor. 

Obligatorie într-un demers de felul celui pe care demersul de faţă 
şi l-a propus, este revelarea câtorva peisaje din fundalul general pe seama 
căruia au apărut şi şi-au împlinit menirea liderii consacraţi, simulanţii, 
substituţii, ori cei în devenire. Vom face o sumară caracterizare a acestui 
mediu apelând, întâi de toate, la câteva texte bariţiene.27 Într-o analiză 

                                                           
26 Ladislau Gyémánt, Mişcarea naţionalã a românilor din Transilvania între anii 1790-1848, 
Bucureşti, Editura Ştiinţificã şi Enciclopedicã, 1986, sqq.  
27 George Bariţiu, în volumul sãu, Pãrţi alese din istoria Transilvaniei, se dovedeşte cel ce se 
informeazã temeinic, cel ce observã şi înţelege. El a fost, nu arareori, chiar provocatorul 
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succintă a vieţii reale, împletire a socialului cu politicul, a problemelor 
interne cu cele europene, a celor naţionale, care se conturează acum tot 
mai hotărât, la începutul deceniului trei,28 situaţia se prezenta în nişte 
limite corect descrise mai jos: ,,[...] După ce au aflat feudalii ţării că revoluţiile 
democratice din 1820 au fost înăbuşite în toate ţările Europei, ei s-au pus pe o 
ureche, ca şi cum ar dormi toată lumea. Anul 1821, care urmă, tot a mai  produs 
oareşicare varietate în monotonia socială [...] Despre vreo activitate politică abia se 
auzea ici colea, câte ceva ca de dor, la ocaziuni anumite”. Totuşi, Protocoalele 
comisiilor29 din parohiile ardelene erau asaltate de texte informative şi 
restrictive despre mişcarea lui Tudor şi cărbunari/carbonari.30 ,,Clasele 
aristocratice” erau prinse în activităţi simbolice, iar ,,[...] celelalte clase de 
locuitori, fataliste ca întotdeauna, erau bune bucuroase ca să audă din gurile popilor 
că D-zeu şi împăratul va îngriji, ca şi până acilea, de toţi şi de toate […] Viaţa 
intelectuală, ceva mai agitată, se mai putea observa până în anul 1830 între 
bisericani”, ca să ştie ce dispute mai pot susţine în cadrul unor discuţii 
personale, familiale, de călătorie etc. ,,Unii intelectuali mai dădeau cu ghiontul 
în coastele naţiunii”, iar noi ne gândim acum şi la cea săsească şi la cea 
maghiară, de exemplu, care se manifestau, timid, înfiinţând cluburi, 
asociaţii etc. 

Dintr-o nelinişte ancestrală, dar şi pentru că noi proiecte de 
reconfigurare a societăţii se impuneau de la sine, la un moment dat se 
vehicula vestea despre ,,agitaţii româneşti”, nefondate dar provocatoare, 
ceea ce a escaladat panica între oameni gata să migreze în căruţe din calea 
unor prezumtivi ,,români neliniştiţi”. Cu gândul la răscoala lui Horea s-au 
comis abuzuri contra românilor, ,,furii de spaimă, adevărată sau numai 
făţărită”. Ierarhii românilor, mai ales Vasile Moga, au fost trimişi prin ţară 
ca să liniştească ,,poporaţiunea”, aşa cum făcuse episcopul Ghedeon 
Nichitici pe vremea lui Horea. Cum în vremea răscoalei polonilor contra 
ruşilor, maghiarii îi sprijineau pe polonezi, a apărut dovada certă că 
rebeliunea română fusese inventată, partida cea antiaustriacă a feudalilor 
conspirase voind doar ,,să puie în scenă ceva aici în Transilvania” şi, nereuşind 
aici, devenise activă în Polonia: ,,[...] Românii, câţi mai aveau în acele timpuri, 
dacă nu educaţiune politică din şcoli şi din viaţă [aveau] incai un instinct sănătos,    

                                                                                                                                        
unor episoade exemplare de viaţã. În totul, în acest context, este pentru noi cunoscãtorul 
şi cronicarul a numeroase aspecte ce ne intereseazã, chiar dacã descoperiri ulterioare au 
scos la ivealã documente întregitoare referitoare la acest  subiect. 
28 Ana Grama, ,,Protopopul sibian Ioan Panovici, 45 de ani paroh al Bisericii din 
Groapã”, în Îndrumãtor bisericesc, numãr 153, 2005, pp. 229-235. 
29 Candid C. Muşlea, Istoria Bisericii Sf. Nicolae din Şcheii Braşovului, volum II, pp. 244-247. 
30 A se vedea anexa 1. 
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succintă a vieţii reale, împletire a socialului cu politicul, a problemelor 
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aici, devenise activă în Polonia: ,,[...] Românii, câţi mai aveau în acele timpuri, 
dacă nu educaţiune politică din şcoli şi din viaţă [aveau] incai un instinct sănătos,    

                                                                                                                                        
unor episoade exemplare de viaţã. În totul, în acest context, este pentru noi cunoscãtorul 
şi cronicarul a numeroase aspecte ce ne intereseazã, chiar dacã descoperiri ulterioare au 
scos la ivealã documente întregitoare referitoare la acest  subiect. 
28 Ana Grama, ,,Protopopul sibian Ioan Panovici, 45 de ani paroh al Bisericii din 
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29 Candid C. Muşlea, Istoria Bisericii Sf. Nicolae din Şcheii Braşovului, volum II, pp. 244-247. 
30 A se vedea anexa 1. 

s-au deşteptat […] şi au înţeles aceste manevre”. ,,Aşa nu mai puteau merge 
lucrurile!”, scria Bariţiu. 

Mai apropiat de tematica noastră, George Bariţiu expune o 
situaţie ce devoalează presiunea studiată a imperialilor asupra liderilor 
bisericeşti, anume că cel ales trebuia să aibă o mare tărie de caracter şi 
putere de luptă: ,,[...] Ceea ce trebuia să inspire foarte mare grijă, chiar şi la un 
episcop genial şi curajos, era răspunderea grea […] pentru ţinuta politică a poporului 
românesc. Adică, dacă un popor oarecare nu ar putea sau nu ar voi să poarte jugul 
tiraniei, sau fie oricare altă cauză, nu autorităţile politice, ci episcopii ar trebui să 
răspundă, cu capetele lor, de liniştea poporului”. Şi nu doar de ,,linişte”, ci, prin 
extensie, de toate dificultăţile din viaţa cotidiană, cultural-materială, de 
imagine etc. De fapt, este forma unei presiuni permanente, nu 
întotdeauna exprimată, astfel încât ierarhii nici nu ştiau întotdeauna de 
unde le vine vreo vină, cu grea tragere la răspundere, cu pedeapsă, cu 
limitarea unor drepturi şi retragerea altora. Piedicile în calea unei 
dezvoltări mai liberale şi curajoase a românilor erau nu numai dure în 
sine, ci extrem de perverse, păgubitoare pentru statutul ierarhului. 
Încărcarea episcopilor, lideri religioşi, cu misiuni politico-naţionale 
împiedica buna lucrare a celor ce se încumetau să preia această misiune, 
în cunoştinţă de cauză, cu responsabilitate şi nu doar pentru cinstea de a 
fi primul dintre aleşi, beneficiind şi de folosinţe mărunte ce veneau ca 
practici dintr-un ev mediu, la noi prea extins, pe verticală şi pe orizontală, 
deopotrivă. 

Deceniul patru, a fost, bineînţeles, o perioadă mai activă, marcată 
de mişcări care preliminau resuscitarea spiritelor, adevărata mare 
răsturnare de situaţii, de nivel european. Aici se înscriu două acţiuni 
politice mogaiane majore, de pionierat în acest spaţiu şi cu adresabilitate 
către cea mai înaltă instanţă legislativă central-europeană supremă, unul 
avându-l iniţiator, celălalt coautor pe episcopul ortodox Vasile Moga. 

Imperialii se comportau mai discreţionar decât oricând, Dieta nu 
se mai ţinuse în Transilvania din anul 1811. Cea convocată în 28 mai 
1834 a fost mai mult ,,o răzmeriţă între feudali şi funcţionari”, unde, de fapt, 
se ţineau adunări ale naţiunilor recepte. Până şi sala de şedinţe era prea 
mică pentru a-i primi pe toţi la un loc, certurile, imputările nu mai 
conteneau, regulamentele şi practicile consacrate nu se mai respectau. 
Preşedintele numit de împărat,  românul Alexie Nopcea, era permanent 
contestat. ,,Dietişti” diverşi redactează şi trimit împăratului o ,,adresă 
mustrătoare”, în care este inclusă şi observaţia că ,,[...] biserica cea de lege veche 
(òhitűek), adică cea gr. răsăriteană neunită este asuprită”. Deşi acest demers 
putea fi salutat, observaţia greco-catolicului George Bariţiu ne atrage 
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atenţia că este o ,,capcană”: ,,[...] Ce minune, că, după lungul period al 
suferinţelor şi goanelor la care a fost supusă biserica răsăriteană şi după batjocurile 
făcute aceleia, în 1791, îi apuca mila de ea tocmai pe la 1834!”. La rândul său, 
monarhul dorea ,,reglementarea urbarială” despre care reclamanţii feudali nu 
scoteau un cuvânt: ,,[...] În furia certurilor, arhiducele comisar ameninţa cu 
dizolvarea dietei turbulente”. Moartea împăratului Francisc nu stopează 
,,prigoana”, de fapt ,,conflictul de interese” cu nobilimea. 

În Protocoale ale parohiilor mogaiane,31 schimbarea împăraţilor are 
o reflectare mai subliniată decât poate părea, de tipul ,,Regele a murit, 
Trăiască regele!” în variantă locală. După Francisc, vine Ferdinand, iar 
mişcare aceasta provoacă  îngrijorare, regrete, hrăneşte nădejdi, schimbări 
în bine, neconfirmate. 

În protocolul din Vlădeni II şi cel din Mucundorf, de exemplu, se 
înregistrează cel puţin două circulare prin care, iată, dincolo de ceea ce se 
zice/se aude, îi introduc pe români în cunoaşterea unor noi aspecte ale 
marii politici europene, cu deosebire a Imperiului Habsburgic. Una 
anunţă că ,,[…] în locul Repausatului, en 2 zile ale lunii acesteia martie, au urmat 
enperat Ferdinat Craiu Ţării Ungureşti, care făgăduieşte a empereţi cu acea bunătate 
cu care au emperetit repausatul lui Taike şi va face rânduiala ca să se ţie Diete şi 
Adunare de Ţară, prin care se caute de dreptu entru toate şi pace de linişte bune”. Să 
se facă slujbe şi rugăciuni pentru cel nou venit ,,[…] ca se se dea noului 
emperator şi stăpânitor enceput fericit şi norocit, ca se stăpânească stăpânire prea 
endelungate, Sibiu, 13 martie 835 Episcop Vasile Moga”.32 În acelaşi protocol, 
peste două pagini, la numărul 173, descoperim informaţii din 
testamentul, ,,[…] ce l-au făcut enelţatul enperat Franciscul 1-lea, care face 
pomenire şi aducere aminte asupra acestui fericit enperat, cu bunăvoire şi dragoste 
perintească,  de toţi supuşii sei, de oştile sale, de slujitori crăieşti” şi toţi locuitorii 
ţării trebuie să cunoască aceste  dedicaţii globale prieteneşti şi creştineşti, 
din ,,pomenitul articuluş al tistamentului emperetesc”, unde textul reia, într-
adevăr, mereu ,,mulţămitele” împăratului. 

Doar că între cele două calupuri de porunci precedente se publică 
o alta, o preluare cu ,,Nr. 105, 835”, care, de la primele rânduri îi 
reintroduce pe destinatari în marea politică a Imperiului Habsburgilor, 
numai că de data aceasta o face contrazicând tocmai prima şi cea mai 
importantă promisiune a noului împărat la instalare, imediat precedentă, 
printr-un bilet, iar prevederile nu păreau a fi liniştitoare. Tonul 
episcopului Vasile Moga este suficient de rece pentru a crede că el nu era 
conştient de efectele noilor viitoare politici: ,,[…] Ferdinand Carol, ce este 
                                                           
31 Protocoale, Mucundorf, f. 5-6; Vlãdeni II, 1835, numãr 135-145; Sibiu Iosefin, f. 5-6.  
32 Ibidem, Vlãdeni II, 1835. 
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Adunare de Ţară, prin care se caute de dreptu entru toate şi pace de linişte bune”. Să 
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emperator şi stăpânitor enceput fericit şi norocit, ca se stăpânească stăpânire prea 
endelungate, Sibiu, 13 martie 835 Episcop Vasile Moga”.32 În acelaşi protocol, 
peste două pagini, la numărul 173, descoperim informaţii din 
testamentul, ,,[…] ce l-au făcut enelţatul enperat Franciscul 1-lea, care face 
pomenire şi aducere aminte asupra acestui fericit enperat, cu bunăvoire şi dragoste 
perintească,  de toţi supuşii sei, de oştile sale, de slujitori crăieşti” şi toţi locuitorii 
ţării trebuie să cunoască aceste  dedicaţii globale prieteneşti şi creştineşti, 
din ,,pomenitul articuluş al tistamentului emperetesc”, unde textul reia, într-
adevăr, mereu ,,mulţămitele” împăratului. 

Doar că între cele două calupuri de porunci precedente se publică 
o alta, o preluare cu ,,Nr. 105, 835”, care, de la primele rânduri îi 
reintroduce pe destinatari în marea politică a Imperiului Habsburgilor, 
numai că de data aceasta o face contrazicând tocmai prima şi cea mai 
importantă promisiune a noului împărat la instalare, imediat precedentă, 
printr-un bilet, iar prevederile nu păreau a fi liniştitoare. Tonul 
episcopului Vasile Moga este suficient de rece pentru a crede că el nu era 
conştient de efectele noilor viitoare politici: ,,[…] Ferdinand Carol, ce este 
                                                           
31 Protocoale, Mucundorf, f. 5-6; Vlãdeni II, 1835, numãr 135-145; Sibiu Iosefin, f. 5-6.  
32 Ibidem, Vlãdeni II, 1835. 

innelţatul Prinţ craesc, prin Milostivul său bilet dat în 11 Februari, şi altul dat la 9 
Martie a. c., prin imperteşirea a doao Rescripturi crăeşti, dat 29 febr., cu milostivire 
porunceşte ca să se facă tuturor cunoscute. 1. Precum că Adunătura de ţară (n. n. 
tocmai garantată în documentul 135) ce au fost la Cluj, acuma deodată, din 
cuvincioase pricini de la Inneltzat împărăţie s-au risipit, până ce să va da de al doilea 
la vremea sa. 2. Că pănă atuncea toţi ţăranii, şi cei slobozi şi iobagii (n. n. în alt 
protocol ,,Jobajii subpusi Domnilor sei pemintesti”) să fie în odihnă toţi şi să asculte 
poruncile mai marilor săi şi să plinească lucrurile şi slujbele Domnilor săi fără 
împotrivire şi fără smintele, almintirea vor cădea sub pedeapsă. 3. Cui i se va părea 
că i se face strâmbătate şi nedreptate să-şi caute dreptul său, însă nu pe putere, ci pe 
calea legii, înaintea celor mai mari, ca Crăiescul Guberniu în toată ţara Ardealului 
să poată, în numele împăratuli, milui pe toţi cei buni şi ascultători şi a cerceta preoţii 
cei neascultători şi înderetnici, ca să fie toată ţara întru linişte bună, şi almintrile să 
nu facă adunături de domni/marcalişti, şi nici în Varmeghii, nici în Scaonele săseşti, 
fără numai prin ştirea şi porunca anumită a lăudatului Prinţ”. ,,[…]Să se facă 
acestea cunoscute tuturor”, cere de la ,,Sibii, în 13 Marie 1835, al frăţiilor sale 
bun voitori, ep. Vasilie Moga”. Prin ce se mai poate căuta acum ,,dreptate entru 
toate şi pace”. După un an neliniştitor, ,,la Naşterea Domnului nostru IS. Hs., 
bun voitor episcop Vasile Moga” din 1836,33 este în măsură să anunţe cu 
bucurie donaţia de bani împărăteşti, pe care o vom comenta mai jos. 

În 17 aprilie 1837 se deschide o altă dietă, cu 94 de aleşi, dar un 
total de 306 membri, preşedinte fiind acelaşi Alexie Nopcea, de data 
aceasta în mai ponderatul Sibiu. Înainte de deschiderea oficială, care se 
voia paşnică şi eficientă, ,,sar secuii” cu cererile lor, fără respect pentru o 
practică de 140 ani: ,,Ce le păsa lor de grijile altora, mai întâi secuii, apoi măcar 
să piară lumea!”. 154 de zile tot în certuri, reclamaţii, acuze, ,,proteste, violări 
de legi, pretenţii de scutiri, favoruri, prerogative”.34 Se discută despre ,,cele patru 
comitate de ceartă” rupte de Transilvania în favoarea Ungariei şi mai ales 
despre limba oficială  etc.: ,,[...] În şedinţa a 105-a, din ianuarie 1838 […] s-a 
dat citire şi unei petiţiuni a episcopului diecesei gr. orientale, Vasile Moga, întru care 
acesta cerea de la dietă apărarea clerului şi poporului bisericii sale de asupririle 
suferite din partea naţiunii săseşti pe teritoriul locuit de ambele aceste popoare. 
Episcopul adică şi cei patru bărbaţi din consistoriul său aflară cu cale a se abate de la 
punctul de plecare al suplicei din 1791”, cerând drepturi în ,,Fundus Regius” 
dar: ,,[...] Cu această metodă credea acel episcop şi consistoriul său că-şi vor recâştiga 
patroni şi apărători în mulţimea membrilor maghiari”, fără să observe că tocmai 
aceştia ,,au redepus angajamentul celorlalţi de a exclude de la drepturi pe români” 
credea George Bariţiu. 
                                                           
33 Ibidem, f. 36.  
34 George Bariţiu, Pãrţi alese din istoria Transilvaniei, volum I, Braşov, 1993, pp. 555-559.   

Astra Sabesiensis

137



Evocăm câteva considerente dintr-un studiu extrem de interesant 
publicat în anul 1999, de Angelika Schaser.35 Comentariile doamnei 
Angelika Schaser pe această temă nuanţează viziunea ierarhilor, prin 
cererile lor din 1838, în favoarea episcopilor români: ,,[...] Autorii 
memoriului, cu precădere preoţi, au îmbinat în cele înfăţişate argumentarea istorică cu 
ideile iluminismului”. În deceniul următor era vizibil că un duh nou, deşi 
indecis, plutea în aer: românii, Vasile Moga, nu aveau cum să nu fie 
conştienţi de acest fapt. Autoarea sus citată scrie: ,,[...] Chiar dacă în 
privinţa discriminării românilor nu se schimbase nimic, conştiinţa de neam se adâncise 
în rândul preoţilor români”. Tot aici se face şi diferenţa între prima 
întâmpinare a românilor, majoră, care e un ,,memoriu”, şi cea de a doua, 
care este o ,,plângere” împotriva naţiunii săseşti, accentul punându-se 
acum, cum susţinuse şi George Bariţiu, pe enumerarea concretă a 
drepturilor cotidiene de care erau lipsiţi românii de pe Pământul Crăiesc. 
Sigur, ca ,,proiect de ţară”, făceau acum un pas înapoi, dar, pe care-l 
puteau susţine crezând-l şi fezabil: ,,[...] Aşa se face că românii care au aceleaşi 
şi mai vechi drepturi asupra Pământului Crăiesc decât saşii sunt lipsiţi de ele din 
pricina unor indivizi egoişti ai acestei naţii şi nu au nici un fel de drepturi civile”, 
scriu ei. Dar fără a se delimita definitiv de marele memoriu anterior, pe 
care-l mai credeau încă folositor, eventual, ca un element de presiune: 
,,[...] Situaţia românilor de pe Pământul Crăiesc i-a determinat pe episcopii Moga şi 
Lemeny să declare: Au trecut cincizeci de ani de când valahiii au cerut sprijinul 
Dietei pentru înlăturarea necazurilor lor, petiţia a fost transmisă de dietă 
preaînaltului monarh, care i-a asigurat că vor avea parte de toate drepturile prevăzute 
în lege şi hotărâri; dar aşa după cum prima zi a acestui mijloc de veac l-a aflat în 
starea de supuşenie, tot aşa au rămas până în ultima zi a acestuia”. Cum se vede 
şi aici succint, episcopul Vasile Moga a fost un personaj activ în mijlocul 
acestor, şi numeroaselor alte, chestiuni profund perturbatoare, chiar când 
erau aparent minore. 

Spre sfârşitul păstoririi sale, când ,,plutea în aer deja duhul rebeliei”,  
episcopul Vasile Moga este citabil în mod deosebit pentru anumite 
decizii, dintre care unul de nivel european. Deşi, adeseori a minimalizat 
activitatea lui Vasile Moga şi manifestase faţă de el o superioritate pe care 
i-o asigura şi statutul său, inclusiv ca deputat de drept în dietă, episcopul 
greco-catolic Ioan Lemeni semnează o nouă petiţie,36 alături de mai 
vechiul revendicator, episcopul ortodox Moga. Trecuseră doar câţiva ani 
de la cea precedentă, starea de spirit era stimulativă, conflictele erau mai 

                                                           
35 Angelika Schaser, Reformele iozefine în Transilvania şi urmãrile lor în viaţa socialã, traducere 
de Monica Vlaicu, Sibiu, Editura Hora, 2000, p. 120, 126.  
36 Teodor V. Pãcãţian, Cartea de Aur, volum I, Sibiu, 1902, pp. 149-164. 
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Evocăm câteva considerente dintr-un studiu extrem de interesant 
publicat în anul 1999, de Angelika Schaser.35 Comentariile doamnei 
Angelika Schaser pe această temă nuanţează viziunea ierarhilor, prin 
cererile lor din 1838, în favoarea episcopilor români: ,,[...] Autorii 
memoriului, cu precădere preoţi, au îmbinat în cele înfăţişate argumentarea istorică cu 
ideile iluminismului”. În deceniul următor era vizibil că un duh nou, deşi 
indecis, plutea în aer: românii, Vasile Moga, nu aveau cum să nu fie 
conştienţi de acest fapt. Autoarea sus citată scrie: ,,[...] Chiar dacă în 
privinţa discriminării românilor nu se schimbase nimic, conştiinţa de neam se adâncise 
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întâmpinare a românilor, majoră, care e un ,,memoriu”, şi cea de a doua, 
care este o ,,plângere” împotriva naţiunii săseşti, accentul punându-se 
acum, cum susţinuse şi George Bariţiu, pe enumerarea concretă a 
drepturilor cotidiene de care erau lipsiţi românii de pe Pământul Crăiesc. 
Sigur, ca ,,proiect de ţară”, făceau acum un pas înapoi, dar, pe care-l 
puteau susţine crezând-l şi fezabil: ,,[...] Aşa se face că românii care au aceleaşi 
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scriu ei. Dar fără a se delimita definitiv de marele memoriu anterior, pe 
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,,[...] Situaţia românilor de pe Pământul Crăiesc i-a determinat pe episcopii Moga şi 
Lemeny să declare: Au trecut cincizeci de ani de când valahiii au cerut sprijinul 
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preaînaltului monarh, care i-a asigurat că vor avea parte de toate drepturile prevăzute 
în lege şi hotărâri; dar aşa după cum prima zi a acestui mijloc de veac l-a aflat în 
starea de supuşenie, tot aşa au rămas până în ultima zi a acestuia”. Cum se vede 
şi aici succint, episcopul Vasile Moga a fost un personaj activ în mijlocul 
acestor, şi numeroaselor alte, chestiuni profund perturbatoare, chiar când 
erau aparent minore. 

Spre sfârşitul păstoririi sale, când ,,plutea în aer deja duhul rebeliei”,  
episcopul Vasile Moga este citabil în mod deosebit pentru anumite 
decizii, dintre care unul de nivel european. Deşi, adeseori a minimalizat 
activitatea lui Vasile Moga şi manifestase faţă de el o superioritate pe care 
i-o asigura şi statutul său, inclusiv ca deputat de drept în dietă, episcopul 
greco-catolic Ioan Lemeni semnează o nouă petiţie,36 alături de mai 
vechiul revendicator, episcopul ortodox Moga. Trecuseră doar câţiva ani 
de la cea precedentă, starea de spirit era stimulativă, conflictele erau mai 

                                                           
35 Angelika Schaser, Reformele iozefine în Transilvania şi urmãrile lor în viaţa socialã, traducere 
de Monica Vlaicu, Sibiu, Editura Hora, 2000, p. 120, 126.  
36 Teodor V. Pãcãţian, Cartea de Aur, volum I, Sibiu, 1902, pp. 149-164. 

,,coapte”, încercările maghiare antiimperiale şi cele săseşti împotriva 
oricui, i-au făcut pe liderii români să încerce aceeaşi cale, ei sperând vreo 
îmbunătăţire a traiului preoţilor şi propriilor poporeni. Sau erau, mai 
mult sub influenţa efervescenţei epocii, a revendicărilor europene? 
Cererile românilor erau oare motivate mai mult de disperarea lor, decât 
de încredere în victorie? Fără a înregistra efecte pozitive, acţiunea a avut 
un rezultat important: conştient sau nu, îi apropiaseră pe români, cum 
alături i-a şi găsit revoluţia paşoptistă, ei devenind tot mai conştienţi că 
pot fi o forţă de neocolit,  provocând şi ,,celorlalţi” aceeaşi certitudine. 

Un reputat istoric maghiar şi unul sas vor dezvolta teorii nu doar 
contrare, ci de o complexitate imaginabilă doar în mintea speriată a unor 
oameni derutaţi, sau a unor virtuoşi politicieni, diplomaţi şi cu bună 
experienţă în a dezbina şi a deturna orice acţiune potenţial nefavorabilă 
lor. Când se scrie că, de exmplu: ,,[…] Bărnuţiu şi ceilalţi profesori ar fi numai 
uneltele oarbe ale cuiva şi [autorităţile] voind să pătrundă la izvor, la adevăraţii 
urzitori ai tulburărilor, îi caută pe aceştia mai vârtos între saşii din Sibiu, apoi, pe 
cele ale saşilor la Viena, iar de altă parte în Bucureşti şi de acolo tocmai la 
Petersburg”, este clar că neprietenii sunt în derivă. 

Nelinişte, creatoare adeseori, s-a înregistrat în prima jumătate a 
secolului al XIX-lea şi pe alte trasee din viaţa eparhioţilor mogaiani, unele 
aparent mărunte, cum sunt cele reflectate în Protocoalele comisiilor, pe care 
le-am invocat deja în numeroase speţe.  Fără niciun complex, afirmăm, 
din nou, că lucrarea poruncilor din Protocoalele comisiilor îşi găseşte locul ca 
cel mai eficient sistem de educaţie care a pregătit chiar masa astriştilor, a 
multora dintre înfăptuitorii şi beneficiarii săi. Lumea neliniştită a jumătăţii 
sale de secol  mogaiane se reflectă aici pură şi fără nevoia de desluşiri, de 
comentarii. Introduse în anul 1783, sunt departe de a fi nişte terfeloage 
oarecare, cum se credea la început.37 

Din anul 1842 ne-a rămas în minte un pasaj neremarcat niciunde, 
dar pentru noi de neuitat, dintr-o autentică circulară mogaiană, chiar dacă 

                                                           
37 ,,La 19 Maiu 1787, nãpãstuitul episcop al nãpãstuitei biserici ortodoxe din Transilvania şi-a 
început activitatea sa ca vizitator al eparchiei sale cu comuna Sãlişte. Aici s-au adunat preoţii din 
împregiurime cu protocoalele lor, care apoi se visitarã din foaie în foaie, din cerculariu în cerculariu, se 
confruntarã cu formariu lor de atunci prescris pentru protocoale şi în manuscriptul original, care din 
întâmplare ni-a cãzut în mânã, se însemna dacã preotul are singhelie şi dacã el este în ordine cu 
protocoalele”, scrie, impresionat de acest adevãrat fenomen care s-a petrecut în numeroase 
protopopiate, Ilarion Puşcariu (Ilarion Puşcariu, Documente pentru limbã şi istorie, volum II, 
p. 83). În raportul evaluator nu se menţiona venitul sidoxiei, numãrul sufletelor, 
bunurile bisericii etc., dar se controlau ,,la sânge” protocoalele comisiilor. Şi, uneori, ele 
conţin chiar perle de gândire şi ataşament al unor lideri centrali şi locali români faţã de 
oameni şi lumea în care ei trãiesc. 
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a fost o iniţiativă tematică exterioară. Este ca un memento pentru 
viziunea resemnată, dar atât de cuprinzătoare, a bătrânului episcop 
ortodox de la Sibiu. Suntem în ani dominaţi de ,,istorism”, iar episcopul 
se află faţă în faţă cu o carte de istorie a românilor. Dovedind o reală 
maturitate intelectuală şi ideologică, la sfârşitul unei vieţi de luptă, mai 
mult din experienţă decât din erudiţie modernă, el valorizează istoria şi se 
mărturiseşte auditorilor săi din sate într-o circulară scurtă, pe care o 
reproducem în întregime ca exemplară, inclusiv pentru modul de 
exprimare al emiţătorului, într-un limbaj absolut personal şi cu un final 
impresionant: ,,[…] Cinstite Părinte Protopoape! Alexandru Gavra,38 profesorul 
de Preparandie de la Arad, au trimis la acest scaun episcopesc această înştiinţare aice 
tipărită, despre istoria şi întâmplările românilor şi scrie că ar da în tipari cartea 
aceasta dacă ar putea ştii mai înainte că câţi cumpărători să află. Frăţia ta ceteşte 
tipariu şi socoteşte şi vesteşte în protopopiatul frăţii tale, în chipul acesta pecum scrie 
aicea în tipari, şi apoi să ne scrii relaţie cât mai cu grabă, că câţi cumpărători să află 
în protopopiatul Sfinţii tale şi să scrii pe toţi cu numele sale. Dânşii, (n. n. 
cumpărătorii) să să iscălească cu a sa mână şi apoi iscălitura să o trimiţi încoace. Eu 
încă doresc foarte să ajung să văz tipărită această carte, ca să poci şti tâmplările şi 
patimile noastre cealea mai dinainte, să văz lovescu-să cu acestea de acuma şi că 
putem nădăjdui ceva liac şi mântuire”. 

Cu un citat în acelaşi spirit şi aproximativ cu aceleaşi cuvinte a 
rămas celebru, în istoriografia noastră, Nicolae Bălcescu, manifest în 
aceeaşi ani: ,,Eu, cu adevărat, încă mă minunez”, face parte din limbajul 
momentului; îl regăsim copios la Vasile Aaron. 

Apropiat de conceptul-sursa Vasile Moga,39 citat mai sus, 
subordonatul său, protopopul Petru Pop, când militează pentru a se ţine 
copii la şcoală cu orice eforturi, reţinând mesajele mogaiane, acestea îl 
conving şi le mută într-un plan mai pragmatic: ,,[...] că omenirea prin 
învăţătură se luminează cum poate vedea cele trecute, cum se poate ajuta mai pre uşor 
de cele de faţă şi cum poate el a-şi îndrepta starea sa, pe sine şi următorii săi”.40 

                                                           
38 Alexandru Gavra (1797-1884): profesor de geografie şi matematici; se dedicã istoriei 
probabil plecând de la activitatea sa de editor al cronicii lui Gheorghe Şincai.    
39 Protocoale, Boroşneul Mic, f. 19. Aici, în anul 1840, când se scrie despre frecventarea 
şcolilor, probabil de cãtre Moise Fulea, expresia este urmãtoarea: ,,[...] Parohii cu Dascãlii 
şi juraţii bisericeşti şi alţi creştini cu simţu naţional din sate [...] sã-şi dea fiii şi fiicele cele harnice de 
şcoalã în satele învecinate din acest protopopiat (n. n. neavând şcoli româneşti în satul lor) unde sã 
înveţe limba românã într-un an sau doi”. Proiectul, dezvoltat, se va prelua insistent în vremea 
protopopului Ioan Petric. Deşi se scrie în circularã cã a fost tipãritã, ea nu apare în Aurel 
Rãduţiu, Ladislau Gyémánt, Repertoriul actelor oficiale privind Transilvania, tipãrite în limba 
românã: 1701-1847, Bucureşti, Editura Ştiinţificã şi Enciclopedicã, 1981. 
40 Protocoale, Boroşneul Mic, f. 19-20. 
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a fost o iniţiativă tematică exterioară. Este ca un memento pentru 
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ortodox de la Sibiu. Suntem în ani dominaţi de ,,istorism”, iar episcopul 
se află faţă în faţă cu o carte de istorie a românilor. Dovedind o reală 
maturitate intelectuală şi ideologică, la sfârşitul unei vieţi de luptă, mai 
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cumpărătorii) să să iscălească cu a sa mână şi apoi iscălitura să o trimiţi încoace. Eu 
încă doresc foarte să ajung să văz tipărită această carte, ca să poci şti tâmplările şi 
patimile noastre cealea mai dinainte, să văz lovescu-să cu acestea de acuma şi că 
putem nădăjdui ceva liac şi mântuire”. 

Cu un citat în acelaşi spirit şi aproximativ cu aceleaşi cuvinte a 
rămas celebru, în istoriografia noastră, Nicolae Bălcescu, manifest în 
aceeaşi ani: ,,Eu, cu adevărat, încă mă minunez”, face parte din limbajul 
momentului; îl regăsim copios la Vasile Aaron. 

Apropiat de conceptul-sursa Vasile Moga,39 citat mai sus, 
subordonatul său, protopopul Petru Pop, când militează pentru a se ţine 
copii la şcoală cu orice eforturi, reţinând mesajele mogaiane, acestea îl 
conving şi le mută într-un plan mai pragmatic: ,,[...] că omenirea prin 
învăţătură se luminează cum poate vedea cele trecute, cum se poate ajuta mai pre uşor 
de cele de faţă şi cum poate el a-şi îndrepta starea sa, pe sine şi următorii săi”.40 

                                                           
38 Alexandru Gavra (1797-1884): profesor de geografie şi matematici; se dedicã istoriei 
probabil plecând de la activitatea sa de editor al cronicii lui Gheorghe Şincai.    
39 Protocoale, Boroşneul Mic, f. 19. Aici, în anul 1840, când se scrie despre frecventarea 
şcolilor, probabil de cãtre Moise Fulea, expresia este urmãtoarea: ,,[...] Parohii cu Dascãlii 
şi juraţii bisericeşti şi alţi creştini cu simţu naţional din sate [...] sã-şi dea fiii şi fiicele cele harnice de 
şcoalã în satele învecinate din acest protopopiat (n. n. neavând şcoli româneşti în satul lor) unde sã 
înveţe limba românã într-un an sau doi”. Proiectul, dezvoltat, se va prelua insistent în vremea 
protopopului Ioan Petric. Deşi se scrie în circularã cã a fost tipãritã, ea nu apare în Aurel 
Rãduţiu, Ladislau Gyémánt, Repertoriul actelor oficiale privind Transilvania, tipãrite în limba 
românã: 1701-1847, Bucureşti, Editura Ştiinţificã şi Enciclopedicã, 1981. 
40 Protocoale, Boroşneul Mic, f. 19-20. 

Absolut personale sunt şi intervenţiile mogaiane ,,mărunte” de 
mai jos, născute din nevoi locale şi integrate în sistemul de comunicare 
specific. Prima este următoarea: ,,[...] Mai încolo, unde sânt bisericile mai 
mărişoare, să să spue Apostolul, Evanghelia şi Predica între bărbaţi şi între muieri, 
ca să nu rămâie muerile lipsite de cuvântul lui Dumnezeu. Iară neîmplinind acestea, 
fie păcatul frăţii tale, Sibii, 5 iunie 832, Al  frăţiilor [...] Episcop Vasilie Moga”.41 
În cazul lui Vasile Moga, preot de mir ajuns episcop, se manifestă şi 
bunul simţ elementar popular, acela de a ştii că limbajul folosit în medii 
populare, modeste trebuie să fie altul decât cel din cultura sa latinistă. 
Comunicarea cu destinatarii săi din mase o va face în limite normate deja 
de autorităţi, dar şi prin iniţiative personale ce şi-au dovedit o eficienţă 
majoră, chiar când erau minore, în conţinut. Admitem că un astfel de 
nivel de comunicare a fost ales în mod conştient, pentru a fi mai uşor de 
folosit. Sau, dacă el era imanent modului de comunicare vasilian, rămâne 
pozitiv deoarece prin el se asigura o înţelegere mai uşoară a mesajelor, în 
text şi subtext. Faptul a şi facilitat pregătirea poporenilor sieşi încredinţaţi 
pentru provocările tulburătoare ce vor veni. Sistemul, care-i va deveni 
specific, cum ne dovedesc circularele sale, era practicat totuşi divers în 
diverse zone ale existenţei parohiilor sieşi subordonate. 

Mai invocăm o intervenţie bine susţinută de episcopul Vasile 
Moga. Ea nu era doar un detaliu în procesul de inventariere oficială a 
bunurilor bisericeşti, ci de un mare interes pentru autorităţile ,,naţionale”, 
pentru însuşi viitorul naţiei. Căci, fie din lipsă de grijă, ori interese 
personale ale preoţilor, dar mai ales ale marilor proprietari de pământ, 
bisericile rămâneau mereu fără câte un bun nemişcătoriu. Şi atunci el 
trimite ordinul: ,,[...] deacă să află în protopopiatul Sf. Tale vreo biserică 
înzestrată cu ceva moşie arătoare sau de fân, sau cu vreo pădure, şi despre aceea ar fi 
şi vreun document înscris, acela, sau în original, sau în copie vidimate să-l trimiteţi 
încoace spre păstrare la Arhivul Episcopesc, ca nu cumva să să piarză şi în 
Arhivumul Episcopesc să poate afla întotdeauna şi găsi când va fi de lipsă de dânsul. 
Sibii, 23 Mai, 840, Al sfinţii tale de binevoitori, Vasile Moga”. Realitatea a 
făcut ca aceste asigurări să fie false, Vasile Moga fiind victima eşecului 
propriilor previziuni, promisiuni. Căutând acte trimise la Sibiu, numeroşi 
ascultători ai indicaţiilor mogaiane nu le-au mai găsit după rebelie, pentru 
că, după cum se ştie, un incendiu duşmănos al honvezilor, bine 
supravegheat, din luna martie şi cele ce au urmat ale anului 1849, a 
prăpădit cu totul archivul episcopesc la Sibiu,42 ca şi numeroase arhive 

                                                           
41 Ibidem, Vlãdeni II, f. 17; Sibiu Iosefin, f. 53.  
42 Ana Grama, ,,Destinul dramatic al unei arhive sibiene”, în Revista Arhivelor, numãr 2, 
1993. O copie în Protocoale, Boroşneul Mic, f. 3.  
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protopopeşti. Este a doua indicaţie de a crea şi îmbogăţi, a perfecţiona 
arhiva centrală a episcopiei după cea a episcopului Ghedeon Nichitici, 
din anul 1786. De altfel, episcopul Vasile Moga mai lansase o cerere prin 
care se urmărea recuperarea bunurilor bisericilor, preluată de protopopul 
din modestul spaţiu al Văii Hârtibaciului, unul din numeroşii preoţi Ioan 
Popovici, şi transmisă astfel:43 ,,[…] Al 2-lea, Nu cumva ştie cineva dintre 
preoţi spune vreamea când au fost preoţii scutiţi de darea dijmelor şi apoi în ce chip au 
pierdut această scuteală, şi pe ce vreme s-au supus iară, anume supt dare de dijmă. 
Aşa, după aceasta fieşte care preot, în persoană, pe 22 ale aceştia luni negreşit să se 
afle în Ilimbav şi care aţi fi avut vreo scrisoare veche în treaba aceasta să aducă. 8 
august 820”.44 

Fie şi dacă în astfel de documente publice se cumulează 
deficienţe de exprimare literar-modernă ale episcopului, consistoriului, 
protopopilor şi preoţilor care scriu poruncile, importanţa lor rămâne una 
de excepţie, mai ales pentru că e singulară. Putem semnala, mai ales din 
îndelunga epocă mogaiană, activităţi de educaţie morală, cetăţenească, 
ideologică, patriotică etc., pe care, într-adevăr, ASTRA le-a dezvoltat, le-a 
desăvârşit (pentru acel moment), le-a impus, dar care se făceau deja, în 
mod sistematic, cu aproape un veac înainte de crearea ei.45 Considerate 
doar ca nişte paşi de începători, cărora era imperios necesar să le urmeze 
alţii, normele din Protocoale nu pot fi decât în avantajul dimensionării 
corecte a însăşi Asociaţiunii. 

Prin activitatea episcopilor ortodocşi, mai activi Vasile Moga (cel 
puţin prin perioada mai îndelungată de activitate) şi Andrei Şaguna (prin  
dimensiunea superioară şi impactul acţiunilor sale), biserica a facilitat, în 
educarea neamului, însăşi ASTRA reuşitele pe care ea le-a înregistrat. La 
înfiinţarea ei, greutăţile începutului fuseseră depăşite şi terenul era asanat 
deja chiar şi de cele mai primejdioase manifestări ale obscurantismului, 
                                                           
43 Ibidem, Ţichindeal, f. 87. 
44 Cu vreo 15 ani înainte, când scaunul episcopesc era vãduv, în 1805, circulase o 
înştiinţare despre darea capului, astfel: ,,[…] Protocolul Comisiilor Gubernialiceşti şi arhiereşti 
la Sf. Bisericã Budila de la Anul 1805./Num. 304. Cinstite Pãr. Protopoape!/Întru urmarea 
Milostivului dicret Gubernialicesc din 5 mart. [Nr] 1778, A. C., ţi sã înştiinţeazã frãţii tale cã, 
precum anul trecut 808 (n. n. eroare, probabil 1804) Num. 8690 Nov. 3, s-au fost rânduit ca toţi 
Jeluiţii Preoţi Neuniţi numai de Taxa capului sã fie scutiţi, iarã despre moşii şi altele întru asemãnare 
cu Cealalţi pãmânteni a sã tãxãlui, aşa şi acum la toate urindicţiile din afarã de iznov. Acestea s-au  
încredinţat. Din Conzist. Neunit, Sibii, April 5.1805. De tot binele voitoriu Rad Tempia, inter. 
prezeş./Ioan Rusu, inter. notar”. Dar, nu aceasta era chestiunea care-l interesa pe episcopul 
Vasile Moga, ci aceea mai gravã, care, administraţia o pierduse pe parcurs. Ibidem, 
Budila, f. 1. 
45 Ignorarea acestui fapt poate duce în derizoriu cercetarea istoricã şi respectul pentru 
Asociaţiune însãşi. 
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protopopeşti. Este a doua indicaţie de a crea şi îmbogăţi, a perfecţiona 
arhiva centrală a episcopiei după cea a episcopului Ghedeon Nichitici, 
din anul 1786. De altfel, episcopul Vasile Moga mai lansase o cerere prin 
care se urmărea recuperarea bunurilor bisericilor, preluată de protopopul 
din modestul spaţiu al Văii Hârtibaciului, unul din numeroşii preoţi Ioan 
Popovici, şi transmisă astfel:43 ,,[…] Al 2-lea, Nu cumva ştie cineva dintre 
preoţi spune vreamea când au fost preoţii scutiţi de darea dijmelor şi apoi în ce chip au 
pierdut această scuteală, şi pe ce vreme s-au supus iară, anume supt dare de dijmă. 
Aşa, după aceasta fieşte care preot, în persoană, pe 22 ale aceştia luni negreşit să se 
afle în Ilimbav şi care aţi fi avut vreo scrisoare veche în treaba aceasta să aducă. 8 
august 820”.44 

Fie şi dacă în astfel de documente publice se cumulează 
deficienţe de exprimare literar-modernă ale episcopului, consistoriului, 
protopopilor şi preoţilor care scriu poruncile, importanţa lor rămâne una 
de excepţie, mai ales pentru că e singulară. Putem semnala, mai ales din 
îndelunga epocă mogaiană, activităţi de educaţie morală, cetăţenească, 
ideologică, patriotică etc., pe care, într-adevăr, ASTRA le-a dezvoltat, le-a 
desăvârşit (pentru acel moment), le-a impus, dar care se făceau deja, în 
mod sistematic, cu aproape un veac înainte de crearea ei.45 Considerate 
doar ca nişte paşi de începători, cărora era imperios necesar să le urmeze 
alţii, normele din Protocoale nu pot fi decât în avantajul dimensionării 
corecte a însăşi Asociaţiunii. 

Prin activitatea episcopilor ortodocşi, mai activi Vasile Moga (cel 
puţin prin perioada mai îndelungată de activitate) şi Andrei Şaguna (prin  
dimensiunea superioară şi impactul acţiunilor sale), biserica a facilitat, în 
educarea neamului, însăşi ASTRA reuşitele pe care ea le-a înregistrat. La 
înfiinţarea ei, greutăţile începutului fuseseră depăşite şi terenul era asanat 
deja chiar şi de cele mai primejdioase manifestări ale obscurantismului, 
                                                           
43 Ibidem, Ţichindeal, f. 87. 
44 Cu vreo 15 ani înainte, când scaunul episcopesc era vãduv, în 1805, circulase o 
înştiinţare despre darea capului, astfel: ,,[…] Protocolul Comisiilor Gubernialiceşti şi arhiereşti 
la Sf. Bisericã Budila de la Anul 1805./Num. 304. Cinstite Pãr. Protopoape!/Întru urmarea 
Milostivului dicret Gubernialicesc din 5 mart. [Nr] 1778, A. C., ţi sã înştiinţeazã frãţii tale cã, 
precum anul trecut 808 (n. n. eroare, probabil 1804) Num. 8690 Nov. 3, s-au fost rânduit ca toţi 
Jeluiţii Preoţi Neuniţi numai de Taxa capului sã fie scutiţi, iarã despre moşii şi altele întru asemãnare 
cu Cealalţi pãmânteni a sã tãxãlui, aşa şi acum la toate urindicţiile din afarã de iznov. Acestea s-au  
încredinţat. Din Conzist. Neunit, Sibii, April 5.1805. De tot binele voitoriu Rad Tempia, inter. 
prezeş./Ioan Rusu, inter. notar”. Dar, nu aceasta era chestiunea care-l interesa pe episcopul 
Vasile Moga, ci aceea mai gravã, care, administraţia o pierduse pe parcurs. Ibidem, 
Budila, f. 1. 
45 Ignorarea acestui fapt poate duce în derizoriu cercetarea istoricã şi respectul pentru 
Asociaţiune însãşi. 

de exemplu, într-un mediu suficient de larg. Prin zeci de circulare, de la 
începutul secolului al XIX-lea chiar, poporenii sunt îndemnaţi insistent 
,,[...] a lepăda credinţa deşartă în care s-au pomenit a crede că prin sărindare va 
dobândi de la Dumnezeu ca să cază vrăjmaşul său în boală sau în primejdie”. Şi 
mai erau învăţaţi ,,[...] să nu fie amăgiţi poporenii a crede în descântece sau alte 
barbarii”, dintre care cea mai periculoasă pentru însăşi securitatea 
oamenilor, părea a fi credinţa în strigoi. Când liderii lor se solidarizează 
cu o intervenţie gubernială, ca cei bolnavi sau săraci să nu mai ţină postul 
ritual în caz de epidemii sau foamete, o fac printr-un comentariu 
convingător, ca al unor oameni situaţi mai presus de anumite norme: 
,,[...] Au să se ucigă cineva pe sine cu foamea, au într-un chip tot ucidere este” şi 
cum uciderea e cel mai mare păcat conservaţi-vă, viaţa e mai presus de 
orice, susţin chiar oamenii bisericii invocând porunca Domnului. Şi când 
distribuie circulare pentru a-i învăţa pe oameni să se apere de vărsat, 
ciumă, holeră, sfranţ etc., aderă la conţinutul lor binefăcător, îi laudă pe 
cei ascultători şi îi pedepsesc pe ceilalţi. Încă în anul 1807, se scrie de la 
Sibiu: ,,[...] Acei părinţi dintr-a căror lene pruncii prin vărsatul cel fioros vor muri 
sau se vor sluţi, în protocol să vor semna ca pricinuitori de moartea si sluţirea fiilor”. 
În Anglia, patria descoperitorului vaccinului, preoţii erau împotriva lui.46 

Pe de altă parte, ele răspund întrebărilor: ,,De ce?” şi ,,Cum de?”, 
chiar şi aici, la limita unor imperii atât de diferite, inclusiv ca mod de 
viaţă, societatea românescă a reuşit să atingă standarde europene în 
înţelegerea unor procese specifice epocii. Doar aici iobăgia, stare 
caracterizantă pentru societatea feudală, a fost o realitate dramatică şi 
obstrucţionistă până la mijlocul secolului al XIX-lea. Dacă Asociaţiunea 
nu s-ar fi creat, roadele muncii de educaţie în rândul comunităţilor 
româneşti ale altor forţe ar fi fost totuşi vizibile, unele semnificative, şi 
erau datorate lucrării oficiilor instituţionale bisericeşti. Asociaţiunea, 
însăşi, a fost creată pentru că au existat atât o penetrare a unor noi 
elemente ideologice, cât şi fapte de cultură şi educaţie, toate ajunse în sate 
mai ales prin porunci episcopeşti şi consistoriale anterioare. Andrei 
Şaguna, cu impetuozitatea şi orizontul larg care i-au caracterizat 
activitatea, în primul an al deceniului liberal postpaşoptist a susţinut 
fundamental înfiinţarea Asociaţiunii, ca element major de ridicare a 
neamului. Era preconizată, aici, şi concentrarea unei presiuni în 
antrenarea micilor lideri locali, îmbunătăţirea coordonării tuturor 

                                                           
46 Protocoale, Budila, ms. 178, f. 68. Subiect larg tratat şi printre cele 9 puncte ale primei 
sale circulare. Cf. Telegraful Român, numãr 20, 1888, pp. 77-78. Vezi şi: Ana Grama,  
,,Preliminarii la ASTRA”, în volumul ASTRA, 1861-1950, 125 de ani de la înfiinţare, 
coordonat de Victor V. Grecu, Sibiu, 1987, pp. 501-506. 
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forţelor, potenţiale şi reale, folosirea noilor oportunităţi în activismul 
paşnic al epocii. 

În totul, până şi despre greco-catolicii privilegiaţi când se scrie 
despre succesele epocii se invocă azi, caracterizant, preoţii, episcopii, 
profesorii, şcolile lor etc.47 Pe acelaşi palier, iată, cu o activitate mai târzie 
şi atunci mai timidă, a activat şi Vasile Moga, inclusiv prin protopopul 
său Moise Fulea, chiar dacă realizările lor nu mai sunt atât de epatante, 
dar în condiţii materiale incomparabil inferioare, niciodată de nimeni 
contestate. Din acest motiv, al multitudinii demersurilor pro-şcoală şi 
învăţătură, şi al faptului că cercetările au fost mereu reluate, uneori 
părând a fi singurele activităţi pozitive ale Consistoriului din acei ani, nu 
ne-am oprit asupra lor, deşi, unele  sunt cu totul remarcabile nu numai în 
fond, ci şi ca formă. 

Grăbit, regretând că timpul rămas nu-i permitea atâtea înfăptuiri 
câte-şi dorea, Andrei Şaguna spunea că, să fi venit el în Ardeal ,,măcar 
numai cu 10-15 ani înainte de 1848, făcea minuni”.48 Făcea multe, cu 
siguranţă, mai multe decât s-au realizat în anii prepaşoptişti mogaiani, 
când dietele ,,au produs fructe amare”, fie şi dacă ne gândim la multiplele 
sale intervenţii tocmai la împărat. Doar că istoria nu se poate întemeia pe 
,,dacă”. Episcopul Vasile Moga era mult mai puţin vizibil, într-adevăr, 
adeseori beneficia de o popularitate negativă. Despre activitatea lui Vasile 
Moga se vorbea puţin şi se scria şi mai puţin în ziarele săseşti, cum puţine 
au fost şi evenimentele în care era implicat, şi cum puţine erau interesele 
majore ale comunităţii săseşti, care deţineau presa locală, episcopul fiind, 
decenii la rând, chiar în procese cu anumite comunităţi săseşti. Dar, în 
toată acestă aproape o jumătate de secol al XIX-lea, episcopul Vasile 
Moga fusese ierarhul căruia trebuie să i se recunoască meritele şi să i se 
releve limitele în cinstită cunoştinţă de cauză, oricum, ca unei prezenţe 
căreia nu i se poate ignora existenţa activă.49 
 

,,Descălecarea” episcopului în Sibiu 
 

Andrei Şaguna, preocupat de starea imediat trecută a eparhiei 
sale, atrage atenţia că ,,m-am rugat pentru ecspedarea acestor două adeverinţe”, 
                                                           
47 ,,Printre personalitãţile de seamã ale acestei Biserici menţionãm pe episcopul Ioan Inochentie Micu-
Klein, Gheorghe Şincai, Petru Maior, Samuel Micu, Timotei Cipariu, Simion Bãrnuţiu, Alexandru 
Papiu Ilarian. O consecinţã pozitivã a unirii a fost şi dezvoltarea învãţãmântului, atât a celui teologic 
[...] Şcoli greco-catolice de valoare au fost create la Oradea, Gherla, Cluj şi Lugoj”.  
48 Nicolae Popea, Archiepiscopul şi Metropolitul Andreiu baron de Şaguna, Sibiu, Tipografia 
Arhidiecezanã, 1879, p. 17. 
49 A se vedea anexa 2. 
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căreia nu i se poate ignora existenţa activă.49 
 

,,Descălecarea” episcopului în Sibiu 
 

Andrei Şaguna, preocupat de starea imediat trecută a eparhiei 
sale, atrage atenţia că ,,m-am rugat pentru ecspedarea acestor două adeverinţe”, 
                                                           
47 ,,Printre personalitãţile de seamã ale acestei Biserici menţionãm pe episcopul Ioan Inochentie Micu-
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confirmând mulţumirile sale mitropoliei din Karlowitz, asociate dosarului 
din 6 iunie 1857, ,,[...] pentru trimiterea unor documente privitóre la Monasc(h?)ia 
şi Arhieria Episcopului Moga”.   

Activ în secolul al XIX-lea, Vasile Moga este un produs al vremii 
sale, precum este şi al secolelor anterioare, al trecerii timpului, cu 
schimbările pe care acesta le petrece, unele fundamentale, de percepţie, 
formale şi informale etc. A fost un trăitor al stărilor pe care le-a moştenit, 
le-a suportat, le-a influenţat, le-a creat. Înainte de a prezenta aspecte din 
vremea exercitării funcţiei de episcop a lui Vasile Moga, ne permitem 
câteva întrebări pe care le simţim esenţiale pentru noi astăzi, a celor 
ajunşi în faţa unor nevoi de înţelegere suplimentare, admiţând, în plus, 
atât gradul lor de complexitate, cât şi o posibilă bătaie insistentă la porţi 
deschise (dar insuficient). Sigur, o facem nu cu gândul la a dezlega 
definitiv taine (nerostite), ci tocmai cu interesul de a cuprinde măcar în 
cuvinte o viaţă în substanţa parcursului său, a spaţiului său de activitate. 
Suntem interesaţi aici, pe cât ne este la îndemână şi cu sfiiciune firească, 
în a provoca opinii despre posibile echivocuri din cunoaşterea global-
comună, limite insuficient conturate, purtătoare de imprecizii 
păgubitoare, istoriografia fiind preocupată multă vreme, predominant, de 
subiecte fundamentale, de conţinut. De fapt, restructurăm, într-un interes 
imediat, cu referire la epoca vasiliană, sugestii, indicaţii, afirmaţii pe care 
le pot întregi abordările unor specialişti, de la care putem ajunge la 
naşterea, conturarea şi lansarea şi a altor posibile întrebări/interpretări, 
neînţelesuri din afara unui spaţiu restrâns extraspecializat. 

Am început acest demers admiţând acurateţa accepţiunilor clasice 
ale unor termeni şi a definiţiilor din dicţionare, fie şi incomplete, inclusiv 
unele tematic bisericeşti, dar şi multitudinea deconcertantă a diversităţii 
lor şi a echivocurilor pe care le alimentează. Este neîndoios că, astfel, în 
acceptarea înţelegerii comune, generalizate, în unele situaţii se 
înregistrează piedici păgubitoare şi numai în acest context am îndrăznit 
câteva enunţuri simplificate ale unora dintre aceste varii situaţii, eventual 
contradictorii. În subiectul nostru, preocupantă este relaţia termenilor din 
titlu cu limitele şi nivelul de exercitare a funcţiilor de către episcopul 
Vasile Moga. Înainte de a prezenta câteva observaţii aparte, confirmăm 
acceptarea înţelesului imanent, că existenţa unui episcop poate însemna, 
înseamnă existenţa unei episcopii, la fel numirea unui episcop poate 
fi/este echivalentă cu continuarea existenţei unei episcopii, ori crearea, 
re-crearea uneia. Cum spuneam, mai aplicat, vom continua să invocăm, 
cel puţin dubitabil, calitatea şi dimensiunile episcopiei, instituţie pe care a 
condus-o, a girat-o Vasile Moga. 
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În sens unanim acceptat aici este vorba despre un fel de creaţie a  
autorităţile habsburgice din anul 1783, prin episcopul horiadei şi al altor 
frământări, Ghedeon Nichitici, într-o structură acoperitoare pentru spaţii 
altele decât cele ce constituiseră Mitropolia Ortodoxă la vremea 
desfiinţării sale, şi aceasta o acaparare, anulată, în care erau înregimentaţi 
ortodocşii din Ardeal. Dar, după multe frământări, la toate nivelurile şi 
abia cu timpul, ea îşi va contura un chip mai aproape de instituţia-
standard Episcopia Ardealului.50 

În deceniile cinci şi şase ale secolului al XIX-lea, turbulente şi  
periculoase pentru însăşi construcţia Imperiului Habsburgic, ca şi pentru 
catolicism, se nasc câteva propuneri de soluţii din partea oficialităţilor  
pentru pacificarea unei părţi semnificative a Transilvaniei ,,[...] să se dea 
ortodocşilor din Transilvania un arhiereu”, în cel puţin două variante. Dar, 
neapărat, să se aibă în vedere ca, prin câştigarea unui nou subordonat 
mitropolitului sârb, să nu se accentueze pericolul creşterii puterii acestuia. 
Oricum, să fie un nou arhiereu ortodox român secundar (ne-mitropolit). 
Baronul Bartenstein propunea, în contrapartidă la acest pericol, 
acceptarea chiar a unui ,,arhiereu propriu şi deosebit” cu calitatea de 
,,mitropolit în Transilvania”:51 ,,[...] Acest mitropolit va fi pururea un spin în ochii 
mitropolitului din Carloviţ, şi astfel, unul pe altul se vor controla”, iar împărăteasa 
va câştiga: liniştirea românilor ortodocşi transilvani, va limita emigrarea 
lor, ciontirea pretenţiilor sârbilor, o mai bună imagine şi o relaţie şi mai 
amicală cu împărăţia Rusiei etc. Contele Kaunitz propunea numirea unui 
episcop exempt, deci neatârnător de mitropolitul sârb, care ,,să atârne cu 
atât mai tare de arbitrul Curţii”.52 Dar şi să nu fie un ,,preot grecesc zelos şi ostil” 
imperiului, deci, din capul locului ,,un episcop nu numai în favorul românilor, ci 
totodată şi în paguba lor”,53 deşi se adaugă şi soluţia recompensării cu 
venituri a ierarhului şi a preoţilor chiar, deci, un gen de ieşire a lor din 
condiţia de netoleraţi. Episcopul putea fi strunit, ştiau consultanţii 
imperiali, membri ai unei comisii speciale, dar ,,[...] Primejdia zace, din 

                                                           
50 Mircea-Gheorghe Abrudan, ,,Titulatura, jurisdicţia şi ordinea în diptice a Eparhiei 
Ortodoxe a Transilvaniei şi a ierarhilor ei între pãstorirea lui Dionisie Novacovici şi 
vicariatul lui Andrei Şaguna (1761-1848)”, în Tabor, an IX, numãr 12, 2015, pp. 18-31; 
Idem, ,,Organizarea administrativã a Eparhiei Ardealului între anii 1766-1920”, în 
Îndrumãtor bisericesc pe anul de la Hristos 2016, Sibiu, Editura Andreiana, 2016, pp. 379-423. 
51 Silviu Dragomir, Istoria Desrobirei Religioase a Românilor din Ardeal în secolul al XVIII, 
volum II, Sibiu, 1930, p. 73 (a se vedea: capitolul ,,Curtea din Viena şi numirea unui 
episcop ortodox în Ardeal”, pp. 72-84).  
52 Ibidem, p. 77. 
53 Ibidem, p. 81. 
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50 Mircea-Gheorghe Abrudan, ,,Titulatura, jurisdicţia şi ordinea în diptice a Eparhiei 
Ortodoxe a Transilvaniei şi a ierarhilor ei între pãstorirea lui Dionisie Novacovici şi 
vicariatul lui Andrei Şaguna (1761-1848)”, în Tabor, an IX, numãr 12, 2015, pp. 18-31; 
Idem, ,,Organizarea administrativã a Eparhiei Ardealului între anii 1766-1920”, în 
Îndrumãtor bisericesc pe anul de la Hristos 2016, Sibiu, Editura Andreiana, 2016, pp. 379-423. 
51 Silviu Dragomir, Istoria Desrobirei Religioase a Românilor din Ardeal în secolul al XVIII, 
volum II, Sibiu, 1930, p. 73 (a se vedea: capitolul ,,Curtea din Viena şi numirea unui 
episcop ortodox în Ardeal”, pp. 72-84).  
52 Ibidem, p. 77. 
53 Ibidem, p. 81. 

contra, în poporul român el însuşi, care e şovăitor, e fermecat chiar şi numai când 
aude de legea lui şi stăpânit de prestigiul patriarhului”. 

Ştim cu toţii că, după numeroase memorii şi revolte, dublate de 
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,,îndată după inarticularea metropoliei”, admite, şi afirmă cu tărie că:          
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Ardeal şi Bucovina, însă nu şi credincioşii lor, deveniră în urma măsurilor politice din 
30 Octombrie 1783 sub jurisdicţia sinodului metropolitan sârbesc din Carloviţ”. 

Rememorăm informaţii consacrate despre procesul de restabilire 
a unei oarecari ierarhii pentru ortodocşii deveniţi neuniţi la început de 
secol al XVIII-lea, pornind de la anul 1761. Nicolae Popea, scrie 
concluzionând:56 ,,[...] se rendui un locutienetoriu episcopescu in persona 
episcopului din Buda, Dionisiu Novacoviciu, caruia i se concreediu administratiunea 
eparhiei ortodoxe a Ardealului in modu provisoriu [...] In locul acestuia urma 
scaunul episcopescu al Budei Sofroniu Chiriloviciu în 2 Martiu 1770, carele încă veni 
la Ardealu de cerceta biserica noastra administrându-o si el provisoriu [...] Ambii 
acesti episcopi locutiitori şi-dederă multă silinţia pentru reintregirea vacantului scaunu 
episcopescu alu Ardealuluii [...] se denumi în 6 Nouemvre 1783, de episcopu al 
bisericei ortodose din Ardealu archimandritulu monastirei Sisiatovului Gedeon 
Nichitici, cu resedintia la Sibiiu, subordinandu-se în cele dogmatice si curat spirituale 
metropolitului si sinodului metropolitan din Carlovitiu [...] Celu dintaiu episcopu alu 
bisericei ortodose ardelene, dupa o intrerupere de 83 de ani, a fost asia-dara Gedeon 
Nichiticiu, care venind în Ardealu afla biserica in starea cea mai trista [...] Al doilea 

                                                           
54 Mircea Pãcurariu, ,,Din trecutul Mitropoliei Ardealului şi Arhiepiscopiei Sibiului”, în 
Arhiepiscopia Sibiului-pagini de istorie, Sibiu, s. n., 1981, p. 43.  
55 Nicolae Popea, Archiepiscopul şi Metropolitul Andreiu baron de Şaguna, p. 155, 166.  
56 Ibidem, pp. 146-168. 
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episcopu a fost Gerasim Adamoviciu. În anul 1791, prin articolul 60 de lege 
religiunea ortodosa se scoate din rendul celor tolerate şi i se dete eserciţiu liber de 
religiune [...] Al treilea episcopu a fost Vasiliu Moga, mai nainte paroch neinsurat în 
S. Sebesiu in Transilvania. Cel dinteiu episcop român, alesu in numerul ternariu in 
Sinodul protopopilor eparchiali tienut la Turda în 19 sept. 1810 si interit de 
episcopu in 21 Decembre aceluiasi an”. 

În niciun document de numire, despre alegere nu a fost vorba 
până la Vasile Moga, nu se invocă episcopia, ea doar este imanentă, 
teoretic chiar din 1861. În ceea ce priveşte incompatibilitatea existenţei 
peste această episcopie a funcţiei de episcop clasic, precizarea de la 
punctul doi al restricţiilor asupra episcopatului mogaian este elocventă şi 
dramatică: ,,2. ca afară de esercitiulu liberu alu religiunei, ce s-a concesu in inteliesul 
art. 60 din 1791, am dat şi am denumit suditilor nostri (n. n. nu episcopiei) de 
religiunea greco-neunită pre un episcop, spre mangaierea loru spirituala; sa scie acelasi 
episcopu, ca denumirea aceasta are de a multiami numai ca un simbolu (n. n. şi 
graţia era doar simbolică şi nu concretă) alu gratiei cesaro-regesti, pentru aceea sa se 
conformedie legilor patriei si ordinatiunilor regesci si celor ale guvernului ardeleanu, la 
intemplarea contraria va cădea sub indignatiunea regesca si sub pedepsa ce urmeadia 
de aci [...] se nu uite episcopul că in Ardealu patru religiuni sunt recepte prin legea 
publică” şi, iată ce mult contau pentru sistem numirile înregulate,       
,,[…] clerul şi poporul unit se incorpora prin lege la a 1744 religiunei catolice [...] iar 
clerul neunit este numai tolerat”.57 Să se ştie că o religie cu o ierarhie bine 
stabilizată se face prin lege, în care ortodocşii, se vede, nu sunt încă 
încorporaţi. Fără episcopie, numită nicicum şi nearticulată prin lege,  
parcă mereu trebuia să ,,[…] scie episcopul că... nu e un ierarh al unei Episcopii 
măcar sigură de sine”. Era, însă, un modus vivendi acceptabil, cu 
iregularităţi deosebit de interesante. 

Iosif al II-lea, în loc de mitropolit, le-a dat episcop: ,,[...] capatând 
pre Nichitici de episcop au fost buni bucuroşi si cu aceasta, fără de a-şi fi ridicat 
pretensiunile mai departe pentru restaurarea vechei mitropolii, care, de altmintrilea 
nici că încetase de jure, ci numai de facto, împedecată fiind din partea regimului politic 
intru continuarea funcţiionarei sale ulterioare”.58 Buni, bucuroşi erau pentru că 
această decizie era mai bună decât a nu primi niciun păstor şi cu 
siguranţă aplicabilă, din voinţa imperială. Motive serioase de a revendica 
o episcopie a Ardealului, nu se dezvoltaseră în grupul vizat căci, înainte 
de uniaţie, greco-răsăritenii avuseseră o mitropolie, la Alba-Iulia, 

                                                           
57 Ibidem, p. 145.  
58 Nicolae Popea, Vechea mitropolia ortodosa romana a Transilvaniei, suprimarea si restaurarea ei, 
Sabiniu, Tipariulu Tipografieie lui S. Filtsch (W. Krafft), 1870, p. 154. 
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57 Ibidem, p. 145.  
58 Nicolae Popea, Vechea mitropolia ortodosa romana a Transilvaniei, suprimarea si restaurarea ei, 
Sabiniu, Tipariulu Tipografieie lui S. Filtsch (W. Krafft), 1870, p. 154. 

reînfiinţarea acesteia făcându-se ulterior, fără chiar de a  fi fost subliniat 
revendicată de beneficiari, în favorul uniţilor. 

În cadrele aceleiaşi pledoarii se admitea că episcopul Ardealului, 
,,[…] de jure, se afla chiar în scaunulu metropolitanu, şi era succesorele celu canonic 
al vechilor nostri metropoliti-era totuodata insusi archiepiscopul si metropolitulu 
Ardealului dupa dereptul canonicu”. 

Echivocurile din astfel de exprimări sunt numeroase, conforme 
cu realitatea, şi ele se remarcă chiar în texte imperiale şi şaguniene, 
congresuale, istorice contemporane. În Memorii,59 mitropolitul Andrei 
scrie că în sinodul sârbesc, ,,[…] la care ia parte şi episcopul nostru din 
Ardeal”, menit ,,[…] a da corul episcopesc părerea sa pentru înfiinţarea Mitropoliei 
române”, ceea ce acesta a aprobat în unanimitate, ,,[…] a urmat, în 12/24 
Decemvrie, rezolvarea prea înaltă a Mitropoliei noastre şi denumirea mea de 
Arhiepiscop al Ardealului şi de Mitropolit al tuturor românilor greco-răsăriteni din 
Ungaria şi Ardeal”. În niciun caz un decret de înfiinţare a mitropoliei. 
Atât, am sublinia noi, dar, ce însemna rezolvare, şi cum de aceasta nu 
avea un conţinut precis despre mitropolie, ca şi secvenţa despre 
mitropolit, dincolo de persoana actualului ierarh numit? 

În Congresul Naţional Bisericesc, mitropolitul vorbeşte, aproape 
exclusiv, despre înfiinţarea mitropoliei.60 Era acesta un gest de a nu 
provoca neprietenii? Pericolul de a se anula orice decizie, în contextul 
noii structuri administrative a imperiului era acut. Deşi sârbii admit că 
,,[…] metropolia înfiinţate pe sama romanilor... este de sine stătătoare şi de drept 
egale... Maestatea sa, prin Decisiunea 24/12 decemvria 1864, a încuviinţat 
metropolia cea mult dorită de noi”; ,,s-a îndurat a înfiinţa metropolia”, cum spune 
şi Şaguna în faţa Camerei Magnaţilor în anul 1864; ,,[…] au umplut de 
bunătăţi pofta noastră ce am avut pentru înfiinţarea unei metropolii naţionale de 
religiunea noastră”. Poporul venerează prestigioasa înfiinţare a metropoliei, 
se invocă o reînviere, dar mai ales ,,[…] s-a îndurat a resolvi metropolia pentru 
noi romanii de religia gr. res.”, cum se şi anunţă în circulara pentru turma 
enoriaşilor. ,,A încuviinţat şi a rezolvit, refacerea, rezolvarea, restituirea”, ce să fie 
oare? ,,Refacerea” avea, însă, particularităţi cu totul aparte în măsura în 
care ea nu mai reprezenta decât o parte a urmaşilor vechilor supuşi, la 
mare concurenţă cu ceilalţi, născuţi din acelaşi trunchi, aceeaşi eparhie 
                                                           
59 Andrei Şaguna, Memorii, p. 95, 99.   
60 Andrei Şaguna, apãrându-şi ,,metropolia românã” prin discursul (diplomatic) din Casa 
Magnaţilor, prilejuit de marile dezbateri în dieta din 1868 (a se vedea: Nicolae Popea, 
Archiepiscopul şi Metropolitul Andreiu baron de Şaguna, pp. 149-153; Nicolae Popea, Vechea 
mitropolia ortodosa romana a Transilvaniei; Paul Brusanowski, Reforma constituţionalã din 
Biserica Ortodoxã a Transilvaniei între 1850-1925, Cluj-Napoca, Presa Universitarã 
Clujeanã, 2007, pp. 106-107). 
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acum divizată în multe componente. Aşa încât ea pare a fi, practic, o 
nouă construcţie. Andrei Şaguna, în bătălia şi reuşita sa de rezolvare 
preaînaltă a mitropoliei, îşi asumă un bun câştigat doar, ori măcar mai 
ales în focul revoluţiei/rebeliei. Abia în anul 1868, mitropolitul poate 
scrie, vădit preocupat de această chestiune: ,,[…] În acest an s-a inarticulat 
(în lege) Mitropolia noastră şi în toamnă s-a ţinut congres naţional bisericesc şi s-a 
stabilit Statutul Organic spre sancţionare”. 

Din punctul de vedere al autorităţilor, facerea şi desfacerea lor 
sunt, deci, gesturi politice, deoarece, iată, episcopii există (nu doar 
episcopi numiţi şi transferaţi de colo-colo) şi pentru autorităţi sunt 
inclusiv instrumente de orientare, de sprijinire, ori sabotare a destinului 
unor grupuri marginalizate, cum erau românii, mai ales ortodocşii. În 
aceste condiţii, tăcerile primilor episcopi despre statutul lor scaunal, nu în 
ultimul rând ale lui Vasile Moga, ni se par cu atât mai conştiente şi 
justificate, chiar dacă istoria bisericească a reţinut fapte ce conştientizează 
maximal valoarea structurilor, titulaturilor etc.61 

Dacă logica ne trimite la afirmaţia că un episcop conduce o 
episcopie, căutând mai atent trebuie să admitem că lipsa instituţiei 
episcopiei poate fi asumată ca o încercare de adormire a conştiinţelor 
nemulţumite şi, pe partea cealaltă, ca o auto-mulţumire pentru că mai 
mult nu se putea obţine, ceea ce s-a obţinut fiind în acel moment dacă nu 

                                                           
61 Încã din primul secol al mileniului I, episcopia-instituţie este o realitate imanentã 
organizãrii bisericeşti, numitã ca atare şi cu sarcini exprese, implicite şi nu numai pentru  
administrarea bisericeascã, ci şi, mãrturisit, politico-sociale. În feudalismul clasic 
bisericesc european, de exemplu, ,,[...] numirea Sf. Gerhard ca episcop a fost consecinţa directã a 
înfiinţãrii episcopatului misionaric de Cenad [...] Ştefan I se folosea de episcopatul nou înfiinţat în 
vederea organizãrii administrative a teritoriului cucerit”. Sau, ,,[...] în locul episcopiei ortodoxe de aici 
a fost adusã (probabil în 1092) episcopia catolicã maghiarã întemeiatã iniţial în Tãşnad”. Mutaţiile 
care se produc de-a lungul timpului sunt bine precizate; ceea ce s-a întâmplat ,,vechii 
formaţiuni politice româneşti din centrul Transilvaniei”, ,,se va fi petrecut şi cu instituţia bisericeascã a 
românilor ortodocşi”. Ştefan cel Mare a întemeiat o episcopie pentru parohiile aparţinãtoare 
feudelor sale transilvane, iar cârmuitorii erau, deci, ai unor episcopii. Mai aproape de 
evenimentele care ne intereseazã, invocãm memoriul lui Bartenstein, tipãrit în anul 
1802, care, fãcând o analizã a primilor ani ai Uniaţiei scrie lãmurit: ,,preafericitul împãrat 
Carol VI” a consolidat unirea în Transilvania, prin favorizarea uniţilor şi prin marea grije 
ce le-a purtat, ,,[...] prin instrucţia acestui popor vrednic de milã, însã foarte numeros [...] a 
întemeiat un episcopat propriu al uniţilor şi o mãnãstire basilianã, pentru ca sã ţinã locul unui capitlu, 
înzestrându-le cu venitele suficiente, prin ceea ce s-a creat un avantajiu atât de mare unirii, încât se 
nãdãjduia cã s-a înrãdãcinat pe deplin”. Şi, totuşi, nu s-a înrãdãcinat pe deplin (a se vedea: 
www.arheologie-istoriaartei.ro). Dupã ce liderii politici de pe la începuturile mileniului 
II au renunţat la horepiscopi şi episcopi misionari, optând pentru episcopii eparhioţi,   
s-a creat o similitudine între spaţiul geo-politic şi cel geo-ecleziastic, eparhial (a se vedea: 
Silviu Dragomir, Istoria Desrobirii Religioase, volum II, p. 89). 
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ce le-a purtat, ,,[...] prin instrucţia acestui popor vrednic de milã, însã foarte numeros [...] a 
întemeiat un episcopat propriu al uniţilor şi o mãnãstire basilianã, pentru ca sã ţinã locul unui capitlu, 
înzestrându-le cu venitele suficiente, prin ceea ce s-a creat un avantajiu atât de mare unirii, încât se 
nãdãjduia cã s-a înrãdãcinat pe deplin”. Şi, totuşi, nu s-a înrãdãcinat pe deplin (a se vedea: 
www.arheologie-istoriaartei.ro). Dupã ce liderii politici de pe la începuturile mileniului 
II au renunţat la horepiscopi şi episcopi misionari, optând pentru episcopii eparhioţi,   
s-a creat o similitudine între spaţiul geo-politic şi cel geo-ecleziastic, eparhial (a se vedea: 
Silviu Dragomir, Istoria Desrobirii Religioase, volum II, p. 89). 

suficient, de nerefuzat. Un echivoc păgubos, care întreţine starea de 
inferioritate şi nesiguranţă, dar de neocolit. Cum a şi fost în intenţia 
Habsburgilor: o imprecizie vinovată, care aduce a nălucă, imagine fugară 
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1301, din 13 iulie 1809 şi al guverniului ardelean no. 6997, din 13 aug. 1810, 
cererile românilor ca după ce fondul sidocsial s-a adus în bună rânduială, să se 
reîntregească scaunul episcopului neunit în acest prinţipat şi clerul neunit să aleagă din 
sânul său un bărbat harnic şi destoinic, care cunoaşte limbile naţionale 
(naţionalităţilor) şi cu deosebire limba românească, precum şi legile, constituţiile şi 
obiceiulurile poporului, care întruneşte în măsură covârşitoare dragostea şi încrederea 
clerului şi a poporului român de păstorit şi care trebuie să fie om probat în cinste şi 
viaţă onestă, judecată dreaptă precum şi adict al principelui şi al statului”.63 
Deductiv şi tradiţional, era vorba implicit de instalarea în scaunul unei 
episcopii, cea acceptată în 1783. 

Dacă în textele protocoalelor noastre parohiale, numirile şi 
funcţiile pot suferi de inconsecvenţe scripturistice din modestia culturală 
a scriitorilor lor, expresia ,,Episcop al ortodocşilor transilvani”, şi nu ierarh al 
                                                           
62 Vezi: Mihai-Octavian Groza, ,,Un cleric-cãrturar uitat. Protopop stavrofor Sebastian 
Stanca”, în Astra Salvensis, an II, numãr 4, 2014, pp. 85-93; Idem, ,,Un cleric cãrturar 
astrist uitat: protopop stavrofor doctor Sebastian Stanca (1878-1947). Viaţa, activitatea 
şi opera”, în Analele Aradului, an I, numãr 1, 2015, pp. 614-630; Mihai-Octavian Groza, 
Gabriela-Margareta Nisipeanu, Iuliu-Marius Morariu (coordonatori), Sebastian Stanca 
(1878-1947). Un cleric cãrturar din Sebeşul de altãdatã, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 
2016. 
63 Sebastian Stanca, Viaţa şi activitatea episcopului Vasile Moga, p. 8.  
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episcopiei, este caracterizantă pentru întreaga păstorire a lui Vasile Moga. 
Chiar dacă, într-o altă circulară, însuşi se declară ocupant al ,,scaunului 
nostru episcopesc”, cum apare şi în alte documente majore de istorie 
bisericească. În mod sumar se mai scrie că ,,sediul episcopesc” (al episcopiei 
sau al episcopului?) este ,,reşedinţa”, ,,adăpost statornic pentru episcopia sa”, 
birourile consistoriului şi seminarul. Chiar dacă suntem furaţi de această 
posibilă realitate, certitudinile sunt încă foarte relative. Merită, deci, să ne 
întrebăm mai departe dacă episcopul Vasile Moga, care beneficiază de 
numire şi de edictele de toleranţă ale sfârşitului de secol XVIII,64 chiar de 
scaun episcopesc şi structuri compatibile cu acesta, asemenea unor 
înaintaşi de după 1761, conduce o adevărată episcopie. 

Venit ca episcop în acest context, după binecunoscuta văduvie, 
de 15 ani, a scaunului episcopesc transilvan, Vasile Moga a intrat în 
misiune omeneşte copleşit de importanţa şi greutăţile pe care i le va pune 
ea pe umeri, neliniştit, îngrijorat în privinţa capacităţilor sale de a duce 
totul la bun sfârşit: ,,[…] stau încremenit şi mă cutremur strigând, cine sânt eu, 
Doamne, ca să mă pui pe mine peste moştenirea ta?”, rosteşte el, sincer 
dramatic, la instalare. Mărturisirea de credinţă a episcopului Andrei 
Şaguna, din aceeaşi împrejurare, dar în vâltoarea paşoptistă, îl face să 
declare, răspicat şi neîndoit, sigur de capacitatăţile sale: ,,[…] Tu Dómne 
scii, că cătră scopul meu a alerga doresc: pre românii transilvăneni din adâncul lor 
somn să-i deştept şi cu voie cătră tot ce e adevărat, plăcut şi bun să-i trag!”.65 Îşi 
anunţa atunci un program magistral, pe termen lung. El nu are îndoieli, ci 
cade înaintea Domnului convins de cele ce le crede, la limita cu orgoliul 
omenesc. 

Protopopii, parohii şi poporenii află imediat despre venirea în 
Sibiu a noului episcop Vasile Moga, cum aflaseră despre algerea sa din 
Protocoalelor poruncilor. Sebastian Stanca a făcut referiri la aceste adevărate 
corpusuri de acte, în variantă episcopească, şi a reţinut numeroase 
conflicte păguboase între bisericanii (ortodocşi) ardeleni. Stările erau din 
ce în ce mai complicate şi nemulţumitoare nu numai pentru ortodocşi, ci 
şi pentru imperiali. 

Încă în toamna care a precedat venirea lui Vasile Moga ca episcop 
în Ardeal, în sate obscure chiar, semn al importanţei chestiunii în discuţie 
(aici la Budila), apare circulara cu următorul conţinut: ,,[...] Spre a să putea 
cu temei uşurarea greutăţilor [sub] care clerul neunit din acest prinţipat s-ar afla 
îngreunat, la prea înaltele locuri mijlocind, frăţii tale [...] să porunceşte ca cât mai în 

                                                           
64 Vezi: Paul Brusanowski, Pagini din istoria bisericeascã a Sibiului medieval, Cluj-Napoca, Presa 
Universitarã Clujeanã, 2007, pp. 221-247. 
65 Nicolae Popea, Archiepiscopul şi Metropolitul Andreiu baron de Şaguna, p. 40.  
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64 Vezi: Paul Brusanowski, Pagini din istoria bisericeascã a Sibiului medieval, Cluj-Napoca, Presa 
Universitarã Clujeanã, 2007, pp. 221-247. 
65 Nicolae Popea, Archiepiscopul şi Metropolitul Andreiu baron de Şaguna, p. 40.  

grabă aflătoare în protopopiatul sieşi încredinţat greutăţi, încoace spre urmare mai 
încolo în scris să le arăţi”.66 Pe agenda imperialilor, iată, problema românilor 
ortodocşi devenise acută, ceea ce îi şi provoacă la reforme fundamentale, 
cum este aducerea unui episcop român în mijlocul turmei ortodoxe. 
Mesajele circulau, trebuiau trimise şi răspunsurile din parohii, respectiv 
din protopopiate, să se întoarcă, să se adune, din care să se cunoască  
date concrete despre greutăţile clerului, bisericii, obştii. Sigur, ca ele să se 
înainteze viitorului ales şi oficialilor pentru o intervenţie temeinică în 
organizarea noilor rânduieli. 

O astfel de schimbare, numirea, în mod programat, a unui 
episcop român, era asociată, bineînţeles, şi unor probleme punctuale 
locale. În biografia episcopului este menţionată ca o chestiune deosebită 
în concretizarea numirii sale problema sidoxiei, singura taxă admisă în 
favorul Bisericii Ortodoxe, inclusiv ca sursă de plată a ierarhilor:        
,,[...] după ce acum fundul sidocsial s-a adus în bună rânduială, să se întregească 
scaunul episcopului neunit”.67 Deci, sidoxia a fost motivaţie expresă pentru 
aprobarea reorganizării episcopiei şi numirii noului episcop. Vasile Moga, 
însuşi, la 2 august 1811, semnează prima circulară din acest protocol pe 
această temă. O a doua, din 8 august, este despre preţul pentru         
,,[…] fieştecare carte din mâna Ci. Prot., să aibă a plăti preţul tot omul, de 5 cr., 
până se va da bani buni, ori ţedule schimbătoare”, ,,[…] să aibă fieştecare om 
sidoxia pe anul acesta [plătită] după socoteala dajdii, tot anul 4 cr., 13 cr. şi 
jumătate de ban a plăti”. 

În conturbările vremii, când nici banii nu mai reprezentau 
aceeeaşi valoare nici de azi pe mâine, taxele trebuie bine judecate: cele 
stabilite dinainte de 1799 să fie cea cu turma înţelese, să nu se facă 
abuzuri cu parohienii, că unii luau încincit, şi bucate încincit etc. Sidoxia 
ce era de 5 creiţari, de la cei mai înstăriţi, ,,[…] fără de nice o împotrivire să o 
dea la adunătorii de dajdie, altfel executarea va lua cu o groşiţă mai mult”, şi să nu 
mai îngreuneze oamenii deja îngreunaţi, inclusiv prin umblarea repetată 
cu crucea (31 mai 1814). Ca o compensaţie în vreme de război 
neîntrerupt, se obţine favoarea ca slugile preoţilor, cei cu acte în regulă, 
,,[…] să fie lăsate de la cătănie, ca să ducă gospodăriile mai cuprinse”, ceea ce era 
imperios ,,de lipsă la ducerea lucrului căsilor, la purtarea economii căsii  
parohienilor şi preoţilor”, a preoţilor de la care se şi cer mereu contribuţii. 

                                                           
66 Protocoale, Budila, ,,Din Consistoriu neunit, Sibii, 15 Sept. 810, Al frãţii tale bun voitor Nicolae 
Huţovici, vicareş”, care spera sã ajungã episcop, ,,Aron Budai, notareş”, ,,urmarea milostivului 
dicret Gubernialicesc din 9 avgust a. c. num. 6859”. 
67 Sebastian Stanca, Viaţa şi activitatea episcopului Vasile Moga, p. 8.  
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Aşa apare şi următoarea circulară de la episcopia fără episcop, 
într-o văduvie a scaunului episcopesc de mai bine de un deceniu, 
condusă de un vicar şi un Consistoriu diecezan divizat. Or, acestea au 
constituit, de la început, o piedică în dezvoltarea activităţii noului episcop 
şi, pe de altă parte, dovedea cât de nepregătită era societatea liderilor 
români de a-şi uita interesele personale ce trebuiau supuse nevoilor 
neamului. Astfel erau şi alte porunci, ajunse la  protopopi şi transmise la  
parohi, texte citite şi explicate/comentate în biserică, unele chiar 
dinaintea altarului. Sub un număr gubernialicesc ulterior celui de mai sus, 
găsim celebra circulară invocată şi de Sebastian Stanca, dar într-un 
protocol parohial, de la Sibiu-Josefin, şi pare a fi un rezumat:68 ,,[...] să  
înştiinţază că Preaosfinţita Mărire împărătească s-au milostivit a rândui candidaţie 
de Episcop în Ardeal, ca dintre oamenii ţării aceştia să să aleagă, hotărând ca Preoţii 
ne uniţi Sidocsie să nu mai plătească (n. n. ?) şi să facă un Seminariu pe sama 
procopsirii clerului neunit”.69 De la această ultimă precizare, un adevărat 
punct de plecare acceptat de autorităţi, îşi va desfăşura episcopul Vasile 
Moga truda cumpărării caselor clerului, la început casele seminarului, că 
doar pentru acest gen de activitate şi de şcoală admitea împăratul să intre 
în adevărate conflicte cu saşii sibieni, stăpâni absoluţi pe oraş, chiar şi 
după emiterea ,,Edictului de concivilitate” al lui Iosif al II-lea, din 22 
martie 1781, care dădea şi ortodocşilor posibilitatea de a achiziţiona case 
şi proprietăţi pe ,,Fundus Regius” şi în oraşele săseşti. În acest timp, însă, 
plata sidoxiei era încă modestă, atunci când nu era o utopie. Ca de obicei, 
banii produceau dintotdeauna neînţelegeri şi fapte păcătoase: ,,[…] 
Tâmplându-se multe încurcături în treaba taxelor care s-au obicinuit a să aduna la 
Consistorium, pe deliberatumuri, pe Deşpenzaţii şi pe alte Expeziţii frăţii tale să 
porunceşte [...] de acum încolo altul la tacsele consistoriumului să nu să mai amestece, 
fără numai gremialul scriitori Ioan Rusu, aşa frăţia ta cu dânsul să te înţelegi altfel 
de iznov să vor plăti  taxele”.70 

O altă împrejurare determinantă a momentului pare a fi aceea că 
imperialii nu mai erau stăpâni tocmai pe informaţii,  cum îşi doreau să fie, 

                                                           
68 Numãr 51. Sub numãr gubernial 6997 şi al Consistoriului 1105/1810. Probabil 
completãri din 1812, de când protopopul consistorialist Ioan Panovici se va ocupa de 
Protocolul poruncilor din Sibiu Josefin, o mãsurã vizibilã din programul noului episcop de a 
îmbunãtãţi şi administraţia bisericeascã. Vezi informaţiile tehnice despre administraţia 
local-bisericeascã pe care Andrei Şaguna le cere de la Ioan Panovici la începutul 
pãstoririi sale. Apare şi în alte protocoale, necopiate de noi pentru cã am fãcut trimitere 
la cea de faţã.  
69 Protocoale, Sibiu Iosefin, f. 7. Invocat de Sebastian Stanca la p. 8, fãrã a se scrie aici 
despre ,,Seminariu”. 
70 Ibidem, Budila, numãr 814, 1809. 
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nu mai aveau date despre poporul pe care-l stăpâneau, birocraţia lor 
acerbă părea a nu le mai fi de mare folos. De exemplu, formulare pentru 
protocoalele matriculare la ortodocşi fuseseră tipărite pe vremea 
episcopului Gherasim Adamovici şi ,,cu totul s-au gătat”, bani pentru 
cumpărarea lor nu erau, se gândeau tot felul de tehnici pentru a le 
înlocui, deci erau o problemă care se va şi trata pe pagini întregi de 
comisii în acelaşi an. Apoi, ies la iveală şi alte inconveniente ale unei 
instituţii fără capul său legal, acceptată de supuşi. 

Între circulara din anul 181071 şi cele ce ar trebui să-i urmeze 
există lipsuri neadmise în mai multe protocoale. În fond, completarea 
protocoalelor comisiilor nu era chiar o pasiune a parohilor. În plus, în 
acel moment, protopopii, probabil şi preoţii, erau prinşi în lupta 
electorală pentru obţinerea episcopatului. 
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În acelaşi protocol din Budila, la momentul confirmării 
episcopului, apare un text standardizat până la virgulă, pe care nu mulţi 
îşi permit să-l ignore, deşi pare a fi trecut prin filtrul sentimental-
emoţional, festivist-lingvistic, încărcat de curiozitatea unui protopop de 
ţară pentru viitor: ,,[...] Cinstiţilor Preoţi din protopopiatul nostru, fraţilor în 
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din prea milostiva porunca Prea Înălţatului nostru impărat, la 23 aprilie a. c. de 
către excelenţia sa înălţatul Prea Cinstitul domnul Pravoslavnicul nostru arhiepiscop 
şi mitropolit Stefan de Stratimirovici, după ritul nostru grecesc al Bisericii răsăritului, 
în Episcop Ţării Ardealului s-au sfinţit [...] pentru care veţi avea datoria a mulţămi 
prea puternicului Dumnezeu la Sfânta Liturghie, pentru căci s-au milostivit să ne dea 
după mult dorirea noastră, păstoriu spre a ne păstori cu blândeţe şi cu dreptate, spre a 
noastră fericire şi îndestulată hrană sufletească a oilor noastre celor sufleteşti”.73 

                                                           
71 Ibidem, numãr gubernial 6999. 
72 Ibidem, Budila, 1811.   
73 Vezi continuarea din Ibidem, Vlãdeni.   
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Şi aşa, Vasile Moga este înscăunat, în spirit, în parohiile 
transilvane, pentru 34 de ani de-acum încolo, într-o epocă extrem de 
interesantă prin contradicţiile pe care le însuma. 

Conform practicii vremii, imediat apare şi o ,,Gratulaţie”, 
datorată unui intelectual român braşovean, Ioan Barac. Deşi e departe de 
a marca o creaţie cât de cât literară, cu unele accente folclorice, versurile 
au şi un vădit caracter de a sublinia aşteptările preoţilor români. Pentru 
început, în acest text ne-a interesat percepţia autorului despre venirea în 
scaun a ierarhului şi aşteptările sale, ca reprezentant al clerului ortodox. 
Iar acestea sunt semnificative, exact prezentate, fie şi bombastic: 
păstorirea în încredere şi cu noi nădejdi a clericilor uitaţi de mult de 
autorităţi, cu toate misiunile pe care le aveau, şi sarcinile care li se 
imputau, ca  lideri ai unui popor numeros cum erau românii. 

Marele preot, profesor, autor din Răşinari, Sava Popovici 
Barcianu, şagunian de elită, care-şi leagă începuturile, însă, de episcopatul 
lui Vasile Moga, cu care era în cele mai fireşti/bune  relaţii, credea, şi mai 
ales scria, tipărea74 ceva mai mult despre această lucrare, venirea 
ierarhului român la cârma eparhiei. Adică, în lucrarea sa Epistolar sau carte 
de învăţătură pentru deprinderea în corespondinţe şi scrisorilor private, cît şi politice, 
care vin mai ales în viaţa omenească înainte 75 nota că: ,,[…] Preamăritului şi de 
nobil gen născutului Domn Aron de Budai, emeritul secretariu la înălţatul 
Tesaurariat din Transilvania, întru semnul profundei reverinţe închină acest 
Epistolar, pentru familiaritatea şi adevărata simpatie naţională care ai avut Măria 
Ta către bunii şi străbunii mei, încă cu o jumătate de secul, ca cătră unii cei ce 
asemenea purta oarecare posturi cinstite în clerul reunit de aici sub episcopii sîrbi [...] 
înţeleptelor dispusăciuni, ca notar şi referent ordinar al consistoriului pe acel timp 
fiind, are de a mulţămi clerul neunit al Transilvaniei dobîndirea dreptului de la 
înaltul Tron de liberă alegere a unui episcop pămîntean din însuşi sînul naţiei”.  
Episcopul Vasile murise de câteva luni, Andrei Şaguna va veni peste alte 
câteva luni în Ardeal ca vicar. 

După instalarea sa ca primul episcop român ortodox de după 
uniaţie, s-au succedat numeroase fapte, în bună măsură cunoscute, cu 
numeroase prelungiri din anii precedenţi, aşa cum din anii săi se vor 
prelua şi trata, în continuare, probleme cu adevărat mogaiane. Publicate 
prin diverse lucrări, unele destul de insistent, noi nu le reluăm şi nu le 
tratăm în mod sistematic, deşi titlul acestui subcapitol ne-ar obliga poate 
s-o facem. Dar, le vom invoca pentru semnificaţii colaterale pe care le 
socotim folositoare, interesante, adăugându-le şi altele. 
                                                           
74 Emilian Cioran, Şapte generaţii de preoţi, protopopi-profesori, p. 39. 
75 Ibidem, p. 40. 
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74 Emilian Cioran, Şapte generaţii de preoţi, protopopi-profesori, p. 39. 
75 Ibidem, p. 40. 

De instalarea sa la Sibiu, cum şi-a dorit/a cerut, şi nu la Cluj, cum 
i s-a impus iniţial, era intim legată şi crearea a ceea ce noi am numi azi 
bază materială pentru funcţionarea, măcar onorabilă, a re-înfiinţatei 
instituţii: episcopatul ortodox ardelean. Oficialii de la Viena îi cereau 
episcopului nominalizarea celor ce vor contribui la cumpărarea unui 
imobil în Sibiu şi cu ce sume se înscrie fiecare. Din aceste condiţii 
superioare se hrăneşte şi strădania pentru cumpărarea caselor clerului de 
la Sibiu. Şi, să reţinem, imperiul şi mai ales poporul, era în plin război 
antinapoleonian, descris în actele româneşti cu cele mai crude apelative, 
toate acoperite de o realitate mult mai grea decât cea dedusă din cuvinte 
şi cea imaginată de noi astăzi. În afara apelului general, primul apel 
special se făcuse probabil la braşoveni. Şcheienii răspund, în 28 
decembrie 1812, circularei ,,[...] în care îndemna pe toţi fii săi sufleteşti să 
contribuie cu cât vor putea la cumpărarea unei case care acea să adăpostească şi 
seminarul, deschis în anul 1811, pentru învăţătura candidaţilor la preoţie şi a celor la 
dăscălie”.76 Moga le re-aminteşte apoi, în 4 ianuarie 1813, despre scrisoarea 
în care ei se angajează cu o sumă precisă, mai mare decât cea de 500 
florini, la care se angajaseră la început. El citise în scrisoarea şcheienilor 
că ,,[...] aceaia ar fi dorinţa numitului cler duhovniceaştii meale păstoriri încredinţat, 
ca Scaunul Episcopesc, pentru mai buna îndămânare, isprăvirea mai cu grabă a 
tâmplătoarelor trebi şi căpătarea sufleteştii măngăieri, precum din vechime şi acum, 
aşa şi de acum încolo să rămâie în Sibii”.77 Mărturisirea sa la primirea numitei 
scrisori este nu doar o politicoasă mulţămită, ci pare a fi chiar o 
cochetărie de om modern, cu sublinierea unei împliniri care ar  fi putut 
arăta ca o vină: ,,[...] prea cu bucurie o am primit (n. n. scrisoarea, dar mai ales 
oferta de ajutor) sâmţând că înţelepciunea dumneavoastră nu-mi impută mie ceaia ce 
din datoria chemării mi-am căutat a le face”. Chiar dacă discuţiile ulterioare pe 
seama banilor vor şterge din frumuseţea acestor primi paşi încurajatori în 
lucrările mogaiane, lucrurile vor evolua pozitiv. Casele se vor cumpăra şi 
vor fi un succes pentru episcop şi episcopatul său. Strângerea banilor 
pentru asigurarea stabilirii, fie şi mult mai târziu, a sediului episcopiei la 
Sibiu s-a făcut cu atâta promptitudine, cât să poată asigura realizarea 
victorioasă a proiectul de instalare în discuţie.              

Cum se ştie, nici nu putea fi altfel, începuturile nu-i puteau fi 
uşoare şi greutăţile nu l-au ocolit nici dacă era acum la Sibiu şi nu în Cluj. 
În timpul episcopatului său, fără a se manifesta că este satisfăcut de 
înfăptuirile pe care le preconiza, măcar confortabil, Vasile Moga a rămas, 
tipologic, în principal, preotul de biserică românească nedreptăţită, 
                                                           
76 Candid C. Muşlea, Istoria Bisericii Sf. Nicolae din Şcheii Braşovului, volum II, p. 209.  
77 Ibidem.  
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modestă, locală şi mai ales a sa, una tradiţională, cu toate semnificaţiile 
dramatice ale acestei expresii: maica şi fii săi, asemenea. În orice caz, el a 
intrat în conştiinţa publică în mod firesc, ca element de bază al sistemului 
coordonator al Bisericii Greco-Răsăritene, cu superiori, ca mădular al 
Imperiului Habsburgic şi al Transilvaniei, şi subordonaţi, lui dându-i 
seama protopopii, parohii, preoţii etc. Pe un Triod de la Râmnic, din anul 
1731, se află însemnarea că acesta, păstrat sub anatema Maranatha, a fost 
,,[…] înnoit pe vremea Preaînălţatului Împărat Franţiscus cel dintâi, fiind 
Gubernator Gheorghe Banfii, iară episcop era Vasilie Moga şi protopop era Domnul 
Directoru Radu Tempe (n. n. de fapt deja schimbat cu Moise Fulea), protopop întâiu 
al Braşovului. La anul 1814 şi am scris eu”.78 

Dar, cum şi mediul în care trăiau cu toţii era în mişcare, pe cât 
părea el de conservator, prima întrebare pe care o punem acum este dacă 
a fost Vasile Moga un călugăr şi ierarh clasic? Căror tipare le 
corespundea? Or, era dincolo de tipare? Considera el ieşirea din tipare o 
culpă, era neutru ca iniţiator al acţiunilor ce depăşeau ascultarea, mai ales 
din punctul de vedere al stăpânirii politice? 

Da şi nu, vedem noi în textul şi subtextul chiar al unor decizii 
aparent banale, deşi a acţionat aproape întotdeauna timid, după cum i-au 
şi fost impuse restricţiile: ,,[…] Sosind în urechile prea milostivului Scaun 
Episcopescc al ne uniţilor precum mare lipsă iaste neînvăţătura neamului nostru, că 
nu găseşte într-un sat unde iaste lipsă, în voe având (n. n. dorind) a face notareşi şi 
români, ci tot spre neînvăţătură se arată [...] să-şi dea (n. n. români) fii la şcoli nu 
numai pentru preoţi. Aşa, dându-şi înainte (n. n. aflând) că nici unde ar fi lipsă (n. 
n. de preot), adecă candidaţie, dacă se face preot nici într-un chip să nu-i puie pă 
aceia, care tocma nici aritmetica nu vor şti de-ajuns”.79 După doi ani de la venirea 
în funcţie reuşeşte o schimbare ce s-a dovedit extrem de eficientă în 
administrarea eparhiei:80 ,,[…] Sub nro. 1310, precum am primit eu, şi sf. 
voastre vi să înştiinţează [...] fiindcă s-au milostivit În. C. Guberniu [...] în văduva 
staţie a rândui pă Moisi Fulea Director, la care veţi avea f[răţiile] voastre datorie pe 
dascăli la Domnia sa pentru oareşi ce trebuinţă a năzui”.  

Oricum, interesul cetăţenesc şi naţional, nu în ultimul rând 
omenesc, nu a lipsit niciodată din aceste demersuri, fie şi marginale: 

1811. O problema generalizată, de vreme ce decretul gubernial 
din iulie 1811 se referă la cei ,,de leagea neunită sau de alte lege”, era 
concubinajul cel păcătos, oamenii trăind ,,necununaţi, fără de lege, de taină ţin 

                                                           
78 Ibidem, volum I, p. 276.  
79 Protocoale, Ţichindeal, protopop din Ghimbav, ms. 236, numãr consistorial 569, 13 
iulie 1813, f. 32.   
80 Ibidem, f. 38, 92. A. M. A., numãr episcopesc 1334, 26 decembrie 1813, punctul 4. 
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78 Ibidem, volum I, p. 276.  
79 Protocoale, Ţichindeal, protopop din Ghimbav, ms. 236, numãr consistorial 569, 13 
iulie 1813, f. 32.   
80 Ibidem, f. 38, 92. A. M. A., numãr episcopesc 1334, 26 decembrie 1813, punctul 4. 

mueri”. Din astfel de practici (care, de altfel, îi scuteau pe oameni de la 
plata unor noi taxe) oamenii nelegiuiţi ,,fac prunci şi după vreme murind 
părinţii aceia prunci rămân săraci, nefericiţi”. Mai extins, în preajma Naşterii 
Domnului din anul 1811, noul episcop Vasile Moga scria: ,,[…] Ca să se 
încungiure urmările acele foarte reale, care vin din cununii nelegiuite şi concubinaje, 
mai cu seamă după trecerea a mai mulţi ani şi naşterea întrânsele a pruncilor, 
descoperindu-se feţele aşa căsătorite, cu mare a inimii turburare trebue a să despărţi şi 
pruncii de tată şi de mumă lipsiţi a să ticăloşi”. 

1815. Este un an în care greutăţile războiului şi alte pacoste pe 
seama neamurilor nu se stinseseră. În 20 ianuarie 1815, de la episcopie se 
trimite o circulară despre ,,[…] pedepsirea cu 25 beţe subt bătaie a feciorilor care 
merg acolo unde se află şi fete, la şezători şi clăci”. Imperiul era strâns interesat 
ca feciorii să nu aibă familie, să-i poată trimite ,,la bătaie cu sâlnicul potentat” 
(Napoleon). Şi, unde se proiectau şi se închegau mai bine decât la 
şezători familiile, pe sate? Guberniul o trimisese în 7 noiembrie 1814. 
Numai că, de la episcopie pleacă în 20 ianuarie, adică după ce toate 
numeroasele sărbători tradiţionale şi religioase erau consumate. Este  
evident că, la nivelul consistoriului mogaian, această intruziune în viaţa 
oamenilor, a tradiţiilor româneşti era, în fond, inacceptabilă; ea se trimite 
pentru că aceasta este o obligaţie, dar se întârzie pentru a nu produce 
efecte, nici chiar la nivel emoţional în Sfintele Sărbători de iarnă. 
Asociem această tactică unei mărturisiri a episcopului Moga, despre una 
din acţiunile sale ca primitor final al unei circulare, de pe vremea când era 
preot în opoziţie cu pretenţiile nedrepte ale saşilor, cum a fost mereu, 
înrobitoare pentru români.81 

Colaborator al Consistoriului din Sibiu încă din anul 1804, şi mult 
preţuit de români, avocatului Vasile Aron i se anulează dreptul de a mai 
profesa pe teritoriul administrat de patriciatul săsesc. Decizia este 
comunicată Magistratului pentru aplicare imediată, cu sublinierea că: 
,,[…] Avocatul local Basilius Aaron s-a folosit de mai multe expresii care nu se 
cuvin şi a avut diferite ieşiri de acelaşi fel îndreptate împotriva Constituţiei şi a 
drepturilor întregii noastre naţiuni, care în nici un caz nu pot fi trecute sub tăcere”.82 
,,[…] Sancţionarea avocatului s-a publicat într-adevăr pe tot cuprinsul teritoriului 
administrat de saşi. Ea a stârnit consternare în rândul românilor [...] Două scrisori 
primite în primăvara lui 1809 de la Teodor Török, fost scriitor al avocatului [...] 
reflectă această situaţie. Din prima aflăm că hotărârea Universităţii a fost făcută 
publică la Sebeş cu maximă rigurozitate, cum se va fi întâmplat, probabil, pe întreg 

                                                           
81 Liliana Maria Popa, Ioan-Nicolae Popa, Vasile Aaron, 1780-1821. Studiu monografic, 
Sibiu, Editura Infoart Media, 2011, p. 144. 
82 Ibidem.  
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teritoriul jurisdicţiei: Acel ţircular din porunca Celor 7 judeţe afară dat, scrie Török 
la 16 aprilie, [a umblat din casă în casă]”. În 14 mai se revine asupra deciziei 
de revocare. Dar, ,,[...] aici în Sebeş, din casă în casă cinstea ţi-a fost vătămată a 
fi lăpădat din procătorie, şi şi în biserică au fost dată poruncă acest lucru a să vesti; 
cu durere, Vasile Moga mi-au povestit că numai el unei porunci ca aceasta s-au 
împotrivit şi n-au vestit-o. Eu, cu adevărat, după cum este şi lui şi procuratorului 
Bogolii şi altora am spus că eşti aşezat iar procurator cum ai fost; pentru aceea, 
înţelepţeşte urgălueşte la Comesul, ca după cum numele s-au vătămat din casă în casă 
şi din beserică în beserică, într-acelaşi chip să se şi reîntegreluiască”, scria secretarul 
Török. 

1816. Umanist şi interesat în creşterea numărului sufletelor, după 
marile pierderi din războaiele antinapoleoniene, General Comando-ul din 
Ardeal, ,,[…] înţelegând precum multe văduve şi feate din satele milităreşti, pentru 
pedeapsă, şi ca să nu [se] dea de ruşine, ş-ar omorâ pruncii în pântece, întru 
aseminarea articuluşului terezian al 87 din anul 1768 eşit, să înştiinţeze că vădanele 
şi featele cărora să întâmplă a să îngreuna, mai mult să nu să puie la pedeapsă grea 
de obşte, ci numai tainică şi uşoară, şi de obşte să nu să descopere. Sibiiu, 16 febr. 
1816”.83 Departe de a fi o pedeapsă, această impresionantă atitudine este 
nu doar umană, ci mult interesată, căci aceste tinere urmau să aducă pe 
lume în continuare copii, iar aceştia vor fi viitoarele cătane împărăteşti, 
vor ţine ,,găzdăşaguri” de unde se adună taxe, impozite, contribuţii.  

În anul 1820, în nezdruncinat spirit feudal-absolutist, dar 
pragmatic, cu supuşenie îşi avizează din nou fiii sufleteşti că, după 
horiada de curând trecută, experienţa românilor trebuia reasumată în 
acest sens: ,,[…] Şi să ştie [oamenii] că împărăţia iaste mai tare potcă (n. n. 
pedeapsă, necaz), pe neascultători a-i înfrânge, şi să ştie că tot cu neascultarea ne 
perdem omenia la împărăţie şi când ne rugăm de ceva nu ne ascultă, ci suntem toţi 
scăzuţi”.84 Deşi ar părea ciudat, aici Vasile Moga este un oportunist, în 
sensul pozitiv al vocabulei, cu o abordare de-a dreptul şaguniană, într-o 
expresie proprie: să folosim oricare dintre puţinele mijloace care ne mai 
stau la îndemână pentru a ajunge la oarecare îmbunătăţire a vieţii 
poporenilor noştri. Dacă Şaguna avea şi el această atitudine, după 
nenorocirile anilor 1848-1849, ea era mai nuanţată însă, Vasile Moga îşi 
hrănea, încă, ideologia pe seama celor trăite de Ghedeon Nichitici în anii 
1784-1785, a anchetelor din 1786. 

Apoi, un gen de ,,porânci” asociate existenţei imediate sunt cele de 
mai jos: ,,[...] de unde să spune Cazania să învăţaţi să puie crumpene” oamenii, 
insistă el, urmând, chiar invocând, reglementări înalte, aşa cum fuseseră şi 
                                                           
83 Protocoale, Sibiu Iosefin, f. 17. 
84 Ibidem, f. 92.  
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cele referitoare la transformarea ghindei în hrană pe vreme de foamete, la 
scutirea de post a persoanelor vulnerabile, precum şi cele şaguniene de 
mai târziu. Într-o administraţie sufocantă, fără orizonturi noi, fără 
libertatea de a alege, a exersa, a propune, ca să fii cât de cât eficient, ca să 
supravieţuieşti, trebuie să înveţi să rezişti, mai mult sau mai puţin, atât cât 
să poate. Dar, când se cere milă cu interes imediat, real, şi nu se 
reproduce doar o cerere formală, repetându-se ce s-a primit de la 
guberniu, expresia liderilor este cu totul personalizată chiar la nivel 
naţional. În 1815 se cere ,,[…] milă pe seama românilor din satul Lancrăm prin 
foc păgubiţi, la care toţi creştinii să să silească a-i ajuta, de care să ne ferească 
Dumnezeu pe toţi”.85 În anul 1824 se scrie explicit: ,,[…] Când ţi se va scrie de 
aicea ca alte ori ca să strângi milă păgubiţilor de altă limbă n-am strânge, dar vei  
strânge [acum] că sunt de o limbă cu noi”. În februarie, despre chivernisirea şi 
grijirea văduvelor ,,cătăniţe” se reia ideea ,,[…] ca să se îndure fieştecare la a 
da din agonisita sa, după a sa putinţă şi bunătate, puţintică milostenie, de (n. n. 
pentru) întemeierea unui lucru aşa bun (n. n. un institut) ca acesta, pentru că partea 
cea mai mare dintre văduvele cătăniţe şi fiii fără părinţi este de român, fiincă [în] 
statul ostăşesc mai mulţi să află români decât de alte limbi şi aşa, de vom da ceva, 
rudelor, fraţilor sau fiilor noştri dăm pentru aceea”.86 În 3 mai încă nu primise la 
centru niciun mesaj: ,,ori că l-ai adunat [ajutorul], ori că n-ai adunat” şi atunci, 
în 25 mai intervine cu autoritate: ,,[…] Mai pre urmă ţi să porunceşte frăţii tale 
ca toate poruncile ce ţi să trimit de la Sc. Episcopesc, în termen de 15 zile de la 
căpătare să le plineşti şi încoace să trimiţi”. Deşi aceste subiecte par oarecare, 
exemplele date sunt, pe de o parte dovada unei personalităţi pline de 
bunăvoinţă, uneori nu nemulţumite, ci exasperate, care nu mai lasă loc de 
discuţii cu proprii subordonaţi care, de altfel, uneori parcă-l sabotează pe 
faţă în bunele intenţii. În dramaticul început de an 1848, proaspătul nou 
episcop Andrei Şaguna trimite un circular episcopesc mult mai hotărât, 
care nici el nu lasă loc de pertractări, dar în condiţii de limite 
existenţiale:87 ,,[...] se porunciaşte a se aduna milă în bani sau în bucate, pe seama 
mai multor mii de români din Ardeal cărora ungurii şi seculii le-au arsu satele şi i-au 
despoiatu de toate averile sale, aşa chatu sunt în primejdie a peri de foame”. 

Apreciind implicarea reală a episcopului Vasile Moga în 
comunicarea cu poporenii şi superiorii, pentru început am luat în 
considerare propria disponibilitate, mijloacele sale de stocare şi 

                                                           
85 Ibidem, Budila.  
86 Ibidem, Ţichindeal, prin Ilimbav, sediul protopopiatului, în 20 ianuarie 1824, f. 126 şi 
13 februarie 1824, f. 123. 
87 Ibidem, Sibiu Iosefin, numãr protopopesc 59, 1848, numãr consistorial din 11/23 
octombrie 1848. 
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distribuire a informaţiilor, cele de transport, dimensiunile Protocoalelor 
sessiilor păstrate, cu numere de înregistrare, uneori peste 1600 într-un an 
etc. Din puţinul rămas, putem contura imaginea unui documentar 
mogaian alcătuit la cererea unui episcop preocupat de chestiuni 
birocratice. La un moment dat, probabil, această activitate se desfăşura  
în limite nesatisfăcătoare chiar instituţiei pe care o conducea, ca să nu 
mai vorbim de cerinţele birocraţiei habsburgice şi de realizările urmaşului 
său postpaşoptist Andrei Şaguna. A contat, în acest sens, chiar propria sa 
experienţă, îndelungată, de student la Liceul Catolic din Cluj, complet 
latinizat, riguros şi conformist, riscând ridicarea contra sa a unor lideri 
locali pe această temă, dar şi atribuţiile de secretar al protopopiatului şi 
împuternicit al Consistoriului din anii când era preot în Sebeş. 
 Andrei Şaguna va fi şi mai explicit, ca un arhivist şi bibliotecar de 
mănăstire şi seminar ce fusese. Mai ales ca un ierarh care nu mai 
beneficia de arhiva precedenţilor ierarhi, pe care o regreta enorm în 
propriile-i memorii. Pe un document venit din Săcărâmb,88 ce urma să 
ajungă la tânărul Nicolae Popea, scrie cu creion: ,,[…] Nicolae! Pune această 
relaţie în protocol, ecspediţia mea dă-o spre decopiere şi copia să rămâie lângă relaţia 
şi apoi pune număr Consistorial, expedeaz-o”, dar şi alte  dispoziţii birocratice.  
 

Pastorala lui Vasile Moga din 10 august 1811: 
între normele consistoriale din anul 1805 şi 

circulara şaguniană din anul 1846. Preluări în continuitate 
 

Limitările generalizate şi absolute în spaţii şi timp ale unor 
subiecte de studiu nu sunt, nu pot fi o alegere fericită de tratare a unor 
teme, a oricăror teme. Pentru că, de exemplu, nici când este vorba despre 
declararea unui război ori  încheierea păcii, în date consacrate de istorie 
ca fixe, ele nu se pot absolutiza pentru orice mediu, spaţiu, grup, 
chestiune. Viaţa nu se rupe în două decât în poveşti. Venirea ca ierarh a 
episcopului Vasile Moga însăşi se dovedeşte greu de stabilit în timp, unii 
cercetători luând în seamă aprobarea alegerii unui episcop român al 
Ardealului, alţii sfinţirea sa la Karlowitz, ori preluarea funcţiei de la Cluj, 
sau instalarea lui în scaun. Cu atât mai greu de disociat sunt procesele de 
evoluţie/involuţie, iniţierea schimbărilor de punerea lor în lucrare etc. De 
aceea, ne permitem să reluăm trei documente din acelaşi mediu, cu o 
conducere diferită, în condiţii istorice cu totul altele ale uneia şi alteia şi 
aşa vom vedea mai uşor câte sunt continuări fireşti, impuse, renunţări 
etc. 
                                                           
88 A. M. A., document 410, 1857.  
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88 A. M. A., document 410, 1857.  

O precizare aparte, dincolo de cuantificarea elementelor de 
continuitate şi de semnalarea avariilor în momentul dat, este aceea că, de 
fapt, toate poruncile, de la orice nivel şi pentru orice nivel al 
destinatarului, sunt, de fapt şi reglementări/norme de comportare, 
disparate, dar obligatorii, poate de interes imediat, care le susţin, chiar 
sunt asimilabile cu cele de principiu. Scrise unele după altele, fără alte 
intersectări şi numerotate corespunzător, pot fi luate drept contribuţii 
punctuale din proiectele majore, chiar proiecte în sine, fie şi lansate cu 
introduceri rutinate. Să privim cu atenţie cum sunt cele din protocolul 
din Mucundorf,89 incomplete, grafiate cu litere latine maghiarizate, dar 
bine structurate, care se mai şi intitulează Înştiinţări. Ale lui Andrei Şaguna 
vicarul, dar şi episcopul, din 1848, şi din septembrie 1849 asemenea, se 
ocupă de probleme interne ale clerului, unele sunt atenţionări, note, dar 
concentrează şi alte chestiuni, politico-revendicative, obiective imediate 
în cererile postpaşoptiste.  

1805. În anul 1805, episcopia era condusă de Consistoriu şi un 
vicar, ale căror documente nu ne sunt în totalitate la îndemână. Un mic 
volum cu Protocolul de exhibite al acestuia din anul 1804 a fost publicat de 
Matei Voileanu.90 Vom reproduce textul unui program păstrat doar în 
protocoale, după ştiinţa noastră, care fireşte, prin specificaţiile sale 
dezvăluie care erau problemele stringente în eparhie într-o programă 
tematică, circulară cu puncte, emisă de Consistoriu conform diverselor 
porunci, sigur, în contextul unei campanii subliniate de menajare a 
uniaţiei. Este uşor de observat aici că liniştea între confesiuni, era de cea 
mai mare importanţă pentru autorităţi, orientare pe care factorii 
ecleziastici ortodocşi şi-o asumă. Redactat cu dulci cuvinte de învăţătură 
adresanţii nici nu aveau cum/unde să-şi expună observaţiile despre aceste 
intervenţii. Aici mai este şi semnul că legile primite, religia receptă greco-
catolică nu progresa atât de bine, cât îşi doreau oficialităţile, nici înainte 
de venirea lui Andrei Şaguna, acuzat până în zilele noastre că a 
iniţiat/coordonat prozelitismul ortodox agresiv. 

Unele chestiuni se dovedesc perpetue în orice reglementări ale 
vieţii teologilor/preoţilor, încă din acest an, aşa cum fuseseră menţionate 
şi la vremea episcopilor sârbi şi le vom regăsi mult extinse şi subliniate la 
Andrei Şaguna chiar şi în regulile impuse de el ca vicar: ,,Beutura la 
români sau despre starea acestei chestiuni păgubitoare”. Hotărât, 
dintotdeauna, băutura a fost o plagă omenească periculoasă pentru însăşi 

                                                           
89 Protocoale, Mucundorf, f. 4, 6. 
90 Matei Voileanu, Icoane din viaţa Bisericii, anul 1804, Sibiu, Tipografia Arhidiecezanã, 
1926 (extrase şi comentarii din protocolul anului 1804). 
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păstrarea sănătăţii oamenilor, a neamului. Dacă buna purtare pentru 
preoţi înseamnă să nu se dedea oamenii la băutură, o onorantă viaţă 
publică nu se putea duce în cârciumi. Această precizare apărea repetat în   
circulare separate, în cărţi traduse/adaptate, în sfaturi cu alte prilejuri, 
îndemnuri lansate cu deosebită convingere şi întristare. Băutura nu avea 
nicicând nicio scuză, ducea sigur la pierderea demnităţii, a credibilităţii şi, 
în consecinţă, implicit a bunei influenţe în masa rurală. O astfel de 
insistenţă este dovada că unii preoţi nu se dădeau în lături de la a gusta 
ori a folosi abuziv băutura. De exemplu, nu puţine acuzaţii în conflicte 
preoţeşti, sau ale comunităţii împotriva acestora, asociau ca vină, aproape 
întotdeauna, ,,patima beţiei” celuilalt. Starea de trezie a preoţilor în orice 
loc şi imaginea sa decentă, cu îmbrăcăminte specifică, sunt aici două 
imperative care se adaugă celor ce privesc acceptarea în pace a 
conlocuitorilor uniaţi. 

Dintr-un document precedent chiar, legătura care se aşează spre 
păstrare în lada bisericii ,,Sfântul Nicolae” din Şcheii Braşovului în 
toamna lui 1803 spicuim: ,,[…] la cafenele, la baluri, la comedii, la cârciumă, la 
vânat şi la alte asemine acestora să nu se ispitească a merge, sau a se învăţa cu 
ciubucul, sau a trage tăbac în biserică, sau a juca în cărţi în curtea bisericii sau aiurea 
să nu şază la jocuri cu copii, ci acasă să se îndeletnicească cu cetirea Sfintelor 
Scripturi şi cu alte de suflet folositoare cărţi, Catehismuşu să aibă a-l învăţa de 
rost”.91 

Faptul că tocmai în anul 1804 a publicat Vasile A. Aron92 
compendiul său juridic nu poate fi disociat de apariţia/reluarea unui 
program de funcţionare îmbunătăţit a instituţiilor ecleziastice de bază ale 
eparhiei. Liderii erau tocmai în mijlocul strădaniilor de a înlocui/a 
intersecta într-un mod  viabil, agreat/impus de autorităţi, dar mai ales 
cerut de realităţile vremii, funcţionarea normelor dreptului canonic cu 
cele ale dreptului roman. El deja colabora cu Consistoriul ortodox în 
anul 1804 ca jurist. 

De fapt, punctul întâi al prezentei, revelează, cumulându-le, mai 
multe efecte grave ale acestui viciu: ,,[…] Cinstitul conzistoriu93 a binevoit a 
porunci ca cucernicia voastră  suptu încungiurarea pedeapsi lipsirea din slujbă, [1] să 
aveţi Datorie, întâi, la crâjme sau la locurile unde vinde beutură să nu îndrăzniţi a 
mearge nici într-un chipu, ba şi de almintrilea tot deauna să fiţi treaji cu purtare în 
totu chipul bună şi împlinătoare de datoriile chemării sale să vă feriţi de vorbe putrede 

                                                           
91 Candid C. Muşlea, Istoria Bisericii Sf. Nicolae din Şcheii Braşovului, volum II, p. 188. 
92 Liliana Maria Popa, Ioan-Nicolae Popa, Vasile Aaron. Scrieri juridice inedite, Cluj-
Napoca, Editura Curs, 2014, p. 37 sqq.  
93 Protocoale, Bungard, f. 28; Ţichindeal, f.19.    
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păstrarea sănătăţii oamenilor, a neamului. Dacă buna purtare pentru 
preoţi înseamnă să nu se dedea oamenii la băutură, o onorantă viaţă 
publică nu se putea duce în cârciumi. Această precizare apărea repetat în   
circulare separate, în cărţi traduse/adaptate, în sfaturi cu alte prilejuri, 
îndemnuri lansate cu deosebită convingere şi întristare. Băutura nu avea 
nicicând nicio scuză, ducea sigur la pierderea demnităţii, a credibilităţii şi, 
în consecinţă, implicit a bunei influenţe în masa rurală. O astfel de 
insistenţă este dovada că unii preoţi nu se dădeau în lături de la a gusta 
ori a folosi abuziv băutura. De exemplu, nu puţine acuzaţii în conflicte 
preoţeşti, sau ale comunităţii împotriva acestora, asociau ca vină, aproape 
întotdeauna, ,,patima beţiei” celuilalt. Starea de trezie a preoţilor în orice 
loc şi imaginea sa decentă, cu îmbrăcăminte specifică, sunt aici două 
imperative care se adaugă celor ce privesc acceptarea în pace a 
conlocuitorilor uniaţi. 

Dintr-un document precedent chiar, legătura care se aşează spre 
păstrare în lada bisericii ,,Sfântul Nicolae” din Şcheii Braşovului în 
toamna lui 1803 spicuim: ,,[…] la cafenele, la baluri, la comedii, la cârciumă, la 
vânat şi la alte asemine acestora să nu se ispitească a merge, sau a se învăţa cu 
ciubucul, sau a trage tăbac în biserică, sau a juca în cărţi în curtea bisericii sau aiurea 
să nu şază la jocuri cu copii, ci acasă să se îndeletnicească cu cetirea Sfintelor 
Scripturi şi cu alte de suflet folositoare cărţi, Catehismuşu să aibă a-l învăţa de 
rost”.91 

Faptul că tocmai în anul 1804 a publicat Vasile A. Aron92 
compendiul său juridic nu poate fi disociat de apariţia/reluarea unui 
program de funcţionare îmbunătăţit a instituţiilor ecleziastice de bază ale 
eparhiei. Liderii erau tocmai în mijlocul strădaniilor de a înlocui/a 
intersecta într-un mod  viabil, agreat/impus de autorităţi, dar mai ales 
cerut de realităţile vremii, funcţionarea normelor dreptului canonic cu 
cele ale dreptului roman. El deja colabora cu Consistoriul ortodox în 
anul 1804 ca jurist. 

De fapt, punctul întâi al prezentei, revelează, cumulându-le, mai 
multe efecte grave ale acestui viciu: ,,[…] Cinstitul conzistoriu93 a binevoit a 
porunci ca cucernicia voastră  suptu încungiurarea pedeapsi lipsirea din slujbă, [1] să 
aveţi Datorie, întâi, la crâjme sau la locurile unde vinde beutură să nu îndrăzniţi a 
mearge nici într-un chipu, ba şi de almintrilea tot deauna să fiţi treaji cu purtare în 
totu chipul bună şi împlinătoare de datoriile chemării sale să vă feriţi de vorbe putrede 

                                                           
91 Candid C. Muşlea, Istoria Bisericii Sf. Nicolae din Şcheii Braşovului, volum II, p. 188. 
92 Liliana Maria Popa, Ioan-Nicolae Popa, Vasile Aaron. Scrieri juridice inedite, Cluj-
Napoca, Editura Curs, 2014, p. 37 sqq.  
93 Protocoale, Bungard, f. 28; Ţichindeal, f.19.    

nefolositoare, că aşa dojenirile ce le veţi face cătră norod să aibă folosul cel cugetat, 
bine plăcut lui Dumnezeu şi mai marilor ţărilor;94/2. Pre lăcuitorii ţării acestea, care 
sânt de legile cealea primite, ori feaţă mireneşti ori bisericeşti, cu cinste să cuprindeţi şi 
în dragoste să ţineţi. Iară cu fapta sau cu cuvântul în faţă a-l huli sau  a-i necinsti să 
nu îndrăzniţi, fiind aceasta de la Prea Înaltul loc oprit şi Sf. Scriptură încă 
porunceşte-folcloristic-ca pe vecinul să-l iubeşti şi de rău să nu-l grăeşti./3. Să nu 
îndrăzniţi pomeniţilor locuitori de alte legi ori ce slujbă a săvârşi, ci spre acest sfârşit 
să-i îndreptaţi la cuviinciosul lor paroh, cum sânt prea înaltele porunci, precum şi 
acesta;/4. Cu sfatul sau almintrilea a-l desmânta ca să să deslipească de leagea lor să 
nu cuteze [...];/5-lea. A-i dojeni şi a-i învăţa ca să fie oameni de omenie cu purtare 
bună, să trăiască cu frica lui Dumnezeu [...] şi a mai marilor;/6-lea. De sine să 
înţeleagă că preoţii şi întratât, dară mai vârtos când merg înăintea tisturilor mireneşti 
sau bisericeşti, totdeauna să fie îmbrăcaţi în haine preoţeşti, de cinste, că aşa despre o 
parte să aibă vază şi cinste, iară despre alta să deosibească de cătră norod. Mai pre 
urmă/7-lea, veţi avea strânsă datorie cucernicia vostră toată această mai în sus 
pomenite pontumuri întogma ale păzi şi la Protocolumul său fieştecare din cuvânt în 
cuvânt a le aşeza şi semnând fieştecare în dosul aceştia, zioua în care o au primit”. 

1811. În adresa publică de la urcarea în scaunul ierarhic a 
episcopului Vasile Moga, avem de-a face cu lansarea unui adevărat 
program de idei şi de lucru, complex nu numai ca tematică, ideologie şi 
expresie lingvistică, ci chiar ca tip de adresabilitate, cu o impresionantă 
introducere de felul celei ce va apărea şi la Andrei Şaguna în anul 1846: 
,,[…] Aşa, strînsă datoriă mi-am ţinut ca cu intrarea în slujba Archierii, să ve fac 
după datul răgaz, cunoscute a oare-cării datorii, şi spre ale păzi să ve deştept”. 
Andrei Şaguna, la momentul sfinţirii sale ca episcop, îşi încheie 
cuvântarea către public, rostită în limba sârbă, cu cuvintele mult citate 
(greşelile aparţin traducătorului): ,,[…] Tu Doamne, scii că cătră scopul meu a 
alerga doresc: pre românii transilvăneni din adâncul lor somn să-i deştept şi cu voie 
cătră tot ce a adevărat, plăcut şi bun să-i trag”.95 

Prima pastorală, tipărită şi publicată de episcopul Vasile 
Moga, la 10 August, 1811:96 ,,Cinstiţilor protopopi şi preoţi, fraţilor în Christos 
şi fii! dar voue şi pace dela Dumnedeu Tatăl şi dela Domnul nostru Iisus Christos! 
Fiind-că toate deregătoriile întru această lume, spre acel sferşit sunt dela Dumnezeu 
rânduite, ca slava aceluiaşi Dumnezeu şi fericirea deobsce cât mai tare să se sporească, 
care cuget cea deapururea de pronia Dumnedeească povăţuită prea osfinţită mărire 

                                                           
94 În ceea ce priveşte stilul acestei circulare complexe, deşi redactãrile notarului Aaron 
Budai erau deja bine izbutite, nivelul celei de faţã ne duce cu gândul la faptul cã, din 
anul 1804 la Consistoriu lucra deja ca jurist Vasile Aaron.  
95 Nicolae Popea, Archiepiscopul şi Metropolitul Andreiu baron de Şaguna, p. 40.  
96 Ilarion Puşcariu, Documente pentru limbã şi istorie, volum II. 
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împărătească, precum totdeauna şi atuncea l-au avut, când mai mult ca părintesce 
s’au milostivit din osebită milă împărătească a mângâia clerul şi neamul nostru cu 
păstor sufletesc din sînul seu. Aşa, strînsă datoriă mi-am ţinut ca cu intrarea în 
slujba Archierii, să ve fac după datul răgaz, cunoscute a oare-cării datorii, şi spre ale 
păzi să ve deştept. 1. Slava lui Dumnedeu, si fericirea ele obsce. Mai întâiu prin aceea 
se poate mai bine spori, de va fi partea preoţeasca bine procopsită întru învăţătură şi 
năravuri bune; aşa pilind toată părtinirea deoparte se nu îndrăsniţi pe nime altul a-mi 
recoménduluí spre preoţiă, fără pe cel dintre toţi, şi cu învăţătura, şi năravurile bune 
mai ales. Că sciţi (Jisa lui Pavel cătră Timoteiu: Fiule pe nimenea numai decât 
mănile sé nu-ţi pui. I Carte 5, 22. 2). Ca sé fie candidaţii învăţaţi, şi bine nărăviţi, 
altmintrile nu se pot nădăjdui, ca prin scoli: strînsă datoriă dară ve este, ca sé întăriţi 
scoalele în tot chipul, şi cu toată silinţa, şi necurmat sé staţi de părinţi sé-si dea 
pruncii la înveţătură, altmintrilea năiemit este, şi slugă rea, vicleană, şi vrednică de a 
i-se lua talantul, tot preotul, care nu va sili spre întemeierea scoalelor. 3. Mulţi se ţin, 
că plinesc toată legea şi prorocii, cu aceea, că botează, şi îngroapă, şi cunună. Dară 
dicénd Sfântul Pavel, mulţămesc lui Dumnedeu, că n’am botezat pe nimenea, nu m’au 
trimis pe mine Domnul sé botez, ci sé propoveduesc evangelia: puteţi înţelege, că 
datoria cea mai mare a preotului este, ca sé scie propovedui. Că vai ţie preote de nu vei 
vestí. I. Cor. 9, 16 . 4. Ca sé sciţi propovedui norodului, trebue întâiu sé învăţaţi voi 
înşi-ve, şi sé ispitiţi scripturile, eară dacă în veacul vostru sfânta scriptură cu gândul 
acela nu veţi ceti, ca sé sciţi învăţa apoi norodul, şi simbriă dela parochienii voştri tot 
veţi lua, cu samă bună veţi cădâ în osânda, care o scrie Isaia. Cap 34: păstorii lui 
Israil, eată laptele turmii mâncaţi, şi cu lâna ve îmbrăcaţi, şi ce e gras jungheaţi, şi voi 
oile mele nu le pasceţi: Eată dară eu asupra păstorilor acelora, şi voi cere oile mele din 
mânile lor, şi nu vor mai adauge ei a pasce oile mele. 5. Mulţi s-au obicinuit de 
propoveduesc parochienilor sei, şi ce nu e scris în cărţile sobornicesci eară frăţiile 
voastre păreri şi obiceaiurile cele bătrâne fără temeiu lăsându-le, numai cu ce Ve 
puteţi da sama din sfintele scripturi să propoveduiţi, nu adăogaţi nici o Iotă, sau o 
Cirtă, că aceea nu vrea Christos, la Mateiu în 15. Cap stih 6, 9. Unde dice: a-ţi 
stricat porunca lui Dumnezeu pentru obiceiul vostru, în har me cinstiţi, învăţând 
învăţături porunci omenesci. 6. Cele ce propoveduiţi parochienilor din sfintele scripturi, 
înşi-ve voi să le faceţi întâiu, se nu fiţi, ca acele, de care dice Christos la evangeliă. Pe 
scaunul lui Moisi au şedut Fariseii şi Cărturarii; toate câte vor dice vouă se faceţi, 
faceţi: Eară după faptele lor să nu faceţi, că ei zic şi nu fac. Numai de ocară se face 
preotul şi toţi-l judecă, dacă învaţă pe alţii, şi el nu face, dacă spune de curăţeniă, şi el 
e necurat, dacă spune de tresvire, şi el pe la mesele creştinilor se silesce să înghiţă mai 
larg decât toţi ceilalţi mireni, şi beat îşi arată toate neputinţele. Dacă spune să nu ţie 
oamenii pismă şi mănie unul pe altul, şi el îşi arată mania şi în biserică de văd toţi, 
şi dice şi cel mai prost, că popa nu-i slobod se slujească sfânta liturgie, fiind el mănios; 
o fraţilor! cum pot fi acei preoţi lumina lumii şi sarea pământului. 7. Nu ve făliţi, nu 
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împărătească, precum totdeauna şi atuncea l-au avut, când mai mult ca părintesce 
s’au milostivit din osebită milă împărătească a mângâia clerul şi neamul nostru cu 
păstor sufletesc din sînul seu. Aşa, strînsă datoriă mi-am ţinut ca cu intrarea în 
slujba Archierii, să ve fac după datul răgaz, cunoscute a oare-cării datorii, şi spre ale 
păzi să ve deştept. 1. Slava lui Dumnedeu, si fericirea ele obsce. Mai întâiu prin aceea 
se poate mai bine spori, de va fi partea preoţeasca bine procopsită întru învăţătură şi 
năravuri bune; aşa pilind toată părtinirea deoparte se nu îndrăsniţi pe nime altul a-mi 
recoménduluí spre preoţiă, fără pe cel dintre toţi, şi cu învăţătura, şi năravurile bune 
mai ales. Că sciţi (Jisa lui Pavel cătră Timoteiu: Fiule pe nimenea numai decât 
mănile sé nu-ţi pui. I Carte 5, 22. 2). Ca sé fie candidaţii învăţaţi, şi bine nărăviţi, 
altmintrile nu se pot nădăjdui, ca prin scoli: strînsă datoriă dară ve este, ca sé întăriţi 
scoalele în tot chipul, şi cu toată silinţa, şi necurmat sé staţi de părinţi sé-si dea 
pruncii la înveţătură, altmintrilea năiemit este, şi slugă rea, vicleană, şi vrednică de a 
i-se lua talantul, tot preotul, care nu va sili spre întemeierea scoalelor. 3. Mulţi se ţin, 
că plinesc toată legea şi prorocii, cu aceea, că botează, şi îngroapă, şi cunună. Dară 
dicénd Sfântul Pavel, mulţămesc lui Dumnedeu, că n’am botezat pe nimenea, nu m’au 
trimis pe mine Domnul sé botez, ci sé propoveduesc evangelia: puteţi înţelege, că 
datoria cea mai mare a preotului este, ca sé scie propovedui. Că vai ţie preote de nu vei 
vestí. I. Cor. 9, 16 . 4. Ca sé sciţi propovedui norodului, trebue întâiu sé învăţaţi voi 
înşi-ve, şi sé ispitiţi scripturile, eară dacă în veacul vostru sfânta scriptură cu gândul 
acela nu veţi ceti, ca sé sciţi învăţa apoi norodul, şi simbriă dela parochienii voştri tot 
veţi lua, cu samă bună veţi cădâ în osânda, care o scrie Isaia. Cap 34: păstorii lui 
Israil, eată laptele turmii mâncaţi, şi cu lâna ve îmbrăcaţi, şi ce e gras jungheaţi, şi voi 
oile mele nu le pasceţi: Eată dară eu asupra păstorilor acelora, şi voi cere oile mele din 
mânile lor, şi nu vor mai adauge ei a pasce oile mele. 5. Mulţi s-au obicinuit de 
propoveduesc parochienilor sei, şi ce nu e scris în cărţile sobornicesci eară frăţiile 
voastre păreri şi obiceaiurile cele bătrâne fără temeiu lăsându-le, numai cu ce Ve 
puteţi da sama din sfintele scripturi să propoveduiţi, nu adăogaţi nici o Iotă, sau o 
Cirtă, că aceea nu vrea Christos, la Mateiu în 15. Cap stih 6, 9. Unde dice: a-ţi 
stricat porunca lui Dumnezeu pentru obiceiul vostru, în har me cinstiţi, învăţând 
învăţături porunci omenesci. 6. Cele ce propoveduiţi parochienilor din sfintele scripturi, 
înşi-ve voi să le faceţi întâiu, se nu fiţi, ca acele, de care dice Christos la evangeliă. Pe 
scaunul lui Moisi au şedut Fariseii şi Cărturarii; toate câte vor dice vouă se faceţi, 
faceţi: Eară după faptele lor să nu faceţi, că ei zic şi nu fac. Numai de ocară se face 
preotul şi toţi-l judecă, dacă învaţă pe alţii, şi el nu face, dacă spune de curăţeniă, şi el 
e necurat, dacă spune de tresvire, şi el pe la mesele creştinilor se silesce să înghiţă mai 
larg decât toţi ceilalţi mireni, şi beat îşi arată toate neputinţele. Dacă spune să nu ţie 
oamenii pismă şi mănie unul pe altul, şi el îşi arată mania şi în biserică de văd toţi, 
şi dice şi cel mai prost, că popa nu-i slobod se slujească sfânta liturgie, fiind el mănios; 
o fraţilor! cum pot fi acei preoţi lumina lumii şi sarea pământului. 7. Nu ve făliţi, nu 

fiţi măreţi îndeşert, şi de iubiţi mărirea, de ce ve băgaţi în ceata celuia, ce învaţă de 
smerenia, carele este dulcele înveţătoriul nostru Christos, ce grăiesce: învăţaţi dela 
mine, că sunt blând şi smerit cu inima, răsipesce acela pe cei mândri cu cugetul lor, 
Domnul mândrilor le stă în potrivă. Nu ve făliţi, căci sunteţi preoţi, ci tocma pentru 
aceia ve smeriţi. 8. Feriţi-ve de beţiă, că beţia este legionul cel de draci, de care se 
pomenesce la S. Ev., fiind-că în beţia toate păcatele se află, care atâţia draci sunt. 
Aceia încă sciţi, precumcă. 9. Ce este a lui Dumnezeu, daţi lui Dumnezeu, şi ce iaste 
a împăratului se daţi împăratului, aşa după Dumnecjeu datoria cea mai de frunte 
aveţi, ca întâiu voi să fiţi credincioşi, supuşi preaosfiinţite măriri împărătesei, după 
aceea pe norodul, întru cele sufletesci vouă încredinţat. Încă întâiu întru aceea cu 
neadormită silinţă se-l povăţuiţi, ca să fie asemenea credincioşi, ascultători şi plecaţi, 
întru toate împăratului vostru, tuturor stăpâniilor de cătră dânsul aşedate, şi cu acea-
sta nu numai veţi plini voia lui Dumnedeu, ce arată, că împăratul vostru este de 
Dumnedeu pus, dicend: prin mine împărăţesc împăraţii şi puitorii de lege fac dreptate, 
pilde 8, 15. Ci ve veţi arăta şi cunoscători şi mulţămitori (precum în veci trebue să 
fiţi) pentru nemărginita şi mai mult ca părinteasca milă, ce au arătat spre noi 
într’aceea, că ne-au mângâiat după cererea noastră. O! faceţi neîncetate şi ferbinţi 
rugăciuni pentru întărirea scriptului a prea bunului împărat, cu fericire aici spre 
veacuri multe, ear ca în cele vecinice cunună nevestejită să i-se dăruiască. Siliţi prin 
bună purtarea voastrră a ve face vrednici de mila, ce vi s’au arătat. Mai pe urmă 
deosebit ve rog, ca să nu fiţi numai dascăli parochienilor voştri, ci să le fiţi şi părinţi, 
să fiţi cătră dânşii cu durere, ca părinţii, căci altmintrilea, ce le vor folisi lor dece mii 
de dascăli, de aceia, pe cari nu-i doare de ei, ci numai să le ia, ce au, de a-ţi avea (Jece 
mii de dascăli în Christos, ear nu mulţi părinţi, dice sfântul Pavel, tot nimic nu se 
isprăvesc. Cu toate acestea, cine din dragoste cătră Dumnezeu şi aproapele nu va plini 
acestea aicea scrisă [...] va cădea în greşeală şi lui să-şi impute!”. 

Pe lângă aceste principii cumulate, aproape fiecare circulară are 
indicaţii educative imanente sau expuse pe larg. 

1846. Epistola lui Andrei Şaguna la venirea în scaunul 
mogaian. În toate gesturile sale, pe care le cunoaştem, şi le intuim, în 
primul rând din propriile memorii, tânărul arhimandrit venit din cu totul 
alt spaţiu spiritual şi organizatoric se dovedeşte totuşi extrem de bine 
informat despre stările ortodoxiei transilvane. În procesul de cunoaştere 
pe care-l va mai parcurge imediat după sosirea în Sibiu, la câteva luni 
după stingerea predecesorului episcop Vasile Moga, este ajutat de 
inteligenţa şi experienţa sa de viaţă, nu în ultimul rând de studii 
specializate diverse, cum au fost cele de drept. În contextul preluat de la 
urmaşii lui Vasile Moga simte nevoia imperioasă de a comunica imediat 
cu cei ce-l înconjoară, întâi liderii locali: Moise Fulea, Ioan Moga etc., 
apoi cu clerul sieşi subordonat. Pentru aceştia din urmă foloseşte un ton 
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cucernic şi apropiat, înţelegător, dar de la nivelul statutului său, vădit 
interesat să-şi păstreze atitudinea personală faţă de viaţă, în general, şi de 
ierarhie în special, dar şi obiectivele cu care a venit în Ardeal. Manifest în 
acest sens este un circular ,,Epistolie” pe care-l vom transcrie mai jos. Pe 
lângă acesta au fost alte numeroase norme lansate de el în chiar anul 
următor retragerii în vecie a episcopului Moga. Este de înţeles că 
problematica vremii nu s-a schimbat mult în acele câteva luni, dar 
cerinţele noului episcop par, pentru mulţi, mult diferite de cele 
anterioare. Diferenţele constau, însă, mai ales în stil şi spiritul mai 
hotărât, sigur şi în noutăţile care au apărut pe parcurs în lista obligaţiilor 
unui ierarh venit din interiorul structurii mitropolitane ortodoxe de la 
Karlowitz. Toate circularele asumate de ierarh, inclusiv cele venite de la 
curte/guberniu, dar mai ales discursul şi hotărârile de la Sinodul din 
martie 1850, înfăptuit pe seama victoriei postpaşoptiste, cumulează 
proiectele care au desăvârşit programul şagunian de etapă, până în anii 
liberalismului imperial.97 

De fapt, pe noi aici ne interesează deosebirile şi asemănările 
dintre cele trei momente din evoluţia reglementărilor pe care le avem 
acum la dispoziţie. Orice lectură atentă le poate depista, de la subiectele 
principale, la tonalitate, sublinieri, pedepse, amploare etc. Nu în ultimul 
rând introducerile şi finalurile ce personalizează fiecare personaj poate cel 
puţin la fel de bine cât şi subiectele în discuţie sunt, de fapt, 
confundabile: ,,Sub  Nr. Const. 761.846. se imperteseste spre cetire şi implinire o 
Epistolie a General vicariului, catre întregul Cleru n. unit din etc. de a-l îndreptate 
(n. n. îndrepta), care asa sune: Cinstite Parochialnica Preoţime! Auzitzi suspinarea 
mea, cu care din adankul inimii meale strigu Ketre voi: Amar mie, de nu voi bine 
vesti [la] che datoria mă sileste Deregetoria ce-mi este mie incredintzata. Sfintzenia 
slusbei nostre preotzesti şi asteptarea/stepenirilor, precum si starea poporenilor Ku 
dreptu tseru de la noi, ca datoria si deregetoria noastre, stiind in ce se cuprinde aceia 
cu nevointze si osardie se implinim, Kare atunci o vom face de vom propovedui 
cuventul lui Dumnezeu si intokmi Tainele cu toate cuviintza si evlavia,98 ca prin 
aceastea misterul sa aducem pre Crestini in Credintzia si sfanta vietzuire, spre 
câstigarea vietii cei vecinice, întru mărirea lui Dumnezeu si se indreptem cătră viatia 
                                                           
97 Ilarion Puşcariu, Mitropolitul Andrei baron de Şaguna. Scriere comemorativã la serbarea 
centenarã a neşterii lui, Sibiu, Editura Consistoriului Mitropolitan, 1909, pp. 49-54. 
98 ,,Cinstite Parochialnicã Preoţime! Auziţi suspinarea mea, cu care din adâncul inimii meale strig 
cãtre voi: Amar, Amar mie, de nu voi binevesti la ce datorie mã sileşte deregãtoria ce-mi este mie 
încredinţatã. Sfinţenia slujbei noastre preoţeşti şi aşteptarea stãpânilor, precum şi starea poporenilor cu 
drept cer de la noi, ca datoria şi deregãtoria noastrã, ştiind în ce se cuprinde aceia cu nevoinţe şi aserdie 
sã împlinim, care atunci o vom face de vom propovãdui cuvântul lui Dumnezeu şi întocmi Tainele cu 
toatã cuviinţa şi evlavia, ca prin aceasta”. 
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cucernic şi apropiat, înţelegător, dar de la nivelul statutului său, vădit 
interesat să-şi păstreze atitudinea personală faţă de viaţă, în general, şi de 
ierarhie în special, dar şi obiectivele cu care a venit în Ardeal. Manifest în 
acest sens este un circular ,,Epistolie” pe care-l vom transcrie mai jos. Pe 
lângă acesta au fost alte numeroase norme lansate de el în chiar anul 
următor retragerii în vecie a episcopului Moga. Este de înţeles că 
problematica vremii nu s-a schimbat mult în acele câteva luni, dar 
cerinţele noului episcop par, pentru mulţi, mult diferite de cele 
anterioare. Diferenţele constau, însă, mai ales în stil şi spiritul mai 
hotărât, sigur şi în noutăţile care au apărut pe parcurs în lista obligaţiilor 
unui ierarh venit din interiorul structurii mitropolitane ortodoxe de la 
Karlowitz. Toate circularele asumate de ierarh, inclusiv cele venite de la 
curte/guberniu, dar mai ales discursul şi hotărârile de la Sinodul din 
martie 1850, înfăptuit pe seama victoriei postpaşoptiste, cumulează 
proiectele care au desăvârşit programul şagunian de etapă, până în anii 
liberalismului imperial.97 

De fapt, pe noi aici ne interesează deosebirile şi asemănările 
dintre cele trei momente din evoluţia reglementărilor pe care le avem 
acum la dispoziţie. Orice lectură atentă le poate depista, de la subiectele 
principale, la tonalitate, sublinieri, pedepse, amploare etc. Nu în ultimul 
rând introducerile şi finalurile ce personalizează fiecare personaj poate cel 
puţin la fel de bine cât şi subiectele în discuţie sunt, de fapt, 
confundabile: ,,Sub  Nr. Const. 761.846. se imperteseste spre cetire şi implinire o 
Epistolie a General vicariului, catre întregul Cleru n. unit din etc. de a-l îndreptate 
(n. n. îndrepta), care asa sune: Cinstite Parochialnica Preoţime! Auzitzi suspinarea 
mea, cu care din adankul inimii meale strigu Ketre voi: Amar mie, de nu voi bine 
vesti [la] che datoria mă sileste Deregetoria ce-mi este mie incredintzata. Sfintzenia 
slusbei nostre preotzesti şi asteptarea/stepenirilor, precum si starea poporenilor Ku 
dreptu tseru de la noi, ca datoria si deregetoria noastre, stiind in ce se cuprinde aceia 
cu nevointze si osardie se implinim, Kare atunci o vom face de vom propovedui 
cuventul lui Dumnezeu si intokmi Tainele cu toate cuviintza si evlavia,98 ca prin 
aceastea misterul sa aducem pre Crestini in Credintzia si sfanta vietzuire, spre 
câstigarea vietii cei vecinice, întru mărirea lui Dumnezeu si se indreptem cătră viatia 
                                                           
97 Ilarion Puşcariu, Mitropolitul Andrei baron de Şaguna. Scriere comemorativã la serbarea 
centenarã a neşterii lui, Sibiu, Editura Consistoriului Mitropolitan, 1909, pp. 49-54. 
98 ,,Cinstite Parochialnicã Preoţime! Auziţi suspinarea mea, cu care din adâncul inimii meale strig 
cãtre voi: Amar, Amar mie, de nu voi binevesti la ce datorie mã sileşte deregãtoria ce-mi este mie 
încredinţatã. Sfinţenia slujbei noastre preoţeşti şi aşteptarea stãpânilor, precum şi starea poporenilor cu 
drept cer de la noi, ca datoria şi deregãtoria noastrã, ştiind în ce se cuprinde aceia cu nevoinţe şi aserdie 
sã împlinim, care atunci o vom face de vom propovãdui cuvântul lui Dumnezeu şi întocmi Tainele cu 
toatã cuviinţa şi evlavia, ca prin aceasta”. 

ce noroceste in Lumea aceasta trecătoare prin pestrarea si implinirea porunciloru lui 
Dumnezeu a prea Luminatului Imperator si celoralalte stapaniri, chaci va veni 
domnul slusi aceia, care robilor lui va măsura greou lui, adeca: buna  cuvântului lui 
Dumnezeu invetzetura in Credinbtze, si in sfanta vietzuire in diua in care nu astiapa 
si in Ceasul in care nu stie si-l va despica pre jel in duoe si  fapta lui cu fatzarnicii o 
va pune: Mathei, Cap. 24, stih 50.51. Drept acea datoria şi dregatoria mea 
împlinescu quând dorescu prin trimiiterea acestii a meale Epistolii cătră voi, a ve ruga 
cu toate rebdarea ca se avetzi de-a pururea înaintea ochilor vostri întzeleadseri, 
stiintze, iscusintza cuvantului, bune moravuri si viatze fara prihana si pasinică, care 
se ceru de la voi, greindu-ve cu Innvetzetoriul Neamurilor: ,,Nu fitzi nebegetori de 
sama dedand ce este intra voi, care vi s-au dat prin punerea manilor Archiereiesti”, de 
aceastea se ganditi intru acestea fiţi, ca procopsala vóstre se fie aretata intru toate, 
pezindu-ve pre voi si invetzetura si remaneţi intru toate acestea, che aceasta făcând si 
pre voi ensive ve vetzi mantui si pre cei ce ve vor asculta. Tim, Cap. 4, stih 14-16. 
Schi ascha mai nainte de toate 1me [...]99 Sârguiţi-vă prin citirea Sfintei Scripturi, 
prin cetirea chertiilor Sfinţilor Părinţi şi a altor folositoare chartii de a câştiga voé din 
destu cunoştinţie, ştiinţa şi înţelepciunea ca să puteţi pre poporenii Voştri în Legea lui 
Dumnezeu, a prea Luminatului Împărat şi a celor lalte Stăpâniri poveţui [...] Între 
altele învăţaţi poporul nostru la dedsa [zisa] lui Dumnezeu si a bisericei, sfânt si 
nestricat să păzească şi nestricat să se lase de căsătoriile ceale între rudenii [...] 
Spuneţi la Poporenii voştri când şi cum se se facă casatoriile, adeca Biserica noastră 
nici decum nu îngădue ca în vreme de posturi, nunta poate să se facă [...] Încă să luaţi 
sama la Căsătorie, ca nice învoirea, dar cu mult mai puţin strigările în Biserică să nu 
le faceţi pănă când distriealnicul Protopop nu vor aduna dispenzaţie de la 
Consistoriumul Eparchialnik [...] Şi aşa tineri 20, iare fetele 15 anii deplin avandu 
se se căsătorească, dar de cheltuieli zadarnice, moncaruri şi beuturi la nuntă să se 
ferească. 2 lea. Aşijderea, învăţaţi şi pre tinerimea şcolară şi pre acea ce n-au putinţie 
a umbla la şcoală, credinţia lui Dumnedeu, şi cealealalte fapte bune creştineşti, ca încă 
din tinereţe să se adape cu frica lui dumnezeu, care este începutul înţelepciuniei. 3 lea. 
Umblaţi înaintea poporenilor voştri cu pilda  vieţuirei în fapte bune nevoindu-ve, după 
cuvântul Sf. Evangealii Mathei Cap. 5. stih 16: ,,Ca asa se lumineze lumina voastre 
înaintea omeniilor, ca văzând faptele voastre cele bune se mărească pre Tatăl nostru 
cel din Ceriuri”. Dreptu aceja, 4 lea, casele voastre bine să le chivernisiţi, căci de nu 
ştie cineva a-şi chivernisi casa sa, cum de Biserica lui Dumnezeu va purta grije [...] 5 
lea. Îndepărtaţi-ve de aşa feliuri de locuri şi indeprinderi care aducu vetemare cinstei 

                                                           
99 În continuare, vom culege textul cu ortografia curentã, mai sus redând originalul 
pentru cunoaşterea modalitãţii de scriere cu litere latine la unul dintre cei mai activi 
consistoriali, Ioan Panovici, paroh la Biserica din Groapã, ginere al unuia dintre primii 
negustori români din cetatea Sibiului, Grigore Mateiu, unul dintre executorii 
testamentari şagunieni şi socrul paşoptistului sãliştean, jurist, Petre Roşca. 
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Preoţişti, dar mai cu samă de la jocurii şi de la glume să vă îndepărtaţi, căci ce 
aceasta porunceaşte Canonul al 24-lea a soborului al 6-lea a toată lumea. Iar fiind la 
pomeniri, lucrurile de mâncare de la masă cu sine acasă să nu le duceţi şi cu acaia 
Cinul Preoţesc să nu-l ruşinaţi. 6 lea. De cercetarea carcimei feriţi-vă! Răul acesta 
casei alte reutăţii pricinueşte fieşicare dintre voi le poate pricepe. Dreapt aceja, numai 
canonul al 54-lea al Sfinţiilor Apostoli vă aduc aminte unde cetim: La Preotul carele 
fără de lipsă mare se va afla mâncând sau bând în cârciune, să fie oprit. Întru 
urmarea acestora, cu cea mai mare întristare a inimei şi cu nespusă mirare 
încredinţându-mă că mulţi dintre preoţii noştri au obiceiul şi datina după săvârşirea 
slujbei Dumnezeieşti în zile de Duminică şi Sărbători, din Sf. Biserică a nu merge 
acasă, ci drept a se abate la cârciumă şi acolo cu oameni proşti petrecând a bea şi a 
vorovi celea ce nu se cuvin unui preot, aspru şi cu pedeapsa oprirei de la Slujba 
preoţiască după Pravila [...] tuturor celora care până la această slăbiciune şi la 
nebăgare de samă a treptei sale s-au reticitu poruncesc ca să se lase de această 
ticăloasă şi ruşinătoare a lor datină [...] pre unul ca acela îl voi aduce în privinţa 
aceasta acelora care în treaba aceasta vor greşi, pre unul ca acela îl voi pedepsi şi 
publicălui preoţimei întregi din Eparhie. De unde urmează 7 lea, că preoţii să fie 
cucernici şi după chipul cel din afară, precum că Dumnezeu cu adevărat vede în 
inimă, iară oamenii privesc la starea cea din afară a trupului, după cum este scris [...] 
nici un paroh să nu poarte haine nepotrivite treptei sale cei preoţieşti nice în Cetate 
aflându-se nice în călătorie, ci să întrebuinţeze hainele cele obicinuite preoţilor. Dară 
îmbrăcămintea cuviincioase precum vi s-au zis, este haina vânătă de jos şi de sus 
încingătoare vânătă, pelerie rotunde şi neframe albe la grumazi. 8 lea. În adunările 
bisericeşti unde despre veniturile şi cheltuialile bisericii şi a Scaunelor fac înţielegeri şi 
sfătuiri, se fiţi cu toată înţelepciunea şi bună pildă [...] să vă feriţi mai departe ca nu 
cumva vorbile acelora, care n-ar fi de cugetul vostru să vă aducă în vreo patimă 
scandalicioasă, adecă în sfadă, ceartă şi mânie [...] 9 lea. Să preacunoaşteţi de-a 
voastră datorie toţi şi ascultaţi pre stăpâniile şi Domniile şi ca să vă faceţi vrednici şi 
părtaşi la a lor milă şi patrocinaţie prin a voastre cuviincioasă purtare şi prin fapte 
morale în vreme de vreo lipsă, cu cuviinţă şi cu plecăciune să cereţi de la iale îndreptare 
şi ajutoriu. Aşişderea 10 lea. Şi cu poporenii voştri să fiţi în dragoste şi bună 
înţelegere, vătămările lor, fie cu voria sau fără de voie, cu îndelungă răbdare purtându-
le [...] 11 lea [...] pentru slujbele voastre să vă îndestulaţi cu simbria cea legiuită, 
ferindu-vă de câştigul cel spurcat şi agonisirile nedreapte [...] la poporenii cei săraci să 
slujiţi în dar [...] 12 lea. Slujire bisericească precum este utrenia, Veceernia în zile de 
săptămână, iară în Dumineci, Sărbători şi Sâmbăta S. Liturghie cu bună cucernicie, 
după rânduiala cea prescrisă în Sludsalnicu să o săvârşiţi [...] dar chipul slujbelor 
bisericeşti le veţi putea învăţa şi înţelege din învăţăturile acelea ce sânt însemnate în 
Slujebnic şi Molitvelnic, cu slove roşii. 13 lea. Pentru cântarea cea cuviincioasă în 
Biserică, aşijderea să aveţi cuviincioasă purtare de grijă şi pentru ca să sporiţi întru 
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Preoţişti, dar mai cu samă de la jocurii şi de la glume să vă îndepărtaţi, căci ce 
aceasta porunceaşte Canonul al 24-lea a soborului al 6-lea a toată lumea. Iar fiind la 
pomeniri, lucrurile de mâncare de la masă cu sine acasă să nu le duceţi şi cu acaia 
Cinul Preoţesc să nu-l ruşinaţi. 6 lea. De cercetarea carcimei feriţi-vă! Răul acesta 
casei alte reutăţii pricinueşte fieşicare dintre voi le poate pricepe. Dreapt aceja, numai 
canonul al 54-lea al Sfinţiilor Apostoli vă aduc aminte unde cetim: La Preotul carele 
fără de lipsă mare se va afla mâncând sau bând în cârciune, să fie oprit. Întru 
urmarea acestora, cu cea mai mare întristare a inimei şi cu nespusă mirare 
încredinţându-mă că mulţi dintre preoţii noştri au obiceiul şi datina după săvârşirea 
slujbei Dumnezeieşti în zile de Duminică şi Sărbători, din Sf. Biserică a nu merge 
acasă, ci drept a se abate la cârciumă şi acolo cu oameni proşti petrecând a bea şi a 
vorovi celea ce nu se cuvin unui preot, aspru şi cu pedeapsa oprirei de la Slujba 
preoţiască după Pravila [...] tuturor celora care până la această slăbiciune şi la 
nebăgare de samă a treptei sale s-au reticitu poruncesc ca să se lase de această 
ticăloasă şi ruşinătoare a lor datină [...] pre unul ca acela îl voi aduce în privinţa 
aceasta acelora care în treaba aceasta vor greşi, pre unul ca acela îl voi pedepsi şi 
publicălui preoţimei întregi din Eparhie. De unde urmează 7 lea, că preoţii să fie 
cucernici şi după chipul cel din afară, precum că Dumnezeu cu adevărat vede în 
inimă, iară oamenii privesc la starea cea din afară a trupului, după cum este scris [...] 
nici un paroh să nu poarte haine nepotrivite treptei sale cei preoţieşti nice în Cetate 
aflându-se nice în călătorie, ci să întrebuinţeze hainele cele obicinuite preoţilor. Dară 
îmbrăcămintea cuviincioase precum vi s-au zis, este haina vânătă de jos şi de sus 
încingătoare vânătă, pelerie rotunde şi neframe albe la grumazi. 8 lea. În adunările 
bisericeşti unde despre veniturile şi cheltuialile bisericii şi a Scaunelor fac înţielegeri şi 
sfătuiri, se fiţi cu toată înţelepciunea şi bună pildă [...] să vă feriţi mai departe ca nu 
cumva vorbile acelora, care n-ar fi de cugetul vostru să vă aducă în vreo patimă 
scandalicioasă, adecă în sfadă, ceartă şi mânie [...] 9 lea. Să preacunoaşteţi de-a 
voastră datorie toţi şi ascultaţi pre stăpâniile şi Domniile şi ca să vă faceţi vrednici şi 
părtaşi la a lor milă şi patrocinaţie prin a voastre cuviincioasă purtare şi prin fapte 
morale în vreme de vreo lipsă, cu cuviinţă şi cu plecăciune să cereţi de la iale îndreptare 
şi ajutoriu. Aşişderea 10 lea. Şi cu poporenii voştri să fiţi în dragoste şi bună 
înţelegere, vătămările lor, fie cu voria sau fără de voie, cu îndelungă răbdare purtându-
le [...] 11 lea [...] pentru slujbele voastre să vă îndestulaţi cu simbria cea legiuită, 
ferindu-vă de câştigul cel spurcat şi agonisirile nedreapte [...] la poporenii cei săraci să 
slujiţi în dar [...] 12 lea. Slujire bisericească precum este utrenia, Veceernia în zile de 
săptămână, iară în Dumineci, Sărbători şi Sâmbăta S. Liturghie cu bună cucernicie, 
după rânduiala cea prescrisă în Sludsalnicu să o săvârşiţi [...] dar chipul slujbelor 
bisericeşti le veţi putea învăţa şi înţelege din învăţăturile acelea ce sânt însemnate în 
Slujebnic şi Molitvelnic, cu slove roşii. 13 lea. Pentru cântarea cea cuviincioasă în 
Biserică, aşijderea să aveţi cuviincioasă purtare de grijă şi pentru ca să sporiţi întru 

aceea să fiţi în dragoste şi bună plăcere cu învăţătorii şi cântăreţii cu care întrunind  
puterile voastre învăţaţi tinerimea în cetire şi cântare bisericească. 14 lea. Precum şi 
pentru avuţia bisericii după cugetul bun să aveţi grijă, nimic din banii bisericii 
cheltuind fără ştirea curatorilor şi a titorilor [...] 15 lea. Protocoalele Botezaţilor, 
cununaţilor, al Învoirilor şi al morţilor, după poruncile mai înalte care vi s-au 
împărtăşit, să le întocmiţi şi după bune rânduială să le duceţi ferindu-vă de toată 
greşeala şi sminteala şi de resuri [...] 16 lea. Protocoalele Poruncilor celor înalte şi 
consistoriale să le duceţi cu toată acuraţia, adeccă adeseori procitindu-le cele acolo 
poruncite, căci aşa deplinit veţi şti şi veţi înţelege datorinţele voastre şi slujbeel care s-u 
poruncit vouă spre păstrarea şi împlinire. Celea100 aici însemnate despre datoriile celea 
de chepetenie a Preo’iiloru, dupe cugetul meu destul sunt pentru povetzuirea vóstre 
intru urmare a cărora a voastre... acuma datorinţia a proceti Epistolia aceasta a mea 
si a o primi cu aceja dragoste cu care eu o am scrisu vuoe. Der, mai pe urmă iarasi 
înaltzu glasul meu catra voi cu cuvintele Sf. Apostol Pavel: ,,Având Arhierieu mare, 
carele au străbătut ceriurile, Isus Christos, fiul lui Dumnezeu, se ţinemu mărturisirea 
şi se ne apropiemu cu nedesduire la Scaunul Domnului lor, ca se luam milă si se 
aflam dar spre ajutoriu la vreme de treabe”. Evrei, Cap. 4, stih 14-16. Si asta se ne 
apropiem, cu inima adeverată intru plinirea Credintiei, fiind curatii in inimi de 
credintza cea rea. Evrei, Cap. 10, stih 22. Dat la Sibiu, 1-a Xvri 846 [decemvrie, 
anul cu titlă] Andrei Schaguna mp./Archimandrit, si General Vicariu”. 
 

Şubrezenie şi forţă în sistemul de funcţionare a episcopiei. 
Paradoxul ,,cinstiţilor burgeri” braşoveni români. Trecerile la 

uniaţie 
 

Braşovenii şcheieni, pe lângă alte date particulare cu care au 
populat istoria românilor, au fost specialişti în a uimi lumea cu 
paradoxurile din acţiunile lor. În ceea ce priveşte deceniile mogaiane, ei au 
reuşit să fie mari potrivnici, contestatari ai episcopului, vizibili şi cu 
autoritate şi, în acelaşi timp, ca indivizi şi grup, deopotrivă marii susţinători 
ai episcopatului. Date particulare ale grupului îi mânau pe acest traseu ca şi 
cum acesta le-ar fi destinul, garantat, reuşind să-şi păstreze întotdeauna un 
loc aparte în istoria românilor transilvani, şi nu numai. 

Pentru o înţelegere mai aplicată a complexităţii fenomenelor şi 
faptelor care au concurat la definirea specificităţilor epocii mogaiane, vom 
folosi o carte-documentar, extrem de bogată în mărturii, a unui autor nu 
doar competent, ci ataşat ideii de obiectivitate şi respect faţă de toţi eroii 
vremilor pe care le-a abordat. Este vorba despre preotul profesor Candid 
C. Muşlea, protopop stavrofor şi arhivist, şi lucrarea sa de istorie a bisericii 
                                                           
100 În continuare text cu ortografie originalã. 
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,,Sfântul Nicolae” din Şcheii Braşovului.101 El este autor şi al altor lucrări 
importante ce privesc istoria bisericii române sudtransilvane, toate 
deosebit de bine documentate, un adevărat corpus documentar. Aici am 
găsit referinţe care, prin întinderea în timp şi amploarea fenomenelor 
ilustrate dau valoare caracterizantă unor sentimente, atitudini, intenţii, 
gesturi ce ţin de structura individuală şi colectivă a unui grup de talia celui 
al românilor din Şcheii Braşovului. Dar şi a episcopului Vasile Moga. Mai 
ales pentru că, aici a avut de înfruntat episcopul cea mai puternică şi vocală 
opoziţie, şi tot de aici a avut sprijin pentru multe dintre acţiunile sale. Cel 
mai semnificativ episod dintre pasajele care ne interesează, mai bine 
circumscris şi cu referinţe serioase în literatura temelor mogaiane, este cel 
asociat edificării seminarului, implicit cumpărării caselor seminariale, ale 
clerului, episcopeşti, episod pe care l-am amintit mai sus şi îl  vom dezvolta 
mai jos, în  context special. 

Prima constatare la capătul cercetării sursei istorice muşlene 
numite, de tipul istorie pură, a fost aceea că şcheienii braşoveni îşi apărau, 
susţineau sau clamau superioritatea cu îndârjire, poate dintr-un complex, 
dezvoltat firesc în spaţiul multicultural ce le era oricum defavorabil. Se 
manifestau astfel în faţa  episcopului Moga, răspicat, uneori cu o motivaţie 
credibilă, dar, sigur, şi interesată, pentru a-i forţa mâna. Comunitatea-grup 
de referinţă se identifică prin obştea bisericii ,,Sfântul Nicolae”. De aceea, 
răspunsul la o interpelare superioară oarecare, se face prin asumarea de toţi 
şcheenii, a conţinutului cărţii lor de vizită: ,,[...] Biserica aceasta, despre care, de 
când ne-am pomenit noi şi părinţii noştri, tot aşa am auzit grăind cumcă este maica 
tuturor Bisericilor neunite din Ţara noastră, care este înzestrată nu numai de strămoşii 
noştri, ci şi de către alte împărăţii, dela Domni mari dela alte împărăţii, ce s’au numit 
ctitori, şi care are de unde da şi de unde împlini toate lucrurile cele folositoare de obşte 
trupeşti şi sufleteşti”. 

De la astfel de credinţe şi sentimente până la exagerări păguboase 
nu este decât un pas, care se şi face cu deasupra de măsură. Sigur, în 
defavoarea unei politici episcopale mogaiane curajoase şi coerente, care ar 
fi putut face faţă mai eficient, în primul rând, pierderilor prin debusolarea 
administrativă şi doctrinară a credincioşilor ortodocşi din primul secol ce a 
urmat procesului uniaţiei. Dar şi intervenţiilor care exploatează lipsa de 
unitate, alte slăbiciuni omeneşti, cum era trufia şi neacceptarea celuilalt, pe 
care le practică stăpânii Transilvaniei. La capătul relatărilor unor fapte, nu 
se poate vorbi decât despre ,,braşovenii cei mândri şi ambiţioşi”, şi uneori nici 
nu poţi aprecia dacă aceasta este o calitate sau un defect greu de corectat şi 
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430, 427-428, 255, 284, 258-259, 250, 249, 208, 287, 292.  

Supliment nr. 1, 2017

172
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administrativă şi doctrinară a credincioşilor ortodocşi din primul secol ce a 
urmat procesului uniaţiei. Dar şi intervenţiilor care exploatează lipsa de 
unitate, alte slăbiciuni omeneşti, cum era trufia şi neacceptarea celuilalt, pe 
care le practică stăpânii Transilvaniei. La capătul relatărilor unor fapte, nu 
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ale cărui contraperformanţe sunt mai grave decât altele, sigur mai izbitoare 
la prima vedere. Ceea ce este sigur este că aici avem exemple  de atitudini 
cu efecte păgubitoare, de o anvergură de-a dreptul periculoasă, cu 
manifestări imediate, dar şi cu urmări pernicioase pe termen lung.   

Deşi este asociat unui moment întunecat din istoria neamului 
nostru, generalul Bukow este prezent în conştiinţa şcheienilor adeseori ca 
cel care, în anul 1761, a consacrat importanţa locului, a unei societăţi alese, 
superioare, când biserica ,,Sfântul Nicolae” este declarată biserică catedrală 
episcopească, în contextul repunerii în funcţiune a unei episcopii ortodoxe 
a românilor transilvani, prin numirea lui Dionisie Novacovici. Structura 
episcopească propusă atunci nu va funcţiona, episcopul Dionisie va avea 
reşedinţa, teoretic, în Sibiu, dar memoria interesată a braşovenilor va 
rămâne activă şi pe acest palier. 

Detaliind, semnalăm întâi o jalbă a lui Radu Tempea al V-lea către 
episcopul Vasile Moga în contra curatorilor, care poate fi uşor 
caracterizată ca oportunism îndrăzneţ. Mari confruntări au provocat nu 
numai acţiunile tempiene, dar şi numirea preoţilor din parohia braşoveană, 
ceea ce, deşi după toate regulile era un atribut al episcopului, şcheienii cred 
că-l pot deturna prin forţa voinţei lor, practicând o formă de populism 
bine dirijat, mai ales când invocă mereu voia obştii. Dar aceasta, ca de 
obicei, nu era nici întrebată în diverse chestiuni şi era lipsită de curajul de a 
se exprima, liderii impunându-şi simplu voinţa, enoriaşii simpli ridicând 
mâna sau semnând hârtii prin punerea degetului. Pe noi nu ne interesează 
cazurile particulare, cu numiri, refuzuri contestaţii etc., cum s-ar părea, 
decât pentru că aici se relevă sistemul de relaţii în care se găseşte episcopul, 
cum îi face faţă, cum se simte, depăşit, sau nu, care-i sunt atuurile şi cum le 
foloseşte. Disputa prezentată mai jos, selectiv, între părţi ale unui conflict 
dintre personaje mereu aceleaşi şi mereu altele, are în vedere acest interes 
pentru studiul nostru. 

De exemplu, în penultima zi a anului 1815, în vreme de sărbători,  
de la Braşov se scrie episcopului, ordonat, dar precipitat, o adresă adânc 
respectuoasă prin formulele de adresare, conform uzanţelor. Dar, aici se 
trimit şi mesaje, nu întotdeauna subtextuale, de, nici mai mult, nici mai 
puţin, de condiţionare a ascultării: ,,[…] Preaosfinţitului, prealuminatului 
Domnului Vasilie Moga, al Pravoslavnicii legii Greceşti Neunite, din Marele Prin-
cipat al Ardealului Episcop, Domnului Nouă Milostiv, la Sibii. Preaosfinţite şi 
prealuminate Doamne Episcope!/Mie milostiv patron şi stăpân!”. Pe de altă parte, 
enumerarea atribuţiilor petentului, calităţii sale de reprezentant al unui 
grup impresionant, toată obştea, devin motivaţii puternice pentru ca textul 
să fie impus atenţiei şi rezolvării dorite: redactat cu enumerări clare, cu trei 
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negaţii menite a sublinia posibila negaţie majoră care, cum se vede mai jos, 
în textul muşlean şi al actelor create de liderii şcheieni, deopotrivă. Şi 
hârtiile, scrisori, vorbele, mişcările de oameni continuă ca într-o sarabandă 
zgomotoasă: ,,[…] Din mai multe pricini cuvioase, după datoria chemării meale mă 
văz silit Preaosfinţeniei Tale în numele şi cearerea a toatii Obştii, cu plecăciune a Te 
ruga, ca să Te milostiveşti spre odihna noastră cea viitoare, iară mai vârtos pentru cea 
mai bună rânduială a Sfintei Bisericii noastre în rândul venitului aceeaşi cuviincioasă 
cercetare, prin orânduiţii Comisareşi, spre luarea Socotelii direapte de a mai mulţi ani, 
părinteaşte a ne orândui, din aceaste următoare pricini, căci: Primo. Cei ce se numesc 
acuma curatori Bisericii vechi ai Bolgarsechiului, tocma împotriva preaînaltelor 
Normativumuri, iară mai vârtos împotriva prealuminatei porunci Arhiereşti din 7. 
Ianuarie 1812 N-ro 7. ca nişte nesubordinaţi au obrăznicit a urma, de s’au pus însuşi 
ei de sine curatori peste toată averea cea mişcătoare şi nemişcătoare a Sfintei Biserici, 
fără de ştirea Scaunului Protopopesc şi fără de a se votizălui de către obşte ca curatori 
[...] 2-do. Căci urmănd ei cu capitalul Sf. Biserici după pofta lor, fără de a da de ştire 
cuviincioasei Jurisdicţii aceştia, şi adevărata obşte sântem cu toţi scârbiţi de această 
prevaricaţie a lor, de unde fireşte vine a se socoti că această dârje îndrăsneală a celor ce 
se numesc şi acuma curatori [...] 5-to. Caută să vie în prepunere împreună cu 
Jurisdicţia Bisericească şi cu cinstiţii neguţători şi cu obştea precum ar putea veri: averea 
Bisericii în primejdie de pagubă  [...] 6-to. Afară din prevaricaţia aceasta, numiţii cei 
ce se numesc curatori, orbească îndrăsneală au făcut de a da legi şi orânduieli în numele 
obştii, neştiind obştea nimica despre aceasta [...] nu se îndoieşte această obşte precum 
adevărata lor cearere nu va fi cătră dreptul Scaun Arhieresc ne bine primită, ci cu atâta 
mai tare Te vei milostivi Preaosfinţenia Ta prin acest Expres de cătră această obşte 
trimis [...] Al Preaosfinţeniei Tale plecată smerită slugă Radu Teampe protopop 
Braşov. Simeon Popovici, Asesor Voina Pitiş, Asesor. Braşov 30 Dec. 1815”. 

După câteva zile (Braşov, 15 ianuarie 1816), acelaşi, de data aceasta 
ameninţând, scrie ,,[...] se aude precum şi întru diacon s’ar fi herotonit (de care eu 
spusa altor oameni mai că nu-mi vine a o crede) pentru aceea mă învrednicesc cu 
smerenie a protestălui a nu se primi numitul mai în sus nelegiuit candidat, pană când 
nu se va aşterne de cătră Slăvitul Maghistrat de aicia Incviziţia carea [indescifrabil] cu 
grabă se va săvârşi, rămâiu [...] Al Radu Teampe, prot.”. 

O scrisoare adresată preoţilor, reprezentanţilor şi epitropilor de 
către un protopop (Verzea, august 1821), preluată ca o lovitură prea 
neaşteptată şi grea pentru ambiţioşii braşoveni, poate să rupă aproape 
orice legătură între aceste părţi, iar în mijlocul acestora se afla ierarhul. 
,,Episcopul nu mai ştia nici el ce să facă. Pe cine era să numească, ca să nu se strice cu 
obştea celei mai bogate biserici din eparhie şi ca să fie şi interesele instituţiei asigurate?”, 
scrie istoricul Candid C. Muşlea, la capătul numeroşilor ani de studiu al 
istoriei bisericilor braşovene în arhive, exprimând în două rânduri 
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negaţii menite a sublinia posibila negaţie majoră care, cum se vede mai jos, 
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trimis [...] Al Preaosfinţeniei Tale plecată smerită slugă Radu Teampe protopop 
Braşov. Simeon Popovici, Asesor Voina Pitiş, Asesor. Braşov 30 Dec. 1815”. 

După câteva zile (Braşov, 15 ianuarie 1816), acelaşi, de data aceasta 
ameninţând, scrie ,,[...] se aude precum şi întru diacon s’ar fi herotonit (de care eu 
spusa altor oameni mai că nu-mi vine a o crede) pentru aceea mă învrednicesc cu 
smerenie a protestălui a nu se primi numitul mai în sus nelegiuit candidat, pană când 
nu se va aşterne de cătră Slăvitul Maghistrat de aicia Incviziţia carea [indescifrabil] cu 
grabă se va săvârşi, rămâiu [...] Al Radu Teampe, prot.”. 

O scrisoare adresată preoţilor, reprezentanţilor şi epitropilor de 
către un protopop (Verzea, august 1821), preluată ca o lovitură prea 
neaşteptată şi grea pentru ambiţioşii braşoveni, poate să rupă aproape 
orice legătură între aceste părţi, iar în mijlocul acestora se afla ierarhul. 
,,Episcopul nu mai ştia nici el ce să facă. Pe cine era să numească, ca să nu se strice cu 
obştea celei mai bogate biserici din eparhie şi ca să fie şi interesele instituţiei asigurate?”, 
scrie istoricul Candid C. Muşlea, la capătul numeroşilor ani de studiu al 
istoriei bisericilor braşovene în arhive, exprimând în două rânduri 

dramatismul în care trăia atunci episcopul Vasile Moga. Numai că aceste 
şicane agresive se vor sfârşi cu observaţia victorioasă, întemeiată, că: ,,[…] 
Zadarnice au fost însă toate svârcolirile şi ameninţările lor, căci Gherman tot ajunse 
paroh al Bisericii. Cu toată tradiţia lor, cu tot sprijinul Magistratului, care de astădată 
fusese cu ei, episcopul învinse”. 

În 30 septembrie 1824, reprezentanţa bisericii răspunsese Oficiului 
Protopopesc, protestând energic: ,,[…] Obştea noastră, preot care nu se 
candidălueşte şi [se] votizălueşte prin obşte nici într’un chip nu poate a se priimi, nice 
de paroh, nice de ajutori pă lănga Bisearica noastră fără a fi cerut dela obşte [...] 
Obştea noastră, preoţi lepădaţi dela alte enorii nu are poftă să-i priimească de parohi, 
având candidaţii săi... După aşezata din vechime conştituţia Bisearicii noastre, care 
conştituţie la anul 1817 (n. n. vasiliană şi ea) dela preaînaltele locuri s’au întărit, 
preoţi străini nu se poate vârî la această inorie fără de a fi ceruţi [...] Bisearica noastră 
nefiind casă de invalizi, nu este chitleană a-i priimi invalizii şi lepădaţii dela alte inorii. 
Deci neavând loc acest trimis preot pe lăngă Bisearica noastră, nu se poate face îndestul 
la recomandaţia Prea Cinstitului Scaun Episcopesc, pentru care se îndreptează 
jeluitoriul de unde s’au trimis”. În Răşinari, dar şi în alte locuri se manifestă 
aceeaşi insubordonare provocatoare pentru autoritatea episcopilor: Ioan 
Cazan fiind pus la odihnă, ,,pe altul nu poftim decât pe pomenitul dascăl Daniil 
Popovici”. Era în anul 1815, care urma şi preceda suficiente alte motive de 
îngreunare a vieţii  episcopului. 

Protestul către Consistoriu şi către episcop, începe astfel: ,,[…] Cu 
mare mâhnire am fost siliţi a face protestaţie împotriva aceştii neauzite şi nepomenite 
porânci şi împotriva vechiului obiceaiu al Sfintei Bisearici”. Parohienii protestară 
din nou şi cerură ca ,,[…] Prealuminatul Scaun Episcopesc să se milostivească a 
ridica această publicăluită porâncă şi a orândui o legiuită candidaţie, excluzând de pe 
acum pe Gherman dela candidaţia ce avea să se facă, căci pentru ei era cu mare 
vătămare a dreptului nostru a se împiedeca legiuita candidaţie care din vechime până 
acuma poporenilor aceştii Sfinte Bisearici nu li s’au oprit dela niciun dicasterium, fără 
decăt numai acum de Preamilostivul Scaun Episcopesc vrea a se ridica […] Să se facă 
deci (n. n. zic ei) candidaţie cu comisareşi neinteresaţi atât dela Consistoriu, cât şi dela 
Magistrat. Dacă nu se va face aşa, vor apela la guvern, dar până ce va sosi răspuns de 
acolo pe Gherman nu-l vor mai lăsa să ia parte la nicio slujbă în biserica lor, nici la 
vreun parohian ce se ţine de ea, căci nu stăm buni (n. n. nu garantăm) pe aceaia cumcă 
nu-l vor scoate poporenii din Bisearică, sau că vor închide Sfânta Bisearică”. 
Magistratul scrie mereu că el nu se poate implica în numirea, prin 
singhelie, a lui Petru Gherman de către episcop, ordonând directorului 
poliţiei chiar ,,Să atragă atenţia Braşovechenilor să fie liniştiţi şi să aştepte cu 
răbdare”. Dincolo de mândria şi orgoliul burgherilor, a refuza oferta 
episcopului de a-l numi pe Petru Gherman ca paroh şi protopop avea 
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câteva alte explicaţii: ,,[…] Nimeni nu ştie nici unde este născut nici ce religie are 
[...] Gherman a venit  în Braşov ca un om lipsit, s-a căsătorit cu o fată din familie 
bună, nu are casă, nici parohie şi e dator în multe crâşme din Sibiu, ca şi episcopului”.  
Motivul pentru care declară episcopul că îl doreşte/îl impune pe Gherman 
este, însă, cu totul special: ,,[...] să fie primit în acest post, fiind acceptat cu atât 
mai vârtos cu cât a absolvit ca bursier teologia şi e de preferat altora la ocuparea 
locurilor vacante”. 

Dar, ,,[…] luând la cunoştinţă noul ordin al episcopului, obştea protestă din 
nou, de astă dată însă energic şi chiar drastic, spunând că aceasta este o călcare a 
dreptului lor, deoarece numai prin legiuita candidaţie şi sloboda votizaţie are a se alege 
paroh la Maica noastră Biserică, care drept le-a fost întărit şi de împăratul şi de 
guvern, la care de altcum au făcut recurs [...] Reverenţiia Ta să binevoieşti deci a 
întâmpina toate cele ce ar putea ţinea liniştea şi buna orânduială, ca să nu se 
pricinuească nescari valuri”. 

Mai departe, istoricul Candid C. Muşlea comentează: ,,[...] Ce era să 
facă obştea? Să rămână cu doi parohi, era foarte greu. Să renunţe la intransigenţa cea 
veche, de a nu-şi alege parohi decât din sânul ei? Grea dilemă. Dar mai era vorba şi de 
dorinţa episcopului, ca şi de ordinul guvernului, cu care n’ar fi voit să se strice, căci nu 
se ştia când vor avea din nou lipsă de sprijinul şi ajutorul lor”. 

Toate dările îndărăt ale şcheienilor au avut ca motivaţie şi 
conştiinţa supremă despre rolul episcopului în Biserica Ortodoxă. Doar, 
pentru ei mai era în memorie faptul că: un episcop eparhiot este 
responsabil peste toate parohiile din eparhia sa. Întreaga autoritate 
sacramentală şi bisericească a clericilor dintr-o eparhie, preoţi, 
diaconi, ipodiaconi, citeţi etc., vine de la episcopul lor. De aceea este 
pomenit la fiecare slujbă şi niciuna din sfintele slujbe nu poate fi săvârşită 
în afara harului şi binecuvântării episcopului.102 

Totuşi, în aceeaşi parohie se produce un act de incorectitudine  
nemaiauzită şi încă din perimetrul ritualului bisericesc, ceea ce provoacă  
protestul altor slujbaşi ai parohiei, al credincioşilor, cu care se confruntă 
tot episcopul: ,,[...] s-au izvodit obiceiu nou la ieşirea cu sfintele şi preacuratele taini 
dumnezeieşti, când după orânduială numai numele Prea Înălţatului Monarh şi al Prea 

                                                           
102 ,,Episcop [...] slujitor din treapta cea mai înaltã a ierarhiei Bisericii-în Noul Testament se vorbeşte 
în numeroase texte despre episcopi ca persoane bisericeşti care aveau drepturi mai mari decât preoţii; 
dreptul de a hirotoni preoţi (I Tim. 5,22, Tit. 1, 5), de a rãsplãti şi pedepsi (II Tim. 2, 24-26), de a 
supraveghea cultul şi învãţãturile, de a conduce Biserica (II Tim. 2, 2; I Tim. 4, 11-14) etc. [...] 
Episcopul binecuvânteazã, nu se binecuvânteazã, hiroteseşte, hirotoneşte, primeşte binecuvântarea de 
la episcopi, dar nu de la preoţi. Arhiereul binecuvânteazã cu amândouã mâinile ca semn cã are 
deplinãtatea puterii sacramentale (sfinţitoare), spre deosebire de preot care binecuvânteazã numai cu o 
singurã mânã, dreapta, fãrã a avea, ca episcopul, toatã puterea sacramentalã. Episcopul are preoţia 
deplinã” (a se vedea: www.dervent.ro, accesat la 10 Februarie 2017). 

Supliment nr. 1, 2017

176
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responsabil peste toate parohiile din eparhia sa. Întreaga autoritate 
sacramentală şi bisericească a clericilor dintr-o eparhie, preoţi, 
diaconi, ipodiaconi, citeţi etc., vine de la episcopul lor. De aceea este 
pomenit la fiecare slujbă şi niciuna din sfintele slujbe nu poate fi săvârşită 
în afara harului şi binecuvântării episcopului.102 

Totuşi, în aceeaşi parohie se produce un act de incorectitudine  
nemaiauzită şi încă din perimetrul ritualului bisericesc, ceea ce provoacă  
protestul altor slujbaşi ai parohiei, al credincioşilor, cu care se confruntă 
tot episcopul: ,,[...] s-au izvodit obiceiu nou la ieşirea cu sfintele şi preacuratele taini 
dumnezeieşti, când după orânduială numai numele Prea Înălţatului Monarh şi al Prea 

                                                           
102 ,,Episcop [...] slujitor din treapta cea mai înaltã a ierarhiei Bisericii-în Noul Testament se vorbeşte 
în numeroase texte despre episcopi ca persoane bisericeşti care aveau drepturi mai mari decât preoţii; 
dreptul de a hirotoni preoţi (I Tim. 5,22, Tit. 1, 5), de a rãsplãti şi pedepsi (II Tim. 2, 24-26), de a 
supraveghea cultul şi învãţãturile, de a conduce Biserica (II Tim. 2, 2; I Tim. 4, 11-14) etc. [...] 
Episcopul binecuvânteazã, nu se binecuvânteazã, hiroteseşte, hirotoneşte, primeşte binecuvântarea de 
la episcopi, dar nu de la preoţi. Arhiereul binecuvânteazã cu amândouã mâinile ca semn cã are 
deplinãtatea puterii sacramentale (sfinţitoare), spre deosebire de preot care binecuvânteazã numai cu o 
singurã mânã, dreapta, fãrã a avea, ca episcopul, toatã puterea sacramentalã. Episcopul are preoţia 
deplinã” (a se vedea: www.dervent.ro, accesat la 10 Februarie 2017). 

Luminatului nostru Episcop [...] vedem acuma c’au început a pomeni, în toate zilele şi 
dumineca şi la praznice, numele unora din morţi, [pă oricine voieşte după nume] ba 
încă şi cu polecra lor, strigare cu mare glăsuire [...] Acest obiceaiu rău, cunoscut fiind că 
numa pentru a trage bani dela norod curge, ne rugăm iarăşi prin scris ca fără zăbovire  
să  se  porâncească  Cinstiţilor  Parohi  a  se lăsa de acest nou şi împotriva legii izvodit 
obiceaiu”. Contra acestei practici s-a dat instrucţia din 1817 ,,păstrată în 
Arşivul Scaunului Protopopesc”.  

Astfel, ,,la Braşov, cu certuri şi neînţelegeri, cu proteste şi cu cercetări, se 
încheie o epocă”.  Aceasta era atmosfera în care trebuia să lucreze cu 
braşovenii, şi nu numai, până spre sfârşitul păstoririi sale episcopul Vasile 
Moga. În anii şagunieni vor exista neînţelegeri şi cercetări, provocate de 
certuri şi proteste, doar că acestea vor avea o oarecare surdină, iar Şaguna 
are ştiinţa de a-şi crea, curând după urcarea în scaun o elită devotată 
politicii sale: Popeii, Popazii, Puşcarii, Pisoii etc. Pe vremea mogaiană 
cazul ,,trufiei subalterne” nu este întru totul generalizat ca la Braşov. Întâi 
pentru că mizele nu erau peste tot atât de mari, nici personajele din această 
scenă largă atât de puternice. În locul bătăliilor mari, însă, micile interese 
aveau tendinţă de a domina, toate culminând cu o regretabilă opoziţie prin 
delăsare. Sau nu au lăsat urme documentare, care se vor fi pierdut, ori nu 
au avut un cercetător de talia preotului Muşlea. 

Atitudini de insubordonare specifice prepaşoptismului, însă, nu se 
înregistrau în toate parohiile/spaţiile istorice, cum au fost protopopiatele 
Trei Scaune şi Hăghig,103 de exemplu, şi nici acolo unde iniţiativele 
personale se activau prin relaţii personale, călătorii etc. 

Şi totuşi, la un deceniu de la venirea episcopului Moga, şcheienii au 
meritul de a nu transfera asupra păstoririi acestuia lipsurile lor culturale, 
ceea ce va face şi Andrei Şaguna la primul său sinod. Braşovenilor nu le 
lipseşte nici chiar nădejdea pentru ani mai convenabili ai viitoarei păstoriri 
mogaiane. Căci, iată, când, la începutul anului 1822 sunt întrebaţi, pe 
seama unei oferte superioare, dacă nu au vreun tânăr absolvent de 
filosofie, pe care să-l trimită să studieze teologia la Viena,104 preoţii şi 
reprezentanţii răspund, la 6 februarie, că la întrebarea: ,,[…] de este oare un 

                                                           
103 Nicoleta Ploşnea, Biserici, şcoli, comunitãţi rurale româneşti din Covasna şi Harghita (1850-
1918), Cluj-Napoca, Editura Grai Românesc, 2012. 
104 De la Ilimbav, sediu de protopopiat, abia la 15 iunie 1823 pleacã circulara cu acest 
conţinut, cu numãr episcopesc 170, şi gubernial 2502 astfel: ,,[...] Fiindcã la Viena Beci sã 
aflã loc gol pentru un diiac neunit care s-ar putea trimite spre învãţãtura Teologiei de partea legii 
rãsãritene neunite cu platã pe an de 650 zloţi pentru unul şi 100 de cheltuieli [...] sã arate  pre nişte 
diaci ca aceia, ca aflându-sã în parohiile frãţiilor voastre şi voind a sã aplicãlui la aceste Sfinte 
învãţãturi ar putea lighitimãlui prin atistaturi fãrã de îndoialã despre purtarea cea bunã, talentul şi 
învãţarea limbii latineşti şi isprãvirea filosofii”. Vezi: Protocoale, Ţichindeal, f. 113.  
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subiect la oraşul nostru care ar fi absolvăluit filosofia şi ar fi cvalificăluit a întră în locul 
cel vacant care este la fundaţia clerului dela Beci spre învăţătura theologhiei”, de astă 
dată nu au ,,aseminea subiect”, dar poate că după vreun an ,,ar avea pe tânărul 
Damianus Datco”. Iar apoi, lărgind tematica: ,,[…] Cu adevărat-mai spun ei-
tocma la oraşul nostru s’ar cădea ca să fie mai multe aseminei subiecturi care ar fi 
cvalificăluit de a întră la slujbe mai înalte atăt bisericeşti, căt şi politiceşti, dară pentru 
căce pănă acuma puţină nădejde au avut pentru a întră în aseminea slujbe, au urmat 
dintru aceaia că şi dacă ar fi vreun părinte ca să cheltuiască să-şi înveţe copiii săi la 
învăţături mai înalte, puţin folos putea să aducă acestora dacă, după cum mai sus am 
arăta: nu-şi putea face nădejde a întră în dregătorii. De aicia înainte dară, având 
naţionul rumănesc nişte nădejdi ca acestea, negreşit că atunci mulţi vor pune silinţe ca 
să-şi lumineze copiii lor cu învăţături mai înalte, pentru ca să se cvalificăluească la 
asemine slujbe”.105  

Trecerile la uniaţie în vremea lui Vasile Moga au cunoscut o 
creştere primejdioasă, spun unele surse, ceea ce a şi făcut din acest 
fenomen o acuză la adresa forţei ierarhului de a se lupta în favorul turmei 
sale. Încă dinainte de venirea sa în scaun, chestiunea născuse cele mai mari 
îngrijorări în mintea autorităţilor şi, iată în ,,Programul de principii” din 
anul 1805, reprodus mai sus, cum am numit noi un document cumulativ 
de ordine-îndrumătoare, majoritatea prevederilor se refereau la a nu se 
încerca atragerea celor de alte religii. Acest fapt era mai important pentru 
autorităţi decât trecerea de la ortodoxie, împăratul fiind declarat vârful 
catolicismului. Se insista asupra fenomenului pentru că, în fond, atitudinea 
intimă a credincioşilor deja trecuţi era de a se regăsi în legea lor ortodoxă 
prin părăsirea noii ordini uniate şi pericolul pentru  imperiali era real. 

Una din primele circulare postpaşoptiste, şaguniene, evident, foarte 
aproape de promisiunile din revoluţie, din 24 februarie 1850,106 se referă, 
pe mai multe pagini, la ,,[…] rânduiala slobozită de guberniu, în privinţa acelora 
care voiesc a trece de la o lege creştinească la alta, care aşa sunt”, chestiunea fiind 
încă de mare actualitate, dar cu mai multă libertate de mişcare decât pe 
vremea lui Vasile Moga. 

El însuşi, în Sebeşul natal, trăise numeroase conflicte provocate de 
aceste practici. Regula impusă, şi acceptată/însuşită, de a se trece, legal, de 
la o lege la alta era subordonată, în special, examenului de şase săptămâni, 
la care se adăugau privilegii pentru uniaţi. Oricum, când se trecea ,,de la 
legea unită la cea neunită” se ridicau probleme ca cea din circulara de mai jos: 
,,[…] Aici, în oareşicari varmeghii, au dat slobozenie preoţii noştri a se trece fără 
numitul examen. De la preanalta curte împărătească au venit precum că aceasta nu e 
                                                           
105 Candid C. Muşlea, Istoria Bisericii Sf. Nicolae din Şcheii Braşovului, volum II, p. 258.  
106 Protocoale, Sibiu Josefin, f. 78.  
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subiect la oraşul nostru care ar fi absolvăluit filosofia şi ar fi cvalificăluit a întră în locul 
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Trecerile la uniaţie în vremea lui Vasile Moga au cunoscut o 
creştere primejdioasă, spun unele surse, ceea ce a şi făcut din acest 
fenomen o acuză la adresa forţei ierarhului de a se lupta în favorul turmei 
sale. Încă dinainte de venirea sa în scaun, chestiunea născuse cele mai mari 
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anul 1805, reprodus mai sus, cum am numit noi un document cumulativ 
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Una din primele circulare postpaşoptiste, şaguniene, evident, foarte 
aproape de promisiunile din revoluţie, din 24 februarie 1850,106 se referă, 
pe mai multe pagini, la ,,[…] rânduiala slobozită de guberniu, în privinţa acelora 
care voiesc a trece de la o lege creştinească la alta, care aşa sunt”, chestiunea fiind 
încă de mare actualitate, dar cu mai multă libertate de mişcare decât pe 
vremea lui Vasile Moga. 

El însuşi, în Sebeşul natal, trăise numeroase conflicte provocate de 
aceste practici. Regula impusă, şi acceptată/însuşită, de a se trece, legal, de 
la o lege la alta era subordonată, în special, examenului de şase săptămâni, 
la care se adăugau privilegii pentru uniaţi. Oricum, când se trecea ,,de la 
legea unită la cea neunită” se ridicau probleme ca cea din circulara de mai jos: 
,,[…] Aici, în oareşicari varmeghii, au dat slobozenie preoţii noştri a se trece fără 
numitul examen. De la preanalta curte împărătească au venit precum că aceasta nu e 
                                                           
105 Candid C. Muşlea, Istoria Bisericii Sf. Nicolae din Şcheii Braşovului, volum II, p. 258.  
106 Protocoale, Sibiu Josefin, f. 78.  

slobod, ci, precum au fost până acum aşa şi de aicea înainte, cine vrea să vie de la unire 
la neunire să [dea] Examen de 6 săptămâni”, să nu cumva să se primească 
altfel, ,,[...] că altmintrilea va cădea la canion greu, care să porunceşte prin milostiv 
decret gubernial”.107 Primul semnal este că treceri, mult mai modeste, se 
petreceau de o parte şi de alta, de la Unire la Neunire. 

În vremea mogaiană, însă a fost, cu adevărat, o relaxare în ceea ce 
priveşte relaţiile cu uniţii, fraţii români. Aprecierile pe care Vasile Moga le 
aduce autorilor de cărţi bisericeşti şi istorii româneşti, pe unii 
republicându-i, sunt concludente. Pe alocuri, era un fenomen omenesc 
explicabil, care ni se impune prin ceea ce noi am numit ,,paradoxul Sadu”. 
 Din anii imediat premogaiani, de exemplu, chiar în cei ce i-au 
urmat imediat, istoriografia nu oboseşte să invoce două personalităţi 
româneşti din Sadu, de confesiuni diferite, teoretic supuse unei stări 
conflictuale perene. Este vorba despre nepotul?/fiul? popii Tunsu 
(învăţase la Cozia), cel care a convocat, în chiar acel sat, un sinod al 
ortodocşilor, neacceptat de autorităţi, mult apreciatul doctor Ioan Piuariu 
Molnar. Dar, de aici vine şi greco-catolicul Inochentie Micu Klein. 
Amândoi figurează în conştiinţa românilor ca nişte lumini pe firmamentul 
unor etape esenţiale ale culturii româneşti transilvane, secolul al XVIII-lea 
şi a începutului celui următor. S-au dezvoltat în acelaşi spaţiu restrâns, de 
nivelul unui sat sudtransilvan, şi astfel trebuie să admitem că în acei ani se 
înregistra o relaxare în bătălia inter-românească. Fusese un fapt pozitiv, sau 
nu? În general, totul părea a fi în firea lucrurilor şi încă nu numai la nivelul 
indivizilor. 

Ca o ilustrare la nivel naţional a acestei realităţi, înregistrăm 
impresii de pe Câmpia Libertăţii primăverii anului 1848. Iar observatorii 
momentului, buni cunoscători ai stărilor transilvane, sunt extaziaţi de ceea 
ce văd. Alexandru Papiu Ilarian scria: ,,[…] După aceea ţinu s. liturghie în 
biserica mitropolitană şi intrară în biserică toţi câţi au putut încăpea, fără distincţiune 
de unit şi neunit-după datina cea lăudată a românilor, care a ţinut până  în ziua de 
astăzi şi după despărţirea în două confesiuni, că dacă s-au dus de exemplu preoţi uniţi 
din Blaj în biserica neuniţilor din Sibiu, nu se îndoia nimic a cânta împreună cu 
episcopul Vasile Moga, începând episcopul: Doamne strigat-am şi preoţii din Blaj 
continuau: Să se îndepărteze şcl. şi după acea datină lăudată, ca preoţii uniţi, neuniţi 
laolaltă administra sacramentul ungerii de pe urmă, laolaltă făcea onoarea cea mai de 
pre urmă la îngropăciuni şi chiar serba împreună s. liturghie”. Profesorul Mircea 
Păcurariu, de la care am preluat acest citat, apreciază aceste fapte, astfel: 
,,[…] adevărat act de unitate naţională bisericească lucru obişnuit şi până atunci în 

                                                           
107 Ibidem, Vlãdeni II, f. 21.  

Astra Sabesiensis

179



rândul preoţilor şi al credincioşilor”.108 Alecu Ruso scria: ,,[…] Zile de frăţie ca cea 
din 3/15 Maiu 1848 se ridică rareori în istoria unui popor împărţit în credinţa sa. 
Spuie căpeteniile uniţilor şi neuniţilor cu câtă muncă sufletească au putut pe 3 zile 
impune tăcere pizmelor religioase”.109 

Funcţionarea acestei uniuni confesionale informale a românilor a 
fost esenţială pentru constituirea forţei româneşti din timpul războiului 
naţional al anilor paşoptişti. La crearea ei a contribuit, cu siguranţă, politica 
mogaiană care, fără a fi o cedare simplistă a fost mai concesivă, cu 
certitudine mai calmă. Descrierile lui Papiu Ilarian sunt convingătoare 
pentru atmosfera mogaiană pe acest palier. Protopopii celor două 
confesiuni, ca şi credincoşii, puteau să treacă, momentan, peste ideologii 
teologice numai pentru că nu mai cultivaseră de mult o încrâncenare 
manifestă cu decenii în urmă. Andrei Şaguna primeşte ,,de la vicariul 
Selagiului, apoi arhiepiscopul Şuluţiu, sub. nr. 150 din 28 Octomvrie 1849 o scrisoare 
unde între altele se zice: Mulţumim pentru adevărata râvnă, ostenelele şi jertfele cele 
mari, ce faci pentru fericirea naţiunii noastre. Dee-ţi Atotputernicul  putere spirituală şi 
materială”.110 

Şi atunci, ce s-a întâmplat după exemplara frăţie românească din 
anii paşoptişti când, iarăşi, cam până la lucrarea în numele Asociaţiunii 
ASTRA, s-a înregistrat o recrudescenţă a unor trecute stări conflictuale? 
Vechi neînţelegeri din primii ani ai uniaţiei, după o bătălie ostenitoare 
netranşată, care a şi secătuit nepermis de mult forţele progresiste ale naţiei, 
s-au re-accentuat. Întâi, exacerbarea postpaşoptistă a atacurilor ,,popistaşe” a 
fost bine susţinută de administraţia imperială: o forţă românească obţinută 
prin unitatea românilor nu era de dorit. Aprobarea înfiinţării Mitropoliei 
Greco-Catolice, un premiu care le va aduce acestora supremaţia, este un 
exemplu în acest sens. Liderii greco-catolici lucrează asiduu pentru 
atragerea ortodocşilor, şi nu numai prin cununiile feţelor mestecate şi 
denigrare. 

Greco-catolicii încă nu ieşiseră din şocul pe care li-l provocase 
sinodul şagunian de la Sibiu, din martie 1850, fie şi numai pentru că el a 
existat. În sine, prezenţa lui Andrei Şaguna în fruntea eparhiei ortodoxe va 
aduce cu sine o reaşezare a stărilor şi a relaţiilor interconfesionale: ,,[…] 
Excelenţa Ta, să-mi dai voie a conchiema un sinod bisericesc spre consultare asupra 
obiectelor noastre bisericeşti şi şcolare (n. n. scria ierarhul Andrei) Guvernatorul numai 
decât s-a învoit în propunerea mea şi eu am conchiemat pe 12 Martie sinodul eparhial 
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Contribuţia Bisericii, Sibiu, 1995, p. 57. 
109 Ioan Lupaş, Istoria bisericeascã a românilor ardeleni, Sibiu, 1918, p 67. 
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şi acolo am adus 23 decisiuni dintre care amintesc aici: I&7, care cuprinde motivele 
acele mari şi nerăsturnabile prin care sinodul se roagă de Majestate pentru egala 
îndreptăţire111 a bisericii noastre greco-răsăritene, a naţionalităţii române şi a limbii 
bisericeşti a credinciosului nostru popor cu celelate religii şi naţiuni recepte din patrie; 
/II în acelaşi & ne-am rugat ca titlul bisericii noastre greco-răsăritene, ca un ce negativ 
(neunită) să înceteze şi să se înlocuiască cu Biserica răsăriteană.112 Încă în 9 Mai, 
Consistoriul din Blaj contraatacă, Ioan Maiorescu intervine ca să nu se facă răul mai 
mare. Mulţumiţi-vă deocamdată cu aceea, că toţi românii cei buni, uniţi şi neuniţi, 
cunosc că peatra scandelei vine de la Blaj, nu de la Sibiu”.113 

Orice analiză, sumară, a acestei chestiuni, ne obligă să luăm în 
seamă şi alte mize majore în peisajul conflictual. Pe de o parte, ascendenţa 
temporară a ortodoxiei, potenţa valorilor naţionale şi tradiţionale ale 
acesteia care, pentru orice comunitate europeană la acea dată erau mai 
importante decât oricând, era un pericol pentru tânăra uniaţie. În acelaşi 
perimetru se înscrie aroganţa unor greco-catolici extrem de activi, flagrant 
jignitoare,114 alimentată din sprijinul apusean. O gazetă progresistă cum 
este ,,Gazeta Transilvaniei”, popularizează un circular în care ,,[…] se 
prezentează noul mitropolit clerului său şi poporului, provocând, între altele pe clerul 
său ca la Rusale [1855] să facă rugăciuni de mulţămită pentru Papa şi Împărat şi 
pentru toată naţiunea română, ca spiritul sânt să o lumineze pe ea, ca să se unească 
sub un cap bisericesc etc.”.115 În sate nesiguranţa ortodocşilor se accentua: 
,,[…] Iubiţilor mei fii sufleteşti din Protopopiatul Solnocului şi al Chioarei, Dar şi 
milă dela Domnul nostru [Is. Xs.] (n. n. se vede nevoit să scrie Andrei Şaguna 
credincioşilor ortodocşi în anul 1858) […] Apoi să ştiţi de la mine şi aceea că toţi 
aceia greşesc asupra adevărului, carii ne numesc pre noi Greci şi prin aceasta îşi bat joc 
de noi. Tot însul ştie că Noi nu suntem Greci, suntem Români”.116 În realizarea 
noilor proiecte pentru dezvoltarea naţiei, mai mult ca oricând, conta, iată, 
existenţa, creşterea şi întreţinerea sentimentului demnităţii naţional-
confesionale. 

Pe de altă parte, şi nu în ultimul rând, în joc erau acum mult mai 
multe bunuri ale comunităţilor, bisericilor, parohiilor, preoţilor. Pentru că, 
totuşi, proiectele numite nu se puteau duce la bun sfârşit în afara unor 

                                                           
111 Vezi Promemoria, în Ibidem, p. 30.  
112 Ibidem, p. 42.  
113 Ibidem, p. 44.  
114 Ibidem, pp. 80-88.  
115 Ibidem, p. 78.  
116 A. M. A., 1858, document 326. Este vorba despre o plângere, şi rãspunsul ierarhului, 
a comunitãţii ortodoxe din Lãpuşul Unguresc, cu referire la edificarea şcolii ,,publice”, 
cu limba de predare exclusiv maghiarã. 
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disponibilităţi materiale, care urmau a fi din ce în ce mai genearoase. Dar şi 
mai disputate. 

Andrei Şaguna îi scrisese însuşi ministrului Bach, şi chiar încă în 
iulie 1849: ,,[…] egala îndreptăţire a naţionalităţii române cu toate celelalte din 
imperiu, este garantată în constituţie [...] Ear bărbaţii care se bucură de încrederea 
conaţionalilor lor sunt cu deosebire chemaţi să le producă convingerea, că neamul 
românesc”.117 Dar, nici acum nu se garanta nimic pentru ,,proscrişii” 
ortodocşi. Aşa se motivează acţiunile episcopului Andrei grabnic 
postpaşoptiste, insistente, scrise detaliat şi subliniat. Episcopul Moga 
simţise zeci de ani îngrădirile celor 19 puncte restrictive. Dar, de fapt, 
liderii şi masa fruntaşă, peste secole numită ca neuitaţi patrioţi,118 erau 
numeroşi mădulari ai epocii mogaiane. 

În anii mogaiani se căutau soluţii de atenuare a conflictelor fără 
prea multe şanse de a fi câştigate de ortodocşi. Cernat, de exemplu, era un 
sat complex, unde parohienii simţeau atunci doar mesajele întemeiate pe 
un trecut moştenit de la moşii lor. Înregistrăm o adresă, grafiată cu latine 
în ortografie maghiarizată, pe care o transcriem în ortografia actuală. La 
început (documentul este din anul 1855, dar cu referire la o epocă 
mogaiană de un deceniu apusă), sus-numita comunitate greco-răsăriteană 
semnala starea grea a vechilor edificii, a sărăciei comunitare şi a faptului că 
,,[…] mulţi din poporul nostru s-au retras din sânul sfintei maicei noastre biserici […] 
unde noi din pricina că nu am avut biserică şi şcoală, am rămas în neştiinţa [...] Moşii 
noştri (n. n. mogaiani), ne având altă putere, au fost cumpărat aci, în sânnul satului, 
un locşor chiar in puţinul capital ce s-au fost câştigat în dar de la benefactori, unde mai  
târziu au fost înfiinţat o bisericuţă din lemn, o casă Parochială, aşijderea şi o casuţă 
pentru locuinţa dascălului, unde nefiind altă şcoală, au învăţat şi pruncii până anul 
trecut. Însă acum am venit într-o stare cu sfânta noastră biserică […] încât când ne-am 
aduna la sfânta rugă, iarna vânt şi zăpadă, vara ploile”, şcoala se dărâmase şi 
astfel, remarca despre descreşterea numărului credincioşilor este, 
omeneşte, explicabilă. 

Din Kezdi Martinos, în 20 aprilie,119 se semnalează o etapă 
superioară în demersurile pentru re/crearea parohiei greco-răsăritene din 
Cernatul de Jos (Allso-Csernaton), răspuns la intervenţia expresă a 
episcopului Şaguna făcută cu mai puţin de o lună înainte (14 martie). Este 
vorba despre realizarea şi transmiterea unei conscripţii a familiilor şi 
sufletelor ,,din parohia orentală a noastră” şi din filiile sale. Erau distribuite 
astfel: Cernatul de Jos: 70 familii şi 216 suflete, Cernatul de Sus: 28 şi, 

                                                           
117 Andrei Şaguna, Memorii, p. 30. 
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respectiv, 85, Marcoş: 23 şi 48. Oricum, erau peste 100 familii şi mai mult 
de 300 suflete. Rezoluţia consistorială decide să se rescrie. În esenţă, se 
evidenţia că ,,[…] aici e un număr competent pentru o parohie, căci vedem la alte 
confesii şi cu 25 familii Parohi. Deci să se roage înalt aceeaşi din nou, ca să sloboadă 
zidirea unei case de rugă şi culegere de milă”, pentru că a zidi o biserică ,,[…] 
acolo unde noi avem  mai puţin de 100 familii au fost pentru noi foarte apăsătoare şi 
treaba aceasta încă în anul 843 s-au petractat la Dieta Ţării şi  status et ordines, au 
făcut rugare în favoarea noastră cătră tronul împărătesc”.120 Aşa cum nu se putuse 
aplica o soluţie rezonabilă în anii mogaiani, după aproape 10 ani de la 
intervenţia şaguniană, situaţia era încă în aşteptare, defavorabilă românilor. 

Întotdeauna, însă, arhipăstorul era nădejdea ortodocşilor inclusiv 
pentru recuperarea statutului lor de ortodocşi, deşi uneori se înregistrează 
iniţiative şi la nivel individual, local. 

Un conflict prelungit pe acest palier produce un adevărat dosar 
care rulează, prin cancelaria consistorială şaguniană, în anul 1853.121 În 
esenţă, venind dintr-un sat nu tocmai îndepărtat de Sadu, el reflectă datele 
de mai jos, cu capacitatea lor de a fi generalizant-mogaiane, de contestare 
şi de descoperire a unor adevăruri nerostite. Şi de oportunism. Aici, ,,Înalt 
Exelenţia sa episcopul Andrei Şaguna”, este rugată ,,[…] ca să privească cu ochi 
milostivi spre necazul nostru acesta, carele între toate este cel mai mare. Cum că în 
poporul nostru Stena au intrat unaţia numai în annul [de curând] tr[ecut] 1840. Prin 
urmare, [atunci], Ioan Vulcan, preot unit izgonit fiind din Vorumbloc, au venit în 
comunitatea noastră Stena şi au întrat cu puterea în casa popească şi în Biserica 
noastră./Noi, poporul Ştena, gr. răsăritean fiind de bună voe, nu ne-am dat la unaţie.  
Şi pentru aceia, numitul preot unit de şepte ori au adus Comisie pe noi, cu tisturi 
ungureşti care-i ca îngrozea [pe poporeni] spuindu-ne că de nu ne vom da uniţi ne vor 
pedepsi trupeşte şi vom plăti toate cheltuielile comisiilor precum le-am plătit. Cu acest 
fealiu de torturi pomenitul popă unit ne-au pedepsit şi ne-au înbulzit în tâmpul de 3 
anni, încât văzând noi că nicăiărea nu avem unde năzui de ajutoriu, am trebuit a 
rămânea lângă acest preot unit”. ,,Acest preot unit-se continuă în cererea şteienilor către 
Şaguna-după aceia au cuprins moşia popească şi pădurea bisericească şi casa de şcoală, 
şi peste opreliştea noastră au stricat casa cea popească a noastră, carea era foarte tare şi 
bună şi au făcut altă casă popească în carea au  înghiţit materiile ce am agonisit noi/: 
înainte de ce au întrat numitul preot unit cu putere în comunitatea noastră:/spre re-
noirea bisericii noastre [...]”. Una peste alta, pagubele făcute comunităţii 
ortodoxe, majoritare şi în anul 1853 (69 ortodocşi şi 32 uniţi) era de: şase 
sute de zloţi, patru buţi de var, patruzeci de mii de ,,cărămizi, miia cu 5 fl.”, 
şase gălete de grâu, ,,două banturi aduse de la Şebeş”, care, cu via popească, ,,cu 
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pari şi cu viţă de două buţi de vin”, a ajuns la 3202,30 florini. Pentru un sat 
altfel modest, la acea dată suma pare mai mult decât onorantă. Şi toate 
acestea s-au adunat în cele trei decenii de păstorire a lui Vasile Moga. Deci, 
pentru credincioşii ortodocşi vremea nu trecuse fără o anume prosperitate 
colectivă. Chiar şi clopotele erau ,,făcute de Neamul Bădeştilor, care neam şi 
astăzi, întreg, să află gr. răsăriteanu”, iar proiectul lor de a-şi ridica o nouă 
biserică fusese de mult lansat, prin procurarea de materiale noi. Petenţii 
solicită acum sprijinul episcopului Şaguna, acela de a fi ajutaţi să-şi 
recupereze bunurile pierdute prin presiune, bineînţeles pe seama 
concluziilor unei (alte) comisii, ceea ce, în astfel de cazuri se şi făcea. 

Sigur, în detaliu, lucrurile s-au desfăşurat aşa cum scrie petentul, 
cele 7 comisii i-au speriat, le-au mai şi plătit etc., cum ştim că se făcea în 
general pentru trecerea la uniaţie, dincolo de promisiunile deşarte 
binecunoscute. Dar, alte comunităţi nu au cedat presiunilor. Pentru a-şi 
micşora vina, se apelează la o poziţie interesantă, mult practicată, aceea de 
învinovăţirea a precedentei conduceri a eparhiei pentru relele pe care 
cineva le suferise. Astfel, scriitorul acestor rânduri vroia să câştige 
adeziunea noului ierarh inclusiv prin acuzarea, şi încă nerostit,  a ierarhului 
anterior, cum se vede clar din fraza subliniată mai sus. Şi aşa, deşi parohia 
progresase în multe sensuri, ca şi altele, fireşte insuficient pentru dorinţele 
obştii, imaginea de lider slab a lui Vasile Moga care a permis creşterea 
trecerilor religioase la uniaţie era re-pecetluită.  Şi totuşi, este impresionant 
că, trăind din plin şi experienţa anului 1840, dar şi vremurile  începutului 
de deceniu şagunian postpaşoptist, şteienii (semnatari fiind şi juratul, şi 
vornicul etc.) au înţeles mai bine decât numeroşi analişti ai epocilor aici 
invocate împrejurările timpurilor generale reale în care a trăit comunitatea: 
,,[…] Acuma, văzând noi că au răsărit razele dreptăţii, de a putea trece de la o religie 
la alta, cu mare dragoste ne-am re-ntors la religiunea noastră strămoşească gr. 
răsăriteană”.122 

Rezoluţia Consistoriului şagunian, pentru astfel de probleme, 
singura instanţă care putea decide aici fiind episcopul Andrei, a fost 
următoarea: ,,[…] Să se representeze la Înaltul Gubernu, de la care să se ceară 
totdeodată voie ca creştinilor suplicanţi să li se rânduiască unu preot în mijlocul lor în 
calitate de capelan”. Nivelul la care apela acum însuşi Şaguna pentru 

                                                           
122 De fapt, lucrurile erau mult mai complicate în acel sat, dupã cum vedem dintr-o 
adresã oficialã a unui protopop cãtre arhiva Consistoriului, amândoi mogaiani în vremea 
vicariatului şagunian. Ea se pãstreazã pentru cã a fost inclusã într-un dosar mai amplu, 
postpaşoptist, sigur, ca sã rezolve situaţia deja semnalatã, dar şi una neclarã, cu preot în 
1847, numit pentru cei ce se întorc la ortodoxie. Subiectul meritã o cercetare specialã, ca 
un studiu de caz, cu prelungiri în vremea a doi ierarhi: Vasile Moga şi Andrei Şaguna.   
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pari şi cu viţă de două buţi de vin”, a ajuns la 3202,30 florini. Pentru un sat 
altfel modest, la acea dată suma pare mai mult decât onorantă. Şi toate 
acestea s-au adunat în cele trei decenii de păstorire a lui Vasile Moga. Deci, 
pentru credincioşii ortodocşi vremea nu trecuse fără o anume prosperitate 
colectivă. Chiar şi clopotele erau ,,făcute de Neamul Bădeştilor, care neam şi 
astăzi, întreg, să află gr. răsăriteanu”, iar proiectul lor de a-şi ridica o nouă 
biserică fusese de mult lansat, prin procurarea de materiale noi. Petenţii 
solicită acum sprijinul episcopului Şaguna, acela de a fi ajutaţi să-şi 
recupereze bunurile pierdute prin presiune, bineînţeles pe seama 
concluziilor unei (alte) comisii, ceea ce, în astfel de cazuri se şi făcea. 

Sigur, în detaliu, lucrurile s-au desfăşurat aşa cum scrie petentul, 
cele 7 comisii i-au speriat, le-au mai şi plătit etc., cum ştim că se făcea în 
general pentru trecerea la uniaţie, dincolo de promisiunile deşarte 
binecunoscute. Dar, alte comunităţi nu au cedat presiunilor. Pentru a-şi 
micşora vina, se apelează la o poziţie interesantă, mult practicată, aceea de 
învinovăţirea a precedentei conduceri a eparhiei pentru relele pe care 
cineva le suferise. Astfel, scriitorul acestor rânduri vroia să câştige 
adeziunea noului ierarh inclusiv prin acuzarea, şi încă nerostit,  a ierarhului 
anterior, cum se vede clar din fraza subliniată mai sus. Şi aşa, deşi parohia 
progresase în multe sensuri, ca şi altele, fireşte insuficient pentru dorinţele 
obştii, imaginea de lider slab a lui Vasile Moga care a permis creşterea 
trecerilor religioase la uniaţie era re-pecetluită.  Şi totuşi, este impresionant 
că, trăind din plin şi experienţa anului 1840, dar şi vremurile  începutului 
de deceniu şagunian postpaşoptist, şteienii (semnatari fiind şi juratul, şi 
vornicul etc.) au înţeles mai bine decât numeroşi analişti ai epocilor aici 
invocate împrejurările timpurilor generale reale în care a trăit comunitatea: 
,,[…] Acuma, văzând noi că au răsărit razele dreptăţii, de a putea trece de la o religie 
la alta, cu mare dragoste ne-am re-ntors la religiunea noastră strămoşească gr. 
răsăriteană”.122 

Rezoluţia Consistoriului şagunian, pentru astfel de probleme, 
singura instanţă care putea decide aici fiind episcopul Andrei, a fost 
următoarea: ,,[…] Să se representeze la Înaltul Gubernu, de la care să se ceară 
totdeodată voie ca creştinilor suplicanţi să li se rânduiască unu preot în mijlocul lor în 
calitate de capelan”. Nivelul la care apela acum însuşi Şaguna pentru 

                                                           
122 De fapt, lucrurile erau mult mai complicate în acel sat, dupã cum vedem dintr-o 
adresã oficialã a unui protopop cãtre arhiva Consistoriului, amândoi mogaiani în vremea 
vicariatului şagunian. Ea se pãstreazã pentru cã a fost inclusã într-un dosar mai amplu, 
postpaşoptist, sigur, ca sã rezolve situaţia deja semnalatã, dar şi una neclarã, cu preot în 
1847, numit pentru cei ce se întorc la ortodoxie. Subiectul meritã o cercetare specialã, ca 
un studiu de caz, cu prelungiri în vremea a doi ierarhi: Vasile Moga şi Andrei Şaguna.   

rezolvarea unei astfel de probleme, era de cel mai înalt rang, aşa, ca în 
vremuri noi, de care Vasile Moga nu beneficiase. Episcopul Andrei, 
postpaşoptist, mai ştie şi aceea că, dincolo de re-cererea unor bunuri, în 
acea comunitatea, în orice comunitate, era nevoie de un păstor, tocmai 
pentru ca bunurile să se întoarcă la producătorii lor, iar obştea să devină 
puternică şi pentru vremuri viitoare. 

Adeseori, fostul student jurist Şaguna îi consiliază pe petenţi: ,,[…] 
Firea cuvântului [‘Milă’] milostenie arată că nime nu se poate sili să dea milostenie 
deacă nu va (n. n. vrea). Aşa dară deacă să cere de la voi o milosteanie pe seama şcoalei 
din Lăpuşul Unguresc şi voi vreţi să o faceţi, atunci aceea puteţi să o faceţi, dar nime 
nu vă poate sili”.123 

Cunoaşterea unui document privind relaţii postpaşoptiste între 
confesiunile românilor ni s-a părut întotdeauna ca un simbol excepţional al 
potenţialului acestor relaţii. Este vorba despre o mărturisire dintr-o 
scrisoare (aproape) personală când, în aceeaşi vreme, alte numeroase 
misive, oficiale şi oficioase, circulau între doi lideri români. Documentul 
nostru este scrisoarea adresată omului-episcop Andrei Şaguna, de către 
omul-mitropolit Alexandru Sterca Şuluţiu. În chiar cele mai dificile 
momente din conlucrarea lor, au nutrit, fie şi discret, sentimente, tot 
sincere, de înţelegere creştinească, omenească, personală pe care le 
considerăm exemplare. Episcopul Andrei, destinatarul, în documentul 
nostru apare ca cel care are dreptatea de partea sa într-o dispută care a 
durat mai multe decenii. La cei 68 ani ai săi, mitropolit greco-catolic de un 
deceniu, expeditorul Şuluţiu recunoaşte că mai tânărul (doar) episcop 
greco-oriental are dreptate în unele cereri ale sale. Şi, atunci, ca şi astăzi, la 
îndemâna căror caractere a fost să recunoască, în scris, pe faţă, că 
adversarul are dreptate? Episodul de referinţă îşi are bune temeiuri în 
atmosfera de reconciliere confesională de tip mogaian care s-a cultivat 
între anii 1860-1862, oare, nu întâmplător anii care au urmat şi Unirii 
Principatelor?, anul înfiinţării ASTREI (1861), începutul perioadei 
,,liberale” în care a şi funcţionat Dieta românescă a Transilvaniei de la 
Sibiu. Mai aproape de subiectul nostru este, însă, ,,Adunarea naţională 
română din Transilvania care s-a ţinut în 1/13 până în 4/16 ianuarie 
1861”, când lucrările au început ,,aclamându-se ambii arhipăstori români de 
preşedinţi ai adunării”.124 

Altfel, la români, nădejdea nu dispărea cu una cu două şi iniţiativele 
personale de frondă nu sunt rare. Ioan Bogdan de 45 de ani, în vremea 
episcopatului lui Vasile Moga era la ortodocşi, iar în anul 1860 face un gest 
                                                           
123 A. M. A., 1858, document 326.   
124 George Bariţiu, Pãrţi alese din istoria Transilvaniei, volum II, p. 146.  
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curajos de a ieşi din comunitatea reformată tocmai a opidului Sepsi Sz. 
Giorgy. El a plecat dintre ai săi sub presiune: ,,[…] acest om până la anu 
1848 au fost tot de ai noştri, iară prin revoluţia anului 1848/9 au trecut silit la 
religia reformată şi acuma iarăşi s-au întors la religia în care s-au născut şi au crescut”. 
Iar faptele de mai jos sunt de cea mai mare rezonanţă:125 se ,,[…] 
împărtăşeşte instrumentul de fundaţie al fostului Director de protocol la Canţelaria r. 
Transilvanică Aulică din Viena, Ladislau Tordai, deîmpreună cu cartea acestuia de 
botez dată din partea parohului nostru din Turda Ioann Balag, prin care sus lăudatul 
Domn arătând că dânsul au fost născut şi botezat în legea noastră dreptcredincioasă, 
iară numai în anii juniei sale, când adică vrea a se primi ca filosof într-o fundaţie din 
Clujiu au fost silit a părăsi legea, s-au hotărât a întemeia o fundaţie de 1000 fl. m. c. a 
căreia dobândă anuală să se dea preotului slujitoriu în Turda de legea noastră, pentru 
totdeauna, spre a-şi da consistoriul diecesan părerea sa despre aceea”. 
 

Confruntări şi împliniri. ,,Siliţi să nu rămânem ruşinaţi!  
Limbile patriei şi slovele. A citi, a învăţa” 

 
Sloganul mogaian care marchează activitatea episcopului Vasile 

Moga, şi a însemnat mai mult decât un program specific de lucru, este cel 
ce dă titlul secţiunii de faţă a lucrării noastre. Am citit aici o judecată 
matură pe seama unei experienţe de viaţă, limpede, dovadă sigură că 
episcopul nostru depăşise de pe atunci jena patriotardă. El recunoşte 
realităţile locurilor şi îşi adaptează părerile şi măsurile impuse de condiţia 
sa corespunzător cu ele. În Transilvania, ştia el bine, sunt conlocuitori 
care, la început obligaţi de vremi (saşii), apoi ,,proteguiţi” (trei naţii şi patru 
religii, altele decât românii, în mod aparte şi pe termen mai lung greco-
catolicii), au ajuns la un nivel de viaţă şi de comportament superior 
românilor ortodocşi. La fel de important cât această conştientizare a 
adevărului local este că el merge mai departe, fără complexe şi spaime, cu 
încredere, atribute pe care unii, în anumite cauze, i le contestă total, luând 
în considerare doar anii mai grei dintre toţi anii săi de episcopat 
împovărat. Sud-transilvan născut şi, prin familie trăitor, de generaţii, în 
medii multiculturale, avea clară şi conştiinţa faptului că românii pot topi 
aceste diferenţe, ca intelect şi voinţă naţională. Însă, numai şi numai prin 
silinţă: ,,[…] câte înalte şcoale frumoase sunt ridicate la alte neamuri mai în toate 
oraşele, dar la noi, că suntem o ţară de oameni, să nu fim în stare a ridica […] ca să 

                                                           
125 A. M. A., 1857, document 906. În 18 aprilie 1857, sub numãr 7804, ,,Locoţiinţa Ce. r. a 
Ţãrii”.  
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curajos de a ieşi din comunitatea reformată tocmai a opidului Sepsi Sz. 
Giorgy. El a plecat dintre ai săi sub presiune: ,,[…] acest om până la anu 
1848 au fost tot de ai noştri, iară prin revoluţia anului 1848/9 au trecut silit la 
religia reformată şi acuma iarăşi s-au întors la religia în care s-au născut şi au crescut”. 
Iar faptele de mai jos sunt de cea mai mare rezonanţă:125 se ,,[…] 
împărtăşeşte instrumentul de fundaţie al fostului Director de protocol la Canţelaria r. 
Transilvanică Aulică din Viena, Ladislau Tordai, deîmpreună cu cartea acestuia de 
botez dată din partea parohului nostru din Turda Ioann Balag, prin care sus lăudatul 
Domn arătând că dânsul au fost născut şi botezat în legea noastră dreptcredincioasă, 
iară numai în anii juniei sale, când adică vrea a se primi ca filosof într-o fundaţie din 
Clujiu au fost silit a părăsi legea, s-au hotărât a întemeia o fundaţie de 1000 fl. m. c. a 
căreia dobândă anuală să se dea preotului slujitoriu în Turda de legea noastră, pentru 
totdeauna, spre a-şi da consistoriul diecesan părerea sa despre aceea”. 
 

Confruntări şi împliniri. ,,Siliţi să nu rămânem ruşinaţi!  
Limbile patriei şi slovele. A citi, a învăţa” 

 
Sloganul mogaian care marchează activitatea episcopului Vasile 

Moga, şi a însemnat mai mult decât un program specific de lucru, este cel 
ce dă titlul secţiunii de faţă a lucrării noastre. Am citit aici o judecată 
matură pe seama unei experienţe de viaţă, limpede, dovadă sigură că 
episcopul nostru depăşise de pe atunci jena patriotardă. El recunoşte 
realităţile locurilor şi îşi adaptează părerile şi măsurile impuse de condiţia 
sa corespunzător cu ele. În Transilvania, ştia el bine, sunt conlocuitori 
care, la început obligaţi de vremi (saşii), apoi ,,proteguiţi” (trei naţii şi patru 
religii, altele decât românii, în mod aparte şi pe termen mai lung greco-
catolicii), au ajuns la un nivel de viaţă şi de comportament superior 
românilor ortodocşi. La fel de important cât această conştientizare a 
adevărului local este că el merge mai departe, fără complexe şi spaime, cu 
încredere, atribute pe care unii, în anumite cauze, i le contestă total, luând 
în considerare doar anii mai grei dintre toţi anii săi de episcopat 
împovărat. Sud-transilvan născut şi, prin familie trăitor, de generaţii, în 
medii multiculturale, avea clară şi conştiinţa faptului că românii pot topi 
aceste diferenţe, ca intelect şi voinţă naţională. Însă, numai şi numai prin 
silinţă: ,,[…] câte înalte şcoale frumoase sunt ridicate la alte neamuri mai în toate 
oraşele, dar la noi, că suntem o ţară de oameni, să nu fim în stare a ridica […] ca să 

                                                           
125 A. M. A., 1857, document 906. În 18 aprilie 1857, sub numãr 7804, ,,Locoţiinţa Ce. r. a 
Ţãrii”.  

nu fim de ocară […] deşi sunt vremuri acum sărace, şi noi încă în ele săraci […] 
darul şi îndemnul să ne silim a-l ţinea şi întări”.126 

După ani de lectură şi transliterare a documentelor epocii sale127 
ne-a rămas în gând, dominant, acest apel, mai ales pentru că a fost 
preluat şi de protopopi, de către unii dintre ei pus în lucrare, stârnindu-i 
chiar şi prin alimentarea unei concurenţe între protopopiate.128  

Protopopul Petru Pop din multiculturalul Breţcu merge şi el mai 
departe, apăsând şi el pe clape mai sensibile ale personalităţii în formare a 
românilor, într-o exprimare modernă, livrescă, insistentă, convingătoare: 
,,[…] să ne silim cu creşterea pruncilor noştri întru învăţătura cărţilor, mai întâi pe 
lângă bisericile noastre, apoi şi la alte limbi, şi să lepădăm din inimile noastre norul şi 
negura”, cum citam mai sus. Se făcea acest apel în anul morţii bătrânului 
episcop Vasile Moga, 1845,129 la capătul unei epoci. Sau, încă din 1816, în 
comentarii (care lipsesc, de exemplu, din Budila), în protocolul de la 
Vlădeni,  Braşov:130 „[...] Toate limbile silesc să-şi fericească neamul său, dar 
numai noi oare să stăm cu mânile în poală, să nu udăm grăunţu din sudoarea 
noastră, ca să răsară şi să se facă de seceriş pe seama fiilor noştri”. Andrei Şaguna 
va pleca de la aceleaşi premise, dar în vremi postpaşoptiste, potenţial mai 
favorabile şi folosind mijloace mai adecvate  epocii celei noi. El însuşi va 
lansa un mesaj-slogan care va caracateriza două decenii din lupta sa, îi va 
fi suport în acţiuni dintre cele mai curajoase, mai riscante: ,,O epohă nouă 
au răsărit pentru noi Românii!”, adeseori, invocarea acestuia avea datele unei 
forţări conştiente a realităţii, sub puterea unei convingeri magistrale, 
impusă prin cuvinte-lege. 

Un alt mesaj mogaian care ne-a cucerit, este plin de savoare prin 
sinceritatea sa, apropiat de limbajul comun. Complementar 
evenimentelor din anul 1821, prelungite prin rămânerea în Sibiu şi 
Braşov131 a boierilor fugari din faţa oştilor lui Tudor Vladimirescu, am 
regăsit pe ierarhul pragmatic şi nesupus modelor boiereşti în următoarele 

                                                           
126 Protocoale, Budila, 17 septembrie 1816. 
127 Din Protocoale de porunci de la Muzeul din Fãgãraş şi de la B. M. A., Colecţii speciale. 
128 ,,[...] pentru care bine au voit a porunci ca şi noi cu toţii sã silim a ajuta, care cu cât vom 
putea/:Precum am vãzut şi la vecinele Protopopiaturi:/aşa şi noi sã nu ne lãsãm mai în jos, câte 10 
zloţi cel mai de jos (n. n. minim) şi mai sus cât de mult sã priimeşte, spre care atât sfiinţiile voastre, cât 
şi pre alţi parohieni harnici, socotindu-vã cu titorii bisericii cât veţi putea ajuta şi din venitul bisericii, 
ca sã nu rãmânem ruşinaţi înaintea împãrãţiei care, întâi ne-au dat pildã cã cu acest  ajutori ce vom 
face nu ne vom sãrãci mai tare  de cum sântem”. Ibidem. 
129 Protocoale, Boroşneul Mic, f. 36-37; Breţcu, 28 aprilie 1845. 
130 Ibidem, Vlãdeni I, numãr episcopesc 63, 1821, f. 109. La Budila, lipsesc aceste 
comentarii. 
131 Candid C. Muşlea, Istoria Bisericii Sf. Nicolae din Şcheii Braşovului, volum II, p. 244. 

Astra Sabesiensis

187



indicaţii, cu certitudine personale: ,,[...] Mai încolo vi se vesteşte milostiva 
rânduială episcopească la 31 mart., an curgător dată afară, prin care cu tărie vi să 
porunceşte de aice, înainte de deniile carele se fac în postul paştilor, să nu le mai faceţi 
noaptea, ci sara, pe zio sau dimineaţa, nici în zio de Paşti să nu vă băgaţi mai de 
noapte în Biserică, ci numai după cum iaste obiceiul şi în celelalte dumineci a intra, 
căce că fiind omenii zdrobiţi de tot lucru şi mai tare să fie zio şi de tot nopte cu slujba 
să zdrobesc şi mai tare, câtă n-au nici odihnă de slujbă de praznic, nu vă uitaţi la 
tipic, căci acele slujbe mai cu seamă pentru călugări şi boieri, care dorm zio, nu 
lucrează, cum vedem cu ochii noştri pe destui din Ţara Românească veniţi, că zioa 
dorm şi noaptea pot priveghe. Sibiu, 4 aprilie 1823”.132 Apropiat de lumea 
rurală  transilvană, pe de o parte, aici şi în alte locuri el înţelege nevoile şi 
necazurile cotidiene ale acesteia. Pe de altă parte, ierarhul din el este 
preocupat de foloasele pe care le aduce participarea la slujba 
dumnezeiască de Duminică, şi deci, în orice condiţii, fie şi în primăvară 
truditoare şi marcată de slăbiciuni trupeşti acumulate peste iarnă, slujba 
trebuie să poată fi ascultată cu atenţie şi înţeleasă de creştini. Dar ei, fără 
a li se putea imputa vreo vină, adorm la slujbă osteniţi, pentru că au ieşit 
greu din iarnă, sunt slăbiţi şi de greutăţile plugului şi altor lucrări agricole. 
Ironia la adresa unei clase privilegiate extracarpatice, care nu se mai dă 
dusă din oraşele evoluate sud-transilvane, după doi ani buni de la sfârşitul 
rebeliei lui Tudor, este şi ea vizibilă.133 

Fie şi numai din enunţul acestor subiecte, după o selecţie 
personală, ele fiind de fapt impresionant de multe, este clar că episcopul 
Vasile Moga a gestionat starea Bisericii Ortodoxe asumându-şi, de nevoie 
şi de voie, numeroase  misiuni, pe toate, de toate felurile. 

Mai realizăm că implicarea sa trebuie să fi fost majoră în aceste 
cazuri şi lucrurile stau aşa chiar dacă au o vizibilitate mai redusă azi.   

Lucruri necurate, incredibile azi, şi mai ales păgubitoare, se 
petreceau nu doar la gestionarea banilor şi la însuşirea de către unii preoţi 
a moşiilor bisericeşti, ci pe un teren chiar mai sensibil. La 12 februarie 
1821,134 când deja această parte de Europă, şi nu numai, era neliniştită din 
cauza diverselor răbufniri revoluţionare, în Ardeal  se vântură anunţul că 
aici se  vând antimise ale lui Vasile Moga false: ,,[…] Supt num. arhieresc 
100 a. c., înştiinţează Preosfinţitul Domnul Vlădica precum Ci. Protopop al 
Orăştii, Nicolau Adamovici, au aflat nişte antimise viclene, nesfinţite, tipărite pe 

                                                           
132 Protocoale, Sibiu Iosefin, f. 29.   
133 Este cunoscut cã saşii ,,s-au înghesuit” în acei ani prin spaţii ,,din fundu curţii” ca sã-şi 
poatã închiria casele, pe bani buni, fugarilor, care ,,nu se mai dãdeau duşi” din Braşov şi 
Sibiu.   
134 Protocoale, Sibiu Iosefin, f. 85.  
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indicaţii, cu certitudine personale: ,,[...] Mai încolo vi se vesteşte milostiva 
rânduială episcopească la 31 mart., an curgător dată afară, prin care cu tărie vi să 
porunceşte de aice, înainte de deniile carele se fac în postul paştilor, să nu le mai faceţi 
noaptea, ci sara, pe zio sau dimineaţa, nici în zio de Paşti să nu vă băgaţi mai de 
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căce că fiind omenii zdrobiţi de tot lucru şi mai tare să fie zio şi de tot nopte cu slujba 
să zdrobesc şi mai tare, câtă n-au nici odihnă de slujbă de praznic, nu vă uitaţi la 
tipic, căci acele slujbe mai cu seamă pentru călugări şi boieri, care dorm zio, nu 
lucrează, cum vedem cu ochii noştri pe destui din Ţara Românească veniţi, că zioa 
dorm şi noaptea pot priveghe. Sibiu, 4 aprilie 1823”.132 Apropiat de lumea 
rurală  transilvană, pe de o parte, aici şi în alte locuri el înţelege nevoile şi 
necazurile cotidiene ale acesteia. Pe de altă parte, ierarhul din el este 
preocupat de foloasele pe care le aduce participarea la slujba 
dumnezeiască de Duminică, şi deci, în orice condiţii, fie şi în primăvară 
truditoare şi marcată de slăbiciuni trupeşti acumulate peste iarnă, slujba 
trebuie să poată fi ascultată cu atenţie şi înţeleasă de creştini. Dar ei, fără 
a li se putea imputa vreo vină, adorm la slujbă osteniţi, pentru că au ieşit 
greu din iarnă, sunt slăbiţi şi de greutăţile plugului şi altor lucrări agricole. 
Ironia la adresa unei clase privilegiate extracarpatice, care nu se mai dă 
dusă din oraşele evoluate sud-transilvane, după doi ani buni de la sfârşitul 
rebeliei lui Tudor, este şi ea vizibilă.133 

Fie şi numai din enunţul acestor subiecte, după o selecţie 
personală, ele fiind de fapt impresionant de multe, este clar că episcopul 
Vasile Moga a gestionat starea Bisericii Ortodoxe asumându-şi, de nevoie 
şi de voie, numeroase  misiuni, pe toate, de toate felurile. 

Mai realizăm că implicarea sa trebuie să fi fost majoră în aceste 
cazuri şi lucrurile stau aşa chiar dacă au o vizibilitate mai redusă azi.   

Lucruri necurate, incredibile azi, şi mai ales păgubitoare, se 
petreceau nu doar la gestionarea banilor şi la însuşirea de către unii preoţi 
a moşiilor bisericeşti, ci pe un teren chiar mai sensibil. La 12 februarie 
1821,134 când deja această parte de Europă, şi nu numai, era neliniştită din 
cauza diverselor răbufniri revoluţionare, în Ardeal  se vântură anunţul că 
aici se  vând antimise ale lui Vasile Moga false: ,,[…] Supt num. arhieresc 
100 a. c., înştiinţează Preosfinţitul Domnul Vlădica precum Ci. Protopop al 
Orăştii, Nicolau Adamovici, au aflat nişte antimise viclene, nesfinţite, tipărite pe 

                                                           
132 Protocoale, Sibiu Iosefin, f. 29.   
133 Este cunoscut cã saşii ,,s-au înghesuit” în acei ani prin spaţii ,,din fundu curţii” ca sã-şi 
poatã închiria casele, pe bani buni, fugarilor, care ,,nu se mai dãdeau duşi” din Braşov şi 
Sibiu.   
134 Protocoale, Sibiu Iosefin, f. 85.  

pânză de bumbac, batăr că într-însele s-au aflat scris a fi de arhiereul Vasilie Moga; 
să nu cumpăraţi de acest feli de antimise viclene nesfinţite ca să nu cădeţi în greu 
canon, precum ştiţi că s-au poruncit, că nu sunteţi slobozi a cumpăra nimica pre sama 
bisericii fără ştirea protopopilor locului”. Doar că, într-un alt protocol,135 de 
altfel unul dintre cele destul de complete, protopopul sau preotul 
primitor, neatent la conţinutul în detaliu, a deturnat mesajul şi, reluând 
texte ,,pe sărite”, informează şi invită la a se cumpăra acele antimise. De 
aceea se şi insista mereu pe obligaţia de a completa ritmic şi corect 
protocoalele comisiilor. Se furau piese din biserici, mai ales pentru că 
aceste edificii erau plasate la marginile satelor. În anul 1824 intervine pe 
un caz numit azi ,,foloase necuvenite”. Preotul Petru Cozma din Hosmaş 
Turda, dă un atestat unei cătane pe 20 creiţari de la ,,cei ce-şi ţin viaţa sa cu 
porţie cătănească” să nu se mai ia bani.136 Prin protopopiate se caută copii 
fugiţi de acasă, se fac divorţuri ilegale etc. La temele mai sus invocate 
adăugăm implicarea sa în apărarea sănătăţii credincioşilor, a copiilor, 
eventual prin vaccin şi reglementarea partajelor în divorţuri, a văduvelor 
cătăniţe şi schilozilor,137 popularizarea caselor de asigurare a bunurilor 
care, deşi toate fac parte din programul imperial au în sine o componentă 
naţional-umană românească, şi chiar de adaptare a unei tematici 
moderne, a limbajului propriu pentru eficientizarea mesajelor. În anul 
1840 se semnalează că şi din biserica Breţcului, cum şi din capela 
episcopească, şi nu numai, s-au furat: un potir, un disc, un alt vas, 
linguriţe, theoplata şi o pereche de paftale, toate de argint etc.138 

Toate acestea, şi multe altele, fac parte din marea sumă, din 
totalul de final al mărunţişurilor importante care circumscriu un mandat, 
dau determinarea în societatea românească ortodoxă a episcopatului 
mogaian. 

Limbile patriei şi slovele. O expunere majoră în vremea 
episcopului Vasile Moga o are şi spinoasa problemă a limitării ,,limbilor 
patriei”, ale birocraţiei austriece, şi chiar excluderea din funcţiune a 

                                                           
135 Ibidem, Ţichindeal, f. 95.  
136 Ibidem,  p. 130.  
137 Ana Grama, ,,Documente arhivistice din sate transilvãnene privind rãzboaiele 
antinapoleoniene”, în Revista de Etnografie şi Folclor, numãr 1-2, 1998, pp. 73-88; Eadem, 
,,Copilãria. Într-o lume realã complexã, schimbãtoare şi mereu asemenea. Contribuţii 
documentare”, în volumul 9 ipostaze ale copilãriei româneşti, coordonat de Luminiţa 
Dumãnescu, Cluj-Napoca, International Book Access, 2008, pp. 9-62; Eadem, 
,,Probleme sanitare în satul românesc transilvan. Contribuţii documentare din secolele 
al XVIII-lea şi al XIX-lea”, în Anuarul Muzeului de Biologie Umanã, Ploieşti, numãr 6, 1985, 
pp. 193-198.    
138 Protocoale, Vlãdeni, manuscris 90, IV/21, f. 45 v. 
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slovelor din limba română. Ea reflectă diverse realităţi dar, în principal, 
este un paradox al existenţei şi evoluţiei particularităţilor esenţiale ale 
naţiei. De la înaltele forum-uri se fac presiuni extraordinare pentru a se 
folosi alfabetul latin într-o limbă predominant de origine latină. De 
ambele părţi se înregistrează insistenţă, rezistenţă, neputinţă, acceptare, 
încercări, renunţări perturbatoare. La rândul său, această campanie, de 
care ne-am ocupat în urmă cu mai bine de trei decenii,139 atrage după sine 
şi alte realităţi, cum este pregătirea dascălilor şi funcţionarilor, predarea în 
şcoli, tipăriturile, birocraţia etc. Revelăm aici, referindu-ne la o vreme ce a 
urmat practicii secretarilor episcopilor sârbi, căutări într-o lume teoretic 
politico-lingvistică, de fapt de un exerciţiu special în comunicarea 
autorităţilor cu supuşii săi. Şi, toate acestea, s-au petrecut, sub păstorirea 
episcopului Vasile Moga, nu în ultimul rând prin directorul general al 
şcoalelor, Moise Fulea, din anii 1846-1847 a vicarului Andrei Şaguna. 

Prima circulară din seria celor ce ne interesează este cea care 
transmite ordinul gubernial de sub numărul 5964, din 4 mai 1813, 
cunoscută de noi în două variante. În prima,140 se porunceşte ,,[...] ca 
dascălii şi diecii carii nu vor fi procopsiţi cu învăţături nemţeşti, latineşti, ungureşti 
nicicum la candidaţie de preoţie să nu să pună”. Interpretând acest text, se 
poate admite că autorităţile erau preocupate de complexitatea pregătirii 
micilor funcţionari în parte; acesta chiar era un scop al măsurii în 
discuţie, interesant pentru români. În varianta a doua,141 apare o 
informaţie în plus: cunoaşterea limbilor străine e impusă şi de necesitatea 
ca dascălul ,,făcându-să preot să poată fi şi natarăş satului”, să scrie deci curent 
în latină, germană sau maghiară. De fapt, autorităţile se temeau de 
extinderea activităţilor preoţilor în probleme laice; un decret gubernial 
din anul 1805 interzice să se facă vreo publicaţie neoficială.142 Un altul, 
împărătesc,143 ,,[...] porunceşte ca preoţii în cuvântările lor să nu să amestece în 
întrebările ce să ţin de administraţia politicească”. 

În anul 1816,144 popularizându-se alte decrete, se înregistrează o 
nouă preocupare pentru scrierea românilor: ,,[...] Cantorii cei deodată şi 
dascăli să înveţe copiii a cunoaşte şi slovele ungureşti latineşti şi a scrie cu acelea în 

                                                           
139 Ana Grama, ,,Mesajul scrisului românesc din documente sãteşti transilvane (1780-
1850)”, în Revista Arhivelor, numãr 4, 1989, pp. 349-356. 
140 Protocoale, Cuştealnic, manuscris 328, numãr 75. Uneori cifrele diferã de la un 
protocol la altul din cauza unor erori datorate diverselor niveluri de preluare.  
141 Ibidem, Vlãdeni, manuscris 90, numãr consistorial 281, din 14 iulie. 
142 Ibidem, Budila, manuscris 178, f. 1, 19 februarie, numãr consistorial 258. 
143 Din 23 noiembrie 1843, numãr 5336, gubernial din 26 ianuarie, numãr 1014. 
144 Protocoale, Vlãdeni, f. 113; decretul împãrãtesc 1281 din 10 mai şi cel gubernial 5806 
din 18 iunie.  
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extinderea activităţilor preoţilor în probleme laice; un decret gubernial 
din anul 1805 interzice să se facă vreo publicaţie neoficială.142 Un altul, 
împărătesc,143 ,,[...] porunceşte ca preoţii în cuvântările lor să nu să amestece în 
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limba românească, ca aşa cei ce ar voi să treacă la şcoli mai înalte de altă limbă să 
aibă ceva temeiu şi deprindere de mai înainte”. E posibil ca şi aici motivaţia, atât 
de evident în interesul românilor, să fi apărut ca o completare la 
consistoriul sibian. Pregătirea românilor pentru şcoli superioare era de 
mare actualitate în 1816. În acel an, ,,a sa mărire împărătească” a cugetat ca 
,,[...] neamul românesc să se procopsească şi au rânduit ca să să trimită la şcoalele 
cele mari împărăteşti în Beci trei feciori de rumân neuniţi la învăţătură pe cheltuiala 
sidoxii”, o nouă serie de teologi. Evident, în acest caz erau de ,,lipsă feciori 
harnici”, care să fi ,,isprăvit învăţăturile şcoalelor latineşti şi a altor limbi”. Ca să 
se asigure o astfel de pregătire, se dădeau indicaţii concrete despre 
obligaţiile părinţilor în acest sens; ,,că de nu vom învăţa dintru tinerimea 
noastră, nu vor fi nici cine să-să trimită în Beci şi vom pierde acel bine mare”.145 

Apelurile anului 1816 sunt chiar mai generoase şi se reiau, 
completate cu alte detalii atractive şi trimit la esenţa intereselor concrete 
ale românilor, de data aceasta civico-politice. Cu referire la acestea, la 23 
februarie 1822, din Sibiu se porunceşte ca ,,[…] Să îngăduesc indimurile (n. 
n. individumurile)/persoanele/neunite care vor fi săvârşit poruncitele cuviincioasă 
învăţături, încât îngădue lejile ţării şi hărnicia lor, să să priimească la diregătoriile de 
obşte. Aceaste hotărâri despre partea Sc. Ep. s-au fost făcut cunoscute cuviincioşilor 
protopopi prin ţirculari eşit de supt Nr. 611/1816, dar acuma numai pentru aceia 
să poftesc iarăşi că ce În. C. Gub., prin mil. său Dicret din 24 Dech. a. t. Nr. 6423 
eşit, au înştiinţat încoace precum că tisturile  din afară despre toate aceste Punctumuri 
încă sânt înştiinţate şi îndatorate a plini ceale ce să cuvine lor să plinească şi să să ţie 
în samă”.146 În anul 1816, însă, se exprima pentru prima dată şi afirmaţia 
că literele latineşti sunt echivalente cu scrierea maghiară, un neiertat abuz 
şi o mare greşeală tactică a autorităţilor. Prin repetarea ei, câteva decenii 
de acum încolo românii vor fi permanent avizaţi asupra pericolului care îi 
ameninţa, deznaţionalizarea, şi nu-şi asumă grija autorităţilor pentru 
problemele lor notariale sau de şcolarizare superioară, cu atât mai puţin 
pentru relatinizarea culturii româneşti. 

Din Paloş, la 27 noiembrie 1817,147 se popularizează observaţiile 
lui Moise Fulea, director general al şcoalelor neunite din Ardeal, 
nemulţumit de neparticiparea unor dascăli la cursuri de perfecţionare: 
,,[...] Pentru care porunceşte măria sa dascălilor să înveţe pruncii în cursul acesta a 
scrie cu slovele ungureşti româneşti [...] care dascăl nu va şti a ceti şi a scrie cu slovele 
ungureşti româneşti să înveţe pe unde poate, de nu [...] să vor pune din slujbă jos [...] 
cataloagele să le aibă cu slovele ungureşti”. Acelaşi Moise Fulea, într-o circulară 

                                                           
145 Ibidem, Budila, f. 68. 
146 Ibidem, Ţichindeal, f. 102.  
147 Ibidem, Budila, f. 140. 
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şcolară din 1822, enumera, pe lângă necesitatea de a-i învăţa pe cei mici 
,,aritmitica din cap, cunoaşterea banilor şi a măsurilor”, iar pe cei mari ,,aritmetica 
cu ţifre”, obligativitatea de a-i învăţa pe cei mici să ,,numească” slovele 
latine, iar pe cei mari să ,,scrie cu slove latineşti şi româneşti”.148 

Tot fără a asocia latina cu limbi străine românilor, ca şi în 
circulara de mai sus, scrie şi magistratul Braşovului, în anul 1826: ,,[...] 
arătările conzignaţiei despre copii şi copile în parohia ta botezaţi, la toate trei luni cu 
slove latineşti să scrieţi”.149   

Un document deosebit de interesant este decretul gubernial 7510 
din august 1829 care, în versiunea din protocolul satului Trapold este 
următorul: ,,[...] să nu să mai trimită nici aceluiaş înălţat, nici la prea înaltul tract 
împărătesc jalbe şi relaţii în limba românească, nefiind aceasta acolo cunoscută şi 
neavând totdeauna cine o preface, ci aceasta să să facă în limba acelora în alte locuri 
cunoscută şi pentru leznirea acestui lucru să să înveţe în toate şcoalele româneşti, mai 
cu seamă în a candidaţiilor de preoţie, limba ungurească [...] când daţi ceva jalbe sau 
faceţi vreo relaţie încoace, care ar trebui să  meargă la înaltul Crăescul Guberniu, 
aceia să o faceţi în limba la înălţatului [Guberniu] cunoscută, că altminterea nu să va 
primi”.150 Puţini destinatari s-au conformat acestei porunci, deoarece după 
câteva luni se emite un alt decret, 1830, cu dispoziţia ca ,,[...] fieltice scrisori 
[să] nu să mai trimeată mai mult în limba românească, ci ungurească sau într-altă 
limbă aceloraşi ofiţionalaturi şi în alte locuri cunoscută”.151 

Deci, în orice limbă, numai româneşti nu. Pentru această 
alternativă şi decretul din 1830 e neeficient, în aceiaşi termeni chestiunea 
e reluată în anul 1832. Decret gubernial număr 2884 din 26 martie, prin 
care iarăşi se cere ca ,,[...] conşpăcturile protopopilor în rândul taxei hirurghiceşti 
să să lucre sau în limba latinească, sau nemţească, sau ungurească”.152 Vasile Moga 
a ales, pentru ,,documenturile” care plecau din cancelaria consistorială, chiar 
limba latină. 

În primăvara lui 1833, la Trapold, se înregistrează următoarele: 
,,[...] Nicolae Baci (?) au dat la împărăţie sfat ca să să strângă toţi diacii, dascălii, 
preoţii şi protopopii a învăţa a scrie cu slove ungureşti şi latineşti şi mai mult să nu 
mai scrie cu slove rumâneşti ca până acuma nici jalbe, nici protocoale”.153 În acele 
condiţii de rezistenţă tacită, faptul că autorităţile numeau slovele 
(chirilice) ,,româneşti”, era un argument suficient pentru a le folosi în 
                                                           
148 Ibidem, Vlãdeni, f. 115-116. 
149 Numãrul magistratului Braşovului 3850 din 15 noiembrie 1826. Protocoale, Vlãdeni II, 
manuscris 88, f. 3. 
150 Ibidem, Trapold, manuscris 86, f. 19; Sibiu Josefin, manuscris 155, f. 49. 
151 Ibidem, Sibiu Iosefin, f. 50. 
152 Ibidem, Vlãdeni II, f. 17.    
153 Ibidem, Trapold, f. 27; Sibiu, f. 55. 
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preoţii şi protopopii a învăţa a scrie cu slove ungureşti şi latineşti şi mai mult să nu 
mai scrie cu slove rumâneşti ca până acuma nici jalbe, nici protocoale”.153 În acele 
condiţii de rezistenţă tacită, faptul că autorităţile numeau slovele 
(chirilice) ,,româneşti”, era un argument suficient pentru a le folosi în 
                                                           
148 Ibidem, Vlãdeni, f. 115-116. 
149 Numãrul magistratului Braşovului 3850 din 15 noiembrie 1826. Protocoale, Vlãdeni II, 
manuscris 88, f. 3. 
150 Ibidem, Trapold, manuscris 86, f. 19; Sibiu Josefin, manuscris 155, f. 49. 
151 Ibidem, Sibiu Iosefin, f. 50. 
152 Ibidem, Vlãdeni II, f. 17.    
153 Ibidem, Trapold, f. 27; Sibiu, f. 55. 

continuare. De fapt, în anul 1833, atmosfera este tot mai încărcată; 
circularele pe această problemă sunt tot mai dese şi mai drastice: 
,,correspondetii să se scrie cu litterae latineşti si nimene să nu se preotzaszce”. Astfel, 
se ajunge să se impună decretul de curte din 21 august, număr 5903,154 
din care transcriem în ortografia documentului: ,,[...] Se porunsaste, qua de 
aits enainte atatu protocollele, quot si alte cu zisele litterae”. 

În bună măsură, acest mod de a folosi latinele a compromis acum 
grafia cu litere şi nu a fost o etapă de ,,căutări” specifică începuturilor, ci 
o tehnică artificială impusă în mod expres; concomitent, românii scriau 
cu latine şi chirilice o frumoasă limbă românească. 

De prin 1833-1834, în cvasitotalitatea protocoalelor, se va scrie 
cu latine, până în anul 1848. Dar nu în toate satele, pentru că în viitor 
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româneşti (n. n. a scrie), se merge la Cursu se înveţe, la Paşti până la Rusale, 
altmintrelia se vor pune alţii en locu lor”.155 Pe linia iniţiată tot de el în 1822, 
Moise Fulea, iată, ca un cărturar patriot ce era, face o precizare esenţială, 
nu mai asociază latinele, nici scrierii, nici limbii maghiare. Nu acelaşi 
lucru îl fac (gândesc) şi alte autorităţi. 

În anul 1835: ,,[...] Dupe formularul de mai jos următori, care vi se 
trimite de aicea, trebuie scrisă cu slovele latineşti sau ungureşti”.156 După numai 
câteva luni, tot în 1835 (cu numărul gubernial 8407), pentru a ,,[...] nu se 
trimite candidaţi de preoţie care nu ştiu scrie şi ceti cu slovele latineşti şi ungureşti”,157 
se trimite o nouă circulară.   

În anul 1838, un decret de referinţă, în sensul care ne interesează, 
pleacă spre Sibiu la 22 decembrie, cu numărul gubernial 13.275, în baza 
căruia se emite o circulară la începutul anului următor, cu numărul 
consistorial 68. Îi cunoaştem conţinutul doar din referinţele care-l invocă 
până în anul 1842.158 

În anul 1840, scoaterea limbii române din acte oficiale şi a 
literelor chirilice din orice text (nebisericesc) era destul de generalizată, 
dar bătălia nu era nicicum încheiată, într-un protocol (registru) deosebit 
de interesant, şi pentru că este din Boroşneul Mic, Tractul Trei Scaune, 
                                                           
154 Ibidem, Sibiu Iosefin, f. 55; Cf. şi Ilarion Puşcariu, Documente pentru limbã şi istorie, 
volum II, p. 195. 
155 Protocoale, Vlãdeni II, 126. Simion Datcu retransmite de la Braşov în 24/2 aprilie 
1834; circulara ajunge, însã, târziu la sate pentru a mai fi eficientã. 
156 Ibidem, Mucundorf, manuscris 154, f. 2.  
157 Ibidem, f. 3. 
158 A. M. A., Sibiu, Registre, numãr 11. 
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unde activa, de altfel, curajosul paşoptist Petru Pop din Breţcu, toate 
circularele din anii 1840-1861 sunt scrise cu chirilice. Aici se şi transcrie o 
notă, ironică dacă n-ar fi tristă, a unui ierarh descurajat, Vasile Moga. 
Formularul trimis e ,,[...] scris în limba latinească, că în limba românească poate 
că nu să va primii la Tistie şi fiindcă preoţii sunt în locul apostolilor, şi apostolii la 
rusalii au grăit în toate limbile, socotesc că vor înţelege formularul acela”.159 

În frământatul an 1842, autorităţile se ocupă tot mai insistent de 
literele şi scrisul românilor, în decretul gubernial 4170 din 30 aprilie   
,,[...] se porunceşte ca episcopul să arate până unde au învăţat clerul neunit a scrie ş-a 
ceti cu slove latineşti”,160 în mod expres se cere ca (măcar) răspunsul la 
întrebarea pusă să fie redactat cu aceste ,,slove”. Tot acum se fac referiri 
la decretul din 1838 în care se poruncise acelaşi control sever asupra 
celor tineri ,,[...] luând afară pe preoţii cei bătrâni care n-au fost învăţatu a scrie cu 
slove latineşti sau ungureşti şi încă de să vor sili tot mai bine se vor deprinde cu zisele 
slove a scrie”.161 Spaţiul bisericesc părea a fi ultimul teren ce trebuia 
,,asanat” de chirilice. Dar nu era aşa. Ne-o dovedeşte circulara următoare 
din 1843: ,,[...] S-a tot poruncit freciilor voastre, precum şi la tot cleru din Ardeal, 
ca pe vremea viitoare Protocoalele cununaţilor, botezaţilor şi morţilor şi al bunei 
învoiri şi al comisiilor episcopeşti enca şi altu care sunt din dregatorie le scrieţi, să le 
purtaţi cu litere şi slove latineşti sau ungureşti”.162 Şi deşi mult apărate de 
abuzurile care le stricau, devenind ilizibile, dacă preoţii nu sunt tocmai 
pregătiţi corespunzător, ca să nu se împiedice la predicaţie, încă în anul 
1817 li se aprobă/li se recomandă să şi-o scrie în protocolul comisiilor,  
s-o aibă la îndemână. 

Următoarele două circulare, înregistrate pe chiar aceeaşi filă în 
protocolul de la Mag, se referă tot la alfabet. Dar, cum suntem în anul 
1843, chestiunea era de cea mai mare actualitate. Din mediul sătesc 
investigat, unde activa o intelectualitate ,,plebee”, cum o numea cineva, nu 
ne parvin semne de indignare făţişă, condeiele nu ,,scapără scântei” în faţa 
proiectului de lege din anul 1842. Dar opoziţia este inexpugnabilă, tacită 
şi tenace, şi, ca un colos, se mişcă greu, dar merge înainte pe drumul său 
şi refuză limbile străine sieşi, împreună cu alfabetul pe care acestea şi l-au 
însuşit, ca fiindu-le lor specifice. Şi dintre aceşti conservatori, ,,[...] care nu 
scrie (n. n. cu latine) să arate dânsul, să dea adeverinţă de la mina sa, din ce pricini 
                                                           
159 Protocoale, Boroşneul Mic, manuscris 89, f. 2. 
160 Ibidem, Mag, manuscris 87, f. 3. 
161 Ibidem, f. 4; Trapold, f. 31; protocolul consistorial din 1842, în A. M. A., Registru 11, 
sub numãr consistorial 274. Informaţiile se referã la decretul gubernial 13.275 din 22 
decembrie 1838 şi la circulara numãr 68 din 1839 despre care se raporteazã cã au fost 
popularizate la sate. 
162 Ibidem, Mag, f. 4. 
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Următoarele două circulare, înregistrate pe chiar aceeaşi filă în 
protocolul de la Mag, se referă tot la alfabet. Dar, cum suntem în anul 
1843, chestiunea era de cea mai mare actualitate. Din mediul sătesc 
investigat, unde activa o intelectualitate ,,plebee”, cum o numea cineva, nu 
ne parvin semne de indignare făţişă, condeiele nu ,,scapără scântei” în faţa 
proiectului de lege din anul 1842. Dar opoziţia este inexpugnabilă, tacită 
şi tenace, şi, ca un colos, se mişcă greu, dar merge înainte pe drumul său 
şi refuză limbile străine sieşi, împreună cu alfabetul pe care acestea şi l-au 
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159 Protocoale, Boroşneul Mic, manuscris 89, f. 2. 
160 Ibidem, Mag, manuscris 87, f. 3. 
161 Ibidem, f. 4; Trapold, f. 31; protocolul consistorial din 1842, în A. M. A., Registru 11, 
sub numãr consistorial 274. Informaţiile se referã la decretul gubernial 13.275 din 22 
decembrie 1838 şi la circulara numãr 68 din 1839 despre care se raporteazã cã au fost 
popularizate la sate. 
162 Ibidem, Mag, f. 4. 

nu scrie cu slovele numite [...] toate lucrurile acestea să le scrieţi cu slove latineşti”,163 
(decret gubernial număr 9631 din 1843). Prevederile decretului 4170 din 
1842 apar şi în forma: ,,[…] cât au procopsit cu buchile ungureşti sau latineşti în 
citit şi în scris”,164 iar ale celui din 1843, astfel: ,,[...] să cere a să da informaţie în 
limba ungurească, nemţească sau latină [cât s-a făcut] progres în scrierea protocoalelor 
cu litere latine sau maghiare”.165 

În anul 1845, într-o singură circulară se invocă de trei ori 
obligativitatea de a scrie protocoalele ,,[...] şi alte corespondiţii câte veţi avea cu 
acest scaun protopopesc, după poruncă totu cu litere latineşti”.166 Protopopul care 
dă această circulară, al Miercurii, Petru Bădilă (cărturar patriot, pune 
bazele unei biblioteci personale încă la începutul secolului, în vremea 
studiilor la Viena), vizitează localitatea Mag în 19 octombrie 1844167 şi în 
2 noiembrie 1845168 şi  face însemnări cu alfabet de tranziţie. 

În anul 1846,169 se cere (iarăşi) ca ,,[...] protocoalele matriculare şi alte 
corespondenţii oficioase să nu le mai scrie cu slove chirilice, ci cu litere latine”. 
 Dacă mai bine de patru decenii astfel de ,,porunci” au fost mereu 
reluate, aceasta e o dovadă, pe de o parte, a voinţei autorităţilor de a le 
aplica în interesul lor, iar pe de altă parte, a consecvenţei cu care românii 
le ocoleau sau le ignorau. Andrei Şaguna, în 1847,170 când consemnează o 
verificare făcută protocoalelor din Sibiu, foloseşte iar chirilice (alfabet de 
tranziţie). 

În timpul revoluţiei şi în deceniul următor autorităţile austriece 
nu s-au mai preocupat  de ,,alfabetul” românilor; ei nu mai puteau fi 
înfruntaţi cu această chestiune ,,minoră”. Doar Dieta de la Pojon se mai 
ocupă de ,,limbi” şi ,,alfabete”, înglobându-le politicii sale naţionaliste, 
fatală pentru interesele revoluţiei. 

Atitudinea episcopului Şaguna faţă de alfabetul chirilic, faţă de 
această problemă ce a tulburat societatea românească decenii la rând, iese 
mai bine la iveală în deceniile când bătălia pentru limba română devine 
deschisă, sub auspiciile Dietei de la Sibiu, dar şi în afara acesteia.171 Când 
nu simte intenţii duşmănoase, devine un corespondent politicos. 

                                                           
163 Ibidem. 
164 Ibidem, f. 64. 
165 Ibidem, f. 66. numãr 9631 din 11 februarie. 
166 Ibidem, f. 5. 
167 Ibidem, f. 4. 
168 Ibidem, f. 6. 
169 Ibidem, Sibiu Iosefin, f. 69. De la curte pleacã decretul 418 din 3 februarie, reluat la 
guberniu în 5 martie, cu numãr 2729 şi la Consistoriu cu numãr 196.  
170 Ibidem, f. 74. 
171 Cf. A. M. A., 1860, document 161 şi 1862, document 599, 372. 
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Referindu-se la cartea Îndreptare spre a începe o economie pre un teritoriu de 20 
jugăre, tipărită în limba maghiară de Reuniunea Economică din Cluj, îşi 
descoperă respectuoasa mulţumire pentru darul primit (cartea), apreciază 
zelul societăţii şi observă că, deoarece printre români ,,[...] sau nicidecum, 
sau numai pucinu cunosc limba maghiară, aru fi de doritu” a se tipări asemenea 
cărţi folositoare şi în limba română. În anul 1862, întreţine o 
corespondenţă de următorul gen: ,,Care sunt beneficiarii ajutorului 
împărăresc?”. Numele lor s-a menţionat în scris. Nu pot fi identificaţi 
pentru că s-a răspuns doar în româneşti (cu chirilice), i se răspunde. ,,Să-l 
citească în româneşti”, precizează episcopul Andrei Şaguna, cu o deplină 
demnitate specifică temperamentului său, mai ales în anii liberalismului. 
Unei adrese de la Baia de Criş îi răspunde că protocoalele nu trebuie 
scrise bilingv, ci româneşte, deşi autoritatea politică a Zarandului cerea 
altfel,  fără a nega obligativitatea literelor (latine). 

După ce am urmărit circularele al căror conţinut se referă la 
alfabetul şi limba scrierii românilor, să facem câteva referiri la datele 
exterioare ale acestor documente săteşti, protocoalele de porunci, cărora, 
de această dată le putem asocia şi pe cele de stare civilă.172 De fapt, aceste 
date ne-au atras atenţia că ne găsim în faţa unei situaţii mult mai 
complexe decât s-ar părea, mai ales pentru că, păstorii ortodocşi Vasile 
Moga şi Andrei Şaguna sunt, ambii, acuzaţi, extrem de simplist, inexact, 
drept contrarii ai literelor străbune, latineşti. 

În 1780-1833 (1834), în toate satele se scrie cu chirilice. În 1833 
(1834)-1848, în aproape toate se scrie cu latine, dar ortografie 
maghiarizată exasperantă, stricătoare de limbă. În 1849 (1850)-1865 (în 
unele cazuri 1861) alfabetul chirilic reapare. 

Privit de aproape, cunoscând bine împrejurările, acest fapt are 
toate semnalmentele unui gest de descătuşare, de eliberare de sub o 
ordine apăsătoare, de negare a vechilor stări impuse de o autoritate 
                                                           
172 Prezentãm o sumarã descriere a protocoalelor citate: Boroşneul Mic, 1840-1861 scris 
în grafie chirilicã; Cuştealnic, 1780-1821, scris în grafie chirilicã; dupã o întrerupere de 
18 ani se reia, în 1843, cu caractere latine; Mag, începe din 1842 cu litere latine şi 
continuã în acest fel pânã în 1848, când apar chirilicele; Mucundorf, începe în 1836 cu 
latine; din 8 mai 1848 şi pânã în 1864 este scris cu chirilice; Sibiu Josefin, din 1780-1833 
scris cu slove chirilice, în 1833 avem 8 circulare cu chirilice şi 7 cu latine, în 1848 se reia 
alfabetul chirilic; Trapold, din 1825-1833 scris cu chirilice-latine; din 1833 dateazã o 
singurã circularã scrisã cu latine; din 1842-1846 se pãstreazã câteva circulare, 
retranscrise, cu chirilice; Vlãdeni, 1784-1833 grafie cu mixte; cu circulara 544 din 1833 
se trece la scrierea cu latine, pânã la cea din 5/17 octombrie 1849, de când se revine la 
vechiul alfabet; pentru protocoalele de stare civilã citãm din Arhivele Statului Sibiu, S 
58, S 62, S 66, şi exemplele ar putea continua. Iatã, deci, cã nu ne aflãm în faţa unei 
acţiuni izolate sau întâmplãtoare nici când se renunţã, nici când se reia alfabetul mixt. 
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172 Prezentãm o sumarã descriere a protocoalelor citate: Boroşneul Mic, 1840-1861 scris 
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dezavuată. Doar la Boroşneul Mic s-a scris, cu ostentativă consecvenţă, 
numai cu chirilice, chiar şi în anii atât de tensionaţi ai deceniilor patru şi 
şase. Am reţinut acest caz particular pentru semnificaţia sa: ne găsim  
într-un sat din Tractul Trei Scaune, unde deznaţionalizarea era deosebit 
de activă, un real pericol pentru naţie. Aici, nu  se făcea nicio concesie şi 
tot ce era specific românesc trebuia păstrat cu orice preţ; nume, puritatea 
culorilor din costumele populare173 şi  chirilicile, când de fapt ei erau buni 
cunoscători ai literelor, ai limbii maghiare chiar. Instinctul şi experienţa le 
spunea că acceptarea latinizării în acest context e periculoasă. Atitudinea 
lor nu a fost lipsită de patriotism, de înţelegere a imperativelor dezvoltării 
sau de cunoaştere a istoriei, ci e tocmai o metodă potrivită de a sluji 
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vorba despre grafia lui maghiarizată, la un moment dat era un mod sigur 
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slovenească-sârbească şi lingua noastră quia Romaneasca numai o strică şi o 
întunecă/ca să le scrie cu litterele quelle frumoase latineşti/drept aquea cu provocatie 
la Comisia episcopale de sub Nr. 554.833, către toţi preotii trimise [...] negresit se 

                                                           
173 Protocoale, Boroşneul Mic, f. 144. 
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impliniţi aquaste Prea inalte Porunke, Sibiu, 27 mart. 846, Moise Fulea”. Vasile 
Moga plecase dintre cei vii, iar Andrei Şaguna va veni abia în august. 

Fireşte, cunoaşterea limbilor patriei, şi chiar renunţarea la slove, 
aduceau cu sine numeroase avantaje într-o vreme în care cuvântul scris-
citit îşi câştiga vertiginos o valoare decisivă în cercuri tot mai largi ale 
populaţiei globale. Necunoaşterea limbilor de circulaţie din imperiu a fost 
păguboasă pentru înşişi susţinătorii rezistenţei în faţa asediului acestora, 
din societatea românească, cei de decizie şi cei ce-i urmau. Curentul 
general de opinie, inclusiv rezistenţa la schimbare, şi împrejurările 
materiale explică, însă, şi ele dovezile încrâncenate de respingere, dar şi 
desele încercări de explicitare a situaţiei reale din partea unor oficiali, cum 
au fost episcopul Vasile Moga şi mogaianul modernizat Moise Fulea. 

Cultivarea exerciţiului de a citi, a învăţa, face parte din acelaşi 
bagaj de dorinţe, visuri ale inteligenţiei româneşti din epoca dată, pe care 
sigur Vasile Moga îl avea în vedere: ,,Siliţi să nu rămânem ruşinaţi!”, evident 
şi prin lecturi şi învăţături din carte. Atunci când nu avea în vedere 
contemporanii, se gândea la toţi românii, sigur şi la urmaşi. Impunerea 
acestor gusturi şi exerciţii tuturor clericilor era măcar o bună intenţie şi se 
încerca printr-o nebănuit de activă propagandă, completată de iminenta 
folosire a cărţilor şi nu doar în practica preoţească. Stimulativ şi revelator 
al valorilor, se fac cunoscute concesii la preţul cărţilor şi facilitarea 
procurării lor, recomandări bibliofile (hârtie, tipar, ilustraţii etc.), testarea 
preferinţelor de lectură. Mai numeroase şi mai importante sunt 
pledoariile pentru valoarea conţinutului cărţilor, mai ales a celor cu 
conţinut liturgic, dar şi de altă natură. 

În afara susţinerii exprese a Istoriei lui Gavrea, menţionăm pe cea 
prilejuită de ,,cartea pentru moaşe”, anul din 1825, a lui Vasile Pop.174 
Autorul cărţii, popularizate prin circulară episcopal-consistorială, se 
bucura de admiraţie în rândul românilor inclusiv pentru declaraţiile sale 
scrise, ce afirmau ataşament faţă de neamul care l-a dat ştiinţelor de nivel 
central-european: el a exprimat deschis şi cu mândrie motivul pentru care 
a ales subiectul disertaţiei sale: Obiceiuri de înmormântarea la românii ardeleni-
mai mult un studiu istorico-etnografic: ,,[...] fiind conştient de faptul că a fost precedat 
de generaţii de mari şi distinşi intelectuali români, a văzut ca o obligaţie necesitatea 
studierii istoriei românilor”.175 Dar, în Protocoalele Botezaţilor de la parohiile 
rurale, acum păstrate la Arhivele Naţionale, după ce moaşele au fost 

                                                           
174 În anul 1811 începe studiile de filosofie şi drept la Viena, în 1817 cele de medicinã, 
se stabileşte la Braşov. A se vedea şi anexa 3.  
175 Obiceiuri de înmormântare la românii ardeleni, 1817. Vasilie Popp şi disertaţia sa medicalã, 
introducere de Bodo Sándor, studiu introductiv de Deáky Zita, Budapesta, 2006, p. 37.  
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înregistrate în evidenţele bisericii, se vede că ele erau mama, sora, mătuşa, 
naşa ori altă bătrână pricepută, tradiţionalistă din fire şi prin ocupaţie, 
care rar ar fi reuşit să înveţe din cărţi, dacă ar fi admis această intervenţie, 
măcar ca principiu. Vasile Moga se va mai confrunta, în continuare, cu 
supratradiţionalisme de acest gen. Cartea nu va apărea, sigur, din lipsa 
prenumeranţilor, a lipselor cunoştinţelor şi obişnuinţelor de lectură ale 
moaşelor, dar şi a celor ce le avizau activitatea, a anacronismului dintre 
realităţile din sate şi cerinţele unor practici medicale, cât de cât 
modernizate. Dar, era un început. Deşi, chiar aşa, ea ar fi fost de mare 
ajutor, cum explică în limbaju-i obişnuit, episcopul, adresându-se 
preoţilor: ,,[...] să vă îndemnaţi a cuprinde doctoranda carte după ce va ieşi din 
tipariu, ca să puteţi ceti dintr-însele maicelor de pe la sate întrebuinţătoarelor 
uşurări”. Şi cu deosebită convingere, admiraţia sa pentru intelectualii 
autentici, cum era Vasilie Pop, era nesminţită.  Când Vasilie Pop a 
prefăcut o carte de pe ,,nemţie” în limba română, ,,iubitorului binelui de obşe” 
i se face prepopularizare astfel:176 ,,[…] costă 2 zloţi în argint, în hârtie 5 zloţi 
care bani să nu-i dea afară pănă nu să vor împărţi cărţile a fieştecăruia care au dat 
banii”. Neînţelegeri mai vechi îl fac prevăzător, era în anii în care aduna 
bani pentru moşii bisericeşti şi nimic nu trebuia să tulbure acest proiect. 

În ultimele zece file ale unui singur protocol, din satul  Budila, 
găsim următoarele informaţii, porânci, apeluri pentru şi despre cărţi, 
tipărituri, din a doua parte a anului 1820. Fila 81: ,,[…] Prea Sfinţitul şi 
luminatul Domnul Vlădica înştiinţează pentru theologhiile moraliceşti tipărite, 
pentru care s-au mai înştiinţat, precum într-acelea să află şi pravilă tipărită despre 
spiţele rudeniilor de sânge, de cuscrie, de botez, din care fieştece paroh să poate 
îndrepta ce să facă la tâmplări de căsătorie”. Fila 82: ,,[…] Un preot profesor din 
Arad, Constandin Diaconovici, voeşte a da în tipariu Octoihul cel Mic, pe hârtie 
supţire faină, cu învăţătură dezvoltată, cum să pune slujbele bisericii în toate 
Praznicile şi duminecile, cu legătură cu tot cu preţu de 6 zloţi, să faceţi de ştire tuturor 
cărora le-ar fi de lipsă şi cu numele să-i scrieţi cât mai  cu până la 12 ale aceştii luni, 
ca să să poată înştiinţa la mai susnumitul câţi voesc a cumpăra. 3 sept. 820”. Fila 
84: ,,[…] Asijderea şi la porunca care este pentru plata slujbei preoţeşti, bine să 
luaţi sama să urmaţi după cum spune în ştarul (n. n. ştolarul) care au venit tipărit 
mai dinainte pe la biserici, care nu-l veţi avea să veniţi să-l cereţi de la mine sau pe la 
alte biserici pre unde află tipărite ca să nu cădeţi la canon. Pentru care sunt, Paloş 
22/10 Dechem, 820. De odată cu această poruncă, la 22 Dechem., am primit 
poruncă de la Măria sa prealuminatul domnul Vlădica, ca fieşte carele sânteţi datori, 
de aţi luat predica propovedanii moral theologhiceşti177 şi încă nu le-aţi plătit, trimiteţi 
                                                           
176 Protocoale, Ţichindeal, numãr episcopesc 352.  
177 Aici nu ştim la care carte se referã, Vasile Moga fiind un admirator declarat al  lui 
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plata la mine ca să o trimit la Măria sa. Aşijderea, şi care sânteţi preoţiţi de curând 
să trimiteţi taxa singhelii [...] care nu veţi plăti de bunăvoie cu execuţie se va scoate şi 
poate că veţi merje de faţă înaintea Mării sale, să nu vă paie lucru de glumă, 20 
dechem. 820, Paloş”. Fila 85: ,,[...] Aşijderea să vesteşte că să află psaltichii de 
tipărit în Peştea [...] cine va voi a să nevoi în cântări să se arate cătră noi ca să 
putem înştiinţa la domnul Vlădica”.  

Ba li se trimite şi o ofertă de abonament, cum li se ceruse s-o 
facă,  pentru ,,[...] cel ce ar avea voe (n. n. plăcere) de cetit, nuvele ungureşti, la 
Cluj, la D. Totea Franţisc şi apoi i se vor trimite în toată săptămâna noveale de 2 
ori”.178 Dar, după cum se vede, această circulaţie se face fără nicio 
convingere, aici nu este nicio implicare a transmiţătorului în favoarea 
publicaţiei. 

Relaţia sa privilegiată cu Dimitrie Ţichindeal179 este subsumată în 
bună măsură cultivării cuvântului scris-carte sau, oricum, marchează 
această relaţie.180 Dacă în 26 ianuarie 1813 se cere ca ,,[…] pentru cărţile 
care sunt făcute de Dimitrie Ţichindeal să se strângă la scaunul episcopesc”181 şi 
,,porânca” apare în protocol în anul 1815, noi putem admite că, din partea 
lui Vasile Moga fusese o manevră de genul celei practicate prin 
nepublicarea circularei împotriva prietenului românilor, avocatul Vasile 
Aaron. 

Spre mijlocul deceniului patru al secolului al XIX-lea, circulaţia 
cărţilor, acum mai numeroase şi mai vizibile în diverse medii sociale, este 

                                                                                                                                        
Petru Maior.   
178 Protocoale, Ţichindeal,  1826, numãr episcopesc 424. 
179 În 1814 îi apare, la Buda, Filosoficeşti şi politiceşti prin fabule moralnice învãţãturi. Acum întâia 
oarã culese şi într-acest chip pe limbã româneascã întocmite, o traducere dupã acelaşi luminat 
sârb, Dositei Obradovici. În luna iunie a aceluiaşi an, este revocat din funcţia de profesor, 
deoarece se afla, împreunã cu Moise Nicoarã şi Constantin Diaconovici-Loga, în fruntea 
unei acţiuni pentru numirea unui episcop român la Arad, care ar fi putut sprijini 
revendicãrile naţionale ale românilor şi organiza viaţa culturalã în Banat. Autoritãţile îi 
confiscã fabulele, sub acuzaţia cã s-ar ridica contra constituţiei împãrãţiei. Totuşi, reuşeşte 
sã mai funcţioneze la Arad pânã în iunie 1815. Plângerea înaintatã la împãrat, la Viena, nu 
a avut nicio urmare. Ţichindeal a fost acuzat cã alãturi de Constantin Diaconovici-Loga 
agitã preoţii din diecezele Vârşeţ, Arad şi Timişoara prin propagarea naţionalismului 
românesc (a se vedea: www.wikipedia.org, accesat la 12 Mai 2017). 
180 Aşa cum Andrei Şaguna face popularizare susţinutã pentru prietenul şi tovarãşul sãu 
de idei şi de luptã, Nicolae Tincu Velea. Ca profesor la Vârşeţ, a legat o strânsã prietenie 
cu Andrei Şaguna, viitorul mitropolit, care în acea perioadã era profesor la secţia 
sârbeascã. A fost profesor pânã în 1860, dupã care a reînceput sã slujeascã, fiind 
desemnat preot la Mârcina. 
181 Protocoale, Cuştealnic, f. 20, numãr episcopesc 108, decret gubernial 433. Ajunge la 
parohie în anul 1815, probabil o reluare, oricum fãrã nici o susţinere, o ,,ţâdulã” 
oarecare.  
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supusă unor noi restricţii. Admitem că aceasta era tocmai o dovadă 
despre conştientizarea rolului lor de influenţă în societate. Folositoare, 
necesare şi mai numeroase decât până acum, erau în acelaşi timp şi greu 
accesibile. Printre astfel de detalii din domeniul cotidianului cultural, se 
strecoară proiecte pentru punerea cărţilor la dispoziţia preoţilor: ,,[...] Aici 
la Sibii s-o dat la tipar o carte sau un Mineio, care să cuprinză în sine 24 de 
sărbători şi praznice câte sânt peste an. Pentru ca să să poată cumpăra la fieştece 
biserică săracă, pentru aceia nu s-au pus şi slujbele altor sfinţi de rând, ca să nu fie 
cartea scumpă la preţ. Frăţia ta să faci întrebare la preoţi [...] şi să scrii încoace câte 
dărabe ar fi de lipsă din Mâneele acestea în protopopiatul Frăţii tale, ca aşa apoi om 
tocmi cu tipograful, fiindcă [...] cere plată mai puţină dacă plăteşti dărabe mai multe. 
Sibii, l6 iulie 833”.182   

Nu întârziem a reafirma că a rămas întotdeauna loc pentru gesturi 
personale ale ierarhilor menite a tărăgăna, a opri, a propulsa, a întări o 
măsură sau alta, conform intereselor neamului, aici pe un segment 
cultural-livresc. Cum spuneam, cu siguranţă, se pot decupa aici, şi ilustra, 
chiar detalii ale propriei lor voinţe, orientarea de fond pe care o aveau 
faţă de o problemă, ştiinţa de a o sprijini, ori de a o trata ,,la rece”. În 
legătura cu cărţile de mai sus, ataşamentul ierarhului Vasile Moga este 
evident, deşi, formal, el preia uneori doar ordine guberniale. Scriam în 
anul 1979,183 şi mai târziu,184 ce valoare însemnată au avut aceste porunci, 
eventual alături de ieşirea sătenilor dintr-o izolare seculară, prin  
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182 Ibidem, Vlãdeni II, f. 21 v.  
183 Ana Grama, ,,Aspecte din viaţa satului românesc transilvan”, pp. 189-208. 
184 Eadem, ,,Preliminarii la ASTRA”, pp. 501-506.  

Astra Sabesiensis

201



cu ,,bursieri mogaiani” figurează nu numai tinerii Moga şi Fulea, ci chiar 
unii din familiile celor mai activi viitori şagunieni,185 studiile pe care ei   
le-au urmat ridicând ştacheta culturală a naţiei întregi: 1830-Mihai 
Maximilian-logico auditor, Piso Sabinus; 1832-1834-cele mai mari sume le 
primeşte Bran Ioan-juriumaudit, apoi jurist în an I şi II (98 vv, 145 vv, 110 
vv, 265+50 vv; 1835-Ioan Petric-I an Phil. audit., 45 vv etc. Alt protopop 
şagunian, mogaianul Petru Pipoş, ,,[…] au ţinut în Hondol schola şi 
Înveţietoriu cu cheltuiala sa peste 20 ani în care schole nu numai copii din Hondol, 
dar din tot protopopiatul oru înveţiatu, din carii mulţi s-or făcutu Dascăli şi şi Preoţi, 
ca la 20 [...] Dupe ce i s/au inmulţitu cheltuelile cu familia şi dupe ce prin insurgenţi 
în iunie 849, pentru credinţa sa, pe care au şi propagat-o în popor ar fi fost de tot 
jăfuit”. Asemenea altora, Petru Pipoş a fost, bineînţeles, întâi un cleric 
mogaian, cum a fost şi susţinător al şcolilor, funcţionând şi sub 
reglementări preşaguniene mai restrictive, apoi sub cele restrictiv-mai 
constructive şaguniene.186 Şi, mai reluăm că, dacă în anul 1852,187 pe 
versoul unui document şagunian sunt notaţi juriştii români, iar aceştia nu 
erau alţii decât cei ce fuseseră cândva tineri  şcolari/studenţi mogaiani:188 
Ioan Bran (,,censurat de 14 ani”), I. Aldulea (,,censurat de 7 ani”), C. Săcărean 
(,,censurat de 6 ani”), C. F. Ioan (,,censurat de 5 ani”), I. Sacea (,,censurat de 5 
ani”), N. Găitan (,,absolut jurist din 1848 la Viena”), C. Pantu (,,absolut jurist 
din 1847”), Gistavu Pop (,,advocat de 30 ani”), Almăşean (,,advocat de 20 
ani”), Petru Demian (,,jurist de 10 ani”), Iacob Bologa (,,advocat de 6 ani”), 
Sevian Popovici (,,advocat”), Ilie Măcelariu, Ioan Pinciu, Petru Roşca, 
Moise Tanase, Ion Oniţ (,,advocat”), Gh. Roman (,,jurist”), Ioan Moldovan 
(,,jurist”), Acsentiu (,,jurist”), Vasiliade (,,jurist”), Puşcaş/Popia/Pipoş. 
 
  

                                                           
185 Am realizat, momentan în manuscris, o evidenţã a slujitorilor bisericii pe care Andrei 
Şaguna i-a moştenit de la Vasile Moga şi în fruntea cãrora a început marile sale reforme. 
Ne propunem sã definitivãm un volum închegat cu lucrãri publicate sau redactate, 
despre mogaiani mai apropiaţi sau mai îndepãrtaţi episcopului, fiecare semnificativ în 
felul sãu: Moise Fulea, Ioan Petric-cãsãtorit cu o nepoatã, ca şi Petru Bãdilã din Sibiu, 
Ioan Moga din Hãghig, Iacob Bolog şi Ioan Hanea, ginerii unei nepoate, beneficiari de 
ajutoare pentru studii etc.  
186 A. M. A., 1857, document 907. 
187 A. M. A., 1852, document 125. 
188 Vezi B. M. A., Acte; Vezi şi: Pavel Cherescu, ,,Contribuţia episcopului Vasile Moga 
la dezvoltarea învãţãmântului confesional românesc din Transilvania”, în Mitropolia 
Ardealului, an XXXV, numãr 5, 1990, pp. 10-27. 
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Creşterea patrimoniului eparhiei. Episcopul Vasile Moga 
cumpără casele seminarului, casele clerului ortodox 

 
Afirmaţiile din subtitlul de faţă sunt perfect justificate şi încă nu 

doar prin reuşita în sine, de a dobândi case în Sibiu, ci mai mult prin 
implicaţiile sale. Faptul constituie, singur, o victorie a neamului şi bisericii 
printr-un ierarh ,,tolerat” într-o Transilvanie habsburgică. Realizarea este 
cu atât mai luminoasă, cu cât a fost prea mult şi prea păgubos 
marginalizată, chiar dacă a fost invocată adeseori. Ne-a preocupat această 
problemă în mod deosebit şi am tratat-o ca pe un adevărat fenomen în 
viaţa societăţii transilvane. Sub un onorant patronaj intelectual tematic,  
ne-am diversificat analiza cu bucuria de a sesiza nuanţe speciale în abordări 
anterioare, sau pe care noi le adăugăm acestora,189 un subiect exemplar 
pentru cuantificarea proceselor de continuitate în istoria bisericească, atât 
cât a fost şi în istoria neamului.  

Încă din primul deceniu mogaian de la Sibiu, pe lângă alte măsuri 
ce ţineau de organizarea bisericească, atâta cât restricţiile oficioase îi 
permiteau, noul episcop şi-a înscris activitatea în viziunea şi practicile 
accesibile epocii în care a funcţionat, un ierarh al unei biserici profund 
nedreptăţite şi lider al unui neam împilat de secole. Pornise într-o logică 
modernă, azi clasică, aceea de a prelimina capacitarea românilor, mereu 
negată, în a se lăsa antrenaţi în acţiuni majore printr-o propagandă 
insistentă, practicată mult şi de Andrei Şaguna. 

Nu a fost primul episcop preocupat de procurarea unor spaţii 
corespunzătoare bunei  funcţionări a unei instituţii complexe, cum trebuie 
să fie o episcopie.190 Însă, în cazul cumpărării caselor clerului ortodox din 
Sibiu episcopul Vasile Moga a fost edificatorul. A pus în lucrare cereri noi 
către autorităţi, pe care însuşi le-a şi reluat şi a reuşit o victorie 
excepţională, în special în faţa autorităţilor orăşeneşti sibiene, reuşind să 
valorifice oportunităţile momentului. Astfel, într-o trudă de un deceniu, cel 
de al doilea deceniu al secolului al XIX-lea, socotind de la prima cerere, 
1812, şi de la prima aprobare pentru seminar, din 1816, până la intabularea 
casei pe numele episcopiei, din anul 1821, biserica noastră devine 
                                                           
189 Ana Grama, ,,Din istoria bisericii noastre. Casele seminariului, Casele episcopeşti, 
Casele clerului din Sibiu, în Uliţa Cisnãdiei”, în Îndrumãtorul Bisericesc, numãr 158, 2010, 
pp. 285-302.  
190 Demersuri pentru înfiinţarea unui seminar teologic ortodox la Sibiu, repetate, au 
fãcut şi Ghedeon Nichitici (1783) şi Gherasim Adamovici (1892), vicarul şi Consistoriul 
(1798), aceasta fiind o „cerinţã superioarã” imediatã. Nemulţumiri bine justificate provoca 
şi funcţionarea rãtãcitoare a sediului episcopesc, cu toate ale sale, din Rãşinari, pânã în 
Sibiu, dintr-o casã în alta. 
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proprietara unei case în centrul Sibiului. Truda  întru procurarea caselor 
seminariului, dacă începe prin cereri la foruri înalte, continuă cu 
îndemnurile sale celebre, pe care le-am numit de mult adevărate sloganuri, 
stimulând conştiinţa de sine a creştinilor puşi sub directa sa îndrumare, 
singura care putea asigura o oarecare victorie într-o bătălie dificilă pentru 
ridicarea turmei. 

Momentul cel mai priincios de a se lansa în această acţiune este 
atunci când imperialii cer liderilor românilor ortodocşi să-şi instruiască şi 
să-şi educe preoţii, ca pe adevăraţii educatori ai unui întreg neam, pentru 
ca acesta să fie supus şi capabil de munci productive, de împlinirea 
datorinţelor în războaie etc. Dar şi să-şi edifice şcoli, să-şi susţină dascăli, 
când ortodocşii nu aveau niciun alt venit decât sidoxia, o taxă modestă pe 
care o plăteau sărăciţii de români. Şi acestea după ce ortodocşii rămăseseră 
fără propriile edificii de la Blaj. 

Mai mult decât cheltuiala bănească, problema insurmontabilă în 
înfiinţarea unor noi instituţii se dovedeşte aceea că „ne-saşii” nu aveau 
dreptul să-şi construiască sau să-şi cumpere case în oraşul închis Sibiu. E 
de notorietate că saşii sibieni, la acea dată, şi mult chiar după revoluţia 
paşoptistă, nu admiteau intrarea în oraş a unor străini, nici ca locuitori, dar 
mai ales ca proprietari.191 De altfel, despre români era greu de presupus că 
sunt în stare să adune fondurile necesare unei astfel de achiziţii 
costisitoare. 

În toamna anului 1812, la Viena fiind, episcopul Vasile Moga, când 
cere din nou instalarea episcopiei la Sibiu, cere şi dreptul de a face o 
colectă cu scopul cumpărării unei ,,case de episcopie”. Aprobarea curţii, la o 
lectură atentă fiind chiar ambiguă, vine după numeroase piedici şi 
tărăgănări în 10 mai 1816, cu concesiunea ca „[…] pentru episcop şi clericii 
neuniţi să înceapă o colectă şi să caute în oraşul Sibiu o casă potrivită”,192 autorizând 
avansul de 15.120 florini din propriul fond sidoxial. Printre alte chestiuni 
se mai scria însă acolo „[…] ca în locul reşedinţei episcopeşti (n. n. funcţie 
nominalizată în cerere) să se ridice un seminariu, spre acest scop să se cumpere o casă 
potrivită”. Proiect imposibil: pentru a avea seminar era nevoie să se 
decapiteze instituţia superioară, episcopia, prin lipsirea spaţiului ei de 
referinţă-rezidenţa. 

În aceste complicate relaţii, guvernatorul Transilvaniei, Gheorghe 
Bánffy,193 se dovedeşte dispus să-şi vândă casa, dar numai românilor, 

                                                           
191 Angelika Schaser, Reformele iozefine în Transilvania, passim. 
192 Sebastian Stanca, Viaţa şi activitatea episcopului Vasile Moga, pp. 20-24.   
193 Gheorghe Bánffy (1747-1822): guvernator al Transilvaniei între anii 1787-1822 (a se 
vedea: www.enciclopediaromaniei.ro, accesat la 23 Iunie 2017).  
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pentru a le face împotrivire saşilor, care nu admiteau dreptul de 
concivilitate cu nicio rezervă. Şi încă ce casă, în mijlocul oraşului. 
Realizarea unui astfel de proiect făcea cât o mare bătălie câştigată, mult 
visată, chiar nesperată, de români. Cu aceste obstacole, dar şi cu lipsa 
banilor s-a luptat Vasile Moga. Sărăcia cronică a unui popor format în 
majoritate din iobagi urma să-şi spună cuvântul şi, totuşi, să fie depăşită. 

Despre acelaşi Gheorghe Bánffy se susţine că sprijinise şi un alt 
intelectual român, pe Ioan Piuariu Molnar pentru a edita primul său ziar 
românesc; de altfel, avea o inimă generoasă, manifestă în momente 
disperate din pricina unor calamităţi, mai ales a foametei. Când era doar 
consilier gubernial, într-un referat din 2 noiembrie 1781 a combătut 
anacronicul concept de „religio dominans”, ataşat confesiunii catolice. Dar, la 
finalul domniei lui Iosif al II-lea face parte din comisia care propune, 
pentru liniştirea spiritelor în imperiu, eliminarea reformelor care au 
tulburat societatea înaltă. 

Acum, de la Sibiu, vine un mesaj precipitat protopopilor: „[…] 
adună şi trimite încoace cât mai în grabă, că înainte piciorul neamului nostru nu putea 
călca pragurile acelea şi tămăduirea plătirii preţului poate aduce ceva neplăcut la mijloc, 
fiind neobicinuit a avea neamul nostru în mijloc de oraş ca Sibiul, rezidenţie a sa, moşie 
şi şcoală”. Situaţia era presantă, ierarhul îşi multiplicase dorinţele, nu mai 
visa doar la seminar. Nevoile episcopei şi alte trebuinţe (starea cancelariei) 
nu mai sufereau amânare. Protocoalele comisiilor din sate reţin apelul 
episcopului din anul 1816 şi din anii ce au urmat pentru adunarea milelor 
şi încurajarea donaţiilor, apeluri preluate şi retransmise de protopopi în 
parohii, acolo de unde  urmau să vină banii. 

Exemplificăm cu un citat din protocolul unui sat mixt modest,194 
venit de la un protopop dintr-un alt sat modest (Paloş): ,,[…] Preaosfinţitul 
Domnul Vlădica [...] înştiinţându-să, precum  preosfinţita mărire împărătească au 
dăruit (n. n. de fapt au avansat bani din fondul taxei sidoxale, care se aduna de la 
credincioşi, dar se administra de autorităţi) pe seama neuniţilor de leagea grecească din 
acest mare prinţipat, 15.120 de zloţi, să cumpere case în Sibii, Episcopeşti şi de 
logoslovie şi, de vreri ce (n. n. de oarece) dăruita sumă nu ajunge să se poată cumpăra 
case ca acelea, unde să încapă rezidenţiia episcopească şi Seminarul Bogoslovii, ci trebue 
sumă de patruzeci sau cincizeci de mii, pentru care bine au voit a porunci ca şi noi cu 
toţii să silim a ajuta, care cu cât vom putea/:Precum am văzut şi la vecinele 
Protopopiaturi:/aşa şi noi să nu ne lăsăm mai în jos, câte 10 zloţi cel mai de jos (n. n. 
minim) şi mai sus cât de mult să priimeşte, spre care atât sfiinţiile voastre, cât şi pre alţi 
parohieni harnici, socotindu-vă cu titorii bisericii cât veţi putea ajuta şi din venitul 
                                                           
194 Protocoale, Budila, ,,supt nr. mãrii sale 611, 17 septem. a. c., întru urmarea Prea Milostivului 
Dicret împãrãtesc din 10 mai a. c.”. 
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bisericii, ca să nu rămânem ruşinaţi înaintea împărăţiei care, întâi ne-au dat pildă că 
cu acest ajutori ce vom face nu ne vom sărăci mai tare de cum sântem, pentru care se 
porunceşte sfiinţiilor voastre ca vineri, după Crăciun, în 20 dech., în târg la Cohalm, 
negreşit şi fără de nici o mântuinţă, să veniţi, să vă iscăliţi cu toate cât am scris în sus, 
cu cât veţi putea ajuta şi veţi vedea mai pe larg poruncile acestea. Pentru care rămâi de 
binevoitor, 28 dechemvr. 816, în Paloş”. În protocolul bisericii Sibiu Iosefstadt, 
aici fiind o parohie bine conectată la administraţia bisericească, se face 
referinţă direct la decretul din 10 mai 1816, care ,,[…] despre ridicarea 
Siminariului sau Rezidenţii Episcopeşti, cu acea poruncă să să cetească norodului în 
Beserică şi făgăduinţele ce ar urma de la obşte în treaba aceasta luându-se în scris, de la 
priimire până în 15 zile să să înştiinţeze scaunului protopopesc şi din cuvât în cuvânt 
să să scrie în Protocol”. 

Andrei Şaguna a cumpărat prima casă după colecta inaugurată la 
sinodul din anul 1850. Mai aplicat, în circularul consistorial număr 76, 
1852, motivaţiile şaguniene invocate pentru edificarea unui spaţiu destinat 
tot unui seminar, institut pedagogico-teologic într-o anume clădire nou 
cumpărată, sunt şi ele asemenea celor mogaiane, poate într-un limbaj mai 
evoluat, mai revendicativ, mai complex. Dar, iată, nu cu mult: ,,[…] Biserica 
noastră este asemenea unei corăbii aflătoare între valurile cele mari ale mării, deci are 
lipsă de corăbieri buni şi iscusiţi, pentru ca să nu se lovească în vreo stâncă, sau să se 
afunde în adâncul apelor […] sarcinile unui preot din zi în zi tot mai tare se înmulţesc 
şi se fac mai grele (n. n. ceea ce impune) o creştere a preoţimei mai potrivită cu duhul 
timpului şi împrejurările de astăzi ale Bisericei şi poporului […] mai întâi e de lipsă ca 
să avem încăperile trebuincioase pentru un asemenea institut. Şi fiindcă casa eparhială 
din Sibiiu (n. n. cumpărată de Vasile Moga) este cu mult mai îngustă decât ca să 
poată avea într-însa loc şi reşedinţa episcopească, cancelaria, arhivul ş. c. l. şi Seminarul 
se naşte trebuinţa ca să ne îngrijim de agonisirea încă a unei case […] şi fiind aci în 
Sibiiu o casă, foarte bună şi potrivită trebuinţelor noastre spre vânzare-m-am pus în 
tocmeală cu stăpânul ei şi socotesc că peste câteva zile tocmeala va fi pe deplin încheiată 
şi va deveni în stăpânirea noastră”.195 După 40 de ani de la colecta mogaiană, 
episcopul Andrei Şaguna cere, pentru fondul catedralei, prin circulara   
,,[...] ca fiecare paroh dinpreună cu curatorul primar să meargă pe la casele creştinilor 
noştri şi să ceară milă. Culegerea aceasta să înceapă în 26 Dec. 1857 şi până la 1 
februariu 1858 [...] să ţină, părinţii protopopi dând pildă poporului atât cu cuvântul, 

                                                           
195 A. M. A., 1852, document 76. Din colecta întreprinsã de el s-au adunat 26.062 
florini, din care s-a cumpãrat chiar în anul 1852 aceastã casã vizatã din strada 
Mãcelarilor, numãr 19, cu 20.000 florini, în care s-a instalat doar în anul 1857; acolo 
funcţionând un spital pentru victimele rebeliei, Şaguna s-a luptat pentru eliberarea şi 
reparaţii le case la care erau obligate autoritãţile. 
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cât şi cu fapta”. Această normă ,,[...] are a se păzi până atunci până când Es. Sa 
nu va spune că colecta aceasta pe sama bisericii episcopeşti are a înceta”.196 

Demersurile episcopului Vasile Moga de a insista, fie şi doar în 
mintea lui, în realizarea proiectului seminariului, nu au încetat, fie şi 
neformale. Cunoscând circulara din anul 1816, trebuie să admitem că din 
acest program făceau parte şi acţiuni minore obişnuite diverse prin parohii, 
unde se cunoaştea disponibilitatea materială şi de bunăvoinţă a sufletelor  
de români creştini. Din chiar anul 1815 reţinem un episod răşinărean 
impresionant, în favorul caselor. Neprietenii au putut numi aceste sume 
venituri personale, dar în acele momente episcopul nu avea nimic mai 
presant decât acea problemă, eventual, sumele pentru completarea banilor 
destinaţi burselor de studii ale teologilor: ,,[…] După săvârşirea sfintei 
Liturghii, Domnul vlădică cu toţi preoţii şi diaconii afară din biserică, a făcut o 
sfeştanie, şi chiar cu mâna preaosfinţii sale a botezat tot norodul până la copilul cel mai 
mic. Fiecare a dat după putinţă, care un zlot, care jumătate, care mai puţin, măcar că 
oamenii nu au ştiut obiceaiu, altmintrelea s’ar fi căpuit de acasă, de ar fi cinstit câte 10 
câte 20 de zloţi, că intre tot norodul eră o foarte mare şi nespusă bucurie. Apoi după o 
sfeştanie au început oamenii a chemă pe la morminte pe D. Vlădica, şi aproape ca la 
100 de morminte au mers cu toţi preoţii slujbă făcând şi diaconii înainte cădind, care 
după putinţă unii oameni da câte 2, alţii câte 3 şi câte 5 zloţi, şi l-ar fi chemat şi mai 
mulţi oameni la morminte şi alţii pe acasă la osfeştanie [...] prinzând cu pace mai pe 
urmă s’au sculat judele Coman Şerb, a cinstit în numele a tot satul cu 100 de zloţi cu 
titulă de plată. Iar de ceia parte Petru Albu cu un galben de aur învăluit într’o 
hârtiuţă a cinstit pe Arhiereul tot pomenit, şi acesta i-au sărutat de amândoi în 
frunte”.197 

În  Protocolul din Sibiu Josefin,198 în 3 mai 1819 ,,se împrotocăluieşte” 
o circulară despre scrisoarea de la ,,[…] Înalt lăudatul Arhiepiscop şi Mitropolit  
[care], luând ştire despre aceia că a sa mărire împărătească s-au milostivit a îngădui a 
să ridica în Sibiiu Casa de Episcopie pe sama neuniţilor de leagea răsăritului, cât şi că 
s-ar fi aflat pănă acum mulţi Benefactori la acel lucru bun […] la 15 ianuarie a. c. au 
trimis în scris tuturor Benefactorilor care s-au îndurat a dărui ajutoriu spre ridicarea 
acelor case Episcopeşti, să le facem cu numele Exelenţii sale cunoscut, cum că şi înalt 
Preosfinţia sa laudă râvna cea bună a acelor benefactori şi trimite acelor Sfinţita 
Blagoslovenie Arhierească şi Molitfă de mântuire, pe lângă această cu mare  îndurare 
părintească au dăruit Exelenţia sa şi 100 de galbini la ridicarea Caselor Episcopeşti”. 

La data la care Andrei Şaguna a adunat donaţiile pentru catedrală, 
nici nu ar fi visat la un ataşament atât de strâns. Din câte cunoaştem, 

                                                           
196 Ibidem, 1857, document 990. 
197 Emilian Cioran, ,,O sfinţire de bisericã în Rãşinari”, pp. 417-418. 
198 Protocoale, Boroşneul Mic, manuscris 89, f. 25; Budila, f. 79. 

Astra Sabesiensis

207



probabil, cea mai mare întristare asociată episodului fonduri pentru 
catedrală, i s-a tras episcopului Andrei Şaguna, mai mult decât din 
pierderea banilor în ,,o întâmplare păgubitoare pentru fond”,199 din lipsa de 
ataşament a ortodocşilor din afara Ardealului faţă de această iniţiativă 
vitală pentru episcopie. Revenim la ideea că, promisiunea-miza pe care o 
prezenta Andrei Şaguna în viitor, era prea periculoasă pentru forţele 
dominante, nu în ultimul rând cele sârbeşti. Astfel, i se refuză orice sprijin. 

Episcopul Vasile Moga, iată, se bucură de sprijinul altora. Dar, el, 
nu avea nici în gând să se rupă atunci de mitropolia sârbească, nici nu 
lansase un astfel de proiect, cum Şaguna făcuse deja de la prima cerere 
paşoptistă. Dar, Vasile Moga îşi valorifică aici, în acelaşi scop măreţ, 
cumpărarea şi edificarea unor clădiri corespunzătoare unei episcopii 
onorante şi eficiente, aşa cum îi era dat lui. Ştia, ştiau şi ceilalţi, că el nu se 
putea angaja, din numeroase motive, într-o bătălie de niciun fel fără 
ajutorul lor. Subordonarea s-a transformat, astfel, într-un beneficiu, şi încă 
unul necompromiţător, ci creştinesc. Sperase în ajutorul creştinilor 
luminaţi, inclusiv ca ei, prin cuvântul lor părintesc şi prietenesc, să 
stimuleze pe creştinii oarecare. Vasile Moga nu are surprize cu colecta sa 
nici în iubitul sat al lui Andrei Şaguna, Răşinariul. 

Chiar episcopul Andrei Şaguna se vede nevoit să insiste, cu multă 
diplomaţie, pentru susţinearea colectei de după sinodul din primăvara lui 
1850, colectă pentru noi case necesare unui seminar şi o nouă reşedinţă 
episcopească. Atunci, în anul 1851, apelul său a provocat răceala 
răşinărenilor, imputată de episcop inclusiv ca un regretabil model negativ 
pentru cele mai mari comunităţi ortodoxe din zona Sibiului şi Braşovului, 
Branului etc. Îi îndeamnă blând şi răbdător, scriindu-le în preajma 
sărbătorilor să fie ,,[…] fii cei adevăraţi ai Sfintei noastre Episcopii”,200 care au 
fost până acum, ,,[…] vrednici a fi moştenitori ai părinţilor voştri, cari în tot ceasul 
ajutau Sfânta noastră Episcopie”, inclusiv pe Vasile Moga. La colecta 
şaguniană pentru catedrală, episcopul ortodox al Bucovinei, Eugeniu 
Hackman, promisese că, la timpul potrivit, va recomanda, ,,[…] îndemnând 
la dărnicie pe eparhioţii săi şi făcând mai înainte cunoscut ce jertfă scoposeşte însuş a 
aduce, spre a se arăta cu pildă bună”. Din toată bogata Bucovină s-au adunat 
94 florini, 33 creiţari.201 

                                                           
199 George Bariţiu, Pãrţi alese din istoria Transilvaniei, volum III, p. 26. 
200 Emilian Cioran, Şapte generaţii de preoţi, protopopi-profesori, p. 44, 46.   
201 Ilarion Puşcariu, Elie Miron Cristea, Mateiu Voileanu, Biserica Catedralã de la Mitropolia 
Ortodoxã Românã în Sibiu. Istoricul zidirii, 1857-1906, Sibiu, Tiparul Tipografiei 
Arhidiecazane, 1908, p. 18, 23.  
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Cum ar fi reţinut istoriografia pătimaşă singurătatea ardelenilor 
creştini, şagunienilor, în primul rând a episcopului Andrei Şaguna, de la 
data adunării fondurilor pentru catedrală, precum şi pierderile şaguniene 
din investiţiile economice, dacă ele se petreceau în timpul lui Vasile Moga? 
Generaţia care i-a urmat, sigur ar fi adăugat greşelilor asupra cărora a 
insistat altele şi mai grave etc., aşa cum au procedat mulţi din cei ce i-au 
fost contemporani lui Andrei Şaguna însuşi, în ultimii ani ai păstoririi sale, 
chiar dacă noii politicieni au simţit nevoia s-o facă mai estompat.  

Imediat după anunţarea donaţiei mitropolitului Stratimirovici, ca o 
vizibilă presiune, se reiau vechi porunci ,,în Exstract”:202 ,,[…] 1. [...] 
luminatul domnul vlădica, precum ştiţi că cu multă osârdie să strădueşte ca să să poată 
cumpăra case de moşie pentru Lăcuinţa Episcopească, unde să poată încăpea cu toate 
cele trebuincioase ale Rezidenţii, unde să poată încăpea şi Seminariul, înştiinţându-ne 
Măria sa că banii care s-au strâns spre cumpărarea acestor numite căsi nu sunt de 
ajuns, [pentru] care ne-au poftit ca să dăm răspuns la patru întrebări. La a patra  
întrebare se îndatoresc gocimanii de pe lângă biserici pentru scuteala ce le-au venit de 
către În. C. Guberniu să ajute [...] să dea 4 zloţi, dascălii şi canturii câte 3. Dacă mai 
primesc atestate, câte un zlot” şi ,,[...] Preoţii să împlinească cu ce au mai dat să fie 10 
zloţi”. Imediat urmează interdicţia de a cumpăra podoabe şi ,,[...] nici un feli 
de odoară, încă nice clopot fără ştirea protopopului, şi care preot ar călca această 
poruncă să va opri de slujba patrafirului”, măsură limită, compatibilă cu starea 
de criză banală în condiţiile osârdiei vlădiceşti. 

Piedici şi ajutoare şcheiene se vor înregistra chiar şi în acest proces 
magistral de a dota Biserica Ortodoxă românească din Ardeal cu o nouă 
identitate, ceea ce reprezenta propriul sediu sibian. Iarăşi, pe măsura 
dimensiunii chestiunilor în discuţie, de altfel contrari şi sprijinitori, oricum 
activi şi în faţa altor iniţiative ale episcopului Vasile Moga. Dezvoltăm 
subiectul tot pe seama unor pagini muşlene203 nu doar pentru că sunt 
edificatoare prin ponderea lor însemnată, atât de personalizată, dincolo de 
orice lozinci pozitiviste şi omagial-false. Ci mai ales pentru că paginile din 
istoria muşleană a bisericii ,,Sfântul Nicolae” excelează prin a furniza, 
succint şi lămuritor, documente arhivistice excepţionale, unele preluate de 
la cei câţiva istorici braşoveni care l-au precedat, dar el le valorifică drept 
argumente incontestabile în construcţia unei judecăţi istorice. Sunt 
întâmpinări provenite de la o parte şi de la cealaltă în acest ghem de relaţii. 
Duse între liderii locali/obşte şi liderul central/episcopul, uneori prin 
intermediari, cum a fost aprigul protopop Verzea şi ponderatul Simion 

                                                           
202 Protocoale, Budila, f. 80, numãr arhieresc 396, 1819/1920.  
203 Candid C. Muşlea, Istoria Bisericii Sf. Nicolae din Şcheii Braşovului, volum II, p. 209, 255-
260.   

Astra Sabesiensis

209



Popovici Datcu, în miezul acestora sunt, nu tocmai bine ascunse, 
magnitudinea avatarurilor pe care le suportă episcopul şi puterea sa de a le 
răspunde. 

În anul 1821, episcopul Vasile Moga îi roagă să contribuie cu o 
sumă oarecare la cumpărarea casei destinate reşedinţei episcopeşti şi 
seminarului. Şcheienii promiseră că vor da o sumă mai mare, iar în şedinţa 
din 26 iunie a reprezentanţei votară ,,[…] pentru ajutorinţa seminariumului care 
se zideşte pentru diacii clerului” suma de 500 florini, care să se ia din lada 
făcliilor, iar pentru capela ,,episcopialicească” să dea o candelă ,,fără nume”. 
Episcopul ceruse şi un rând de odăjdii şi ei, cei darnici alteori, ,,[…] 
hotărîră să dea din cele ,,de mijloc”, adică nici prea bune, nici prea rele. Fiind vorba şi 
de ,,un omofor arhieresc alb, cu cruci de fir”, hotărîră că ,,acela s’au găsit cu cale a nu 
se da, să rămâie lângă sfitele cele grele”. Nu se grăbiră însă să trimită nici banii, nici 
odăjdiile”. Protopopul Radu Verzea,204 susţinând cererea episcopului:    
,,[…] încă odată şi mai pre urmă, imi iau datornica mea îndrăsnire a dojeni de obşte 
pre blagorodniia voastră cumcă de este datori vreun suflet creştinesc sau vreo vistieriie 
bisericească în tot pravoslavnicul nostru cler neunit a priveghia, a sprijini şi a întemeia 
rezedenţiia episcopească şi seminariumul, care dormitând blagorodniia voastră sub 
diastimă de mai multe veacuri, prin strădania a celor nebăgaţi în samă dela prea 
înaltele locuri s’au câştigat şi în natură înaintea ochilor cu deagetul vi se arată cei dintâi 
şi cei mai datori după nume, după mulţime, după puteare, după învechita pravoslavie şi 
înţelepciune, Maica Bisearică a Bolgarsecului au fost şi este datoare ceale mai sus 
numărate a le statornici spre nemuritorul său nume [...] atătea împărtăşite în treaba 
aceasta cu blagorodniia voastra reşcripturi preamilostive împărăteşti şi gubernialiceşti, 
căt şi arhiereşti umilite şi părinteşti comisii, oare ce roadă aţi făcut? Nimic şi iar 
nimic”. 

Şcheienii răspund iritaţi cum nu s-a mai văzut vreodată în vreo 
scrisoare oficială, text reprodus integral din extrasele alăturate ale istoriei 
lui Candid C. Muşlea. Totuşi, în 1826, 1 martie, protopopul Popovici205 
scrie şcheienilor: ,,[…] cât mai în grabă să mijlocească a se împlini această cuvioasă 
şi spre fericirea naţionului romanesc folositoare facere de bine”, dar cu durere a văzut 
că ei amână tot mai mult acest lucru. Îi roagă deci din nou, alăturând, în 
copie şi scrisoarea episcopului, pe care le-a arătat-o şi în original ,,şi iarăşi o 
voiu mai arăta”, ca în dumineca viitoare să se întrunească împreună cu 
preoţii şi să lichideze şi această chestiune. 

                                                           
204 Radu Verzea, paroh în Satulung, din 27 februarie 1817, administrator protopopesc în 
locul lui Radu Tempea V, pânã în 1826. Moare în 23 aprilie 1827.  
205 Simion Datcu III (?), dascãl, din 7 martie 1802 diacon, în 1808 paroh, preot militar. 
În anul 1826 revine ca paroh şi nameasnic, în 1836 protopop al treilea al Braşovului. 
Moare în 28 martie 1837.  
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Să devoalăm şi un anume substrat al acestor incoerenţe. Braşovenii 
aveau un interes chiar mai aplicat decât permanenta sustragere de la a dona 
şi altora din ceea ce aveau ei. Doi dintre protopopii braşoveni aveau în 
vedere să deschidă ei un seminar sau o şcoală pentru preoţi. La prima 
vedere este lucru de lăudat, doar că, planul lor nu avea şanse de izbândă la 
acea dată: ,,[…] Ştim că între timp, în anul 1803, Gheorghe Haines,206 voise să 
înfiinţeze o şcoală teologică-pedagogică, într-o clădire nouă, dar Tempea207 (n. n. al V-
lea) nu fusese de acord, căci el însuşi pusese de gând să ţină în şcoala dela Sf. Nicolae 
,,un curs al învăţăturii normaliceşti” pentru candidaţii de dăscălie, preoţie şi cantorie. 
In acest scop, la 4 Nov. 1803, el dădu ordin epitropilor şi juraţilor să ia dispoziţii ca 
cele două clase aşezate la parter, unde pe atunci locuia eclisierul, să fie aranjate, ,,ca 
întru acelea să pot eu tradălui învăţătura diecilor celor mulţi la număr. Iară şcoala de 
sus, unde vă adunaţi D-Voastră [la şedinţele reprezentanţei], să fie pentru lăcuinţa 
mea, fiindcă numai eu singur viu la Braşov [dela Sibiu, unde locuia])”.208 

Cu puţin ajutor şi depăşind numeroase alte obstacole,209 târguită în 
decembrie 1819, ,,[…] s-a cumpărat pentru seminar casa din strada Cisnădiei 
astăzi sub Nr.... (sic!) aflătoare”. În 1819, februarie, se anunţase că banii 
adunaţi în prima etapă nu ajung. Pentru ,,cumpărarea numitelor căsi”,  să fie 
cum s-au înţeles: ,,[…] gocimanii să dea câte 4 zloţi, dascălii şi canturii câte 3. Cu 
aprobarea În. C. Gub. li se dă atestatum pentru scuteală de la alte obligaţii,  pentru 
care atestat să mai dea câte un zlot” şi ,,[…] preoţii să plinească cu ce au mai dat să 
fie 10 zloţi”. 

                                                           
206 Gheorghe Haines, preot şi protopop în Sibiu, în 1790 administrator paroh la biserica 
,,greceascã” din Braşov, în octombrie 1792 administrator protopopesc al Braşovului şi 
Ţãrii Bârsei, în anul 1805 protopop al doilea al Braşovului, în anul 1806 paroh interimar 
la biserica ,,Sfântul Nicolae”, dar neinstalat, între 22 septembrie 1808-1810 director al 
şcoalelor. Decedat la 1 martie 1812. 
207 Radu Tempea V, nãscut la 19 februarie 1768, dascãl şi învãţãtor, la 23 februarie 1788 
diacon, în anul 1794 sfinţit preot, în anul 1796 director al şcoalelor, paroh în anul 1802, 
protopop întâi al Braşovului în anul 1805. Decedat în 15 iulie 1824.  
208 Candid C. Muşlea, Istoria Bisericii Sf. Nicolae din Şcheii Braşovului, volum II, p. 317.  
209 Ioan Hanea, ,,Seminariul teologic şi pedagogic „Andreian” al archidiecesei ortodocse 
române”, în Transilvania, numãr 9-10, 2008, pp. 1-2, 80, 92: „[…] Contele Banffy Gyorgy, 
atunci gubernator al ţãrii era proprietarul acelei case. Se zice cã el era decis sã o vândã, însã nici decum  
la un cumpãrãtor sas, ci numai la Români. Însã pe acele timpuri Românului i era imposibil a-şi 
agonisi şi a posede realitãţi imobile în interiorul cetãţii. Dreptul statutar sãsesc, aşa numitul ,,Jus 
protimiscos” da rudeniilor vânzãtorului şi vecinilor din mezuina realitãţii vândânde drept de preferinţã 
la cumpãrarea acelei realitãţi. În lipsa rudeniilor contelui Banffy şi a vecinilor casei vândute, ca nu 
cumva aceasta-situatã în centrul cetãţii-sã devinã proprietate româneascã, magistratul cetãţii a usurpat 
pentru comuna cetãţeneascã acest drept de preferinţã  faţã de târgul contractat între contele Banffy şi 
episcopul Moga. Casa menţionatã s-a târguit la 11 decemvrie 1819 cu suma de 36000 fl. v.v., care 
sumã s-a rãspuns (n. n. înmânat) contelui Banffy, magistratul Sibiiului însã o a restituit episcopului 
Moga, silindu-l sã o primeascã”.   
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Apoi, prin ,,[…] împotrivirile ce s-au făcut de cătră orăşanii Sibiiului s-au 
mai supt 2 mii şi au ajuns preţul caselor acelora la 36 de mii, 20 de mii se află gata 
din ajutorul făcătorilor de bine, 15 mii care sânt daţi de la mila împărătească sânt daţi 
împrumut de unde până la 2 ani deabia să vor putea scoate şi atuncia încă vor fi de 
trebuinţă”.210 

Şi aşa, în vremea episcopatului lui Vasile Moga, când imperialii, şi 
alţi neprieteni, mai aveau încă nădejde ca toţi românii să devină cel puţin 
greco-catolici, după ce ei lucraseră mult, şi mai lucrau încă, pentru o astfel 
de trecere (alţii îi doriseră pe români de mult reformaţi),211 se trezesc cu 
ierarhul şi clerul ortodox ,,în coaste”, la trei case de sediul General-
Comando, lângă Piaţa Mare din Sibiu, mulţi ani chiar aproape de sediul 
guberniului. Biserica şi poporenii lui Vasile Moga, iată, printre alte date, 
inclusiv printr-o încăpăţânată voinţă dreaptă şi disponibilitate a liderului 
lor de a nu renunţa, nu numai că au continuat să  existe, dar au şi căpătat 
curaj de a creşte. 

Abia în 13 martie 1821 contractul este intabulat, după ce episcopul 
reachită suma dată. Şi abia după ce curtea de la Viena răspunsese, în 
ianuarie 1819, unor noi plângeri ale episcopului, printr-un ordin adresat 
primăriei oraşului Sibiu: ,,[…] nimenea să nu mai împiedice cumpărarea caselor”. 
,,[…] În casa aceasta episcopul îşi plasează reşedinţa, consistoriul şi seminarul. 
Ordinul gub. 99865/29 oct. 1821 îl obligă însă să facă tot în acest edificiu locuinţă pe 
seama profesorilor veniţi de la Viena,  Constantin Duma şi P. Gherman”.212 Va zidi 
încă o aripă. 

Urmaşii reţin: ,,[...] fiind constrâns magistratul Sibiiului să reprimească de 
la episcopul Vasiliu Moga suma de 36.000 fl. v. a., numita casă a devenit în 
posesiunea bisericei noastre […] Să privim însă în faţă seminariul acum realisat. Casa 
cumpărată pentru seminariu era o zidire veche cu un etagiu, avea preste tot 13 încăperi 
una cu alta, dintre care 10 au fost folosite ca cuartire naturale de directorul Moise 
Fulea şi de profesorul Ioan Moga şi numai celelate 3 încăperi, scunde şi întunecoase, au 
rămas destinate pentru candidaţii de preoţie. Tot ce s-a adaptat la acea casă a fost 
zidirea unei încăperi nouă, luminoasă şi spaţioasă menită pentru sală de prelegeri. La 
anul 1839, numita casă s-a prefăcut în reşedinţă episcopească rămânând numai sala de 
prelegeri în folosul seminariului”. 

                                                           
210 Protocoale, Budila, f. 85, numãr arhieresc 63 din 31 ianuarie, de la ,,Prealuminatul 
Domnul arhiereu”; Ibidem, Ţichindeal, f. 95. 
211 Amintim doar cu acest prilej cã ,,sentinţa de la despãgubirea dicimilor preoţilor evanghelico-
luterani”, care se adunase la început în favorul catolicilor, transferat în cel al preoţilor saşi 
luterani, se pune în discuţie, cu insistenţã, de cãtre Consistoriul sibian şagunian abia în a 
doua jumãtate a secolului al XIX-lea. 
212 Sebastian Stanca, Viaţa şi activitatea episcopului Vasile Moga. 
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Însă, cumpărarea casei Bánffy, plasată în „uliţa Cisnădiei, a treia casă 
de la General Comando din Sibiu”, în centrul oraşului care, din punctul de 
vedere al saşilor era „închis”, a fost ceea ce azi poate părea un fapt 
oarecare, dar  atunci a fost o mare înfăptuire. O adevărată victorie a istoriei 
asupra unor stări depăşite. Izbânda aceasta a contat mult pentru români, 
alimentând înfăptuiri ulterioare. 

Aici, în casa mogaiană, s-a petrecut şi prima aşezare în Sibiu a lui 
Andrei Şaguna, întâi ca vicar general, apoi ca episcop, în casa/casele 
clerului/casele seminarului/casele episcopeşti, plasate în mijlocul unei 
capitale de guberniu, aproape de orice tip de instituţie centrală, în Sibiu, 
oraş închis nesaşilor. Ea este şi primul edificiu românesc ce ne aduce în 
minte un neglijat edificator, pe episcopul Vasile Moga. În afară de această 
clădire, ca episcop, Andrei Şaguna, de-a lungul anilor va fi preocupat de 
numeroase rămasuri de la arhiereul Vasile Moga, până când a ajuns în 
posesia lor pe baza actelor strict recunoscute în instanţă. De altfel, în 
fiecare an însuşi era obligat să prezinte la guberniu/la fisc inventarele 
bunurilor, ca nişte declaraţii de avere instituţionale. 

Lucrări de reparaţii şi adaptări supraveghează, fără o vocaţie 
deosebită pentru aceste activităţi, chiar episcopul. Evidenţa cheltuielilor, pe 
care însuşi o realizează, nu a mulţumit oficialităţile, nici pe urmaşi, ceea ce 
a umbrit marea înfăptuire, în sine. Cunoaştem doar o ciornă a unei liste de 
cheltuieli, detaliată şi suficient de riguroasă. Acte cu caracter, aparent, final 
şi rapoarte privind această afacere se mai întocmesc până şi în anii 1830. 

Cumpărarea caselor s-a petrecut tocmai când până şi protopopii 
tineri par a-şi fi pierdut speranţele. Ioan Panovici trimite altui protopop 
important mogaian, Iosif Ighian, o scrisoare prilejuită de modestia sumelor 
adunate pentru cumpărarea edificiilor indispensabile funcţionării 
instituţiilor ortodoxe româneşti transilvane. Ea nu este departe de o 
,,autocritică”, cu referire şi la insuficienta angajare a preoţimii în proiectele 
episcopului Vasile Moga. Cuvintele sale decurg din adevărurile vieţii. 
Patetism, pesimism vecin cu deznădejdea, regretabil, de altfel, este şi el 
justificat: ,,[...] Neamul nostru e cel mai ticălos (n. n. în mizerie), sirman (n. n. 
sărman) şi mai lipsit în tot chipul”, scrie un protopop;213 ,,[...] atâta lipsă şi 
neajungeri are biata noastră seminţie, de nu ştii de unde să începi mai întâi. Dacă ar 
avea cineva putere să ne ajute, că de la cap până la picioare tot o rană este, unde ar 
putea să pună leac... Mai multe veacuri de om au trecut, de când s-au pomenit sfânta 
noastră religie în ţara aceasta, neavând unde-şi pleca capul, vrednică de milă este, cine 
ar avea putere să o miluiască”. Iar a-şi pleca capul, înseamnă aici a avea unde 
se ruga, a deţine un acoperiş pe un imobil destinat rugăciunilor. 
                                                           
213 Ioan Panovici cãtre Iosif Ighian; Ibidem, p. 27.  
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În anii 1820 autorităţile cer şi recer episcopului rapoarte, sâcâitoare, 
despre prima colectă, aşa cum, după mai bine de trei decenii, i se vor cere 
chiar şi lui Andrei Şaguna. Se conta pe descoperirea unor nereguli? 
Socoteala părea, însă, clară: 1816-1829 a adunat Vasile Moga 50.427 florini, 
28 creiţari. Pentru casă 36.000 florini, pentru adausuri şi intabulare 6166 
florini, 55 creiţari. Banii rămaşi urmau a se vărsa la casieria centrală a 
guvernului (1830 şi 1832). 

Episcopul Andrei Şaguna trece printr-o situaţie similară: ,,[…] În 
anul acesta [1853] s-a cumpărat cu banii de colectă din eparhia noastră-la care am 
contribuit şi eu cu 6000 florini-casa de la baronul Apor, în Strada Măcelarilor din 
Sibiu, cu 20.000 fl. bani buni, care lucru a bătut în ochii ultramontanilor, scrie el; şi 
aşa, cineva dintre ei ne-a denunţat la ministrul, contele Thun, care a emis un 
fulminatoriu cu aceea, ca să mă tragă guvernul la răspundere, cum am cutezat eu să 
cumpăr această realitate fără învoirea regimului,-şi cumpărarea o nimiceşte, căci a fost 
scumpă! La care toate am răspuns şi am rămas în posesiunea casei cumpărate”.214 
Când se cer ,,Preliminariile Fondului mogaian pe anul 1858”, se face ,,[…] cu 
acea observare că realizarea acestui fond aşa cu dor poftită atârnă de la jelbile în 
privinţa lui făcute, pentru care deodată s-au şi făcut deodată urzoriu la Ce. R. 
Procuratură finanţială”. 

Şi unul şi altul dintre cei doi episcopi ai acelei jumătăţi de secol, au 
încercat valorificarea sumelor de care dispuneau comunităţile, stoparea 
încercărilor de a se chivernisi  nejustificat din ei unii şi alţii. 

Valoarea de îndemn şi model a achiziţionării caselor este şi ea 
semnificativă. Sigur, de la a cumpăra/a reuşi să dotezi biserica, la a 
trebui/a dori să mai cumperi, cu credinţa că se poate, sau, oricum să iei tot 
felul de măsuri pentru a reuşi a fost numai un pas pe care, Vasile Moga l-a 
făcut. Nu întâmplător, într-una din circularele cu adevărat mogaiane, aici 
temele şi enunţurile îi aparţin aproape total, episcopul Vasile Moga trimite 
altfel de mesaje, din iniţiativă proprie, fără indicaţii ,,rea-înalte”. 

Deosebit de interesantă este cea subsumată preocupărilor 
dezvoltate la vremea cumpărării caselor episcopeşti: ,,[...] au plăcut lui 
Dumnezeu a chiema din lumea aceasta pre protopopul Anghel Faurovici şi mai nainte 
de acesta pe protopopul şi vicareşul Nicolae Huţovici, precum şi protopopul Bugăceanul 
Ioan Popovici şi protopopul Bulşanul Mihail Crainic, pentru care ne porunceşte 
Domnul Vlădica să facem rugăciune pentru odihna sufletelor lor, înştiinţându-se şi 
aceasta precum n-au apucat a face testament ca să lase ceva şi pe seama clerului, măcar 
multă strânsură au rămas de dânşii şi nu să ştie cui, pentru aceia fieştecare preot să nu 
uite să lase ceva şi pre seama clerului şi să îndemne şi pe alţi parohiani când îi 
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aceasta precum n-au apucat a face testament ca să lase ceva şi pe seama clerului, măcar 
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cercetează boala morţii, Sibii, 7 noem. 820, Episcop Vasilie Moga”.215 După 
moartea episcopului exact lipsa unor donaţii consistente din partea sa, a 
unui slujitor de frunte al bisericii, i se aduc chiar lui. Deşi el şi-a scris în 
termen bun testamentul, cum vedem mai jos, fapt asupra căruia nu avem 
date suficiente pentru a face vreun comentariu. 

În anul 1821, la iniţiativa guberniului, o nouă circulară de la Vasile 
Moga e neiertătoare:216 ,,[...] bani de fundaţie şi cei de obşte de şcoală, de 
coleghiumuri şi bani bisericeşti, mai mult să nu să mai dea în camătă la titori şi la 
purtători de grija de acei bani şi care s-au dat până acuma îndată să să scoaţă [...] 
îndată să-i scoateţi” şi ,,să nu mai daţi împrumut numai la oameni care n-au mestec la 
acei bani, să-i daţi la care voar pune îndestul zălog ca să nu să piiarză capetile 
banilor”. În anul 1824,217 chestiunea este mai bine reglementată şi 
reinvocată după aproape zece ani. Aici, hotărât, Vasile Moga s-a antrenat şi 
el în lupta pentru stârpirea conflictului de interese. Cum va fi una dintre 
primele porunci ale lui Andrei Şaguna care cere banii la Sibiu, să-i depună 
episcopia la bănci şi comunitatea va primi înapoi actele băncii, doveditoare 
despre soarta lor. 

Rezultatele modeste ulterioare cunoscute nu se datorează lipsei 
încercărilor mogaiane. Intervenţia de a opri cumpărături ,,deşarte” pentru  
înfrumuseţat biserici, când comunităţile ori oamenii ,,au plătit pe dânsele mai 
mult decât sânt vrednice”,218 aruncând pe sat cheltuielile, este una dintre 
măsurile care-i stau la îndemână. Deci impune, într-o viziune proprie şi 
aparent paradoxală, dar tot la iniţiativă şi cu susţinere gubernială, ca    
,,[…] pe sama Bisericii nici Patrafir i proci (n. n. şi altele), nici icoană, nice un fel de 
dar sau odăjdii, nici sfită, nici clopot, nici măcar alta”, în altă parte nici picturi. 
Era un început necesar şi meritoriu de reglementare a organizării 
bisericilor parohiale. Scrisese asemănător în anul 1819,219 în aceeaşi 
circulară în care făcea apel la bani pentru cumpărarea caselor lui Bánffy. 
Revine în 1824 cerând să se cumpere moşie bisericească cum ,,au toate alte 
neamuri”. Dar la noi, vai, observă el, se pune moşia zălog ca să se 
zugrăvească biserica, ,,s-au zugrăvit şi în tinda muerilor”.220 Era admis ca 
bisericile cele de lemn chiar să se înnoiască, şi să se facă şi ,,turnu de 
materiale mai tari şi ţiitori”,221 pentru că acestea  însemnau temeinicie, durată 
şi erau dătătoare de încredere. 
                                                           
215 Protocoale, Budila, f. 83.  
216 Ibidem, f. 86.  
217 Ibidem, Vlãdeni, II, f. 21. 
218 Ibidem, Vlãdeni, I, f. 106. 
219 Ibidem, Budila, f. 80.   
220 Ibidem, Ţichindeal, f. 132.  
221 Ibidem, 1826, numãr episcopesc 15.  
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La Răşinari atât anul în care se începe completarea registrului de 
venituri şi cheltuieli, cât şi cel în care se ia decizia de supraveghere a 
cheltuielilor femeilor, sunt extrem de semnificative: ambele sunt asociate 
celor două valuri de colecte pentru cumpărarea unor case ale clerului, fie şi 
dacă au existat numeroase iniţiative superioare în acest sens. Astfel de 
orientări fac parte atât din spiritul pragmatic al românilor deja depăşiţi de 
cheltuieli şi de modele, dar sunt înscrise şi într-un program general 
imperial de a orienta cheltuielile în direcţii mai productive. La rândul lor, 
ele sunt însuşite nu doar material, ci şi cu implicaţii naţional-culturale 
indispensabile întăririi comunităţii românilor. Banii erau necesari, de 
exemplu, la ridicarea şcolilor, plata dascălilor, cumpărarea cărţilor: ,,dacă au 
cărţi prisositoare”, li se scrie, să le anunţe ca să fie valorificate, fie şi cu sume 
mai modeste. 

Cum viclenirea banilor putea slăbi zelul donatorilor, când se revine 
pentru a se aduna, în continuare, bani necesari cumpărării caselor se 
specifică: ,,[…] Vlădica arată fericirea noastră cea trupească şi sufletească la 
dobândirea caselor şi, încât va fi cu putinţă să se mai ajute de la cei ce vor fi gazde mai 
harnice şi din bani bisericeşti, cu înţelegerea bătrânilor, însă aceasta cu rânduială bună, 
nu cu sila. Arătându-ne şi aceasta să nu gândească cineva că doară să viclenească 
cineva să prăduiască acei bani, că pănă la un ban să va arăta de la fieştecare cine cu cât 
au ajutat”. Începând din anul 1857, Andrei Şaguna alcătuieşte cu mâna sa 
lista donatorilor pentru catedrală.222 După moartea episcopului Vasile 
Moga,223 un ,,milostiv decret poruntseste”: ,,[…] ka fiesde care protopop se se 
Declarajască in scrisu despre cea ka de la annul 830 incoace de la ce Benfactori, quoti 
bani au adunatu pre seama Seminariumului n. u. şi cui j-au administrat?”.224 

Încurajat de primul succes, episcopul Vasile Moga se antrenase 
într-o nouă încercare care, deşi nu-i mai reuşeşte, contează pentru 
ansamblul vieţii comunitar-ortodoxe. Casele deja cumpărate nemaiputând 
asigura spaţiul necesar, într-o casă închiriată de la groful Teleki va instala 
consistoriul, Teleki abzice şi episcopul plănuieşte zidirea unei case proprii. 
În acest sens, dă o circulară confidenţială, la 1 noiembrie 1835, şi 
precizează că ,,[…] trebuie vorbit numai cu oameni de aceia cari se nădăjduiesc că se 
vor face ctitori şi patroni ai clirosului nostru”, lor înşile cerându-li se ajutor. La 1 
februarie 1833, chiar un decret imperial se cere a se strânge o milă aparte: 
,,[…] de la toţi creştinii neuniţi de sub stăpânirea Austrii, pe seama ridicării 

                                                           
222 Ilarion Puşcariu, Elie Miron Cristea, Mateiu Voileanu, Biserica Catedralã de la Mitropolia 
Ortodoxã Românã în Sibiu. 
223 Anunţatã sub numãrul consistorial 565, 1845, care ,,s-au intimplat în 17/29 oct. la 6 ore 
de dimineatza”. Vezi: Protocoale, Sibiu Iosefin, f. 68. 
224 Ibidem, numãr consistorial 38 din 1846. 
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Încurajat de primul succes, episcopul Vasile Moga se antrenase 
într-o nouă încercare care, deşi nu-i mai reuşeşte, contează pentru 
ansamblul vieţii comunitar-ortodoxe. Casele deja cumpărate nemaiputând 
asigura spaţiul necesar, într-o casă închiriată de la groful Teleki va instala 
consistoriul, Teleki abzice şi episcopul plănuieşte zidirea unei case proprii. 
În acest sens, dă o circulară confidenţială, la 1 noiembrie 1835, şi 
precizează că ,,[…] trebuie vorbit numai cu oameni de aceia cari se nădăjduiesc că se 
vor face ctitori şi patroni ai clirosului nostru”, lor înşile cerându-li se ajutor. La 1 
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mănăstirii creştinilor de leagea neunită de la Ierusalim la Sfântul Mormântul 
Mântuitorului şi cu mila adunată să se urmeze după chipul de până acuma”.225 
Episcopul Vasile Moga nu face nicio altă completare de susţinere a 
,,porâncii”. De fapt, el era în plin proces de a  plănui noi edificii la Sibiu. 

Răspund câţiva negustori braşoveni. În anul 1836, Teleki îi dă 
termen să-i elibereze casa până în februarie 1837. E dispus s-o vândă. 
Episcopul apelează repede la preoţi (13 septembrie 1836): ,,[…] eu 
nădăjduiesc să pociu face suma de 15.000 şi dacă s-ar putea aduna 15.000 din 
eparhie, s-ar face târgul. Locul e larg de a se putea face biserică”. Şi aşa, ,,[…] în 
Sfântă zi la Naşterea Domnului Nostru Is. Hs. de la Sibiu, în 25 Decem. 836 se 
arată o nouă rază de lumină”.  

Scrie Vasile Moga într-o circulară, pe care noi o socotim una dintre 
cele mai semnificative din activitatea sa, pentru asumarea actelor sale şi 
folosirea unui astfel de gest în spaţiul public: ,,[…] Iată, vă spui voao mare 
bucurie, engerul lui Dumnezeu Ferdinand, emperatul nostru cel nou, s-au milostivit a 
darui clerului neunit 30.000 de mii de argint după cererea ce am făcut astă vară la 
Beci, şi ne întreabă că ce spunem?, ce bine am putea face cu banii aceştia? frăţia ta să 
tragi sama şi să ne scrii noao enapoi că ce socotiţi, pe ce am pune noi banii aceştia 
clerului şi neamului nostru celui prea iubit şi să te grăbeşti cu răspunsul că este grabă ce 
să putem şi noi de aicea să răspundem pe termin [...] Faptă pentru care împăratul 
merită rugăciunile românilor să-l ţie Dumneze, căci şi-a început domnia cu mare milă 
spre supuşii săi”.226 Spiritul consultativ atât de evident aici, şi neaşteptat în 
,,porânci”, avea şi rolul de a mulţumi colaborărilor de până acum, dar era un 
mod conştient de a stimula astfel de colaborări ulterioare şi încurajării unor 
donaţii viitoare. 

În realitate, banii necesari nu ajung la Sibiu, mută Consistoriul în 
altă casă, cu chirie, lângă un „făgădău”, subliniază şi Sebastian Stanca. Dar 
câte ceva, tot apare, în spiritul circularei din 1820, care avea în vedere pe 
toţi clericii ce puteau lăsa, prin testament, o parte din bunurile lor bisericii. 
În anul 1836, ,,[…] Prin Comissio Episcopeasca dete 12 nvrie a. c. se porunceşte a 
se aduna Charitativum pentru cumpărare Residenţii Episcopale”. 

Două donaţii sunt consemnate în protocoale,227 din 18/3 aprile 
1837 şi 8 februarie 1839, pentru popularizare, cu menirea de a fi model în 
continuare, şi ele nu sunt din altă parte decât din mai bogatul şi 
paradoxalul prieten-contestatar: Braşov. Publicarea de popularizare în 
parohii a unor texte calde, sentimentale chiar, în totul încurajatoare, este 
completată de recomandări, chiar cereri exprese pentru mulţumita în 
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biserici. Primul nostru erou aici este vrednicul paroh şi protopop al treilea 
al Braşovului, Simeon Datco, care lasă 500 de zloţi.228 În vara lui 1831, 
paroh de la Bolgarsec şi protopop interimar, episcopul îl întăreşte 
protopop desăvârşit, şi-l doreşte ascultat ,,[…] în toate poruncile, cu atât mai 
vârtos, căci ca nu [sunt numai] ale  sale, ci alea Înăţatului vestite”.229 La fel şi ,,[…] 
Dumnealui chir Emanuil Zlatco, cu şoţia sa Elefteria, greci de legea grecească  de la 
Braşov, o păreche de oameni tineri şi blagosloviţi de Dumenzeu”. 

Cu toate că, printre poporenii săraci sieşi subordonaţi i-a fost cu 
siguranţă atât de greu, cum adesea se vede din acte, Vasile Moga a lăsat  
eparhiei şi el bunuri de folosinţă, unele semnificative bisericii sale, clerului. 
Entuziasmul edificator al ortodocşilor, modest, cum erau şi posibilităţile 
lor materiale, cunoaşte totuşi şi el un reviriment consecutiv succesului 
înregistrat la cumpărarea caselor clerului din Sibiu. Am putea ilustra 
aceasta cu preluarea unor strofe dintr-o poezie scrisă, cu entuziasm, în anul 
1820, în Săcărâmb, text pe care îl vom dezvolta şi mai jos: ,,[...] Şi în fiecare 
ţară/Stăpân deschilinit iară,/Cari la tot felul de limbă/După starea sa se 
schimbă,/Precum şi Ardealul este/Ţară mică, dar cu veste […]/Este într-această 
ţară/Cler ce era de ocară,/Totdeauna clevetit/De la clerul cel unit,/Iar acuma fără 
frică/De când este cu vlădică,/La uniţi nu se supune/Căci are temeiuri bune./Cler cu 
bună aşezare/De când şi episcop are,/Care de când stăpâneşte/Judecând 
înţelepţeşte,/Vrea multe folosuri bune/Diecezul să adune./Ba precum vremea să 
pleacă/Reşedinţă vrea să facă,/În care ai noştri toţi/Se vor lumina cu toţi”.230 

Dacă episcopul Vasile Moga a reuşit prin insistenţe şi reveniri, în 
faţa unor impedimente similare episcopul Andrei Şaguna a excelat şi prin 
renunţări inteligente. Să ne amintim că de la începuturile păstoririi sale, 
după sinodul din 1850, el respinge ideea ca banii şcheienilor să se 
cheltuiască pentru edificarea gimnaziului. Vasile Moga nu-şi permisese 
decât interzicerea cumpărării unor lucruri în biserică, zugrăvituri peste 
zugrăvituri, ca şi podoabele la nunţi etc. Pentru amândoi ierarhii, banii 
aveau acum destinaţii mai importante: cumpărarea/edificarea caselor, fie 
casele episcopiei, fie a seminariului, casa Apor din uliţa Măcelarilor, la 
Andrei Şaguna toate acestea şi în plus catedrala. În faţa străşniciei opoziţiei 
şcheenilor, bine explicată şi bine înţeleasă de tânărul politician care a fost 
Andrei Şaguna, renunţă el la propunerea iniţială şi-şi face din noua 
generaţie de braşoveni aliaţi pe viaţă. Va face şi o donaţie generoasă pentru 
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Cu toate că, printre poporenii săraci sieşi subordonaţi i-a fost cu 
siguranţă atât de greu, cum adesea se vede din acte, Vasile Moga a lăsat  
eparhiei şi el bunuri de folosinţă, unele semnificative bisericii sale, clerului. 
Entuziasmul edificator al ortodocşilor, modest, cum erau şi posibilităţile 
lor materiale, cunoaşte totuşi şi el un reviriment consecutiv succesului 
înregistrat la cumpărarea caselor clerului din Sibiu. Am putea ilustra 
aceasta cu preluarea unor strofe dintr-o poezie scrisă, cu entuziasm, în anul 
1820, în Săcărâmb, text pe care îl vom dezvolta şi mai jos: ,,[...] Şi în fiecare 
ţară/Stăpân deschilinit iară,/Cari la tot felul de limbă/După starea sa se 
schimbă,/Precum şi Ardealul este/Ţară mică, dar cu veste […]/Este într-această 
ţară/Cler ce era de ocară,/Totdeauna clevetit/De la clerul cel unit,/Iar acuma fără 
frică/De când este cu vlădică,/La uniţi nu se supune/Căci are temeiuri bune./Cler cu 
bună aşezare/De când şi episcop are,/Care de când stăpâneşte/Judecând 
înţelepţeşte,/Vrea multe folosuri bune/Diecezul să adune./Ba precum vremea să 
pleacă/Reşedinţă vrea să facă,/În care ai noştri toţi/Se vor lumina cu toţi”.230 

Dacă episcopul Vasile Moga a reuşit prin insistenţe şi reveniri, în 
faţa unor impedimente similare episcopul Andrei Şaguna a excelat şi prin 
renunţări inteligente. Să ne amintim că de la începuturile păstoririi sale, 
după sinodul din 1850, el respinge ideea ca banii şcheienilor să se 
cheltuiască pentru edificarea gimnaziului. Vasile Moga nu-şi permisese 
decât interzicerea cumpărării unor lucruri în biserică, zugrăvituri peste 
zugrăvituri, ca şi podoabele la nunţi etc. Pentru amândoi ierarhii, banii 
aveau acum destinaţii mai importante: cumpărarea/edificarea caselor, fie 
casele episcopiei, fie a seminariului, casa Apor din uliţa Măcelarilor, la 
Andrei Şaguna toate acestea şi în plus catedrala. În faţa străşniciei opoziţiei 
şcheenilor, bine explicată şi bine înţeleasă de tânărul politician care a fost 
Andrei Şaguna, renunţă el la propunerea iniţială şi-şi face din noua 
generaţie de braşoveni aliaţi pe viaţă. Va face şi o donaţie generoasă pentru 

                                                           
228 ,,Simion al pãrintelui Simion Datcu” se cãsãtorise, în anul 1800, cu Ilinca lui ,,Chir Panaiot 
Nicolau”. Vezi: Candid C. Muşlea, Istoria Bisericii Sf. Nicolae din Şcheii Braşovului, volum II, 
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229 Protocoale, Vlãdeni II, f. 14.  
230 Telegraful Român, numãr 81, 1906. 

noua instituţie naţională şi va patrona, cu acceptul plin de înţelepciune de 
data aceasta al braşovenilor, lansarea lucrărilor. În anumite împrejurări se 
pare că nu doar datorită limitelor memoriei colective, dar însuşi ierarhul îşi 
însuşeşte o variantă scurtată a acestei excepţionale realizări. 

Testamentul bătrânului episcop Vasile Moga,231 scris de 
juristul şagunian Iacob Bologa, primul secretar al episcopului Andrei 
Şaguna, este lămuritor pentru câteva probleme specifice în discuţia 
urmaşilor. Despre lăsământul banal (în bani) al episcopului Vasile Moga 
scrie detaliat şi un arhimandrit investit cu funcţii administrative 
mitropolitane, Eusebiu Roşca, cu referire directă la starea din anul 1899: 
,,[...] Fundaţiunea M., înfiinţată prin donaţiunea de 29,622 fl., făcută de episcopul 
Vasile Moga. Din această fundaţiune se dau stipendii la tineri Români gr. ort., cari 
studiază sciinţele filosofice şi juridice; se salarisează fiscalul consistorial şi se 
ameliorează salariile asesorilor consistoriali. Starea fundaţiunii la 31  Dec. 1899 a 
fost de 83,654 Fl. 55 cr.”.232 

Se vede aici limpede că Vasile Moga233 a fost mai mult albina care a 
adunat şi mult mai puţin proiectantul sau antreprenorul unor realizări 
marcante. Noi socotim această opţiune ca o formă de înţelegere a 
realităţilor vremii. La vremea lui, cele mai mari nevoi pentru perfecţionarea 
vieţii clerical-administrative a Bisericii Ortodoxe, ca premise indispensabile 
pentru dezvoltări viitoare şi, mai ales şi realizabile, erau, iată, şcolirea 
intelectualilor români şi asigurarea funcţionării unei administraţii 
ecleziastice şi a unei cancelarii episcopale serioase. De acoperirea acestor 
nevoi,  impuse  prin modernitatea epocii pe care a ilustrat-o episcopatul lui 
Vasile Moga, a beneficiat, mărturisit, şi dezvoltarea binecunoscutei  
administraţii  şaguniene. 

Despre a deţine documentele ce priveau starea tuturor veniturilor 
şi averilor mogaiane, nici nu putea fi vorba. De-a lungul primului deceniu 
postpaşoptist au fost atâtea pertractări şi investigaţiuni, recereri şi 
răspunsuri  nefinalizate, încât până şi casele mogaiane rămân, de exemplu, 
cu starea legală neclarificată până târziu. Andrei Şaguna, teoretic gestionar 
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principal, în fruntea Consistoriului, al tuturor bunurilor, timp de mulţi ani 
nu a deţinut nici măcar un inventar al documentelor fondurilor  mogaiane. 
Sigur, primele demersuri pentru a i se preda această gestiune, le-a făcut 
încă în anul 1850. Şi totuşi, Arhiva Mitropoliei Ardealului documentează o 
adevărată odisee a acestui dosar. De fapt, din punctul de vedere al 
autorităţilor momentului, nici episcopul Vasile Moga, nici episcopul 
Andrei Şaguna nu trebuiau să aibă în mână documente favorizante pentru 
exercitarea atribuţiilor fireşti. Altfel, s-ar fi întărit sentimentul de stabilitate 
al naţiei româneşti, pe care autorităţile întârziau să o confirme. Era aici şi 
un gest pervers de a se perpetua o stare nu doar confuză, ci cu o 
pronunţată tentă de slăbiciune şi sărăcie descurajantă pentru români şi 
superior-agresivă pentru ceilalţi. 

Ceea ce, mai ales în primul deceniu postpaşoptist, de data aceasta, 
era  inacceptabil pentru români. Andrei Şaguna, ,,Episcop Dieţesan”, întâi234 
îl ,,roagă pe Ex. Sa D. Gubernator Ludovic de Vohlgemuth” ca să  binevoiască a 
,,[…] împărtăşi Prea Sfinţiei Sale o arătare completă despre starea fondurilor şi 
cametele restante, precum şi o copie despre legatul răposatului episcop”. După puţin 
timp repetă această cerere.235 Nevoile episcopiei erau în ascensiune 
funcţională susţinută, iar lăsământul mogaian permitea actualilor 
beneficiari de a-l îmbunătăţi, extinzând ori mutând ziduri, făcând proiecte 
pentru tipografie, îmbunătăţind capela cea modestă a episcopului Vasile 
Moga.236 În anul  1855 i se răspunde că ,,[…] realisarea chestionatei fondaţiuni 
s-au pus în pertractare şi în timpul de faţă se află la c. r. Procuratură finanţială”.237 
Când ,,[…] În. Loc. a Ţării, în 3 mart. 1856, trimite preliminarul pe anul 1857”, 
comentariul şagunian este: ,,[…] mare durere simte întreaga diecesă pentru că de 
11 ani de când s-au intemeiat fondul mogaian, până în ora de faţă acela încă nu s-au 
mai realisat, din care privinţă de nou să se facă rugare către În. Locot.”. Alt răspuns 
spune că se va face ,,cât mai curând”.238 Dacă despre Vasile Moga se spune 
că nu a primit astfel de documente atestatoare din pricina unor slăbiciuni 
birocratice de care era dominat, la Andrei Şaguna nu se mai puteau invoca 
astfel de scăderi. 

În anul 1857, proaspăt locatar pe Uliţa Măcelarilor, fosta casă 
Apor, după zece ani de când însuşi locuia în Uliţa Cisnădiei, Andrei 
Şaguna va insista cu mai mult aplomb chiar decât până acum. În plin 
absolutism, când nu ştia nici ce se va mai putea întâmpla potrivnic 

                                                           
234 A. M. A., 1850, document 206. 
235 Ibidem, document 322. 
236 Ibidem, 1853, document 108.  
237 Ibidem, 1855, document 1121.  
238 Ibidem, 1856, document 340 şi 412. 
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românilor, parcă îşi pierduse răbdarea, iar bunurile mogaiane erau mai 
necesare ca oricând: ,,[...] din Protocolul de intabularea realităţilor pentru cele două 
case din Uliţa Cisnădiei de sub Nr. 123 şi 124 cerut [...] se vede cum acele case sunt şi 
astăzi împrotocoluite pe numele răposatului episcop Vasile Moga”, dar ele ,,trebuie 
socotite ca proprietăţi ale clerului”. 

În 13 februarie 1858 cere deja slobozenie ,,[...] să poată purta proţes 
prin adv. Dr. Roth în privinţa celor 2 case cumpărate de răposatul Episcop Vasile 
Moga”. În 15 martie 1858 i se răspunde nu numai că autorităţile se învoiesc 
pentru procesul ,,[...] în privinţa a două căsi rămase de răposatul episcop Moga în 
numele Diecesei, ci declară totodată că Es. Sa este după firea lucrului legiuitul 
representante al Diecesei precum întraltele asea şi în privinţa averei diecesane”.239 
Încurcăturile din domeniu sunt reale şi vor mai apărea. Întâi, pentru că 
toate bunurile importante ale episcopiei erau încă gestionate de 
organismele specializate ale guberniului, până şi reglementarea arenzii 
moşiei Feldioara, ori a chiriei caselor mogaiane din Uliţa Ernei, unde 
funcţiona şi instituţia şaguniană-tipografia diecezană. Actele cerute de 
finanţe sunt numeroase, dar nu mai puţine sunt cele în care Andrei Şaguna 
cere dreptul episcopiei de a le prelua total, admiţând şi promiţând să 
plătească administraţiei toate cele de trebuinţă, ceea ce deja, de mult, se 
făcea. 

Spectrul revendicării şaguniene se lărgeşte şi dincolo de case, şi aici 
scrie Andrei Şaguna cele mai onorante cuvinte despre predecesorul său 
Vasile Moga. În 19 iulie 1856,240 ,,[…] Înalta Locotiinţă stă să se mândrească în 
faţa Scaunului episcopesc cu demersurile sale şi scrie petentului (Nr 16691) […] 
declaraţia ce au aşternut înalt aceliaşi procuratura Statului, în privinţa regulării 
fondului episcopesc mogaian, şi anumit despre starea în care se află acuma această 
fundaţie, cu acea adăugare că, după ce din partea Loc. i-au împărtăşit Procuraturei 
încă în 25 gr. a. c. originalele obligaţiilor, şi celelalte documente ajutătoare, spre a putea 
pârâ pre datornici, e de aşteptat că după săvârşirea deplină a procedurei judecătoreşti 
regularea şi întemeierea acestei fundaţiuni, în conglăsuire cu Sc. Ep., în scurt timp se va 
putea lua înnainte”. 

Inventare de bunuri parohiale şi alte ,,testamentum-uri” 
(spicuiri). Am realizat spicuirile publicate aici, din inventare de bunuri 
numite mai jos, socotind că astfel putem pune la îndemână informaţii 
despre viaţa activă a unor parohii în vremea episcopului Vasile Moga. La 
rândul lor, acestea sunt din zone cu o oarecare semnificaţie specială în 
epocă: din protopopiatul Sighişoara, unde se perpetuau conflicte cu saşii 
de tipul celor din Sebeşul natal şi tractul protopopesc Trei Scaune, Hăghig, 
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Braşov I, parohii unde neamul românesc era supus, în genere, unor 
privaţiuni mai accentuate, mai vizibile decât în alte zone. Fără a fi dovezi 
care să ateste o creştere mulţumitoare a activităţilor specifice din parohiile 
româneşti, aici sunt suficiente date pentru a combate negatorii absolutişti: 
în vremea mogaianilor s-au ridicat biserici, asemenea şi case parohiale, mai 
numeroase tocmai pentru a atrage tineri meritorii în slujbe preoţeşti, se 
recuperau, aşa cum se şi pierdeau, puţine, de altfel, pământuri şi lăcaşe de 
cult, se cumpărau şi se citeau cărţi, alte bunuri, se întreţineau relaţii cu 
extracarpatici de diverse niveluri etc. Înseşi donaţiile, ca şi înmulţirea 
iniţiativelor ,,comunei bisericeşti”, a obştii, dovedesc nu doar o relativă 
prosperitate, ci şi o încredere a credincioşilor în noua structură a ierarhiei 
bisericeşti, când ortodocşii au, în sfârşit, după mai bine de un secol, un 
ierarh român. Una din metodele sale de a susţine zelul donatorilor, dar şi 
de a nu lăsa să se strecoare falsuri, este aceea ca ,,[...] toţi preoţii carii ceva ar 
dărui la Siminarium, la ori din cari de biserică, au spre alt sfârşit bun, să si arate în 
scris supt iscălitura luor”.241 

Modestia valorii intrinseci a acestor bunuri/realizări se datorează şi 
faptului că în respectivele inventare nu se specificau, în mod sistematic, 
anii de edificare, de primire a unor valori etc. Iar noi am reţinut, în mod 
programat, doar trimiteri concrete din această tematică; chiar şi când 
cunoaştem anii de activitate ai unor binefăcători, de dragul credibilităţii 
informaţiilor, nu am enumerat  donaţiile lor pentru a ne încadra în limite 
inatacabile.  

Din dosarul elaborat de Zaharia Boiu, protopopiatul 
Sighişoara.242 Sighişoara: ,,[...] Iconostas, asemenea tăiat şi aurit, plătit de 
neguţătoriu Petcu Constantin din anul 1817; 2 prapore din anul 1818; Cărţile: altă 
Evanghelie de Sibiu din anul 1844, Liturghie de Sibiu din anul 1831, Octoih Mic de 
Buda din anul 1826 dăruit de Maria kui Ion Ţiţeiu, Ceaslov bogat de Braşov de an 
1835, Acatist de Sibiu din anu 1833, dăruit de Ion Florea Şolomon de aici. Hramu 
bisericii, Intrarea în Biserică/Vovedenia/S-au sfinţit de Arhiereul Vasilie Moga în 
anul 1822, rămânând hramul neschimbat. [Casa preoţască]  Aicea mai nainte au fost 
o casă de lemn veche deodată cu biserica,  făcută de şcoală [...] Apoi, în locul acelia s-au 
făcut aceasta, care este acuma în anul 1842 zidire de piatră coperită cu ţigle”. 
Seleuşu: ,,[...] Parohia aceasta, care stă azi din 45 familii români şi 9 familii ţigani, 
cu 160 suflete, fiind mai demult filie la Sighişoara, în anul 1835, sub Arhipăstoria 
D. Ep. Vasilie Moga, s-au făcut materă [...] 1 Triod de Buda din anul 1816, 
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cu 160 suflete, fiind mai demult filie la Sighişoara, în anul 1835, sub Arhipăstoria 
D. Ep. Vasilie Moga, s-au făcut materă [...] 1 Triod de Buda din anul 1816, 

                                                           
241 Protocoale, Ţichindeal, 1825, f. 138.     
242 Ana Grama, ,,Inventare de bunuri ale bisericilor româneşti ortodoxe din 
Transilvania. Protopopiatul Sighişoara (1854-1855)”, în Marisia, numãr XXV, 1996, pp. 
151-195.  

dăruită de Mihail Aldea [...]”. Danos: ,,[...] Parohia aceasta care stă azi din 196 
familii româneşti şi 14 familii ţigăneşti, cu 983 suflete, este materă veche, începutul nu 
i să ştie [...] Liturghie de Sibiu, 1814”. Laslea: ,,[...] 12 Mineae sunt dăruite de 
Domnia lui, Constandin Papp Hagiu din Sibiu”. Saeş: ,,[...] Parohia aceasta pănă 
la anul 1822 au fost filie la vecinu sat Trapold, apoiu, cu slobozenia stăpânirei, s-au 
făcut materă sub Arhipăstoria răposatului Episcop Vasilie Moga, de la prea 
Sf[inţitul] s-au hirotonit întâiul aci paroh Ilie Brenduse, în anul 1823 [...] Zidire 
bisericii cu turnu s-au desăvârşit în an 1821. Biserica e sfinţită de arhiereul Wasilie 
Moga în anul 1823, în hramu Schimbarea la Faţă [...] Antims de la Ep. Wasilie 
Moga [...] Cărţile [...] Triod din Mănăstirea Neamţului de la an 1833, dăruit de 
monah Illarion, carele mai înainte era Achim Ticuşan de aici [...] Istoria Biblii de 
Buda, din annul 1831 [...] Moşiile bisericii 6 locuri şi Moşiile şcoalei, 5 din cele 
Preoţeşti, dăruite de numiţi binefăcători pentru sufletele lor, să aibă pomenire vecinică, 
în anii 1821, 1831, 1832, 1835, 1839, 1844”. Hendorf: ,,[…] Starea Bisericii 
cu inventariul său/Parohia aceasta îşi are începutul său/după o scrisoare dipe tabla 
unui protocol/de la anul 1784, în zilele întru fericire pomenitului împărat Iosif al 2-
lea, când, prin prea sfinţitul Epcp. Neunit Ghedeon Nichitici s-au hirotonit aici întâiul 
paroh, Ilie Medrea. S-au zidit Biserica într-un costiş deasupra satului, carea pănă la 
an 1820 s-au surpat şi huluit toată din pricina moliciunii pământului, care s-au hâit 
cu ea, după aceia, dându-se alt loc în capu satului din sus lângă vale în uliţă, loc şăs 
unde s-au rădicat. Biserica/Zidire de piatră cu turn, coperită cu ţigle, are 9 fereşti,  
închisă împrejur cu pălan de scănduri, s-au lucrat pe rănd şi s-au săvârşit până în anul 
1839, în care anu s-au şi sfinţit de Prea Sf. Ep. Dieţezan Vasilie Moga, în hramul 
S. Proroc Ilie”. Ţeline: ,,[...] Pe la annul 1815-1817, cu slobozenia stăpânirei s-au 
înfiinţat capela precum stă azi, cu nume de Casa de rugăciune:/sub arhipăstoriria pre 
Sf. Domn Vasilie Moga, Epsc. Dieţezan [...] iare în annul 1850 ş-au dobândit 
dreptul mai de mult cerut, de Matera [...] Lângă biserică, o clopotniţă de lemn coperită 
cu şindile, are un clopot din annul 1815 [...] Cărţile/Evanghelie de Sibiu, tipărită în 
anul 1844, plătită de 8 inşi binefăcători, Apostol de Blaj din an 1814, dăruit de 
Dumitru Moldovan de acii. Molitvelnicu de Braşov din annul 1811, dăruit de Georgie 
Sîrbul de acii. Mineiu mare de Blaj din annul 1833 dăruit de Dumitru Moldovan [...] 
Penticostariu de Sibiu din annul 1841, dăruit de mai sus pommenitul [...] Predica lui 
Petru Major de Buda, din anul 1810, plătită de Teodor Şandru şi cu văduva Maria 
Aldea de aici”. Sas-Daia: ,,[...] cam după anul 1780 [...] au făcut biserică pe loc ce 
li s-au fost dat în capul satului din sus într-o coastă lângă un părău, carea au stat pănă 
pe la anul 1820 şi s-au ruinat cu totul din pricina moliciunei locului. Apoi li s-au dat 
alt loc între romanii din jos, între drum şi ţigănie, pe un loc redicat pe care au zidit 
Biserica ce este azi. Începând de la anul 1828 pănă la anul 1830 s-au pus coperişul, 
apoi pe rând s-au gătit pănă a putea slujii întrănsa şi s-au sfinţit cu binecuvântarea 
arhiereului Vasilie Moga în anul 1831, în hramu Sf./Dimitrie cu începutu de a 2-lea 
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preot Ioann Ticuşan, prin protop. llie Medria”. Saschiz: ,,[...] Parohia ace[a]sta care 
stă aci din 96 familii rom[âneşti] şi 82 familii ţigăneşti, cu 630 suflete, are începutul 
său de Matera de la annul 1820, fiind pănă acii filie la parohia din Daia, vecinul sat. 
Atunci căpetând voie de la înalta stăpânire a ţerii şi locul de biserică în zilele 
în[ălţatului] înpărat Franţ I, Prea Sf. Sa Ep[iscop]ul Wasilie Moga l-au hirotonit 
acii pe întăiul paroh Ioan Şoneariu şi pănă la annul 1823 au redicat biserica pănă 
subt coperiş şi turnu, iară pănă la coperiş Biser. de atunci pănă acuma aşa stă; că din 
relele neînţelegeri şi neînvoirile romaneşti s-au făcut dezbinare între popor şi o parte din 
Parohieni s-au făcut uniţi, carii prin urmare, dupe multe cerţi şi Processuri au căpetat 
uniţii Dreptul de a 3-ia parte din Biserică, în annul 1828. De atunci pănă acuma să 
ţine biserica în 2 săptămâni de neuniţi şi a 3-ia săptămână de uniţi, în stare ticăloasă 
şi neisprevita. Biserica/Stă pe un costiş frumos spre răsărit în rându curţilor româneşti, 
închisă cu pălan slab, curtea bisericii împrejur are lungimea 22 st., lăţimea 10. Biserica 
e zidită din piatră, coperită cu ţigle, cu 9 tereştri, nebolduită, nepodită, nevăcheluită, 
coperişul pus pe zidurile ei neisprăvite, în lung. de 10 st. în lumină pe dinlontru, largă 
de 3 st. 1 urmă, înălţimea 2 st. şi 2 urme pănă la coperiş. Turn neisprevit lărgi, de 1 
stj., coperite zidurile cu scânduri. 2 clopote în 2 furche de lemn, cel vechiu ca de 45 
fonţ[i] din annul 1808, la acesta au parte şi uniţii, altul mai nou numai al neunitilor 
de 57 fonţ[i] din annul 1852 făcut. Toacă de fer ca de 7 foţi. Hramul Bisericii, S. 
Nicolaie […] Cărţile/Evanghelia de Sibiu, din a. 1806 a bisericii. Apostolul de la 
Blaju, din an 1814, numai a neuniţilor, dăruit de Ioan Niţu cel tinăr. Liturghia de  
Sibiu din anul 1835, deruită de Rahira, muerea morariului Ioan Roman [...] Triod de 
Blaj din an 1813, dăruit de văduva Anna lui Creciun Bucur [...] Predica lui Petru 
Maior, din anul 1810, obştească şi a uniţilor”. Archita:   ,,[...] Parohia aceasta care 
stă din 69 familii români şi 52 familii ţigani, cu 519 suflete, are începutul său de 
Matera de la annul 1808. întâiul acii paroh George Vetesan în ne fiinţa de Ep. Gr. 
Ră. în Ardeal s-au hirotonit preot în anul 1809 în Arad de Prea Osf. D. Ep. Pavel 
Avacumovici, iară paroh şi duhovnic de Prea Osf. D. Ep. Vasilie Moga în annul 
1820 în zilele în. înpărat Franţ I, atunci dobândind parohia de la înalta stăpânire 
voie şi locu înfiinţat [...] Doao clopote, cel mare ca de 70 funţi, din anul 1832 [...]    
S-au sfinţit de Arhereul Vasilie Moga în anul 1828 în hramul Sf. Nicolae […] 
Cărţile. Evangelia de Sibiu din annul 1844. Mineul mare de Râmnic, de la annul 
1745 [...] Ceaslov bogat de Braşov din nul 1835”. Bundorf: ,,[...] Parohia aceasta 
carea stă astăzi din 60 familii rom. şi 38 ţigani, cu 409 suflete, până la anul 1837 au 
fost filie la Matera Archita, subt păstoria parohului de acolo George Wetesanu, atunci 
după cererea parohianilor dobândindu-şi de la stăpânire dreptul de a fi Matera în zilele 
înălţatului împărat şi Craiu Franţiscu I. Prea Sf. Sa D. Ep. Vasilie Moga le-au 
hirotonit pe întâiul aci paroh Nicolaie Vătăşan la noa Biserică sfinţită pe hramul Sf. 
Nicolae. Biserica. Stă pe un costiş deasupra satului romanesc, are vecin de o parte 
câmpu, de al tă  parte grădinele săteşti. Este cu păreţi de leamne de brad încleştată, 
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preot Ioann Ticuşan, prin protop. llie Medria”. Saschiz: ,,[...] Parohia ace[a]sta care 
stă aci din 96 familii rom[âneşti] şi 82 familii ţigăneşti, cu 630 suflete, are începutul 
său de Matera de la annul 1820, fiind pănă acii filie la parohia din Daia, vecinul sat. 
Atunci căpetând voie de la înalta stăpânire a ţerii şi locul de biserică în zilele 
în[ălţatului] înpărat Franţ I, Prea Sf. Sa Ep[iscop]ul Wasilie Moga l-au hirotonit 
acii pe întăiul paroh Ioan Şoneariu şi pănă la annul 1823 au redicat biserica pănă 
subt coperiş şi turnu, iară pănă la coperiş Biser. de atunci pănă acuma aşa stă; că din 
relele neînţelegeri şi neînvoirile romaneşti s-au făcut dezbinare între popor şi o parte din 
Parohieni s-au făcut uniţi, carii prin urmare, dupe multe cerţi şi Processuri au căpetat 
uniţii Dreptul de a 3-ia parte din Biserică, în annul 1828. De atunci pănă acuma să 
ţine biserica în 2 săptămâni de neuniţi şi a 3-ia săptămână de uniţi, în stare ticăloasă 
şi neisprevita. Biserica/Stă pe un costiş frumos spre răsărit în rându curţilor româneşti, 
închisă cu pălan slab, curtea bisericii împrejur are lungimea 22 st., lăţimea 10. Biserica 
e zidită din piatră, coperită cu ţigle, cu 9 tereştri, nebolduită, nepodită, nevăcheluită, 
coperişul pus pe zidurile ei neisprăvite, în lung. de 10 st. în lumină pe dinlontru, largă 
de 3 st. 1 urmă, înălţimea 2 st. şi 2 urme pănă la coperiş. Turn neisprevit lărgi, de 1 
stj., coperite zidurile cu scânduri. 2 clopote în 2 furche de lemn, cel vechiu ca de 45 
fonţ[i] din annul 1808, la acesta au parte şi uniţii, altul mai nou numai al neunitilor 
de 57 fonţ[i] din annul 1852 făcut. Toacă de fer ca de 7 foţi. Hramul Bisericii, S. 
Nicolaie […] Cărţile/Evanghelia de Sibiu, din a. 1806 a bisericii. Apostolul de la 
Blaju, din an 1814, numai a neuniţilor, dăruit de Ioan Niţu cel tinăr. Liturghia de  
Sibiu din anul 1835, deruită de Rahira, muerea morariului Ioan Roman [...] Triod de 
Blaj din an 1813, dăruit de văduva Anna lui Creciun Bucur [...] Predica lui Petru 
Maior, din anul 1810, obştească şi a uniţilor”. Archita:   ,,[...] Parohia aceasta care 
stă din 69 familii români şi 52 familii ţigani, cu 519 suflete, are începutul său de 
Matera de la annul 1808. întâiul acii paroh George Vetesan în ne fiinţa de Ep. Gr. 
Ră. în Ardeal s-au hirotonit preot în anul 1809 în Arad de Prea Osf. D. Ep. Pavel 
Avacumovici, iară paroh şi duhovnic de Prea Osf. D. Ep. Vasilie Moga în annul 
1820 în zilele în. înpărat Franţ I, atunci dobândind parohia de la înalta stăpânire 
voie şi locu înfiinţat [...] Doao clopote, cel mare ca de 70 funţi, din anul 1832 [...]    
S-au sfinţit de Arhereul Vasilie Moga în anul 1828 în hramul Sf. Nicolae […] 
Cărţile. Evangelia de Sibiu din annul 1844. Mineul mare de Râmnic, de la annul 
1745 [...] Ceaslov bogat de Braşov din nul 1835”. Bundorf: ,,[...] Parohia aceasta 
carea stă astăzi din 60 familii rom. şi 38 ţigani, cu 409 suflete, până la anul 1837 au 
fost filie la Matera Archita, subt păstoria parohului de acolo George Wetesanu, atunci 
după cererea parohianilor dobândindu-şi de la stăpânire dreptul de a fi Matera în zilele 
înălţatului împărat şi Craiu Franţiscu I. Prea Sf. Sa D. Ep. Vasilie Moga le-au 
hirotonit pe întâiul aci paroh Nicolaie Vătăşan la noa Biserică sfinţită pe hramul Sf. 
Nicolae. Biserica. Stă pe un costiş deasupra satului romanesc, are vecin de o parte 
câmpu, de al tă  parte grădinele săteşti. Este cu păreţi de leamne de brad încleştată, 

lipită cu pământ, vătuită, coperită cu ţigle. închisă împrejur cu 17 st. în lăţime de 7 st. 
Biserica dinlăuntru are lungimea 7 st. 1/2, înălţimea 1 st. 1 urmă. Turnuleţul de 
scânduri înalt de 4 st . ,  lărgimea 1 st.,  are 2 clopote, cel dintăiu de 72 fonţ[i] din 
anul 1846, al 2-ia ca de 26 fonţ[i], din annul 1813 [...] Moşii Bisericeşti sau 
preoţeşti, dăruite de binefactori, nu sânt, următoarele sînt date de la sat /:Alodiale:/de 
la annul 1853, câştigate după un proţes produs în curgere de 15 anni prin parohul şi 
aleşii parohii”. Nogy Galomgilău: ,,[...] Inventariumullu [...] 2. Turnu ţine în 
sinul lui trii clopote; cel mare s-au cumpărat la annul 1818, în păstoria părintelui 
Gheorghe Onitză. E plătit de Maria Bunia [...] O toacă de fieru trage 5 funţi, 
cumpărată la annul 1818 de Michail Cristia”. 

Cazuri speciale din alte protopopiate. Din parohia Sas Sebeş. 
Una dintre temele folosite în campaniile de minimalizare/denigrare a 
episcopului Vasile Moga este şi ea demnă de a fi dezvoltată, ceea ce vom 
face cu prilejul unei analize documentare despre Moise Fulea şi Ioan 
Moga-teologul, alţi membri ai familiei. Adevărul vizibil era că Vasile Moga 
şi-a cultivat relaţiile de familie şi i-a favorizat, cum a putut, cu nişte 
specificaţii de reţinut, specificate în testament: ,,[…] asemenea burse fiind 
desemnate tinerilor consacraţi religiei neunite care prin episcopi sau prin consistoriul 
neunit au fost recomandaţi înaltului guberniu regesc cu privire la acest beneficiu, de 
asemenea având parte egală cu celelalte ale acelora care erau din familia fondatorului, 
totuşi numai atât timp cât au făcut progres „eminent” în studii, sau cel puţin pentru 
prima clasă şi fără să frecventeze alte cursuri decât cele de filozofie şi cele juridice”. 

Androne Andronic243 era din Sas-Sebeş şi era ,,fost şcribă şi inaş al 
Mării Sale Domnului Episcop Vasile Moga”. Şcheienii îl doresc profesor 
pentru că ,,[…] producăluieşte şi un testimoniu al acestui tânăr din şcolile 
Bălgradului sub întărirea profesorului Stephanus Nagy, primae humanitatis profesor”. 
,,Obştea doreşte a-l lua într-un soroc de 6. luni pă probă la şcoala a doa”. Îl 
angajează cu 200 florini pe şase luni. Preotul Carabeş este socrul lui 
Nicolae Moga din Sibiu.244 Autorul omagiului de la instalare, Ioan Barac, 
era ginerele lui Tempea. Dar, nu vom ştii niciodată cu adevărat dacă, în 
mod practic, într-o societate atât de restrânsă a micii intelectualităţi 
româneşti, cu o tradiţie ,,democratică” atât de firavă şi, de altfel cu totul 
specifică, a cărei forţă a stat şi până acum în relaţii matrimoniale, de grup 
restrâns, lucrurile se puteau desfăşura altfel. Şi atunci era firesc ca Sebeşul 
Săsesc să apară în diverse stări conflictuale. 

Contrar aşteptărilor, cazul mai jos folosit îl scoate, documentat, pe 
fostul preot Vasile Moga, din vreo implicare într-un fals interesat al 
familiei, mult vehiculat de sebeşenii, deveniţi şagunieni. Noi continuăm să 
                                                           
243 Candid C. Muşlea, Istoria Bisericii Sf. Nicolae din Şcheii Braşovului, volum II, p. 287.  
244 Ibidem, p. 285, 324.  
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ne întrebăm dacă el, eventual când era preot în Sebeş, sau ca simplu 
membru al familiei preoţilor Moga, era la curent cu situaţia moşiilor 
parohiale din Sebeş până în anul 1854. Nominalizăm cele cinci pământuri 
pe care le deţinea parohia cu comentariile din aceleaşi inventare, acum din 
Sas Sebeş: ,,[…] 1. Un pământ la Rebeşu [...] dăruit de răposatul neguţători 
Panaioti Tudoran şi soţia sa Rebeca în anul 1848, cu acest adaos ca din acest pământ 
să aibă Dascălul locul spre folosire 2/3 parte şi parohii 1/3 parte, cu îndatorirea ca la 
toate S. Liturghii să facă pomenirea sufletelor lor. 1. pământ  arătoriu [...] de 10 
ferdele [...] dăruit de răposatul Georgie Radu, cam pe la anul 1785, ca preoţii să fie 
obligaţi a face pomenirea numelui său la toate Sf. Liturghii [...] Aceasta fiind tăinuit 
de răposatul Preot Avraam Moga şi tatăl său Ilie,245 pănă acuma s-au folosit numai de 
cătră dânsul şi numai la anul 854, cu ajutoriul Tribunaluşlui judecătoresc respectiv,   
s-au recâştigat iarăşi de la moştenitorii săi. -Patru juguri [...] luat de la preotul Ioan 
Moga pentru o datorie ce au fost la S. Biserică, de 20 ferdele de sămănătură. -Un fânaţ 
[...] dăruit (totu) de Moisă Suciu în anu. -Un loc [...] nămolit cu năsip prin ploi lângă 
Calea viilor româneşti. Ioan George Oniţ m. p., curator/I. Tipeiu, paroh şi protopop”. 

Însuşirea moşiilor bisericeşti de către preoţi nu era un lucru 
neobişnuit. El se perpetua prin continuitatea, uneori de mai multe 
generaţii, a slujirii unei parohii de către membrii aceleiaşi familii (fraţi, fii, 
gineri etc.) şi a constituit unul dintre motivele care au justificat accentuarea 
ritmului campaniilor de  consemnare  sistematică a valorilor în inventarele 
de bunuri şaguniene.  

Piesele mai mici din biserici provin de obicei din donaţii, se 
constituie în valori materiale, astfel încât nu arareori sunt sustrase din 
biserici. În anul turbulent 1821, ,,Prea Ci. Scaun  Episcopesc” face înştiinţare 
tuturor preoţilor ,,[…] ca să le fie aminte de cumva s-ar afla oarecine carele ar vrea 
a vinde un stihariu de carton şi o sfită roşie, iarăşi de carton, o perdea din uşa 
Altariului din mijloc tipărită cu roşu, cu galben şi cu vearde, şi o linguriţă de aramă, 
numai decât să-l arate ori acestui scaun  protopesc, ori celui episcopesc, fiindcă se ştie 
păgubaşul mai sus numitelor haine bisericeşti”.246 

Să vadă urmaşii ,,că nu am trăit cu totul pe nimic”, este un alt slogan 
mogaian asociat câştigării bunurilor materiale pe seama naţiei. Apelurile 
patriotico-ideologice se amplificaseră, mutându-se din planul particular 
într-unul general. Episcopul Vasile Moga va scrie mereu protopopilor, în 
sens mobilizator, conştient că trebuie să fie un model, că poate fi şi că 

                                                           
245 La vizitaţiunea episcopului Ghedeon Nichitici erau trei preoţi Moga cu singhelii: 
Avram, Ioan şi Ilie. ,,Protocoale amândoue au început şi au rãmas nesãvârşite” se remarcã dar, 
spre deosebire de alte cazuri, nu li se porunceşte drastic sã le completeze. Cf. Ilarion 
Puşcariu, Documente pentru limbã şi istorie, volum II, p. 93. 
246 Protocoale, Ţichindeal, 1821, f. 103-104. 
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ne întrebăm dacă el, eventual când era preot în Sebeş, sau ca simplu 
membru al familiei preoţilor Moga, era la curent cu situaţia moşiilor 
parohiale din Sebeş până în anul 1854. Nominalizăm cele cinci pământuri 
pe care le deţinea parohia cu comentariile din aceleaşi inventare, acum din 
Sas Sebeş: ,,[…] 1. Un pământ la Rebeşu [...] dăruit de răposatul neguţători 
Panaioti Tudoran şi soţia sa Rebeca în anul 1848, cu acest adaos ca din acest pământ 
să aibă Dascălul locul spre folosire 2/3 parte şi parohii 1/3 parte, cu îndatorirea ca la 
toate S. Liturghii să facă pomenirea sufletelor lor. 1. pământ  arătoriu [...] de 10 
ferdele [...] dăruit de răposatul Georgie Radu, cam pe la anul 1785, ca preoţii să fie 
obligaţi a face pomenirea numelui său la toate Sf. Liturghii [...] Aceasta fiind tăinuit 
de răposatul Preot Avraam Moga şi tatăl său Ilie,245 pănă acuma s-au folosit numai de 
cătră dânsul şi numai la anul 854, cu ajutoriul Tribunaluşlui judecătoresc respectiv,   
s-au recâştigat iarăşi de la moştenitorii săi. -Patru juguri [...] luat de la preotul Ioan 
Moga pentru o datorie ce au fost la S. Biserică, de 20 ferdele de sămănătură. -Un fânaţ 
[...] dăruit (totu) de Moisă Suciu în anu. -Un loc [...] nămolit cu năsip prin ploi lângă 
Calea viilor româneşti. Ioan George Oniţ m. p., curator/I. Tipeiu, paroh şi protopop”. 

Însuşirea moşiilor bisericeşti de către preoţi nu era un lucru 
neobişnuit. El se perpetua prin continuitatea, uneori de mai multe 
generaţii, a slujirii unei parohii de către membrii aceleiaşi familii (fraţi, fii, 
gineri etc.) şi a constituit unul dintre motivele care au justificat accentuarea 
ritmului campaniilor de  consemnare  sistematică a valorilor în inventarele 
de bunuri şaguniene.  

Piesele mai mici din biserici provin de obicei din donaţii, se 
constituie în valori materiale, astfel încât nu arareori sunt sustrase din 
biserici. În anul turbulent 1821, ,,Prea Ci. Scaun  Episcopesc” face înştiinţare 
tuturor preoţilor ,,[…] ca să le fie aminte de cumva s-ar afla oarecine carele ar vrea 
a vinde un stihariu de carton şi o sfită roşie, iarăşi de carton, o perdea din uşa 
Altariului din mijloc tipărită cu roşu, cu galben şi cu vearde, şi o linguriţă de aramă, 
numai decât să-l arate ori acestui scaun  protopesc, ori celui episcopesc, fiindcă se ştie 
păgubaşul mai sus numitelor haine bisericeşti”.246 

Să vadă urmaşii ,,că nu am trăit cu totul pe nimic”, este un alt slogan 
mogaian asociat câştigării bunurilor materiale pe seama naţiei. Apelurile 
patriotico-ideologice se amplificaseră, mutându-se din planul particular 
într-unul general. Episcopul Vasile Moga va scrie mereu protopopilor, în 
sens mobilizator, conştient că trebuie să fie un model, că poate fi şi că 

                                                           
245 La vizitaţiunea episcopului Ghedeon Nichitici erau trei preoţi Moga cu singhelii: 
Avram, Ioan şi Ilie. ,,Protocoale amândoue au început şi au rãmas nesãvârşite” se remarcã dar, 
spre deosebire de alte cazuri, nu li se porunceşte drastic sã le completeze. Cf. Ilarion 
Puşcariu, Documente pentru limbã şi istorie, volum II, p. 93. 
246 Protocoale, Ţichindeal, 1821, f. 103-104. 

trebuie să lucreze pentru aceasta: ,,[...] Acum fraţilor, dacă voiţi într-adins ca să 
ajungă neamu nostru cândva la ceva mângăere, staţi acuma cu toţi să punem acest pas 
cătră ferecirea lui, să putem zice, la ceasul nostru cel mai de pe urmă, am făcut cevaş 
pentru mulţime, pentru fraţii noştri, am pus un temeiu pentru mângăierea neamului 
nostru celui obidat. Alţii după noi, văzând temeiul pus, le va veni aminte să mai 
zidească mai în sus […] Toate limbile silesc să-şi fericească neamul său, dar numai noi 
oare să stam cu mânile-n poală, să nu udăm grăunţu din sudoarea noastră, ca să 
răsară şi să să facă de seceriş, pe sama fielor noastre, spre a să bucura şi când nu vom 
mai fi noi”.247 Reflexele acestor apeluri în limbajul protopopilor, al tinerilor 
teologi, este limpede în circularul protopopului de Breţcu, Petru Pop, din 
anul 1845, al cărui conţinut, care i-a parvenit de mai sus, este pe larg 
explicat şi insinuat ca un preludiu excepţional cu trei ani înainte de 
izbucnirea revoluţiei paşoptiste. 

Câte dintre textele mogaiane sunt redactate de Moise Fulea, care 
concepea cel puţin circularele despre şcoli, nu putem stabili cu certitudine 
acum. Dar, autorul rândurilor de mai jos, este latinistul Vasile Moga: ,,[…] 
Formulariul este scris în limba latinească, că în limba românească poate că nu să va 
primii248 la Tistije şi fiindcă preoţii sânt în locul apostolilor şi apostolii la Rusalii au 
grăit în toate limbile, socotesc că vor înţelege formulariul acesta” şi protopopii. 
Identificări pot face mai bine lingviştii, dar interesul nostru actual este de a  
revela implicarea autorităţii, reale şi formale, a episcopului Vasile Moga în 
bătălia specifică din prima jumătate a secolului al XIX-lea. Dacă el nu ar fi 
populat aceste cerinţe cu prezenţa sa, uneori nespectaculoasă, modestă 
chiar, cu apelurile girate de el şi funcţia sa, ceea ce a urmat ar fi fost mai 
sărac, mai dramatic în defavoarea românilor. Când îşi exercită dreptul de a 
preoţi, el face şi o selecţie a preoţilor, apoi a protopopilor cu care, de fapt, 
a lucrat mai departe Andrei Şaguna, cu unii dintre ei ani mulţi şi în 
imediata sa apropiere, la Consistoriu sau la Institutul Teologico-Pedagogic.  
 

Relaţiile episcopului Vasile Moga cu clerul sieşi subordonat. 
Protopopi, asesori, preoţi, teologi 

 
Deşi sub titlul capitolului de faţă, ca şi sub altele, ar avea loc şi 

numeroase alte informaţii, unele dintre ele distribuite deja în alte 
substructuri, sau care urmează să apară în alt context, încercăm o mică 
circumscriere a unor subiecte punctuale specifice. 

                                                           
247 Ibidem, Vlãdeni, f. 109; Budila, f. 85; Boroşneul Mic, f. 20. 
248 Ana Grama, ,,Mesajul scrisului românesc din documente sãteşti transilvane”, pp. 
349-356. 
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Prima remarcă este aceea că despre numeroşi clerici mogaiani, 
ajunşi vizibili abia pe vremea şaguniană, vom şti mai multe din 
documentele epocii acestuia. Summa summarum, invocăm întâi participarea 
la revoluţia paşoptistă şi războiul civil ce i-a urmat acesteia a preoţimii 
româneşti,249 cu deosebire a celei ortodoxe. Militanţi, unii eroi, sunt, nu 
se poate să fi fost altfel, produsul cultural şi patriotic al epocii mogaiane 
de 37 ani. 

Încă în anul 1858, în protopopiatele I şi II ale Sibiului mai 
funcţionau preoţii:250 protopopiatul I: (,,Sibiu, 12 martie 859. prot. Ioan 
Hanea/Prefectura Sibiu/Pretura Orlat”): Cacova-vacante; Gura Râului-Ioann 
Arseni,251 sfinţit în martie 1837; Constantin Barbes, sfinţit în iunie 1845; 
Săcel-Ioan Platoşu, preoţit în 2  aprilie 1830 şi Ioan Platoşu, nu e paroh, 
în 27 octombrie 1855; 1010 suflete; Sălişte-Dimitrie Borcea, preoţit în 16 
martie 1833; Nicolae Moga, în 15 aprilie 1833; Daniil Neamţu, în 20 
decembrie 1839; Daniil Marcu, 31 iulie 1843; Onisifor Borcea, 29 iulie 
1844; Sibiel-Oprea Cornea, sfinţit în martie 1830; Iacob Popovici, în iulie 
1855; 1010 suflete; Poplaca-Radu Neagu, când a fost sfinţit ,,nu se ştie, că 
n-are singhelie”; Petru Bădilă, ,,n-au arăta nimica”,252 Vale-Ioan Băilă, paroh, 
sfinţit în noiembrie 1838, duhovnic în 7 noiembrie 1844; Pretura 
Miercurea/Jina-Dimitrie Sava, sfinţit în octombrie 1826; Protopopiatul 
II: protopop Ioan Panovici; Boiţa-preot Ioan Rotaru, Marcu Popovici şi 
Ioan Bobeş; 1431 suflete; Răşinari-preoţi (parohi): Daniil Popovici, 
preoţit în 1817; Ioan Droc, în 1837; Ioan Bratu, în 1838; Savva Popovici, 
în 1809. Toţi, exceptându-l pe părintele Savva, ,,[…] prin răposatul Epscp. 
Vasilie Moga. Prin acelaşi Aepscp. l-i s-au cetit molitfa de Duhovnic”; 6907 
suflete; Râul Sadului-preot Maniu Veştemean, ,,[…] În 30 martie 838 s-au 
hirotonit prin răpos. Epscp. Vasilie Moga. Însemnare despre duhovnicie nu să află pe 
singhelie”; 587 suflete. Mai ales protopopii, care sunt, cel mai adesea, o 
forţă reală în eparhie. De exemplu, contracandidatul lui Vasile Moga, 
rămas fără scaun prin decizie superioară, Gheorghe Haines, plusează, 
cum vedeam şi mai sus, având chiar interese (aproape) personale, şi  va 

                                                           
249 Mircea Pãcurariu, Revoluţia româneascã din Transilvania, p. 21, 22 sqq. 
250 Ana Grama, ,,Moşii bisericeşti. 1854. Parohii din protopopiatul I şi II al Sibiului”, în 
Îndrumãtor bisericesc, numãr 159, 2011, pp. 301-320.  
251 Fiul acestui preot beneficiazã de ajutor bãnesc pe vremea studiilor de medicinã din 
fondurile personale ale episcopului Andrei Şaguna. Vezi: Eadem, ,,Tipografia diecesanã 
şi Însemnãri pe calendare personale şaguniene”, în Transilvania, numãr 11, 2008, pp. 1-7.  
252 Detalii despre relaţiile episcopului cu Petru Bãdilã, protopopul mogaian cel mai activ 
antişagunian, vezi: Ana Grama, ,,Andrei Şaguna şi Eforia episcopeascã interimale (1862-
1864), Inventariul reşedinţei [episcopeşti] compus în 1-lea iuniu 1861”, în Revista 
teologicã, numãr 4, 2008. 
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face din acest subiect de succes o sursă serioasă de nemulţumiţi. 
Concurent la scaunul episcopesc, chiar câştigător al simpatiei alegătorilor, 
în februarie 1811, încă îşi reinvocă o poziţie privilegiată, astfel încât 
înfrângerea sa ne apare cu totul amară: în protocolul sessiilor semnează 
astfel: ,,[…] Sibii, 28 februarie 811/Gheorghe Haines m. p., Director şi şi (sic!) 
întâiul asesor”. 

Deşi, iată, şi în anul 1822 Vasile Moga revine cu intervenţii de 
îmbunătăţire chiar a vieţii braşovenilor: ,,[…] 3. Să urghelueşte pe lângă 
Senatul Braşovului poftitu sub Nro. Epspali 310.822 respons despre scutiria 
parohilor satului Zerneşti de la duceria lemnelor Creciunului în Cetate Corona la 
şcole evanghelici şi de la plătirea taxei Dominali pentru trăgătorii săi, apoi despre  
înfrânarea arendaşului Zerneştilor Andreas Bocroş de la păgubiria oamenilor de acolo 
în cele sufleteşti şi despre manutenţia tuturor dascălilor neuniţi din tot Districtul 
Braşovului în scutinţele de la înelţatul Împerant lor date. Sessio 10 Ianuarie 
1823”.253 Şi iarăşi, reamintim cât de insistent va interveni Andrei Şaguna 
pentru rezolvarea unor chestiuni generale şi particulare din acelaşi pachet 
revendicativ chiar şi după ani de păstorire meritorie. 

Grupul care-l sprijinea pe episcop în realizarea proiectelor 
eparhiei, cu răspunderi diverse şi din cele mai controversate, foarte 
serioase era populat de personalităţile momentului bineînţeles în cadrul 
Consistoriului episcopesc. În protocolul sessiilor anului 1799 (cel mai 
vechi dintre cele ce se mai păstrează) este vizibil acest lucru şi se va 
adeveri în structura de lucru şi de conducere a celor doi episcopi ce au 
urmat acestui an, şi nu numai. Testamentul lui Vasile Moga este o probă 
a cunoaşterii, din partea episcopului, a muncii  intense pe care aceştia o 
efectuau. El nu-i va uita pe consistorialişti în propriul testament: ,,[...] b) 
Suma de 4.400 florini renani în monedă convenţională care a fost dată pentru fânaţa 
zălogită Labodaş din apropierea târgului Turda, comitelui Gheorghe Bethlen şi prin 
mine oferită acestui cler în aşa fel încât din dobânzile acesteia să fie întreţinuţi într-o 
oarecare măsură, asesorii consistoriali şi această sumă să fie destinată acestui scop”. 

Înainte de punerea în lucrarea a prevederilor testamentului, un 
decret împărătesc din 23 septembrie 1834, este de la început preocupat 
de plata asesorilor consistoriali, după nişte reguli ce vor fi valabile până 
când se va putea griji într-alt chip. Sursa plăţii lor erau taxele pentru 
dispensii, care nu puteau fi tocmai mici într-o societate care trăia în 
grupuri relativ mici şi avea rigori severe pentru a nu se risipi averile, 
pământul din neam. Se iau ,,[…] în socotinţă averile celor ce se căsătoresc, să se 
ceară după douao daturi, adecă 4 zloţi, sau 2 zloţi bani de argint”.254 Acum 
                                                           
253 A. M. A., Protocoale consistoriale preşaguniene.  
254 Protocoale, Mucundorf, f. 4-5. 

Astra Sabesiensis

229



înţelegem de ce este primul punct al acestei comisii era ,,[…] Rudenia de 
botez la cei de leagea grecească neunită să fie oprite numai 3 spiţe, precum este oprit şi 
la alte religii”. 

Din testamentul pe care-l lasă este evident că viaţa îi fusese 
marcată de realităţi de mare uzură, unul din primele sale gânduri fiind 
acela de a lăsa urmaşilor un ajutor absolut necesar, după experienţa sa: un 
jurist, avocat, notar, oricine putea să reprezinte în faţa legilor ardelene 
interesele episcopiei. Impresionantă este şi precizarea sa de a-i cere 
acestuia să sprijine, pe cât e posibil interesele poporenilor săi. Îi ştia 
neajutoraţi în acest sens şi voia să-i ajute: ,,[...] să se stabilească un salariu 
anual de 300 florini monedă convenţională, prin care clerul neunit transilvănean să 
poată să-şi aducă şi să-şi întreţină un procuror, bărbat demn, a cărui slujbă va fi să 
apere atunci când va fi nevoie drepturile acestui cler, pe toţi preoţii trataţi în chip 
nedrept şi jigniţi. În sfârşit, să poarte grija tuturor nedreptăţilor care ameninţă atât 
clerul în general, cât şi pe fiecare membru al clerului. Mai departe, acelaşi procuror va 
trebui să compună toate suplicele şi memoriile pe care acest cler va trebui să le 
înainteze înaltului guvern regesc, a prea înaltei Curţi domnitoare şi Dietei după 
îndrumarea vicarilor episcopi sau a consistoriului episcopal şi sub semnătura acestora. 
Şi dacă va avea timp, acelaşi procuror pentru salariul respectiv să acţioneze chiar şi 
pentru oamenii ţărani laici. Iar pe acest bărbat să-l aleagă viitorii episcopi împreună 
cu consistoriul şi în caz că scaunul episcopal este vacant, însuşi consistoriul, având sfat 
cu ceilalţi egali, ca aceasta să fie din sânul clerului, sau să fie român de neam şi să-l 
propună suspuselor locuri pentru binevoitoarea întârire”. Iar acesta să vegheze şi 
aceea ca ,,[...] sumele care acum nu par a fi aşezate în îndestulătoare siguranţă, să 
fie adăpostite întru îndestulătoare chezăşie sau să fie puse în mâinile datornicilor de 
acum, ba chiar să fie restituite de aceştia şi să fie depuse în alt loc, cu îndestulătoare 
garanţie. În ceea ce le priveşte pe rudele mele de sânge, partea lor le-am pus-o 
deoparte”. Aici, o altă rană mai veche a sa îşi află o reprezentare elocventă. 
Urmaşul său, episcopul Andrei Şaguna, va cunoaşte nevoinţele lipsei unui 
jurist român, îşi alege pe unul în care are încredere, cum am văzut mai 
sus, fără să se târguiască şi să pună condiţii, în deplină încredere faţă de 
alesul său dr. Roth. Şi tocmai în privinţa caselor cumpărate de episcopul 
Vasile Moga, după 13 ani de la moartea testatorului. 

Practicile de promovare a preoţilor în parohii ating un alt 
aspect important al păstoririi ierarhului Vasile Moga. Nu reluăm 
cunoscutele aprecieri, acuzaţii ce privesc practica mogaiană de a-şi 
promova apropiaţii, mai ales pe cei din numeroasa sa familie. Dar, aici 
trebuie să fi funcţionat cu adevărat şi o explicaţie acceptată, abuziv, 
medieval, fireşte, nu doar în toată lumea la acea dată, dar chiar şi în cea 
modernă şi până în zilele noastre. Este vorba despre un  răspuns logic la 
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o întrebare omenească: ,,Atunci când încredinţezi o misiune cuiva, în cine 
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Structura ,,de cadre” care să-i asigure informaţii suficiente pentru 
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Vasile Moga se străduieşte vizibil să fie corect. De altfel, 
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confirmat o bună  orientare în alegerea colaboratorilor subordonaţi. Au 
existat şi multe ratări în acest sens, dar nu considerăm că, din mijlocul 
stărilor în care funcţiona, avea prea mult de ales. Aparte este şi un episod 
petrecut la patru ani de la înscăunare, care, deşi se regăseşte la Vasile 
Moga şi cu alte prilejuri, cum a fost alegerea lui Ioan Petric ca membru al 
familiei, după verificarea calităţilor sale ,,pe lângă sine”, este cu adevărat 
important. Cuceritoare este şi maniera în care dezvoltă tema, limbajul  
plin de preţiozităţi, impresionând mai ales prin latinizarea unor nume de 
funcţii despre care nici nu se ştie să fi existat. Dar, au existat, era firesc să 
existe, similare cu unele de mai târziu, şaguniene. Zărneşti, 1818:256 ,,Prin 
nova parohiilor neunite regulatio la anno 1805” alcătuită, Zărneştiul avea 
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dreptul ,,[…] la trei parohi la trei biserici şi încă trei staţii bisericeşti, adecă de al 
patrulea Paroh, de al cincilea preot cu nume de capelan şi de un diacon. Răposând 
parohul Stan Crăciun s-a făcut candidaţie în martie 1816 unde votumurile necesare  
ocupării funcţiei au  fost câştigate de Ioan Dan ca preot, el fiind în Zărneşti născut şi 
înţăsând acolo bunurile sale”. Era deja ,,[…] capelan şi împreună ţărămoneum 
episcopesc”. ,,[…] Iară pentru slujbele sale, care numitul Ioan Dan, ca preoticantiio 
proto. şi la scaon capelan şi imper. ţărămonileind episcopescu, sub cursu a trei ani în 
cănţălăria Episcopească şi subordinatului Conzistorium cu râvnă le-a făcut, au găsit  
acel scaun mai încolo cu cale a da pomenitului Ioan Dan şi  tutuluş (n. n. titlul), de 
Protopop în tot Diştrictul Braşovului”. Aceasta pare a fi o noutate 
fundamentală, care zdruncina reguli şi practici de mult acceptate, deşi nu 
era. De aceea se vine cu precizări, dar parcă ele încurcă mai mult 
înţelegerea cazului. Urmează alte explicaţii ce ţin de calitatea lui de a-şi fi 
agonisit cunoştinţe în lucrările ,,trebilor episcopeşti conzistorialiceşti”, să fie el 
admis tot slujitor şi la scaunul protopopesc al locului etc. Deşi logica de a 
folosi într-un oficiu protopopesc, atât de rara experienţă birocratică, este 
excelentă în sine, insistenţele în a explica susţinerea unui câştigător al 
concursului de candidaţie, a bate la o uşă deschisă, par suspecte. 

La Andrei Şaguna, ilustrăm intervenţiile speciale pentru o numire 
în funcţie cu două exemple. Era vorba întâi despre numirea ca protopop 
a preotului Sabin Piso, în anul 1857, când, cu multe justificări şi după nu 
puţine ezitări, pentru a avea ce să-i ofere, împarte protopopiatul Geoagiu. 
În anii imediat postpaşoptişti ai lui Andrei Şaguna, s-a putut vorbi chiar 
de un sindrom al dosarelor de cadre pe criterii politice. Invocăm  dosarul 
de revoluţionar inclus în cazul Sabin Piso, cu itinerarea meritelor 
tânărului preot în revoluţie,257 inclusiv a unei scrisori doveditoare ,,Dela 
Comitetul Naţiunei  Române, domnului părinte Piso Sabinu la Săcărâmb”,258 din 
Sibiu, ,,16 noemvrie 1848”, semnată de Simeon Bărnuţiu, preşedinte şi 
Aaron Florian, secretar, dar şi a uneia a proaspătului episcop Andrei 
Şaguna,259 sau o reclamaţie despre ţinerea în funcţie a unui preot ce s-a 
alăturat rebelilor etc. Şi, aparent, mai simpla punere în funcţie a unui 
teolog care a câştigat concursul la care era obligat, dacă cineva îşi poate 
închipui că un sat ca Răşinariul, sau puterea de influenţare a dinastiilor de 
preoţi de aici pot fi simple. Cazul se petrece după aproape o jumătate de 
secol de la discursul mogaian precedent şi îl priveşte pe tânărul preot 
Emilian Aleman Cioran din Răşinari,  în anul 1863. 

                                                           
257 A. M. A., 1857, document 907.   
258 În Arhiva Comitetului Naţiunii Române, numãr 496, 1848.  
259 ,,Dobra, în 26 Martie 848”. 
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257 A. M. A., 1857, document 907.   
258 În Arhiva Comitetului Naţiunii Române, numãr 496, 1848.  
259 ,,Dobra, în 26 Martie 848”. 

Cel mai adesea ierarhii nu renunţau la opţiunile lor. Nici Vasile 
Moga nu renunţă la proiectul său, dar are un ton căutător de pace, 
exagerat explicativ, cum se cădea să fie când era încă în plină bătălie, 
altfel perpetuă, pentru achiziţionarea caselor clerului. Imediat în 
postpaşoptism, Andrei Şaguna este şi el mai circumspect. Ca să fie 
neîndoit, în cazul Cioran devine chiar acuzator de nerespectarea regulilor 
şi cuvintelor părinţilor bisericii. După 15 ani de când este episcop, în 
glorie deja, cu un an înainte de a reinstaura mitropolia porunceşte:    
,,[…] 2) Clericul Emilian Cioran se denumeşte de paroh pe veduvita parochia din 
Resinariu cu atâta mai mult ca acest tiner pe timpul frecventarii claselor gimnasiale şi 
teologice au avut o purtare esemplarica şi doi ani au practisatu în Cancelaria 
ep[isco]pească şi carii este fiiul unui Cristian (n. n. creştin) binemeritat, pentru că 
după Canonul 33 al Sinodului Ecum. 17, la iniţiarea cuiva în tagma preotiască are 
a se cauta însuşirile cele cerute în canoane, dar nu de este cineva din stremoşi 
preoţi”.260 

Exemplificăm această tematică, în deplină continuitate, şi prin 
alte date concrete, inclusiv o suită de scrisori episcopeşti vasiliene, din 
corespondenţa ierarhului cu liderii braşoveni şcheieni,261 onorantă pentru 
cei ce-şi susţineau candidaţii pe seama unor însuşiri certe, nu în ultimul 
rând cea a învăţăturii de carte. 

Reprezentanţa braşoveană comunică la un moment dat lipsa 
preoţilor din parohiile lor. Ei îl roagă pe episcop, dar cu impunerea unei 
condiţii, ca ,,[…] fiind locu vacant de al 3-lea preot, să Te milostiveşti a ne rândui 
după conştituţia noastră de a se pune în candidaţie pe prahticanţii Bisericii noastre cei 
mari din Bolgarseghi şi de a-i trimite acolo la Măritul Scaun Episcopesc, de a primi 
acel ales darul preotii şi pănă la sfinţirea şi hirotonia acelui preot, noi vom rămânea 
mulţămiţi cu ceaialalţi doi parohi”. Episcopul răspunde că, ,,[…] deoarece 
preoţii-parohi au arătat că sunt prea puţini doi inşi la atâta popor şi deoarece la 
arhivumu episcopesc de aicia nu se află nice o urmă despre conştituţia ce ar avea 
Biserica Bolgarsechiului în trebile acestea”, a hotărât ca în locul răposatului 
paroh Ioan Bucur262 ,,[…] să se facă candidaţie, întru care să se pună şi 
protopopul Ignatie Carabeţ, fiindcă înaltele porânci aşa sună, ca mai întâiu de toţi să 
se aşeaze parohi preoţii aceia care nu au parohii, ca să nu se înmulţească număru 
popilor fără lipsă”. 

Din acelaşi spaţiu, pentru că am luat deja la cunoştinţă despre 
detaliile relaţiilor contorsionate ale episcopului cu liderii obştei şcheiene, 

                                                           
260 A. M. A., 1863, document 184. 
261 Candid C. Muşlea, Biserica Sf. Nicolae din Şcheii Braşovului, volum II, p. 258, 269. 
262 Ioan T. Bucur, paroh la 27 septembrie 1815. Decedat la 20 mai 1830. Vezi: Ibidem, p. 
296.  
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propunem o analiză de caz pe acest subiect. O socotim convingătoare 
pentru bunele intenţii ale episcopului, căruia forţa de a câştiga bătăliile cu 
neprietenii, în bună măsură,  i-a lipsit şi l-au pus în rândurile pierzătorilor. 
Dar, uneori, reversul acestor atitudini l-au făcut (semi)câştigător. În 
exemplul de faţă apar date suficiente chiar pentru a revela şi modul în 
care se alcătuia, ethnic, punctajul din CV-ul unui candidat la o funcţie ce 
depindea de acordul ierarhului Vasile Moga. Mai sus fusese vorba despre 
Ignatie Carabeţ,263 pe care-l anunţă Magistratului Braşovului, cu adresa 
213 din 12 mai 1827, ca înlocuitor al răposatului protopop din tractul 
întâi, Radu Verzea, ca fost preot militar şi ,,protopop al Turzii”. A ajuns 
preot în Şchei doar din 1830. El va face un nou apel la inventarierea şi 
păstrarea bunurilor bisericilor şi le dă parohilor termen de trei luni, ceea 
ce pe mulţi îi va nemulţimi. În 1829 face o conscripţie în cetate. Dar era 
şi socrul lui Nicolae Moga din Sibiu. 

Apoi va fi vorba despre numirile preotului protopop Petru 
Gherman264 şi ale unui viitor dascăl la clasa a doua a şcolii bisericii din 
Şchei, tânărul Ioan Popasu. 

Episcopul invocă, o face şi cu alte prilejuri, binemeritate reguli de 
neatins, ale firii şi pe cele susţinute de autorităţi: 1) el făcea numire ca 
paroh pe calea promoţiei. Dar, cum am văzut într-o altă secţiune a 
lucrării, insistând cu deosebire asupra meritelor verificabile ce ţin de 2) 
educaţia generală şi profesională a candidatului. Când a fost vorba despre 
Gheorghe Lazăr, nerespectarea unor reguli adeseori elementare şi 
reclamaţii ale instanţelor mai înalte la adresa teologului-profesor, au fost 
motive de a nu-l susţine. La referatul pro-Gherman el va adăuga 3) 
experienţa profesională superioară, comparativ cu cea e mai tânărului 
absolvent teolog Popasu: ,,[…] fiindcă slujeşte de mult, nu numai ca paroh, 
dară şi ca protopop, iară alţii, care ar mai fi vrednici de aceia vacantă parohie, 
precum e anume theologul loan Popazu, dânsul nu are meritumul acela pănă acuma, 
şi în slujbă şi în praxiş, de a se putea pune înaintea celuialalt”. Petru Gherman 
fusese şi preot militar, ca şi Ignatie Carabeţ, era deci verificat de mult de 
autorităţi administrativ-statale, acceptat de magistrat, guberniu, de curte. 
Când îl impune pe Ignatie Carabeţ se explică prin voinţa autorităţilor: 
,,[...] când nu s-ar aşeza pre vacanta parohie Părintele Carabeş, ce este 

                                                           
263 Ignatie Carabeţ, preot militar timp de 14 ani, protopop la Turda. De la 12 mai 1827 
protopop întâi al Braşovului; la 17 septembrie 1830 paroh la biserica ,,Sfântul Nicolae” 
din Şcheii Braşovului. Mort la 27 iulie 1838. Vezi: Ibidem, p. 296, 264-265.  
264 Petru Gherman, din 1825 paroh în Braşovul Vechi şi protopop al doilea al 
Braşovului. La 16 decembrie 1836 ales paroh la biserica ,,Sfântul Nicolae” din Şcheii 
Braşovului. Decedat la 31 iulie 1860. Vezi: Ibidem, p. 315. 
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supernumerar” şi ar face pe altul ,,[…] atunci s-ar înmulţi numărul preoţilor fără 
lipsă”, iar acesta ,,[…] pre lângă intrarea în candidaţie (n. n. conform legală) are şi 
meritele sale cunoscute şi înaintea celor mari”.265 

Vinile declarate ale celor doi candidaţi susţinuţi de episcop, 
pentru care nu erau acceptaţi de obşte, se puteau sintetiza prin calitatea 
lor de venetici, nu erau ai locului. La aproape două decenii de la venirea 
sa în Sibiu, Andrei Şaguna va face o declaraţie de credinţă în acest sens, 
cu prilejul rezolvării unui astfel de caz, cu referire la acceptarea preoţilor 
din neam preoţesc, la clericul Aleman Cioran numit şi mai sus. Precizările 
din suscitata scrisoare şaguniană nu puteau să apară decât pentru că 
cineva, din rândul preoţilor, şi încă unii cu autoritate, se pronunţase 
împotriva acestei numiri. Vechile dinastii de preoţi (zărneşteni, răşinăreni, 
şcheieni etc.) şi parohienii înrudiţi, se opuneau intrării altei probabile „noi 
dinastii” într-un ,,spaţiu rezervat”. Numit în post, iată, Emilian Aleman, era 
contestat pentru că tatăl său nu era preot. Iar episcopul Andrei Şaguna 
nici teoretic nu admite că „se ţine preoţia de o hereditate”.266 

Liderii obştii şcheiene, reveniţi în actualitatea momentului, când 
încep să renunţe la absolutizările pe care le practicau, introduc şi ea la 
baza argumentelor favorabile pentru acel, în Viena aflător, teolog Ioan 
Popasu, studiile teologice vieneze, la egalitate cu cele ale lui Gherman. 

Dar şi ei aduc un plus acestora, altul decât experienţa, pe care 
episcopul le-a folosit pentru Petru Gherman, pe care îl subliniază mai 
apăsat şi căruia nu i se putea aplica veneticului. După moartea lui 
Ştefanovici ,,foarte puţintei copii căuta şcoala aceea”. Îndată ce va sosi Popasu, 
care este în deplin vrednic de o a doua şcoală şi care ,,[…] toate limbile 
patriii folositoare le cunoaşte” doreşte ,,[…] a îl aşeza ca dascăl întru a doua şcoală 
[...] şi cu atâta sunt reprezentanşii încredinţaţi mai tare, cum că acest teolog, 
aşezându-se ca învăţător al tinerimei orăşeneşti, 5) va da sporiu cu durere de inimă şi 
cu curată simţire (n. n. de braşovean) tinerimei a compatrioţilor săi la învăţătură şi la 
moral”. Cu atâtea însuşiri enumerate, ei socotesc că nu mai este cazul să 
scape ocazia de a reînnoi vechea părere, că lui ,,şi ştaţia de diacon şi paroh la 
această Sf. Biserică” i se cuvine. 

Paralel cu susţinerea respectiv respingerea preotului Petru 
Gherman, din partea episcopului, respectiv obştii, intră pe scena 
documentarului de faţă dorirea teologului Popasu de către obştea 
şcheiană. Faptul scade din vina acesteia de a produce mereu dezbinări şi 
potrivnicii, care au alimentat atâtea greutăţi în impunerea unor reguli 
stricte. Sau erau chiar aceste reguli atinse de interese personale, altele 
                                                           
265 Ibidem, p. 271. 
266 Situaţia era discutatã pânã şi în anul 1799, în Protocolul Sessiilor Consistorialiceşti.   
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decât cele ce se observă la prima vedere? Oricum, dacă ele au fost 
pernicioase în activitatea episcopului, au produs aceleaşi efecte negative şi 
în devenirea parohiilor braşovene. Buna dorire a lui Ioan Popasu, şi mai 
ales intrarea sa în comunitatea data, este cel mai mare câştig al acestor ani 
de pe acest palier. Chiar dacă reuşeşte o unanimitate, nesperată, în 
această societate. Pe Popasu, îl aşteptau ,,[…] să vină de la învăţătura 
theologhiii [...] noi toţi cu un glas şi toţi pentru altul şi toţi pentru unul îl cerem, ca să 
ni-l sfinţească Măria Sa Preaosfinţitul Domnul Episcop întru preot”.267 Cerându-l 
pe Popasu o fac, însă, tot cu vrajbă, reclamându-l pe episcop şi 
protopop: ,,[…] că noi pre dumnealui voim a ni-l sfinţi în locul celui vacantăluit 
Părintelui Radu Tempian”. Şi toate acestea, pe fondul unor relaţii deosebit 
de încordate: ,,[…] pănă ni se va milostivi Domnul Episcopul nostru a ne sfinţi 
pre theologul nostru Ioan Popazu, să binevoiţi a face cunoscut unde se cuvine, ca 
Părintele protopop Petru Gherman [...] să se întoarcă la ştaţia sa şi mai mult la 
Biserica noastră cea mare, or cu ce feli de rănduială, să nu se mai priimească a sluji”. 

Ioan Popasu, cel pe care bravii reprezentanţi voiau să-l angajeze 
măcar ca dascăl la clasa a doua, avea să fie un excepţional lider în Biserica 
Ortodoxă, nu numai din acest colţ de ţară. Pe lângă alte calităţi, el o avea 
şi pe aceea de a fi un excelent vorbitor, comunicator cu largă audienţă, 
cum fusese şi Gheorghe Lazăr, care însuşi va beneficia şi de o 
popularitate postumă. El va constitui un element excepţional de discret şi  
pentru schimbarea opţiunii şaguniene, aceea de a nu se cheltui banii 
adunaţi de braşoveni pentru şcoală, ci a se îndrepta în favorul refacerii 
pierderilor în focul rebeliei. Andrei Şaguna va deveni, astfel, un ctitor al 
unei instituţii care şi azi îi poartă numele. 

De altfel, istoricii contemporani, ca şi memoria colectivă 
naţională, ortodoxă cu deosebire, dar şi mijloacele moderne de informare 
în masă, acestea festivist şi cu totul nenuanţat, păstrează lui Ioan Popasu 
o amintire deosebită. Dar şi continuitatea familială cu mogaiani în parohii 
şaguniene rămâne, adeseori, garanţia unei continuităţi benefice: ,,[…] 
facem aratare cum ca pre fostul nostru Paroch Cinstitul parintele Avraam Comsia 
mila Ddiească in versta de 79 ani, si ca preot noua sluzitoriu in timp de 54 ani, 
dupa o bola grea si indelungata l-a chemat la vecinicile lacasuri […] la 8 ore 
diminetia, pre carele în 20 febr. Cinstitu Parintele Veniamin de la Ozun, Parintele 
Ionescu din Budila, Parintele din Markosiu, din Kikis, din Dobolii de Jos, din 
Lisneu si din Cernatu de Jos şi mai multi cantori si invetiatori cu deosebita gibacie 
compuind Progrebania preoţilor, la 2 ore dupa pranzul l-a inmormantat. Poporul cel 
plin de jale nu se potea satura de ascultarea sfintelor slujbe şi încheindu-se tieremoniile 

                                                           
267 Candid C. Muşlea, Biserica Sf. Nicolae din Şcheii Braşovului, volum II, p. 279.  
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267 Candid C. Muşlea, Biserica Sf. Nicolae din Şcheii Braşovului, volum II, p. 279.  

cu o cuventare potrivită mangăind jalnicii şi pe popor”.268 Iată o adevărată 
pledoarie din care, dacă nu au lipsit elementele specifice funerariilor unui 
preot, cu siguranţă nu au lipsit nici alte atribute ale unei mari întâlniri 
populare în asentimentul obştii, ceea ce putea fi la concurenţă cu 
beneficiile studiilor înalte la preoţi, fireşte în parohii mai modeste, cu 
pretenţii mai mult pentru menţinerea unităţii sale şi respectarea unor 
norme primordiale, nu şi acolo unde învăţăturile trebuiau să depăşească 
acest stadiu. 

Pregătirea şcolară a corpului preoţesc rămâne multă vreme  în 
epoca mogaiană ca o rană deschisă. În intervenţia noastră, cazul acestei 
problematici este bine dezvoltat şi în capitolul următor, cu referinţă la 
episodul conflictual al lui Gheorghe Lazăr cu episcopul Vasile Moga. Pe 
de o parte, cerinţele se acutizau sub imperiul evoluţiei normale a 
societăţii, tot mai bine circumscrise în viaţa reală. Pe de alta, veneau în 
faţa autorităţilor bisericeşti şi ca porunci de la superiori, realizările 
conlocuitorilor stimulau ambiţii locale şi credincioşii îşi exprimau nădejdi 
de nivel superior. Nevoile întru pregătirea preoţilor accentuându-se, erau 
necesare eforturi tot mai bine dirijate, dar ele trebuiau susţinute din mai 
multe direcţii. Nu în ultimul rând din partea autorităţilor civile care 
beneficiau de asocierea preoţilor pentru coordonarea răspunsurilor unei 
mari mase de oameni la măsurile lor înnoitoare, într-un sens sau altul. 
Erau parteneri pentru pacea imperiului, sănătatea colectivă, creşterea 
stării producătorilor de bunuri, a plătitorilor de impozite şi a cătanelor, 
mai multe şi mai bine instruite etc. Din punctul de vedere al ierarhiei 
ortodoxe niciun motiv de a contra aceste politici nu aveau vreo justificare 
şi niciunde nu se înregistra vreo opoziţie cu explicaţie serioasă, sub 
interes major.  

Un exemplu de strădanie, curaj şi responsabilitate, riscând 
începuturi discutabile, dar şi susţinerea demersurilor de dezvoltare-
reluare a aceloraşi probleme, în aceleaşi condiţii, este comentariul la 
,,epistolarul” lui Sava Popovici Barcianu, apărut după o carte a directorului 
şcoalelor Dimitrie Eustatievivi încă în anul 1803. Părintele Sava269 este 
conştient că ediţiile mai vechi ,,[…] erau prea nedeplinite pentru timpurile de 
acum” (1847). El merge pe ipoteza că propria carte, ,,[…] dacă nu va 
răspunde pe de-antreg aşteptării”, trebuie însuşită judecata unui intelectual din 
ţară: ,,[...] până nu se vor face câteva începuturi proaste, nu vor veni cele bune şi că 

                                                           
268 A. M. A., 1866, document 88. Vezi: Ana Grama, ,,La vremea „zidindelor biserici”, cu 
„carul iute” spre Vâlcele, Sfântu Gheorghe şi alte locuri”, în Angvstia, numãr 5, 2000, 
pp. 57-77. 
269 Emilian Cioran, Şapte generaţii de preoţi, protopopi-profesori, p. 39.   
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dacă se vor sfii toţi să înceapă, vom rămânea de-a pururi în prăpastia întunericului”. 
Aceasta este, în întreaga epocă mogaiană, filosofia încercărilor, 
încurajarea, eventual scuza pentru nereuşitele începuturilor, care trebuiau, 
însă, făcute. 

Toată lumea manifesta disponibilitate, cu foarte rare excepţii şi 
greu sancţionate, de a ridica pregătirea preoţilor la nivelul cerinţelor, dar 
autorităţile nu le oferea baza materială pentru ca astfel de aspiraţii să se 
transforme în realităţi. Toate celelalte biserici beneficiau de pământuri 
bisericeşti, preoţeşti etc., ba ortodocşii, încă şi pe vremea lui Andrei 
Şaguna mai plăteau saşilor o taxă veche, de pe vremea unor reglementări 
catolice, deşi ei îşi schimbaseră opţiunea confesională şi acum erau  
evenghelici-luterani. Pe de altă parte, masa de români care producea 
preoţimea ortodoxă era însăşi restricţionată de lipsuri, chiar şi în cazul 
mai vechilor familii de preoţi. Dar ei rămăseseră principalii furnizori de 
clerici, astfel încât, atunci când răsărea un candidat din alt mediu 
preoţimea protesta în cor, cu un spirit de solidaritate demn şi de late 
cauze. 

În secolul al XIX-lea conştientizarea acestei regretabile realităţi 
căpătase forme dramatice. Apelurile repetate de a se trimite la studii 
teologice doar copii  învăţaţi era mereu prezentă în circularele din Ardeal. 
Cum spuneam, această cerinţă era dependentă, însă, de mai multe şi 
diverse realităţi. Starea materială din anii primei copilării, ca şi dedicaţia 
părinţilor de a-i educa prin şcoală este prima condiţie care nu se putea 
îndeplini suficient de bine. Nesiguranţa tinerilor pentru care se făceau 
cheltuieli la şcoli şi apoi aceştia nu găseau o slujbă care să compenseze 
eforturile era şi ea de luat în seamă. Mulţi dintre cei buni mureau de 
tineri, bolile personale şi molimele erau la ordinea zile, iar învăţătura 
departe de casă nu le asigura tinerilor condiţii decente pentru nevoile 
vârstei lor. Nu în ultimul rând, natura unei societăţi tradiţionale, 
folclorice era limitativă în acest sens. Să adăugăm chiar lipsa dascălilor 
care să-i pregătească la şcoli normaliceşti, ei înşişi cu o pregătire uneori 
superficială şi noutatea literelor versus slove. Propaganda latiniştilor şi 
repetatele restricţii asupra slovelor ale autorităţilor, pentru a desfiinţa un 
element de personalitate românesc, devenise activă. Scrierea cu latine, 
litere ungureşti, nemţeşti sau latineşti, era o nouă provocare, întâi pentru 
dascăli, greu de depăşit. Cărţi specifice nu existau. Din astfel de lipsuri se 
năşteau şi stări cum este cea de mai jos, pe care Vasile Moga nu doar că o 
sesizează, o înţelege în subtextul său şi o condamnă, dar vrea s-o şi 
rezolve. Avea deja şi experienţă, şi prestigiu, şi autoritate, era un părinte 
cu responsabilităţi faţă de fii săi, aici poporeni şi preoţi, deopotrivă;  
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,,[…] Puţină sfială au unii oameni mireni de (n. n. pentru) cinul preoţesc, scrie el, 
pentru că nu cunosc vrednicia preoţii care, cu jale s-au văzut pe unele locuri. Pentru 
aceia, să se citească Didahia/:Niminea nu iaste pre pământ asemenea lui făcut/:din 
Propovedanie foia 245 în tot anul îndată, într-o duminecă sau sărbătoare când să 
face ceva pomenire la Evanghelie de preoţi, să audă poporul dacă nu altă încai să nu 
zică că n-au ştiut”. Textul acesta, preluat după circulara iniţială probabil 
limitează tematica din original, dar este suficient de explicit pentru o stare 
nedescoperită sau necomentată, poate conştientizată, dar nerostită oficial 
până acum. 

Într-adevăr, în unele locuri, de unde Consistoriul mogaian 
doreşte şi el să înlăture neglijenţele, umblarea la şcoală a pruncilor nu era 
nici onorantă, nici încurajatoare. În anul 1822270 mai era valabilă ,,pedeapsa 
trupească” pentru părinţii care nu-şi trimeteau copiii la şcoală, dascălii nu-i 
învăţau pe copii ,,[...] din cărticica cea cu slove latineşti, nici nu cunosc cuvintele pe 
latinie [...] nu  învaţă pe cei mici nici aritmitica din cap, cunoaşterea a banilor şi a 
măsurilor şi altele carele toate să cuprind în cărticica cea cu slove latine”. Şi, li se 
aminteşte dascălilor că ei capătă simbrie şi mai erau şi scutiţi de darea 
capului. Totuşi, în satul al cărui protocol l-am folosit aici, un deceniu mai 
târziu am găsit şi proiectul unui tabel-standard pentru ,,Formulariu 
enformaţie despre scoala Triviale a Ritului Grecesc neunit de la satul Vlădeni pe anu 
scolastic 1838/9”, cu  nu mai puţin de 16 rubrici. Din scăderi obişnuite se 
năşteau unele şi mai mari. În 1839,271 în 21 iulie, sub semnătura 
episcopului se anunţă că ,,[…] S-au înţeles aicea că pre la unele locuri şi Biserici 
de ale noastre nu iaste Apostol, iare pe la altele nu iaste alte carte bisericească şi se 
face Sfânta slujbe tot ştirbe”. Un nou inventar al cărţilor din toate bisericile 
urma să remedieze această scădere cu totul inadmisibilă. Inventare s-au 
făcut şi ele. Ştirbe, iar lipsa cărţilor nu a fost remediată nici pe departe. 

Dacă un copil urma o şcoală mai cu temei invariabil se ajungea, în 
aspiraţiile familiei mai ales, la provocarea de a-l face popă. Şcolile 
poporale erau, deci, prima treaptă de studii a viitorilor preoţi. Mai greu 
stăteau lucrurile în etapele superioare ale pregătirii candidaţilor la preoţie. 
 Când lucrurile sunt necorespunzătoare la acest nivel, situaţia este 
mai păguboasă, mai gravă, nu doar pe orizontală, ci şi pe verticală. Multe 
intervenţii episcopeşti, unele superior-civile, descoperă o îngrijorare şi 
nemulţumire crescândă. Ilustrăm aici acest subiect, reluând doar câteva 
circulare specifice, care acoperă mai bine un deceniu, dintre anii 1831-
1846, ultima de după moartea episcopului Vasile Moga şi dinainte de 
venirea vicarului Andrei Şaguna, şi el exasperat întâi de calitatea studiilor 
                                                           
270 Protocoale, Vlãdeni I, f. 116.  
271 Ibidem, Vlãdeni II, f. 40.  
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la seminarul din Sibiu: 1831:272 să face ştire că ,,[…] acum iaste slobod a să 
aduna candidaţii de preoţie la curs moral şi Dogmă, numai să nu vie fără paşuş de la 
cuvincioasa tistie şi mai târziu de 1-M noemvrie după calendariu nemţesc./Aşijderea, 
eşit [...] să nu îndrăzneşti a trimite aicea fără numai care vor şti cete preabine, scrie şi 
cânta, şi aritmetica deplin. Aicea diecii pe care îi vei trimite întâi se vor pune la 
examen şi dacă nu să vor vedea a nu fi deprinşi destul în pomenite învăţături nu să 
vor primi la cursul Teologhii, că să vor îndrepta acasă cu acel adaos să-mi plăteşti 
trapădul şi cheltuiala ce să va face. Glumă nu-ţi pae pricina iaste, că rândul 
învăţăturii de până acuma s-au schimbat. Sibii, 14 octomvrir,/Bun 
voitoriu/R.Vasilie Moga”; 1834:273 ,,Nr. cons. 462. Ci. D. P [...] acuma de iznov 
se porunceşte [...] ca să nu se mai trimeaţă la cursul de preoţie dieci care nu vor şti 
scrie bine cu slove latineşti şi ungureşti, că aceia nice într-un chip nu se vor 
primi/Sibii, 31 octomvrie 1834”. 

După 10 ani situaţia este parcă şi mai dramatică, ori pretenţiile la 
centrul episcopesc erau mai mari. Poate se şi exagerează puţin, pentru    
a-şi permite măsuri mai drastice, pentru că episcopul era un bătrân 
suferind, Moise Fulea animat de noua condiţie, simţeau acum dascălii o 
răspundere mai mare pe proprii umeri: 1844:274 dacă în precedentele 
titluri de adresare erau ataşate şi apelativele ,,Părinte”, respectiv 
,,Domnule”, aici începutul este de-a dreptul abrupt, ,,Cinstite Protopoape”. Şi 
nici nu mai e vorba despre transmiterea vreunei ,,porânci”, ci ,,o 
înfricoşătoare” constatare: ,,[…] Cu prilejul ceasurilor din ajunul Crăciunului şi a 
Botezului s-au aflat ca candidaţii, 30 la numer, de la curs mai nice milueşte-ne 
Dumnezeule n-au ştiut de rostu, decum acei Psalmi”. Şi, efectele acestui fapt 
erau grave pe verticală, în mediul micilor şcolari, viitoare turmă de 
credincioşi maturi, dar tot de aici se recrutau şi viitorii dascăli, teologii. 
Deci, ,,[…] Frăţia ta, să dai grijă dascălilor să strânge Pruncii cei de şcoală să 
înveţe de rost psalmii cei obişnuiţi, adecă cei din ceaslovu, după cum au fost obiceiu la 
preoţii cei bătrâni, mai vârtos că de la locurile mai înalte ne-au venit opreşiţte să nu 
înveţe psalmi de rostu pre la şcoli, iare la Psaltire se spune că mai bine se ste soarele 
din curgerea sa decât Psaltirea din biserică, iare psalmi din Ceaslovu sunt de Psaltiree 
şi trebue datu cu grije pruncilor, ca dacă învaţă derostu psalmii să zică la vecernie 
sara şi poveţerniţă, cându se culcă şi Dimineaţa cei de dimineaţă./Sibii, 18 februarie 
844”; 1844: un cunoscut profesor bătrân, numit şi ,,teologul”, cu studii 
mogaiane la Viena scosese ,,[…] Scurtă îndreptare pentru preoţii neuniţi, cari 
cugetă a lua pre sine slujba grea a Duhovniciei, întocmit de Ioan Moga, profesorul 
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candidaţilor de preoţie neuniţi şi după însuşi originalul autorului, descrisă275 în luna 
Oct. 1844, de Savva Popovici, paroh neunit în Răşinari şi profesor româno-nemţesc, 
119 pagini, cu litere chirilice de tranziţie”; 1846: ,,[…] Să porunceşte ca dieacii care 
[se] vor trimite la curs de preoţie în şcoala candidaţilor de Preoţie, să ştie înveţeturi 
normaliceşti, adecă cetania, catihismul, armetia şi cantarile Bisericeşti, punerea slujbii  
bisericeşti, szcrisorii cu slove româneşti şi latineşti, ca să nu treacă vremea la cursul 
teologii unde trebue să ştie (n. n. să înveţe) theologia, că almintrilea nu sze vor mai 
primi. Care se vor alege prin candidaţie de preoţie, parohia va căuta să se câştige de 
haine preoţeşti, de Reverand”.276 

Discuţiile predominant negative despre pregătirea preoţilor 
ortodocşi în timpul episcopatelor preşaguniene au la bază numeroase 
informaţii demne de crezut. De la acest punct încă, uneori chiar din 
comoditate, renunţându-se la o minimă analiză, altfel obligatorie, se 
extrapolează şi tabloul preoţimii româneşti devine de-a dreptul agresiv în 
faţa celor ce-l privesc. Un motiv al acestei situaţii este şi acela că, în 
puţinele documente care au scăpat focurilor diverselor bătălii 
distrugătoare, datele negative, înnegrite de conjuncturi reale, dar şi 
imaginare, create pentru a sublinia ideile reclamanţilor, depăşesc ca 
număr şi ca pregnanţă pe cele posibil pozitive. Doar se ştie că 
documentele istorice au fost produse cu deosebire pe terenul 
conflictelor, faptelor dramatice, tragice, nemulţumirilor etc. Cine ar fi 
dedicat dosare întregi de acte pentru descrierea înfăptuirilor cuiva şi, mai 
ales, de ce ar face-o? 

Seceta intelectualităţii româneşti, realitate până târziu în secolul al 
XIX-lea, acoperea inclusiv pe cea a stării intelectualităţii mărunte din 
aşezările româneşti, de obicei rurale. Ne refeream cândva la sistemul 
protocoalelor de porunci şi a celor matriculare, cel puţin începute în 
vremea inspecţiei episcopului Adamovici, iar ele nu puteau fi începute 
decât de ştiutori de carte. Mai mult sau mai puţin evoluaţi, ei existau, 
ducând cu ei şi vina de a nu le respecta suficient, dar aceasta este o 
problemă de moralitate birocratică şi nu arareori de interes: din Ocna 
Sibiului s-au rupt foi de protocoale ca să nu se cunoască exact tinerii 
născuţi la o anumită dată, pentru a fi duşi la recrutaţie. 

Problemele niciodată rezolvate ale bunei funcţionări a şcolilor, 
mai mult decât alte nevoi, depindeau de starea materială a populaţiei. 
Lipsurile din sistemul de creare a unei elite intelectuale locale le aruncă, 
pur şi simplu în faţa conducătorilor stărilor locale doar Andrei Şaguna, cu 
totul dezamăgit, dar neresemnat, la aproape 15 ani de la venirea sa la 
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Sibiu. Chiar el, face referire în acest proces numai la pretori, iar cele mai 
dure dintre cuvintele care i-au venit la mână însuşi le taie din manuscrisul 
concept de reclamaţie: ,,[...] domnii pretori au fost de tot înadinsu indiferenţi în 
privinţa şcolilor şi mai tare se interesa pentru alte tendinţie, care nu sta în datorinţa 
lor, pentru leafa grasă a unui notariu sătesc de limba streină [...] jertfeau binele 
şcolilor, luminarea poporului. Şi totuşi, oamenii aceştia strigau asupra poporului că e 
indolent, spirituale nematur şi fără voia morală de a putea îmbrăţioşia cu căldură 
cauza şcoalelor”. Textul la care renunţă este următorul: ,,[…] Eu am numai 
de a spune după acei domni pretori şi că poporul a fost şi e cu şciinţă morale, numai ei 
au căutat să-l strice”277 pare a striga în gura mare un părinte care apără 
adevărul despre fii săi. Sigur, Vasile Moga nu şi-ar fi permis o astfel de 
intervenţie, probabil nici nu ar fi reuşit să formuleze o observaţie care 
depăşea problema concretă a şcolilor de pe sate, unde de altfel primeau 
primele pregătiri viitorii absolvenţi de gimnazii, care aveau apoi dreptul 
să devină teologi, apoi preoţi. 

Şcolarizări informale, un substitut reuşit în sistemul de 
învăţământ teologic. În epoca mogaiană, chiar şi în cea şaguniană, până la 
un punct, existenţa unei şcolarizări ocazionale, să-i spunem, a preoţilor a 
contribuit la formarea preoţimii, a primilor dintre ceilalţi aleşi, aceştia 
provenind cu deosebire din rândul preoţimii. Deşi, probabil, absolvenţii 
de seminar ocupau locul principal ca număr de preoţi pregătiţi pentru 
intrarea în slujbă, cursuri pentru candidaţi de preoţie cum erau şi pe 
vremea lui Dimitrie Eustatievici, în anul 1786. La cursul din anii 
1849/1850 sunt înscrişi, la şcoala şaguniană, 60 de ,,studenţi”, care sigur 
absolviră clasele precedente obligatorii în ani mogaiani. Singheliile lui 
Vasile Moga sunt modele de seriozitate, atâta cât noi putem să le 
apreciem. 

Referinţe despre programa studenţilor din anii 1843-1847, 
magistrală, deţinem dintr-o adeverinţă eliberată de capelanul episcopesc 
Nicolae Begnescu în 1 octombrie 1850:278 ,,[…] Sub a mea învăţătorească 
ocârmuire, de la anul 1843 până la anul 1847” subiectul adeverinţei ,,[…] era 
deprins în următoarele obiecte, precum: Catehism, Historia biblică, Geografia 
Ardealului, Cartea despre părăsirea ginarsului, Gramatica română, Scurte notiţe 
despre originea romanilor, Dialogu Romanu şi maghiar, Mentala numerare şi patru 
speţii aritmeticale, Scrisoare romană, ghermană şi maghiară şi mai pre urmă în Cele 
8 glasuri cu toate apertijenţiile lor”. Dar, calitatea învăţăturilor era în 
continuare nemulţumitoare. 
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Un alt caz exemplar va fi aici cel al preoţilor Bersan (Bârsan), din 
Dârstele Braşovului.279 Toma Bârsan I (1757-1832), fiul unui Bârsan 
Brânzarul (boiernaş din Ţara Făgăraşului) ,,[…] ajuns preot în Dârste după 
moartea preotului Ilie. După ce învaţă carte în şcoala din Şcheii Braşovului, de lângă 
Biserica Sf. Nicolae, se căsătoreşte cu Paraschive, fiica lui Staicu Voina, gociman al 
Bisericii din Şcheii Braşovului. Avea să fie hirotonit la anul 1799, la Arad [...] A 
deservit biserica timp de 33 de ani, ca preot, 15 ani ca dascăl”. Nu în ultimul rând 
,,a dotat biserica cu odoare şi cărţi de cult”, ca în orice legătură de viaţă şi 
familie cum s-a dovedit. Acuzat de contrarii că a dat mită pentru a i se 
dovedi neputinţa. ,,[…] Toma Bârsan II a învăţat cântările bisericeşti la 
mănăstirea Sinaia timp de un an şi a urmat cursul preoţesc şase săptămâni în Sibiu. 
După ce a slujit la Cernatu, ca Paropans şi după un an ca ajutor al preotului 
Ioachim Coman (care rămăsese orb), este sfinţit diacon de către episcopul Vasile 
Moga în biserica din Cernatu. Avea să revină în parohia tatălui său odată cu 
moartea acestuia (1832) slujind  ca preot la biserica din satul natal pănă la moarte 
(1856)”. Ridică turnul biserici, cu sprijinul unui neguţător, amenajează 
cimitirul etc. Toma Bârsan III face însemnări despre viaţa sa, ca fiu de 
preot (Bârsan II): ,,[…] De a 6 ani învaţă carte cu unchiul său Iancu Dascălul şi 
de la 10 ani citea în biserică Apostolulu. Împreună cu fratele Constantin, din 1834 
continuă să înveţe la şcoala din Baciu cu dascălul Ion Manole Ceaslovul, Psaltirea, 
Catehismul precum şi scrierea şi socoteala [...] Îşi continuă studiile la şcoala 
românească din Cetatea Braşovului înfiinţată de Biserica Sf. Treime în anul 1835 
avându-i ca profesori pe Dimitrie Leca şi Ioan Precup. Pentru Psaltichie este dat în 
grija cântăreţului bisericesc Andrei Ţintea (mort la 23 de ani). Avea să fie pregătit 
timp de 2 ani şi jumătate şi de Gheorghe  Bariţiu şi Iacob Mureşianu”, apoi, tot în 
tainele muzicii ,,[…] la capela bisericii din Cetate de Vichente Moldovean şi la 
Biserica Sf. Nicolae de Ioniţă Beloiu. După alte şase săptămâni urmate la Sibiu 
pentru cursul dăscălieiţ revine în sat ca dascăl până în 1846. Prin căsătorie intră în 
familia Meşotă gocimanul”. 

Era, iată, un caz clasic: un mogaian prin tradiţie, revoluţionar la 
1848-1849, împreună cu fratele său Iancu, este sfinţit de Andrei Şaguna 
în anul 1850, an de avarie postpaşoptistă al tânărului nou episcop, 
asociată pierderilor din revoluţie şi proiectelor revendicative ale unei 
epoci noi. 

Ceea ce se poate susţine aici cu tărie este că năşteau şi în Ardealul 
mogaian oameni, cu care neamul, cu Andrei Şaguna în frunte, puteau 
năzui şi lucra cu mai mult spor. Lipsurile, inclusiv ale bunei funcţionări a 
seminarului, erau completate, înlocuite, uneori cu soluţii chiar mai bine 
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decât alte sisteme. Dar, cursul de şase săptămâni era într-adevăr 
obligatoriu de la un moment dat, uneori mai mult ca o modalitate de 
consacrare, un mijloc cert de a consemna intrarea în cinul preoţesc. 

Să ne îndepărtăm uşor de modul de funcţionare a mecanismului 
fix, care include şi mult discutatele cursuri, lecţii de preoţie, seminarul 
însuşi. Căci, iată, în limitele preocupărilor momentoase nu ne interesează 
cu deosebire fructul, preotul îndatorat, ci mai mult parcursul pregătirii 
preotului, personalitatea sa întreagă, crescută în împrejurări aleatorii, 
incerte şi sporadice, personalizate adeseori. În vremi insuficient aşezate, 
cu proiecte doar la nivelul ideilor, dorinţelor, aproape de minimalul-
suficient, se manifestă un spor efervescent de interes pentru împlinirea 
unor noi stări. De o varietate greu de imaginat care confirmă înclinaţii 
creative nebănuite în domeniul formării celor aleşi. Cu o experienţă de 
viaţă alimentată de micul comerţ şi oieritul peste mări şi ţări, de 
competiţie cu celelalte neamuri, asistăm la o izbucnire manifestă în cazuri 
speciale întregitoare, complementare celorlalte, cu o valoare de 
necontestat, sau, oricum, imposibil de ignorat. 

Meritul personal al celor care-şi depăşesc condiţia şi ajung în 
lumea ştiutorilor de carte, la rândul lor dascăli, făuritorilor acestora chiar 
este exemplar, şi acum gândul ne duce spre arhitectul Ştefan Emilian, 
născut în 1819 în Bonţida, bursier la Orfelinatul Terezian din Sibiu, fie şi 
sub numele Kertesz, sau Ştefan Micle, născut în anul 1820 în Feleacul 
Clujului, de exemplu, ajunşi, în condiţii inimaginabil de grele, profesori 
universitari la Iaşi. Aproape fiecare sat, căutând temeinic în arhive şi 
memoria sa, pe crucile unor cimitire sau în protocoalele botezaţilor, dar 
şi fototeca îngălbenită a familiilor, îşi găseşte oameni mari care s-au 
desprins dintre ceilalţi, şi răsplătindu-şi înaintaşii şi neamul au înregistrat 
realizări de excepţie pentru poporul-matcă. 

În toate abordările noastre ne-a interesat să evidenţiem, dacă 
acest lucru era posibil, şi nu era o forţare a datelor, cum firul evoluţiei 
stărilor clericale mogaiane se prelungeşte firesc cu cel şagunian, într-o 
continuitate de nediscutat, uneori o simplă reluare etc. Această afirmaţie 
este uşor de documentat. Nu în ultimul rând, firul uman, familial 
preoţesc: părinte-fiu-ginere. Numeroase nume celebre de familie din 
acest areal sunt de notorietate; amintim doar pe Aaron Florian. 

Burse mogaiane. Pentru  ilustrarea acestei teme folosim întâi un 
dosar mai uşor accesibil înţelegerii generale, şagunian, din anul 1859. Aici 
este vorba despre destinul profesional al fiilor preoţilor mogaiani din 
Sighişoara şi, respectiv Caţa, Zaharia Boiu şi Ioan Popescu, doi viitori 
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decât alte sisteme. Dar, cursul de şase săptămâni era într-adevăr 
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intelectuali transilvani de primă mărime, evidenţiaţi plenar în şagunism şi 
epoca următoare. 

Iată despre ce este vorba. În a doua jumătate a anului 1859 
(august şi septembrie), în două şedinţe ale Consistoriului280 se discută şi 
se tranşează cererea de a sprijini pe tinerii teologi absoluţi numiţi să 
studieze în străinătate ca bursieri ai eparhiei. Mogaiani prin înaintaşi, 
Andrei Şaguna nu doar că îi încurajează să valorifice bursele mogaiane, 
sprijinindu-i din toate puterile: el cere la ,,[...] În. Ce. R. Locotiinţă să 
aplacideze pe socoteala acestora încă de anul acesta scolastic sumele destinate lor”, să 
nu mai tărăgăneze circulaţia hârtiilor până la obţinerea aprobărilor, 
pentru ca tinerii să nu piardă un an de studii: ,,se licvideze anticipative banii 
ceruţi”, 600 florini pentru anul şcolar 1859/1860 şi să ,,se administreze 
stipendiile în înţelesul testamentariu”. Ei urmau să plece la Jena şi apoi la 
Leipzig. Impresionant este faptul că, fondurile mogaiane furnizau sumele 
pe seama cărora mergeau aceştia în străinătate, potrivit cu intenţiunea 
fondatorului, fapt niciodată invocat cu prilejul onorării studiilor celor 
numiţi mai sus, a altora. Stipendiaţilor li se cerea să administreze 
stipendiul ,,în înţelesul testatorului” aşa cum şi Vasile Moga, să ne amintim 
episodul Gheorghe Lazăr, le cerea celor din  vremea păstoririi sale. 

De fapt, cu aproape 30 de ani înainte de un astfel de gest 
părintesc, într-o discreţie onorantă, Vasile Moga anunţase unul dintre 
cele mai importante acte ale sale, pentru anii pe care-i mai avea de dus în 
fruntea eparhiei ortodoxe a Ardealului, dar şi pentru viitor: ,,[...] Mai jos 
iscălitul episcop au pus 10.000 de zloţi capital de unde să vine 600 de zloţi pe anu; 
această să vestiţi frăţia ta în protopopiat cu acel adaos precum că acelea 600 de zloţi 
în tot anul să vor da la şasă ficioraşi de releghia noastră care umblă la carte de altă 
limbă şi vor putea dovedi de crezut că învaţă bine. Sibii, 30 septem. 831/Episcop 
Vasilie Moga”.281 Voinţa sa a fost validată de curte în 1832, ultima   
autentificare fiind prin testamentul din anul 1845, cu câteva săptămâni 
înainte de a-şi da obştescul sfârşit. 

Unul dintre cei mai apropiaţi preoţi-intelectuali ai episcopului 
Andrei Şaguna a fost, cu siguranţă, Sava Popovici Barcianu,282 cărturarul, 
cum îl numeşte Mircea Păcurariu pentru a-l distinge de alţi Sava din 
aceeaşi familie. El a fost în situaţia: ,,[...] Să roage pe episcop să-mi dea 
stipendiu ca să învăţ teologia”, scrie el tatălui său în anul 1837. În acest 
context se face un nou elogiu, nerostit, episcopului Vasile Moga pe care, 
cu alt prilej, protopopul şi consistorialul Emilian Cioran, luat de val, uită 

                                                           
280 A. M. A., 1859, numãr consistorial 685 şi 745-şedinţele 12 şi 13.  
281 Protocoale, Vlãdeni II, f. 15.  
282 Emilian Cioran, Şapte generaţii de preoţi, protopopi-profesori, p. 33, 34, 106. 
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până şi să-l numească, să-l enumere după episcopii sârbi. Dar aici, scrie 
Emilian Cioran că ,,Sava a făcut studii la Viena”, bineînţeles pe seama 
susţinerii episcopului Vasile Moga completăm aici, şi ,,[…] de aceea nu-i de 
mirare că după venirea lui Andrei Şaguna la cârma Biserici ardelene el s-a bucurat 
de toată preţuirea”. 

Sigur, în talgerul alegerii sale ca bursier nu a contat numai 
intervenţia tatălui preot, tânărul Sava ca un adevărat preot al naţiei, 
iubitor de cultură dovedindu-şi, şi exprimându-şi în mod programatic, 
atitudinea faţă de şcoală, studii, ştiinţe. La terminarea şcolii din Şteaza 
Răşinarului scria, descriindu-şi o bucurie culturală: ,,[…] Că s-au isprăvit 
şcolile şi s-au aşezat atâţia dascăli mă bucur foarte, dare-ar Dumnezeu ca tinerimea 
să sporească în învăţătură şi să nu rămână pe lângă atâtea osteneli şi cheltuieli cu 
care comunitatea au ridicat acea casă de învăţătură, tot cu mintea întunecată, ci să se 
întoarcă cu ea luminată la casele părinţilor săi. Timp este ca să păşim şi noi ceva mai 
înainte în cultură cu celelalte naţii”. Un an mai târziu, la 2 noiembrie 1837, 
unul dintre visele sale de tânăr la răscruce de drumuri profesionale este: 
,,[…] Dacă aş putea muia inimile cătră naţie şi cătră ştiinţă”. A confirmat toate 
aşteptările. Încercase să fie doctor, inginer, ajunge preot pentru că 
avusese modele de nedepăşit, eminenţa vocaţiei sale i-a fost confirmată 
de timp: ,,[…] eu, precum Sfinţia Ta bine ştii-scrie el tatălui său-pentru dragostea 
ştiinţelor mă depărtai, nu fără durere, de ce-mi este mai preţuit şi mai iubit  în lumea 
aceasta, adecă de casa părintească”.  Întors în sat de la Viena, în ianuarie 1838, 
bursierul mogaian Sava se căsătoreşte cu fiica celebrului Coman Cioran 
(străbunic al celebrului eseist Emil), este hirotonit de episcopul Vasile 
Moga în anul 1839, iar după aproape un deceniu, lângă vicarul Andrei 
Şaguna stând, în faţa răşinărenilor aduce un nou mesaj de lumină: ,,[…] 
Lumea, iubiţilor, nu s-au luminat niciodată prin lumini (n. n. lumânări), nici prin 
pompe de astfeliu, ci s-au luminat prin lumina minţii şi a învăţăturii lui Hristos”. 
Referinţa aceasta trimite, din nou la politica uitată, aparent agresivă a 
înaintaşului Vasile Moga, care cerea, prin cirulare, mutarea ideii de 
valoare de la cele văzute, mândrii, aici pompă, la stările perene spiritual-
culturale şi producătoare, la rându-le, de valori: ,,[...] Popa Dan bătrânul, 
din Răşinari povestea de multe ori păţaniile lui, până să ajungă paroh în Răşinari, şi 
despre necazurile ce a avut, până să ajungă cu mare greutate şi cu mijlocire episcopului 
Moga, să-şi vadă pre fiul său cel mare, Sava hirotonit 1817 de Vasile Moga, tatăl 
lui Daniel din 1898-99 primit la şcoala nemţească din Sibiu”283 (Sava Popovici 
cel tânăr, tatăl cărturarului şagunian Sava Popovici Barcianu). 

Atragem atenţia că nici unul dintre beneficiarii acestor burse, 
întregul sistem, nu aveau dreptul să uite donaţia de mai sus, 
                                                           
283 Liliana Maria Popa, Ioan-Nicolae Popa, Vasile Aaron, 1780-1821, p. 33.  
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283 Liliana Maria Popa, Ioan-Nicolae Popa, Vasile Aaron, 1780-1821, p. 33.  

deschizătoare a atâtor porţi spre evoluţia culturală şi generală a naţiei. În 
repartiţiile pentru burse de mai sus, episcopul Vasile Moga apare ca 
subiectul unui profund respect din partea urmaşului său, cum vor mai fi 
şi alte împrejurări, numeroase, când Andrei Şaguna acordă o atenţie 
deosebită valorificării lor, optimizării întregului program de folosire a 
fondurilor mogaiane. Fondatorul stipendiilor scolastice poate dormi 
liniştit întru Domnul: aşa cum însuşi visase, Şaguna a refuzat întotdeauna 
să arunce degeaba banii, iar la început numai pe aceştia, mogaiani, îi avea. 
În consecinţă, cererilor aprobate se adaugă următoarea rezoluţie: ,,[...] 
Foştii DD Profesori de pedagogie la Institutul nostru, Ioan Popescu şi Zaharia Boiu, 
vor să continue studiile filosofice şi teologice la o universitate. Se hotărăşte ca 
stipendiaţii să dea revers că după făcutele studii se vor întoarce iar spre a primii 
serviciu în cler, la întâmplare de contra însă, să reîntoarcă banii primiţi din fundaţie”. 
,,Revers. Subscrisul, primind din fondaţiunea Mogaiană, prin mijlocirea Ecselenţei 
Sale Prea Sfinţitul D. Episcop Andrei Baron de Şaguna, un ajutoriu annual de trei 
sute fl. m. c. în hîrtie, pănă la absolvirea unei facultăţi la o universitate, me oblig prin 
aceasta a veni iarăşi în serviţiul clerului, iară la întâmplare din contră, a întoarce cu 
mulţumită summa ce o voi primi din numita fondaţie./Sibiu, 16 septembrie 
1859./Ioann Popescu m. p./Prof. de ped. şi candidat de Teologie”.284 Toţi cititorii 
biografiilor lor şi ai institutului teologic află că ei au studiat la Leipzig, 
trimişi de Andrei Şaguna, dar nicăieri nu se precizează că banii de burse 
proveneau din donaţia mai modestului şi uitatului episcop Vasile Moga. 

În acelaşi sens, în luna mai a aceluiaşi an 1859, Andrei Şaguna 
descoperă ,,[...] neplăcerea pentru În. Locotiinţă Ce. RE. a Ţării pentru că au 
văzut din preliminarele ce i s-au împărtăşit pentru anul 1860 în privinţa fondurilor 
Episcopeşti că din aceleaşi s-au dat împrumut la privaţi fără ştirea şi învoirea 
Scaunului Episcopesc, protestând în contra unei asemenea manipulări a fondurilor 
episcopeşti, pe viitor se roagă ca banii ce se află în fiinţă să se dea Scaunului 
Episcopesc spre a cumpăra obligaţiuni cu ei şi a-i înapoia apoi iarăşi Înalt 
aceluiaşi”.285 Imperiul era în război, într-adevăr, dar banii bisericii, inclusiv 
cei mogaiani, trebuiau bine gestionaţi. Cu doi ani înainte încă, în aprilie, 
atunci când se cer ,,[…] Preliminariile Fondului mogaian pe anul 1858” 
cererea se face ,,[…] cu acea observare că realizarea acestui fond aşa cu dor poftită 
atârnă de la jelbile în privinţa lui făcute, pentru care deodată s-au şi făcut deodată 
urzoriu la Ce. R. Procuratră finanţială”.286 Şi ,,[...] tot deodată să se arate că cui   
s-au împărtăşit” celelelte sume mogaiane, fără cunoştinţa Consistoriului? 

                                                           
284 A. M. A., 1859, document 745.  
285 Ibidem, 1859, document 417.  
286 Ibidem, 1857, document 437; vezi şi: Ana Grama, ,,Andrei Şaguna şi Eforia 
episcopeascã interimale”. 
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Nu în ultimul rând, îl evocăm aici pe un alt neodihnit şagunian, în  
contextul unei binecuvântate continuităţii, pe studentul şi tânărul preot 
mogaian, Partenie Trombiţaş (1835-1889): ,,[...] După studii făcute la Viena 
este hirotonit preot, în 1834 de episcopul Vasile Moga. Este şi ginerele preotului 
mogaian Vasile Panta, fost preot paroh în Sângeorgiu de Pădure, care, în 1814 
organizează protopopiatul de la Tg. Mureş, sub numele de ,,Protopopiatul Murăş 
Secului”, Scaunul Mureş. În oct. 1832 îi întâlnim că semnează o Singhelie, a lui 
Nicoale Ghila, pentru Parohia Cristur, cu filiile sale: S-au dat afară prin mine, 
Partenie Trombitaş, arhivareş episcopesc”.287 În anul 1835, la numai 23 de ani, 
este numit protopop mogaian, păstorind cele 27 de parohii ale Mureşului, 
cu oameni săraci, dar credincioşi, arătând multă energie în activitatea sa,  
dovedind un real sprijin pentru românii din zonă, o personalitate activă, 
apărător şi sprijinitor al preoţilor împotriva mai marilor vremii, arbitru şi 
judecător în multiplele cauze din protopopiat, diplomat, hotărât, bine 
informat, bun organizator, un adevărat lider naţional în trecere şi 
înţelegere la Andrei Şaguna al cărui om de încredere era. Va fi un 
excelent şagunian. A fost fondator al Societăţii de Lectură a Canceliştilor 
Târgumureşeni în anul 1845,288 a participat, în decembrie 1847, la 
alegerea episcopului de la Sibiu, primind „de cheltuiala noastră a Eghersegului, 
2 fr. 30 kr, după putinţie”, scria Ioan Brejan în jurnalul său. Lui îi va 
încredinţa Andrei Şaguna, la câteva luni după numirea sa, luarea 
administraţiei dregătoriei protopopeşti de la protopopul Gurghiului, 
vechiul mogaian Zaharia Mate etc.  

Privind mai larg problema parohilor, dincolo de gesturile sale 
majore petiţionar-revendicative, propunem şi lectura şi analiza a altor 
două circulare din anul 1820, care se adaugă altor intervenţii invocate mai 
sus. La 7 noiembrie 1820, episcopul Vasile Moga, trimite circulare 
aparent mult deosebite de celelalte,289 din iniţiativă proprie, fără indicaţii 
înalte. Inspirate de stările dimprejur, subiectele acestea au valenţe aparte 
pentru români. Anul 1820 era copleşit, pe de o parte, de interesele şi 
intervenţiile autorităţilor prilejuite de orbariu. Pe de alta, de cererile 
românilor, la fel de importante pentru acest subiect al anului. Primul pas 
pe care simţea că trebuie să-l facă era acela de a-i informa mai bine pe 
românii asaltaţi de această campanie a orbariului şi efectele sale. Doar a 
contesta şi a revendica erau gesturi necesare, poate realizabile, dar toate 
trebuiau să se întemeieze pe documente. Andrei Şaguna cerea în mod 

                                                           
287 A. M. A., 1854, document 218. 
288 Horea Septimiu Bordean, Parohia ortodoxã românã Sîncraiu de Mureş. Scurte mãrturii şi 
aduceri aminte, Târgu-Mureş, 2009, p. 133.  
289 Protocoale, Budila, f. 82-83.  
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apărător şi sprijinitor al preoţilor împotriva mai marilor vremii, arbitru şi 
judecător în multiplele cauze din protopopiat, diplomat, hotărât, bine 
informat, bun organizator, un adevărat lider naţional în trecere şi 
înţelegere la Andrei Şaguna al cărui om de încredere era. Va fi un 
excelent şagunian. A fost fondator al Societăţii de Lectură a Canceliştilor 
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2 fr. 30 kr, după putinţie”, scria Ioan Brejan în jurnalul său. Lui îi va 
încredinţa Andrei Şaguna, la câteva luni după numirea sa, luarea 
administraţiei dregătoriei protopopeşti de la protopopul Gurghiului, 
vechiul mogaian Zaharia Mate etc.  

Privind mai larg problema parohilor, dincolo de gesturile sale 
majore petiţionar-revendicative, propunem şi lectura şi analiza a altor 
două circulare din anul 1820, care se adaugă altor intervenţii invocate mai 
sus. La 7 noiembrie 1820, episcopul Vasile Moga, trimite circulare 
aparent mult deosebite de celelalte,289 din iniţiativă proprie, fără indicaţii 
înalte. Inspirate de stările dimprejur, subiectele acestea au valenţe aparte 
pentru români. Anul 1820 era copleşit, pe de o parte, de interesele şi 
intervenţiile autorităţilor prilejuite de orbariu. Pe de alta, de cererile 
românilor, la fel de importante pentru acest subiect al anului. Primul pas 
pe care simţea că trebuie să-l facă era acela de a-i informa mai bine pe 
românii asaltaţi de această campanie a orbariului şi efectele sale. Doar a 
contesta şi a revendica erau gesturi necesare, poate realizabile, dar toate 
trebuiau să se întemeieze pe documente. Andrei Şaguna cerea în mod 
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sistematic informări de la protopopi pentru chestiuni de dinaintea venirii 
sale în Ardeal, cum a fost ,,istoricul protocoalelor” cerut ca o informare de la 
Ioan Panovici. În anul 1820, ,,[...] Măria sa prealuminatul domnul Vlădică şi 
aceasta porunceşte, ca de să va fi luat pe undeva moşii bisericeşti cu prilejul 
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a spune vremea anumit când au fost preoţii scutiţi de darea dijmelor şi după aceea în 
ce chip s-au pierdut această scuteală şi pe ce vreame anume s-au supus iară”. Să se 
caute pe unde ar putea fi acte, ,,[...] sau cum se ştie din bătrâni şi cum au 
povestit a fi fost şi cum au auzit, sau de să află vreo scrisoare veche pre la careva [...] 
şi să să trimită aicea  ca să poată face milostiva hotărâre” pentru scuteala de 
dijmă. 

În contextul acestor demersuri favorizante, misiile preoţilor sunt 
mult mai mari decât cred chiar unii dintre ei. În a doua circulară amintită 
mai sus se trata problema şcolilor, dramatică pentru români, iar 
preoţimea era fundamental implicată în rezolvarea ei. Astfel, ,,[...] cu mare 
tărie porunceşte scaonul acestui Episcopat ca pe popii din Bucium de la Câmpeni şi 
Chisaramuş, pentru că au dezmândat părinţii să nu-şi dea pruncii la şcoală şi la 
învăţătură şi n-au avut grijă să întărească şcoala, minteni să-i lepede din slujbă”. Ei 
sunt ,,o pedecă blestemată a procopselii neamului rumânesc”, ceea ce preoţii  bine 
să o bage la inimă. ,,Preoţii lui Hristos să fie cu durere cătră neam ca părinţii 
cătră fii săi”, care nu vor fi astfel să-l arate protopopul la episcop. La 
sfârşitul anului 1825 ajunge în parohii o circulară foarte extinsă, pe 
,,puntumuri”, compatibilă cu reflexii care să vor face şi în care se anunţă că 
,,[...] în vreme de 3 luni de zile să face altă comisie, fiind că aceia care s-au fost 
poruncit a să face supt 16 apr., a. c. Nr. 199, pe unde s-au făcut n-au putut isprăvi 
ceva spre folosul  parohilor”. Dar, la ,,[...] egzamen din normă şi moral pentru a să 
preoţi [să nu vină mai mulţi, să se ştie că] numai unul să află rânduit la hotărâta 
staţie”, să nu meargă, ,,[...] cu nădejdea că vor căpăta cândva, undeva staţie”, ei 
putând fi doar nişte inacceptabili ,,supranumerari”. 

Pentru înfăptuirea unora dintre promisiunile faţă de preoţime, 
mărunte, dar pentru unii indivizi majore, se pare că nu doar bunăvoinţa 
autorităţilor lipsea întotdeauna, ci, în multe cazuri, incapacitatea preoţilor 
funcţionari de a duce la bun sfârşit lucrări mai complicate: ,,[...] ţidulele şi 
cvitanţiile corecte de la cununii, sau atestatele la hirurghi, ca să nu mai vorbim despre 
contrahturi”, ,,[...] adecă togmeală cu obştea, câtă plată, adecă simbrie preoţască 
voeşte fieştecare obşte să dea preotului său pe an de bună voia luor,  fără nici o silă, 
însă contrahturile acelea, sau tocmelele aşa să să facă ca să nu fie oamenilor prea tare 
spre îngreunare”.290 La final vine o completare, despre care nu ştim dacă 
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aparţine guberniului/tistiei din afară, sau Consistoriului/episcopului: 
,,[...] de sine înţelegându-se şi aceia că togmelele acelea nu vin de a să face mai puţin 
doară de cum v-au fost pănă acuma obicinuit, ci mai mult, ca să aibă preotul din ce 
trăi”.  

 La rându-i, sprijin cert şi îndemn pentru demersuri ulterioare 
primeşte de la propria turmă: în anul 1826, ne asigură monografia satului 
Bogatul Român, şi a altora din zonă, regretata doamnă Cecilia Gândilă,291 
preluând informaţii de la Onisifor Ghibu, în 3/15 noiembrie 1826, că 40 
de capi de familii ortodoxe au semnat un memoriu, împreună cu Popa 
Achim din Vingrad, un ,,Suplex Libellus”. Toate acestea, şi multe altele, se 
dovedesc probleme greu de rezolvat.  

În spaţiul ardelean făceau ravagii ciuma, holera şi vărsatul. Se 
insista, revenindu-se, în aprilie 1827, pe punerea peceţii cu ceară roşie, 
iscălitură şi pecetluire292 etc. 

Sigur, unele chestiuni erau nerezolvabile nu doar tehnic, ci şi din 
pricina unor interese materiale nelegiuite, precum şi din lipsa unor 
oameni suficient instruiţi. Strădania, nesatisfăcătoare, pentru a îmbunătăţi 
viaţa preoţimii, ridicarea ei materială, lipsa rezultatelor imediate, mult şi 
de mult dorite, vor fi motive de negare a activităţii episcopului tocmai 
pentru că acestea erau presante pentru toţi. Toţi le exploatează în mod 
interesat-personal. Mutaţiile petrecute prin deceniul patru şi cinci al 
secolului al XIX-lea obligă la modificări conceptuale: protopopul 
mogaian Petru Pop din Breţcu, apoi şagunian, în anul 1842, trimite o 
circulară cu acest mesaj: ,,[...] să lăpădăm din inimile noastre norul şi negura 
aceea că de ce să mai dăm fii şi fiicele noastre la învăţătură, că popii şi dascălii nu 
mai încap şi alt folos nu pot lua, să lăpădăm iubiţilor, că ţara şi lumea nu-s tot 
preoţie, ci şi alte împărţite meşteşuguri şi bun este Dumnezău, doară se va lumina şi 
pentru noi românii şi când se va desprimăvăra să fim gata cu plugul, cu sămânţa a 
sămăna, că apoi e târziu până ne vom găta cu învăţătura”.293 

O memorie mogaiană mai limpede decât cea de astăzi, sau chiar 
mai cinstită, poate mai luminoasă, oricum mai aproape de adevărul 
momentului, a primit lovitura de graţie faţă-n faţă cu cele ale altor două 
dintre legendele istoriei românilor, contemporanul Gheorghe Lazăr şi 
urmaşul Andrei Şaguna. Cunoscut fiind că fiecare epocă îşi are idolii săi 
în temeiul datelor speciale şi operelor personalităţilor creatoare, într-o 
anume epocă se fac adeseori deturnări, mai discrete ori flagrante de la  
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linia echilibrată. Cu două personalităţi în ambele laturi: memoriei lui 
Vasile Moga, celei specializate, ca şi celei colective, plasate deci între 
aceste lumini, îi este greu chiar şi teoretic să-şi găsească un loc mai vizibil, 
la care avea dreptul. Faptul se datorează, nu în ultimul rând, şi unui 
conservatorism ştiinţific, la limita cu slăbiciunea în abordarea ştiinţei 
istoriei. Căci, un loc de neignorat, de neatins îşi obţinuse episcopul prin 
depăşirea unor vicisitudini copleşitoare, ori prin simpla sa existenţă şi 
păstorire de decenii,  prin ceea ce se  deduce din gândurile şi faptele sale, 
cu referire la lumea în care a trăit şi vremile pe care le-a petrecut, 
majoritatea ignorate în mod programat, neştiute pur şi simplu, multe 
neînţelese. De altfel, cine ar fi putut rezista acestor marcaje laterale 
orbitoare? 

Conştienţi de capcanele unor dezbateri pe astfel de teme, suntem 
obligaţi, totuşi, să nu ocolim subiectele care se pot dezvolta din această  
realitate.294 Căci ele se deşiră ca dintr-un ghem de date revelate pe 
parcurs, ori lansate în varii împrejurări, într-un concert deja controversat 
unde, pe lângă strălucirea faptelor glorioase, adevărurile credibile sunt 
dublate de unele encomiastice, ori simpliste, exagerări, confuzii care 
acoperă neglijenţe, inexactităţi. Adeseori, cel puţin lipsite de o viziune 
istorică indispensabilă unui studiu în adevăratul sens al cuvântului, dacă 
nu chiar de rea credinţă, cu prea multă supuşenie pentru clişee şi gustul 
unor vremi şi unor eminenţe, unele interesate, uşor de  lansat şi mai uşor 
de preluat. Iar acestea au, iată, o viaţă mai îndelungată decât celelalte, 
judecăţi mai limpezi, deşi limitate, cum sunt unele păreri295 de la 
intersecţia secolelor al XIX-lea şi al XX-lea, şi nu numai. 
 

Faţă-n faţă cu imaginea a două legende din istoria românilor: 
Vasile Moga şi Gheorghe Lazăr-Gheorghe Lazăr şi Andrei Şaguna 
 

Realitatea de la care trebuie să pornim în această abordare este 
aceea că, într-adevăr, în anii în care s-au cunoscut, teologul-învăţat, 
profesorul Gheorghe Lazăr şi episcopul Vasile Moga au trăit o oarecare 
stare concurenţială, neapărat una de contrarietate reciprocă, mai mult sau 
mai puţin expusă public. O stare de aşteptare, o şicanare, mascată uneori, 
declarată la un moment dat, evoluând în duşmănii publice cunoscute în 
spaţiul politico-naţional, chiar imperial. De aici, până la inundarea 
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tematicii date cu truisme şi pete albe, acoperite amatoristic, în istoria 
unor ani şi a unor evenimente majore, nu a mai fost decât un pas, care   
s-a şi făcut în defavoarea credibilităţii istorice. Deşi în ultimii ani au 
apărut şi noi intervenţii pe această temă, cum este şi medalionul 
istoricului Mircea Păcurariu,296 în spaţiul informativ de largă circulaţie se 
vehiculează, reluându-se date şi comentarii fără nicio acoperire din alte 
diverse lucrări, dar mai ales sub logica ,,se ştie că”. Preocuparea noastră 
principală va fi să ajungem la developarea dimensiunilor şi caracteristicile 
pe care le-a avut confruntarea, dacă ea a existat şi ce forme a preluat, 
celor doi eroi în mediul în care s-a petrecut. Mai ales cât au contat ele 
pentru eroul intervenţiei noastre, episcopul Vasile Moga, cât au fost 
influenţate de cei din jur, de viaţa de zi cu zi a oamenilor în mijlocul 
cărora trăiau şi reversul acestui proces. Aspectul bizar şi dramatic al 
relaţiei dintre subiecţii intervenţiei noastre este, deci, neînţelegerea dintre 
profesor şi episcop. Mai ales în condiţiile în care amândoi aveau aceeaşi 
confesiune, chiar vârste apropiate, educaţie similară şi sorginte în acelaşi 
spaţiu românesc, nu în ultimul rând, aceleaşi obiective principale. Îi 
disting, în mod remarcabil, datele personale şi unghiul de vedere din care  
fiecare îşi urmăreşte misiunea.  

Exacerbarea unor vorbe, deducţii s-a făcut pornind de la 
explorarea unor date, chiar şi numai indicii. Evidenţierea succeselor de 
pionierat ale lui Gheorghe Lazăr, creatorul şcolii româneşti din Ţara 
Românească, în chiar inima acesteia, în Bucureşti, era firească. Întâi s-au 
manifestat, în acest sens, cei ce i-au fost alături şi au ajuns să fie subjugaţi 
de isteţimea şi cunoştinţele sale, de harul şi entuziasmul său şi multe alte 
daruri. Aşa au apărut amintirile omagiale ale primilor lăzărişti entuziaşti, 
Ion Heliade Rădulescu şi Petrache Poenaru, urmaţi şi de alţii. Spaţiul 
public a fost cucerit cu uşurinţă de spectaculozitatea faptelor sale 
binevizualizate, de lectura şi invocarea repetată a acestor rememorări 
pozitive, deşi, la aceeaşi dată au existat şi detractori ai profesorului. 
Complementar, s-a practicat eludarea unor date, ori sublinierea 
nejustificată a altora, unele dintre cele care-i priveau pe toţi ceilalţi: 
consistorialiştii, episcopul. Revelarea succeselor lăzăriste şi aprecierea lor 
ca un fenomen unic românesc era, deci, întemeiată, ba luase chiar forma 
unei îndatoriri faţă de înfăptuitor şi de realizările sale. Dar, în tânăra 
societate culturală românească, ca de obicei, subiectul era mai atractiv 
dacă era pus într-o opoziţie tranşantă cu un alt personaj, eroul negativ 
care în final pierde bătăliile principale din orice poveste de succes la 
public. De data aceasta în opoziţie era un cleric român, preotul sebeşean 
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Vasile Moga, venit/adus episcop pentru a înlocui o subordonare 
sârbească greu de acceptat şi rămânând în păstorie timp de 34 de ani, şi 
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răposatul şi preasfinţia-sa părintele episcopul, Lazăr a trecut în Braşov, de unde, ca 
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297 ,,Câtã, dar, degeneraţie era şi în religie, şi în naţionalitate când românul ajunsese a avea drept falã 
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traversat şi au tulburat istoria problemei. Lucrurile stăteau într-adevăr, în 
general, astfel. Până la un moment dat, probabil, informaţiile sale, pentru 
care nu invocă nicio sursă, provin din poveştile unuia dintre eroii lor 
(Gheorghe Lazăr), ajunse apoi în gura lumii. 

Dar, de la cuvintele entuziaste şi inspirate, pline de duh literar, şi 
imaginativ, s-a putut ajunge uşor la invenţii şi mistificări. De altfel, 
ambiguităţile din datele concrete personale ce-l privesc pe Gheorghe 
Lazăr tulbură unele dintre cele mai însemnate detalii de viaţă. De 
exemplu, pe acest palier, mai apăsată decât cea despre relaţia copilului de 
ţăran român cu guvernatorul-baron, poate fi întrebarea ,,în ce an s-a 
născut Gheorghe Lazăr?”. De unde altundeva decât din lipsa de rigoare, 
Gheorghe Lazăr fiind un intelectual conştient de sine, chiar prea 
accentuat uneori, şi în contact direct cu memorialiştii săi? Enciclopedia  
Română a lui Diaconovici, mult respectată pentru seriozitatea sa, dă ca an 
de naştere al profesorului anul 1779. Tot aici se vorbeşte despre 
intervenţia baronului în plecarea la studii clujene, nu vieneze, a micului 
avrigean. Noi socotim că informaţia din protocoale, pe care a văzut-o un 
cercetător de arhive, ,,anul 1782”, este cea plauzibilă. Motivul ar fi că, în 
anul 1779 în parohii nu era obligatorie, şi strictă, ţinerea protocoalelor 
botezaţilor. Pe când, informaţia referitoare la anul 1779 putea proveni de 
la Gheorghe Lazăr însuşi, care, precoce cum era, se dorea mai mare în 
vârstă, poate şi cu interesul de a intra în vreo şcoală mai devreme decât se 
admitea, ori cu cel de a nu fi căutat să meargă în cătănie etc. Oricum, 
anul probabil în care pleacă la Viena este cel al dispariţiei baronului din 
spaţiul public, în anul 1803 el moare. 

Lipsa surselor pe care Ion Heliade Rădulescu s-a bazat în 
redactarea acestor amintiri este incomodă mai ales când scrie despre rolul 
definitoriu al baronului Brukenthal, cel puţin în privinţa studiilor  vieneze 
ale micului avrigean. Chiar şi astăzi se mai scrie, inclusiv online, şi chiar 
tineri teologi mai cred în această poveste impresionantă şi frumoasă, ca 
orice poveste, cum este şi cea a altui personaj-profesor prin excelenţă, 
Aron Pumnu.299 

Despre faptul că Gheorghe Lazăr la Viena a fost beneficiarul  
unei burse de la Consistoriul ortodox din Sibiu, la propuneri teoretice, 
nenominale, dar cu anumite condiţii, ale curţii, guberniului, se ştia de la 
început. Ulterior, încă din anul 1915, acest subiect este reconfirmat în 

                                                           
299 ,,Se spune” pânã în zilele noastre, în mediul online, cã ,,groful ungur Mikes, pe moşia 
cãruia se afla satul Cuciulata, descoperind calitãţile de inteligenţã şi de caracter ale copilului, l-a 
sprijinit sã urmeze şcoala ungureascã din Odorhei” (vezi: www.zorilebucovinei.com, accesat la 
2 Aprilie 2017). 

Supliment nr. 1, 2017

254



traversat şi au tulburat istoria problemei. Lucrurile stăteau într-adevăr, în 
general, astfel. Până la un moment dat, probabil, informaţiile sale, pentru 
care nu invocă nicio sursă, provin din poveştile unuia dintre eroii lor 
(Gheorghe Lazăr), ajunse apoi în gura lumii. 

Dar, de la cuvintele entuziaste şi inspirate, pline de duh literar, şi 
imaginativ, s-a putut ajunge uşor la invenţii şi mistificări. De altfel, 
ambiguităţile din datele concrete personale ce-l privesc pe Gheorghe 
Lazăr tulbură unele dintre cele mai însemnate detalii de viaţă. De 
exemplu, pe acest palier, mai apăsată decât cea despre relaţia copilului de 
ţăran român cu guvernatorul-baron, poate fi întrebarea ,,în ce an s-a 
născut Gheorghe Lazăr?”. De unde altundeva decât din lipsa de rigoare, 
Gheorghe Lazăr fiind un intelectual conştient de sine, chiar prea 
accentuat uneori, şi în contact direct cu memorialiştii săi? Enciclopedia  
Română a lui Diaconovici, mult respectată pentru seriozitatea sa, dă ca an 
de naştere al profesorului anul 1779. Tot aici se vorbeşte despre 
intervenţia baronului în plecarea la studii clujene, nu vieneze, a micului 
avrigean. Noi socotim că informaţia din protocoale, pe care a văzut-o un 
cercetător de arhive, ,,anul 1782”, este cea plauzibilă. Motivul ar fi că, în 
anul 1779 în parohii nu era obligatorie, şi strictă, ţinerea protocoalelor 
botezaţilor. Pe când, informaţia referitoare la anul 1779 putea proveni de 
la Gheorghe Lazăr însuşi, care, precoce cum era, se dorea mai mare în 
vârstă, poate şi cu interesul de a intra în vreo şcoală mai devreme decât se 
admitea, ori cu cel de a nu fi căutat să meargă în cătănie etc. Oricum, 
anul probabil în care pleacă la Viena este cel al dispariţiei baronului din 
spaţiul public, în anul 1803 el moare. 

Lipsa surselor pe care Ion Heliade Rădulescu s-a bazat în 
redactarea acestor amintiri este incomodă mai ales când scrie despre rolul 
definitoriu al baronului Brukenthal, cel puţin în privinţa studiilor  vieneze 
ale micului avrigean. Chiar şi astăzi se mai scrie, inclusiv online, şi chiar 
tineri teologi mai cred în această poveste impresionantă şi frumoasă, ca 
orice poveste, cum este şi cea a altui personaj-profesor prin excelenţă, 
Aron Pumnu.299 

Despre faptul că Gheorghe Lazăr la Viena a fost beneficiarul  
unei burse de la Consistoriul ortodox din Sibiu, la propuneri teoretice, 
nenominale, dar cu anumite condiţii, ale curţii, guberniului, se ştia de la 
început. Ulterior, încă din anul 1915, acest subiect este reconfirmat în 

                                                           
299 ,,Se spune” pânã în zilele noastre, în mediul online, cã ,,groful ungur Mikes, pe moşia 
cãruia se afla satul Cuciulata, descoperind calitãţile de inteligenţã şi de caracter ale copilului, l-a 
sprijinit sã urmeze şcoala ungureascã din Odorhei” (vezi: www.zorilebucovinei.com, accesat la 
2 Aprilie 2017). 

intervenţia lui Ioan Lupaş, academicianul Mircea Păcurariu reluând 
informaţiile istorice despre acest episod. Deci, banii pentru studii 
proveneau din sidoxie, adunaţi de la credincioşii ortodocşi din eparhie, 
cum s-a mers şi mai departe cu plata studenţilor teologi ortodocşi în 
acele decenii. De altfel, când urma să primească o pedeapsă pentru lipsa 
de la slujba sa de profesor la seminar, s-a invocat expres posibilitatea ca 
el să fie obligat să restituie către Consistoriu300 banii care i-au fost daţi 
pentru studiile de la Viena. Gheorghe Lazăr, nu contestă legalitatea 
punerii în practică a acestei măsuri, ceea ce o confirmă, şi, probabil 
aceasta a contribuit mult la plecarea sa hazardată în lume, e drept într-
una românească, dar care nu-i promitea nimic şi i-a dat puţin. Exact în 
aceste condiţii va concepe Andrei Şaguna contractele publicate de noi, 
încheiate cu Ioan Popescu şi Zaharia Boiu, trimişi la Leipzig. Nota bene: 
banii burselor acestora erau lăsaţi Consistoriului prin testament de însuşi 
Vasile Moga cu un astfel de scop, fără ca cineva să fi semnalat, măcar 
vreodată şi cu convingere, acest fapt. 

Dar, de fapt, cine trimite sau cum se trimit tineri teologi neuniţi 
transilvani la şcoli înalte? Încă din anii când Gheorghe Lazăr era în 
Ardeal, dacă posibilităţi de acest gen începuseră să apară, legal şi banal, 
concurenţa candidaţilor lipsea cu desăvârşire. Epitropii, altfel îndestulaţi, 
de la biserica ,,Sfântul Nicolae” din Braşov se plâng de această stare şi 
relevă cauzele adevărate ale acestei situaţii: nedreptăţile seculare în care 
au trăit românii. Vasile Moga reuşeşte să umple cumva acest gol prin 
trimiterea la studii a unor tineri, cel puţin doi membri ai familiei sale: 
Moise Fulea şi Ioan Moga Teologul. Seceta de candidaţi se datora, întâi 
de toate, lipsei tinerilor care puteau dovedi o bună pregătire anterioară, 
cunoaşterea limbilor patriei, a altor ştiinţe, ceea ce lui Gheorghe Lazăr nu 
i-a fost greu să dovedească, primul dintre alţii, când în Ardeal nici nu era 
episcop ortodox. 

Exemplificăm, paşii concreţi care se făceau în acest sens printr-un 
ordin mogaian din anul 1816. Aceştia erau naturali şi de neocolit căci 
lipsa mijloacelor de comunicare dubla lipsa instruirii corespunzătoare a 
tinerilor români. Prin plecarea lui Gheorghe Lazăr din Sibiu, lucrurile se 
precipitaseră şi oficialităţile laice şi bisericeşti caută amatori de studii, pe 
care trebuiau să-i găsească şi să-i gireze chiar protopopii şi preoţii din 
spaţiul pe care-l controlau. Aşa au intrat ei pe scenă, recrutori de creiere, 
cum o fi fost înainte şi Ioan Barac, dascălul lui Gheorghe Lazăr din 
Avrig, ori vreun dascăl sau preot din Cuciulata lui Aron Pumnu. 
                                                           
300 Ioan Lupaş, ,,Episcopul Vasile Moga şi profesorul Gh. Lazãr”, în Analele Academiei 
Române. Memoriile Secţiunii Istorice, numãr LXXXV, 1915, pp. 824-867. 
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În 20 iunie 1816, protopopul Ioan Ghiaja din Paloş circulă o 
scrisoare pentru preoţii neuniţi din ,,Cinst. Varm. Belgradului de sus”, ca şi 
ceilalţi protopopi, susţinând oferta de a se trimite studenţi români la 
Viena. Răsplata va fi pe măsură, subliniază el. Mărirea împărătească ,,[…] 
cugetă neamul românesc cum să se procopsească şi au rânduit ca să să trimită la 
şcoalele cele mari împărăteşti în Beci trei feciori de rumân neuniţi la învăţături, pe 
cheltuiala fundului sidoxii, unul câte 4 sute de zloţi luând plată [...] şi cei ce isprăvesc 
să voar pune în clerul neunit în slujba în chip de dascăli mari cu plată după vrednicia 
lor [...] care au fost la Beci au încăput în cler la slujbă cu plată cuviincioasă şi tocma 
acum ar fi de lipsă a să trimite 2 în Beci la pomenita învăţătură [...] ficiori harnici de 
a merge la zisa învăţătură să-i trimiteţi încoace ca văzându-le hărnicia să-i trimitem 
la Domnul Vlădica”. Acum, adică după ce primul absolvent plecase peste 
munţi, iar seminarul trebuia să se dezvolte, începuse chiar bătălia 
impresionantă pentru cumpărarea unui spaţiu special destinat şcolii 
teologice. 

Aici se intersectează cel mai convingător realitatea posibilă, cu 
spusele, cunoscutele, poveştile din societatea satelor româneşti ale epocii. 
Dacă a fost, fenomenul popularizării unui tânăr de excepţie, român din 
Avrig, nu era singular. El poate fi găsit, dar nu poate fi lansat fără 
punerea în limitele unei realităţi potenţiale, întorcându-ne cât de cât la 
documente. Ca şi în cazul lui Gheorghe Lazăr se putea ca preotul din 
Cuciulata, aşa cum i se ceruse, să-l fi adus cumva în atenţia grofului 
Miko, aşa cum cel din Avrig îl putea duce la baronul Brukenthal pe 
Gheorghe Lazăr. De altfel, însuşi episcopul Andrei Şaguna, încă în anul 
1850 scria că ,,[…] preoţimea nu are nici o dotaţie [...] în câteva locuri, capătă din 
cassa alodială sătească câte 100 fl. m. c., spre pildă în Avrig şi Gura Râului”.301 
Dar să-l ia baronul pe micul Gheorghe Lazăr la curtea sa, fără ca în 
documentele familiei, alte documente, să răzbată vreo dovadă, este prea 
mult. Dascăl aici era, în anul 1801, Ioan Barac, care, sigur, l-a apreciat cu 
încântare şi l-ar fi vorbit de bine, chiar şi printre saşii locali. El, dascălul 
iubitor de Lazăr, care, la data venirii în scaun a episcopului Vasile Moga, 
va scrie ,,Gratulaţie întru cinsea Preea o Sfinţitului domn Vasilie Moga”. 
Amplificarea datelor reale, a faptelor de poveste, era firescă, oamenii 
aveau nevoie de eroi, şi, pe de altă parte uneori liderii mai făceau acte de 
eroism, de binefacere, din pornire creştină, ideologică şi pentru neuitare. 

Sloganul cel mai des repetat al episcopului Vasile Moga era ,,Siliţi 
să nu rămânem ruşinaţi”: încă un argument ca să nu-l bănuim de o 
persecuţie necontrolată împotriva unui om care era greşit doar prin 
meritele sale, ulterior prin constituirea sa într-o posibilă concurenţă 
                                                           
301 Nicolae Popea, Archiepiscopul şi Metropolitul Andreiu baron de Şaguna, p. 166. 
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periculoasă. De altfel, în vremea administraţiei habsburgice nici nu exista 
o forţă, care, singură, şi mai ales din tabăra toleraţilor, să poată pecetlui 
destine, mai ales un Vasile Moga. 

Dar, în cazul relaţiei dintre Vasile Moga şi Gheorghe Lazăr, 
concret, întâi este vorba despre plecarea definitivă din Sibiu, din Ardeal, a 
eroului-creator de şcoală românească Gheorghe Lazăr, în primii ani ai 
episcopatului mogaian. După 100 de ani de la începuturile bucureştene 
ale lui Gheorghe Lazăr, un cercetător reputat, şi cu un statut strălucit în 
domeniu, a dezvoltat această chestiune, paradoxal, ca problema căderii 
profesorului Lazăr din pricina episcopului Moga. Este vorba despre 
preotul-intelectual sud-transilvan Ioan Lupaş, care scrie un articol 
publicat la Arad, dar şi în ţară, în anul 1915.302 După mai bine de un secol 
de la apariţia acestei cercetări, când societatea a fost supusă unei avalanşe 
de schimbări în toate sensurile, inclusiv în impunerea unei mai solide 
obiectivităţi, născută din cunoaşterea faptelor, suntem obligaţi să luăm în 
discuţie nu doar textul şi subtextul acestei intervenţii, ci s-o plasăm într-o 
intertextualite imanentă. 

Remarcăm întâi că, deşi inexplicabil în unele părţi, spiritul 
acuzator antimogaian al lui Ioan Lupaş este mai moderat decât al altora, 
propunându-şi o oarecare limpezire a datelor, pe care a reuşit-o mai puţin 
decât se cerea într-o comunicare istorică. Deşi, prin limbaj, el a mai 
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302 Ioan Lupaş, ,,Pentru ce a trebuit sã plece Gh. Lazãr din Ardeal. Comunicare 
istoricã”, în Românul, 25 mai 1915, p. 101. 
303 Ioan Lupaş, Istoria bisericeascã a Românilor ardeleni, p. 153. 
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acest episod. Comentariile lui teoretice ne îndreptăţesc să ne întrebăm 
dacă-i putem imputa episcopului Vasile Moga, şi anturajului său, lipsa 
unei gândiri şi a unor acţiuni sincrone cu mentalitatea epocii lupaşiene, de 
secol XX, şi nu cea a începutului de secol al XIX-lea, mogaian. În spiritul 
a ceea ce era, promitea şi chiar a înfăptuit, Gheorghe Lazăr urma să fie 
tratat ca un geniu al ştiinţelor şi militantismului cultural-naţional 
românesc, menajându-i-se (ocolind, chiar ocultând) alte date personale şi 
fapte. Dar, este ştiut că acest lucru nu se putea face atunci, nu se face nici 
azi, în condiţiile în care minunile de lângă noi sunt greu de extras din 
totalitatea faptelor vieţii zilelor oarecare, sau a celor de excepţie, iar 
pasiunile omeneşti, de o parte şi de alta, acţionează în orice epocă.    
,,[…] Lazăr nu a fost un mit creat de fantezia lui Eliade, ci un învăţat în 
adevăratul înţeles al cuvântului, un ştiutor nu numai în ale teologiei, care era 
profesiunea sa, ci şi în ramurile cele mai variate ale ştiinţei de pe atunci”, conchidea 
savantul Traian Lalescu în plin secol XX. 

Cu intenţia de a separa păreri interesate de realităţile vremii, şi pe 
acestea din urmă de datele istorice pure, facem câteva comentarii asupra 
unor afirmaţii din textul lupaşian, preluate copios de alţii, el fiind un vârf 
în şcoala istorică transilvană, a unora pe care avea capacitatea să le 
comenteze în limite mai avizate decât oricine altcineva. 

De ce n-a făcut-o, în anul 1915, este o întrebare compatibilă cu 
mai multe răspunsuri, plimbate între legende şi adevăr. Întâi, Ioan Lupaş 
numeşte acest episod într-o expresie cu mare efect inclusiv lingvistic: 
problema căderii profesorului Lazăr din Sibiu din pricina episcopului 
Moga. Prin această exprimare, lucrurile devin chiar şi mai complicate 
decât la înaintaşii săi sentimental-romantici, mai ales pentru că invocă 
surse documentar arhivistice. Dar, tot el, chiar aici lasă cu totul 
nediscutate subiecte fundamentale, cum ar fi relaţia dintre Gheorghe 
Lazăr şi baronul Brukenthal. 

Mai mult decât atât, şi în interesul imaginii sale postume, este 
cazul să subliniem cum intervenţia sa pro-lăzăristă şi pronunţat anti-
mogaiană are toate datele unei intervenţii conjuncturale pozitive. Ea este 
justificabilă pentru noi, în condiţiile în care, în acel an 1915, a răspuns 
nevoii de subliniere a unui exemplu retrospectiv flagrant de unitate 
românească în spirit şi faptă, când România nu intrase încă în Primul 
Război Mondial.304 Elogierea profesorului Gheorghe Lazăr, mai ales dacă 
era bine condusă, fie şi excesivă, putea susţine, pe bună dreptate, ideea 
existenţei conştiinţei naţionale româneşti. Transilvania era deja 
                                                           
304 Idem, ,,Episcopul Vasile Moga şi profesorul Gheorghe Lazãr”, pp. 824-867; Idem, 
,,Pentru ce a trebuit sã plece Gh. Lazãr din Ardeal”, p. 101. 
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304 Idem, ,,Episcopul Vasile Moga şi profesorul Gheorghe Lazãr”, pp. 824-867; Idem, 
,,Pentru ce a trebuit sã plece Gh. Lazãr din Ardeal”, p. 101. 

înregimentată pe câmpurile de luptă ale Primului Război Mondial de 
partea aliaţilor şi românimea intelectuală era prinsă, majoritar, în bătălia 
pentru Marea Unire. România era, încă, în afara jocurilor, ceea ce pentru 
ardeleni putea însemna pierderea unei mari ocazii de a reveni la patria 
mamă. Or, Ioan Lupaş resuscitează activitatea de pionierat-frăţesc a lui 
Gheorghe Lazăr, şi încă tocmai dincolo de Carpaţi, prin anume 
comentarii care puteau sluji nevoii ideologilor de a strânge românimea în 
jurul unui simbol strălucitor al ,,unităţii româneşti”, eventual erou 
nedreptăţit. Într-o Românie neutră, acolo unde profesorul Lazăr îşi 
lansase cândva proiectele cu succes, şi în vremea unui război care viza 
unirea provinciilor româneşti, a românilor, aceasta părea a fi chiar un 
imperativ al momentului,305 o bună orientare în a susţine idea. Îşi baza  
re-documentările pe seama cercetărilor realizate în arhivele vieneze de 
Avram Sădean, pentru o perioadă care, de fapt, se încheie în anul 1811, 
când Gheorghe Lazăr pleacă din Viena şi înainte de a se întâlni la post cu 
episcopul.306 Continuă, însă, prin a lansa şi relua, prea apăsat, vinovăţii: 
Vasile Moga avea subţirică putere şi era supus fără murmur, n-a stat 
niciodată (uneori, totuşi, a protestat sau a ocolit ,,porânci”) cu fruntea 
ridicată înaintea mai marilor săi,307 pe când tânărul profesor avea cuvânt 
aprins şi puternic, pasiune tinerească şi impulsivă. Urmaşul308 lui Lazăr 
din seminar, Ioan Moga Teologul, cu ceva studii la Viena, este numit aici, 
fără comentarii, un focular modest de învăţătură. Dar, acesta, mai modest 
dotat şi mai puţin învăţat decât Gheorghe Lazăr, a fost mereu acolo, 
pentru îndrumarea şi învăţătura unor tineri altfel complet dezorientaţi în 
afara propriului mediu şi a mai fost chiar autorul unei metodici mult 
preluate. 

                                                           
305 În anul 1918, când jocurile belice pãreau a fi fãcute, însuşi Ioan Lupaş publicã o 
afirmaţie concesivã, faţã de ceea ce scrisese în anul 1915: Vasile Moga era ,,[…] un om 
blând şi fãrã energie, dar şi-a dat silinţa sã facã tot ce era cu putinţã pentru înaintarea Bisericii, a 
preoţilor, şi a poporului” (vezi: Ioan Lupaş, Istoria bisericeascã a Românilor ardeleni, p. 153). 
306 Avram Sãdean, Date nouã despre Gheorghe Lazãr, Arad, 1914. 
307 Istoricul Lupaş, invocã o comparaţie de care nu se îndoieşte, ci doar se sfieşte: „[…] 
Dacã n-ar fi prea aspre, ne-am simţi ispitiţi sã înfãţişãm acest contrast”, iar contrastul-comparaţie 
se face între primii profesori români citaţi mai sus şi (imanent) Ioan Gurã de Aur, 
alãturi de urmaşul sãu nenumit. Portretul acestuia era sintetizat astfel: ,,[…] Elocvenţa lui 
e cea a peştelui, cuvântarea lui e strãbãtutã de cãldura broaştei”, foarte aproape de detalii 
necuviincioase din scrisorile lui Gheorghe Lazãr 
308 A scris Scurtã îndreptare pentru preoţii neuniţi, cari cugetã a lua pre sine slujba grea a 
Duhovniciei, şi dupã însuşi originalul autorului, descrisã în luna octombrie 1844, de Sava 
Popovici, paroh în Rãşinari. Cf. Emilian Cioran, Şapte generaţii de preoţi, protopopi-profesori, 
p. 39. 
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Faptele, în sine, prezentate succint şi concret sunt cele de mai jos. 
Gheorghe Lazăr, tracasat de nevoi, dar şi de limite în comportamentul 
personal, pe care-l dorea (prea) liberal-modern, şi-a părăsit locul de 
muncă fără să-şi anunţe superiorii. Împrejurările momentului erau cu 
totul speciale, la nivel local şi european, de asemenea. Angajat ca 
profesor la şcoala teologică, pleacă la Braşov, într-o deplasare neanunţată 
ceea ce, fie şi cu motivaţii personale solide, dar dezvăluite ulterior, este 
manifestă ca o pură răbufnire incontrolabilă a unui tânăr plin de voinţă. 
Efectele deplasării sunt intervenţia poliţiei şi aducerea acasă a tânărului 
profesor. În acest moment toată disputa se afla pe terenul unui conflict 
deschis cu autorităţile. Şi atunci, departe de a-şi permite să fie un erou, 
episcopul avea chiar obligaţia morală şi legală de a-şi proteja poporenii de 
conflicte cărora nu le puteau face faţă cu mai marii săi civili. Iar 
profesorul provocase deja nu puţine alte dispute, chestiuni controversate, 
nonconformiste. În descrierile simpatizanţilor profesorului se spunea clar 
că avea cuvânt aprins şi puternic, pasiune tinerească şi impulsivă. Vasile 
Moga nu-l apără pe Gheorghe Lazăr de intervenţia poliţiei, dar îl 
primeşte să revină ca profesor la seminar etc.309 Deşi acesta îi refuză 
superiorului chiar dreptul elementar de a controla, viza corespondenţa sa 
oficială, ca subaltern.310 Era această plecare o culpă la care episcopul 
trebuia să reacţioneze, sau a fost o pură nedreptate mogaiană?311 

Părăsirea unui loc stabil cunoscut, uşor controlabil, era şi o 
insubordonare politică, după Horiadă restricţiile pentru călătorii durând 
decenii la rând. Gheorghe Lazăr lipsea de la post în condiţiile în care era 
cunoscut ca protestatar al rânduielilor habsburgice, admirator al 

                                                           
309 Cu puţinã atenţie, observãm cã aici nici nu e chiar atât de dezavantajat: când 
dovedeşte cã a avut de pierdut prin devalorizãrile banale din 1811, leafa i se mãreşte de 
la 25 florini pe lunã, la 125, în bancnote, ca sã facã şase ore de prelegeri. Nu era bun 
cântãreţ şi, ca o favoare neobişnuitã, i se aduce alãturi profesor specializat, fãrã platã, 
ambiţiosul soţ de nepoatã episcopeascã, neîntrecutul director al şcoalelor ortodoxe din 
Sibiu, Moise Fulea. 
310 În Consistoriu, orice prilej a fost exploatat în defavorul profesorului, scrie Ioan 
Lupaş, invocând diverse situaţii, concrete dar confuze şi unele doar deduse. În 20 iulie 
1812, guberniul trebuie sã-i cearã profesorului pânã şi sã recunoascã autoritatea 
episcopului. Dar mai ales sã-şi vadã de slujbã, altfel rãmâne fãrã funcţie.   
311 În arhivele şaguniene, în plin postpaşoptism, documentele care investigheazã şi 
sancţioneazã pãrãsirea slujbei, a postului, sunt un loc comun, iar cererile de a li se 
permite preoţilor, dascãlilor sã pãrãseascã slujba, chiar şi pentru o zi, erau respinse. 
Protopopii braşoveni trimit la Sibiu, spre cunoştinţã, liste complete cu preoţii care se 
vãd umblând prin Braşov, pe la târguri, pe la crâşme, în alte locuri. Circularele pe aceste 
teme se vor înmulţi la vremea ,,rebelului Tudor din Vladimiri”, cãruia Gheorghe Lazãr i se 
va şi asocia la un moment dat. Vezi: A. M. A., 1852, document 870. 
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revoluţionarilor, nu în ultimul rând al împăratului Napoleon, cel ce bătea 
ameninţător la toate porţile închise ale vechilor împărăţii care, pentru 
toată lumea transilvană românească, era ,,Sâlnicul potentat”, cel ce, prin 
războaiele sale, adusese atâtea necazuri, în plus faţă de cele seculare, chiar 
şi celor mai modeşti locuitori ai ţării. Din pricina neadaptării sale la 
reguli, negăsindu-şi rostul, profesorul întâi visează, apoi pleacă spre 
orizonturi mai largi, deşi atât de incerte. Uimise încă de copil prin mintea 
sa foarte ageră, devenise tobă de carte, dar arzând de ambiţia de a-şi 
valorifica pregătirea în multiple direcţii, cât mai repede, şi dacă se poate, 
şi dacă nu se poate. De fapt, Sibiul îşi pierduse atracţia pentru el, îl 
strângea între zidurile sale ca nişte chingi, se simţise bine la Viena, se 
dorea la Cluj, măcar la Braşov, terenul său de lucru era revolta şi 
revoluţia, lumea, istoria. Ajunge la Bucureşti, trăind, foarte puţini, ani de 
glorie şi de greutăţi, deopotrivă, de unde revine în familia avrigeană ca o 
stafie, sărac, bolnav şi, mai ales, deznădăjduit: mai rău decât când a 
plecat, în anul 1815, acum fiind lipsit, fundamental, de sănătate şi 
speranţă. Dar acestea sunt datele oricărui erou romantic. Şi totuşi, viaţa 
profesorului, petrecută în gesturi şocante, unele pozitive, chiar şi când 
erau turbulente, şi fără a cunoaşte şi a lua în seamă realităţilor imediate, şi 
a se conforma nevoilor, a fost asumată prea adesea, grosso-modo, ca un 
model.312 În limbaj şi spirit romantic-livresc, spiritul liber cu aspiraţii 
înalte, studiul şi bătălia pentru a deschide drumuri noi, condiţia de patriot 
desăvârşit şi plin de abnegaţie, ceea ce nimeni nu i-a negat vreodată, pot 
fi nişte merite, dar sunt departe de a fi calităţi pentru un profesor-teolog 
din acel spaţiu, mult prea timpurii la început de secol XIX. Existenţa 
eroilor noştri se desfăşura într-un imperiu conservator, făcând abstracţie 
de mai vechile semnale ale aplecării spre luminism. 

Istoricul Ioan Lupaş îşi încheie comunicarea istorică nu tocmai ca 
pe o analiză documentată, ci girează simbolistica eroului întunecat, alături 
de cel luminos, dar spre deosebire de destinul acestora, din folclorul 
săliştean, să zicem, identitatea celui rău pluteşte în aer, este neprecizată: 
,,[…] Dacă lui Gheorghe Lazăr i-ar fi fost dată posibilitatea să-şi continue tot în 
Ardeal activitatea începută la 1811 şi dacă i-ar fi fost dat un număr mai însemnat 
de ani, atunci negreşit că şi literatura noastră didactică şi starea seminarului din 
Sibiu şi cultura preoţimei ardelene ar fi putut să aibă alt aspect la 1846, când s-a ivit 

                                                           
312 ,,El trebuie sã rãmânã un model vrednic de urmat pentru orice tânãr intelectual român şi mai cu 
seamã pentru sibieni, un exemplu de dãruire pânã la jertfa vieţii pentru neam, pentru emanciparea 
politicã, socialã şi culturalã a românilor de pretutindeni”. Cf. Mircea Pãcurariu, Cãrturari sibieni 
de altãdatã, p. 62.  
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Şaguna”. Cine să-i dea posibilitatea,313 ne întrebăm? Atât de simplă şi 
sigură, de negreşit, era explicaţia pentru starea culturii preoţimii ardelene 
şi cea a seminarului din Sibiu, pentru evoluţia modestă a literaturii 
noastre didactice, în august 1846, la ivirea unui personaj într-adevăr 
învăţat şi puternic, dar în postpaşoptism. După 15 ani de la venirea sa în 
Ardeal, episcopul Andrei Şaguna este convins că bătălia nu era câştigată 
încă, invocând ca explicaţie inatacabilă starea românilor de-a lungul 
timpului. 

Nu punem în discuţie modul în care a fost folosită de mogaiani 
plecarea lui Gheorghe Lazăr de la seminar, dar despre o simplă 
nedreptate mogaiană nu putea fi vorba. Lui Vasile Moga unii istorici îi 
impută şi intervenţia din 21 mai 1815, care este, clar, a guberniului, a 
oficialilor. Şi e puţin probabil ca tocmai un episcop fără personalitate 
puternică, atunci, să fi influenţat o decizie gubernială. Acelaşi guberniu 
care îi ceruse profesorului să părăsească şi alt gest de insubordonare, să 
nu mai scrie direct acolo, ci la episcop, deşi, tânărul profesor se pare că 
refuzase din partea episcopului în funcţie chiar o hirotonisire după lege. 
Andrei Şaguna trata la fel insubordonarea manifestă, când un subaltern 
se adresa oficialităţilor superioare altfel decât prin episcopie. 

O altă problemă agravantă pentru lucrarea episcopească a lui 
Vasile Moga, şi în directă legătură cu cea precedentă, subiectul cel mai 
bine conturat pe seama disputei dintre personajele noastre, care încinge 
spiritele, altfel o repunere în datele esenţiale, fie şi pe seama unor 
informaţii concrete, mult invocată, a fost cea a stării seminarului ortodox 
sibian, a lipsei de interes a consistorialilor mogaiani pentru pregătirea 
preoţilor cu bune învăţături, şi nu ca pe nişte ,,buşteni”, ori ,,necuvântători”, 
cum îi numea tânărul profesor. Expresiile lăzăriene de mai sus, prea bine 
memorate şi refolosite, se puteau baza pe exemple punctuale, dar ele nu 
puteau fi acoperitoare pentru toată preoţimea, cea care, de exemplu, ne-a 
lăsat până astăzi, poate cu un scris uneori neexersat, protocoale ale 
parohiilor,314 începând din anul 1780, surse de informaţii impresionante 

                                                           
313 Cu acelaşi ataşament faţã de eroul sãu preferat, Ioan Lupaş este obligat sã observe cã 
,,[…] nici dupã aşezarea sa în Bucureşti nu i-a fost cãrarea vieţii împodobitã cu trandafiri, ci mai 
mult cu spini”, deşi era atât de departe de mogaianii ,,cei rãi”, completãm noi. În 
Principate, ,,[…] curentul sãu întâmpinã mari greutãţi şi mulţi potrivnici [...] duşmanii într-armaţi 
cu limbi pline de otravã în toate pãrţile” inclusiv prin a ,,[…] lipi pe pãreţi noaptea stihuri cu 
lãtrãri turbate” împotriva proiectelor şi acţiunilor avrigeanului. 
314 Protocoalele comisiilor împãrãteşti, guberniale, episcopeşti, un corpus de norme şi informaţii 
ajunse în parohii, au fost adunate şi pãstrate fortuit şi în Biblioteca Mitropoliei 
Ardealului, colecţii speciale, acoperind cu deosebire anii 1780-1850, selectiv şi uneori cu 
multe lipsuri (din care citãm mai jos), dar completându-se reciproc, inclusiv cu unele 
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313 Cu acelaşi ataşament faţã de eroul sãu preferat, Ioan Lupaş este obligat sã observe cã 
,,[…] nici dupã aşezarea sa în Bucureşti nu i-a fost cãrarea vieţii împodobitã cu trandafiri, ci mai 
mult cu spini”, deşi era atât de departe de mogaianii ,,cei rãi”, completãm noi. În 
Principate, ,,[…] curentul sãu întâmpinã mari greutãţi şi mulţi potrivnici [...] duşmanii într-armaţi 
cu limbi pline de otravã în toate pãrţile” inclusiv prin a ,,[…] lipi pe pãreţi noaptea stihuri cu 
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multe lipsuri (din care citãm mai jos), dar completându-se reciproc, inclusiv cu unele 

din cele mai modeste sate, ea fiind şi cea care a crescut generaţia 
paşoptistă şi pe cea şaguniană. Sau, luăm în considerare incapacitatea lui 
Gheorghe Lazăr de a face o judecată dreaptă despre nivelul la care aceştia 
se plasau comparativ cu cel pe care însuşi îl atinsese, cum cu siguranţă 
expresiile consacrate de mai sus erau şi ieşiri la nervi, de care adesea nu 
era scutit. 

Funcţionând aici, Gheorghe Lazăr critică zgomotos starea 
seminarului, implicit a episcopului responsabil, a Consistoriului şi în 
general, are dreptate. Seminarul nu funcţionează aşa cum ar fi trebuit, 
nici pe departe conform dorinţelor şi normelor bine cunoscute lui dintr-
un stagiu de opt ani în străinătatea central-europeană. Cum am văzut, 
plusând mult, scria că Vasile Moga preoţeşte ,,buşteni întunecaţi” şi ,,vite 
necuvântătoare”. Era deja la o dată când se dovedea adânc implantat ,,în 
nepotolita sa pornire de revoltă şi mâhnirea sufletească”, cum scriu chiar cei 
apropiaţi lui. Ceea ce spunea Gheorghe Lazăr ar putea fi exprimat astăzi, 
mai calm, astfel: educaţia general preoţească, având la dispoziţie un cler 
abia desprins din condiţia sa populară şi fără niciun drept social-material, 
ţărani care-şi câştigau ţinerea vieţii cu mâinile şi cu vitele, era într-adevăr 
deficitară, numeroase norme morale elementare sau specifice sunt mereu 
reluate ca porunci drastice pentru o activare corespunzătoare a preoţimii. 
Susţinerea materială a seminariului din partea Consistoriului era şi ea 
limitată, pentru că însăşi preoţimea, ca şi turma credincioşilor, trăia la 
limita de jos a nivelului cerinţelor momentului central-european. 
Dificultăţile, reale, de la seminar erau cunoscute nu doar profesorului, ci 
şi oficialilor guberniali/imperiali, pentru rezolvarea lor autorităţile civile 
insistând cu asiduitate. Strădaniile episcopalilor pentru o educaţie şcolară 
mai bună, ale episcopului Vasile Moga şi ale directorului general al 
şcoalelor ortodoxe, Moise Fulea, nu pot fi puse, însă, la îndoială. De 
altfel, dacă li se dovedea o neimplicare corespunzătoare în creşterea 
şcoalelor, mai ales a celor ,,teologhiceşti”, însăşi existenţa lor în funcţie era 
păgubită de cinste şi pedepsită. Vasile Moga era extrem de nemulţumit de 
starea învăţământului, şi pentru că n-are de unde propune notari, şi 
insistă să nu se pună cumva teologi dacă nu ştiu şi aritmetică, se agită el, 
inclusiv pentru a nu rămâne ruşinaţi faţă de conlocuitori.315 Era vorba aici 
despre o cerinţă a guberniului, dar şi o dorinţă a tuturor, exprimată ca 
atare, la incidenţă cu remarcile lăzăriste de pe tabloul conflictului său cu 
episcopul. Preocupările ambientului vlădicesc pentru viitori preoţi, întâi 
teologi, trebuiau să fie, însă, cu deosebire realiste, el fiind obligat să 
                                                                                                                                        
publicate deja de Ilarion Puşcariu, Matei Voileanu, Stere Stinghe etc.  
315 Protocoale, Vlãdeni I, numãr consistorial 281.  
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conştientizeze greutăţi insurmontabile: de unde să iei tineri teologi cu 
studii preliminare potrivite, când nici preoţi n-ai de unde să trimiţi pe 
sate, ca ei să îmbunătăţească sistemul şcolilor normale, populare, că doar 
n-ai de unde lua nici teologi. Ca şi Vasile Moga, Gheorghe Lazăr nu a 
putut propune răspunsuri cinstite, directe acestor întrebări, indicând 
soluţii, el ferindu-se de problemele concrete, lansându-se de preferinţă în 
lumea ideilor. 

În contextul creat de starea cursurilor teologice şi funcţionarea lui 
Gheorghe Lazăr ca profesor semnalăm câteva reglementări gubernial-
consistoriale exemplare, doar de când el a funcţionat la Sibiu, anii 1812-
1815, apoi 1816-1817, din protocoale ale comisiilor completate în parohii 
cu ,,porânci” episcopeşti, mai mult sau mai puţin continuu, de către preoţi 
mai mult sau mai puţin modeşti unele, însă, stabilind recorduri de 
expresivitate, manuscrise din Cuştealnic, Budila, Vlădeni, Ţichindeal etc., 
recuperate în Biblioteca Mitropoliei Ardealului. 

În februarie 1812, o circulară din seria celor mai obişnuite 
porunci, ce se dorea corectivă, debutează cu o constatare aproape 
lăzăristă: ,,[…] nici o candidaţie nu să face fără ceva încurcare”, cu ,,[…] neodihna 
lăcuitorilor sau a feţelor ce umblă a să preoţi pe vacantele staţii”. Dar, ,,[…] să fie 
cunoscut atât obştilor cât şi diecilor ce vreau a să preoţi”, avertizează episcopul, că 
de vor proceda astfel şi de aici înainte, ,,[…] şi prin investigaţii să va vădi că 
pricina acelora ar fi căndidăluit”, acelaşi ,,[…] îndată din candidaţie să voar putea  
scoate şi la preoţie nici o nădejdie nu voar putea avea, ba şi cheltuiala care s-ar face cu 
acel prilej oricum cei vinovaţi vor fi datori a o împlini”.316 În anul 1813, se 
reproduce o altă înştiinţare a guberniului privitoare la teologi: ,,[…] să 
porunceaşte ca Dascăli sau diecii carii nu vor fii procopsiţi cu învăţătura nemţeşte, 
latineşte, ungureşte, nicidecum la candidaţie de preoţie să nu să pună”.317 Sau, cum 
scrie în alt protocol, în iulie 1813: ,,[…] în vacantele parohii, să nu faci 
candidaţi cu (n. n. indescifrabil) fă mai întâi [candidatul] să ştie limba nemţască şi 
altă limbă, ca făcându-se preot să poată fi şi notareş satului”. În protocolul din 
Cuştealnic, în anul 1814, apar cinci circulare despre pre-pregătirea 
potenţialilor teologi. Şcoala de preoţie şi cursul de şase săptămâni este în 
continuă lucrare.318 Este obligatoriu să luăm în considerare că acesta din 
urmă pare a fi fost un curs foarte eficient pentru cei ce urmaseră alte 
şcoli, chiar superioare seminarului, dar fără cursuri teologice.319 

                                                           
316 Ibidem, Budila, numãr consistorial 151, 11 februarie 1812; Vlãdeni, f. 81.  
317 Ibidem, Cuştealnic, numãr gubernial 596, 4 mai 1813. 
318 Ibidem, Cuştealnic, numãr 94, consistorial 439, 20 mai, f. 18. 1814; Cuştealnic, numãr 
94, consistorial 439, 20 mai, f. 18; Ţichindeal, numãr 439, Glâmboaca 11 iunie 1814. 
319 În cele 6 sãptãmâni, veniţi la seminar, îşi completau, sau doar îşi confirmau, 
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316 Ibidem, Budila, numãr consistorial 151, 11 februarie 1812; Vlãdeni, f. 81.  
317 Ibidem, Cuştealnic, numãr gubernial 596, 4 mai 1813. 
318 Ibidem, Cuştealnic, numãr 94, consistorial 439, 20 mai, f. 18. 1814; Cuştealnic, numãr 
94, consistorial 439, 20 mai, f. 18; Ţichindeal, numãr 439, Glâmboaca 11 iunie 1814. 
319 În cele 6 sãptãmâni, veniţi la seminar, îşi completau, sau doar îşi confirmau, 

După plecarea lui Gheorghe Lazăr de la seminar,320 cursul de 
preoţie trebuia să meargă mai departe, ba demersuri de tot felul, încercări 
de a amortiza şocul chiar se înteţesc, cum se vede la sfârşitul 
documentului următor, preluat tot din protocoale, deci scris cu destinaţia 
de a fi cunoscut de toată suflarea preoţească. 1815, 20 decembrie: ,,[…] 
după rânduelile mai nainte poruncite, pe acel feli de feţe, candidaţii de preoţie, să să 
primească la învăţătura de aicea în Sibii pe sama care foarte cu ce ştie voar putea 
arăta că au săvârşit egzamenul a toate normaliceştile învăţături, care când să voar 
egzamenălui în Sibii, curat şi lămurit, cu toată ştiinţa de a ceti bine şi cântările 
bisericeşti foarte bine şi în toată rânduiala bisericească, în scrisoare frumoasă, iar 
aritmetica încă bine să ştie şi de ar îndrăzni vreun dascăl la unii ca aceştia a da 
atestaturi mincinoase şi nu să voar afla aşa, să voar lipsi acei dascăli din tot de 
dăscălie”. Preotul trebuia să publice acestea pentru ca ,,[…] toţi ce cugetă de 
preoţie să să poată înştiinţa”, ca bineştiind ,,[…] va fi bună nădejde că şi 
învăţăturile cele teologhiceşti în Sibii nu în zadar cu pierderea vremii şi în ocara 
cinului/clirosului, ci cu rod să voar deprinde şi bine le voar învăţa”. În aceeaşi 
poruncă, în protocolul din Cuştealnic, din anul părăsirii Sibiului de către 
Gheorghe Lazăr, 1815, se anunţă însă că ,,[…] diecii care să trimit la Preoţie 
să se afle mai întâiu cu cetirea bună, scrisoare bună şi aritmetica şi cealelalte 
învăţături care se ţin de slujba Bisericească”, dar mai interesantă este informaţia 
următoare: ,,[…] la Preoţie  de 4 ori într-un an să primeşte: 1 ian., 1 apr., 1 iul., 
1 oct.”321 şi nu la 1 ianuarie şi 1 iulie, cum se specificase în 20 mai 1814.322 
Era oare dublarea numărului cursurilor, scurtarea cursurilor, un efect al 
stărilor conflictuale pe seama învăţăturii preoţilor? 

Faţă de cererea din anul 1813, pretenţiile au devenit rezonabile şi 
lucrurile păreau a intra într-o normalitate, fie şi mai modestă decât se 
preconiza. După plecarea tânărului profesor din Ardeal, oficialii locali 
încearcă să reanime iniţiative, să adune noi forţe, obligă la lărgirea 
preocupărilor, îmbunătăţirea metodelor de recrutare a viitorilor lideri 

                                                                                                                                        
cunoştinţele practice de preoţi la slujbã, mai ales ca fii de preoţi, cum ne face sã credem 
cazul David Bãrbat din Şercãiţa, a cãrui pregãtire spre preoţire, într-o crizã acutã 
postpaşoptistã de preoţi, se prelungeşte pânã în şagunismul anului 1851 
320 Decretul aulic pentru suspendare e din 15 septembrie 1815, în noiembrie încearcã sã 
se reîntoarcã în post. Ioan Moga vine abia la începutul anului viitor, 1816.  
321 Protocoale, Budila, numãr gubernial 10.074, episcopesc 788, 20 decembrie 1815, f. 64; 
Cuştealnic, numãr de ordine 121.  
322 Despre Gheorghe Lazãr, Ioan Lupaş scrie cã fãcea şase ore de prelegeri, fãrã a se 
specifica şi câte luni/sãptãmâni pe an. Sigur, aici se poate presupune cã acum, prin 
retragerea dascãlului trimis la studii tocmai pentru a sluji eparhia ca profesor, nu doar se 
produceau schimbãri conjuncturale, dar dominantã era o regretabilã stare de confuzie, 
cum sunt şi multe dintre informaţiile, spicuite, pe care le deţinem. 
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intelectuali. În documentul din anul 1816, folosit deja şi reluat mai jos în 
alte împrejurări, ni se pare mai mult decât străvezie o referinţă la eşecul 
din colaborarea cu avrigeanul trimis la Viena, ceea ce, pentru evitarea 
experienţei anterioare, şi provoacă la o nouă gândire a sistemului. Date 
despre acest episod lipsesc, în bună măsură din cauză că a fost tratat ca 
un incident nedorit, păgubos dar pe care trebuia să se treacă repede. În 
consecinţă, se exploatează alte posibilităţi. Nici foametea din anul fără 
vară 1816 nu trebuie să impieteze creşterea şi valorificarea oricăror tineri 
compatibili cu studiile şi preoţia. În anul 1817,323 Gheorghy Bánffy  
recomandă, şi Consistoriul se conformează, să se hrănească pe cheltuiala 
clerului 24 de tineri, care sunt lipsiţi şi flâmânzesc, ,,[…] şi dintru aceasta 
urmează slăbiciunile boalei pe uliţe şi în drumuri mai morţi zac, alţii cu toată casa 
prin ţară cerşesc”. Să fie primiţi ,,[…] în Seminariu, în Sibii, unde să înveţe 
filosofia şi Bogoslovia şi unde s-ar afla de aceştia, carii [însă] vor fi învăţat şi alte 
şcoale, mai ales la retorică, şi care ar veni la vreme a să face preoţi, iară de sine să 
înţeleage pecum de aici înainte după prea-naltele rândueli  poruncite la preoţi, nu să 
vor mai primi alţii fără numai aceia carii vor fi învăţat şi alte şcoale afară de cea 
românească”. Cu un evident bun simţ al realităţii, milosul guvernator, 
fostul proprietar al viitoarelor case ale seminarului, intuia, pe de o parte 
că mulţi copii săraci se pierd murind de boli şi de foame. Apoi, ţinuţi la 
seminar pe vreme de foamete, erau perfect dedicaţi învăţăturii şi 
viitorului destin. Ba, în anul 1819, pentru tineri dedaţi învăţăturii din sate 
unde nu sunt şcoli normaliceşti, se iniţiază cursuri speciale la Sibiu, ei 
doar să vină aici cu merinde pe şase săptămâni, dar şi extracte şi atestaturi 
din şcoli premergătoare. 

Spre sfârşitul epocii mogaiane, în fiecare an apărând tot alte 
piedici, şi mai ales o oboseală din neîncredere, situaţia acestui tip de 
învăţământ nu este conform nevoilor. Circularele devin aproape de râs, 
menţinându-se în aceleaşi cereri, pe care, nimeni nu le prea ia în seamă.324  

Cu numeroase referinţe la porunci anterioare, se revine: ,,[…] 
Care diac nu va şti scrie cu acel feli de slove nu numai că nu se va preoţi, dare nici la 
ascultarea enveţeturilor din dogme şi moral nu se va primi”. ,,[…] Scaunul epp. au şi 

                                                           
323 Protocoale, Budila, numãr gubernial 800, episcopesc 522. 
324 Interesând ,,[…] pânã unde a învãţat clirosul neunit a ceti şi scrie cu slove latineşti şi ungureşti”, 
aici aceastã echivalenţã între litere fiind cu totul pãgubitoare, ,,[…] s-au poruncit ca la 
cursul de preoţie şi dãscãlie sã nu sã mai primeascã Dieci care nu ştiu sã scrie şi ceti din carte cu slove 
latineşti [...] Sfinţia ta [protop. Petru Pop] totuşi ai îndrãznit a trimite la cursuri feaţe de acelea 
neştiutoare [...] sub pedeapsã neîncungiurat sã nu mai îndrãzneşti de acum încolo a trimite [şi] tot 
clirosul sã o ştie din vreme”. Protocoale, Boroşneul Mic, 1842, numãr consistorial 274, 
invocându-se una din 3 octombrie 1833, numãr gubernial 10.0562 şi 1843, numãr 
consistorial 494. 
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aretat că clerumul s-au îndatorat de către acest Scaun epp. ca zisele slove din 
Protocoale şi alte corespondenţii să le folosească, şi s-au scris aceea că se şi împlineste 
de către preoţii cei bătrâni care n-au fost envetat să scrie cu slove latineşti sau 
ungureşti, si che din zi cu zi se vor sili tot mai bine a se deprinde cu zisele slove a 
scrie”. Ca probă, la Sibiu se cere ca rapoartele fiecărei parohii să le scrie 
înşişi preoţii, nu să fie cumulate de protopopi. Iar, ca un control 
suplimentar, parohii, când ,,[…] trimit rapoarte nominale, să scrie însuşi 
explicaţii de ce nu ştiu a scrie cu litere”. 

Insistând pe toate căile, la un moment dat, după ce-şi mută şi 
sediul episcopesc în casele seminarului, Vasile Moga mai încearcă o 
soluţie, pierdută şi ea din memoria urmaşilor deşi este consemnată în 
toate protocoalele de porunci astfel: ,,[…] Mai jos iscălitul episcop au pus 
10.000 de zloţi capital, de unde să vine 600 de zloţi pe anu. Aceasta să vesteşti 
frăţia ta [Cinstite protopoape] în protopopiat, cu acel adaos precum aceea 600 de 
zloţi în tot anul să vor da la şasă ficioraşi de releghia noastră care umblă la carte de 
altă limbă şi vor putea dovedi de crezut că învaţă bine./Sibii, 30 septem. 831”.325 
Strădaniile de pe acest palier sunt incontestabile. 

În împrejurările împlinirii acestui vis generalizat al preoţimii 
române, s-ar fi gândit episcopul Vasile Moga la proiectele, dorinţele 
acerbe ale tânărului profesor, pe care el reuşeşte, cu multă trudă, să le 
împlinească? 

La câţiva ani după primele rânduieli şaguniene seminariale 
drastice se crede şi se scrie confuz încă, tocmai în oficiosul episcopiei: 
scrisoare din Banat: ,,[…] mai pre urmă, ne rogăm să ne desluciţi, ce este cu 
Seminariulu din Sibiiu, că citirăm în Nr. 29 al ,,Gazetei Transilvaniei” cum că 
Maiestatea Sea s-ar fi îndurat a aplacida un Seminariu pentru greco-reseriteni în 
Sibiiu?. ,,Telegraful Român” vă înştiinţează că aceasta nu are niciun temeiu şi se 
vede a fi fost confuză cu ştirea despre fundaţiunea ,,Franţiscu Iosefină”. Dieceza din 
Sibiu are înalta voe încă de la anul 1817 a înfiinţa Seminariu, ba s-au strâns şi 
bani (n. n. după Sinodul şagunian din martie 1850) spre acest scop, însă până în 
timpurile de pre urmă puţin s-a ales de el, acuma s-a mai sistemisat cursul lui şi se 
întroduc treptat învăţăturile de lipsă. Şi fiind că casa ce se cumpără în anul trecut (n. 
n. actuala reşedinţă mitropolitană) din munificenţia credincioşilor diecesei acestia, se 
deşiartă (n. n. de răniţii din luptele războiului civil paşoptist) şi se va da cât mai 
curând destinaţiunei sele, avem cea mai bună speranţă că şi acest însemnat şi pentru 
noi atâta de trebuinţă institut va lua zboru dorit subt sub aripile care îl umbresc”.326 
De fapt, o altă clădire impunătoare se va cumpăra curând pentru 
seminar. Oricum, despre funcţionarea anterioară a unui seminar cum 
                                                           
325 Ibidem, Vlãdeni II, f. 15. 
326 Telegraful Român, mai 1853, p. 142. 
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necum, şi problemele pe care le-a dezvoltat, vezi măcar cele cu 
profesorul Gheorghe Lazăr, încă nu se scrie niciun cuvânt. 

Morala general-preoţească, un alt subiect ce adună la masa 
discuţiilor pe clerici, în general, şi pe Gheorghe Lazăr, în special, era  
într-adevăr deficitară. În numerozitatea relelor, de la boli, la foamete şi 
război, lipsa bunei purtări, plăcută lui Dumnezeu şi indispensabilă 
creşterii societăţii, pentru ca mulţimea poporenilor să nu cadă în nevoi, 
este preocupantă pentru toţi liderii. Problema ,,băutorilor preoţi şi poporeni” 
era mai mult decât gravă. O dovedesc şi intervenţiile normative, cu 
ameninţări de pedepse, împotriva ,,ginarsului” se scriu cărţi, pentru abateri 
se desfac angajamente de lucru etc. Pentru astfel de atitudini a se vedea  
programele din anii 1805, 1811 şi 1846 ale liderilor colectivi şi ale celor 
doi primi episcopi români ai secolului al XIX-lea ai comunităţii ortodoxe 
ardelene. 

La incidenţa cu strădania îmbunătăţirii studiilor preoţeşti, se 
impune, deci, un subiect cu totul deosebit în contextul dat: educaţia şi 
comportarea morală a preoţilor. Educaţia general preoţească, având la 
dispoziţie un cler abia desprins din condiţia sa populară, era într-adevăr 
deficitară, nedesprinsă prea mult de cea a săteanului, numeroase norme 
morale elementare sau specifice sunt mereu reluate ca porunci drastice. 
În numerozitatea relelor, de la boli, la foamete şi război, buna purtare 
plăcută lui Dumnezeu şi necesară societăţii ocupă un loc important 
pentru toţi liderii. 

Din aceeaşi familie tematică face parte următorul episod, care-l 
priveşte pe Anton Pan, şezător la Braşov, probabil, în anii 1821 (sigur în 
anul 1828). M. Gaster scria că ,,[…] în urma chefurilor şi a vieţii nu tocmai 
morale, pe care Pann o ducea la Bucureşti, sprijinitorii lui l-au trimis dascal de 
psaltichie la seminarul din Râmnicul-Vâlcea. El a luat însă şi slujba de dascal de 
Psaltichie la mănăstirea de maici Dintr’un Lemn, de lângă Govora. Apoi a ademenit 
pe o maică tânără, Anica, nepoata stariţei Platonida, pe care a îmbrăcat-o 
bărbăteşte, i-a tuns părul şi a plecat cu ea spre Braşov. Aici a fost primit cu braţele 
deschise şi o vreme a cântat la Sf. Nicolae, dar ,,băiatul”, de care spunea că i-e frate 
sau nepot, nu şi-a putut ascunde adevăratul sex pentru multă vreme şi minciuna 
ameninţa să se dea pe faţă şi aşa a fost nevoit să plece”.327 

În circulara din 20 iunie 1816, către preoţii neuniţi din ,,Cinst. 
Varm. Belgradului de sus”, apar şi nişte adevărate sfaturi părinteşti, 
subsumate ideii de a pregăti studenţii absolvenţi capabili să-şi 
îndeplinească întocmai, şi toate, misiunile pentru care erau pregătiţi: cele 
intelectual-profesorale din spectrul teologico-preoţesc, dar şi unele 
                                                           
327 Candid C. Muşlea, Istoria Bisericii Sf. Nicolae din Şcheii Braşovului, volum II, p. 243.  
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morale. Răsplata va fi pe măsură. Mărirea împărătească cugeta ca neamul 
românesc să se procopsească şi ,,[…] au rânduit ca să să trimită la şcoalele cele 
mari împărăteşti în Beci trei feciori de rumân neuniţi la învăţături, pe cheltuiala 
fundului sidoxii [...] ficiori harnici de a merge la zisa învăţătură să-i trimiteţi încoace 
ca văzându-le hărnicia să-i trimitem la Domnul Vlădica”.  

,,Iară unii ca aceia să fie isprăvit învăţăturile şcoalelor latineşti şi a altor 
limbi până la filosofia”, a celor locale. Dar, ,,[…] ca să nu-i piardă din mână, 
părinţii să-şi dea pruncii la şcoală în oraşele de mai aproape, ca să poată priveghea 
după ei, ca să nu să înveţe acolo năravuri slabe şi să poată întreba pre profesori cum 
sporesc la învăţătură şi să nu-i mute de la o şcoală la alta până nu vor săvârşi 
învăţătura, ca dacă voar învăţa bine, tocma şi învăţătură în Beci, toţi să voar hrăni 
după carte [...] de nu voar învăţa din tinerimea noastră nu voar fi nice cine să să 
trimită în Beci şi voam pierde acel bine mare împărătesc cu care monarhul nostru    
ne-au răcorit inima”.328 Erau aceste observaţii inclusiv aluzii la eşuarea 
pregătirii năravnice a lui Gheorghe Lazăr, tot la Beci şi tot din sidoxie? 
Deşi astfel de aluzii sunt desprinse dintr-o experienţă dureroasă, 
dovedesc o delicată discreţie, sau o încercare de a înmormânta cazul în 
sine? a comentatorilor circularei. 

Căci, din nesupraveghere se năşteau şi cele mai grave abateri ale 
preoţimii, şi nu numai: băutura şi iubirea de crâşme. Din acest context 
regretabil tânărul nostru erou nu poate fi scos, el fiind chiar într-un 
stabiliment compromiţător când mai şi închină în cinstea împăratului 
francez,329 Napoleon, pentru tot Ardealul, toată Europa, ,,Sâlnicul 
potentat”. Şi apoi, dacă ocolirea crâşmelor era regulă pentru preoţime, cu 
atât mai mult este logic, nu doar legal, să ocoleşti obligatoriu astfel de 
locuri dacă eşti un model dăscălesc pentru tineri. Punctul culminant al 
conflictelor şi neînţelegerilor cu toate oficialităţile, de la care nu se mai 
putea da înapoi, se consumă în 9 iunie 1815 şi s-a datorat faptului că 
Gheorghe Lazăr a ridicat paharul în sănătatea lui Napoleon, într-o 
grădină publică. La citirea acestor cuvinte, primul nostru gând a fost o 
întrebare: ,,Ce ar fi făcut episcopul Andrei Şaguna dacă afla astfel de 
lucruri despre o faţă preoţească, teologicească şi profesorală, sieşi 

                                                           
328 Protocoale, Budila, numãr episcopesc 356, 2 iunie 1816. 
329 ,,Catedra de la Sf. Sava era o tribunã mai comodã decât amvonul de la Sibiu. De pe înãlţimea 
acestei catedre, Lazãr putea aluneca fãrã grijã asupra chestiunilor naţionale, care erau scumpe inimii 
sale. Toatã rãzvrãtirea sa împotriva organizaţiei sociale nedrepte, toate ideile umanitare ale timpului, 
pe care gloria lui Napoleon le semãnase pe întinderea Europei, izbucneau cu pasiune din pieptul obosit 
al apostolului; iar auditorul asculta înfiorat versul îndrãzneţ, al vremurilor noi, care prin glasul adânc 
al lui Lazãr trezea rãsunet de fanfarã” (vezi: Traian Lalescu, ,,Viaţa şi activitatea lui 
Gheorghe Lazãr”-conferinţa ţinutã la Societatea de Ştiinţe în şedinţa de la 16 mai 1916 
(disponibilã la: www.cs.unitbv.ro, accesat la 23 Mai 2017)  
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subordonată?”.330 Doar un preot profesor, modelul tinerimii, în grădina 
publică, ridicând ostentativ paharul, evident cu băutură, şi mai ales 
cinstind în onoarea unui duşman al statului în care trăia, al oraşului în 
care-şi desăvârşise studiile, ca şi reclamaţiile gazdelor cărora profesorul 
nu le plătise diverse datorii, probabil reale etc., toate acestea nu se 
încadrau într-un mod de viaţă firesc, onorant, sau măcar acceptabil 
pentru un preot. Nici azi, nimeni nu-şi poate închipui funcţionarea unui 
seminar teologic fără impunerea unor astfel de reguli. 

O adevărată enormitate, mai mare decât chiar cea despre 
susţinerea lui Gheorghe Lazăr la studii în Viena de către baronul de la 
Avrig, Brukenthal, este cea despre potrivnicia episcopului faţă de 
alfabetul latin, şi încă de dragul limbii slavone, ceea ce motivează 
împotrivirea sa faţă de publicarea textelor patriotico-latino-moderniste 
lăzăriene etc.: ,,Fiind un adept al învăţământului în limba slavonă, a împiedicat 
activitatea culturală a lui Lazăr, interzicându-i tipărirea manualelor în limba 
română”.331 Când, de secole, românii nici nu mai foloseau slavona 
(confuzia dintre caracterele scrisului şi limbă, pe care o face autorul 
acestei afirmaţii publice, este definitiv compromiţătoare). Vasile Moga 
era de fapt un latinist prin excelenţă, studiile sale de la Cluj, în toţi anii de 
studii, s-au desfăşurat în limba latină, ceea ce vom evidenţia şi mai jos. În 
redactarea acestui text din actualitatea zilelor noastre, sigur, a funcţionat 
un (compromiţător) captatio benevolentiae pentru patrioţii-latinişti semidocţi 
ai zilelor noastre şi neapărat neînţelegerea unor cuvinte, concepte. De 
fapt, în anii păstoririi lui Vasile Moga s-au dat cele mai numeroase 
reglementări pentru folosirea literelor latine. Sigur, aceasta era şi voinţa 
autorităţilor. Dar, echipa, nu în ultimul rând Moise Fulea, directorul 
general al şcoalelor pe vremea sa, susţinut de episcop, au în vedere 
interese imediate ale românilor valabile şi astăzi: era priincios pentru 
români să înveţe alfabetul latin ca să poată urma şi românii, apoi, şcoli 
mai înalte din imperiu, să poată învăţa în limbile patriei, singurele care le 
puteau permite studii la universităţi şi apoi ocuparea unor funcţii în stat, 
pentru a deveni avocaţi ataşaţi intereselor drepte ale românilor332 etc. De 

                                                           
330 Cel mai  grav conflict pe care l-a avut cu Consistoriul sãu mogaian a fost cel în care 
aceştia se rãzbunau pentru cã ierarhul suspendase de la slujbã un preot de ţarã demascat 
de sãteni, din Poplaca, nepot al protopopului Bãdilã, pentru viciul bãuturii şi expunerii 
în public. 
331 www.wikipedia.org, accesat la 24 Mai 2017. Autorul acestui text, nu cunoaşte, pur şi 
simplu, diferenţa între limbã şi alfabet, nici între slavã, slavo-românã şi românã grafiatã 
cu chirilice, ori cu alfabet de tranziţie, dar şi alte lucruri esenţiale, cum este data/secolul 
de la care nimeni nu mai vorbea/citea slavonã. 
332 Vezi: Ana Grama, ,,Mesajul scrisului românesc din documente sãteşti transilvane”, 
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ce nu s-a renunţat la chirilice odată cu mişcarea latinistă? Precizăm întâi 
că greco-catolicii înşişi îşi scriau cel puţin protocoalele cu chirilice! Dintre 
cadrele unei intelectualităţi modeste româneşti, dar de mare/singură 
perspectivă, primii cititori/scriitori de texte care, până reuşeau să apară şi 
dascălii, tiparniţele, sponsorii cărţilor cu latine, s-ar fi pierdut cu totul, 
erau atunci cititorii de chirilice. Firul schimbării nu se putea rupe în acest 
caz, trebuia tors uşor, pregătit ca un cordon ombilical destinat detaşării 
de trup. Altfel, s-ar fi asistat la altă aventură, ruptură, cărora românii ar fi 
fost supuşi, din nou în defavoarea lor. Ce altă scriere, decât chirilicele, 
combinate de mult cu latinele, în afara unor cazuri rarisime, ar fi practicat 
românii, întrerupând, astfel, cicluri şcolare normale, funcţionale, ale unor 
generaţii care se succedau deja firesc, ca viaţa însăşi? De fapt, chirilele    
s-au folosit într-o curată limbă românească cu siguranţă până în anul 
1862 şi, parţial, ulterior. Ca şi la vremea şaguniană, considerente la fel de 
patriotice stau în vremea mogaiană la baza acestei decizii, pe care, unii, 
nu le pot înţelege, nici accepta în avântul minţii lor ocupate de clişee. 
Ideea că înaintaşii erau mai puţin patrioţi şi nu suficient de realişti decât 
suntem noi astăzi pare a fi cu totul nefericită. Cu deosebire atunci când 
nu recunoaştem, mai ales noi, cei trecuţi prin comunism, că a face ceva 
folositor oricum pentru neamul tău este mai mult decât a renunţa să faci 
ceva, nu arareori din neputinţă de înţelegere. Gheorghe Lazăr însuşi dă 
un răspuns magistral aceastei probleme: îşi scrie o operă fundamentală 
matematică, Trigonometria,333 cu chirile. Şi încă cu o ortografie limpede. 
Căci, limba românească grafiată cu latine fusese deja maltratantă prin 
româna maghiarizată. Ne susţine în această afirmaţie mărturisirea lui 
Traian Lalescu:334 ,,[...] Pe vremea lui Lazăr, limba românească nu suferise încă 
supliciile gramaticale ale generaţiei de latinişti şi nici nu-şi înstrăinase firea sintaxei 
sale prin contactul cu învăţătură străină. E o limbă neaoşă, cu adaptări naive, dar 
totdeauna interesante şi scrisă cu o ortografie limpede, care pare azi o adevărată ironie 
faţă de pestriţa activitate ulterioară a cărturarilor noştri. De aceea, transcriind după 
slove cirilice această lucrare, mi-am dat străduinţa să păstrez neschimbate ortografia şi 
terminologia sa proprie, ca să servească la nevoie şi din acest punct de vedere”. 

Stările vremilor şi conflictul lui Gheorghe Lazăr cu Consistoriul 
sibian este un subiect imanent tematicii noastre. Spicuim, şi cumulăm, 
mai jos nevoi şi tragedii de care nimeni nu putea face abstracţie. Unele 

                                                                                                                                        
pp. 349-356. 
333 Trigonometria cea dreaptã, alcãtuitã acum, întâi, în limba românã prin Gheorghe Lazãr, în folosul 
şcolarilor sãi, şcoala din Sf. Sava, Bucureşti, 1821, februarie 26, manuscris la Academia 
Românã (numãr 2788). 
334 www.gheorghe.manolea.ro, accesat la 24 Mai 2017. 
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petrecute între anii 1811-1817, în aceia în care, parcă sub imperiul unor 
zdruncinături ideologico-personale s-a declanşat conflictul de la 
Consistoriul sibian, ca şi când celelalte nu erau suficiente pentru o viaţă 
de om. Dar şi pentru cea de episcop la Sibiu, căci, noi ne vom referi aici 
doar la anii mogaiani dramatici, pe care Vasile Moga, însă, i-a gestionat, 
cum-necum, i-a petrecut alături de ai săi, evitând alte posibile derapaje 
mult mai mari.  În Sibiu şi la nivelul slujitorilor bisericilor de prin sate nu 
avem date că această problemă, Gheorghe Lazăr ar fi avut vreun ecou. 
Plecarea dascălului, după ştiinţa noastră, s-a reflectat în protocoalele 
bisericilor doar prin nişte schimbări ale datelor de începere a cursurilor 
clericale şi poveţe de bună purtare care, delicat şi generos, poate doar 
precaut, nu nominalizau pe cel greşit, cum se făcea adeseori ca învăţătură 
de minte. Care au fost de fapt problemele ce au acoperit tonurile acute 
ale existenţei fără anvergură reală în acei ani vom vedea mai jos. 

Prima, şi ea având mare frecvenţă în imperiu, dar acum fiind 
copleşitoare pentru întreaga Europă, a fost cea a războaielor, acum 
antinapoleoniene. În acestea a fost cumva implicat şi Gheorghe Lazăr. 
Dar, dacă întâmplarea cu Napoleon ar fi fost bine popularizată, la 
vremea sa nimeni nu ar fi devenit susţinător al unui adept al împăratului 
francez, despre care ei ştiau bine că era cel ce aducea atâtea nenorociri în 
plus în viaţa de zi cu zi a omenirii, a fiecăruia în parte. Vrăjmaşul francez 
le aducea storsuri, jafuri, cu acea poruncă tirănească, ocârmuire avută 
prin vărsarea sângelui şi răpirea averilor etc. După anul 1811 deci, 
realităţile cu care se confruntau imperiul, Principatul, Consistoriul sibian, 
liderii lor, episcopul şi poporenii, s-au mutat, prelungit şi complicat, 
înmulţit. Este evident că dimensiunile lor erau copleşitoare faţă de 
conflictul cu un profesor teolog, fie şi promiţător student la Viena, un 
valoros vizionar intelectual. Storsurile şi jafurile de vrăjmaş francez făcute 
erau deja greu de dus cum se confirmă în protocolul din Ţichindeal, 
1808. Din anul 1809 se intensifică dramaticele apeluri la susţinerea 
războiului imperialilor contra ,,franţozilor, a lui Napoleon”, şi se 
developează stări greu de imaginat. 

De exemplu,335 aşa cum era şi pedeapsa pentru fuga tinerilor din 
satele ardeleneşti, devenise copleşitoare trebuinţa de convingere a 
tinerilor să se înroleze în regimente speciale (,,[…] toate neamurile, de când 
s-a făcut societatea pe pământ, cu armele s-au slăvit”). Propuneri atractive se 
revarsă asupra lor, ca şi popularizarea necazurilor în caz de neascultare. 
Dacă se supun ordinelor obţin multe beneficii în schimb, cum a fost 
anularea vărbuncului, dar şi o poziţie asemănătoare cu cea a altor naţii 
                                                           
335 Protocoale, Budila.  
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conlocuitoare, inclusiv un tratament asemenea, ceea ce în anii 
postpaşoptişti s-a şi întâmplat, fie şi temporar şi parţial: concurenţă cu 
statusul nemeşesc şi naţional şi Pământul Crăiesc era de luat în seamă, ca 
şi aceia că îşi pot trage cu sine vecinica pomenire şi nemuritoarea omenie. 
,,[…] În ce chip au socotit a sa împărătească mărire a să putea chivernisi mai bine 
cătanele care în bătăliile cele mai de curând trecute s-au vătămat, s-au sluţit, 
schilăvit”, explică un text apel la milă. Dar, vai, cererile depăşesc mult 
potenţialul economic al tuturor şi se regăsesc insistent în toate 
protocoalele care păstrează referinţa din aceşti ani. 1812, 9 septembrie: 
,,[…] Pentru  liniştita ocrotire a tot prinţipatul se adună ajutoare grele pentru popor” 
(număr 1092), ,,[…] ca adecă întru acestea, iară mai ales bani fieştecare după cum 
îi iaste averea să dea... ajutoriu acesta care iaste despre o parte pentru liniştita ocrotire  
a tot Prinţipatului, iară despre altă parte ca să se uşureze norodul contribuenşilor cel 
mai sărac şi cu multe greutăţi împresurat... protopopul să de pildă bună, cât şi prin 
alte pomenite cuvântări să îndemnezi pre subordonaţii preoţi”. Vasile Moga era la 
Braşov, îl înlocuia consistorialistul preot Ilie Popovici, căruia, la un 
moment dat, îi vor lipsi, tocmai lui, bani din colecte. 1813-în toamnă,336 
apar obligaţii încă mai mari decât de obicei, toate ,,[…] pentru sfârşitul 
nenărăvirilor celor dintre aceste Potentaturi învrăjbite”. Dar scopul final, starea 
pacinică, era ca împăratul lor ,,[…] să fie tare destul de a putea sta împotriva 
silinţii cei fără hotari a sâlnicului potentat”. 

În momentele în care nevoile se adunau prea multe, în 1813, de 
exemplu (mai extinsă în 28 septembrie, număr 1130, cu referire şi la 9 
septembrie şi 17 august), prin circulare se impun noi gesturi: ,,[…] frăţiile 
voastre cu norodul dinpreună de obşte în Sf. bisearici să faceţi rugăciune ca oereşicând 
ninevitenii, cu lacrimi din inimă cătră milostivul Dumnezeu atât ca să dea prea 
bunului nostru împărat biruinţă în bătaia de acum asupra franţozilor ce turbură 
pacea şi plinirea tuturor, cât şi ca să rădice nemilostivire de pe noi, mulţimea ploilor ce 
aduc stricăciune în roduri şi noauă lipsă şi să ne ferească şi de venirea ciumii ce se află 
în ţară învecinată [...] mai marilor păstori de toate relughiile [...] să-şi aibă grijă de 
sine şi pentru ceilalţi, când fac neguţătorie în Ţara românească”. În 13 centre se 
,,[…] asăntăluesc feciori la Yagări, unii sunt cărăuşi şi grijesc de vite, iar apoi nu 
mai primesc drepturi”. 

Insistenţe repetate, cu reveniri şi noi abordări, tot mai complexe, 
impresionante, apar.337 ,,Porânci” din august 1806 vor fi reluate până în 
1813. În anul 1815, contra ,,[…] răzmiriţii cei mai neauzite vărsări de sânge, să 
se adune şi ajutoare cu biţcănul, bucate, bani”. Pe lume erau vărsări de sânge şi 

                                                           
336 Numãr gubernial 6810 din 27 august, numãr episcopesc 1080 la 10 septembrie. 
337 Protocoale, Budila, 1809, numãr consistorial 1259. 
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pustiiri, scrie şi Moise Fulea,338 fără exagerări nejustificabile, 
impresionabile, acesta fiind adevărul şi încă nu tot adevărul. Să mănânce 
lumea ,,bucate din legumi, sau orice au”, să nu facă risipă la nimic, să fie 
milostivi cu sărăcimea. Gheorghe Bánffy excelează în apelurile sale de 
sinceră umanitate în favorul sărăcimii care bântuie ţările. 1815:339 ,,[…] în 
bătaia cea cumplită care au fost în anul 809 cu franţozi s-au făcut fără samă 
groaznice pustiiri şi prăzi [...] oraşi şi sate fără număr întregi s-au amistuit făcându-
să cu averile sale cenuşe, rămânând bieţii”; în totul silnicii, timpuri slabe, lipse 
de bucate, pier de foame şi de amaruri, s-au început oamenii a se vinde 
pe sine. Iar Gheorghe Lazăr nu se sfiise să arate că ţine cu ,,franţozul”. 

Ca într-un sac fără fund se adunau spre rezolvarea acestor 
probleme la Consistoriul lui Vasile Moga, întru susţinere, oricum pentru 
implicare, noi numind aici doar unele înscrise în protocoalele. 
Sentimentul insecurităţii340 îşi punea amprenta pe întreaga existenţă, un 
ev mediu prelungit se proiecta dominant: ,,[…] a bello, peste et fame libera 
nos Domine/de război, ciumă şi foame scapă-ne, Doamne”. Şi sărăcia, în general, 
foamea, care-i provocau lui Gheorghe Bánffy repetate intervenţii, 
acoperind o gamă largă de vini, de la lipsa milei creştineşti până la 
îndărătnicia celor ce au. Cine erau cei ce aveau, eventual fără ca grijile 
zilei de mâine să nu-i copleşească? Peisajul general părea a fi unul reluat 
după modelul anului 1683 occidental: ,,[…] mii de săracă, înşiruiţi de-o parte 
şi de alte a drumurilor, cu chipuri negre, vinete, uscaţi ca nişte schelete, cei mai mulţi 
sprijinindu-se în toiege şi târându-se anevoie ca să cerşească o coajă de pâine”.341 

În anii vasileni deci, parcă toate relele s-au abătut asupra 
oamenilor locului, a întregii Europe: fuga din Ardeal, ciumă, cucuruz 
necopt, pită din ghindă, foamete pur şi simplu şi foamete cu dezlegare de 
post, păsări păgubitoare, sfranţ etc.: ,,[…] În vremea foametei din anii 1815-
1817 s-ar fi vândut, se zice, loc de 820 pe 2-ă zi: două ferdele de cucuruz”.342 Se 
cereau şi se făceau rugăciuni repetate ,,[…] cu începerea războiului asupra 
franţăzilor, pentru ca să aibă norocoasă izbândă împăratul lor, dar şi pentru ciumă 
şi ploile cele multe” care au adus foametea, ,,[…] pentru depărtarea a tot răul de 
la noi”. Adăugăm vărsatul, sărăcia, lipsurile, flămânzii pe drumuri şi 
păcatele neiertate ale furtişagului şi tâlhăriilor, cătane fugite care aduc 
după ele pedepse, cu sau fără ,,general pardon”. Depopularea ţării, cu 
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după ele pedepse, cu sau fără ,,general pardon”. Depopularea ţării, cu 

                                                           
338 Moise Fulea, numãr 6208, 20 august 1813, 18 februarie 1814.  
339 Numãr episcopesc 125. 
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schilăviţi, văduve, orfani. Aruncături343 se repetau, deosebit de lipsa de 
grâu, de fân, de ovăz, de vinars, cai, vite, iară mai ales bani, oameni 
păgubiţi prin foc,344 pentru care se cere milă, repetată până la obsesie, 
milă creştinească, ca şi pentru catastrofe naturale generale, locale, 
individuale: moarte. 

Ceea ce-l provoacă pe episcopul Vasile Moga să scrie: ,,[...] 
Socotind frăţiile voastre că aceşti ostaşi schilăviţi, care sârguiesc la milostivirea ţării 
noastre, sunt ai noştri fraţi şi prunci, pentru noi s-au sluţit şi s-au schilăvit şi s-au 
răpus sănătatea şi toată virtutea trupului ce au avut, şi s-au făcut cerşitori, ci de 
obidă mare în toată viiaţa ce voar mai avea întru această lume, oameni zdraveni fiind 
odată şi nevinovaţi, socotind jalnica lor stare în care au ajuns prin aceia că, cu volnicia 
lor ne-au răscumpărat noao pacea de care de mulţi ani dorim şi am suspinat, şi cu 
ranele lor ne-au vindecat. Ei s-au vestejit de dureri, noi am înflorit odihnindu-ne 
fieştecare şi căutându-ne de trebile caselor noastre./Aceste toate socotindu-le sfiinţiile 
voastre, să îndemnaţi norodul creştinesc spre ajutorul lor Sibiiu, 9 iunie 
816/Vasilius Moga”. 

Peste toate, exista o conştiinţă netăgăduită asupra relelor: 
pedeapsa lui Dumnezeu pentru nevrednici (universală) şi francezi, 
duşmanii de pe câmpul de luptă. Dar, în tot acest timp, cu toate aceste 
nenorociri şi încă şi altele, bătălia pentru cumpărarea caselor seminarului 
se susţine neodihnit, ca un dat al sorţii, de neocolit, exemplu de 
perseverenţă colectivă, dar mai ales personală a însuşi episcopului. Iar 
profesorul ţinut la Viena să studieze vrea să ne mai tulburăm şi cu lucruri 
care acum par deşarte?! 

În totul, cât de grav o fi fost finalul relaţiei cu Gheorghe Lazăr el 
nu a fost exacerbat, nici măcar punctat, de consistorialişii mogaiani; 
ulterior nici de Andrei Şaguna. La Consistoriu, datele concrete despre 
comportarea lui Gheorghe Lazăr ca teolog, cu totul necorespunzătoare  
atribuţiilor sale de la Sibiu, au fost vehiculate timid, nedorindu-se nici a i 
se da importanţă, care i-ar fi crescut popularitatea profesorului; mai nou 
s-a renunţat la multe dintre ele.345 Căci, este neîndoielnic, Gheorghe 
Lazăr a fost un militant neobosit şi eficient pentru şcoală românească la 
români, asociabil unui geniu, dar era şi un romantic, rebel greu de înţeles 
şi imposibil de pus chiar unui auto-control firesc. Astfel de personalităţi 

                                                           
343 Protocoale, Budila, f. 39, numãr 1092, 1812. 
344 Ibidem, tocmai în Avrigul lui Gheorghe Lazãr, în 14 decembrie 1813, 61 familii, a câte 
5-6 membri, ,,sunt arşi şi lipsiţi de toate ale lor”. 
345 La un moment dat nu se mai scrie nici numele episcopului incriminat la început, 
Vasile Moga,  ci despre ,,[...] adeversitãţi din partea ierarhiei bisericeşti din Transilvania şi de 
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au născut dintotdeauna şi la tot pasul neînţelegeri cu lumea reală. Iar el 
uimise încă de copil prin mintea sa foarte ageră, devenise tobă de carte, 
dar arzând de ambiţia de a-şi valorifica pregătirea în multiple direcţii. 
Dacă îşi investeşte toată energia în şcoala de la ,,Sfântul Sava”, ar fi făcut-
o şi la Sibiu, pentru câţiva ani, ca şi în România, dar cu ce efecte 
colaterale. 

Alte chestiuni, aparent minore, fac vuietul antimogaian mai 
puternic. Problema refuzului mogaian de a-i tipări profesorului diverse 
manuscrise este maximizată prin neînţelegerea că publicarea cărţilor în 
imperiu era de domeniul deciziilor imperiale. Tratatul de teologie, refuzat 
în 11 martie 1815, numit fiind o variantă moscovită, nu trebuia să 
provoace măcar o îndoială asupra simpatiei spre Răsărit a supuşilor 
habsburgici:346 altfel, graţia împărătească pentru români era pusă în 
pericol. 

Interesant de reanimat este ,,episodul Feketici”, când acesta 
dezvăluia că ar fi scris mai mult despre una din lecturile sale obligatorii, 
dar se răcea mămăliga, pentru Lazăr, şi mulţi urmaşi, faptul devine 
caracterizant tuturor acţiunilor preoţilor mogaiani. Într-adevăr, nici 
preotul acesta, nici alţii, probabil nu aveau un zel deosebit de a citi, dar 
sigur celui citat i-a lipsit isteţimea de a nu scrie, sincer şi naiv, despre 
această întâmplare mult exploatată. Căci el citea/ei citeau, mai mult sau 
mai puţin, între mesele lor de mici intelectuali, economic rămaşi peste 
secole mămăligari. Pentru alte reclamaţii ale antimogaianilor, deşi multe 
puteau fi justificate, avem a completa această idee cu observaţia că însuşi 
Andrei Şaguna a fost bănuit de lipsuri în gestiune, total neadevărat, de 
către asesorii propriului Consistoriu, iar unul dintre preoţi îi aduce aminte 
într-o scrisoare că, odată, cel puţin, i-a dat ovăz, foloase necuvenite, 
pentru caii propriei caleşti. Reclamaţiile trebuie luate în seamă, evident, 
dar consacrate numai după ce sunt probate, împricinaţii având dreptul şi 

                                                           
346 Când, în primãvara anului 1852, Andrei Şaguna decide sã refuze Abecedariul lui Aron 
Florian, ,,dupã regule didactice nouã compus”, de altfel viitorul sãu prim-redactor al 
,,Telegrafului Român” ale cãrui merite singulare la acea datã le expune generos în 
Preliminariul la ,,Telegraful Român”, se explicã: în sensul cã, Abecedarul acestuia ,,[…] n-ar 
corespunde gradului culturei mai de jos a învãţãtorilor din diecesa noastrã”. Celui pe care îl 
agreeazã, al lui Popovici Barcianu, ,,[…] Prea Sfiinţia Sa au aflat de lipsã a adãuga şi eserciţii 
cu litere latine şi cu scrisoare cu mâna” din acestea. Acesta era pasul, sistemic care, în orice 
logicã elementarã, nu putea fi sãrit. Şi, iarãşi reţinem cã latinele obligatorii din vremea 
mogaianã, într-o formulã maghiarizatã, barbarizau limba românã. Erau cunoscute dar, 
din mai multe motive, chiar înainte de a se lãţi motivaţiile politice împotriva lor, pãreau 
a fi menite sã-i îndepãrteze pe români de ele, nu sã-i atragã. 
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datoria a-şi dovedi nevinovăţia, cum a făcut Andrei Şaguna în anul 
1862.347 În 18 aprilie 1815, e deja bolnăvicios. 

Stări, subiecte conflictuale, fireşti, insistent exploatate, 
provoacă remarca lupaşiană despre o ,,[…] Nepotrivire mai mare între doi 
oameni, Vasile Moga şi Gheorghe Lazăr”, deşi erau de 37, respectiv 32 ani. Îi 
nepotriveau deopotrivă deosebiri naturale şi educaţionale: Moga are 
învăţătură puţină din cărţi, fără teologie sistematică, filosofie un an, iar 
Lazăr este un erudit. Primul este acuzat că ştia puţină latină, dar, surpriză, 
toţi anii de studiu, opt, de la Cluj i-a făcut în limba latină şi asta nu-i pot 
ierta nici unii contracandidaţi. Învăţătura multă, pentru traiul de zi cu zi, 
era pentru el o povară. Lazăr avea la activ 19 ani de învăţătură, dar şi 
preţul pe sine, al demnităţii şi al valorii sale ca factor ce trebuia să devină, 
folositor bisericii şi neamului: învăţătura va trebui să fie odată desăvârşită 
şi pentru români, dorea şi declara răspicat Lazăr, dar aici era la acelaşi 
nivel de aspiraţii cu Vasile Moga. Într-un raport către împărat se scrie că: 
,,se dedică ştiinţelor” şi şi-a câştigat şi o frumoasă educaţie şi că în privinţa 
aceasta ţine foarte mult la sine. Fusese trimis la Viena cu bursă de la 
Consistoriul sibian, când, într-adevăr episcopia nu avea păstor, dar nu 
ştim cât s-a luat în considerare venirea sa ca episcop. Trăia oare episcopul 
Vasile Moga o aversiune personală anti-lăzăristă şi încerca să se scape de 
o perpetuă comparare a sa cu acesta? Probabil. Orice prilej a fost 
exploatat în defavorul profesorului, scrie Ioan Lupaş, invocând diverse 
situaţii, concrete dar confuze şi unele doar deduse. Încă din 20 iulie 1812, 
guberniul îi cere lui Gheorghe Lazăr să recunoască autoritatea 
episcopului, chiar şi să-şi vadă de slujbă, altfel rămâne fără funcţie. Când 
dovedeşte că el a fost dezavantajat de devalorizările banale din 1811, 
leafa i se măreşte de la 25 florini pe lună, la 125 etc. Cum nu era bun 
cântăreţ, ca o favoare neobişnuită i se aduce alături profesor specializat, 
fără plată; adevărat, soţul nepoatei de soră a episcopului, Moise Fulea.  

Pentru subiectul nostru se pot parcurge şi comenta numeroase 
alte texte, unele deosebit de interesante,348 unele, însă, cu adevărat 
periculoase. Mai ales pentru că astăzi, în sistemele moderne largi de 
informare se vehiculează şi alte inexactităţi care produc pagube grave 
adevărurilor confirmate de documente şi de trecerea timpului, clişee 
păguboase întâi ştiinţei istorice, dovedind un amatorism inacceptabil, 
demne şi de un manual proletcultist interesat. Gheorghe Lazăr ,,[…] a 
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funcţionat timp de patru ani, între 1811 şi 1815, ca profesor la o şcoală elementară 
de teologie din Sibiu”,349 se scrie undeva. 

Când profesorul îşi exprimă o predilecţie pentru Kant, Vasile 
Moga făcea îndemnuri pentru cumpărarea de cărţi religioase şi de 
popularizare, cu aceeaşi râvnă cum face pentru istoria lui Gavra. 

De altfel, după analize deosebit de pertinente, Traian Lalescu 
scrie despre plecarea din Sibiu a lui Gheorghe Lazăr o frază celebră: ,,Tot 
răul spre bine!”. Ce ar fi putut realiza Gheorghe Lazăr, cu toate însuşirile 
sale, la o şcoală într-o Transilvanie în care ortodoxia nu beneficia de 
niciun sprijin, asemenea celorlalte religii, fiind încă abia acceptată între 
nişte limite incerte, mereu schimbătoare? Pe de altă parte, şi majoritatea 
credincioşilor săi era formată încă din iobagi, mai mult decât nevoiaşi, 
fără perspective de creştere economică şi fără a putea beneficia de 
sprijinul unei pături de oameni dăruiţi cu bogăţii, cum erau  numeroşi  
boieri patrioţi, intelectuali etc. Chiar ,,în ţară”, abia aceştia au constituit 
suportul material şi moral, fragil şi de scurtă durată şi el, al avrigeanului. 

Memorialistica lăzăristă o copleşeşte peste măsură pe cea 
mogaiană. Cu referire la parcursul celebrităţii lăzăriste în cultura română 
invocăm aici doar două exemple: 1) efectele unei conferinţe înflăcărate a 
eroului nostru într-un sat transilvan, reluat în trei ipostaze mult ulterioare 
şi 2) prezenţa sa în fresca din Ateneul Român,350 alte numeroase dovezi 
de gratitudine şi admiraţie trebuie să facă obiectul altor prezentări. 

Dincolo de ştiinţa de carte,351 şi izbânzile sale în domeniu, 
Gheorghe Lazăr avea multe alte însuşiri compatibile cu crearea şi 
păstrarea unei imagini cuceritoare, ceea ce lui Vasile Moga, ca individ şi 
ierarh, nu-i era la îndemână: circula mult în diverse spaţii ,,deschise”, în 
societatea unor oameni de seamă, de nivel local, chiar şi naţional, dar şi a 
poporului, iar cuvintele sale puteau să stoarcă lacrimi, sincere şi temeinic 
justificate, persistând peste ani ca o vrajă, chiar dacă uneori este doar o 
încadrare formală în trendul momentului. Se exprima liber prin natura sa, 
consecinţele neplăcute ale libertăţilor pe care şi le asuma urmând să-l 
apese doar pe el, nu o întreagă comunitate, cum ar fi fost cazul unor 
intervenţii prea îndrăzneţe din partea episcopului. 

Ca şi în portretul datorat pictorului braşovean Mişu Pop, în 
frescă, Gheorghe Lazăr întruchipează excelenţa tineretului intelectual de 

                                                           
349 www.scientia.ro, accesat la 1 Iunie 2017. 
350 Nicolae Şt. Noica, Marea frescã a Ateneului Român, Bucureşti, Editura Vremea, 2016.  
351 Folosim informaţii de largã circulaţie azi, din surse online specificând cã multe dintre 
ele nu sunt doar nedocumentate, ci vizibil eronate, false. Nu este cazul celui invocat de 
noi aici.   

Supliment nr. 1, 2017

278



funcţionat timp de patru ani, între 1811 şi 1815, ca profesor la o şcoală elementară 
de teologie din Sibiu”,349 se scrie undeva. 

Când profesorul îşi exprimă o predilecţie pentru Kant, Vasile 
Moga făcea îndemnuri pentru cumpărarea de cărţi religioase şi de 
popularizare, cu aceeaşi râvnă cum face pentru istoria lui Gavra. 

De altfel, după analize deosebit de pertinente, Traian Lalescu 
scrie despre plecarea din Sibiu a lui Gheorghe Lazăr o frază celebră: ,,Tot 
răul spre bine!”. Ce ar fi putut realiza Gheorghe Lazăr, cu toate însuşirile 
sale, la o şcoală într-o Transilvanie în care ortodoxia nu beneficia de 
niciun sprijin, asemenea celorlalte religii, fiind încă abia acceptată între 
nişte limite incerte, mereu schimbătoare? Pe de altă parte, şi majoritatea 
credincioşilor săi era formată încă din iobagi, mai mult decât nevoiaşi, 
fără perspective de creştere economică şi fără a putea beneficia de 
sprijinul unei pături de oameni dăruiţi cu bogăţii, cum erau  numeroşi  
boieri patrioţi, intelectuali etc. Chiar ,,în ţară”, abia aceştia au constituit 
suportul material şi moral, fragil şi de scurtă durată şi el, al avrigeanului. 

Memorialistica lăzăristă o copleşeşte peste măsură pe cea 
mogaiană. Cu referire la parcursul celebrităţii lăzăriste în cultura română 
invocăm aici doar două exemple: 1) efectele unei conferinţe înflăcărate a 
eroului nostru într-un sat transilvan, reluat în trei ipostaze mult ulterioare 
şi 2) prezenţa sa în fresca din Ateneul Român,350 alte numeroase dovezi 
de gratitudine şi admiraţie trebuie să facă obiectul altor prezentări. 

Dincolo de ştiinţa de carte,351 şi izbânzile sale în domeniu, 
Gheorghe Lazăr avea multe alte însuşiri compatibile cu crearea şi 
păstrarea unei imagini cuceritoare, ceea ce lui Vasile Moga, ca individ şi 
ierarh, nu-i era la îndemână: circula mult în diverse spaţii ,,deschise”, în 
societatea unor oameni de seamă, de nivel local, chiar şi naţional, dar şi a 
poporului, iar cuvintele sale puteau să stoarcă lacrimi, sincere şi temeinic 
justificate, persistând peste ani ca o vrajă, chiar dacă uneori este doar o 
încadrare formală în trendul momentului. Se exprima liber prin natura sa, 
consecinţele neplăcute ale libertăţilor pe care şi le asuma urmând să-l 
apese doar pe el, nu o întreagă comunitate, cum ar fi fost cazul unor 
intervenţii prea îndrăzneţe din partea episcopului. 

Ca şi în portretul datorat pictorului braşovean Mişu Pop, în 
frescă, Gheorghe Lazăr întruchipează excelenţa tineretului intelectual de 

                                                           
349 www.scientia.ro, accesat la 1 Iunie 2017. 
350 Nicolae Şt. Noica, Marea frescã a Ateneului Român, Bucureşti, Editura Vremea, 2016.  
351 Folosim informaţii de largã circulaţie azi, din surse online specificând cã multe dintre 
ele nu sunt doar nedocumentate, ci vizibil eronate, false. Nu este cazul celui invocat de 
noi aici.   

început al secolului al XIX-lea, ca unul dintre primele personaje moderne 
frapante, după modul în care se îmbracă, cu lavalieră, tuns, cu carte în 
mână şi învăţăcei. Destinul său mediatic glorios a fost asigurat, ca să nu 
mai vorbim despre monumentele, busturile care i s-au ridicat, numele său 
atribuindu-se unei şcoli aproape în fiecare oraş. Restaurările din ultimii 
ani, inclusiv ale marii sale statui de lângă universitatea bucureşteană, 
restabilită în anul 2016,352 re-marchează la zi personalitatea sa, de data 
aceasta cu specificaţia, extrem de onorantă şi ea, de ,,precursor”. Este 
strălucitor printre eroii naţionali, aşa cum îl percepe o cultură întreagă: 
,,învăţătorul naţiei”: ,,[…] Acest Lazăr, om înalt, uscăţiv, înveşmântat ungureşte şi 
împodobit cu favorite ştiuse să impună un respect nemăsurat [...] Cânta şi la vioară 
[...] Doi şcolari ai săi îl legară şi-l căzniră să le dea pietre preţioase, nişte greci eterişti 
traseră cu puşca asupra lui. Profesorul avea un ceas de aur”353 care a ajuns la 
Muzeul Naţional. În niciun caz, nimic din înfăţişarea sa, reală sau 
imaginată, nu aducea măcar a preot, evident tradiţional, disponibil pentru 
o viaţă specifică funcţiilor la care aspirase cu doar câţiva ani înainte, 
profesor seminarial ortodox, dacă nu chiar episcop al Eparhiei 
Ardealului. Alăturat, portretul lui Vasile Moga n-ar face faţă imaginii 
construite în jurul lui Gheorghe Lazăr, de om tânăr cum era, cu chip 
frumos şi privire deşteaptă. Dar este perfect dimensionată la şegile scrise 
şi nescrise ale funcţiei sale. 

Memoria episcopului Vasile Moga trece avatarurile timpului 
extrem de timid şi nedrept. Este adevărat că el a murit în anul 1845, 
înainte de folosirea fotografiei. Despre tablouri cu portretul său, ca 
episcop, nu se ştia nimic până la Ilarion Puşcariu354 care mulţumeşte ,,dlui 
Ioan Paraschiv, subjude regesc în Sas-Sebeş”, pentru că, fiind rugat ,,[…] nu 
numai mi-a pus la disposiţiune portretul episcopului Vasiliu Moga-unicul esemplariu 
ce s-a păstrat-spre folosire pentru cartea mea, dară, înţelegând că Escelenţia Sa 
Domnul Archiepiscop şi mitropolit Miron Romanul voesce a-şi procura o copie de pe 
acel portret pentru reşedinţa archiepiscopească, s-a resolvat a dona ezemplariul 
original, ce era proprietatea sa, pentru archiepiscopiă, o faptă frumoasă”. Şi aşa, mai 
descoperim că Vasile Moga avea încă doi admiratori care nu se temeau să 
sfideze clişee, mai ales pe cele popeene: arhimandritul Ilarion Puşcariu şi 
mitropolitul Miron Romanul. Lipsa flagrantă a episcopatului lui Vasile 
Moga din monografia protopopului Emilian Cioran şi dintr-o istorie a 

                                                           
352 Zoe Petre, ,,Gheorghe Lazãr-precursor al învãţãmântului românesc. Efigii”, în 
Balcanii, numãr 1, 2016.   
353 George Cãlinescu, I. Eliade Rãdulesc şi şcoala sa, Bucureşti, Editura Tineretului, 1966, 
p. 8. 
354 Ilarion Puşcariu, Documente pentru limbã şi istorie, volum II, pp. 8-9.  
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Arhidiecezei Sibiului din anul 1981, maximalizează posibilitatea de a-l 
socoti pe episcop o victimă reală a scăderilor omeneşti şi a modei lansate 
de exclusivimul şagunian anti-mogaian, de care însăşi memoria şaguniană 
nu avea nevoie. După o păstorire de mai bine de trei decenii, totuşi, el nu 
putea fi scos din istorie nicicum şi nici atomizat în istoria colectivă, fie şi 
pentru acţiuni negative neexplicate suficient până astăzi, cum a fost 
relaţia sa cu profesorul Lazăr. Aproape ca şi în vremea semănătoriştilor, 
în comunism era de-a dreptul patriotic să scrii ceva rău despre un 
episcop şi să martirizezi un fiu de ţăran-dascăl, pe deasupra adept al 
revoluţionarului Tudor din Vladimiri. A mai adeverit această viaţă 
monografia lui Sebastian Stanca. 

Judecata primului episcop român ortodox din Transilvania de 
după uniaţie, în contextul conflictului cu Gheorghe Lazăr a fost mult 
prea apăsat negativă, acesta din urmă rămânând, în accepţiunea unanimă, 
una dintre cele mai puternice figuri de la începuturile modernizării 
culturii româneşti, care a trăit un scurt moment de glorie, dar cu o 
valoare de simbol impresionantă. Militant neobosit pentru şcoală 
românească, asociabil unui geniu, a strălucit şi s-a auto-devorat ca un 
romantic-rebel, greu de înţeles şi imposibil de pus chiar sub propriul său 
control. Dacă îşi investeşte toată energia în şcoala de la ,,Sfântul Sava”, 
rămâne întrebarea dacă ar fi făcut-o şi la Sibiu, pentru câţi ani şi cu câte 
efecte negative colaterale. 

Nu trece departe, mai ales pentru că epoca şaguniană, prin 
amploarea manifestărilor şi realizărilor sale a ocupat întreaga scenă. Este 
adevărat că el, murind în anul 1845, înainte de practicarea fotografiei (în 
medii transilvane), nu putea să fi lăsată vreuna posterităţii. 

La o lectură de plăcere, de simplă informare necritică e firesc să 
nu reţii termeni neconvenabili, stânjenitori despre un astfel de erou 
cultural. Cine nu e cucerit de un profesor care, prin voinţa şi talentul său, 
vrea şi poate să-ţi facă din matematică un studiu pe care să-l iubeşti, 
asupra căruia să vrei să te opreşti, să revii asupra lui? 

Dar, ar fi fost oare mai eficient în Ardeal la acel moment un 
episcop dedat la nivel excepţional cu ştiinţele, cum era Gheorghe Lazăr, 
însă, mereu contra regulilor societăţii în care trăia, întotdeauna răzvrătit 
împotriva oricăror norme, napoleonian afirmat, opus mai marilor ţării, 
dar şi  altora? În această discuţie pot fi aduse mărturie şi modele similare 
din istoria europeană, când mari creatori de valori au devenit victime ale 
unor norme inatacabile, au fost îngropaţi, s-au pierdut, au ajuns să fie cu 
totul neîmpliniţi în aspiraţiile lor şi abia mai târziu au fost consacraţi în 
societate. Cadrului general al epocii îi adăugăm un element particular, 
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conservatorismul activ al societăţii reformate sud-transilvane, luterane 
augsburgheze, mai ales sibiene săseşti, şi avem un tablou cu piese care nu 
se pot armoniza nicicum între ele. 

În lipsa altor documente, cum spuneam mai sus, îi apreciem 
episcopului Vasile Moga nu doar puritatea gândurilor şi cuvintelor 
măiestre, ci şi o capacitate de sinteză a idealurilor celor mai înalte şi 
apropiate de realitate. Fie ele şi depăşite ca limbaj; ,,Siliţi să nu rămânem 
ruşinaţi!” este un slogan ce-i aparţine, astăzi bine perceput şi preluat 
constructiv în intervenţiile etnologice cu valoare de reprezentare şi 
sinteză, de profesorul Ilie Moise, de exemplu. Apoi, viziunea cinstită 
despre rostul unei ştiinţe magistrale în epocă: istoria, când se referă la 
cartea lui Alexandru Gavra, ori pledoaria pentru realism, fie şi mai puţin 
meşteşugit exprimată: ,,[...] să nu vă băgaţi mai de noapte în Biserică, ci numai 
după cum iaste obiceiul şi în celelalte dumineci a intra, căce că fiind omenii zdrobiţi de 
tot lucru [...] cu slujba să zdrobesc şi mai tare, cât n-au nici odihnă de slujbă de 
praznic” etc. Un complex ,,Gheorghe Lazăr” al episcopului Vasile Moga 
în anii păstoririi sale o fi existat, spre cinstea sa, vizibil prin datele 
specifice din sistemul dat şi mai puţin vizibile prin lipsa arhivei sale arse 
în anul 1849 de rebeli. Motivaţia aserţiunii noastre se poate alimenta chiar 
dintr-o simplă petrecere şi înlănţuire a unor fapte concrete, cum sunt şi 
unele din alte capitole ale acestui studiu. 

Acuzat, în mod expres, că favorizează pe nedrept candidaţi la 
preoţie, aducem în discuţie conflictele şi rezolvările lor din episoade 
braşovene clasicizate de istorici. În anul 1823, ,,[…] curînd după Anul nou, 
episcopul Vasile Moga comunică Magistratului că a numit pe absolventul de teologie 
dela Viena, Petru Gherman, ca al doilea paroh în Braşovul-Vechiu şi totodată 
protopop al doilea al Braşovului”, ceea ce a stârnit adevărate bătălii ale 
episcopului cu clerul sieşi încredinţat. Din toate datele pe care le avem la 
îndemână aici ne preocupă explicaţia pe care o invocă episcopul în 
favoarea insistenţei sale: el cere ca Petru Gherman ,,[…] să fie primit în 
acest post, fiind acceptat cu atât mai vârtos, cu cât a absolvit ca bursier teologia în 
Viena şi e de preferat altora la ocuparea posturilor vacante”.355 Şi acest criteriu 
devine lege. Să fi fost aici doar respectul său pentru studioşii de la Viena, 
absolvenţii unei instituţii de teologie pe care el n-o absolvise? Integrase, 
chiar şi cu insistenţe apăsate, astfel de absolvenţi în structurile eparhiei 
sale şi o va face în continuare, cu adevărate sacrificii de imagine din 
partea altora, mai numeroşi chiar decât adepţii teologilor vienezi, 
înfruntându-şi periculos de mult alţi potenţiali aliaţi. Pe de altă parte, ar fi 
riscant oare să gândim că, după plecarea lui Lazăr de la Sibiu, a nu 
                                                           
355 Candid C. Muşlea, Istoria Bisericii Sf. Nicolae din Şcheii Braşovului, volum II, p. 249. 
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incorpora un alt absolvent de teologie la Viena, i-ar fi readus  în minte un 
episod neplăcut şi dăunător, cel în care el fusese numit episcop şi nu 
învăţatul teolog Lazăr, iar acesta, este posibil ca şi din acest motiv să fi 
părăsit eparhia? Căci, printre altele, Gheorghe Lazăr terminase şi el 
teologia. Era o amintire incomodă, poate chiar o exacerbare a unor vechi 
judecăţi care-l condamnau? Oricum, bătălia finală pentru Petru Gherman 
s-a dat exact în anul în care Gheorghe Lazăr era adus în sat, unde se va şi 
stinge curând, în anul 1823. 

În luptă de imagine între aceste două personaje ale subcapitolului 
nostru, dacă este cazul ca ea să intre în discuţie, teoretic rezultatul a fost 
şi este nefavorabil episcopului. Dacă părăsim terenul judecăţilor de tip 
contemporan, extrem de selective şi interesate, sentimentale şi 
nenuanţate, lucrurile par a se echilibra în măsura în care nu se caută 
vinovaţi. Într-un volum dedicat unor biserici, preoţi şi protopopi din 
protopopiatul Haromsek, din secolul al XIX-lea, scriam că ,,[…] românii 
au câştigat bătălia cu timpul istoric şi cu neprietenii... existând”. Mutatis mutandi, 
la momentele majore, Vasile Moga, cu toată fiinţa sa, ca şi Gheorghe 
Lazăr, au fost fiecare acolo unde trebuiau să fie. O discuţie în continuare 
nu are alt rost aici decât evidenţierea, eventual cuantificarea, greutăţilor 
deşarte purtate de-a lungul timpului de memoria mogaiană. 

Vasile Moga a activat ca într-un dat al destinului: la data aceea a 
fost acolo, unde trebuia să se afle şi a făcut ceea ce trebuia, dar, mai ales, 
ce se putea face. Fără să fugă undeva, deşi uneori părea a fi tentat s-o 
facă, traversând momente şi petrecând fapte despre care ştia că nu-i vor 
ilumina memoria. La instalare se întreba plin de înţelepciune, cu 
responsabilitate şi fără grandoare: ,,[...] Iară de voi socoti vrednicia şi mărimea  
păstoriceştii aceştii Dregătorii [...] de voi cujeta la datoriile ceale greale ale darului 
Episcopesc, de voiu privi statul aceştii Eparhii [...] şi de  voi  gândi cât sânt de tare  
îndatorat, ca să răspunz revărsatei spre mine mili împărăteşti [...] şi aşteptării 
iubitului cler, stau încremenit şi mă cutremur strigând, cine sânt eu, Doamne, ca să 
mă pui pe mine peste moştenirea ta?”. 

Oricum, cele mai bine de trei decenii din istoria noastră 
frământată, cele în care Vasile Moga a păstorit, nu pot fi şterse din firul 
vremii, nici ignorate, mai ales pentru că ele au fost pietre temeinice de la 
baza bătăliei naţionale paşoptistă şi a postpaşoptismul, chiar cel de 
substanţă şaguniană.  
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Andrei Şaguna, mai presus decât oricare dintre toţi 
 

Andrei Şaguna, prin datele personale şi lucrările sale, a estompat 
orice luminiţă din arhieria predecesorului său Vasile Moga atât în 
istoriografia românească, cât şi în memoria colectivă. Nu în ultimul rând, 
la aceasta a contribuit starea conflictuală dintre tânărul episcop paşoptist 
şi mogaianii consacraţi, urmată de un soi de captatio benevolaentie a celor 
din mediul şagunian. Vorbele îngăduitoare sunt însele în măsură să 
minimizeze, să ştirbească valori altfel reale. Compararea realizărilor 
mogaiane cu cele şaguniene, postpaşoptiste, însă, firească, de altfel, a 
alimentat minimalizarea a ceea ce a fost truda şi bătăliile cotidiene purtate 
de un predecesor, în condiţii inegale. Şi mai ales împlinirile. Lipsa mai 
multor performanţe ale episcopului Vasile Moga, personale şi asociate 
îndelungatei sale administrări, nu poate să anuleze ceea ce a fost, totuşi, o 
bătălie dusă atât cât să fie un obstacol pentru agresori. Dacă nu câştigată 
cu glorie. Spunem aceasta în măsura în care resursele sale umane, 
insuficiente unor misiuni de vârf din pornire, în cel mai bun caz medii, au 
fost supuse unei erodări sistematice continue, ca om şi ierarh. A 
cunoscut hărţuieli permanente, chiar dinainte de a-şi ocupa funcţia (vezi 
cele 19 puncte, puncte restrictive impuse chiar şi predecesorilor săi sârbi), 
de tipul hărţuielilor pe care le-a suportat apoi până şi marele Andrei 
Şaguna.   

Lipsa tânărului episcop Vasile de la o posibilă întâlnire cu 
împăratul habsburg Francisc, când acesta a poposit la Sibiu împreună cu 
împărăteasa, în 6 septembrie 1817, este de neiertat, până la aflarea unor 
detalii care să elucideze acest episod, dincolo de aparenţe. A fost doar 
atitudinea sa de revoltă, starea sa de stres în faţa unui înalt personaj 
imperial, un sindrom anxios, spaima că nu va putea dispune de forţe prin 
care să-l impresioneze pe împărat cu proprii lui susţinători din acel 
moment.356 

Este ştiut, dar adeseori uitat, că oamenii şi lucrurile erau sărăcite 
flagrant prin limitele mediului cultural, economic şi social, feudale şi 
conservatoare. Vasile Moga a trăit, în sensul non-constructiv, vremi 
oarecare, faţă de cele ce l-au precedat şi cele ce i-au urmat imediat. 
Uniaţia, diplomele leopoldine, ca şi renaşterea unei modeste episcopii 
ortodoxe erau deja pecetluite. Vasile Moga nu apucase să le trăiască, dar 
ele erau o prezenţă reală, o rană vie?,  în mintea sa şi a alor săi. A fost 
marcat de acest trecut? Sigur.  

                                                           
356 George Bariţiu, Pãrţi alese din istoria Transilvaniei, volum I, p. 525. 
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Aşa cum şi contemporanii săi au fost pregătiţi în epoca sa pentru 
revoluţia şi războiul civil paşoptist transilvan, inclusiv prin unele dintre  
atitudinile şi măsurile sale, adresate către superiori, dar şi receptorii 
rugăminţilor sale: protopopi, preoţi, poporeni, când şi când extrem de 
rar, oficiali. Dacă, în asemenea condiţii era greu să-ţi dezvolţi 
personalitatea, nu era uşor nici să-ţi păstrezi statutul iniţial. Numeroasele 
provocări de nivel istoric european sau local din epoca post-mogaiană, 
petrecute în viaţa şi activităţile lui Andrei Şaguna, au constituit un mediu 
excelent, fie şi în ipostaze neplăcute, uneori dureroase, în care el şi-a 
întrebuinţat şi şi-a dezvoltat aptitudinile şi ştiinţa de a învinge greutăţile, 
de a trece mai întărit peste înfrângeri. 

Îi vom plasa pe Vasile Moga şi Andrei Şaguna în spaţiul lor 
restrâns de viaţă şi activitate, specific fiecăruia, în urbea Sibiului pe 
vremea lor, folosind câteva date din cronica lui Emil Sigerus,357 cu 
observaţia rezumată astfel: evenimente puţine, veşti asemenea, iar atâtea 
câte erau se desfăşurau într-o societate săsească aproape complet închisă. 
Ca nişte luminiţe firave în lumea locală au funcţionat tipografiile din 
epoca mogaiană, tipografii înşişi luptându-se cu propriul mediu, pe care 
încercau să-l modifice îmbogăţindu-l cu produsele lor: ,,[...] Johann-
Andreas Barth a fost, se pare, şi un om agreabil, care a colaborat şi s-a bucurat de 
stima unor intelectuali români ai vremii. Dovadă poate fi, de exemplu, includerea 
numelui său în şirul celor cărora, de la Buda, Gheorghe Şincai le transmitea, în 
scrisorile către Vasile Aaron, salutări precum şi deferenţa cu care i se adresează 
reprezentanţii Consistoriului ortodox din Sibiu, oameni ca Gheorghe Hainess, Aaron 
Budai şi Nicolae Huţovici, în scrisorile oficiale pe care i le trimit. Activitatea lui 
Joahann-Andreas Barth continuă în ritm susţinut până în 1832, la moartea sa, 
când tipografia trece în proprietatea ginerelui său, Johann Georg Samuel von 
Closius”.358 

Intervenţiile din ziarele săseşti ne dovedesc cum memoriul lui 
Vasile Moga din anul 1837 a contat ca imagine, iar ascuţimea 
contrazicerilor sale dovedeşte potenţialul ei de a zdruncina liniştea 
vinovată a săsimii. Când, în anul 1842, se reia, la altă temperatură, 
prepaşoptistă, bătălia memoriilor, el este parte alături de episcopul greco-
catolic. În publicaţii online actuale nu figurează  nicio  informaţie despre 
evenimente, înfăptuiri, în afară de cea că Samuel von Brukenthal, în anul 
1773, îşi formează o bogată biblioteca, colecţii de antichităţi şi de artă, 
până la activităţi şaguniene, cum a fost apariţia ,,Telegrafului Român” din 

                                                           
357 Emil Sigerus, Cronica oraşului Sibiu (1100-1929), Sibiu, Editura Imago, 1977.  
358 Liliana Popa, ,,Oameni şi cãrţi în Sibiul de altãdatã”, în Conferinţele bibliotecii ASTRA, 
numãr 104, 2010, p. 24.  
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357 Emil Sigerus, Cronica oraşului Sibiu (1100-1929), Sibiu, Editura Imago, 1977.  
358 Liliana Popa, ,,Oameni şi cãrţi în Sibiul de altãdatã”, în Conferinţele bibliotecii ASTRA, 
numãr 104, 2010, p. 24.  

anul 1853, apoi apariţia ASTREI (1861). Şi nu ne gândim aici la unele 
chiar despre înfăpturi româneşti/ortodoxe/mogaiane, ci la unele  săseşti, 
guberniale etc.   

La vremea episcopatului mogaian: 1803: moare Samuel von 
Brukenthal; 1804: este înscăunat  Francisc I ca împărat al Austriei; 1810: 
primul episcop ortodox Vasile Moga este înscăunat în cadru festiv; 
nesfârşite şi înrobitoare războaie antinapoleoniene; 1813: ciumă şi ploaie 
în timp de patru luni; 1814: ninsoare puternică; 1815: întoarcerea 
regimentului cătanelor; 1817: foamete, cantină pentru 100 persoane; 
împăratul şi împărăteasa în oraş, iluminaţii ale breslelor; 1818: 12.396 
locuitori, fără militari; preocupări modeste pentru zidiri, pasajul scărilor, 
pietre funerare, fântâni etc.; prima litografie din oraş a lui Michael Bielz; 
1827: furtună puternică; 1828: ciumă şi lăcuste; se crează direcţia 
orăşenească a poliţiei, şcoală de înot; 1829: cutremur puternic; 1833: 
străzile primesc nume pe tăbliţe şi casele se renumerotează; apare revista 
,,Transylvania”,  începuturi modeste de asociaţii; 1835: lămpi stradale cu 
ulei; 1836: ninsoare puternică; 1845: Asociaţia Agricolă a Saşilor ardeleni 
(spre sfârşitul secolului va colabora cu a românilor); expoziţie. 

La vremea vicariatului/episcopatului/arhiepiscopatului lui 
Andrei Şaguna: 1846-1848: exerciţiu de prospectare, cunoaştere, bătălie 
electorală internă; 1848-1849: evenimente efervescente şi funcţionarea 
unor structuri organizatorice româneşti paşoptiste, care-l au pe tânărul 
episcop în frunte, lărgirea spaţiului său de manevră (curs scurt de 
şcolarizare în arta conducerii şi luptei naţionale); 1848: la revenirea în 
Răşinari a protopopului Sava Popovici Barcianu, după câteva luni de la 
sfinţire, Andrei Şaguna îşi câştigase deja merite pentru a fi socotit şi  
numit ,,Măria Sa Prea bunul nostru Arhiepăstoriu Episcopul Andreiu, al cărui 
Preafericit nume s-au făcut nemuritoriu în inimile românilor transilvaneni şi ale 
întregei ginte romane”;359 1850: capitala provinciei se mută la Sibiu; 
Academia de Drepturi din Sibiu este preluată de stat; episcopul Andrei 
Şaguna construieşte din mijloace proprii tipografia eparhială ortodoxă; 
1851: lucrări edilitare; Gimnaziul Evanghelic este transformat într-un 
gimnaziu superior; reprezentaţie teatrală dată de actorul Ludwig Löwe de 
la teatrul vienez ,,Hofburg”; 1852: împăratul Franz Josef vizitează oraşul 
(aici, Andrei Şaguna este o vedetă curioasă pentru vienezi, decorată de 
împărat, românii se remarcă în mod deosebit; preoţii ortodocşi şi 
credincioşii, copii şcolari, îmbrăcaţi impresionant, aranjaţi, cuviincioşi şi 
disciplinaţi, ca un popor vizibil cum, teoretic, îi dorise şi Vasile Moga); 
1855-1860: renovarea bisericii parohiale săseşti, Stat Major la Sibiu, bănci, 
                                                           
359 B. M. A., Fond Vasile Moga, numãr 1501.  
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interzicerea circulaţiei vacilor prin oraş, curăţarea pieţelor etc.; demolări 
şi reconstrucţii, tren; 1861: dieta la Sibiu, după o luptă electorală 
antrenantă; crearea Asociaţiunii româneşti; 1865: scaunul episcopesc 
evanghelic se mută de la Biertan la Sibiu. 

Sigur, Andrei Şaguna va valorifica mai eficient decât ar fi făcut-o 
Vasile Moga oportunităţile anilor săi. De exemplu, la început, ştacheta sa 
pentru funcţionarii neamului este impresionantă; ulterior viaţa îl va obliga 
să mai facă mici retuşuri acestui nivel. Nu i-a ,,întărit ca învăţători” pe mulţi 
mogaiani şi anunţă oficial că ,,[...] nu îi voi primi nici ca adiuncţi pre nici unii, 
dară cu atât mai puţin pre gimnazişti, căci nu voi astfel de ciobani şi neprocopsiţi, de 
carii, cu durere, avem prea mulţi, să le deschid prin dăscălie calea către parohiile din 
Săcele, ci voi ca, cătră primirea acelora să se crească oameni cu chibzuială, cu frica lui 
Dumnezeu, cu ascultare către mai marii lor, cu zestre de învăţături şi cunoştinţe, cu 
[un] cuvânt, maturi în tot cuprinsul vorbei acesteia. Avem în şcoale doi preoţi 
corespunzători timpului de astăzi, pre P. Ieremia Verzea cel tinăr şi pre P. Radu 
Popea”.360 Este clar nemulţumit  de mogaianii din anul 1852, cei ce treceau 
atât de greu de la ,,jalba-n proţap” la un sistem comunicaţional în care se 
înscriau şi revendicările şi mulţămitele etc., mai ales după experienţa cu 
vizita împăratului în Ardeal. Dă dovadă de multă fermitate, riscând ceea 
ce Vasile Moga nu putea risca: ataşamentului cercurilor strânse de rude, 
cunoştinţe, colegi, al mediului în care neam de neamul lui s-a născut şi a 
crescut. Uneori câştiga bunăvoinţă, de la care ajunge la subiectivism de 
neadmis. Andrei Şaguna găseşte, adeseori, impedimente ale începuturilor 
sale în nerealizările epocii precedente, ignorând, adeseori, dar nu 
întotdeauna, cum am văzut mai sus, că ei trăiesc în alte vremuri. Inclusiv 
la nivelul subordonaţilor preoţi moşteniţi. 

Dar, în anul 1850, om politic şi patriot, istoric şi mai ales păstor 
sufletesc, spune adevărului pe nume, în discursul de deschidere al 
sinodului, populat de cei mai importanţi paşoptişti români ortodocşi: 
,,[...] Eu insu-mi mărturisesc, că ne pare tuturor foarte greu, că nu putem arăta nici 
un monument vechiu măreţ în eparchia nostră, însă nu pentru aceea, că dóră străbunii 
noştri nu ar fi fost ómeni harnici, ci pricina sărăciei nostre de astădi este aceea, că 
mâna cea vrăşmaşă şi pismaşă ni-au răpit tóte câte ne-au fost mai sânte şi mai 
preţuite [...] sciţi prea bine voi toţi, că rădăcina răului a fost volnica constituţiă a ţerii, 
care s’a nimicit de sine insaşi in anul 1848 [...] Auziţi fraţilor! nici astădi nu se 
sfiiesc bărbaţii constituţiei cei vechi a ne face imputăţiuni şi dojene, că e preoţimea 
nostră incultă, că dascălii noştri sunt neharnici, că nu avem scoli. Aşa este; insă au 
doră a nostră e vina, că suntem astădi săraci şi injosiţi in tote? Au doră nu e vina 
celor bogaţi şi înălţaţi pentru sărăcia şi înjosirea nostră?”. 
                                                           
360 Candid C. Muşlea, Istoria Bisericii Sf. Nicolae din Şcheii Braşovului, volum III, p. 206. 

Supliment nr. 1, 2017

286



interzicerea circulaţiei vacilor prin oraş, curăţarea pieţelor etc.; demolări 
şi reconstrucţii, tren; 1861: dieta la Sibiu, după o luptă electorală 
antrenantă; crearea Asociaţiunii româneşti; 1865: scaunul episcopesc 
evanghelic se mută de la Biertan la Sibiu. 

Sigur, Andrei Şaguna va valorifica mai eficient decât ar fi făcut-o 
Vasile Moga oportunităţile anilor săi. De exemplu, la început, ştacheta sa 
pentru funcţionarii neamului este impresionantă; ulterior viaţa îl va obliga 
să mai facă mici retuşuri acestui nivel. Nu i-a ,,întărit ca învăţători” pe mulţi 
mogaiani şi anunţă oficial că ,,[...] nu îi voi primi nici ca adiuncţi pre nici unii, 
dară cu atât mai puţin pre gimnazişti, căci nu voi astfel de ciobani şi neprocopsiţi, de 
carii, cu durere, avem prea mulţi, să le deschid prin dăscălie calea către parohiile din 
Săcele, ci voi ca, cătră primirea acelora să se crească oameni cu chibzuială, cu frica lui 
Dumnezeu, cu ascultare către mai marii lor, cu zestre de învăţături şi cunoştinţe, cu 
[un] cuvânt, maturi în tot cuprinsul vorbei acesteia. Avem în şcoale doi preoţi 
corespunzători timpului de astăzi, pre P. Ieremia Verzea cel tinăr şi pre P. Radu 
Popea”.360 Este clar nemulţumit  de mogaianii din anul 1852, cei ce treceau 
atât de greu de la ,,jalba-n proţap” la un sistem comunicaţional în care se 
înscriau şi revendicările şi mulţămitele etc., mai ales după experienţa cu 
vizita împăratului în Ardeal. Dă dovadă de multă fermitate, riscând ceea 
ce Vasile Moga nu putea risca: ataşamentului cercurilor strânse de rude, 
cunoştinţe, colegi, al mediului în care neam de neamul lui s-a născut şi a 
crescut. Uneori câştiga bunăvoinţă, de la care ajunge la subiectivism de 
neadmis. Andrei Şaguna găseşte, adeseori, impedimente ale începuturilor 
sale în nerealizările epocii precedente, ignorând, adeseori, dar nu 
întotdeauna, cum am văzut mai sus, că ei trăiesc în alte vremuri. Inclusiv 
la nivelul subordonaţilor preoţi moşteniţi. 

Dar, în anul 1850, om politic şi patriot, istoric şi mai ales păstor 
sufletesc, spune adevărului pe nume, în discursul de deschidere al 
sinodului, populat de cei mai importanţi paşoptişti români ortodocşi: 
,,[...] Eu insu-mi mărturisesc, că ne pare tuturor foarte greu, că nu putem arăta nici 
un monument vechiu măreţ în eparchia nostră, însă nu pentru aceea, că dóră străbunii 
noştri nu ar fi fost ómeni harnici, ci pricina sărăciei nostre de astădi este aceea, că 
mâna cea vrăşmaşă şi pismaşă ni-au răpit tóte câte ne-au fost mai sânte şi mai 
preţuite [...] sciţi prea bine voi toţi, că rădăcina răului a fost volnica constituţiă a ţerii, 
care s’a nimicit de sine insaşi in anul 1848 [...] Auziţi fraţilor! nici astădi nu se 
sfiiesc bărbaţii constituţiei cei vechi a ne face imputăţiuni şi dojene, că e preoţimea 
nostră incultă, că dascălii noştri sunt neharnici, că nu avem scoli. Aşa este; insă au 
doră a nostră e vina, că suntem astădi săraci şi injosiţi in tote? Au doră nu e vina 
celor bogaţi şi înălţaţi pentru sărăcia şi înjosirea nostră?”. 
                                                           
360 Candid C. Muşlea, Istoria Bisericii Sf. Nicolae din Şcheii Braşovului, volum III, p. 206. 

În acelaşi timp, face un gest ne-mogaian prin excelenţă. La câteva 
luni după ce tunurile au tăcut, ,,[…] când eram în grija cea mai mare pentru 
şcoalele noastre”, înaltul guberniu îl mângâie pe Andrei Şaguna, citeşte ,,îl 
sprijină”, cu decretul său361 în punctul cinci admiţând ca ,,[…] în dreaptă 
recunoştinţă, şi preţuire a legăturei cei strânse dintre şcoalele populare să fie un lucru 
de Stat şi de Biserică deobşte ţiitoariu”. Dar, episcopul ştie că, mai ales în 
tulburările momentului, fără intervenţia sa maximală am spune, cu un 
curaj care va deranja întreg vechiul sistem, inclusiv cel admis de el în cei 
aproape patru ani precedenţi de păstorie proprie, n-ar fi reuşit să 
valorifice această măsură favorabilă politicii sale. Vasile Moga a 
manifestat, rar, ca, de exemplu, în unele conflicte cu braşovenii, astfel de 
îndrăzneli, nepregătite cu grijă. Ca şi cum ar fi la capătul răbdărilor, 
episcopul paşoptist scrie: ,,[…] 5. Preacinstiţii părinţi protopopi şi 
Administratori spre viitoriu toate rapoartele despre şcoală mi le vor trimite mie oblu, 
care eu le voiu preda Prea Cinstii Sale Părintelui Protopop Moisii Fulea, ca 
directorului şcoalelor, spre referadă în Consistoriu, şi aşa treaba şcoalelor se va 
petracta sub preşedinţa şi superinspecşiunea mea!”. A reţine, însă, prima 
motivaţie a mângăierii: guberniul făcuse acest gest, în dreaptă 
recunoştinţă, mărturisită, sigur pentru comportarea pro-românească, 
implicit pro-habsburgică, din revoluţie a românilor, a lui Andrei Şaguna. 

Vasile Moga cunoştea şi el aceste lucruri, le trăise şi le făcuse faţă, 
mai mult sau mai puţin elaborat şi eroic. Dacă eroismul există în sinea 
personajelor astfel numite, sau ei devin eroi prin reprezentările urmaşilor, 
aşa cum şi anonimatul este tot un rezultat al imaginii  ulterioare.  

 
Existenţa comunitar-socială. Istoria vieţii-sinteză a 

timpului trecut şi prezent în viaţa obştească şi canonică362 
 

A dezvolta, în continuare, un subiect ca cel enunţat, fie şi numai 
pe scurt, poate apărea un truism de nimic justificat, mai ales pentru cine 
este familiarizat cu tematica dată şi este atent la conţinutul sintetizat în 
titlu. Este, însă, un subiect care, sperăm, îşi cucereşte dreptul de a exista 
prin folosul pe care-l aduce în înţelegerea unei vieţi comunitare cum este 
cea care ne preocupă. Pentru că, este ştiut, societatea înseamnă oamenii 
cu reguli de viaţă anume şi cu modul lor de existenţă, cu elementele sale 
de civilizaţie, regulile şi cultura sa, cu bunurile pe care le produc şi le 

                                                           
361 A. M. A., 1850, ,,Înaltul Ministeriu al învãţãmântului [...] prin Ordinaţionea guberniale din 
19-lea aprilie 1850. Nr. 3306/21-lea aprilie a. c. 8269/742)”.   
362 Subtitlu preluat, parţial, de la Florica Vasiliu, ,,Istoria vieţii-sintezã a timpului social şi 
individual”, în Saeculum, an I (III), numãr 1-2 (10), 1995, p. 44.  

Astra Sabesiensis

287



folosesc. Biserica, şi toate elementele sale constitutive, norme şi edificii, 
dar mai ales slujitori şi credincioşi, trebuie privită ca o componentă de 
bază a înseşi existenţei, dedusă chiar din locul complex şi privilegiat pe 
care-l ocupă în structura societală. 

Când Andrei Şaguna redactează şi transmite circulara despre cărţi, 
1855, el este, în principal îngrijorat de deteriorarea bunurilor culturale, ca 
şi guberniul, imperiul. Dar nu poate să ignore continuitatea lucrurilor şi 
nevoia de a se perpetua, cum a fost persistenţa cuvântului tipărit în 
societatea noastră, ca bun bisericesc şi cultural naţional, neapărat şi 
mogaian: ,,[…] Bisericile noastre au avut în toate timpurile cărţile trebuincioase 
pentru slujba dumnezeiască. Aceste cărţi [...] s-au păstrat totdeauna cu mare îngrijire 
ca o proprietate sfântă a caselor lui Dumnezeu [...] Bisericele noastre şi-au agonisit 
după vremi şi alte cărţi cuprinzătoare de învăţături folositoare pentru întărirea 
credinţei, pentru luminarea preoţilor şi pentru mângăiarea creştinilor cari ştia citi şi 
dorea hrană sufletească [...] să spuneţi proprietarilor acelor cărţi că consemnarea 
cărţilor lor pe lăngă cele bisericeşti nu se face nici decum cu vre un cuget, ca să se 
atingă cineva vreodată de ele, ci numai în interesul ştiinţei, spre onoarea literaturei 
bisericeşti şi spre ajutoriul culturei limbei naţionale”. 

Vectorul spiritual-religios al existenţei din epoca mogaiană, într-
un moment de structurare superioară, era unul ce talona puterea laică, 
împărătească, gubernială, chiar dacă pe fond era superior acestuia, ca 
unul iniţial, imanent vieţii şi supremaţiei omului, poporului, dat pe vecie. 
Deşi adesea a fost îngenunchiat, conjunctural şi temporar, cu timpul re-
devenea predominant prin numărul adepţilor beneficiari şi forţa lor ca 
indivizi şi grup. Mogaianii din parohiile sieşi subordonate, în existenţa lor 
„nebisericoasă”, dacă aşa ceva exista, au avut şi ei o viaţă ce merită enunţată 
pentru completarea tabloului mogaianismului ardelean de la 1811-1845. 
Câteva restituiri şi comentarii din această intervenţie şi-ar dori să 
contribuie la rescrierea unui scenariu mai adecvat miraculosului spectacol 
al vieţii de pe scena lumii satului, în care evoluează, pe lângă personajele 
istorice şi unele oarecare, ,,mulţimea de popor”, ea însăşi vedetă, toate 
acestea dornice, sau constrânse de propriul lor destin, să-şi onoreze 
condiţia, în cazul nostru de oameni ai secolului al XIX-lea.363 

Pe un palier oscilant, ca să nu spunem alunecos regăsim 
manifestări de viaţă politică a satelor, a oamenilor, a preoţilor, în relaţia 
lor directă cu stările de politică internă şi externă ale momentului. 
Insistenţa cu care erau obligaţi preoţii să se pregătească pentru o 
activitate profesionistă în administrarea lucrărilor locale, era la 
                                                           
363 Ana Grama, ,,Viaţã oarecare în lumea economilor de vite” şi ,,Personalitate şi 
nonconformism”, în Economii, Sibiu, 2012, pp. 73-110; 118-132. 
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363 Ana Grama, ,,Viaţã oarecare în lumea economilor de vite” şi ,,Personalitate şi 
nonconformism”, în Economii, Sibiu, 2012, pp. 73-110; 118-132. 

concurenţă cu insistenţa normelor care le interziceau să umble prin sate 
(mai ales după Horiadă) şi să activeze în domeniul public. ,,Porânci” în 
acest sens se pot pune faţă-n faţă de pe vremea episcopilor sârbi: ,,[…] Şi 
aceasta a vă aduce aminte preacucernicilor protopopi, iaste foarte de lipsă, ca în 
lucrurile ceale ce nu sânt chiar bisericeşti şi duhovniceşti, fără ştirea Vestitei 
Varmeghii să nu vă băgaţi”.364 Dar, preoţii, diecii, dascălii în numeroase 
locuri pot fi singurii scriitori şi consultanţi juridico-administrativi ai unei 
localităţi şi ei sunt obligaţi, chiar de către cei ce le interziceau uneori 
aceste activităţi, să-şi asume această condiţie. Pentru o profesionalizare, 
în acest sens, se scriu lucrări specializate, încă din secolul al XVIII-lea. 
Sava Popovici Barcianu, cu  Epistolarul său pre-paşoptist, oferă o astfel de 
instrucţie: ,,[…] Partea I. Despre întocmirea epistolelor preste tot. Partea a II-a. 
Despre întocmirea epistolelor deosebi răspicată prin exemple. Partea a III-a. De stilul 
politicesc, sau de compoziţiile cela de trebuinţă care afară de epistole în viaţa 
cetăţenească ne vin a le face”.365 În ,,Precuvîntare”, autorul spune că o 
asemenea carte s-a tipărit şi la anul 1792, de către directorul şcoalelor 
Dimitrie Eustatievici. Au fost reluate deoarece ,,erau prea nedeplinite pentru 
timpurile de acum”. Pe baza acestor ediţii româneşti şi alte nemţeşti, a 
compus părintele Sava Epistolarul, care a apărut la anul 1847, scrie 
Emilian Cioran, fără să facă nicio referinţă la intervenţiile profesioniste 
de la începutul secolului datorate juristului Vasilie Aaron, deşi, lucrarea 
de referinţă a acestuia fusese tradusă de preotul ortodox din Apoldul 
Mare, Ioan Ivan.366 În acest sens a se vedea şi lucrarea profesorului Ioan 
Moga. 

Mai interesant este cum acest preot mogaian, citând ,,un literat 
vrednic de peste Carpaţi”, scrie, optimist şi realist, asumându-şi consecinţele 
începătorului: ,,[…] Că pînă nu se vor face cîteva începuturi proaste nu vor veni 
cele bune şi că dacă se vor sfii toţi ca să înceapă, vom rămînea de-a pururea în 
prăpastia întunericului”. Iar mai departe, ,,[…] Şi cine poate aştepta cu drept 
cuvînt de la un preot sătesc, şi încă neunit, un astfel de lucru, vrednic de a se pertracta 
de o pană mai iscusită ca a mea?”. Epistolarul, tipărit la 1847, apare în a doua 
ediţie, în 1863, într-o formă mai redusă, 155 pagini, cu chirilice. 

                                                           
364 Circularã semnatã de ,,[…] Mai sus numitul episcop Ghedeon Nichitici”, cu precizarea de 
subtext: ,,[…] Acest Formular sã gãseşte la tipografia lui Hohmaister în Sibiiu”. Inserat în 
Protocolul din Budila, I, B. M. A. 
365 Emilian Cioran, Şapte generaţii de preoţi, protopopi-profesori, p. 39.    
366 Liliana Maria Popa, Ioan-Nicolae Popa, ,,Cãrturarul iluminist Vasile Aaron şi scrierile 
sale juridice”, în volumul Vasile Aaron. Scrieri juridice inedite, Cluj-Napoca, Editura CURS, 
2014, pp. 12-88. În anul 1820, avocatul intermedia difuzarea unor tabele învãţãtoare de 
prim ajutor, alãturi de profesorul Ioan Moga. Protocoale, Ţichindeal, f. 90. 

Astra Sabesiensis

289



Este clar, de altfel, că tot ceea ce am scris deja până acum despre 
viaţa şi activitatea episcopului Vasile Moga, a înaintaşilor, a 
contemporanilor şi urmaşilor săi, priveşte, într-un fel sau altul, întreaga 
eparhie. Iar eparhia înseamnă turma credincioşilor şi păstorii ei. 
Încercarea de a releva fapte extra-ecleziastice poate părea, deci, de la 
început inutilă, informaţional un zgomot, pentru că nimic din viaţa  obştii 
nu se putea petrece în afara vieţii acesteia, subsumată unor legi bisericeşti, bine 
sau rău interpretate, asumate şi urmate. Acest paradox ne-a crescut 
îndoiala inclusiv în a găsi un titlu potrivit acestor pagini, până la urmă 
riscând cu cel de faţă, însoţit de comentariile alăturate, probabil 
insuficiente, dar posibil utile.  

Viaţa oarecare din afara clasicei Ecclesii este greu de ilustrat 
admiţând, cum spuneam, că astfel de realităţi aproape nici nu existau. 
Când se discută despre oricare dintre fenomenele fundamentale ale 
ciclului vieţii: naştere, cununie şi moarte, acestea sunt un spaţiu 
indestructibil legat de biserică. Aici se poate urmări cel mai bine 
interferenţa între sacru şi profan, de-a lungul timpului cu pierderi şi 
câştiguri de ambele părţi, cu susţinearea regulilor şi creşterea 
neorânduielilor. Venind dintr-un peisaj laic aparent mai pur, de fapt se 
interferează cu legile bisericeşti,  cu credinţa,  ori cu lipsa ei, cu dogmele, 
ritualul, tradiţia învechită etc. Am remarcat astfel de interferenţe care, la 
data la care am cercetat cu atenţie lumea măruntă, prin aplecarea asupra 
poruncilor din protocoalele satelor ni s-au părut deconcentrante. Aici a 
devenit incontestabil că episcopul Vasile Moga chiar trebuia să fie, şi era, 
extrem de implicat în chestiunea vaccinurilor, a medicilor care nu-şi fac 
datoria, a achiziţiionării de bonuri pentru decontări, reparaţii, oierit, 
podoabe de fete mari şi de femei, societăţi de asigurare a bunurilor etc. 
 Cine îşi închipuie că, asaltaţi de greutăţi şi obligaţii tot mai 
diverse, pe care în istoriografie se şi insistă excluzând orice altă formă de 
existenţă credibilă, în satele româneşti viaţa nu pulsa ca într-o societate 
vie, se înşeală. Tentaţia de a trata acest subiect ca într-o demonstraţie de 
vieţi (aproape) paralele era explicabilă, pentru că cel mai adesea datele din 
istoria reală a neamului în momente nefavorabile demonstraţiei principale 
erau chiar ascunse, rămânând totuşi vii şi trecând proba timpului. Însăşi 
,,Foaia Legilor” din orice epocă, demonstrează varietatea preocupărilor 
autorităţilor pentru existenţa românească, bineînţeles pentru că aceasta 
din urmă însăşi conţinea o realitate diversă. 

De exemplu, în deceniul al treilea, când episcopul se ocupa direct 
şi de cuiele şi de varul, şi de lemnul şi scoabele necesare reparaţiilor la 
Casa Clerului, multe alte subiecte erau în măsură să-l copleşească. Avea 
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nevoie de donaţii pentru case şi constata cum banii credincioşilor se 
duceau pe cheltuieli inacceptabile, dar cu o largă răspândire, care trebuiau 
neapărat reduse: cele ale nunţilor cu ,,cununii de bani pe cap”, de exemplu. 
În acel timp şi saşii scoteau mereu regulamente stricte despre limitarea 
cheltuielilor vestimentare ale orăşencelor sibience, aşa cum ,,şi de la înaltele 
locuri se zice”.367 O circulară pragmatică pentru români, sincer asumată de 
episcop, este cea cu indicaţii despre împodobirea mireselor, care nu 
trebuie să aibă cununi de argint, ci de flori ce abundau împodobind 
câmpurile satelor, ca semnificaţie echivalentă chiar cu puritatea. Dacă 
banii cu care procură miresele cununi scumpe pe cap nici ,,[…] nu sunt ai 
lor, în zădar să pun ai altora în cap. Aşijderea şi mirele să urmeze, iară flori să pue 
în căciulă  şi nici nu stă mai bine cununa de bani ca cum [cea] de flori, care nu numai 
vara, dar şi iarna să capătă”. Pentru ca, la început de an 1833, după  
excesele de la sărbători, să se scrie clar ca bisericanii ,,[…] să nu dea banii 
besericii pe podoabe, ci mai bine pe moşii din carii am putea face ceva folositoriu 
câştig”.368 Sigur, folositor bisericii şi societăţii pe care o constituiau 
adresanţii circularei. Chiar şi zugrăvirea nejudecată a bisericilor putea fi, 
comparativ cu alte cheltuieli, o deşertăciune. Să se zugrăvească ,,[…] la 
fruntar, acolo să să privească ochii tuturor”, de unde ,,[…] să aude şi cântare şi 
ectanie din Scripturi sfinte, care zugrăvesc destul întru inimile noastre fără 
cheltuială”.369 

În anul 1833, nu întâmplător, ci în contextul creşterii avântului de 
,,a aduna pe seama neamului”, la Răşinari înregistrăm următorul episod 
semnificativ. Ca o culme a faptelor insolite, preoţii, juraţii şi sutaşii satului 
Răşinari iau o hotărâre cu privire la ,,portul muierilor”, care ,,era foarte 
netrebnic”: ,,[…] Astăzi, 28 Iulie 1833, văzînd cum că portul muierilor, foarte 
netrebnic este, şi împreunat cu mari cheltuieli, adecă: că pre capul lor pun păr străin 
cumpărat scump şi cirpe de mare preţ, ne-am învoit noi preoţii şi sutaşii satului ca 
acest port de acum înainte de tot să înceteze. Care port, ca mai lesne să se poată 
schimba, s-au hotărît ca preotesele mai întîi să-l lepede, după aceia muierile 
diregătorilor satului şi pe urmă celelate toate, adecă, căiţă, vălitură şi păr străin in 
capu ei să nu mai puie, ci să se îndestuleze cu părul său. Şi de aici încolo fieste femeie 
să se obicinuiască a se purta ca pe Sălişte, împodobită cu două cirpe albe în cap 
Duminica, iar peste săptămînă, poate şi cu altă cirpă să-şi lege capu. Această 

                                                           
367 Ibidem, Ţichindeal, f. 132, 1824, f. 138, 1825; Vlãdeni II, f. 19 şi 21, numãr episcopesc 
67, 341, 1833. În 1806, se mai dãduse o lege împotriva luxului. Tot atunci se reglementa 
comportamentul cuviincios al servitorilor şi ucenicilor. 
368 Ibidem, Şesuri, numãr inventar 116. Varianta scurtã, numãr 67, 1833: ,,[...] Ca sã nu 
dãm banii bisericii pe podoabe, ci mai bine pe moşii din carii am putea face ceva folositori câştig”. 
369 Ibidem, Ţichindeal, f. 132. 
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legătură s-a făcut cu învoirea celor mai jos iscăliţi şi s-au pus birsag într-acesta chip. 
Care fămeie nu va împlini şi nu se va supune acestei rinduieli de obşte folositoare să 
plătească zece sloţi de argint şi 25 vărgase pe pelea goală dintîi, iar a doua oară 20 fl. 
argint. Aceasta se întăreşte cu apăsarea degetelor lângă nume”.370 Problema era 
chiar mai serioasă decât părea: femei care aspirau la o anume 
demonstraţie de modernitate în grup, îşi aranjau un coc în vârful capului 
din părul în care înveleau pahare, alte obiecte, pentru a convinge că deţin 
o excelentă podoabă capilară. 

Câţiva ani mai târziu, în paginile ,,Telegrafului Român” se făcea 
popularizarea unei alte ciudăţenii, vizibil asociată aspiraţiilor epocii spre 
,,mândrii” deşarte, care se ,,[…] petrecea tot la nunţi, dar în Rusia [...] În Rusia 
este obiceiul de-a închiria generali retraşi. În haine de paradă, spre a orna cu dânşii, 
serbările date cu ocaziunea nunţilor. Acest obiceiu este respândit mai cu samă in 
cercurile burgesimei, care ţine să arete, ca stă în relaţiuni cu înalţii demnitari. Preţul 
închirierei variază dela cinci ruble de argint în sus, după cum personagiul are mai 
multe sau mai puţine decoraţiuni. Generalul închiriat apare la sărbătoare în uniforma 
de păradă, şi stă mai mult timp. După ce îşi primesce plata, de ordinar (n. n. de 
obiceiu) se îmbată şi dacă se poate se întoarce acasă cu aerul cel mai mândru din 
lume. Acest obiceiu, pe care’l face cunoscut ziarul rusesc ,,Molva”, nu este oare destul 
de comic şi prin urmare destul de elocent?!... Femeia Română”. 

Vasile Moga le sfinţise şcoala cea ,,nouă şi măreaţă” răşinărenilor şi 
îşi lansase acolo opinii fundamentale despre binele şi răul colectiv şi 
individual, consensuale cu ale gazdelor. Tânărul Sava Popovici Barcianu, 
intelectualul clasic ,,de Răşinari”, scrisese încă din străinătate că e nevoie 
ca ,,[...] tinerimea să sporească în învăţătură şi să nu rămână pe lângă atâtea 
osteneli şi cheltuieli cu care comunitatea au ridicat acea casă de învăţătură”, tot cu 
mintea întunecată, ci ,,să se întoarcă cu ea luminată” la casele părinţilor săi.371 
De fapt, este extrem de interesant să observăm cu atenţie o afirmaţie 
aparent paradoxală, la nivelul locului pe care mogaianii îl vor ocupa în era 
şaguniană şi acest Sava de Răşinari este un exemplu. Un istoric local  
care-l pierduse din vedere pe Vasile Moga, scria: ,,[…] Se ştie că Sava 
Popovici Barcianu fusese trimis încă de episcopul Vasile Moga (+1845) la studii la 
Universitatea din Viena, de aceea nu-i de mirare că după venirea lui Andrei Şaguna 
la cârma Bisericii ardelene, el s-a bucurat de toată preţuirea”. Şi mai departe, scrie 
Victor Păcală372 că ,,[…] Progresul şcoalei între 1838 şi 1847 se leagă mai ales de 

                                                           
370 Ibidem, Protocolul de venituri şi cheltuieli din Rãşinari, 1823. Emilian Cioran, Şapte generaţii 
de preoţi, protopopi-profesori, p. 14, 27, 28. 
371 Ibidem,  p. 34, 106. 
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legătură s-a făcut cu învoirea celor mai jos iscăliţi şi s-au pus birsag într-acesta chip. 
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persoana directorului ei, totodată şi prim-paroh al locului Sava Popovici. Acest om 
lucră cu hărnicie neîntrecută la răspândirea ideilor mari”. 

Banii aduşi de pe la stâni şi din comerţul oierilor trebuiau cheltuiţi 
cu folos educativ care, el, aducea după sine şi alte ,,bunătăţi”. În istoria 
protopopului Emilian Cioran şi mai sus citată, ca şi în monografia lui 
Victor Păcală, apar şi alte diverse descrieri despre existenţa locală în 
deceniul patru mogaian: Ioan Bratu, fiul lui Dan Bratu se însoară cu fiica 
popii Daniel, în 14 septembrie 1837, în 14 noiembrie ,,preoţit de ep. Moga” 
în curtea şcolii, înaintea a toţi sătenii, ,,cu mâna de ţărână scrie” în martie, ca 
într-un elan de primăvară; Bucur şi Petru Albu fac şcoala cea nouă în 
Răşinari: ,,[…] Să le fie mai cu drag şi a veni la şcoală şi pruncilor celor din  
Şteaza”. Oricum, ,,cea mai frumoasă şcoală românească din Ardeal”, cu un etaj 
şi cinci săli, cu patru învăţători etc., a fost sfinţită de Vasile Moga în anul 
1837. 

Hotărât, provinciali, transilvanii, mai ales cei români, emigranţi 
,,în Ţară”, ,,bătând pe jos Europa” în războaie, sunt şi ei ,,cu ochii pe delături”, 
observă, împrumută idei şi gesturi, bunuri. Răşinărenii tocmai se puteau 
mândri cu posibilitatea împlinirii unui vis cultural educativ creştinesc: 
şcolarizarea copiilor ,,din toate uliţele satului”. Dar, condamnarea ,,mândriilor 
deşarte” nu excludea impunerea unui comportament decent şi 
concurenţial, nu în ultimul rând ca ,,să nu facă ruşine românilor printre 
ceilalţi”. 

În lipsa unui documentar mogaian mai amplu, care să fi reţinut 
fapte cotidiene de mare semnificaţie, în aproape toate parohiile distrus 
total sau parţial în anii 1848-1849, sau prin alte calamităţi, nu în ultimul 
rând prin ,,negrija” responsabililor săi, vom folosi aici descrieri din 
documente şaguniene, de la începutul păstoririi acestuia, cu trimitere 
expresă la ,,vremuri de demult”, făcând parte ,,dintr-o tradiţie  veche a secolului al 
XIX-lea”, deci inclusiv la cea mogaiană. Le va gestiona mai bine 
episcopul Andrei, cu autoritate, pe unele reuşind să le atenueze ,,nunţile cu 
scandelă” de pe Hârtibaci: preoţii să înveţe poporul, scrie el, „[…] că sfânta 
biserică îngădue şi sloboade veseliile, mai ales cu prilejul nuntelor, dară opreşte a să 
întrebuinţa glume urâte şi ruşinoase, jocuri nepotrivite cu un cuvânt, lucruri obscene”, 
să asculte ca să nu fie ,,ca păgânii şi vameşii”. Încă în primele numere ale 
,,Telegrafului Român” se simte nevoia de a se interveni pe un palier ce 
ţine de educaţia poporului faţă-n faţă cu manifestările societal-
tradiţionale. Precizare principală temporală aici este de genul: ,,au trăit şi 
trăieşte, cândva şi acum” etc. Ca şi observaţiile întemeietoare, „după cum 
povestesc bătrânii” sau ,,dela un timp încoaci” şi chiar scuza: ,,[…] Este adevărat 
că evenimentele din urmă au contribuit foarte mult spre a demoralisa pe popor [...] 
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Românul până mai alaltăieri a fost cu totul părăsit”. Zelul domnului 
corespondent de la poalele Surului ,,[…] pentru păstrarea datinilor celor vechi 
merită toată lauda..., în decurgerea timpurilor trecute, s-au vârât între români..., 
Românul până mai alaltăieri a fost cu totul părăsit”, cu ,,[…] Obiceiuri elineşti, 
străvechi obiceiuri ruginite, devenitoare din păgânitate”, cum era şi ,,jocul miresei 
numit, strigături afurisite” personalizate, care dovedesc o imaginaţie şi 
spontaneitate ieşite din comun, sigur şi o întindere în timp, o experienţă 
greu pieritoare. Multe se vor perpetua, ca un câştig excepţional pentru 
cunoaşterea bogăţiei elementelor tradiţionale româneşti dar ele, susţin 
toţi ierarhii, trebuiau practicate în limite acceptabile pentru canoanele 
creştineşti şi normele moderne de comportare civilizată. 

Folosim documente care prezintă nu doar manifestări şaguniene, 
ci neapărat şi mogaiane, doar că ele erau cu mult mai vechi: scenariul 
unei nunţi de pe Hârtibaci şi un altul, ce ne dă numeroase alte detalii 
despre viaţă, mai ales ,,despărţanii” ale unor ,,economi”, a altor structuri 
locale, a satului românesc, în general. Ambele chestiuni sunt inseparabile. 
Despărţanii nu pot exista decât după căsătorii, de obicei ,,cu nunte”. 
Reglementarea căsătoriilor are în vedere eliminarea despărţaniilor. 
,,Nuntele” privesc, în plus, ,,serbarea petrecaniei” şi normele morale, iar 
despărţaniile ,,pacostile” pe care  le aduc ,,patriei şi credincioşilor”. 

Buna comportare creştinească presupunea, evident, şi în vremea 
mogaiană, reguli de la care nu se puteau face derogări. Şi totuşi, chiar 
înainte de efervescenţa populară descătuşantă paşoptistă, Vasile Moga are 
mari probleme. Preoţii, responsabili şi de acest aspect al vieţii cotidiene, 
trebuie ,,[…] să dojenească cu bine odată şi de doao ori pe ce căsătoriţi, care să dau 
după blăstămăţii şi poartă viaţă scârbavă şi urâtă (n. n. care duce la despărţanii) şi, 
deacă dojana bună nu să vor putea folosi nimica, atuncea să poftească Jurisdicţiia 
mirănească ca să-i pue la pedeapsă îndreptătoare, cu care numai atuncea să urmeze 
când va ponosul ori care parte dintre cei căsătoriţi”.373 Astfel de circulare 
urmează după îndelungi încălcări ale normelor în funcţie. Situaţia dată 
pare a fi asociată mai mult pagubelor destrămării căsniciilor. Atenţia 
acordată căsătoriţilor, din această perspectivă părea chiar mai presantă. În 
plus, pentru tinerii necăsătoriţi în acele vremi funcţiona, ca un reglator al 
,,cuminţieniei fetelor”, mai ales, judecata satului, urmată de excluderea unor 
fete de la un măritiş onorabil. 

În procesul de reglementare a vieţii comunităţilor româneşti 
ortodoxe transilvane, pe care l-a coordonat, Andrei Şaguna nu putea face 
abstracţie de aceste adevărate fenomene, prezente cu mare frecvenţă şi în 
secolul al XVIII-lea. Interesul său pentru căsătorie devine major când 
                                                           
373 Protocoale, Budila, f. 81.  
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constată că ,,taina căsătoriei”, şi ordinea pe care trebuia ea s-o aducă în 
grup, este perturbată prin excesiv de multe ,,procese de despărţanie”. Şi 
aceasta în anii 1850-1852, când se considera că s-a reintrat într-un spaţiu 
al normalităţii, marcat de continuitate şi de inovaţii, în acelaşi timp. După 
o experienţă de câţiva ani în eparhia sa, scrie nici mai mult nici mai puţin 
decât un ,,tratat despre… căsătorie”, tipărit în anul 1854. Sigur, acest pas l-a 
făcut şi pentru că, la un moment dat, ,,cununiile mestecate” (cu greco-
catolicii) erau sursa celor mai dese incidente în interiorul naţiei.374  

Este şi cazul unui raport ce priveşte ştiri scandaloase despre 
,,netrebniciile ce se fac la nunte”. Protopopul care îi trimite informarea, 
Nicolae Ghiaja de la Paloş, făcea parte dintr-o familie extrem de 
onorabilă de preoţi, ceea ce se poate vedea şi din modul în care scrie, 
într-o limbă română ,,mai curate” chiar decât a intelectualilor. De fapt, 
protopopul este doar intermediar, informarea de bază venind de la un alt 
Ghiaja, din Haşfalău, parohie subordonată protopopului Nicolae, care 
scrie ,,în numele preoţimei mai tinere, dar străduitoare”. Descrierea, glisând între 
revoltă şi patetism, abundă în situaţii scandaloase, de la care ei cred că 
toţi preoţii trebuie să se sustragă, dar care multora ,,nu le este iertat” s-o 
facă de către majoritatea din obşte (sau cei mai activi membrii ai ei), iar ei 
depindeau total de credincioşii lor. Era vreo exagerare în aceste descrieri? 
Cu certitudine, nu! Citind atent aceste relatări, oricine a trăit până la 
mijlocul secolului al XIX-lea în satele hârtibăcene îşi poate da seama că 
lucrurile se puteau petrece în anul 1850, sigur şi în ani mogaiani, aşa cum 
scria preotul Ioan din Haşfalău: ,,biceiuri elineşti, străvechi obiceiuri ruginite” 
etc. Chiar şi reacţiile intelectualilor locali din secolul al XX-lea erau 
asemenea observaţiilor preotului: tradiţia avea puternice rădăcini, grupul 
localnicilor era greu de contrazis, unii dintre preoţi înşişi aderau la ele, ca 
elemente intrinseci ale civilizaţiei tradiţionale. Dar interdicţia şaguniană 
din anul 1852, ca preoţii să nu mai fie ,,vornici la nunţi”, a fost respectată 
cu stricteţe. 

Martin Opitz fusese impresionat încă din prima jumătate a 
secolului al XVII-lea de astfel de manifestări, pe care le descrie şi care, în 
sine, ne-au rămas până în zilele noastre, fie şi cu mici adaptări la vremi, 
locuri etc. În drumul său prin Ardeal, cronicarul participă la lucrările 
Dietei de la Cluj, din anul 1622, şi remarcă, cel puţin cu uimire, că ,,se 
interzice românilor să mai umble călare”. Se invocau în acest context ,,mari 
serbări”, un ,,alai mare (illorum fastus)”, ,,tulburătoare de linişte”. Ilie Dăianu se 

                                                           
374 Nicolae Bocşan, Gabriel Viorel Gârdan, ,,Din trecutul relaţiilor interconfesionale 
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întreabă ce putea fi această mare sărbătoare, acest mare alai, care să fi 
supărat atât pe adepţii lui Werböczy şi continuă: „[…] Este cu putinţă că 
acest alai fastuos era cu prilejul nunţilor fruntaşilor români, când mirele şi curtenii 
lui, fraţi de mire şi paranimfii umblau călare, făcând gardă carului care ducea 
mireasa cu lada ei de zestre, cum se fac până azi nunţile ţărăneşti în unele părţi. 
Mirele şi mireasa la români sunt consideraţi şi trataţi drept Înălţatul Împărat şi 
Înălţata Împărăteasă, care îşi au alaiul lor de curteni [...] dintre care şi mulţi călare”. 

Şi în Florenţa din vremea Renaşterii, cu certitudine miresele se 
purtau călare, sub privirile şi în admiraţia tuturor, ca şi la noi, cum a fost 
în Poiana Sibiului, în 1907, unde este deplasat cel mai mare fotograf al 
Sibiului pentru a imortaliza un astfel de moment, practicat, apoi, cu o 
frecvenţă din ce în ce mai redusă. Dar şi în Sălişte, cum ne asigură un 
cronicar avizat.375 

Toate cele de mai sus şi de mai jos, manifestări tradiţionale, 
provocări, replici şi măsuri coercitive, însemnă „viaţă” în forme şi 
împrejurări complexe. Pentru noi, acestea apar, pe de o parte, 
neconforme cu reguli teoretice înscrise în noile norme ale cuviinţei 
comunitare. Pe de altă parte, în oarecare măsură, sunt întruchipări ale 
unor derapaje ce provin din libertăţi deja însuşite de ,,lumea economilor”, a 
unei pături rurale mai curajoase pentru că e mai înstărită. În epoca 
mogaiană cei ce, poate, nu erau capabili să spargă atât de vizibil tipare, 
deşi unele circulare reproduse şi mai sus dovedesc contrariul, îşi onorau 
mai modest condiţia fără a fi renunţat vreodată la manifestarea propriilor 
tradiţii, rădăcinile din care şi trunchiul pe care se dezvoltaseră, regăsite în 
documente şaguniene.  

Şi totuşi... Reclamanţii acerbi din Hârtibaci sunt toţi preoţi 
mogaiani. Ei şi-au însuşit vederile pe care le expun aici dintr-o practică 
preoţească normală, o atmosferă cultivată de tradiţie, dar şi, în mod 
subliniat, de la cerinţele controlate ale ierarhului. De aici, până la a aduce 
în discuţie excelentul său slogan, la limita dintre spaima ruşinii şi 
nădejdea în corectările posibile nu mai e decât un pas: ,,Siliţi să nu 
rămânem ruşinaţi!”, scria el adeseori la finalul unor circulare cu cel puţin 
trei decenii în urmă. În răspunsul şagunian se subliniază că biserica nu e 
împotriva sărbătorilor, dar, iarăşi, cu moderaţie. Pentru actualul ierarh 
vinovaţii, potenţialii pedepsiţi pentru astfel de realităţi, erau preoţii. La fel 
ca şi pentru vremea mogaiană. 

Impresionant cum primesc preoţii astfel de ,,reflecţii ale canoanelor”, 
de la vinovaţii direcţi la preoţi. În anul 1820 se anunţă, prin circulare, că 
nişte preoţi din Bucium, Câmpeni şi Chisarauş ,,n-au avut grijă să întărască 
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Şi totuşi... Reclamanţii acerbi din Hârtibaci sunt toţi preoţi 
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trei decenii în urmă. În răspunsul şagunian se subliniază că biserica nu e 
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Impresionant cum primesc preoţii astfel de ,,reflecţii ale canoanelor”, 
de la vinovaţii direcţi la preoţi. În anul 1820 se anunţă, prin circulare, că 
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375 Transilvania, numãr 8-9, 1944, pp. 709-712 (însemnãrile lui Axentie Banciu). 

şcoale” (un astfel de preot fiind ,,pedecă blestemată” a şcolii), pentru care 
pedeapsa a fost ca ,,[…] minteni să-i lepede din slujbă şi să pue alţi preoţi cu 
rânvă mai fierbinte”, pentru că ,,[…] preoţii lui Hs. să fie cu durere către neam ca 
părinţii cătră fii săi”, în consecinţă ,,să se privegheze”. În acelaşi protocol al 
Budilei se reaminteşte: ,,[…] Cinstiţilor preoţi, bine să luaţi sama ce au petrecut 
numiţii preoţi din sus”, iar la sfârşit ,,un panseu”, nerostit vreodată, discret ca 
o taină, scris într-o seară de iarnă (,,22/10 dechem. 820”): ,,[…] Foarte de 
mirare ca preoţii care în multe rânduri dau înaintea poporenilor şi-i îndeamnă pentru 
şcoali să să canonească şi parohienii, care nici într-un chip nu bagă în samă, să 
râză!”. 

Un decret preluat de Vasile Moga, la7 iunie 1820,376 reluare după  
una mai veche cu cinci ani, ,,la toţi ţircăluit”, ,,[…] parohii, mai nainte de 
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După 35 de ani de mogaianism, Andrei Şaguna, înţelegând foarte 
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prevestindu-se, astfel, ,,despărţanii”. 

,,Despărţaniile” se dezvoltă şi din alte date ale existenţei 
poporenilor, ,,venind de mult din nevoi”, din urmă cu secole şi rămânând 
actuale şi azi, au fost pendularea/emigrarea/deplasarea şi răspândirea 
oierilor transilvani în ţară şi în Europa. De altfel, de la plecarea din familii 
cu anii a oierilor, la plecările la muncă în străinătate de azi, fără familii, 
fără copii şi cu divorţuri dramatice, stările par chiar mai grave decât în 
anii mogaiani şi şagunieni. 

Din anul 1799,378 deţinem următoare plângere şi rezoluţie 
consistorială despre această chestiune de veacuri: ,,[...] Ana, fata lui 
                                                           
376 Protocoale, Budila, numãr gubernial 3255, din 27 aprilie 1820, dar ,,[...] dupã Milostivul 
dicretum din 18 mai 1815, nr. 3909, de aici supt. nr. 434, anul 815”. 
377 A. M. A, document 48 şi 704, 1851, cu rezoluţia şagunianã ,,[…] sã se dea un ţircular la 
Sãlişte despre aceea cum se nasc vãtãmãri între cãsãtoriţi, când bãrbaţii pãrãsesc muerea şi casa lor pe 
mai mulţi ani”; Ibidem, numãr consistorial 17, octombrie 1852. Ana Grama, ,,Arhipãstorul 
şi economii de vite din Ţinutul Sãlişte (1851-1852)”, în Transilvania, numãr 7, 2003, pp. 
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Dumitru Roşca din Sălişte, Ci. Sc. al Sibiiului, prin inşt. sa supt Prez: 29 nov. 
799, să  plânje că, după ce s-au căsătorit cu Toma  Puşchila, tot din Sălişte, puţinică 
vreme trăind cu el, fiind om stricătoriu la furtuşag şi bătându-o, aşa ciufuluită au 
lăsat-o şi el au fujit în Ţara Rumânească, unde, fiind el fujit, ea singură au trebuit a 
să hrăni, precum au putut, şi dăjdile împărăteşti le-au plătit în 6 ani, iarăşi viind la 
dânsa şi bătându-o i-au vândut casa şi o vie şi au mai luat ce au mai aflat şi iarăşi 
au fujit de doi ani în Ţara Rumânească, plătind ea singură dăjdiile pe tot anul 3 
zloţi. Care nice o purtare de grije de dânsa ne având, nice plătind el v-odată 
contribuţia, numai ea singură [...] ea fiind femee săracă şi ne având  putinţă, să roagă 
Cons. ca de acel bărbat, ca de un vrăjmaş al vieţii sale şi necredincios ţerii şi 
împăratului, care nice odată dajde aicea n-au plătit, numai umblă dintr-o ţară în 
alta, să o despărţască dându-i-să înapoi via care au avut de la părinţii săi şi el fără 
ştirea şi voia ei le-au vândut [...] el va  pierde toată judecata şi ca un umblătoriu din 
ţară în ţară şi necredincios ţării şi împăratului să va socoti [...] apoi ne mai viind, 
după atestaţiile şi adeverinţele preoţilor şi ale bătrânilor să ţie sc. prot. judecată şi 
după canoanele bisericii să hotărască, care hotărâre spre revizie să o trimiţă Cons., cu 
toate actele sale”. 

Andrei Şaguna grafiază o intervenţie, despre care nici nu ştim 
dacă a fost cu adevărat trimisă ca circulară, cum a fost proiectată, oierii 
din ţinutul Săliştii fiind mari susţinători ai proiectelor sale. Dar reacţia sa 
este magistrală, dramatică mai ales pentru că se baza pe realităţi mai 
vechi, cu care şi Vasile Moga avusese multe necazuri. El scrie „[…] 
Lăcuitorilor din ţinutul Săliştei!379[...] [că] petrecând, sau într-adevăr la economia 
vitelor lor, sau pe aiurea, cu anii, nemai îngrijind de nevestele sale şi nemai vrând a şti 
cum şi din ce vor trăi şi vor purta poverile publice, întorcându-se preste anni acasă la 
vetrele şi soţiile sale, fără nici o chiverniseală părăsite [...] [umblând] în Ţeara 
Românească, sau ori altunde la Economia vitelor lor, şi apoi petrec acolo, sau 
bagabondează Dumnezeu ştie pre unde şi cu cine, anni întregi, fără de a se mai 
întoarce [...] Pentru că, cine vrea a petrece cu anii păstoriu la turme în ţări străine, 
acela să nu se însoare, ci să rămână de capul său; şi earăşi, cine s-au însurat odată e 
datoriu a-şi păzi casa şi nevasta sa”.  

Şi totuşi, chiar sub strictul control şagunian, practica părăsirii 
familiilor, uneori şi de către femei, continuă. Astfel, apare următorul 
anunţ, la 10 ani de la venirea tânărului episcop Andrei în Ardeal: ,,[…] 
Edict/Prin care Dimitrie Nistor de Religia dreptcredincioasă răsăriteană, din 
comuna Vale, Pretura Orlatului, carele de mai mulţi ani cu necredinţă au părăsit pre 
legiuta sa soţie Maria, tot de acolo, şi nu se cunoaşte locul aflării şi petrecerii lui, să 
îndatorează ca în termin de un an de la datul de faţă [...] negreşit să se înfăţişeze 
                                                           
379 A. M. A., document 825, 1851. 
379 Ibidem, Protocolul sesiilor, 1799, numãr 1022.  
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379 A. M. A., document 825, 1851. 
379 Ibidem, Protocolul sesiilor, 1799, numãr 1022.  

înaintea subscrisului Scaun protopopesc, pentru că la din potrivă şi fără de dânsul se 
vor face cele de Sfintele canoane în asemenea înprejurări prescrise./Scaunul protop. gr. 
răsăritean al Tract. Sibiiului I./Sibiiu, 6 Februarie 1857. Ioann Hania, 
Protopop”. 
 

Împăratul la Sibiu, 1852 
 

Luând în considerare certitudini existenţiale asumate de ştiinţele 
speciale, amintim că prezentul nu este altceva decât o prelungire a 
trecutului şi un început al ceea ce urmează să se petreacă, cu schimbări la 
intervale mai mari sau mai mici. Atunci când individul ori evenimentul se 
consideră ,,[…] o sinteză complexă a socialului, istoria vieţii oferă posibilitatea 
înţelegerii societăţii în perpetuă naştere, coexistă cu societatea structurată”.380 Este 
momentul să reamintim, ca un loc comun, că, fie şi după rupturi brutale 
ale orânduielilor socio-politice, continuitatea în tradiţii sau în fapte 
asumate aceasta, este reală. Cum scriam şi mai sus, ,,viaţa tradiţională în 
vremea episcopatului lui Vasile Moga” poate fi socotită o sumă de 
reprezentări modeste. Vom invoca evenimente şaguniene care, fie şi 
altfel, tinzând spre o vizibilitate mai bună, superioară şi elocventă, se 
regăsesc încă în epoca mogaiană. Aici, demersul poate părea o forţare, 
pentru că tocmai aici a intervenit o adevărată ruptură în totul: Revoluţia 
şi Rebelia din anii 1848-1849! Căci, cum s-ar fi stabilit relaţiile descrise 
aici între vechii împăraţi şi români, fie ei şi sălişteni şi răşinăreni. În acest 
joc, nicio parte nu era pregătită şi dispusă să facă astfel de demonstraţii 
cu nici măcar cinci ani înainte, ori măcar să schiţeze aceste gesturi, 
incredibile. Deci, acestea sunt cu adevărat şaguniene, dar pregătirea lor se 
făcuse, nevăzut, pe un fond mogaian. 

La deschiderea societală din anul 1852, a reacţionat societatea atât 
de prompt doar provocată de experienţa din revoluţie, din îndemnurile 
şaguniene, entuziasmul general al epocii? Da, numai că ea avea, totuşi, şi 
un exerciţiu de acest fel cu personaje din propriul mediu, cu vizita 
episcopului Moga la Răşinari în anul 1815, de exemplu. Apoi, numeroase 
note formale, costume, aranjament de grup etc., erau unele consacrate şi 
păstrate în timp. Ne referim la marile serbări şi manifestări româneşti, un 
neam încă nescăpat cu totul de iobăgie, dar încrezător în viitor, din iunie 
1852, cu prilejul vizitei împăratului în Ardeal. Acum, Axente Sever, un 
paşoptist consacrat, se erijează în maestru de ceremonii prin suflul său 
inepuizabil aducând în faţă rememorarea propriile izbânzi pro-
împărăteşti din rebelie. Dovezile de împletire a formelor de manifestare, 
                                                           
380 Florica Vasiliu, ,,Istoria vieţii-sintezã a timpului social şi individual”, p 44.  
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a celor noi cu cele vechi, în deplină continuitate, sunt extrem de 
numeroase şi vom urmări câteva mai jos. 

În primele reglementări de viaţă preoţească şaguniene, încă din 
vremea vicariatului său, îmbrăcămintea preoţilor ocupă un loc special, 
pentru că ea, nu-i aşa, este cea mai vizibilă şi face prima impresie. Cu 
prilejul celui mai însemnat moment din primii  ani ai episcopatului său, 
subiectul a revenit cu o nouă acuitate şi şi-a dovedit însemnătatea. Deşi 
suntem la doar doi ani după stingerea rebeliei, deci insuficient de mult 
pentru ca datele generale de reprezentare mogaiane să se fi schimbat cu 
totul, admitem că Andrei Şaguna are un succes deosebit cu impunerea 
regulilor sale stricte, tocmai în faţa împăratului Franz Joseph, în vara 
anului 1852, cu prilejul celebrei sale vizite în Transilvania, impresionând 
pe toţi cei ce-i priveau, un grup compact de preoţi frumos îmbrăcaţi cu 
,,cinstitele lor ornate”, tunşi, cu bărbi respectabile bine îngrijite, respectuoşi 
şi demni:381 ,,[...] după sosirea la graniţă a principelui de Schwarzenberg, 
guvernatorul Transilvaniei, împreună cu mai mulţi militari şi civili oficioşi”, „[…] 
Preste o jumătate de oră sosi spre acelaşi scop şi Preasfiinţia Sa D. Episcop diecesan 
barone Andrei Şchaguna, petrecută de mai mulţi protopopi şi preoţi”. Ierarhul şi 
„[…] preoţimea, îmbrăcaţi în odόrele cele pompόse bisericeşti pe partea arcului [de 
triumf] de către Banat, iară poporul şi tinerimea şcolară din satele de prinprejur, pe 
cea de cătră Ardeal”. Monarhul se dădu jos din trăsură, primi pe principele 
guvernator, de altfel un apropiat al ierarhului român, apoi chiar el „[…] 
îşi îndreptă paşii săi cătră d. Episcop şi preoţimea Română”. 

Câteva zile mai târziu, după episodul primei impresii, clerul 
şagunian îl întâmpină entuziaşti pe împărat la Sibiu, unde ,,însuşi Poporul” 
îşi expune, cu mândrie, datele comunitare. 

Aşa cum îşi manifestaseră răşinărenii, în faţa ierarhului lor, Vasile 
Moga, acelaşi fel de admiraţie, condiţionată de îmbunătăţirea propriei lor 
vieţi, şi sentimente, într-un scenariu asemănător, dacă nu acelaşi, cum 
scrie în însemnarea unui preot al locului în anul 1815: ,,[…] Sâmbătă, 
înaintea vecernii, au eşit călări toţi juraţii şi bătrânii şi alţi voinici mai tineri, tot 2 
câte 2 înaintea Domnului Vlădică până în capul Dumbravei [...] apoi s-au îmbrăcat 
D. ep. cu Mintia, preoţii cu sfitele, diaconii cu stiharele şi aşa toţi dimpreună cu tot 
satul făcând Litie au mers la biserica cea nouă şi acolo cu toţii au făcut vecernia [...] 
că intre tot norodul eră o foarte mare şi nespusă bucurie [...] Şi aşa, cu toţii, de multe 
ori pomenitul Arhiereu cu preoţii, diaconii, juraţii şi bătrânii, întru adevăr osteniţi, 
dar în nespusă bucurie [...] sculându-se au pornit cătră casă petrecându-l iarăşi o 
ciată de voinici până la drumul jumătate. Şi aşa s’au început sfânta slujbă în biserica 
din Copăcele”. 
                                                           
381 Gazeta Transilvaniei, numãr 54, 9 iulie 1852, pp. 205-206. 
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381 Gazeta Transilvaniei, numãr 54, 9 iulie 1852, pp. 205-206. 

1817. Sau şcheienii, cu doi ani mai târziu, în septembrie 1817 
(acest sezon de vară amăgitoare, în Ardeal era numit ,,văruţă”), cu un 
prilej la fel de impresionant ca în 1852: ,,[…] La 1 Sept. 1817 împăratul 
Francisc I, împreună cu împarăteasa Carolina, sosiră în Braşov şi cu acest prilej, a 
doua zi, o duminecă, vizitară şi biserica Sf. Nicolae. Părintele Pitiş, vorbind de 
această înaltă vizită, spune: Au venit la Biserica bătrână la 2 ceasuri după prânz şi 
au ieşit mulţi preoţi întru întâmpinare îmbrăcaţi, şi tot norodu şi au strâns multe 
jelbi. Despre acest fapt se vorbeşte mai pe larg în cronica vicenotarului companiei 
greceşti din Braşov, Antonie Constantin, care spune: Au ieşit [în întâmpinarea 
perechii imperiale] Saşi îmbrăcaţi cu mondururi... şi toate ţehiurile au ieşit cu 
steagurile sale, şezănd în rănd lăngă Magistrat. Aşijderea şi neguţătorii au şezut, şi 
la Braşovechi au făcut o pilamidă (sic!) ca o poartă şi deasupra au pus copii îmbrăcaţi 
dela ţehiuri cu haine şi cu cununi de flori în cap şi copilele iarăşi îmbrăcate cu 
viganuri albe. Şi cănd au întrat în Uliţa Vămii, au început a striga: Vivat!”.382 

 
Un scurt episod omagial-literar 

 
La începutul secolului XX, ,,Telegraful Român” publică, în 

,,Foişoara” sa literară, mai multe piese de arhivă sentimentală şi 
documentară. Una dintre acestea este ,,O poezie ocazională”.383 Pentru 
episcopul Vasile Moga mai apăruse o dedicaţie generoasă, cea a lui Ioan 
Barac.384 Creaţie literară de acest gen, caracteristică mediului şi epocii, 
făcuse şi Vasile Aaron, cu studii şi activitate predominant juridică.385 Cum 
precizam şi în segmentul de text dedicat  cumpărării ,,caselor seminariului”, 
aici autor este preotul Dimitrie Pisoiu (Piso), iar în nota introductivă din 
gazetă se specifică: ,,Preotul Petru Perian din Trestia, protopresbiratul 
Zarandului, ne trimite nişte versuri aflate într-o carte bisericească, scrise acolo de 

                                                           
382 Candid Muşlea, Istoria Bisericii Sf. Nicolae din Şcheii Braşovului, volum II, p. 235, 246. 
Dupã cronica vicenotarului companiei greceşti din Braşov, Antonie Constantin. Vezi şi 
înmormântarea unui boier Costachi Ghica. Cf. Nicolae Iorga, Acte în româneşte şi câteva 
greceşti din arhivele companiei de comerţ oriental din Braşov, Vãlenii de Munte, 1932, p. XXXIX.  
383 Telegraful Român, numãr 81, 1906. Un urmaş al acestui Dimitrie, Sabin Piso, paşoptist 
atestat, protopop pe o parte din protopopiatul Geoagiului prin voinţa imperativã a 
episcopului Andrei, citat şi mai sus, a fost şagunian deosebit de activ, aproape exaltat, 
cum a fost înaintaşul sãu Dimitrie faţã de protopopul ,,pretin” şi chiar de episcopul-
vlãdica Vasile Moga, chiar şi dupã un deceniu de la instalarea acestuia. Sabin Piso a 
murit în anul 1903, la 91 de ani, al 70-lea an de preoţie. 
384 Translator şi învãţãtor, ,,diortisitor”. Fiul sãu, Iosif, a fost mogaian târziu, dar şi 
şagunian de marcã. Vezi: Candid Muşlea, Istoria Bisericii Sf. Nicolae din Şcheii Braşovului, 
volum III, pp. 136-137.  
385 Vezi şi: Vasile Aaron, Scrieri antume, 1806-1821, ediţie îngrijitã şi studiu introductiv de 
Liliana Popa, Ioan Popa, Cluj-Napoca, Editura CURS, 2013.    
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însuşi autorul lor, la anul 1820. Sunt intitulate astfel: Versuri aşezate spre cinstea 
P. Protopop neunit Varmeghii-Zarandului, Tovie Perian, în care  verşuri şi din 
sfânta scriptură de la cartea lui Tovie este ceva adus înainte; s-au făcut prin mine cel 
slab şi mai de rând între preoţi Dimitrie Pisoiu, paroh la Săcărâmb m. p.”. 
Versurile sunt următoarele: ,,[…] Dintre tot ce e zidire/Cu înţelegătoare 
fire,/Care pe pământ trăeşte,/Mai de frunte omul este,/Pe carele Dzeu/După mărit 
chipul său,/Din ţărână l-au zidit/Precum e alcătuit [...]/Văzând mai pe urmă 
Domnul/Că se înmulţeşte omul,/Le-au pus din ei stăpânire,/Spre buna 
ocârmuire,/Şi-npărţindu-le pământul/Tot bine, cu amăruntul/Şi-au deschilinit ţări 
multe/Care mici, care de frunte [...]/Ba lăudatul nost vlădică/Tot lucruri nouă 
ridică./Pune protopopii nouă,/Cari-s mari, le împarte în două”. Textul continuă 
cu o prezentare sentimentalo-documentată despre personajul Tovie, 
concluzionând: ,,Această pe scurt poveste/Cetească-o cine voeşte,/Că este în Biblie 
scrisă/Mai pe larg şi mai deschisă,/Care de Tovie spune/Şi de alte fapte bune”. În 
ultimele 60 de versuri, din totalul de 212, stilul pieselor de folclor este 
dominant, uneori unic, cum era în general şi în literatura cultă a epocii 
mogaiane, când nu abundau piesele de epic medieval, ori de poveste 
populară. Însuşiri de adevărat rapsod ale preotului mogaian Dimitrie abia 
în acest context se remarcă. Asemenea lui probabil au fost mulţi alţii, ale 
căror contribuţii s-au pierdut, ori mai aşteaptă să fie descoperite şi apoi 
publicate. 

Aici, el reface şi la ,,rugăciunea din urmă” a protopopului Tovie, cel 
lăudat: ,,[…] Doamne Isuse Christoase/Eu sluga ta ticăloasă,/Tu eşti de om 
iubitor/M-ai ales să fiu păstor,/Iacătă’ţi Doamne talanţii/Şi am făcut cu dânşii 
alţii,/Cinci talanţi mi-ai dat în mână/Pe lângă care cu râvnă bună,/Am lucrat şi 
alţi cinci, iată/Dau dobândă deodată,/Cinci talanţi Doamne mi-ai dat/Cu cari eu 
am şi lucrat,/Făcând cu dânşii alţi cinci./Acum mă iau de aici,/Că-ţi mulţămesc 
sfinte ţie/ Ca şi prorocul Ilie/Zicând: Acuma mă mută/Că am trăit vreme multă 
[…]/Şi poftindu-ţi sănătate/Îţi trimit această carte,/În care cu ispitire/De vei afla 
netogmire,/Eu cred că fără imputare/Vei face îndreptare/Şi-ţi rămân slugă 
plecată/Sărutându-ţi mâna dreaptă./În toată vremea iubit pretin Dimitrie Pisoiu 
mp, paroh neunit la Săcărâmbu. S-au scris la 3 Martie 1820”. 

Nu ştim cât a corectat intermediarul textul original, nici cât a fost 
îndreptat în redacţia ,,Telegrafului Român”, nici nu ne interesează în mod 
deosebit valoarea de operă literară a poeziei. Pe lângă o oglindă în care se 
reflectă, totuşi, creaţia literar-religioasă locală, aici se sesizează şi 
percepţia felului în care a fost receptată, la vremea dată, venirea în scaun 
a episcopului român Vasile Moga. Dar şi marile sale realizări: cumpărarea 
caselor seminarului, cum arătam şi într-un subcapitol anterior, şi 
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organizarea administrativă eficientă, producătoare de nădejdi, fie şi 
interesate, chiar nefinisată, dar reală şi de deasupra trecutului umilitor. 

În ceea ce priveşte aprecierile aplicate textelor mogaiane, dar şi 
ale mai apreciatului om de cultură al epocii Vasile Aaron, este invederat 
că ele sunt incontestabile judecăţi aspre. Cunoaşterea operei acestuia din 
urmă, sigur sursă de lecturi în bibliografia mogaiană, favorizează 
înţelegerea unor aspecte specifice epocii, a personajului nostru principal. 
Vasile Aaron era un personaj aparte pentru acel mediu, care ,,[...] şi-a 
petrecut viaţa în Sibiu ca fişc, adecă advocat al consistoriului de la Episcopia 
ortodoxă răsăriteană”, ,,[...] un funcţionar permanent al acestei instituţii 
ecleziastice”,386 scriu comentatorii de de azi ,,ai fişcalului”. Aprecierile asupra 
încercărilor oamenilor de condei ai începutul secolului al XIX-lea făcute 
de la înălţimea sporului înregistrat de creaţia literară în anii postpaşoptişti, 
de fapt şi acesta modest, sau al secolului  al XX-lea, pot fi puse în limite 
acceptabile numai dacă sunt însoţite de anumite precizări: comentatorii 
lor ,,[…] nu au avut în vedere faptul că la acel început de secol XIX poezia 
transilvană cultă era slab reprezentată”, scriu exegeţii operei de tipul creaţiilor 
şi traducerilor epice ale lui Vasile Aaron.387 În versuri ocazionale pentru 
episcopul unit al Blajului, Ioan Bob, combătând atacurile la adresa 
sărbătoritului, în anul 1806, Vasile Aaron publică versuri probabil 
cunoscute lui Dimitrie Piso: ,,[…] Imediat ce au trecut vremile turburate/Şi cu 
greu harţ încurcate”. Imediat ce a strălucit raza păcii, episcopul s-a angajat în 
acţiunile de mult gândite: ,,[...] Îndată, bunul Părinte/Să porni foarte 
fierbinte,/A vărsa bani alla gros/Spre al clerului folos,/Şi pentru prunci cu 
dorire/Spre spor întru procopsire”.388 

Să adăugăm că Vasile Moga era restricţionat în propria exprimare 
de regulile asociate limbajului textelor religioase, apoi de cel 
administrativ. Nu în ultimul rând, de obligaţia sa de a comunica arid, 
despre războaie, milă pentru păgubiţi în dezastre etc., la un nivel 
compatibil cu puterea de înţelegere, de recepţie a adresanţilor săi: turma 
credincioşilor, predominant analfabeţi. Însă, beneficiind de o cultură de 
tip folcloric care s-a dovedit salvatoare pentru toţi. 

Un discurs rostit, chiar scris, de tânărul şi proaspătul episcop 
Vasile Moga din colecţia mitropopliei sibiene, concept incomplet, se 
adresează  participanţilor la  instalarea sa din Cluj, pentru noi mărturie de  
gândire şi limbă românească: ,,Prăznuirea aceasta”, scrie noul episcop, 

                                                           
386 Liliana Popa, Ioan Popa, Vasile Aaron. Miracole mitologice şi învãţãturi moral-creştine, Cluj-
Napoca, Editura CURS, 2015, p. 33.    
387 Ibidem, p. 16. 
388 Ibidem, p. 28. 
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,,[…] care Exţelenţia voastră pentru întroducăluirea smerenii meale în stepenea (n. 
n. treaptă, rang) Episcopească, cu milostiva sa faţă aţi binevoit astăzi a o împodobi şi 
la care prăznuire voi încă, iubiţilor fraţi, [fiilor sufleteşti şi toţi] ceialalţi cinstiţi 
ascultători împreună a fi nu v-aţi prejetat, precum despre o parte tare mă veseleşte şi 
ca să fiu cu toată îndrăznirea mă îndeamnă, aşa despre altă parte nu puţină grije şi 
oareşcare întristare îmi aduce. Pentru că de mă voi lăţi cu gândul la aceaea, precum 
spre pomenita Deregătorie Episcopească, prin slodele votumuri ale iubitului cler sânt 
ales, precum Exţelenţia voastră şi În K. Gubernium aleajerea aceasta cu părintească 
recomendaţie aţi binevoit a o sprijini şi precum a sa preaosfinţita mărire înpărătească 
aleajerea clerumului şi puternica mijlocire a Exţelenţii voastre şi a În K. Gubermium, 
cu mila sa cea preanaltă au covârşit, nu poci ca să nu mă bucur şi ca să nu primesc cu 
îndrăznire dregătoria aceasta la care mă văz chemat”.389 

A judeca texul lui Vasile Moga altfel decât în împrejurările în care 
a fost elaborat este neavenit. În cazul funcţiei sale se cereau, bineînţeles, 
însuşiri compatibile cu arta expresiei verbale nu neapărat elevate, dar 
eficiente. El n-o avea, când simpli parohi şi preoţi o aveau. În actele 
interne, intermediarii protopopi au uneori sclipiri de limbă românească 
profundă, uşor de înţeles, populară, curată. Iar când se dezlipesc de 
expresiile greoaie funcţionăreşti devin magiştri ai limbii româneşti 
convingătoare, pe înţelesul tuturor, actuale. La data la care Vasile Moga 
scria probabil textul de mai sus, cu pronunţat caracter specific, cum era şi 
firesc, contemporanul său, poetul Vasile Aaron publica două cărticele, 
apreciate ca atare, ale căror titluri sunau aşa: Perirea a doi iubiţi adecă: jalnica 
întâmplare a lui Piram şi Tisbe, cărora s-au adăugat mai pe urmă Nepotrivita iubire 
a lui Echo cu Narţis (1807), Vorbire în versuri de glume întră Leonat beţivul, om 
din Longobarda, şi întră Dorofata, muierea sa (1815) şi Istoria lui Sofronim şi a 
Haritei cei frumoase, fiicei lui Aristef, mai marelui din Milet (1821).390  
 

La ieşirea din scena lumii pământeşti 
 

Datele principale ale unei circulare care a plecat de la Consistoriul 
sibian în 29/17 octombrie 1845, cu numărul 565, şi în care ,,Se vesteşte 
mortea episcopului Vaszilie Moga” şi înlocuirea sa în rugăciuni cu ,,mitropolitul 
Josif” (sârbul Rajacici). Însemnare din 2 noiembrie 1845, în Protocolul din 
Mag, semnează: ,,Petrus Bodilla mp.”, Petru Bădilă, paroh la Biserica 
,,Sfântul Luca” din Sibiu, în cadrul unei ,,vizitaţiuni protopopeşti prin 
protopopiatul Miercurea”. De fapt, prin protopopiate se trimisese şi ,,o 
circulară cu pecete neagră”. 
                                                           
389 B. M. A., Fond Vasile Moga, numãr 1882. 
390 www.wikipedia.org/wiki/Metamorfoze, accesat la 23 iunie 2017. 
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La ieşirea din scena lumii pământeşti 
 

Datele principale ale unei circulare care a plecat de la Consistoriul 
sibian în 29/17 octombrie 1845, cu numărul 565, şi în care ,,Se vesteşte 
mortea episcopului Vaszilie Moga” şi înlocuirea sa în rugăciuni cu ,,mitropolitul 
Josif” (sârbul Rajacici). Însemnare din 2 noiembrie 1845, în Protocolul din 
Mag, semnează: ,,Petrus Bodilla mp.”, Petru Bădilă, paroh la Biserica 
,,Sfântul Luca” din Sibiu, în cadrul unei ,,vizitaţiuni protopopeşti prin 
protopopiatul Miercurea”. De fapt, prin protopopiate se trimisese şi ,,o 
circulară cu pecete neagră”. 
                                                           
389 B. M. A., Fond Vasile Moga, numãr 1882. 
390 www.wikipedia.org/wiki/Metamorfoze, accesat la 23 iunie 2017. 

Cum ajunge Vasile Moga să scrie atât de neglijent o listă de 
protopopi, cu greşeli şi corecturi abuziv de numeroase, pe o pagină plină 
de pete de cerneală şi linii nejustificate, aproape la fel de nepotrivită fiind 
şi lista cu cheltuielile pe care le-a făcut la casa clerului.391 Pentru că, din 
ceea ce ne-a rămas obiectiv în documentaţia mogaiană, acestea sunt 
capete de acuzare, nu fără temei, mai ales dacă vom privi la ordinea 
birocratică şaguniană, dar şi de la unele protopopiate, ca să nu mai 
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cuie, coşuri, pociumpi, roabe, stâlpi, cuptoare, paturi la seminariu, buţi de var, 
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protocoale, de unde trimitea dublete la guberniu, ca unor stăpâni chiar şi 
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chestiuni conflictuale majore sau minore. Dintre toate acestea, cu 
siguranţă multe erau simţite ca o hărţuire apăsătoare, nedreaptă. 

Totul se amplifica la el pentru că îi lipsea încrederea, credinţa că 
mai poate face ceva benefic ,,pentru poporul sieşi încredinţat”. Altfel, sectorul 
arhivistic mogaian este destul de bine acoperit, dacă privim măcar la 
seriozitatea, neexersată, subsumată în mod real birocratismului eficient şi 
chiar la preocuparea pentru estetica actelor. Mai ales la protocoalele 
sesiilor, la existenţa celor două tipuri de indici, alfabetici şi de la intrarea 
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oricărui preot şi să reziste mult peste timp. Şi dacă observăm cu interes 
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Când, în anul 1871, marele edificator, mult admirat şi cu o 
literatură referenţială excepţională peste timp, Sfântul Mitropolit Andrei 
                                                           
391 Ana Grama, ,,Din istoria bisericii noastre. Casele seminariului/Casele 
episcopeşti/Casele clerului din Sibiu”, p. 300. 
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Şaguna, la capătul puterilor, se emoţionează până la lacrimi şi ,,plâns în 
hohote” în prezenţa unor studenţi care îşi manifestau recunoştinţa faţă de 
lucrările sale perene, din multe puncte de vedere acesta era într-o situaţie 
personală similară cu cea a predecesorului său. Răul cel mai mare adus în 
societate de starea lui Vasile Moga era acela că ,,[…] oamenii din jurul lui 
deveniseră de tot sclavisaţi, perduseră toată încrederea în forţele proprii, precum şi 
toată speranţa în mai bine […] ajunseră a crede că aceasta era soartea, acesta e 
destinul bisericei noastre”,392 prea devreme şi cu o convingere prea adânc 
înrădăcinată, ca în orice grup prepaşoptist european.    

Altfel, relaţiile omeneşti ale lui Vasile Moga, culminând cu cele de 
familie, de mica familie mogaiană, îngreunată de oameni mediocri şi 
multe fete de măritat, va beneficia din partea noastră de o altă tratare, aici 
reluând doar un citat din Ioan Petric, la un moment dat protopop de trei 
protopopiate (Braşov 2, Hidveghi, Trei Sacune). La îndemnul expres al 
episcopului Vasile Moga, prieten al tatălui său, acesta îl aduce la 
Gimnaziul Romano-Catolic din Sibiu, timp în care episcopul ,,l-a ţinut la 
sine” până la terminarea studiilor gimnaziale. După moartea bătrânului 
Petric, tocmai pentru a-l înlocui pe acesta, a fost invitat de Vasile Moga 
să se îndrepte spre cariera preoţească şi a devenit teolog. Doar că pentru 
acest post va fi hirotonit fratele său Radu ,,Rudolf” Petric. De ce? Pentru 
că lui i se deschiseseră cu totul alte perspective: tocmai i se făcuse 
cunoştinţă cu o strănepoată a episcopului, fiica ,,comersantului” G. Oniţiu 
din Sebeş. Mereu preocupat de soarta rudelor sale, episcopul, şi familia 
sa, apreciindu-i sincer şi interesat calităţile, i-a ,,[…] oferat de soţie (n. n. pe 
strănepoata episcopului), dacă me va alege poporul din Braşovul vechiu, de unde 
promovase protopop Petru Gherman la Biserica Sf. Nicolae din Scheiu”, scrie la 86 
ani Ioan Petric393 într-o autobiografie. 

Când episcopul mult dorit la începutul secolului al XIX-lea ,,a fost 
dat pământului”, contemporanii mai bătrâni se duseseră de mult, cei mai 
tineri îl tratau ca pe un personaj depăşit, deşi protopopiatele şi Consistoriul 
erau pline de neamul mogaianilor. Peste sebeşeni se aşternea o tăcere 
semnificativă, atât cât pentru braşoveni şi mărginenii sibieni înfloreau 
nădejdi de mult reprimate. Simţea episcopul că e vremea să se ducă şi el. 

Într-un volum de pionerat, recuperator, iniţiat şi realizat de 
arhimandritul istoric Ilarion Puşcariu,394 găsim notiţele autorului, despre 

                                                           
392 Ioan Hanea, Seminariul teologic şi pedagogic „Andreian” al archidiecesei ortodocse române, 
reluat de noi în revista Transilvania, numãr 9-10, 2008, pp. 1-2, 80, 92.   
393 Ana Grama, ,,Îndatoraţi la o comemorare-Ioan Petric (1903-2003)”, în Angvstia, 
numãr 8, 2004, pp. 79-108.  
394 Ilarion Puşcariu, Documente pentru limbã şi istorie, volum II. 
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392 Ioan Hanea, Seminariul teologic şi pedagogic „Andreian” al archidiecesei ortodocse române, 
reluat de noi în revista Transilvania, numãr 9-10, 2008, pp. 1-2, 80, 92.   
393 Ana Grama, ,,Îndatoraţi la o comemorare-Ioan Petric (1903-2003)”, în Angvstia, 
numãr 8, 2004, pp. 79-108.  
394 Ilarion Puşcariu, Documente pentru limbã şi istorie, volum II. 

o altă însemnare: ,,[...] La cea din urmă ordinăciune a episcopului Vasilie Moga 
din 29 Iuliu 1845, aflăm după subscriere următoarea notiţă:/(Bun voitoriu episcop, 
Vasilie Moga m. p.)”, iar mai departe: ,,[...] Dumnezeu să-l pomenéscă întru 
împĕrăţia sa, că au fost episcop bun, care a murit în zilele noastre, adecă la Octomvrie 
16 şi l-au îngropat Vineri în 19 Octomvrie 1845, în vêrstă de 82 de ani, Ioan 
Puşcaş, diac, absolut filosof”. Tot cele 28 documente despre episcopul Moga 
ce figurează în volum, par a proveni din colecţia personală a fratelui 
arhimandritului, Ioan cavaler de Puşcariu. Apoi, ,,[...] Dl. Ioan Paraschiv, 
subjude regesc în Sas-Sebeş, la rugarea mea-scrie mai adeparte părintele Ilarion-nu 
numai mi-a pus la disposiţiune portretul episcopului Vasiliu Moga-unicul esemplariu 
ce s-a păstrat-spre folosire pentru cartea mea”, dar el l-a oferit mitropolitului 
Miron Romanul, ca să-l folosescă la Arhiepiscopie, el fiind mulţumit să-şi 
păstreze  o copie a acestui portret. 

Pe acelaşi arhimandrit înţelept, Ilarion Puşcariu, îl bănuim autor al 
textului caracterizant de mai jos,395 în limitele unui obiectivism remarcabil, 
specific acum unor intelectuali maturi, deja standardizat pentru descrierea 
epocii mogaiane, exceptând istoricii pătimaşi de tipul lui Nicolae Iorga. Îl 
socotim important pentru că este redactat, într-un nou secol, la 60 de ani 
de la dispariţia din peisajul lumesc a primului erou al remarcilor sale, 
episcopul Vasile Moga, şi la mai bine de 40 de ani de la cea a ultimului 
erou, mitropolitul Andrei Şaguna. Trecerea timpului îi permitea, îl obliga, 
după toate câte se spuneau şi scriau la acea data, la o reprezentare cât se 
poate de obiectivă, echilibrată, a doi ierarhi români ortodocşi transilvani de 
peste o jumătate din tulburătorul secol al XIX-lea. Devenise clar că 
amândoi aceştia au fost prezenţe esenţiale în viaţa românilor, acolo unde se 
cuvenea să fie fiecare la momentul dat: Vasile Moga să reziste în (oarecare) 
linişte: ,,[…] îngăduindu-vă unii pe alţii în iubire, Silindu–vă să păziţi unitatea 
Duhului, întru legătura păcii” (Efeseni 4, 1-3); iar Andrei Şaguna să lupte cu 
diplomaţie şi vigoare în anii redeşteptării naţional-europene. În fiecare 
dintre aceste epoci, fie cei ,,absolutistici”, fie ,,în liberalism”, apoi în ,,monarhia 
bicefală”, Marele Andrei a acţionat şi el cum putea fi mai eficient, mai 
dedicat misiunii sale. Dar, ultimul mesaj transmis de mitropolitul Andrei, 
celebru şi mereu citat, este: ,,Nu vă sfădiţi!”. 

Ilarion Puşcariu, cleric şagunian şi istoric-editor de documente, 
de probitate neîndoită, fără accente condescendente scria: ,,[…] Cu 
perderea mitropoliei vechi de Alba-Iulia, Românii rămaşi credincioşi religiunii 

                                                           
395 Vezi şi descrierea unui episod din viaţa personalã de la începutul textului din care 
citãm. Cf. Ilarion Puşcariu, Elie Miron Cristea, Mateiu Voileanu, Biserica  Catedralã de la 
Mitropolia Ortodoxã Românã în Sibiu. Istoricul zidirii, 1857-1906, Sibiu, Tiparul Tipografiei 
Arhidiecezane, 1908, p. 3.  
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strămoşeşti au perdut ierarhia lor şi au rămas ca turma fără păstori preste 60 de ani; 
dară şi după restaurarea ierarhiei, biserica română ortodoxă din Ungaria şi cu 
deosebire din părţile Ardealului era lipsită de drepturi şi încătuşată de prejudiţiile 
timpurilor trecute. În mijlocul prigonirilor şi nedreptăţilor, chiar şi în timpul mai 
apropiat, episcopul Vasile Moga şi oamenii timpului său îşi perduseră toată 
încrederea în sine şi orice speranţă de o îndreptare în spre mai bine. Ei erau 
concrescuţi cu suferinţele, încât nu mai simţeau jugul greu ce-i apăsa; starea aceasta 
umilită o socoteau ca un destin al sorţii poporului român”. Şi nici aşa nu au 
renunţat la a fi şi a creşte, completăm noi. ,,Fericitul mare arhipăstor Andrei 
Baron de Şaguna” a venit să scoată poporul ,,din casa robiei” pe valurile unei 
revoluţii de la data la care nimic nu a mai putut fi ca înainte, cel puţin în 
Europa. Pentru aceste date el a fost, într-adevăr, un ,,bărbat fenomenal”. 

Dacă unul dintre protopopi îi prezintă ,,retragerea” cum se vede 
mai sus, lapidar (şi încă este vorba despre soţul unei nepoate a lui, asesor 
şi protopop pe toată perioada episcopatului mogaian), alţii îşi strunesc 
,,peana” pentru a face faţă cu bine momentului, sigur, posibil mai mult 
pentru propria lor glorie, o ieşire paşnică din peisajul monoton, decât 
alimentaţi de o admiraţie reală pentu cel plecat în lumea celor drepţi. Unii 
,,exuberanţi în peană”, pur şi simplu. Este cazul unei cunoştinţe a noastre 
de mai sus, protopopului-declamator Petru Pop din Breţcu,396 remarcat şi 
cu prilejul altor întâmplări, singurul protopop pe care-l va schimba prin 
decizie publică Andrei Şaguna. Acceptat de Vasile Moga cu 
personalitatea-i debordantă, el va fi taxat de tânărul viitor episcop pentru 
că nu înţelesese cum bătălia paşoptistă se încheiase, militantismul său 
dezvoltat în secuime, ca o sursă de noi neînţelegeri, trebuind aplanat. În 
protocolul din Boroşneul Mic,397 preotul local preia de la el următorul 
mesaj, grafiat cu chirilice într-o vreme şi un spaţiu în care se scria 
permanent cu latine în ortografie maghiară: ,,[…] 565.845, Nr. 
Conzistoriumului Episcopesc, Cinstiţi Pravoslavnici Parohi ai Protopopiatului 
Haromsek, mie în Hs. iubiţi fraţi!/Astăzi desedidind o ofiţioasă poruncă de la 
luminat Conzistorium Episcopesc al nostru cu pecete neagră, care aceasta nu numai 
pre dinafară fu cu semne de jale, dară înlăuntru plin de întristătoare cuvinte vestind 
că prea bunul nostru părinte şi mai mult decât părinte, Măria sa Domnul nostru 
Episcop Vasilie Moga la 29/17 ale acestia luni octber dimineaţa la 6 ceasuri s-au 
mutat de aicea la vecinicile lăcaşuri. Jalnic, jalnic, jalnic, o de câte ori voi putea zice de 
mare obidă va fi vestea aceasta că noi rămânem fără părinte, fără stăpân acum odată, 
care din detto 29 cu Nr. conzist. 563 cu acel adaos mi-l face cunoscut Cinstitul 

                                                           
396 Ana Grama, Români sud-transilvani în secolul al XIX-lea. Judeţul Covasna, Sfântu 
Gheorghe, Editura Arcuş, 2006, pp. 23-79. 
397 Ibidem, p. 42. 
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396 Ana Grama, Români sud-transilvani în secolul al XIX-lea. Judeţul Covasna, Sfântu 
Gheorghe, Editura Arcuş, 2006, pp. 23-79. 
397 Ibidem, p. 42. 

Conzistoriu, ca şi eu să-l fac cunoscut Sf. voastre, ca de aice înainte pentru bunul 
nostru părinte să vă ţineţi de datorie fieşte care a-l pomeni la toate rugăciunile 
bisericeşti între cei morţi, trista întâmplare să o faceţi cunoscută şi poporului prin 
tragerea clopotelor după rânduială, ca la morţii cei mai cinstiţi şi încă mai mult şi din 
zioa a ai marilor bărbaţi Mihail şi Gavriil şi mai încolo să ţineţi liturghie ectenis 
pentru răposatul, cântând vecinică pomenire şi pre urmă Sfintei Liturghii să faceţi 
slujba parastasului ca pentru mort înainte de molitva amvonului, când iară să să 
tragă toate clopotele, care slujbă să faceţi în dumineci, mai dinainte s-o vestiţi 
norodului, poftind ca să aibă plăcere, să nu se grăbească cu eşirea din biserică, aşa 
arătând fieşte care supunere ca cătră un stăpân care pentru bunătăţile sale aşa au fost 
de sfinţit de la Dumnezeu cu lungime de zile de ni-au păstorit pre noi suma preste  
32 de ani ca arhipăstor, care sânt al Sf. Voastre, în Hrisos frate, Din Breţcu, la 27 
oct. 845”.  

 
Epilog neconvenţional 

 
Vasile Moga a cumulat multe lipsuri, unele majore, altele 

punctual-locale. De fapt, ceea ce este de reţinut, întâi, este că el a păstorit 
biserica, instituţie şi lume de popor creştin ortodox, un spaţiul vital al 
existenţei sale, cuib şi casă şi l-a traversat, cum s-a putut mai bine, pe un 
traseu mai mult incert decât periculos, pe care se petreceau multe 
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merită să fie puse, fără nădejdea ca cineva să dea vreun răspuns 
mulţumitor pentru altcineva. Primul este dacă, printre toate cele de mai 
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discutat în Dietă în ianuarie 1838), când episcopul Vasile Moga este 
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aproape de realitate a vieţii şi activităţii episcopului Vasile Moga, de 
oamenii şi faptele lor, ne obligă să reevocăm condiţiile nefavorabile ale 
momentului în care a trăit, conflictele de pe toate palierele, inclusiv între 
imperiali, nobilimea maghiară şi autorităţile săseşti. Aceştia sunt ani de 
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maturitate pentru Vasile Moga-omul, dar şi pentru episcopatul său: avea 
o experienţă deja de aproape un sfert de secol în funcţie, trăit în acelaşi 
mediu şi înconjurat aproximativ de aceeaşi oameni: autorităţi, pe de o 
parte şi mogaiani pe de alta, oamenii săi, chiar cei cu care nu avea bune 
relaţii. Ce putea face, în acele condiţii, într-o românime fără drepturi şi 
care nu avusese când şi cum să-şi cultive nici măcar exerciţiul de a şi le 
revendica, obişnuinţa de a-şi exprima doleanţele şi a-şi  exercita voinţa, a 
folosi instrumente ale dreptului democratic? Românii ortodocşi 
avuseseră parte prea multă vreme de o luptă de uzură, dar şi de o 
acumulare de contradicţii, inclusiv cu aliaţii lor naturali, greco-catolicii. 
După Horiadă, formele revendicărilor se puteau integra într-un singur 
sistem, cel instituţional-administrativ. 

Şi în vremea postpaşoptistă şaguniană, în tratarea oricărei 
iniţiative, în orice acţiune chiar, hotărâtoare a fost buna apreciare a 
substratului unor acţiuni, efectele lor pe termen scurt, mediu şi lung, şi 
dozajul în răspunsurile date. Cine puteau fi susţinătorii episcopului în anii 
mogaiani şi în ce condiţii? Căci unitatea  românilor din revoluţie, acţiunile 
comune cultural-patriotice, care cumulau forţe intelectuale şi proiecte 
naţionale, Asociaţiunea ASTRA etc., au venit după zdruncinătura din anii 
1848-1849, în vreme şaguniană. Este adevărat că episcopul Vasile Moga 
nu avea, în toate detaliile, anvergura ierarhului capabil să facă faţă unor 
impedimente ca cele pe care le întâmpina la tot pasul. Iar subordonaţii săi 
nu-i erau de folos, ei înşişi fiind nevoiaşi materialiceşte, nu îndestul de 
şcoliţi şi nici acomodaţi cu formule politice de nivel naţional. În anul 
1837 unii protopopi nici măcar nu-i trimit date despre starea materială a 
bisericilor şi a parohiilor lor, nici despre incidentele şi chiar conflictele 
locale, date fără de care episcopul nu putea să trimită mai înalt 
întâmpinările sale etc. Dar şi aceştia erau adeseori striviţi de greutăţi: 
pentru bisericile neuniţilor din spaţiul sud-transilvan abia în focul 
răscoalei paşoptiste, sub presiunea unor ameninţări revoluţionare, mijeşte 
nădejdea de egalitate cu ceilalţi: la 3 aprilie 1848, la punctul 3 al unui act 
al Universităţii Săseşti, abia acum deci, pentru fiecare parohie materă 
românească neunită ,,[...] se taie portie canonike din locurile comunale pe unde se 
mai află de acelea. În lipsa locurilor comunale şi dacă comunitatea nici prin 
cumpereturi nu ar putea kistiga Portia Canonike, Parohului bisericii neunite, spre 
înbunetetirea vietuirii sale se i se dea o leafe potrivite din Respectiva Case alodiale”.398 
Andrei Şaguna va mai lupta mult pentru implementarea acestei decizii, 
altfel extrem de concrete. 

                                                           
398 Protocoale, Vlãdeni II, mai 1848. 
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398 Protocoale, Vlãdeni II, mai 1848. 

Cum am văzut deja, cum se şi ştia de mult, Vasile Moga era 
îngrădit în acţiunile sale de împiedicările preaînalte, dar şi de semenii care 
trebuiau să-l sprijine în mod concret, şi, nu în ultimul rând, de propriile-i 
date individuale. De exemplu, el se prezenta străinilor într-o modestie 
exacerbată tocmai pentru a ilustra, mai vizibil, starea materială precară a 
neamului său. Este clasică informaţia că episcopul de la Blaj, Ioan 
Lemeni, îl îndeamnă să ,,[...] mai dea mese la atâţi deputaţi flămânzi, să-i ospete 
aşa cum sunt ei şi regaliştii dedaţi din veacuri”, ca în plin ev mediu. Andrei 
Şaguna îi propusese lui Avram Iancu acţiuni similare, pentru a-şi 
valorifica popularitatea la Viena, atâta timp cât mai era recunoscut ca 
eroul român din Munţii Apuseni. Conform viziunii şaguniene, astfel de 
acţiuni ar fi fost pur şi simplu socializare şi P. R., lobby clasic până în 
zilele noastre. Când Vasile Moga încearcă astfel de gesturi străine 
personalităţii sale, care nu mai era nici medievală şi nu ajunsese la a fi 
conformă cu lumea nouă, adaptată modernităţilor, ele se dovedesc nişte 
eşecuri. O puritate personală retro era potrivnică unor manifestări de 
acest tip, cum a fost şi în cazul  liderului-erou  Avram Iancu. Putea el   
să-şi imagineze şi să lucreze altfel decât într-o parohie, arhipăstoria fiind 
doar o parohie mai mare? 

Şi-a prevăzut Vasile Moga posteritatea? Se pare că da, de aici 
provenind o bună parte din manifestările spiritului său depresat. 
Imanentă funcţiei sale şi unor împrejurări care îl încurajau în a se simţi ca 
un lider, avea deja pretenţii mai mari de la chiar propriul destin. Simţea că 
nu le va putea îndeplini? Dar, chiar şi aşa, el va visa şi va lucra pentru a-şi 
reprezenta neamul ca pe un aspirant la un statut cultural-social egal cu cel 
al celorlalte naţii. Cum o făcea, asta trebuie încă discutat.  

Din puţinele date de care dispunem despre Vasile Moga, putem fi 
tentaţi să confirmăm în ceea ce-l priveşte şi un temperament introvertit, 
dar cu izbucniri neaşteptate. Se socotea un neînţeles revoltat pe ceilalţi? 
Câteva răspunsuri date corespondenţilor săi ne fac să credem că, măcinat 
de o nemulţumire îi brusca uneori pe alţii. Când trimite protopopilor acte 
în latină subliniază că ele trebuie înţelese de toţi preoţii, aşa cum au 
înţeles toate limbile apostolii lui Hristos. Şi orizontul său era  
preastatornic circumscris domeniului său de activitate, mediului strâmt în 
care a trăit, comparativ cu ideologia luministă şi postpaşoptistă prea 
limitată.399 Împrejurările vieţii de lider nu i l-au putut modifica, 
deschiderea convingătoare spre lume nu s-a produs la nivelul aşteptărilor. 
Dar, mai ales compatibil cu misiile sale clasice şi după standarde ale 
                                                           
399 Vezi şi: Ioan Mateiu, ,,Cultura episcopului Vasile Moga”, în Biserica Ortodoxã Românã, 
numãr 12, 1923, pp. 923-949. 
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anilor ce au urmat, aşa cum ne-a învăţat să judecăm ierarhii existenţa 
şaguniană. De altfel, când conlocuitorii îţi refuză pur şi simplu dreptul de 
a coexista într-un anume spaţiu şi autorităţile, în cel mai bun caz, te 
exilează într-un sat dintre dealuri şi sub munţi, Răşinari, contrat unor legi 
pe care ai îndrăznit să le iei în seamă, să crezi în ele, starea în care trăieşti 
nu poate fi decât depresantă. Şi ea se amplifică prin fiecare piedică fără 
ieşire. La vremea suirii în scaunul ierarhiei sale, tânărul Vasile Moga, 
nădejdea neamului, a manifestat disponibilităţi de introspecţie şi  
răspunsuri magistrale, cum se vede în mesajul său de la Cluj. 

Un model de judecată, pe scurt, a activităţii episcopului, a 
neînţelesurilor din aceste date poate fi următorul: Vasile Moga este 
creatorul, şi întreţinătorul, unei birocraţii în grea neorânduială, la un 
moment dat, iată o vină cu adevărat reală şi uşor de vehiculat. 
Începuturile administraţiei sale, în care se manifestau convingeri ferme 
despre valoarea respectării normelor, au fost promiţătoare, cum 
dovedeam mai sus în acest text. Cu timpul stările birocratice vor fi un 
eşec vasilian, într-adevăr. Doar că şi aici avem de explicat un paradox: 
episcopul Vasile Moga era un latinist excelent, iar latina, se ştie, impune 
întâi o ordonare a ideilor şi expresiilor, a grafiei etc. Apoi, lipsa arhivei 
sale ne privează de o documentaţie suficientă, convingătoare, 
caracterizantă atât pentru administratorul eparhiei, cât şi pentru alte 
faţete ale personalităţii primului episcop român al secolului al XIX-lea 
ardelean, Vasile Moga. Sentinţa eminesciană pare a fi doar parţial validă. 

Personal, am gândit un scenariu chiar despre o ,,întâlnire” a 
autoarei acestor rânduri cu eroul său. Ce ar întreba autoarea, ce i-ar 
răspunde eroul? 

Oricum, de curând, în Săptămâna Patimilor, 2015, ne-a căzut sub 
ochi o frază recentă a eseistului Andrei Pleşu: ,,[…] Sărbătoarea Pascală-e 
un fel de a recapitula inventarul greu de dus al încercărilor prin care trecem de-a 
lungul unei vieţi: provocarea, şubrezenia, derapajul, suferinţa, disperarea, dubiul, 
revolta, moartea”. La care, pentru o viaţă întreagă, să adăugăm, pentru un 
indispensabil echilibru existenţial, înfăptuirile, ne întrebăm noi? În cazul 
unei recapitulări la o existenţă de episcop transilvan prepaşoptist, Vasile 
Moga, este oare potrivit să adăugăm celor de mai sus, explicit,   
numindu-le, şi greul vieţii, şi slăbiciunea personală, disponibilitatea 
pentru renunţare? Sau, toate sunt integrabile sus numitelor încercări 
naturale şi omeneşti? Fără a cădea în capcana abuzului de cuvinte 
fundamentale, să mai adăugăm cumva, summa summarum, subliniind ceea 
ce era deja ştiut, expresia acoperitoare a dat totul de la Dumnezeu?  
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Note la documentarea mogaiană în fonduri arhivistice sibiene 
 

Pentru redactarea monografiei sale, Sebastian Stanca a folosit 
documente din fonduri arhivistice serioase, unele, de după focul rebeliei, 
imprevizibile chiar, altele azi de negăsit şi aşa totul devine şi mai 
discutabil.400 Din acest punct, apar neclarităţi provocatoare, pe care nu 
ne-am permis să încercăm să le elucidăm, din lipsa informaţiilor necesare, 
dar suntem obligaţi să le semnalăm. 

Actualul ,,Fond Vasile Moga” de la Biblioteca Mitropoliei 
Ardealului, se constituie din piese inventariate în anii 1964-1977 de 
profesorul Ioan Beju, directorul bibliotecii de la acea dată. 

Prima întrebare care se pune este: ,,De unde au apărut în 
bibliotecă, şi atât de târziu, aceste documente?”. Cazul returnării în 
fondurile bibliotecii a unor piese ,,împrumutate” fără evidenţe 
corespunzătoare, nu este singular: la câtva timp după moartea istoricului 
Ioan Lupaş, sora sa a readus în sala ,,Colecţiile speciale” ale Bibliotecii 
Mitropoliei Ardealului, în saci, documente folosite sau în curs de folosire 
de academicianul dispărut. Aici figurează nu doar manuscrise Ioan 
Lupaş, ci şi documente din vechea arhivă a mitropoliei, cum este cazul 
unora din fondul ,,Compania grecească din Sibiu”, dar şi altele. Pentru a 
nu se pierde, primitorul lor a inventariat tot ce a primit de la Sălişte,401 
constituind ,,Fondul arhivistic Lupaş”. Dar alte documente se găsesc 
într-un fond ,,nominal”-Vasile Moga. Când profesorul Ioan Beju, în anul 
1964, inventariază liste cu bursieri mogaiani, menţionează în clar că ele 
au provenienţa de la Ioan Lupaş. Ceea ce, probabil, nu este real, decât 
dacă luăm în seamă momentul preluării lor de la savantul Ioan Lupaş, 
care, la rându-i, cu mulţi ani în urmă le luase din Arhiva Mitropoliei 
Ardealului, cea şaguniană. 

Pe eticheta formalizată a unui registru numit Însemnări vechi despre 
biserica din Bungard (n. n. începe din anul 1795), Co[mi]tat Sibiiu, care cuprinde 
numeroase declaraţii mogaiane ale bunei învoiri (la căsătorie) şi  
însemnări privind bunurile bisericii, se specifică ,,Proprietarul: Consistoriul 
Archidiecesei române ortodoxe din Transilvania”, sigur, din anul invocat pe o 
altă etichetă, modernă, 1898-1899. Pe verso-ul copertei 1 a fost lipit un 
bilet cu conţinutul: ,,Acest mss. a stat la prof. I. Lupaş din 1907-1948. I. B. (n. 
n. Ioan Beju)”. 

                                                           
400 Ovidiu Boc, ,,Bisericã şi societate în timpul episcopului Vasile Moga (1810-1845). 
Evaluarea surselor”, în Buletinul Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti, numãr 15, 2009, pp. 97-
106. 
401 La Biblioteca Mitropoliei Ardealului existã şi un fond de carte ,,Lupaş”. 

Astra Sabesiensis

313



În acest context se înscrie şi afirmaţia că documentele din fondul 
,,Vasile Moga”, unele cercetate de noi, în bună măsură au fost parte a 
aceleiaşi Arhive Consistoriale a Episcopiei Ortodoxe a Ardealului/Arhiva 
Mitropoliei Ardealului. Dar nu facem afirmaţia de mai sus bazându-ne 
doar pe fapta mai sus relatată, ci pentru că unele documente 
reinventariate, după readucerea lor la mitropolie de către Sebastian 
Stanca (de el, de membri ai familiei sale), au înscrise pe verso, aşa cum se 
obişnuia în arhiva consistorială, număr de ordine al documentului, 
dosarului şi anul calendaristic din care s-au înregistrat/în care se 
păstrează (a fost emis, sau completat prin refolosire) şi încă de acelaşi 
secretar consistorial. Numai că documentele emise în cancelaria lui Vasile 
Moga poartă, cum se şi cuvenea, un număr propriu de înregistrare/ieşire, 
cu anul emiterii din însăşi această cancelarie mogaiană. Sebastian Stanca 
le-a dat un alt număr/încă un număr de înregistrare, conform unor 
necesităţi speciale ale lucrării sale/păstrării lor/schimbării destinaţiei lor, 
ori din considerente care ne scapă. Preluatorul actelor, din sursă 
necunoscută pentru noi, le-a reînregistrat în ultima jumătate a secolului al 
XX-lea pentru că primise un vraf de documente. Noua lege a 
Patrimoniului Cultural Naţional îl obliga la acest demers. 

Astfel, avem marea surpriză, inconfortabilă, ca acte emise de 
Vasile Moga să poarte trei sau patru numere de înregistrare, cum este 
cazul unor singhelii, cu care exemplificăm problema subiectului de faţă: 
1) număr al cancelariei emitente, a Episcopiei mogaiane a Ardealului/a 
Consistoriului mogaian; 2) număr al Arhivei Consistoriale a 
Episcopiei/Mitropoliei Ardealului, şaguniene, atunci când actul mogaian 
a fost depus aici de deţinătorul său pentru completarea unui dosar, cu 
deosebire la numirea în funcţii protopopeşti; 3) număr dat de Sebastian 
Stanca, sigur, când documentele se aflau în posesia sa, pentru a le folosi 
la lucrarea monografică Vasile Moga, cum scrie profesorul Ioan Beju; 4) 
număr din noul fond creat prin inventarul profesorului Ioan Beju, 
conform unei fişe de obiect pe plicul-suport, şi o listă (parţială) cu 
numere de ordine, uneori cu un scurt conţinut al actului. Prin acest din 
urmă număr de inventar le regăsim astăzi în fondul ,,Vasile Moga”. 

Creatorul noului fond ,,Vasile Moga”, preotul Ioan Beju, în nişte 
liste cumulative ale bursierilor fondului ,,Vasile Moga”, în anul 1964 a 
alcătuit rubricile următoare,402 despre care şi scrie că sunt: număr de 
ordine în listă, număr inventar fond, număr inventar original. 

Dar, peste toate, se pune întrebarea de ce atâtea documente 
arhivistice pe care le foloseşte Sebastian Stanca au ca trimitere o colecţie 
                                                           
402 B. M. A., Colecţii speciale, Fond Vasile Moga, numãr inventar 1549, 1552.   
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402 B. M. A., Colecţii speciale, Fond Vasile Moga, numãr inventar 1549, 1552.   

,,Episcopia Cluj”, ,,Colecţia Episcopiei Cluj”, despre care azi nu se mai 
ştie nimic? Ne referim, inclusiv, la acte ce pot fi simple concepte de 
circulare,403 păstrate, normal, în instituţia care le-a emis. Piese dintr-un 
fond al protopopului Iosif Ighianu se regăsesc generos în documentele 
mogaiane. Acesta moare în anul 1859 şi testează 1000 galbeni la fondul 
iosefin, 1000 florini şcolii etc., plus un loc de sămănătură de ,,12 
pătrare”.404 

Alte încercări, cum este cea de faţă, vor putea ieşi la lumină în 
următorii ani, inclusiv pe seama publicării documentelor din fondurile 
Arhivei Mitropoliei Ardealului şi ale Bibliotecii Mitropoliei Ardealului, 
urmând ca noi cercetări să întregească, în continuare, cunoaşterea 
episcopatului eroului nostru din aceste rânduri. Şi să concretizeze 
întrebarea ce stăruie în mintea multora, dacă a reuşit Vasile Moga să 
răspundă aşteptărilor? şi mai ales ale unora complementare: Aşteptărilor 
cui? Şi, căror aşteptări?  

 
 

The Archbishopric of Vasile Moga (1810-1845). Documentary Contributions to a 
Possible Actualization of the Research Regarding Moga’s Period 

 
(Abstract) 

 
The present material aims at realising an excursion into the Transylvanian 

universe at the beginning of the 19th century, marked by the re-installation of the 
Romanian Orthodox hierarchy due to the bishop Vasile Moga (1774-1845). The article 
focuses on the context and the machinations behind bishop Vasile Moga’s 
consacration, the ecclesiastical and architectural policy (bishop Vasile Moga being the 
first spiritual leader that has managed to get into the fortress of Sibiu through acquiring 
a new building), the educational guidelines (through the foundation of ,,the priests’ 
school” and of ,,the teachers’ school” from Sibiu as well as through supporting some 
young students within the great European universities), the bishop’s relation with the 
subordinated clergy (priests, protopopes, consistory assessors, theologians) and 
practices of promoting, the relation with the Greek-Catholic Church from Transylvania 
and also the relation with the scholar Gheorghe Lazăr. Significant passages are 
dedicated to the comparative analysis of the personality and of the activity of the two 
great Transylvanian Orthodox leaders from the 19th century: Vasile Moga and Andrei 
Şaguna. Apart from these, the paper presents for the first time, in an transliterated 
version, a series of documents referring to Vasile Moga’s bishopric, including his 
testament, identified in the ecclesiastical archives from Sibiu. 

Keywords: Transylvania, Orthodox Church, bishopric, Vasile Moga, 
documents.  

 
                                                           
403 Sebastian Stanca, Viaţa şi activitatea episcopului Vasile Moga, p. 23.  
404 A. M. A., 1859, document 701 şi 759. 
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ANEXĂ DOCUMENTARĂ 
 

-Anexa 1- 
Circulara ,,Despre răscolitorii unui slujitoriu Toader din 

Bucureşti” (12/27 martie 1821) 
 

,,[...] Exelenţia sa Domnul Gubernator grof Banfi Gheorghe 
înştiinţează şi porunceşte prin milostiva sa Poruncă din 26 fevruarie a. c., 
precum că după moartea lui vodă Alexandru Zuţu din Ţara Rumânească, 
s-ar ridicat o poteră de 48 de oameni de sârvleni supt povaţa unui 
slujitori Toader din Bucureşti şi au luat calea către Craiova şi au întărâtat 
norodul în părţile acelea asupra boierilor ca să nu le facă ascultare. Este 
nădejde că să voar aşeza cu venirea lui vodă celui nou, care s-a anumit şi 
va fi pace iară întru acea ţară. Însă de cătră În. C. Guberniu s-au făcut 
rânduială în ţara noastră la toată cătănimea şi la toate Tistiile 
Provinţialiceşti ca să priveghi cu toată grija ca să nu tinză puterea şi în 
Ţara aceasta a Ardealului. Şi, Prea Ci. Scaun Arhieresc încă au poruncit să 
privegheze şi să facă rânduiala cătră Protopopii cei harnici ca să lase 
preoţilor mare grije să povăţuiască pe Parohienii săi cu dojană şi cu 
învăţături creştineşti să fie temători de Dumnezeu, plecaţi şi supuşi 
stăpânirilor săi şi iubitori de Pace şi de linişte. Pentru care, spre înţelesul 
aceştii Prea. Ci. Porunci cu dinadinsul să priveghiaţi şi cât a-ţi simţi pe 
orice feli de om care ar umbla sămănând cuvinte netrebnice şi ar face 
turburare păcii şi liniştii, îndată să-l arătaţi la tisturile politiceşti şi cătră 
noi, pre lângă carele şi sfinţiile voastre foarte să luaţi sama cum grăiţi, ca 
să nu cădeţi în prepus rău, să vă vie vro osândă cumplită şi neaşteptată, 
Pe lângă care rămâi al Sfinţiilor Voastre de tot binele voitor, Ioan Ghiaja, 
Protopop Varmeghii Beligradului de Sus, 27/15 martie 821”. 
 
Sursă: B. M. A., ms., Protocoale, Budila, f. 85, circulara număr consistorial 
160 din 13 martie 1821; Ţinchindeal, ms. 236, f. 94. 

 
-Anexa 2- 

Ziare săseşti despre păstorirea episcopului Vasile Moga 
 
-,,Siebenbürger Wochenblatt”, an II, număr 30, 27 iulie 1838, p. 192: 
,,Hermannstadt [Sibiu]. Protopopii şi episcopul ortodox al Transilvaniei, 
Vasilie Moga, au depus jurământul omagial în 14 iul. 1838”;  
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-Anexa 2- 

Ziare săseşti despre păstorirea episcopului Vasile Moga 
 
-,,Siebenbürger Wochenblatt”, an II, număr 30, 27 iulie 1838, p. 192: 
,,Hermannstadt [Sibiu]. Protopopii şi episcopul ortodox al Transilvaniei, 
Vasilie Moga, au depus jurământul omagial în 14 iul. 1838”;  
 

-,,Siebenbürger Wochenblatt”, an VI, număr 63, 7 august 1842, pp. 270-
271: ,,Landtags Nachrichten [Informaţii dietale]. În Dietă se discută 
cererea episcopului român Vasile Moga, privind acordarea de drepturi 
clerului”; 
 
-,,Der Siebenbürger Bote”, an LVIII, număr 14, 17 februarie 1843, p. 
117: ,,Landtagsnachrichten [Ştiri dietale]. Episcopii I. Lemeni şi V. Moga 
au prezentat, într-o şedinţă a Dietei din Cluj, o cerere prin care solicită 
respectarea drepturilor românilor din Transilvania”;  
 
-,,Siebenbürger Wochenblatt”, an VIII, număr 43, 26 mai 1844, p. 184: 
,,Bemerkungen [Observaţii]. Se anunţă apariţia, în editura Johann Gött 
din Braşov, a lucrării: Observaţii cu privire la memoriul înaintat Dietei la 
Sibiu în 1837 de episcopul Vasile Moga, scrisă de I. Tr. Răspuns la acest 
memoriu, din punctul de vedere al intereselor săseşti”; 
 
-,,Blätter für Geist, Gemuth und Vaterlandskunde”, an VIII, număr 40, 
30 septembrie 1844, pp. 303-304: ,,Răspunsul saşilor la Memoriul înaintat 
de episcopul Vasile Moga dietei transilvane (Sibiu, 1844), şi la cererea 
românilor înaintate Dietei în 1841-1843, de a li se acorda drepturi egale 
cu ale celorlalte naţionalităţi”; 
 
-,,Siebenbürger Wochenblatt”, an II, număr 44, 31 octombrie 1845, p. 
345: ,,Allerlei Neuigkeiten [Noutăţi diverse]. A încetat din viaţă, la 29 
oct., episcopul ortodox al Transilvaniei, Vasile Moga, în vârstă de 72 ani. 
A fondat mai multe instituţii de binefacere, spre binele naţiunii şi al 
bisericii sale”; 
 
-,,Siebenbürger Wochenblatt”, an IX, număr 88, 2 noiembrie 1845, p. 
413: ,,Siebenbürgen [Transilvania]. Se anunţă moartea episcopului 
ortodox Vasile Moga, în vârstă de 72 ani. Înaltul prelat a întemeiat mai 
multe fundaţii în folosul naţiunii române”; 
 
-,,Blätter für Geist, Gemuth und Vaterlandskunde”, an IX, număr 46, 10 
noiembrie 1845, pp. 249-350; număr 47, 17 noiembrie 1845, pp. 358-259: 
,,Zur historischen Thätigkeit in Siebenbürgen [Cu privire la activitatea 
istorică în Transilvania]. Sunt amintiţi I. Trausch şi J. K. Schuller. Primul 
a răspuns memoriului episcopului Vasile Moga (din 1837), al doilea, altui 
memoriu al lui Vasile Moga şi I. Lemeni (din 1841-1843), ambele 
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adresate Dietei. Prin ele se cerea recunoaşterea românilor ca naţiune 
politică. După Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, din Berlin (1845)”; 
 
-,,Blätter für Geist, Gemuth und Vaterlandskunde”, an XI, număr 42, 18 
octombrie 1847, pp. 331-332; număr 43, 25 octombrie 1847, pp. 333-
336: ,,Das Bisthum der griechischen Nichtunirten in Siebenbürgen 
[Episcopia ortodoxă din Transilvania]. Situaţia bisericii ortodoxe din 
Transilvania. La moartea lui Vasile Moga, despre activitatea episcopului 
român”;  
 
-,,Der Siebenbürger Bote”, an LXIII, număr 66, 5 iulie 1848, p. 265: 
,,Siebenbürgen [Transilvania]. În şedinţa Dietei din 20 iunie s-au luat în 
discuţie cererile episcopilor I. Lemeni şi Vasile Moga, prezentate deja din 
anul 1842, privitoare la drepturile românilor din Transilvania. Se promit 
drepturi egale cu al tuturor naţionalităţilor”;  
 
Sursă: Iosif Pervain, Ana Ciurdariu, Aurel Sasu, Românii în periodicele 
germane din Transilvania (1841-1860). Bibliografie analitică, Bucureşti, Editura 
Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1983. 
 

-Anexa 3- 
Circulara lui Vasile Moga pentru cererea de a se prenumera preoţii 

la o carte destinată moaşelor, alcătuită de doctorul braşovean 
Vasile Pop (1825) 

 
,,Cucernicilor Preoţi, Nr. 73.825 [Nr. consist.] 
 

În C. G., ascultând cearerea Domnului Doctor din Braşov, 
Vasilie Pop, ca prin cuvincioşii episcop să îndeamne preoţii rumâneşti a 
cumpăra folositoarea carte ce au pregrătit acela să să dea în tipariu, care 
carte este din 38 de cole şi 28 de chipuri în table de lemn cioplit (n. n. 
xilografii) şi cuprinde în sine meşteşugurile care ajută mult naşterii 
copiilor, mai ales când e ceva primejdie cu întâmplare necunoscută, prin  
M. D. din 1 iulie Nr. 6740 au binevoit a porunci ca să vă arătaţi frăţiile 
voastre şi să îndemnaţi la cumpărarea acei folositoare cărţi care are preţul 
2 zloţi buni de argint. Pentru aceea frăţia voastră, prin aceasta să 
îndemnaţi a cuprinde Doctorata carte după ce va eşi din Tipariu, ca să 
puteţi ceti dintrînsele meicelor de pe sate întrebunţătoarele uşurări la 
vremea naşterii pruncilor şi să le ştiţi îndrepta şi preţul lor 3 zloţi de 
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argint să le aduceţi încoace de unde să va da până nu să vor împărţi 
acelea cărţi. Sibiu, 3 august, 825”.  
 
Sursă: Vasilie Pop, Obiceiuri de înmormântare la românii ardeleni, 1817; 
disertaţia sa medicală, Budapesta (Muzeul Etnografic al Transilvaniei). 

 
-Anexa 4- 

Fragmente din circularele mogaiane (1837, 1839) 
 

,,Cinstiţilor Părinţi,/Prea vrednicul Paroh şi Protopop al 3-lea al 
Braşovului, Simeon Datco s-au mutat la vecie, încătrău călătorim cu toţii 
şi au lăsat cu testament 500 de zloţi en hârtie fundaţie pe sama 
sărmanului nostru cliros, şi mai înainte de aceasta 1000 au fost mai dăruit 
prea bunul Patron al clirosului şi al neuniţilor noştri, pentru aceea se 
cuvine să-i mulţumească clirosul. Frăţia ta să faci rânduială, ca şi ceilalţi 
preoţi, să dai aceasta în ştire [...] ca în zi de duminecă sau de sărbătoare, la 
Sfânta Liturghie, după citirea Evanghelii se se zică Ectenia morţilor en 
auzul tuturor cu pomenirea numelui lăudatului Protopop şi titor vrednic 
al clirosului, Simeon şi după cetirea ectenii să să cânte de trei ori veşnica 
pomenire, să-i dea Dumnezeu odihne bune şi noauo să ne mai dea 
asemenea bunetate de om ca acesta, pre carele pe drept îl putem jeli cu 
toată eparhia. Sibiu, 18/3 Aprilie 837 [...] Ep. Vasilie Moga”.     
 

,,Dumnealui Chir Emanuil Zlatco, cu soţia sa Elefteria, greci de 
legea grecească de la Braşov, o păreche de oameni tineri şi blagosloviţi de 
dumnezeu, cunoscând mare simirenia (n. n. smerenia materială, 
sirimănia, sărmani), clirosului nostru e leagea greco neunită din Ardeal, 
din mila şi bunătatea inimilor sale s-au milostivit a derui pentru trebuinţa 
acestui cliros 100, adecă un suta galbeni de aor ca titor cinstit şi vrednic 
al acestui cliros. Această sumă frumoasă de aicea de la Scaunul 
Episcopesc şi fiindcă leudatul Benefactor cinstit, dinpreună cu soţia sa, 
alte resplătire nu aşteaptă fără pomenirea evlavică şi aducere aminte 
înaintea Sf. jertfelnic, aşa împărtăşesc Frăţii tale pomelnicele aceaste cu 
nume, cu cele împărăteşti, la toate bisearicile noastre să binevoiască fraţii 
preoţi când vor sluji lui Dumnezeu să pomenească, fiindcă noi, partea 
preoţească, sântem clirosul acela pentru care s-au dat această summe, 
putându-se ntrebuinţa cuvintele marelui Apostol al neamurilor, Pavel, 
ajutându-ne şi voi pe noi cu rugăciunea ca de către multe feţe, darul ce 
iaste ntru noi prin mulţi să se mulţumească pentru noi, ca să se 
milostivească Dumnezeu a mai dărui clirosului acestuia şi alţi benefactori 
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şi titori vrednici şi Blagosloviţi ca acestia. Sibiu, 8 febr. 839 [...] E. Vasilie 
Moga”.    
 
Sursă: Protocoale, Vlădeni, II, f. 36-37, 42v. 

 
-Anexa 5- 

Biblioteca Mitropoliei Ardealului, protocoale 
 

Ţichindeal 
 

,,[...] 13. Cercitând eu Bisearicili din diregătoria chemări(i), am 
aflat unele locuri că cu unele locuri cu bani(i) Bisearicii să cumpără moşii 
şi să dă preotului spre hrană în loc de simbrie, de ferdelă pe an şi poporul 
să scuteaşte cu aceasta de la darea simbrii. Iară pi la altili locuri am aflat 
că să dau bani(i) bisearicii împrumut şi mai mult nu să văd (n. n. 
înapoiaţi), şi iarăşi întraltili locurii să cumpără pi banii bisearicii tot 
frunşanguri şi podoabe şi lumin(ni) şi clopote prisositoare, Icoane peste 
icoane şi zugrăvării turnuri, cu băşaci i proci. Iară preotul şi diacul stă să 
fie fără leac de simbrie. Aceasta văzând mi-au dat pricină a scrie frăţii tale 
ca să ti înţelegi cu subordinaţii preoţi, să atârni cu toţi într-acolo să 
cumperi cu bani Bisearicilor undi să află moşi(i) Bisericească şi popească, 
prin care cu vreamea când vor cumpăra de ajuns să li poată şi poporul de 
darea sikbrii în feardelă cari atâtu ponoasele aduce-o, înşivă de veţi socoti 
că mai bini ar fi di s-au chieltui banii bisearicii pi cumpărarea di moşii 
dicât pe podoabe Bisericeşti prisositoare şi dicât să li mânci bani Bisericii 
de unul şi de altul pi numi de împrumutare. Toate alti neamuri au moşie 
la Bisearicili sale şi şi de altmintrilea îşi varsă sângele pentru pământ şi 
pintru moşie. Iară la Erdea Sichei am văzut moşiia Bisericească să o pus 
zălog pe 3 sute de zloţi cu care s-au zugrăvit şi în tinda muerilor. La 
zugrăveala bisearicilor încă să nu îndemaţi, albu în bisearică încă-i 
albu/lui/Dmnezeu şi ţine lumină destul, să fie (n. n. zugrăveală). La 
fruntar, acolo să să privească ochii tuturor de unde să aude şi cântare şi 
citanii din scriptură, cari zugrăvesc destul întru inimile noastre fără 
cheltuială. Mai pri urmă, di să află la vro bisearică cărţi prisositoare şi l-ar 
vinde să le înştiinţeze încoace dinpreună cu preţul lor şi de aicea să văa 
face rânduială să si cumperi la alte bisearici unde s-au aflat lipsă. E. 
Vasilie Moga. Ţichindeal, p. 131. 1824. proto Sibiului, Ilie fură: S-au făcut 
reflexii la protocolum 1. pentru protopopul neunit la Sibiului Ilie 
Popovici, că s-au tins la banii care s-au adunat cu numile pe sama 
siminaruli şi s-au  mâncat de însuşi”.  
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Vlădeni II 

 
,,S-au înţeles aicea la Sc. Episcopesc că titori şi coratori de pe la 

Bisericile noastre, dacă adună vre un ban în lada Bisericii, dânşii nu ştiu 
să facă alt sporu cu dânşii, adecă cu banii aceia, decât să-i cheltuiască... 
numai pe podoabele bisericii, să cumpere icoane multe, lumini multe, 
candele multe, clopote multe, coperiş de turnuri scumpe şi poptpaşe cu 
beşici şi cruci peste cruci pe bisearică şi pe altare şi în toate părţile. Însă, 
măcar că nice noi nu defăimăm acelea, nice hulim bodoabe bisericii, ci 
totuşi aducem aminte că la opust, unde se pomeneşte podoaba bisericii, 
nu grăieşte D-zeu însuşi că i-ar plăcea şi doar că ar da cuiva plată pentru 
aceia, grăieşte numai preotului singur în chip de rugă cătră Dzeu, de i va 
plăcea podoaba bisericii să proslăvească pre aceia pe care o iubesc. 
Pentru aceia, fiind că până acum răspunsul la aceia n-au mai sosit, am 
vrut a aduce frăţiilor voastre aminte ca să cam lăsăm Sf. Biserică cu 
podoabele cu câte avem până acuma, ci când se strâng ceva bani mai 
bine să să cumpere ceva moşii pe sama bisericii, să să câştige ceva bani pe 
sama... pe anu cu atâta mai tare cu cât cu moşiile sânt mai de folos decât 
bani, aduc camătă, nici nu să pot perde, fr. ta însuşi vei socoti despre 
aceasta şi vei împărtăşi să judece şi preoţii lucrurile, dacă veţi afla cu cale 
să urmezi şi să vă aduceţi aminte că acum au fost fericit cel cu 5 talanţi şi 
cu 2, dacă au lucrat şi au agonisit cu Dânşii, iară celalalt au păţit rău, care 
n-au făcut agoniseală cu Talantul şi din prea multe bodoabe bisericeşti ce 
să fac şi cheltuieli mari încă nu iasă roadă, nice spor, nice agoniseală, ca 
când i-ar îngropa în pământ să nu mai iasă... Dar la noi, vai, observă el,  
se pune moşia zălog ca să se zugrăvească biserica, s-au zugrăvit şi în tinda  
muerilor”. 
 

Vlădeni II 
 

,,[...] să înştiinţează scaunul Episcopesc că în scăonime s-au 
poruncit la toate tistiile mireneşti ca să pue curatori bisericeii şi să să ia la 
vremea sa sămădaşulrile basnilor biserecii după cum s-au poruncit prin 
Mil. D., din 15 martie Nr. 2164, anul 1824 şi ţirculuit: 1. ma./de/pus 
curator bisericii cu înţelesul protopopului şi a parohilor locurilor. 2. 
Curatorii bisericii, în tot anul să dea sama despre banii bisericii, carii sunt 
daţi în grija lor şi banii bisericii să nu să dea almintrilea în camătă fără 
numai la aceia care vor pune moşia zălog, care să plătească de doauă ori 
pe atâta şi omul acela care ia banii împrumut să ţie moşia  ca arendaşu, 
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numai dară stăpânii moşii să fie biserica, pănă ce va plăti şi camăta şi 
capitalul. Acestea să scrie frăţi ta pentru strânsa poruncire şi răspundere”.  
 
Sursă: B. M. A., Protocoale, Ţinchindeal, Vlădeni II. 
 

-Anexa 6- 
Testamentul episcopului Vasile Moga 

 
,,Testamentul episcopului diecezan greco-ortodox Vasile Moga, 

tradus din originalul românesc, în limba latină, copie aflată între hârtiile 
fericitului Iacob Bologa, pe atunci cancelist la tabla regească, apoi şi notar 
consistorial. 

Traducere din originalul românesc. 
În numele Preasfintei Treimi, a Tatălui, a Fiului şi a Sfântului 

Duh, al unuia şi acelaşi Dumnezeu adevărat, subsemnatul episcop fac din 
acelea, pe care milostivul Dumnezeu m-a ajutat să pun deoparte după 
nemernicia mea, în stare de integritate şi sănătate a minţii, fac, în caz de 
moarte, pentru clerul neunit oriental şi marele Principat al Transilvaniei, 
următoarea  
 

DISPOZIŢIE 
 

Aşadar, las acestui cler următoarele contracte obligatoriale: 
   
Obiect: 
Contractul contelui Ioan Nemeş de Hidveg/29.07.1824 asupra şi alt 
contract din 19 ianuarie 1831 asupra care toate adunate la un loc fac  
2800 florini, dobândă 1000, 3800 creiţari; 
Contractul contesei Terezia Redei din 1 noiembrie 1833 asupra 2000 
florini şi altul din aceeaşi zi, adică 1 noiembrie 1833 asupra contele 
Ioan Nemeş de Hidveg nu a plătit dobândă până în anul 1845 [de] 
2000 florini 
Contractul excelenţei sale preşedintele stărilor, liber baron Francisc 
Kemeny din 20 august 1842, asupra 3000 florini. Dobânda restantă la 
excelenţa sa până la 20 august 1845, 540 florini 
Contractul lui Francisc Horvat din 6 mai 1842 asupra dobândă 
restantă până în 1845, 2000 florini, 840 creiţari 
Contractul lui Ladislau Nopacsa din 21 decembrie 1831 asupra 500 
florini, din nou dobândă restantă 450 creiţari 
Contractul lui Gaspar Török din 1 octombrie 1842 asupra 800 florini. 
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DISPOZIŢIE 
 

Aşadar, las acestui cler următoarele contracte obligatoriale: 
   
Obiect: 
Contractul contelui Ioan Nemeş de Hidveg/29.07.1824 asupra şi alt 
contract din 19 ianuarie 1831 asupra care toate adunate la un loc fac  
2800 florini, dobândă 1000, 3800 creiţari; 
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florini şi altul din aceeaşi zi, adică 1 noiembrie 1833 asupra contele 
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Contractul excelenţei sale preşedintele stărilor, liber baron Francisc 
Kemeny din 20 august 1842, asupra 3000 florini. Dobânda restantă la 
excelenţa sa până la 20 august 1845, 540 florini 
Contractul lui Francisc Horvat din 6 mai 1842 asupra dobândă 
restantă până în 1845, 2000 florini, 840 creiţari 
Contractul lui Ladislau Nopacsa din 21 decembrie 1831 asupra 500 
florini, din nou dobândă restantă 450 creiţari 
Contractul lui Gaspar Török din 1 octombrie 1842 asupra 800 florini. 

Dobândă restantă 192 creiţari 
Contractual lui Jozef Gal din 7 martie 1845 asupra 1000 florini 
Contractul lui Mihail Fronius din 9 iulie 1833 asupra 1000 florini. Alt 
contract din 28 decembrie 1841 asupra 400 florini şi un al treilea din 7 
septembrie 1843 asupra 600 florini 
Casa care se află în piaţa numită Wintergasse, cumpărată [cu] 2400 
florini 
Contractul contelui Georg Bethlen asupra 4400 florini 

 
 Capitalurile împreună cu dobânzile fac suma 29.622 florini 

monedă convenţională. În această sumă sunt cuprinse: 
a) Acei 10.000 florini renani în monedă convenţională din care să 

se înfiinţeze burse întru o mai mare speranţă pentru tinerii care s-au 
consacrat slujbei acestui cler neunit transilvănean şi care au fost ceruţi 
pentru a se da în temeiul conţinutului decretului general gubernial din 2 
Iulie 1832, numărul 6461 şi acceptaţi. Din dobânzile acestei sume să se 
împartă burse în funcţie de timp şi în aşa cantitate după cum vor fi 
judecat de comun şi bunăvoie episcopii, iar dacă scaunul este vacant, 
consistoriul episcopal neunit, asemenea burse fiind desemnate tinerilor 
consacraţi religiei neunite care prin episcopi sau prin consistoriul neunit 
au fost recomandaţi înaltului guberniu regesc cu privire la acest beneficiu, 
de asemenea având parte egală cu celelalte ale acelora care erau din 
familia fondatorului, totuşi numai atât timp cât au făcut progres 
„eminent” în studii, sau cel puţin pentru prima clasă şi fără să 
frecventeze alte cursuri decât cele de filozofie şi cele juridice. 

b) Suma de 4.400 florini renani în monedă convenţională care a 
fost dată pentru fânaţa zălogită Labodaş din apropierea târgului Turda, 
comitelui Gheorghe Bethlen şi prin mine oferită acestui cler în aşa fel 
încât din dobânzile acesteia să fie întreţinuţi într-o oarecare măsură. 

c) Rămânând cealaltă sumă de 15.222 florini în monedă 
convenţională din dobânzile acestei sume să se stabilească un salariu 
anual de 300 florini monedă convenţională, prin care clerul neunit 
transilvănean să poată să-şi aducă şi să-şi întreţină un procuror, bărbat 
demn, a cărui slujbă va fi să apere atunci când va fi nevoie drepturile 
acestui cler, pe toţi preoţii trataţi în chip nedrept şi jigniţi. În sfârşit, să 
poarte grija tuturor nedreptăţilor care ameninţă atât clerul în general, cât 
şi pe fiecare membru al clerului. Mai departe, acelaşi procuror va trebui 
să compună toate suplicele şi memoriile pe care acest cler va trebui să le 
înainteze înaltului guvern regesc, a prea înaltei Curţi domnitoare şi Dietei 
după îndrumarea vicarilor episcopi sau a consistoriului episcopal şi sub 
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semnătura acestora. Şi dacă va avea timp, acelaşi procuror pentru salariul 
respectiv să acţioneze chiar şi pentru oamenii ţărani laici. 

Iar pe acest bărbat să-l aleagă viitorii episcopi împreună cu 
consistoriul şi în caz că scaunul episcopal este vacant, însuşi consistoriul, 
având sfat cu ceilalţi egali, ca aceasta să fie din sânul clerului, sau să fie 
român de neam şi să-l propună suspuselor locuri pentru binevoitoarea 
întârire. 

d) Vreau ca în cazul în care tinerilor săraci cărora li se cuvin burse 
nu le-ar fi distribuită întreaga dobândă a sumei de 10.000 florini, în 
monedă convenţională, sumă însemnată la punctul a) să se adauge 
dobânzi intercalate la capitalul oferit în acest scop. Iar dobânzile 
capitalului însemnat la litera c) care ar depăşi salariul avocatului sau care 
s-ar aduna în situaţia că locul procuratorului este vacant, să fie adăugate 
capitalului de 30.000 florini renani în monedă convenţională, pe care 
Maiestatea sa Prea sacră, care domneşte în chip glorios, împăratul 
Ferdinand I, s-a învrednicit să o dăruiască pentru înzestrarea acestui cler 
neunit, atât de lipsit de orice sprijin.405 

e) Rog cu adâncă plecăciune înaltul guberniu regesc şi pe 
Maiestatea sa Prea sacră, ca după moartea mea să se învrednicească să ia 
întregul capital de 29.622 florini în monedă convenţională, capital 
însemnat mai sus, sub administraţia publică a marelui principat al 
Transilvaniei şi să îngăduie să fie îndreptate înspre scopurile pentru care a 
fost oferit şi totodată să binevoiască să dea o ordonanţă părintească ca 
sumele care acum nu par a fi aşezate în îndestulătoare siguranţă, să fie 
adăpostite întru îndestulătoare chezăşie sau să fie puse în mâinile 
datornicilor de acum, ba chiar să fie restituite de aceştia şi să fie depuse în 
alt loc, cu îndestulătoare garanţie. În ceea ce le priveşte pe rudele mele de 
sânge, partea lor le-am pus-o deoparte. 

Au fost făcute două exemplare ale acestei dispoziţii, iar pe acestea 
le-am întărit cu semnătura mea cu sigiliul episcopal, Sibiu, la 10 August 
1845. 

19 iulie. În prezenţa noastră: 
(L. S.) Episcop Vasile Moga, cu mâna proprie. 
(L. S.) Ioan Panovics, cu mâna proprie, arhidiacon neunit din 

Ujegyhaz şi paroh al suburbiei Sibiului Jozefstadt şi de asemena asesor a 
consistoriului episcopal. 

                                                           
405 Notã în original: ,,Capital rãmas şi elocat la Viena, scos din averile imobile ale acelor locuitori 
care nevoind sã ia în 1764 armele de grãniceri, au emigrat şi au dispãrut, iar în moşioarele lor au fost 
aşezaţi alţi români, din alte ţinuturi ale ţãrii. Acest capital a fost mijlocit prin avocatul Nicolae Baiul 
de la Zãrneşti, unchi bun al fraţilor Meţeanu, a lui I. Branu, I. Alduleanu, B. Bãiulescu”. 
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român de neam şi să-l propună suspuselor locuri pentru binevoitoarea 
întârire. 

d) Vreau ca în cazul în care tinerilor săraci cărora li se cuvin burse 
nu le-ar fi distribuită întreaga dobândă a sumei de 10.000 florini, în 
monedă convenţională, sumă însemnată la punctul a) să se adauge 
dobânzi intercalate la capitalul oferit în acest scop. Iar dobânzile 
capitalului însemnat la litera c) care ar depăşi salariul avocatului sau care 
s-ar aduna în situaţia că locul procuratorului este vacant, să fie adăugate 
capitalului de 30.000 florini renani în monedă convenţională, pe care 
Maiestatea sa Prea sacră, care domneşte în chip glorios, împăratul 
Ferdinand I, s-a învrednicit să o dăruiască pentru înzestrarea acestui cler 
neunit, atât de lipsit de orice sprijin.405 

e) Rog cu adâncă plecăciune înaltul guberniu regesc şi pe 
Maiestatea sa Prea sacră, ca după moartea mea să se învrednicească să ia 
întregul capital de 29.622 florini în monedă convenţională, capital 
însemnat mai sus, sub administraţia publică a marelui principat al 
Transilvaniei şi să îngăduie să fie îndreptate înspre scopurile pentru care a 
fost oferit şi totodată să binevoiască să dea o ordonanţă părintească ca 
sumele care acum nu par a fi aşezate în îndestulătoare siguranţă, să fie 
adăpostite întru îndestulătoare chezăşie sau să fie puse în mâinile 
datornicilor de acum, ba chiar să fie restituite de aceştia şi să fie depuse în 
alt loc, cu îndestulătoare garanţie. În ceea ce le priveşte pe rudele mele de 
sânge, partea lor le-am pus-o deoparte. 

Au fost făcute două exemplare ale acestei dispoziţii, iar pe acestea 
le-am întărit cu semnătura mea cu sigiliul episcopal, Sibiu, la 10 August 
1845. 

19 iulie. În prezenţa noastră: 
(L. S.) Episcop Vasile Moga, cu mâna proprie. 
(L. S.) Ioan Panovics, cu mâna proprie, arhidiacon neunit din 

Ujegyhaz şi paroh al suburbiei Sibiului Jozefstadt şi de asemena asesor a 
consistoriului episcopal. 

                                                           
405 Notã în original: ,,Capital rãmas şi elocat la Viena, scos din averile imobile ale acelor locuitori 
care nevoind sã ia în 1764 armele de grãniceri, au emigrat şi au dispãrut, iar în moşioarele lor au fost 
aşezaţi alţi români, din alte ţinuturi ale ţãrii. Acest capital a fost mijlocit prin avocatul Nicolae Baiul 
de la Zãrneşti, unchi bun al fraţilor Meţeanu, a lui I. Branu, I. Alduleanu, B. Bãiulescu”. 

(L. S.) Petre Bădilă, cu mâna proprie, arhidiacon neunit de 
Miercurea Sibiului şi suburbiei de jos a Sibiului şi de asemenea asesor al 
consistoriului episcopal. 

Scrisă de mine, Iacob Bologa, cu mâna proprie, cancelist jurat al 
Tablei Regeşti”. 
 
Sursă: George Bariţiu, Părţi alese din istoria Transilvaniei, volum I, pp. 759-
762.  
 

-Anexa 7- 
Rezoluţii şaguniene despre bunuri lăsate 

de episcopul Vasile Moga (1850-1857) 
 

1851 
 

Document 388: Andrei Şaguna roagă pe guvernatorul 
Wohlgemut să împărtăşească Consistoriului ,,o arătare completă despre starea 
fondurilor şi cametelor restante şi o copie după legatul răposatului episcop Moga”. 
Astfel de rugăminţi, cu precizarea unor noi condiţii de păstrare şi folosire 
vor fi cel puţin anuale. 

Document 520: Protopopul Turzii, care se ocupa de moşia 
Lobodaş, ,,cere îndreptare” în privinţa măsurei şi împărţirii ,,fânaţului clerului 
Lobodaş, după cererea apotecariului din Torda, Velits Layos, şi hotărârea comisiunei 
în privinţa aceasta în faţa locului eşite. Măsurarea Lobodaşului nu se poate face fără 
Mappa topografică a acelui loc, pentru aceea să cerce de are d. Velits mappă au ba? 
Şi apoi să se refereze încoace ca neavând-o să se procureze din partea noastră” şi, 
oricum, cumpărătorul să fie asigurat că şi voinţa episcopului Andrei 
Şaguna ,,este limpezirea lucrului acestuia într-un mod bun”. 

Document 744: Despre cele 16 documente ale procesului ,,între 
Consistoriul Diecesan şi comitele Bethlen Gy. în privinţa datoriei de 11.000 f. v a., 
care acestea s-au fost luat împrumut de la răposatul episcop Vasile Moga, decurs [de-
a lungul timpului] în arhivul său aflate”. 

 
1852 

 
Document 819: Ordinaţiune prin care se cere, printre altele, ca 

,,chiria casei seminariele din uliţa Ernei şi arânda realităţii seminariale din Feldioara 
[din cumpărăturile şi donaţiile lui Vasile Moga], în sumă de 100 fl. ag. annuali, de 
la 1 Mai 848 pănă acum, să se depureze în fondul seminarial şi atât creşterea 
pauşalului pentru personalul canţelariei Episcopeşti cât şi cheltuelile reparaturei acelei 
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căşi să se caute pre cale sa, că în zisa casă se poate aşeza Tipografia Diecezană, însă 
pre lângă chiria după frustrările de faţă, precum adecă va afla cu cale dregătoria 
avartiriale, mai pre urmă că moşia de la Feldioara să esarendeze pe unul sau mai 
mulţi anii şi contractul esarendarei să se astearnă acelui înalt spre încuviinţare. Rtiu. 
Şaguna”. Să se facă întâi o cercetare la Alexe Verzea, protopop de Braşov: 
,,când, cu cât şi pe câţi ani s-au estradat moşia seminarială din Feldioara până când 
au administrat (n. n. trimis) încoace arânda şi când se încheie terminul arândei, 
aşternând încoace în copie contractul esarendărei şi cvitanţiile despre administrarea 
zisei arende de la 848 până acum”. 

Document 968: Răspuns de la Satulung: ,,trimite 26 fl. ww., arenda 
pe anul 1852, termenul fiind pe 6 ani”. Mai departe i se porunceşte să facă 
licitaţie pe alţi 6 ani şi contractele să le trimită la episcopie. 

Document 1210: ,,Deoarece hârtiile [ce ţin] de moşia Lobodaş numită, 
din partea proprietarului, Groful Gheorghiu Betlen, în domnul răposatul Epcp. 
Basiliu Moga zălogită, şi de acesta spre întemeierea unui fond din care să se 
salarizeze Assesorii Constoriului diecesan închinată, în anii de mai nainte s-au fost 
încredinţat fostului fiscale regesc spre încasarea banilor pe acea moşie, în sumă de 
11.000 fl. v. v. împrumutaţi [Să se roage Guberniul] ca acele hârtii, de bună seamă 
în arhivul fostului Gubern aflătoare, să binevoiască a dispune ca să se întoarcă acestei 
Episcopii”.  

 
1853 

 
Document 108: ,,Esc. Sa, descoperă Preacinsitului consistoriu 

strâmtorarea cea mare atât în Capela episcopească, cât şi la tipografia diecesană, s-au 
hotărât a întreprinde cât va ajuta timpul şi împrejurările nişte zidiri spre a [le] mări 
[…] care zidiri, după calculul paleriului preliminar se va urca la 3999 fl. arg., ce se 
vor plăti din banii de milă spre ajutorul Episcopiei diecesane [din anul] curgători 
[…] înţelegându-o domnii assesori consistoriali au mărturisit că asemenea 
întreprindere este de neapărată trebuinţă şi doresc aceea a o vede cât mai curând 
înfiinţată”. 

Document 208: Observaţii pentru justificarea cheltuielilor din 
uliţa Ernei (cu referire la numărul 819, 1852): ,,1. Să se dateze socotelile, să se 
adevereze din partea îngrijitorului casei cu curăţirea urloaielor. 2. socoteala cu d) 
notată mai apriat părţile constitutive ale cuptorului de economie. 3. Socoteala g), câte 
un exemplar tipărit despre reparatura casei să se autentifice din partea inspecţiunei 
casei. Control la mărunţişuri-adevărate piedeci în proiectarea unor lucrări absolut 
necesare-capabil să dezvolte opoziţia faţă de gestionarea fondurilor bisericeşti”. 

Document 477: ,,Înaltul Guberniu, în 6 martie, Nr. cons. 1210, 1852 
împărtăşeşte copia obligaţiunei Grofului Betlen despre 11.000 fl. va. […] pe hipoteca 
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căşi să se caute pre cale sa, că în zisa casă se poate aşeza Tipografia Diecezană, însă 
pre lângă chiria după frustrările de faţă, precum adecă va afla cu cale dregătoria 
avartiriale, mai pre urmă că moşia de la Feldioara să esarendeze pe unul sau mai 
mulţi anii şi contractul esarendarei să se astearnă acelui înalt spre încuviinţare. Rtiu. 
Şaguna”. Să se facă întâi o cercetare la Alexe Verzea, protopop de Braşov: 
,,când, cu cât şi pe câţi ani s-au estradat moşia seminarială din Feldioara până când 
au administrat (n. n. trimis) încoace arânda şi când se încheie terminul arândei, 
aşternând încoace în copie contractul esarendărei şi cvitanţiile despre administrarea 
zisei arende de la 848 până acum”. 

Document 968: Răspuns de la Satulung: ,,trimite 26 fl. ww., arenda 
pe anul 1852, termenul fiind pe 6 ani”. Mai departe i se porunceşte să facă 
licitaţie pe alţi 6 ani şi contractele să le trimită la episcopie. 

Document 1210: ,,Deoarece hârtiile [ce ţin] de moşia Lobodaş numită, 
din partea proprietarului, Groful Gheorghiu Betlen, în domnul răposatul Epcp. 
Basiliu Moga zălogită, şi de acesta spre întemeierea unui fond din care să se 
salarizeze Assesorii Constoriului diecesan închinată, în anii de mai nainte s-au fost 
încredinţat fostului fiscale regesc spre încasarea banilor pe acea moşie, în sumă de 
11.000 fl. v. v. împrumutaţi [Să se roage Guberniul] ca acele hârtii, de bună seamă 
în arhivul fostului Gubern aflătoare, să binevoiască a dispune ca să se întoarcă acestei 
Episcopii”.  

 
1853 

 
Document 108: ,,Esc. Sa, descoperă Preacinsitului consistoriu 

strâmtorarea cea mare atât în Capela episcopească, cât şi la tipografia diecesană, s-au 
hotărât a întreprinde cât va ajuta timpul şi împrejurările nişte zidiri spre a [le] mări 
[…] care zidiri, după calculul paleriului preliminar se va urca la 3999 fl. arg., ce se 
vor plăti din banii de milă spre ajutorul Episcopiei diecesane [din anul] curgători 
[…] înţelegându-o domnii assesori consistoriali au mărturisit că asemenea 
întreprindere este de neapărată trebuinţă şi doresc aceea a o vede cât mai curând 
înfiinţată”. 

Document 208: Observaţii pentru justificarea cheltuielilor din 
uliţa Ernei (cu referire la numărul 819, 1852): ,,1. Să se dateze socotelile, să se 
adevereze din partea îngrijitorului casei cu curăţirea urloaielor. 2. socoteala cu d) 
notată mai apriat părţile constitutive ale cuptorului de economie. 3. Socoteala g), câte 
un exemplar tipărit despre reparatura casei să se autentifice din partea inspecţiunei 
casei. Control la mărunţişuri-adevărate piedeci în proiectarea unor lucrări absolut 
necesare-capabil să dezvolte opoziţia faţă de gestionarea fondurilor bisericeşti”. 

Document 477: ,,Înaltul Guberniu, în 6 martie, Nr. cons. 1210, 1852 
împărtăşeşte copia obligaţiunei Grofului Betlen despre 11.000 fl. va. […] pe hipoteca 

fânaţului Lobodaş împrumut luaţi, cu acel adaus că originalul şi toate hârtiile de 
procesul în privinţa aceasta, încă la a. 835 pornit, să află în arhivul Gubernului 
vechi, care de se vor pofti se pot împărtăşi spre privier”. Consistoriul cere 
,,estrdarea tuturor pomenitelor acte procesuale”, ulterior chiar Consistoriul le-a 
pierdut urma, crezând că are el originalele, de fapt avea aceste copii. 

Document 811: Guberniul, ,,după censurarea socotelilor”, a văzut că 
,,pentru Casele seminariale din Uliţa Ernei nu s-au plătit chiria în fondul seminarial  
din anul 1848-1 mai, până la sfârşitul lui octombrie 852, câte 90 fl. pe an”, 405 
total. Asemenea, ,,nici arânda realităţii din Feldioara din 1 noem. 1847, până la 
sfârşitul lui octombrie 1852, câte 10 fl, 24 1/4 cr. pe an”, total 52 florini 11, 
1/4 creiţari. De altă parte, cheltuiala pentru ,,reparaturile acelei case sub 
timpul acesta şi tipărirea altor lucruri offiţioase sa-u aflat în sumă de 590 fl. 31 cr. 
ag, prin urmare, au cheltuit mai mult cu 133 fl. 19 3/4 cr.”. Suma lipsă să se 
rezolve din fondurile sidoxiale, ceea ce şi face episcopul, dar guberniul 
,,face întrebare” dacă n-ar fi mai bine ,,a se face cu Tipografia Diecesană un 
contract pentru tipărirea lucrurilor officioase consistoriale”. Andrei Şaguna roagă el 
înaltul guberniu ca ,,pauşalul pentru recuisitele cancelariei consistoriale să se ridice 
la 4000 fl. arg. pe an”, promiţând că va depune decontul ,,la finea fiecăriu ann 
militare”. 

Document 1075: Cererea episcopului cu referire la banii clerului, 
document dezvoltat în zeci de puncte, invocând cereri din anii 1849 (18 
iulie), 1850 (1 ianuarie, 15 mai, 26 iulie, 22 septembrie), 1851 (9 august, 5 
noiembrie) etc. Curând va veni şi răspunsul la noile solicitări româneşti 
pentru ajunge însuşi la gestionarea propriilor fonduri. 

Document 1103: Andrei Şaguna cere guvernului un conspect 
despre starea fondurilor bisericeşti. 

Document 1134: decembrie. Răspuns de la guberniu: ,,Fondurile 
diecesane şi pre viitor să rămână sub administrarea înaltei stăpâniri”. 
 

1854 
 

Document 19: Înaltul guberniu ,,face întrebare de cumva originalul 
unei obligaţii despre 11.000 fl. v.v., din fundaţiunea mogaiană ţiitoare, se află între 
hârtiile prin ordinaţiunea gubernială din 6 august 1853, nr. 16.738, consistoriului 
diecesan împărtăşite, în a cui stăpânire se află hipoteca acelui capital şi cum se 
administrează?”. ,,Zisa obligaţie se află în origine la Sc. Episcopesc (n. n. inexact, 
ceea ce se va recunoaşte ulterior) între hârtiile pomenite, hipoteca şi anume fânaţul 
Lobodaşi în Hotarul Turzii se află în stăpânirea Sc. Episcopesc şi venitul se împarte 
în tot anul între assesorii consistoriali după intenţiunea fundatorelui”. 
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Document 86: Veniturile de la proprietatea seminarială Feldioara 
şi din Uliţa Ernei pe anul precedent: ,,1. Pauşalele (cheltuieli pentru cancelarie 
aprobate de administraţia fondurilor) cancelariei anuale-120 fl.; 2. Chiria Casei 
Seminarului din uliţa Ernei-110 fl.; Arenda realităţii Seminariale din Feldioara-11 
fl. Total 241”. ,,Eară dimpotrivă a) cheltuielile cancelariei 145, 17; b) Cheltuieli cu 
curăţirea hornurilor Casei Seminariale-6; c) Tipografia au tipărit cerculare oficiale-
124 fl. Total 275”. ,,Să se aştearnă la Guberniu” că ,,lichidarea mai multului 
cheltuit, de 34fl. 17 cr., e în primirea Ecs. Sale”. Dar şi ,,cancelaria are pretensiune 
de 25 fl. 17 cr.”. 

Document 159: Înaltul guberniu ,,cere actele atingătoare de datoria 
Grofului Bethlem la fondul mogaian, încă sub 6 august trecut cerute. Să se rescrie că 
între actele cerute se află aici numai o obligaţiune şi aceea nu în original, după cum cu 
greşală în 28 ian. a. c. mr. 19. de aici s-au fost înştiinţat, ci în copie”. 

Document 238: În guberniu anunţă că ,,s-au aşezat şi împăcat 
diferinţele cu fundaţia Lobodaş de la Turda, zălogită grofului Betlen la fondul 
mogaian, administrat de Consistoriul diecesan şi că ce s-ar mai putea întreprinde mai 
departe în interesul fondului”. ,,Orânduiala” era adusă la cunoştinţă ,,spre 
părerea consistoriului”. 

Document 1072: Despre Lobodaş: ,,E fânaţ de otavă? Nu se poate 
vinde unor oieri pentru paşterea turmelor, să se închiză în partea ce ami lungă şi cât 
ar costisa o asemenea îngrădire? Să se plătească contribuţia, să se trimită chitanţe 
consistoriului (15 nov. toamna, după cules/uscatul ierbii). În decembr. Se trimit 6 fl. 
19 cr. contribuţii pe nii 1853/54, 73,8 pe anul 1855”. Urmează ,,o arătare mai 
chiară cu oierii”, ar fi buni şi ,,pentru că, mâncând fânul pe loc s-ar mai îngrăşa şi 
locul”. 

Document 1200: Fânaţul consistorial Lobodaş din câmpul Turzii 
,,nu se poate îngrădi că e în trei părţi împărţit”, nu se poate folosi cu vitele, se 
coseşte şi se obţin: 4 căpiţe cei ce-l lucrează şi 5 Consistoriul. 

Document 1161: ,,Pământurile seminariale din Hotarul Feldioara 
arândate [...] au înecat apa mai multe pământuri şi s-au păgubit. Arânda jumătate-
5,30”. Conform contractului să se plătească arânda la Sfântul Mihail, ,,fără 
nici un cuvânt de pricină”. Pagubele suferite să le ateste prin ,,Documente 
valide”, ,,că şi Scaunul episcopesc dă socoteală de bani”. 
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Document 86: Veniturile de la proprietatea seminarială Feldioara 
şi din Uliţa Ernei pe anul precedent: ,,1. Pauşalele (cheltuieli pentru cancelarie 
aprobate de administraţia fondurilor) cancelariei anuale-120 fl.; 2. Chiria Casei 
Seminarului din uliţa Ernei-110 fl.; Arenda realităţii Seminariale din Feldioara-11 
fl. Total 241”. ,,Eară dimpotrivă a) cheltuielile cancelariei 145, 17; b) Cheltuieli cu 
curăţirea hornurilor Casei Seminariale-6; c) Tipografia au tipărit cerculare oficiale-
124 fl. Total 275”. ,,Să se aştearnă la Guberniu” că ,,lichidarea mai multului 
cheltuit, de 34fl. 17 cr., e în primirea Ecs. Sale”. Dar şi ,,cancelaria are pretensiune 
de 25 fl. 17 cr.”. 

Document 159: Înaltul guberniu ,,cere actele atingătoare de datoria 
Grofului Bethlem la fondul mogaian, încă sub 6 august trecut cerute. Să se rescrie că 
între actele cerute se află aici numai o obligaţiune şi aceea nu în original, după cum cu 
greşală în 28 ian. a. c. mr. 19. de aici s-au fost înştiinţat, ci în copie”. 

Document 238: În guberniu anunţă că ,,s-au aşezat şi împăcat 
diferinţele cu fundaţia Lobodaş de la Turda, zălogită grofului Betlen la fondul 
mogaian, administrat de Consistoriul diecesan şi că ce s-ar mai putea întreprinde mai 
departe în interesul fondului”. ,,Orânduiala” era adusă la cunoştinţă ,,spre 
părerea consistoriului”. 

Document 1072: Despre Lobodaş: ,,E fânaţ de otavă? Nu se poate 
vinde unor oieri pentru paşterea turmelor, să se închiză în partea ce ami lungă şi cât 
ar costisa o asemenea îngrădire? Să se plătească contribuţia, să se trimită chitanţe 
consistoriului (15 nov. toamna, după cules/uscatul ierbii). În decembr. Se trimit 6 fl. 
19 cr. contribuţii pe nii 1853/54, 73,8 pe anul 1855”. Urmează ,,o arătare mai 
chiară cu oierii”, ar fi buni şi ,,pentru că, mâncând fânul pe loc s-ar mai îngrăşa şi 
locul”. 

Document 1200: Fânaţul consistorial Lobodaş din câmpul Turzii 
,,nu se poate îngrădi că e în trei părţi împărţit”, nu se poate folosi cu vitele, se 
coseşte şi se obţin: 4 căpiţe cei ce-l lucrează şi 5 Consistoriul. 

Document 1161: ,,Pământurile seminariale din Hotarul Feldioara 
arândate [...] au înecat apa mai multe pământuri şi s-au păgubit. Arânda jumătate-
5,30”. Conform contractului să se plătească arânda la Sfântul Mihail, ,,fără 
nici un cuvânt de pricină”. Pagubele suferite să le ateste prin ,,Documente 
valide”, ,,că şi Scaunul episcopesc dă socoteală de bani”. 
 
  

1855 
 

Document 82: Andrei Şaguna cere ,,În Locot. chiria 110 fl. m. c şi a 
realităţii din Feldioaraa 11 fl. mc.” să devină în ,,fondul mogaian”. 

Document 114: Din nou să binevoiască a încuviinţa fondul 
mogaian. 

Document 1038: ,,Ces. Reg. Direcţiune finanţială” trimite ,,extras 
de…cont”, despre cele ce figurează ca bunuri şi impozite din anul 1850: 
,,Casa din uliţa Cisnădiei, nr. 177; Grădina din Josefstadt, Nr. 92, Casa din Uliţa 
Ernei, Nr. 194-preste tot contribuţii de 284 fl. 29 cr., Casa Seminarială nr. 19-46 
fl. 47 cr., nr. 19, Lobodaş-192 fl. şi fiindcă nu s-au făcut facia îndoit, adecă 384 f. 
(amenda la intărzierea de plată. Din cei 50. fl ce s-au plătit la c. r. dregătorie 
contribuţională cu prilejul cumpărării casei Seminariale 250 f. se cuvin episcopiei 
îndărăpt U) nu se vor da afară, ci se vor computa la contribuţia pe timpul trecut, ce 
face 353 f. 1 1/2 cr. şi se vor însemna pe coale contribuţie. Rtiu: Să se facă. De pe 
fânaţul Lobodaş este îndoit! Pentru că nu s-a făcut facia, din neştiinţă de vreme ce 
acel fânaş au fost mai ca un zălog până acum”. 

Document 1121: ,,În privinţa fundaţiunii greco-răsăritene mogaiane pe a. 
1856 slujitoare, le-au aprobat”, iar ,,realisarea chestionatei fondaţiuni s-au pus în 
pertractare, şi în timpul de faţă se află la c. r. Procuratură finanţială”. 
 

1856 
 

Document 100: ,,Dacă nu se poate aduna bani pe 1855, să esarendeze 
fânaţul de la Feldioara la altul” care să fie ,,bună gazdă, pentru ca să alătească 
totdeauna înainte”. Răspunsul vine de la protopopul Alexe Verzea spunând 
că nu s-a putut ,,esarenda pământurile seminariale la altul, la Sf. Mihai, cum suna 
contractul, nici a ridica arenda, pentru că fiind pământurile sămănate din toamna an. 
1855 au trebuit să rămâie până la împlinirea contractului. Acum trimite arânda pe 
an. 1856-11 fl. m. c. şi pe naul 1857-9 fl. 6 cr., suma de 20 fl. 6 cr. împreună cu 
contractul pe 6 ani următori încheiat. Rtiu. Cu mirare au trebuit să vază Sc. 
Episcopesc cum arenda acelor locuri în loc de a mai creşte chiar şi în împrejurare de 
faţă-când preţurile tuturor articolelor, dar mai cu seamă a realităţilor se tot urcă, 
pretutindenea mai departe să se însărcineze ca să facă altă vizitaţie şi să îngrijească ca 
la acea să fie de faţă şi dintre ceilalţi conlăcuitori  de acolo, cari nu se ţin de Biserica 
noastră carea se va putea face vestindu-se aceasta mai înainte cu vreo câteva zile, în 
sfârşit să se îndatoreze a face o arătare mai de aproape despre numerul pământurilor 
precum şi despre feliul lor că adecă sânt acealea toate numai fânaţe sau locuri 
arătoare?”. 
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Document 340: ,,În. Loc. a Ţării, în 3 mart. trimite preliminarul pe 
naul 1857”. Răspunsul este: ,,mare durere simte întreaga diecesă pentru că de 11 
ani de când s-au intemeiat fondul mogaian, până în ora de faţă acela încă nu s-au 
mai realisat, din care privinţă de nou să se facă rugare către În. Locot.”.  
 

1857 
 

Document 184: După trimiterea preliminariului aprobat al 
fondului mogaian: ,,Să se realizeze acest fond odată”.  

Document 437: ,,8 apr. Preliminariile pe anul 1858, cu acea observare 
că realizarea acestei fundaţii aşa cu dor poftită atârnă de la jalbile în privinţa lui 
făcute, pentru care deodată s-au şi făcut deodată urzoare la C. R. Pretura 
finanţială”. 

 
Sursă: A. M. A., document 388, 520, 744 (1851), 819, 968, 1210 (1852), 
108, 208, 477, 811, 1075, 1103, 1134 (1853), 19, 86, 159, 238, 1072, 1200, 
1161 (1854), 82, 114, 1038, 1121 (1855), 100, 340 (1856), 184, 437 
(1857). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pictură realizată de Maria Fleacă

Supliment nr. 1, 2017

330



Document 340: ,,În. Loc. a Ţării, în 3 mart. trimite preliminarul pe 
naul 1857”. Răspunsul este: ,,mare durere simte întreaga diecesă pentru că de 11 
ani de când s-au intemeiat fondul mogaian, până în ora de faţă acela încă nu s-au 
mai realisat, din care privinţă de nou să se facă rugare către În. Locot.”.  
 

1857 
 

Document 184: După trimiterea preliminariului aprobat al 
fondului mogaian: ,,Să se realizeze acest fond odată”.  

Document 437: ,,8 apr. Preliminariile pe anul 1858, cu acea observare 
că realizarea acestei fundaţii aşa cu dor poftită atârnă de la jalbile în privinţa lui 
făcute, pentru care deodată s-au şi făcut deodată urzoare la C. R. Pretura 
finanţială”. 

 
Sursă: A. M. A., document 388, 520, 744 (1851), 819, 968, 1210 (1852), 
108, 208, 477, 811, 1075, 1103, 1134 (1853), 19, 86, 159, 238, 1072, 1200, 
1161 (1854), 82, 114, 1038, 1121 (1855), 100, 340 (1856), 184, 437 
(1857). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIN LEGĂTURILE EPISCOPULUI VASILE MOGA AL 
ARDEALULUI CU PĂSTORIŢII SĂI HUNEDORENI 

 
Conf. univ. dr. Florin Dobrei 

Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa 
 

În plan ecleziastic, istoria primei jumătăţi a secolului al XIX-lea a 
fost marcată, în spaţiul transilvănean, de figura providenţială a episcopului 
Vasile Moga, cel dintâi ierarh român de după desfiinţarea Mitropoliei 
Ortodoxe ardelene de către austrieci în anul 1701, personalitate marcantă 
a vieţii social-politice şi cultural-bisericeşti a românilor din monarhia 
habsburgică. 

După o lungă sedisvacanţă ierarhică (1796-1811), timp în care 
conducerea provizorie a „Diecezei Greco-Răsăritene Neunite a Ardealului” 
revenise protopopilor Ioan Popovici din Hondol (1796-1806) şi Nicolae 
Huţovici din Hunedoara (1806-1811), în calitatea lor de vicari generali, şi 
ca urmare a repetatelor memorii trimise curţii imperiale din Viena, prin 
care se solicita alegerea unui nou episcop, „de neamul şi sângele nostru român, 
patriot de ţara noastră”,1 la 21 decembrie 1810, împăratul Francisc I (1792-
1835) a dat vot favorabil propunerii guberniului transilvănean de numire 
a capelanului Vasile Moga din Sebeş în fruntea eparhiei ortodoxe ardelene 
(deşi acesta, la sinodul electoral întrunit la Turda, la 19 septembrie/1 
octombrie 1810, se clasase pe locul al doilea, după vicarul în funcţie). A 
fost hirotonit episcop la 23 aprilie 1811, fiind instalat la Cluj, la 29 iunie 
1811, în prezenţa guvernatorului, a protopopilor şi a numeroşi preoţi, 
eveniment adus apoi la cunoştinţa tuturor preoţilor şi a credincioşilor din 
parohiile şi filiile „greco-răsăritene”, prin circulara emisă la 10 august 1811.2 

Episcopul Vasile Moga se născuse la Sebeş, în anul 1774. A 
studiat la colegiile catolice din Alba-Iulia şi Cluj, călugărindu-se la 
mănăstirea sârbească Cruşedol. Ca ierarh, activitatea sa a fost rodnică şi 
complexă. Astfel, în plan administrativ-gospodăresc, după o rezidenţă 
provizorie în localitatea Răşinari, cea dintâi iniţiativă a fost achiziţionarea 
unui corp de clădiri în Sibiu în 1819, în care a mutat, doi ani mai târziu, 
reşedinţa eparhială, Consistoriul şi şcoala teologică; pentru locuinţele 
profesorilor, a zidit o aripă distinctă. În plan cultural, a rânduit ca în 

                                                           
1 Ion Matei, Vacanţele Mitropoliei Ortodoxe din Ardeal în veacul XVIII, Cluj, Tiparul 
Diecezan, 1922, pp. 44-58. 
2 Mircea Pãcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, ediţia a III-a, volum III, Iaşi, Editura 
Trinitas, 2004, p. 57. 
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fiecare sat să se deschidă câte o şcoală „poporală”, cu preotul funcţionând 
pe post de profesor de religie şi inspector, iar cantorul pe acela de 
învăţător. Pentru pregătirea viitorilor păstori sufleteşti, la 15 martie 1811 a 
reorganizat cursul de preoţie al dascălului Simion Jinariu (cel pedagogic, 
aflat sub conducerea lui Dimitrie Eustatievici, se înfiinţase în anul 1786), 
prin aducerea, la Sibiu, a cărturarului Gheorghe Lazăr, iar ulterior, după 
plecarea acestuia la Bucureşti, a profesorilor Moise Fulea şi Ioan Moga. 
De asemenea, cu binecuvântarea sa s-au retipărit numeroase cărţi de cult, 
precum şi câteva ediţii ale Bucoavnei. Fructuoasă i-a fost şi activitatea în 
plan naţional-politic. Singur sau însoţit de omologul său unit de la Blaj, 
Ioan Lemeni, ierarhul sibian a adresat curţii vieneze şi Dietei 
Transilvaniei, în numele tuturor preoţilor şi a credincioşilor ardeleni, mai 
multe memorii (importante sunt cele din 17 aprilie 1834, 18 iulie 1837 şi 6 
ianuarie 1842), bine argumentate din punct de vedere istoric, economic şi 
juridic (multe constituiau o reiterare a cererilor din cunoscutul Supplex 
Libellus Valachorum din 1792), toate axate pe ideea necesităţii recunoaşterii 
egalităţii în drepturi a populaţiei româneşti cu celelalte „naţiuni” ale ţării. 
În vederea ameliorării situaţiei materiale a preoţimii, începând cu anul 
1816, episcopul a trimis, aceloraşi foruri civile, petiţii după petiţii, 
solicitând acordarea de „porţii canonice”, scutirea de impozite şi de 
prestarea sarcinilor publice, precum şi acordarea de ajutoare băneşti din 
„casele alodiale” (casieriile orăşeneşti); în paralel, erau reclamate abuzurile 
autorităţilor comitatense şi scăunale: arestările şi amenzile aplicate 
clericilor, înrolarea dascălilor neuniţi în armată, obligativitatea redactării 
actelor parohiale în limbile maghiară şi latină etc. În 1837 a protestat, de 
unul singur, împotriva abuzurilor la care erau supuşi românii de pe 
„Pământul Crăiesc”. În plan pastoral-misionar, de la el se cunosc peste 40 
de pastorale şi circulare, trimise clerului şi credincioşilor ardeleni, prin 
care urmărea întărirea credinţei, a moralei şi a disciplinei preoţeşti; altele 
vizau chestiuni liturgice şi administrative, iar câteva aveau un pronunţat 
caracter social-filantropic.3 

Fire energică, înaltul-ierarh s-a preocupat, aşadar, îndeaproape, de 
soluţionarea tuturor problemelor şi a neajunsurilor păstoriţilor săi, cerând 
la Viena drepturi politico-sociale în numele lor, hirotonindu-le preoţi şi 
diaconi, deschizându-le şcoli cu un personal didactic calificat, 
binecuvântând ridicarea de noi lăcaşuri de cult şi tipărirea de cărţi 
bisericeşti etc. În acest context larg se înscriu şi multiplele sale legături cu 

                                                           
3 A se vedea, in extenso, Sebastian Stanca, Viaţa şi activitatea episcopului Vasile Moga (1774-
1845), Cluj, Tipografia Episcopiei Ortodoxe Române a Clujului, 1939. 
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3 A se vedea, in extenso, Sebastian Stanca, Viaţa şi activitatea episcopului Vasile Moga (1774-
1845), Cluj, Tipografia Episcopiei Ortodoxe Române a Clujului, 1939. 

românii ortodocşi hunedoreni, aflaţi sub jurisdicţia administrativ-canonică 
a episcopiei, iar din 1864 a mitropoliei ardelene, cu reşedinţa la Sibiu. 

Vremurile erau însă tulburi. La nivel politic, odată cu urcarea pe 
tronul habsburgic a împăratului Leopold II (1790-1792), s-a inaugurat un 
aşa-numit „curent antireformist al restituirilor”, prin care se postula revenirea 
la stările anterioare anului 1780, la deceniile ante-iosefine. Curentul s-a 
accentuat pe timpul lui Francisc I (1792-1835), perioadă în care „regimul 
reacţiunii”, pe fundalul conflictelor austro-franceze, a pus capăt oricăror 
iniţiative reformiste; neconvocarea Dietei Transilvaniei în perioada anilor 
1795-1809 şi 1811-1834 a dat câştig de cauză partidei conservatoare 
nobiliare, promotoarea unui „naţionalism feudal”.4 În plan local, 
nemulţumirile hunedorenilor, cauzate de menţinerea aceloraşi obligaţii 
iobăgeşti înrobitoare,5 deşi împăratul a constatat, la faţa locului, 
realităţile,6 s-au accentuat. Adăugate la acestea, foametea (provocată de 
seceta prelungită din anii 1813-1818), epidemiile de ciumă şi de variolă,7 
precum şi înrolările forţate8 au menţinut o stare de tensiune, iar 
dezertările din armată,9 sustragerea de sub controlul autorităţilor,10 
feluritele plângeri înaintate,11 trecerile peste munţi în Ţara Românească,12 
agitaţiile produse în Transilvania ca ecou al răscoalei antifanariote din 

                                                           
4 Paul Cernavodeanu, Nicolae Edroiu (coordonatori), Istoria românilor, volum VI, România 
între Europa Clasicã şi Europa Luminilor (1711-1821), Bucureşti, Editura Academiei 
Române, 2003, p. 574, 581. 
5 Constantin Enea, Liviu Botezan, „Unele aspecte ale obligaţiilor iobãgeşti pe domeniul 
Deva şi pe alte moşii din comitatul Hunedoara, la începutul secolului al XIX-lea”, în 
Sargeţia. Acta Mvsei Devensis, numãr VI, 1969, pp. 106-123.  
6 În timpul periplului sãu transilvan din anul 1817, împãratului i s-au înaintat circa 
17.000 de jalbe. Prin proiectul de reglementare urbarialã din 1819 şi prin conscripţia 
czirakianã din anii 1819-1820 s-a încercat apoi, dar fãrã sorţi de izbândã, sã se dea o 
soluţie acestei „crize ţãrãneşti” (Cf. Ion Lungu et alii, Din trecutul de luptã al ţãrãnimii 
hunedorene, Deva, Muzeul Regional Hunedoara, 1967, pp. 162-163). 
7 Vasile Ionaş, Roşcani, Mihãieşti, Panc, Panc-Sãlişte. File de istorie, Deva, Editura Emia, 
2002, pp. 44-47. 
8 Alexandru Neamţu, „Haiducia pe domeniul Hunedoara la începutul secolului al XIX-
lea”, în Sargeţia. Acta Mvsei Devensis, numãr VIII, 1977, pp. 41-42. 
9 Iosif Kovács, „Agitaţii ţãrãneşti din Munţii Apuseni dupã rãscoala lui Horea, oglindite 
în documentele arhivei comitatului Turda”, în Studii şi Cercetãri Ştiinţifice, an V, numãr 3-
4, 1954, p. 580. 
10 Alexandru Neamţu, „Haiducia pe domeniul Hunedoara”, pp. 50-56. 
11 Ion Lungu et alii, Din trecutul de luptã al ţãrãnimii hunedorene, p. 174. 
12 Doar în toamna anului 1813, Ioan Vodã Caragea (1812-1818) permitea stabilirea în 
Oltenia a circa 150 de familii din Ţara Haţegului (Cf. Ştefan Meteş, Emigrãri româneşti din 
Transilvania în secolele XIII-XX, ediţia a II-a, Bucureşti, Editura Ştiinţificã şi 
Enciclopedicã, 1977, pp. 164-165). 
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1821 a lui Tudor Vladimirescu13 etc. nu au făcut altceva decât să 
pregătească, la nivel local, zorii unor schimbări mult aşteptate, potenţate 
şi de ideologia revoluţionară franceză.14 Criza societăţii transilvănene a 
continuat şi după 1835, anul urcării pe tron a împăratului Ferdinand V 
(1835-1848); anacronica şi ineficienta organizare politică a Principatului a 
generat, şi în acest caz, noi tensiuni. În spaţiul hunedorean, sunt 
cunoscute petiţiile lucrătorilor din sectorul minier şi din cel metalurgic, 
adresate guvernului şi autorităţilor comitatense.15 

În plan ecleziastic, prin însuşi decretul de validare a sa pe scaunul 
chiriarhal, episcopului Vasile Moga i se fixaseră 19 condiţii umilitoare, a 
căror strictă respectare ar fi atras după sine îngenuncherea Bisericii 
Ortodoxe: înaintarea către guvern a proceselor-verbale ale tuturor 
şedinţelor Consistoriului, interdicţia primirii de preoţi şi de monahi 
hirotoniţi, respectiv călugăriţi, în afara Transilvaniei şi a trimiterii de petiţii 
pe tema ameliorării situaţiei materiale a clericilor, precum şi acceptarea 
tacită a prozelitismului unit; la punctul 7 se preciza explicit că noului 
ierarh „[…] îi este oprit a se împotrivi creşterii şi lăţirii religiunii unite”, încât 
„[…] să nu cuteze nici el, nici preoţii lui a desmânta, aevea sau pe ascuns, pre uniţi 
la cădere de la unire”. În plus, în satele unde credincioşii reveneau la 
ortodoxie, „porţiile canonice” treceau în patrimoniul Bisericii Unite.16 De 
asemenea, ridicarea de noi lăcaşuri de închinare, în locul celor transferate 
în posesia restrânselor obşti parohiale supuse, din punct de vedere 
administrativ-canonic, Diecezei Făgăraşului (cu reşedinţa la Blaj), era 
condiţionată de întocmirea de costisitoare planuri de construcţie şi de 
constituirea de bugete special destinate acestui scop.17 

Intensificarea făţişă a prozelitismului, acţiune iniţiată şi 
coordonată de către omologul său unit, episcopul Ioan Bob (1782-

                                                           
13 Maria Andriţoiu, Mihai Cerghedean, „Frãmântãrile sociale în jurul Devei sub 
influenţa rãscoalei lui Tudor Vladimirescu”, în Sargeţia. Acta Mvsei Devensis, numãr VI, 
1969, pp. 96-102; Ion Frãţilã, „Din lupta românilor hunedoreni pentru emanciparea 
naţionalã pânã la 1848”, în Sargeţia. Acta Mvsei Devensis, numãr XIV, 1979, pp. 324-327; 
Nicolae Edroiu (coordonator), Comuna Veţel. Studiu monografic complex, Cluj-Napoca, 
Editura Eurodidact, 2002, pp. 254-258. 
14 Paul Cernavodeanu, Nicolae Edroiu (coordonatori), Istoria românilor, volum VI, pp. 
578-579. 
15 Ion Lungu et alii, Din trecutul de luptã al ţãrãnimii hunedorene, p. 174; Roland Schilling, 
„Din lupta muncitorilor de pe domeniul Hunedoara împotriva exploatãrii, în prima 
jumãtate a secolului al XIX-lea”, în Sargeţia. Acta Mvsei Devensis, numãr V, 1968, pp. 219-
221. 
16 Mircea Pãcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, volum III, p. 58. 
17 Eugen Greuceanu [Glück], „Pe urmele documentelor bisericeşti hunedorene”, în 
Mitropolia Banatului, an XXXVI, numãr 5, 1987, p. 77. 
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Intensificarea făţişă a prozelitismului, acţiune iniţiată şi 
coordonată de către omologul său unit, episcopul Ioan Bob (1782-

                                                           
13 Maria Andriţoiu, Mihai Cerghedean, „Frãmântãrile sociale în jurul Devei sub 
influenţa rãscoalei lui Tudor Vladimirescu”, în Sargeţia. Acta Mvsei Devensis, numãr VI, 
1969, pp. 96-102; Ion Frãţilã, „Din lupta românilor hunedoreni pentru emanciparea 
naţionalã pânã la 1848”, în Sargeţia. Acta Mvsei Devensis, numãr XIV, 1979, pp. 324-327; 
Nicolae Edroiu (coordonator), Comuna Veţel. Studiu monografic complex, Cluj-Napoca, 
Editura Eurodidact, 2002, pp. 254-258. 
14 Paul Cernavodeanu, Nicolae Edroiu (coordonatori), Istoria românilor, volum VI, pp. 
578-579. 
15 Ion Lungu et alii, Din trecutul de luptã al ţãrãnimii hunedorene, p. 174; Roland Schilling, 
„Din lupta muncitorilor de pe domeniul Hunedoara împotriva exploatãrii, în prima 
jumãtate a secolului al XIX-lea”, în Sargeţia. Acta Mvsei Devensis, numãr V, 1968, pp. 219-
221. 
16 Mircea Pãcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, volum III, p. 58. 
17 Eugen Greuceanu [Glück], „Pe urmele documentelor bisericeşti hunedorene”, în 
Mitropolia Banatului, an XXXVI, numãr 5, 1987, p. 77. 

1830)18, „un bărbatu foarte zelosu pentru înaintarea şi prosperarea Santei Uniri”,19 
în încercarea de recuperare cât mai grabnică a obştilor „defecţionate” 
masiv20 în urma emiterii cunoscutului decret de toleranţă iosefină din 29 
octombrie/8 noiembrie 1781,21 a constituit, aşadar, o grea încercare. Printr-
o acţiune concertată a autorităţilor laice ardelene, guberniale, comitatense 
şi scăunale, şi a forurilor ecleziastice unite, în deceniile circumscrise 
temporal tocmai perioadei arhipăstorii episcopului Vasile Moga, cele mai 
multe dintre obştile haţegane au fost readuse sub ascultarea Blajului, iar 
credincioşii din alte câteva localităţi hunedorene au trecut, parţial sau 
chiar integral, la unire: Vâlcelele Bune (1823), Romos (1823), Vâlcelele 
Rele (1827), Meria (1833), Boş (1833), Turdaş (1833), Baia de Criş 

                                                           
18 Mircea Pãcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, volum II, pp. 461-463. 
19 Alexandru Grama, Istoria Bisericei Româneşti unite cu Roma dela începutul creştinismului pânã 
în zilele noastre, Blaj, 1884, p. 149. 
20 Într-un raport înaintat guberniului transilvan la 18 ianuarie 1810, vicarul foraneu al 
Haţegului, Chiril Ţopa (1805-1811), arãta cã localitãţile „[…] Ohaba de sub Piatrã, 
Ciope[i]a, Nãlaţi-Vad, Bãreşti [n. n. Bãrãştii Haţegului], Sãcel, S[ân]Petru, Uliuc [n. n. Unciuc], 
Re[e]a şi o parte însemnatã din Haţeg, din Bãieşti şi din Sãlaşul de Sus cu totul au cãzut la neunire; 
alte 15 comune, între cari Râuşori [n. n. Ruşor], Nucşo[a]ra, Mãlãieşti, Petrila, Livãzeni [Petroşani-
Livezeni] s-au neunit, iarã comunele Subcetate, S[ântã]Maria-Orlea, Balomiri, Fãrcãdinul de Sus, 
Gãuricea [n. n. Livezile], Galaţi, Sibişel, Valea-Dâlşii, Petros şi Merişor stau pe cugete ca sã se 
desuneascã”. Preventiv, se cerea episcopului blãjean sã mijloceascã „[…] aplicarea asprã a 
decretului despre instrucţiunea de 6 sãptãmâni şi a aceluia care opreşte trecerea în masã de la o 
religiune la alta, sã se restituie bisericile şi porţiunile canonice în comunele cari, pe cale nelegalã, au 
defecţionat, precum şi bisericile ocupate de calvini în Haţeg, S[ântãmã]Mãria[-Orlea] şi Galaţi”. 
Comisia instituitã a parcurs fiecare sat haţegan în parte, dar rezultatele celor doi ani de 
„instrucţiune” (1810-1812) au fost nesatisfãcãtoare. Cf. Ioan Boroş (coordonator), 
Dieceza Lugojului. Şematism istoric, Lugoj, 1903, p. 421; Iacob Radu, Istoria Vicariatului greco-
catolic al Haţegului, Lugoj, 1913, pp. 118-121, 221-222; Daniel Dumitran, Un timp al 
reformelor. Biserica Greco-Catolicã din Transilvania sub conducerea episcopului Ioan Bob (1782-
1830), Bucureşti, Editura Scriptorium, 2005, pp. 306-307. Dinamica numãrului „archi-
diaconatelor” unite din acele decenii este şi ea elocventã în ceea ce priveşte evoluţia 
„defecţionãrilor”, iar ulterior a „recuperãrilor” acestor obşti parohiale: 70 de 
protopopiate în 1782, 57 în 1788, 41 în 1796, 48 în 1800, 68 în 1804, 37 (cu 85 de 
districte) în 1811, 83 în 1812, 73 în 1813 şi între 65 şi 69 în anii 1814-1830. Cf. Daniel 
Dumitran, Un timp al reformelor, pp. 171-174, 353, 359-361. 
21 Ioan Lupaş, „Contribuţiuni la istoria românilor ardeleni (1780-1792), cu 84 acte şi 
documente inedite, culese din arhivele din Viena, Budapesta, Sibiiu şi Braşov”, în 
Analele Academiei Române. Memoriile Secţiunii Istorice, seria II, tom 37, 1915, pp. 610-611; 
Dumitru Stãniloae, „O luptã pentru Ortodoxie în Ţara Haţegului”, în Anuarul Academiei 
Teologice Andreiene, numãr XV, 1939, pp. 5-6; Daniel Dumitran, „Reacţii transilvãnene la 
edictul de toleranţã iosefin”, în Annales Universitas Apulensis. Series Historica, numãr VIII, 
2004, pp. 87-97. 
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(1844)22 etc. Balanţa confesională, datele statisticilor contemporane 
trebuie privite, însă, cu rezervă, din pricina oscilaţiilor demografice mari 
constatate, a cunoscut, ca atare, o permanentă dinamică; cifrele generale 
transmise de către guberniul transilvan Vienei23 sunt următoarele:  

 
Anul Ortodocşi Uniţi 
1819 396.820 223.400 
1825 588.000 456.500 
1832 615.325 505.000 
1834 586.000 351.000 
1835 525.000 525.000 
1836 531.000 530.000 
1837 563.377 567.603 
1838 563.785 574.492 
1839 572.454 603.593 
1840 579.966 613.631 
1841 587.473 616.318 
1842 592.952 621.254 
1843 597.260 623.808 
1844 610.876 622.203 

 
Prin urmare, acesta era, la nivel de ansamblu, „climatul” politic, 

social şi confesional al epocii. Din punct de vedere organizatoric, tabelele 
comisiei de recenzare Dósa din anul 1805 ne înfăţişează întreaga 
infrastructură a Bisericii Ortodoxe ardelene din timpul păstorii 
episcopului Vasile Moga; cât priveşte spaţiul hunedorean, situaţia se 
prezenta astfel: Protopopiatul Hunedoara („Tractus Vajda Hunyadiensis”) 
din comitatul omonim era compus din 124 de târguri şi sate, 
aparţinătoare cercurilor „Valea Haţegului” şi „Dincoace de Mureş”; în 
„Circulus Vallis Hatzegiensis” se aflau 11 localităţi, anume 4 parohii şi 7 filii, 
iar în „Circulus Cis Marusianus”, alte 113 localităţi, anume 52 de parohii şi 
62 de filii. Existau, aşadar, 56 de parohii cu 69 de filii, cu 8.656 de capi de 
familie (cca. 43.280 de credincioşi, dacă s-ar lua în calcul o medie, în 
general acceptată ca şi calcul de referinţă, de 5 membri/familie). În cele 
112 biserici conscrise slujeau 94 de preoţi. Proprietăţile bisericeşti 
însumau 69,75 iugăre (cca. 40 ha), adică 35 de iugăre (cca. 20 ha) de teren 

                                                           
22 Ioan Boroş (coordonator), Dieceza Lugojului, p. 350 passim; Ciprian Ghişa, Episcopia 
Greco-Catolicã de Fãgãraş în timpul pãstoririi lui Ioan Lemeni (1832-1850), volum I, Cluj-
Napoca, Editura Argonaut, 2008, p. 356, n. 133. 
23 Ladislau Gyémant, „Evoluţia situaţiei demografice a Transilvaniei în prima jumãtate a 
secolului XIX”, în Crisia, numãr XXI, 1991, pp. 111-135. 
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22 Ioan Boroş (coordonator), Dieceza Lugojului, p. 350 passim; Ciprian Ghişa, Episcopia 
Greco-Catolicã de Fãgãraş în timpul pãstoririi lui Ioan Lemeni (1832-1850), volum I, Cluj-
Napoca, Editura Argonaut, 2008, p. 356, n. 133. 
23 Ladislau Gyémant, „Evoluţia situaţiei demografice a Transilvaniei în prima jumãtate a 
secolului XIX”, în Crisia, numãr XXI, 1991, pp. 111-135. 

arabil, 24,75 iugăre (cca. 14 ha) fâneţe şi 10 iugăre (cca. 6 ha) de vie. 
Protopopiatul Ilia („Tractus Marus-Illyensis”) din cercul „Dincoace de 
Mureş” al comitatului Hunedoara era compus din 71 de localităţi, 
împărţite în două substructuri bisericeşti. În cea dintâi intrau 28 de 
localităţi, anume 12 parohii şi 16 filii, iar în cealaltă, 43 de localităţi 
(excludem parohia Brâznic, recenzată şi în dreptul substructurii 
anterioare), anume 17 parohii şi 26 de filii. Existau, aşadar, 29 de parohii 
cu 42 de filii. Numărul capilor de familie se ridica la 3.959 (cca. 19.795 de 
credincioşi). În cele 61 de biserici (cele din Deva şi Sohodol se subînţeleg, 
în spaţiile din dreptul acestora figurând un „?”) slujeau 46 de preoţi. 
Fondul funciar bisericesc însuma 51,25 iugăre (cca. 29,5 ha), adică 30,75 
iugăre (cca. 18 ha) de teren arabil şi 20,5 iugăre (cca. 12 ha) de fâneţe. 
Protopopiatul Geoagiu de Jos („Tractus Algyógyensis”) din cercul „Peste 
Mureş” („Circulus Trans-Marusianus”) al comitatului Hunedoara era 
compus din 55 de localităţi, împărţite în 29 de parohii şi 26 de filii, cu 
4.590 capi de familie (cca. 22.950 de credincioşi). În cele 53 de biserici 
slujeau 50 de preoţi. Proprietăţile bisericeşti însumau 49,75 iugăre (cca. 
28,5 ha), adică 30,25 iugăre (cca. 17 ha) de teren arabil şi 19,5 iugăre (cca. 
11 ha) de fâneţe. Alte 9 localităţi, anume 5 parohii şi 4 filii, cu 838 de capi 
de familie (cca. 4.190 de enoriaşi), se găseau în actualul judeţ Alba: 
Almaşu de Mijloc (cu filia hunedoreană Techereu), Almaşu Mare (cu filia 
Nădăştia), Băcăinţi (cu filia Valea Mare), Cib (cu filia Glod) şi Curpeni (cu 
filia Bulbuc); şi aici existau 11 biserici, plus o mănăstire (în Cheile 
Cibului), cu 11 preoţi. Fondul funciar bisericesc totaliza 9,5 iugăre (cca. 
5,4 ha), adică 4 iugăre (cca. 2,3 ha) de teren arabil şi 5,5 iugăre (cca. 3,1 
ha) de fâneţe. Protopopiatul Zarand („Tractus Zarandiensis”) din 
„Co[mi]t[a]tus Zaránd” era compus din 45 localităţi, anume din 29 de 
parohii şi 16 filii; pe baza bisericilor, se presupune existenţa altor 8 filii, 
numărul total al acestora ridicându-se, în acest caz, la 24. În cele 50 de 
lăcaşuri de cult slujeau 57 de preoţi. Capi de familie erau 5.861 (cca. 
29.305 credincioşi). Fondul funciar bisericesc însuma 13,25 iugăre (cca. 
7,5 ha), adică 6,25 iugăre (cca. 3,5 ha) teren arabil şi 7 iugăre (cca. 4 ha) 
fâneţe. Protopopiatul Orăştie („Tractus Szászvárosiensis”) din scaunul 
săsesc omonim („Sedes Saxorum Szászvárosiensis”) era compus din 11 
localităţi hunedorene propriu-zise, anume din 10 parohii şi 1 filie, cu 
2.314 capi de familie (cca. 11.570 de credincioşi). În cele 11 biserici 
slujeau 20 de preoţi. Fondul funciar bisericesc însuma 11,25 iugăre (cca. 
6,5 ha), adică 7,25 iugăre (cca. 4,2 ha) de teren arabil şi 4 iugăre (cca. 2,3 
ha) de fâneţe. Se adăugau alte 4 sate din actualul judeţ Alba, anume 3 
parohii şi 1 filie, cu 677 de capi de familie (cca. 3.385 de enoriaşi): 
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Balomiru de Câmp, Şibot şi Vinerea (cu filia Cugir); aici fuseseră 
conscrise 3 biserici şi 5 preoţi, fără loturi de pământ. 

Aşadar, pe teritoriul hunedorean actual se găseau, la acea dată, 153 
de parohii „greco-răsăritene neunite”, cu 162 de filii. Cei aproximativ 126.900 
de credincioşi ortodocşi (25.380 de capi de familie) erau deserviţi liturgic 
de 289 de lăcaşuri de închinare, în care slujeau 267 de preoţi. Dintre 
aceştia, 121 primiseră taina hirotoniei în Transilvania (la Răşinari), 91 la 
Arad, 20 în Ţara Românească (la Râmnic şi Bucureşti), 17 la Timişoara şi 
16 la Buda; în dreptul a 2 clerici s-a omis specificarea locului. Fondul 
funciar ecleziastic totaliza 195,25 iugăre (cca. 112 ha), adică 109,5 iugăre 
(cca. 63 ha) de teren arabil, 75,75 iugăre (cca. 43,5 ha) de fâneţe şi 10 
iugăre (cca. 6 ha) de vie. Sub jurisdicţia prototopiatelor hunedorene 
Orăştie şi Geoagiu se găseau, aşa cum s-a amintit, şi 13 localităţi, anume 8 
parohii şi 5 filii, cu 1.515 capi de familie (cca. 7.575 de credincioşi), 
necircumscrise actualului spaţiu hunedorean, cu 14 biserici şi 16 păstori 
sufleteşti (8 hirotoniţi la Arad, 5 în Transilvania, 2 la Timişoara şi 1 la 
Buda), beneficiind de 4 iugăre (cca. 2,3 ha) de suprafeţe arabile şi de 5,5 
iugăre (cca. 3,1 ha) de fâneţe, adică, în total, de 9,5 iugăre (cca. 5,4 ha) de 
teren agricol.24 Lipsesc, însă, din această conscripţie, localităţile 
hunedorene Baldovin, Basarabasa, Brotuna, Căzăneşti, Ciungani, Dobroţ, 
Leauţ, Livada (fostă Strâmba), Obârşa, Ocişor, Ociu, Prăvăleni, Rişculiţa, 
Şteia, Târnava de Criş, Tiuleşti, Tomeşti, Valea Mare de Criş, Vaţa de Jos 
şi Vaţa de Sus din protopopiatul Hălmagiu, respectiv Pojoga şi Sălciva din 
protopopiatul Lipova.25 

Contemporană arhipăstoririi episcopului Vasile Moga, conscripţia 
austriacă din anii 1829-1831, intitulată Consignatio Statistico Topographica 
singulorum in Magno Principatu Transylvanicae, este singurul recensământ 
prepaşoptist detaliat, în care sunt cuprinse şi date referitoare la 
apartenenţa confesională a edificiilor cultice recenzate. Astfel, în cele 402 
localităţi din actualul judeţ Hunedoara au fost conscrise 140.244 de 
persoane (etnia nu se specifică) din 402 localităţi (7 târguri, 384 de sate şi 
13 predii), deservite liturgic de 456 de biserici: 324 ortodoxe, 97 unite, 22 
reformate, 12 catolice şi 1 evanghelic-luterană. Cum recenzarea generală a 
populaţiei se afla, încă, în etapa sa de pionierat, acurateţea culegerii şi a 
                                                           
24 Eugen Gagyi de Etéd, „Regulatio Diocesis Transilvanicae Disunitae anno 1805”, în 
Transilvania, an XLII, numãr 1, 1911, pp. 156-169; numãr 3, 1911, pp. 286-287; Matei 
Voileanu, Contribuţiune la istoria bisericeascã din Ardeal, Sibiu, Tiparul Tipografiei 
Archidiecesane, 1928, pp. 58-79, pp. 116-119; Florin Dobrei, Istoria vieţii bisericeşti a 
românilor hunedoreni, Reşiţa, Editura Eftimie Murgu, 2010, pp. 347-348. 
25 Pavel Vesa, „Protopopiatele arãdene. Istoric şi evoluţie (1701-1918)”, în Teologia, an 
VII, numãr 1, 2003, pp. 145-148, 153-155. 
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24 Eugen Gagyi de Etéd, „Regulatio Diocesis Transilvanicae Disunitae anno 1805”, în 
Transilvania, an XLII, numãr 1, 1911, pp. 156-169; numãr 3, 1911, pp. 286-287; Matei 
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transmiterii informaţiilor cuprinse în aceste tabele este, însă, discutabilă. 
Spre exemplu, mai multe sate, precum Blăjeni, Buceş, Fornădie, Vaţa de 
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spre Viena sau la întoarcerea din capitala austriacă, paşii îl vor fi purtat 
uneori, cu siguranţă, cel puţin prin satele de pe Valea Mureşului şi din 
scaunul Orăştiei. Ca şi vizite propriu-zise, cunoaştem, spre exemplificare, 
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26 Bogdan Crãciun, Ioan Bolovan (editori), Consignatio Statistico Topographica singulorum in 
Magno Principatu Transylvanicae, Cluj-Napoca, Presa Universitarã Clujeanã, 2003, pp. 7-
102. 
27 Mircea Pãcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, volum III, p. 60. 
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canonică la Trestia, ca să vadă biserica cea vestită”. Potrivit tradiţiei locale, 
consemnate într-o cronică a protopopilor Zarandului, ierarhul „[…] a fost 
poftit şi la casa nouă a hocmanului (n. n. prim-minerului) Petru Perian, cantorul 
bisericii, pentru care sfinţire acesta l-a cinstit pe vlădică cu 10 galbeni şi o ştufă de aur. 
Primind acest dar, episcopul, mulţumind, a exclamat: Bună apă e în această 
parohie!”.28 Evenimentul este consemnat şi pe coperta unui Chiriacodromion 
(Alba-Iulia, 1699), aflat odinioară în proprietatea parohiei Trestia: „[…] 
La anul 1819, la 15 zile [ale lunii] august, au fost Măria Sa, D[omnul] Episcop 
Vasilie Moga, la biserica Trestii, în vizitaţie, cu D[omnul] Director Moisie Fulea, 
fiind protopop Tovie Părăian, parohul Trestii, în păzita varmaghie a Zărandului”.29 

Cu binecuvântarea aceluiaşi ierarh, pe meleagurile hunedorene    
s-au înălţat peste douăzeci de lăcaşuri de cult: „Adormirea Maicii 
Domnului” din Vaidei (zid, 1814-1818), „Pogorârea Duhului Sfânt” din 
Dobra (zid, 1815), „Buna Vestire” din Mesteacăn (zid, 1819), „Adormirea 
Maicii Domnului” din Blăjeni-Plai (zid, 1819), „Sfântul Ierarh Nicolae” 
din Haţeg (zid, 1821-1828), „Sfântul Ierarh Nicolae” din Silvaşu de Jos 
(zid, 1827), „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din Geoagiu-Joseni (zid, 
1829), „Sfântul Ierarh Nicolae” din Peştera (lemn, 1829), „Buna Vestire” 
din Josani (zid, 1831), „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din Gelmar 
(zid, 1832), „Pogorârea Duhului Sfânt” din Turdaş (zid, 1832-1835), 
„Sfântul Ierarh Nicolae” din Dupăpiatră-Corneţel (lemn, 1838, azi 
dispărută), „Sfântul Ierarh Nicolae” din Tomnatecu de Jos (lemn, 1839-
1842, azi ruinată), „Adormirea Maicii Domnului” din Crăciuneşti (zid, 
1840), „Buna Vestire” din Nevoieş/Lunca (zid, 1842), „Sfinţii Arhangheli 
Mihail şi Gavriil” din Balşa (zid, 1842), „Sfântul Mare Mucenic 
Gheorghe” din Nojag (zid, 1842), „Adormirea Maicii Domnului” din 
Crişan (zid, 1844-1852), „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din Grid 
(zid, sec. XIX), „Adormirea Maicii Domnului” din Folt (zid, sec. XIX), 
„Pogorârea Duhului Sfânt” din Ulm (lemn, sec. XIX), „Intrarea în 
Biserică a Maicii Domnului” din Stoieneasa (lemn, sec. XIX), „Înălţarea 
Domnului” din Blăjeni-Obârşa (lemn, sec. XIX)30 etc. 

Pisaniile unora dintre acestea dau mărturie despre purtarea de 
grijă a ierarhului sibian. Astfel, într-o frumoasă şi bine îngrijită grafie 
româno-chirilică, plăcuţa de piatră de deasupra intrării apusene în biserica 
                                                           
28 Virgil Perian, Cronica protopopilor din tractul Zarandului (1749-1970), Brad, 1971 (mss. 
dact.), p. 7. 
29 Însemnare de pe coperta interioarã a unui Chiriacodromion (Alba-Iulia, 1699), aflat, 
actualmente, în custodia depozitului de carte veche şi icoane din incinta Protopopiatului 
Ortodox Român din Orãştie. 
30 Florin Dobrei, Bisericile ortodoxe hunedorene, Reşiţa, Editura Eftimie Murgu, 2011 
passim. 
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28 Virgil Perian, Cronica protopopilor din tractul Zarandului (1749-1970), Brad, 1971 (mss. 
dact.), p. 7. 
29 Însemnare de pe coperta interioarã a unui Chiriacodromion (Alba-Iulia, 1699), aflat, 
actualmente, în custodia depozitului de carte veche şi icoane din incinta Protopopiatului 
Ortodox Român din Orãştie. 
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„Pogorârea Duhului Sfânt” din străvechiul târg Dobra de pe Valea 
Mureşului, centrul unităţii administrativ-teritoriale omonime, un edificiu 
ecleziastic de plan dreptunghiular de mari dimensiuni, cu un altar 
heptagonal nedecroşat, consolidat prin patru contraforţi masivi, şi un 
impunător turn-clopotniţă etajat, construit de „Corporaţia Grănicerească” 
locală, transmite următoarele: „[…] Aciastă s[fântă] b[iserică] s-au răd[i]cat 
întru mărirea S[fintei] Troiţe, [cu] hramu[l] Pogorâri[i] D[uhului] S[fânt], în 
nemeşu[l] şi preveleghiatu[l] oraş Dobra, prin cheltuiala comunitaşulu[i] a legi[i] 
neunite, sub stăpânia Î[nălţatului] Înpărat Franţisc I-lea, ep[is]c[op] Vasilie Moga, 
prot[opop] Iosif Nemeş, c[t]itor Iosif Ola[r], Iosif Cra[i]n[i]c, Toma Naghi, 
Gheo[r]gh[e] He[r]be[i], 1815”; lucrările de construcţie începuseră, însă, 
potrivit tradiţiei, în anul 1812.31 

În partea sudică a oraşului Geoagiu (cunoscută ca Geoagiu-
Joseni), marele proprietar de mine aurifere Mihăilă Gritta din Roşia 
Montană a iniţiat, în anul 1829, construcţia unui alt lăcaş de cult 
impunător, din piatră şi din cărămidă, închinat „Sfinţilor Arhangheli 
Mihail şi Gavriil”; lucrările s-au finalizat în 1833, an în care s-a făcut, 
potrivit unei tradiţii locale, şi sfinţirea bisericii de către episcopul Vasile 
Moga. Este un edificiu de plan dreptunghiular, cu absida pentagonală 
decroşată, prevăzut cu un turn-clopotniţă etajat, cu foişor închis şi fleşă 
zveltă.32 

Spre miazănoapte, în centrul comunal Balşa, se înalţă o altă 
biserică de mari dimensiuni, construită, potrivit pisaniei chirilice, la 
mijlocul secolului al XIX-lea: „Aciastă s[fântă] bisărică ş-au luat începutul la 
a[nul] 1842, în 5 aprilie, supt stăpânirea Înălţatului Înpărat Ferdinand I, fiind 
Episcop Vasilie Moga, Protopop Petru Pipoş, Preot Dionisie Demian, Solgăbirău 
Ignaţ Epearleaşi, Notari Pal Lorinţ, Titori Mihuţ Petru, Pârv Ioan, Crişan Avram, 
Suci Solomon, Ştef Petru, Suci Mihail, Boca Danil, Toadea Mihail, Pârva Iacob, 
Stănilă Ioanăş, Mânzat Ios[if], Suci Ios[if], Mihuţ Ioan, Toadea Ioan”. Lăcaşul, 
închinat „Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil”, se compune dintr-un 
altar semicircular decroşat, o navă dreptunghiulară spaţioasă, 
compartimentată în naos şi pronaos, şi un turn-clopotniţă masiv, cu două 
foişoare de lemn suprapuse.33 

                                                           
31 Nicolae Iorga, Scrisori şi inscripţii ardelene şi maramureşene, volum II, Bucureşti, Atelierele 
Grafice Socec&Co, 1906, p. 90; Florin Dobrei, Bisericile ortodoxe hunedorene, pp. 287-288. 
32 Emil Botiş, „Un ctitor al culturii româneşti din Munţii Apuseni: Mihãilã Gritta (1762-
1837)”, în Mitropolia Banatului, an XXX, numãr 1-3, 1980, p. 127, n. 6a; Doru Puşcaşu, 
Monografia parohiilor din Geoagiul de Jos (mss. dact.), Sibiu, 1964, pp. 34-40. 
33 Florin Dobrei, Bisericile ortodoxe hunedorene, p. 256. 
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În acelaşi an se finaliza, potrivit însemnării prezente pe filele unui 
Apostol (Blaj, 1814), şi biserica de lemn „Sfântul Ierarh Nicolae” din 
Tomnatecu de Jos (comuna Bulzeştii de Sus): „[…] La anu 1842 s-au gătat 
sfânta biserică, că am început a lucra la anul 1839 iunie 12 zile şi s-au gătat la 
1842 martie 2 zile. Şi numai un maistor a lucrat pe ea, cu numele Peteleu Pătru de 
la Neagra (n. n. judeţul Arad), în zilele prea înălţatului împărat Ferdinand întâiu şi 
fiind episcop în Ardeal, pre partea noastră, a neuniţilor, D. Vasile Moga, şi protopop 
Iosif Başa în comitatul Zarandul şi preot Niculae Toma (n. n. urmează lunga listă a 
ctitorilor şi sumele donate)”. În completare, pisania de pe peretele sudic al 
altarului menţiona executarea picturii interioare: „[…] S-au zugrăvit acest 
sfânt altariu şi fruntariu în zilele înălţatului împărat Ferdinand întâiul, episcop al 
Ardealului de lege răsăriteană Vasile Moga şi protopop eparhiei aceştia Iosif Başa, 
paroh locului Nicolae Toma şi un binefăcător de la Vidra de Sus (n. n. judeţul 
Alba), Gligorie Costan, care au agiutat cu 100 de zloţi, bani de argint, şi cealaltă 
cheltuială obştea satului, la anul Domnului 1845, avgust 15 zile”; textul era 
întregit de inscripţia laturii nordice a absidei, în care figura autorul 
ansamblului mural şi ucenicii care l-au ajutat: „[…] S-au zugrăvit de Silaghi 
de la Abrud cu fiii... Izidor şi Adamovici, Isir şi Marc, Iogi de la Cluj, la anu 
1845”.34 

Alte lăcaşuri de închinare au fost consolidate, extinse, împodobite 
iconografic şi înzestrate cu toate cele necesare săvârşirii cultului în aceeaşi 
perioadă. Spre exemplificare, biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” 
din satul Boz (comuna Brănişca), ridicată în 1701, a fost supusă, în prima 
jumătate a secolului al XIX-lea, unei ample renovări, atestată şi de 
inscripţia chirilică a vechiului prestol de lemn: „[…] S-au înnoit acest prestol 
la an[n]o 1829 aprilie 19 sub stăpânirea împăratului Franciscus, episcop Vasile 
Moga, protopop Mihail Ocnaş, paroh Iosif Opreanu”.35 

Dăruirea, în anul 1837, de către episcopul Vasile Moga, a unui 
antimis, consemnează, şi în cazul bisericii „Buna Vestire” din Micăneşti 
(comuna Zam), ridicată în anul 1761, un alt şantier de primenire, căruia îi 
corespunde adosarea clopotniţei zvelte actuale şi înlocuirea bolţilor 
semicilindrice iniţiale ale altarului şi pronaosului prin tavane drepte.36 

Înainte cu două decenii, anume în anul 1819, biserica „Sfinţii 
Arhangheli Mihail şi Gavriil” din satul învecinat Almaş-Sălişte (comuna 
Zam), ridicată în prima jumătate a secolului al XVIII-lea, a fost înzestrată 

                                                           
34 Marius Porumb, Dicţionar de picturã veche româneascã din Transilvania. Sec. XIII-XVIII, 
Bucureşti, Editura Academiei Române, 1998, p. 425; Ioana Cristache-Panait, Arhitectura 
de lemn din judeţul Hunedoara, Bucureşti, Editura ARC, 2000, pp. 90-91. 
35 Ioana Cristache-Panait, Arhitectura de lemn din judeţul Hunedoara, pp. 56-57. 
36 Ibidem, pp. 232-234. 
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34 Marius Porumb, Dicţionar de picturã veche româneascã din Transilvania. Sec. XIII-XVIII, 
Bucureşti, Editura Academiei Române, 1998, p. 425; Ioana Cristache-Panait, Arhitectura 
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cu un bogat decor iconografic interior, de un interes aparte fiind mai ales 
scena „Judecăţii de Apoi”, în care, pe trei registre suprapuse, sunt redaţi, 
ampla şi „lumească” interpretare, „Murariu care ia prea multă vamă”, 
„Crâjmariu care mestecă vinu cu apă şi-l vinde cu vase prea mici”, „Muerea care nu 
face prunci”, „Vrăjitoarea care sco[a]te pă dracu şi-l trimite în slujbă”, „Curvari[i] şi 
curvele, tâlhari[i], fermecătoarele şi descântătoarele şi luătoarele laptelui”, „Biraele şi 
juraţii care fac judecată strâmbă”, „Omu care doarme dumineca dimineaţa” şi 
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Şi două lăcaşuri de închinare zărăndene au fost decorate 
iconografic în aceeaşi perioadă. Este vorba de biserica „Buna Vestire” din 
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Ierarh Nicolae” din satul Căraci (comuna Baia de Criş), ridicată la 
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Ioan Clej, cu cheltuiala obşti[i], de zugravi Silaghi Simon din Abrud şi cu Dimitrie 
din Ţara Românească la anu Domnului 1842”.39 

În ceea ce priveşte preoţii care au slujit la altarele bisericilor 
hunedorene, în cele trei decenii şi jumătate de arhipăstorire, episcopul 
Vasile Moga a hirotonit zeci de clerici, cărora le-a dăruit, ca întărire în faţa 
autorităţilor, „singhelii”; îi amintim doar pe câţiva: Ioan Groza din Băiţa 
(hirotonit la 27 iunie 1817), Nicolae Giura din Cristur (hirotonit la 25 
                                                           
37 Ibidem, pp. 229-231. 
38 Marius Porumb, Dicţionar de picturã veche româneascã din Transilvania, p. 41; Ioana 
Cristache-Panait, Arhitectura de lemn din judeţul Hunedoara, pp. 198-200. 
39 Marius Porumb, Dicţionar de picturã veche româneascã din Transilvania, p. 70; Doina 
Ionescu, ,,Valoarea artisticã a bisericii monument istoric „Sfântul Nicolae” din Cãraci 
(judeţul Hunedoara)”, în Sargeţia. Acta Mvsei Devensis, numãr XXX, 2001-2002, pp. 674-
677. 
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octombrie 1832), Nistor Socaciu din Simeria-Biscaria (hirotonit la 13 
iunie 1834), Ioan Morariu din Birtin (hirotonit la 29 mai 1835), Nicolae 
Rus din Buceş (hirotonit la 31 decembrie 1836), Ioan David din 
Dupăpiatră (hirotonit la 7 iunie 1844) etc.40  

Superiorii bisericeşti locali ai acestor clerici, contemporani ai 
vrednicului de pomenire ierarh ardelean, au fost protopopii hunedoreni, 
atât cât se cunosc ei cu numele şi cu durata păstoririi, Constantin Duma al 
Devei (1830-1848), Adam Nemeş al Dobrei (a. 1832-c. 1848), Mihai 
Maximilian al Haţegului (a. 1848), Mihail Crainic (1804-1818) şi Petru 
Pipoş (a. 1820-1859) ai Geoagiului de Jos, Mihail Orbanaş (a. 1816-1832) 
şi Ionel Orbanaş (1833-1874) ai Iliei, Nicolae Popovici al Orăştiei (1838-
1895), respectiv Tovie Perian (1809-1839) şi Iosif Başa (1840-1866) ai 
Zarandului.41 Aceştia, şi alţii încă neştiuţi, au fost cei care l-au întâmpinat, 
de fiecare dată, în vizitele sale canonice, cei care i-au raportat, prin 
documentele înaintate Consistoriului sibian, atât bunul mers al 
protoprezbiteriatelor încredinţate lor spre ocârmuire, cât şi dificultăţile 
pastoral-misionare şi administrative întâmpinate în viaţa de zi cu zi. 

Cu referire la „tracturile protoprezbiteriale” hunedorene, episcopul 
Vasile Moga este cel care a încuviinţat, pe de o parte, desfiinţarea 
protopopiatului Hunedoarei (după moartea fostului vicar general al 
„Diecezei Neunite” ardelene, Nicolae Huţovici) şi împărţirea parohiilor şi 
a filiilor acestuia între noile (în fapt, reactivatele) protopopiate ale Devei şi 
ale Haţegului, iar, pe de altă parte, strămutarea scaunului protopopesc al 
„tractului Zarand” de la Trestia la Lunca Moţilor; despre cea din urmă 
„translaţie”, într-o cronică dactilografiată a protopopilor zărăndeni se 
precizează că, după moartea protoprezbiterului Tovie Perian în anul 1839, 
când „[…] preoţii zărăndeni şi-au exprimat dorinţa, de altcum justă, de a avea în 
fruntea protopopiatului un şef care să domicilieze mai aproape de centru, adică de 
Brad, şi nu la periferie, unde e situată Trestia”, episcopul l-a ales „[…] pe preotul 
văduv şi bogat Iosif Başa (1840-1866) din Lunca Crişului (n. n. Lunca Moţilor), de 
lângă Baia de Criş, şi aşa, sub conducerea acestuia, sediul protopopiatului s-a mutat 
în Lunca”,42 iar ulterior, adăugăm, în Baia de Criş (scaun protopopesc 
amintit în 1847)43 şi în Brad (reşedinţă amintită încă din anul 1858),44 unde 
se găseşte până astăzi. 
                                                           
40 Dumitru Suciu, Soldaţi fãrã uniformã ai Landsturmului românesc şi starea protopopiatelor 
ortodoxe din Transilvania dupã Rãzboiul Naţional din 1848-1849, Cluj-Napoca, Editura 
Argonaut, 2011, pp. 131-133, 135-136, 138-139, 142-144, 160-168. 
41 Florin Dobrei, Protopopiate, parohii şi filii hunedorene (mss. dact.), Deva, 2017. 
42 Virgil Perian, Cronica protopopilor din tractul Zarandului, p. 12. 
43 Într-o listã a protopopiatelor ortodoxe ardelene întocmitã în anul 1847, intitulatã 
Schematismus Dicasteriorum et Officialium Magni Principatus Transilvaniae pro anno 
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40 Dumitru Suciu, Soldaţi fãrã uniformã ai Landsturmului românesc şi starea protopopiatelor 
ortodoxe din Transilvania dupã Rãzboiul Naţional din 1848-1849, Cluj-Napoca, Editura 
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41 Florin Dobrei, Protopopiate, parohii şi filii hunedorene (mss. dact.), Deva, 2017. 
42 Virgil Perian, Cronica protopopilor din tractul Zarandului, p. 12. 
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În fine, în ceea ce priveşte directa implicare a episcopului Vasile 
Moga în direcţia dezvoltării învăţământului confesional ortodox din 
părţile Hunedoarei (ca, de altfel, din întregul Ardeal). Înainte de toate, 
trebuie amintit, însă, faptul că cele dintâi şcoli româneşti propriu-zise 
hunedorene au ieşit la lumina istoriei abia în cursul secolului al XVIII-lea; 
este vorba de cele din Hunedoara (1725), Orăştie (1731), Deva (1766) şi 
Dobra (1775); întrucât numărul acestora era insuficient, tineri mai cu 
stare continuau să se pregătească, însă, în şcolile celorlalte confesiuni 
ardelene, în special în cele de limbă germană. Ulterior, prin aplicarea 
legiuirilor „Ratio Educationes” (1777) şi „Norma Regia” (1781), prin care se 
dispunea înfiinţarea mai multor tipuri de unităţi de învăţământ, în 
localităţile mai însemnate, şcoli principale sau „normale”, iar în celelalte, 
şcoli săteşti sau „triviale”, şi-au făcut apariţia cele din Haţeg (1777), 
Hunedoara (1785), Baru Mare (1785), Hondol (1786), Brad (1792), 
Orăştie (1805) şi Romos (1811). Ca manuale erau folosite vechile 
manuscrise şi tipărituri bisericeşti, învăţământul practicat fiind concentrat, 
astfel, aproape în exclusivitate pe religie; excepţie făceau doar „şcolile 
montanistice” din centrele miniere hunedorene Săcărâmb, Certeju de Sus şi 
Băiţa, unde, în cadrul programelor de învăţământ, şi-au făcut apariţia şi 
elemente didactice practico-aplicative.45 În anii 1782-1784, medicul oculist 
Ioan Piuariu-Molnar a înaintat curţii mai multe memorii, prin care a cerut 
creşterea numărului de şcoli confesionale ortodoxe finanţate de la stat, 
din aşa-numitul „Fond al şcolilor naţionale”, şi numirea unui director 
                                                                                                                                        
MDCCCXLVII, este amintit şi „Protopraesbiteriatus Zarandiensis (n. n. protopopiatul 
Zarand)”, cu reşedința la „Körösbanya” (Baia de Criş). Cf. George Bariţiu, Pãrţi alese din 
Istoria Transilvaniei. Pre doue sute de ani din urmã, volum I, Sibiu, Tipografia W. Krafft, 
1889, pp. 767-771. 
44 Este vorba de conscripția intitulatã Verzeichnisz über die Zahl der Pfarrgeistlichen und der 
Christen aus den orthodoxen griechisch orient. Dioecese in Siebenbürgen für das Jahr 1858 (în 
traducere: Lista numãrului preoţilor parohi şi al creştinilor din Dieceza ortodoxã greco-orientalã din 
Transilvania pentru anul 1858). Cf. Pavel Cherescu, Biserica şi Şcoala în Mitropolia Ardealului 
(sec. XIX). Studii de demografie istoricã bisericeascã, Oradea, Editura Universitãţii din Oradea, 
2008, pp. 140-142. 
45 Nicolae Albu, Istoria învãţãmântului românesc din Transilvania pânã la 1800, Blaj, 
Tipografia „Lumina”, 1944, pp. 80-81; Idem, Istoria şcolilor româneşti din Transilvania între 
1800-1867, Bucureşti, Editura Didacticã şi Pedagogicã, 1971, pp. 129-135; Cornel 
Stoica, Mircea Valea, „Contribuţii la cunoaşterea dezvoltãrii învãţãmântului în ţinutul 
Hunedoarei de-a lungul vremurilor”, în Sargeţia. Acta Mvsei Devensis, numãr V, 1968, pp. 
471-474; Lucia Protopopescu, Contribuţii la istoria învãţãmântului din Transilvania (1774-
1805), Bucureşti, Editura Didacticã şi Pedagogicã, 1966, pp. 180-199; Cornel Stoica 
(coordonator), Din istoria învãţãmântului hunedorean, Deva, 1973, pp. 38-42; Ioachim 
Lazãr, Învãţãmântul românesc din sud-vestul Transilvaniei (1848-1883), Cluj-Napoca, Editura 
Argonaut, 2002, p. 5. 
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„greco-răsăritean” în fruntea acestora. Ca atare, în 1786, s-a permis 
înfiinţarea unui curs teologic-pedagogic la Sibiu, destinat pregătirii 
viitorilor dascăli confesionali şi a preoţilor (cheltuielile de întreţinere 
proveneau din „Cassa provincială”, anume din taxa sidoxială dată de 
credincioşi), în care s-au pregătiti apoi, an după an, generaţii întregi de 
dascăli şi de viitori preoţi. Până în 1790 s-a acceptat finanţarea de la stat a 
încă opt şcoli ortodoxe, între care se număra şi cea din Orăştie; alte 
numeroase unităţi de învăţământ similare, puse sub directoratul lui 
Dimitrie Eustatievici (1786-1796), nu beneficiau însă de acest sprijin.46 În 
pofida absenţei ajutorului din partea statului (în anul 1808 doar şcoala 
confesională din Orăştie beneficia de subvenţii), în următoarele decenii 
numărul şcolilor ortodoxe ardelene a crescut însă constant. 

Confruntat cu aceste carenţe, pentru început, episcopul Vasile 
Moga, în calitatea sa de inspector suprem al şcolilor ortodoxe din 
Ardeal,47 a întocmit, la 17 septembrie 1816, o circulară intitulată 
,,Ordinăciune episcopească prin care se regulează trebile şcolare şi se 
îndatorează să se înveţe în şcoală scrisoare cu litere latine”, în cuprinsul 
căreia a reiterat dispoziţiile unei rezoluţii imperiale emise la 10 mai, în 
acelaşi an, referitoare la dezvoltarea învăţământul confesional: „[…] În tot 
satul unde este preot, să se înfiinţeze şi şcoală, iar dascăl să nu fie altul, ci cantorul 
bisericii, şi să aibă o ferdelă de grâu de la omul cu prunci şi să fie iertat de darea 
capului şi scutit de tot felul de greutăţi de obşte şi să înveţe pruncii a scrie şi cu slove 
latineşti. Unde sunt amestecaţi românii cu saşii, să aibă şcoala românească drepturi 
băneşti din lada satului pe cât va avea şi şcoala săsească. Unde nu se va putea 
cuprinde cantorul să înveţe singur pe toţi pruncii, feciori şi fete, acolo să se puie un 
dascăl cu plata de 50 de zloţi pe an sau o găleată de grâu de la toată gazda cu prunci. 
Eară cantor să nu fie altul care nu s-ar putea legitimălui prin directorul şcoalelor că a 
învăţat norma”. Autorităţile ardelene au întârziat, însă, aplicarea acestor 
măsuri,48 astfel că, prin circulara din 23 februarie 1822, se solicita, din 
nou, ca „[…] datoria de a învăţa pruncii să fie a cantorului şi fiecare gazdă ce are 
copii să fie datori a-i da ferdela de grâu, iar cuvioasele obşti să fie datoare a da lemne 

                                                           
46 Paul Brusanowski, Învãţãmântul confesional ortodox din Transilvania între anii 1848-1918. 
Între exigenţele statului centralizat şi principiile autonomiei bisericeşti, Cluj-Napoca, Presa 
Universitarã Clujeanã, 2005, pp. 76-77. 
47 A se vedea, pe larg, Pavel Cherescu, „Contribuţia episcopului Vasile Moga la 
dezvoltarea învãţãmântului românesc din Transilvania”, în Mitropolia Ardealului, an 
XXXV, numãr 5, 1990, pp. 10-27. 
48 Ilarion Puşcariu, Documente pentru limbã şi istorie, volum I, Sibiu, Tipografia 
Archidiecezanã, 1889, p. 185; Paul Brusanowski, Învãţãmântul confesional ortodox din 
Transilvania, pp. 79-80. 
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46 Paul Brusanowski, Învãţãmântul confesional ortodox din Transilvania între anii 1848-1918. 
Între exigenţele statului centralizat şi principiile autonomiei bisericeşti, Cluj-Napoca, Presa 
Universitarã Clujeanã, 2005, pp. 76-77. 
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pentru încălzirea şcoalei, lumină şi altele de lipsă, precum şi casele cantorilor aşa să le 
dereagă, cât întrânsele să se poată ţinea şcoala”.49 

Nici decretul imperial din 2 august 1824, în cuprinsul căruia era 
dezbătută problema finanţării învăţământului confesional, nu a avut prea 
multe rezultate practice: „[…] În comunităţile libere, baza materială a şcolilor 
româneşti să se asigure din veniturile alodiale şi din pământurile publice, în timp ce în 
comunităţile aflate sub juridicţie dominală, stăpânii de pământ să fie convinşi să 
acorde benevol teren şi lemn de construcţie pentru şcoală, în cazul în care nu există 
pământuri comune disponibile sau pământuri proprii ale cantorilor, care urmează a fi 
dascăli. Întreţinerea dascălilor va reveni fie pe seama pământurilor comunale, din care 
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Transilvanii existau 282 de şcoli,50 moştenire preluată şi mult dinamizată 
de către succesorul său, mitropolitul Andrei Şaguna.  

Pentru toate cele amintite, atât preoţii, cât şi credincioşii 
hunedoreni l-au stimat, l-au iubit şi au însemnat pretutindeni, ca semn al 
preţuirii ce i-o purtau, numele său. Dincolo de pisaniile bisericilor anterior 
prezentate (sau neprezentate aici), episcopul Vasile Moga apare 
consemnat şi pe filele a numeroase cărţi de cult şi de învăţătură 
româneşti, răspândite pe tot cuprinsul actualului judeţ. Dăm doar două 
exemple. Astfel, pe una dintre filele unui Evangheliar tipărit la Buda, în 
1812, aparţinător obştii pădureneşti din Hăşdău (comuna Topliţa), se 
regăsesc, fragmentar, următoarele: „[…] Această Sfântă şi Dumnezăiască 
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de zloţi, bani de hârtie, banii mei, ca să rămâie [...] şi au cumpărat di la Nicolae 

                                                           
49 Nicolae Bembea, Monografia şcoalei elementare confesionale gr. or. române din Brãnişca-Bicãu, 
Sibiu, Tipografia Archidiecezanã, 1912, p. 5. 
50 Paul Brusanowski, Învãţãmântul confesional ortodox din Transilvania, pp. 80-81. 
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Bunea din Sibiu, când au fost la preoţie, în zilele Preaînălţatului Împărat Franţ şi 
[a] Prealuminatului şi Preaosfinţitului D. D. Vasile Moga, episcop din Marele 
Prinţipat al Ardealului, din Sibiu. Popa Vasilie, paroh, octomvrie 14, Hăşdău”.51 
Pe fila unui alt Evangheliar, tipărit la Blaj, în anul 1817, aparţinător 
bisericii-monument istoric „Sfântul Ierarh Nicolae” din Leşnic (comuna 
Veţel) se arată: „[…] Această Sfântă şi Dumnezăiască Evanghelie s-au cumpărat 
cu toată cheltuiala sa, Gheorghi Mihai din Leşnic, cu soţia sa, Maria, pe sama sfintei 
beserici a satului Dumbrăviţa, fiin[d] această sfântă biserică lipsită de carte, ca 
aceasta să fie, pe viaţă, de pomenire pentru sufletele viilor şi a[le] morţilor a tot neamul 
său, anul 1840, 14 septemvrie, fiin[d] arhiereu ţării noastre, Ardeal, Vasile Moga, 
neunit, şi parohia aceasta, Leşnic şi Dumbrăviţa, slujitor în cele preuţeşti, eu, Iosif 
Crişan. Dară s-au schimbat poftiţi[i] cumpărători, [ca] această carte, cu numele mai 
sus scris, ca să rămâie această Evanghelie aice, la beserica Leşnicului, şi cea mai veche 
Evanghelie din Leşnic s-au dat în locul acest[ei]a, la beserica [din] Dumbrăviţa, 
fiin[d] în anul, luna, ziua mai sus, cumpărătura Evangheliei 22 florinţi, 30 
crăiţari”.52 

În fine, în direcţia solicitudinii cu care păstoriţii hunedoreni 
răspundeau apelurilor vrednicului de pomenire chiriarh, amintim doar 
faptul că, în anul 1832, protopopul Tovie Perian de la Trestia dăruia, 
„[…] pentru seminarul teologic (n. n. din Sibiu), 100 galbeni (1.000 florini), sumă 
enormă pe acele vremuri”, de vreme ce însuşi ierarhul sibian i-ar fi zis: „[…] 
Ce faci, Perian? Te-ai sărăcit! Tu ai copii mulţi!”.53 

Episcopul Vasile Moga a trecut la cele veşnice la 17 octombrie 
1845, fiind înmormântat lângă Biserica din Groapă din Sibiu.54 După o 
scurtă sedisvacanţă, în anul următor a fost trimis în Transilvania, în 
calitate de vicar (administrator), un arhimandrit aromân, Andrei Şaguna, 
cel ce avea să fie socotit, ulterior, cea mai importantă personalitate a 
secolului al XIX-lea, cel mai însemnat ierarh ortodox ardelean din 
trecutul nostru bisericesc,55 iar din 2011, în urma canonizării proclamate 
                                                           
51 Maria Basarab, Cuvinte mãrturisitoare. Însemnãri de pe cãrţi româneşti vechi din judeţul 
Hunedoara, Deva, Editura Acta Musei Devensis, 2001, pp. 71-72. 
52 Ibidem, p. 75. 
53 Însemnare pe spatele unei scrisori din 12 februarie 1913, fãcutã, se pare, de preotul 
Dorin Perian, pãstratã în Arhiva Parohiei Ortodoxe Române Sãlişte. 
54 Mircea Pãcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, volum III, p. 60. 
55 A se vedea, pe larg: Nicolae Popea, Archiepiscopul şi Metropolitul Andreiu baron de Şaguna, 
Sibiu, Tiparul Tipografiei Archidiecesane, 1879 (reeditat Bucureşti, 2002); Ioan Lupaş, 
Mitropolitul Andrei Şaguna. Monografie istoricã, Sibiu, Tipografia Archidiecesanã, 1911 
(reeditat Bucureşti, 1999); Keith Hitchins, Ortodoxie şi naţionalitate. Andrei Şaguna şi 
românii din Transilvania (1846-1873), Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 1995; 
Aurel Papari, Jipa Rotaru, Ileana Bulz, Andrei Şaguna, contemporanul nostru, Constanţa, 
Editura Fundaţiei „Andrei Şaguna”, 2000; Mircea Pãcurariu (coordonator), Mitropolitul 

Supliment nr. 1, 2017

348



Bunea din Sibiu, când au fost la preoţie, în zilele Preaînălţatului Împărat Franţ şi 
[a] Prealuminatului şi Preaosfinţitului D. D. Vasile Moga, episcop din Marele 
Prinţipat al Ardealului, din Sibiu. Popa Vasilie, paroh, octomvrie 14, Hăşdău”.51 
Pe fila unui alt Evangheliar, tipărit la Blaj, în anul 1817, aparţinător 
bisericii-monument istoric „Sfântul Ierarh Nicolae” din Leşnic (comuna 
Veţel) se arată: „[…] Această Sfântă şi Dumnezăiască Evanghelie s-au cumpărat 
cu toată cheltuiala sa, Gheorghi Mihai din Leşnic, cu soţia sa, Maria, pe sama sfintei 
beserici a satului Dumbrăviţa, fiin[d] această sfântă biserică lipsită de carte, ca 
aceasta să fie, pe viaţă, de pomenire pentru sufletele viilor şi a[le] morţilor a tot neamul 
său, anul 1840, 14 septemvrie, fiin[d] arhiereu ţării noastre, Ardeal, Vasile Moga, 
neunit, şi parohia aceasta, Leşnic şi Dumbrăviţa, slujitor în cele preuţeşti, eu, Iosif 
Crişan. Dară s-au schimbat poftiţi[i] cumpărători, [ca] această carte, cu numele mai 
sus scris, ca să rămâie această Evanghelie aice, la beserica Leşnicului, şi cea mai veche 
Evanghelie din Leşnic s-au dat în locul acest[ei]a, la beserica [din] Dumbrăviţa, 
fiin[d] în anul, luna, ziua mai sus, cumpărătura Evangheliei 22 florinţi, 30 
crăiţari”.52 

În fine, în direcţia solicitudinii cu care păstoriţii hunedoreni 
răspundeau apelurilor vrednicului de pomenire chiriarh, amintim doar 
faptul că, în anul 1832, protopopul Tovie Perian de la Trestia dăruia, 
„[…] pentru seminarul teologic (n. n. din Sibiu), 100 galbeni (1.000 florini), sumă 
enormă pe acele vremuri”, de vreme ce însuşi ierarhul sibian i-ar fi zis: „[…] 
Ce faci, Perian? Te-ai sărăcit! Tu ai copii mulţi!”.53 

Episcopul Vasile Moga a trecut la cele veşnice la 17 octombrie 
1845, fiind înmormântat lângă Biserica din Groapă din Sibiu.54 După o 
scurtă sedisvacanţă, în anul următor a fost trimis în Transilvania, în 
calitate de vicar (administrator), un arhimandrit aromân, Andrei Şaguna, 
cel ce avea să fie socotit, ulterior, cea mai importantă personalitate a 
secolului al XIX-lea, cel mai însemnat ierarh ortodox ardelean din 
trecutul nostru bisericesc,55 iar din 2011, în urma canonizării proclamate 
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de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, „Sfântul ocrotitor al 
Ardealului” (cu ziua de prăznuire anuală: 30 noiembrie). 
 
 

From Transylvanian Bishop Vasile Moga’s Links 
with his Flock from Hunedoara County 

 
(Abstract) 

 
The ecclesiastical history of the first half of the nineteenth century was marked, 

in the Transylvanian space, by the providential figure of Bishop Vasile Moga, the first 
Romanian hierarch after the abolition of the Transylvanian Orthodox Metropolitan 
Church by the Austrians in 1701, a remarkable personality of the social-political and 
cultural-church life of Orthodox Romanians from north of the Carpathians. The above 
mentioned hierarch was deeply concerned about the solution of all his pastoral 
problems, demanding political and social rights in Vienna on their behalf, ordaining 
priests, opening schools (with qualified teaching staff), blessing the building of new 
churches and the printing of ecclesiastical books etc. In this broad context, we also 
present its many connections to Orthodox priests and Orthodox faithful, under the 
administrative and canonical jurisdiction of the Episcopate, and then to the 
Transylvanian Metropolitan Church, residing in Sibiu. 
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Andrei Şaguna-creator de epocã în istoria Bisericii Ortodoxe din Transilvania, Sibiu, Editura 
Andreiana, 2008; Pavel Cherescu (coordonator), Mitropolitul Andrei Şaguna (1808-1873), 
Oradea, Editura Universitãţii din Oradea, 2008; Bogdan Andriescu, Voichiţa Biţu, 
Andrei Şaguna (1808-1873). Biobibliografie, ediţia a II-a, Sibiu, Editura Andreiana/Editura 
Armanis, 2012; Mircea Pãcurariu, O viaţã închinatã Bisericii şi neamului. Sfântul Ierarh Andrei 
Şaguna, Sibiu, Editura Andreiana, 2012. 
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BIOGRAFIA ŞI PĂSTORIREA EPISCOPULUI VASILE MOGA 
ÎN LUMINA UNOR IZVOARE INEDITE ŞI A UNOR TEXTE 

PUBLICISTICE ŞI ISTORIOGRAFICE UITATE 
 

Dr. Mircea-Gheorghe Abrudan 
Academia Română, Filiala Cluj-Napoca 

Institutul de Istorie Naţională „George Bariţiu” 
 

 Istoria Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania în perioada 
secolului al XIX-lea este, fără îndoială, dominată de personalitatea de 
excepţie a Sfântului Mitropolit Andrei Şaguna, considerat de istorici şi 
teologi cel mai faimos ierarh român al Ardealului din toate timpurile. 
Despre el s-au scris pagini antologice, care l-au portretizat în cuvinte 
memorabile, astfel că prodigioasa sa activitate este restituită, în mod 
foarte generos, de cele cinci biografii, semnate de Nicolae Popea, Ioan 
Lupaş, Keith Hitchins, Johann Schneider şi Mircea Păcurariu, care i-au 
fost dedicate.1 

Focalizarea cercetătorilor istoriei românilor ardeleni asupra 
mitropolitului Şaguna a provocat, în mod direct, o punere în umbră a 
predecesorului său în scaunul episcopal. Această marginalizare 
istoriografică a lui Vasile Moga se datorează, însă, şi precarităţii surselor 
primare, ştiut fiind faptul că arhiva şi biblioteca eparhială din Sibiu2 au 
ars, aproape în totalitate, în timpul revoluţiei paşoptiste, mai exact în 
lunile de primăvară ale anului 1849 când cetatea a fost ocupată de trupele 
maghiare ale generalului Josif Bem.3 De aceea, orice descoperire de noi 

                                                           
1 Despre biobibliografia şagunianã vezi: Mircea Pãcurariu, O viaţã dãruitã Bisericii şi 
Neamului. Sfântul Ierarh Andrei Şaguna, Mitropolitul Transilvaniei, Sibiu, Editura Andreiana, 
2012, pp. 11-38; Voichiţa Biţu, Bogdan Andriescu, Andrei Şaguna (1808-1873). 
Biobibliografie, ediţia a II-a, revizuitã şi adãugitã, Sibiu, Editura Andreiana/Editura 
Armanis, 2012. 
2 Despre cele douã instituţii culturale ale Mitropoliei Ardealului vezi: Ana Grama, 
„Fonduri şaguniene-o moştenire inestimabilã în Arhiva Mitropoliei Ardealului”, în 
volumul Mitropolitul Andrei Şaguna creator de epocã în istoria Bisericii Ortodoxe din Transilvania, 
coordonat de Mircea Pãcurariu, Sibiu, Editura Andreiana, 2000, pp. 388-420; Ioan Beju, 
„Biblioteca mitropolitanã”, în Omagiu Înalt Preasfinţiei Sale Dr. Nicolae Bãlan Mitropolitul 
Ardealului 1905-1955. La cincizeci ani de activitate bisericeascã, Sibiu, Tiparul Tipografiei 
Reîntregirea, 1955, pp. 116-131. 
3 Amãnunte despre biografia şi despre campania sa militarã în Transilvania vezi la: Ela 
Cosma, Saşi, austrieci, slavi în Transilvania şi Banat (Biografii de secol XIX şi din vremea 
revoluţiei paşoptiste), Bucureşti, Editura Academiei Române, 2009, pp. 44-51; Idem, Nouã 
luni în Transilvania (decembrie 1848-august 1849). Generalul Józef Bem în corespondenţã, 
proclamaţii, documente, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2011. 
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surse arhivistice şi istoriografice, româneşti şi străine, dar şi din presa 
vremii despre viaţa şi activitatea episcopului Vasile Moga este nu numai 
binevenită şi salutară, ci mai ales imperios necesară pentru a contribui la 
redescoperirea personalităţii acestui arhiereu pe nedrept uitat care s-a 
aflat timp de 34 de ani la cârma încercatei Eparhii Ortodoxe a 
Ardealului.4 Aceste consideraţii explică motivul pentru care cei ce s-au 
ocupat, în mod serios, de diferite aspecte ale biografiei şi păstoririi 
primului arhiereu autohton al ortodocşilor ardeleni din veacul al XIX-lea 
nu sunt foarte numeroşi (Ioan Lupaş, Ioan Mateiu, Mircea Păcurariu, 
Ladislau Gyémánt, Pavel Cherescu,5 iar mai recent Ovidiu Boc,6 
subsemnatul7 şi Mihai-Octavian Groza),8 singura monografie dedicată 

                                                           
4 Mircea-Gheorghe Abrudan, „Organizarea administrativã a Eparhiei Ardealului între 
anii 1766-1920”, în Îndrumãtor Bisericesc pe anul de la Hristos 2016, Anul 164, Sibiu, Editura 
Andreiana, 2016, pp. 379-423. 
5 Un medalion biobibliografic mogaian vezi la: Mircea Pãcurariu, Dicţionarul teologilor 
români, ediţia a III-a revãzutã şi adãugitã, Sibiu, Editura Andreiana, 2014, pp. 407; Idem, 
Cãrturari sibieni de altãdatã, ediţie întregitã şi adãugitã, Sibiu, Editura Andreiana, 2015, pp. 
58-68. 
6 Ovidiu Boc, „Bisericã şi societate în timpul episcopului Vasile Moga (1810-1845). 
Evaluarea surselor”, în Buletinul Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti, numãr XV, 2009, pp. 97-
106. 
7 Mircea-Gheorghe Abrudan, „O serie de consideraţii referitoare la pãstorirea 
episcopului Vasile Moga (1810-1845)”, în volumul Diversitate culturalã, realitãţi politice şi 
multiconfesionalism în Transilvania şi Banat (Sec. XVIII-XX). Cercetãtorului ştiinţific gr. I dr. 
Dumitru Suciu la împlinirea vârstei de 70 de ani, coordonat de Varga Attila, Iosif Marin 
Balog, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2014, pp. 49-61; Idem, „Activitatea şi 
moştenirea episcopului Vasile Moga în lumina unor documente culese din arhivele de la 
Viena”, în volumul Pãstori şi pãstorire în trecutul Bisericii noastre. Simpozion naţional, Deva, 25-
26 septembrie 2015, coordonat de Florin Dobrei Cluj-Napoca/Deva, Editura 
Argonaut/Editura Episcopiei Devei şi Hunedoarei, 2015, pp. 439-466; Idem, „Doi mari 
pãstori de suflete ai românilor ortodocşi ardeleni în presa de la Leipzig: Vasile Moga şi 
Andrei baron de Şaguna”, în volumul Misiunea parohiei şi a mãnãstirii într-o lume în continuã 
schimbare. Lucrãrile simpozionului internaţional de Teologie, Istorie, Muzicologie şi Artã, 3-4 
noiembrie, 2015, I, coordonat de Vasile Stanciu, Cristian Sonea, Cluj-Napoca, Editura 
Renaşterea, 2016, pp. 431-447. 
8 Mihai-Octavian Groza, „Un arhiereu uitat şi epoca sa. Bisericã, societate şi culturã în 
vremea episcopului Vasile Moga (1811-1845)”, în volumul Tinerii istorici şi cercetãrile lor, II, 
coordonat de Nicolae Dumbrãvescu, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2015, pp. 37-51; 
Idem, „Un document inedit despre implicarea episcopului Vasile Moga în ,,Procesul 
morilor” din Sebeş”, în volumul Administraţie româneascã arãdeanã. Studii şi comunicãri din 
Banat-Crişana, XII, coordonat de Doru Sinaci, Emil Arbonie, Arad, Vasile Goldiş 
University Press, 2017, pp. 263-277; Mihai-Octavian Groza, Iuliu-Marius Morariu, „Un 
ierarh şi epoca sa. Viaţa şi activitatea episcopului Vasile Moga (1774-1845) reflectate în 
istoriografia româneascã”, în volumul Slujire şi educaţie: lucrãrile simpozionului internaţional 
„Slujire şi educaţie”, Caransebeş, 9-10 mai 2016, coordonat de Daniel Aron Alic, Cluj-
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schimbare. Lucrãrile simpozionului internaţional de Teologie, Istorie, Muzicologie şi Artã, 3-4 
noiembrie, 2015, I, coordonat de Vasile Stanciu, Cristian Sonea, Cluj-Napoca, Editura 
Renaşterea, 2016, pp. 431-447. 
8 Mihai-Octavian Groza, „Un arhiereu uitat şi epoca sa. Bisericã, societate şi culturã în 
vremea episcopului Vasile Moga (1811-1845)”, în volumul Tinerii istorici şi cercetãrile lor, II, 
coordonat de Nicolae Dumbrãvescu, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2015, pp. 37-51; 
Idem, „Un document inedit despre implicarea episcopului Vasile Moga în ,,Procesul 
morilor” din Sebeş”, în volumul Administraţie româneascã arãdeanã. Studii şi comunicãri din 
Banat-Crişana, XII, coordonat de Doru Sinaci, Emil Arbonie, Arad, Vasile Goldiş 
University Press, 2017, pp. 263-277; Mihai-Octavian Groza, Iuliu-Marius Morariu, „Un 
ierarh şi epoca sa. Viaţa şi activitatea episcopului Vasile Moga (1774-1845) reflectate în 
istoriografia româneascã”, în volumul Slujire şi educaţie: lucrãrile simpozionului internaţional 
„Slujire şi educaţie”, Caransebeş, 9-10 mai 2016, coordonat de Daniel Aron Alic, Cluj-

vieţii şi activităţii ierarhului constituind rezultatul unei cercetări doctorale 
realizate de preotul Sebastian Stanca (1878-1947)9 sub îndrumarea 
profesorului Ioan Lupaş la Universitatea din Cluj, lucrare publicată în 
anul 1938 la editura Eparhiei Ortodoxe Române a Vadului, Feleacului şi 
Clujului.10 

Aşa se explică caracterizarea, cât se poate de plastică şi de 
sugestivă a păstoririi primului ierarh român de la Sibiu, pe care Lucian 
Blaga, descendent pe linie maternă al episcopului Vasile Moga, i-a 
schiţat-o acestuia la începutul unei conferinţe dedicate memoriei 
mitropolitului „Andrei Baron de Şaguna”, publicată în revista „Tribuna” 
de la Braşov, în anul 1944, şi reluată recent într-un volum de izvoade ale 
filosofului, în care citim următoarele: „Sub păstorirea de lungă durată, dar 
umilă şi îngrădită de toate părţile, a episcopului Vasile Moga, Biserica Ortodoxă din 
Transilvania o încurca de la o zi la alta într-o somnolenţă vegetativă. Episcopatul 
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Vasile Moga a avut parte în ultimele decenii, că nu el a fost vinovat de aceste stări. 
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Năpăstuită cum nici nu ne putem închipui, Biserica de-abia respira. Preasfinţia sa nu 
se bucura nici măcar de drepturile cele mai elementare; el se uita în stânga şi în 
dreapta cu teamă şi cu neîncredere, ca omul ieşit din catacombe. Biserica noastră era 
tolerată la periferia vieţii, dar sub tutelă: nu era îngăduit nici barem să-şi 
chivernisească singură fondurile, nici măcar controlul şcoalelor săteşti nu-i era 
încuviinţat. Copiii ortodocşi erau puşi sub controlul episcopiei romano-catolice de la 
Belgrad (n. n. Alba-Iulia). Episcopul Vasile Moga era păstorul unui neam copleşit 
de-o triplă iobăgie. Nici trupul neamului nu era al acestuia, nici sufletul, căci românii 
ortodocşi din Transilvania trăiau în iobăgie politică şi-n iobăgie economică faţă de 
naţiunile privilegiate, în iobăgie bisericească faţă de sârbi. Să ne mirăm că, la moartea 
episcopului Vasile, conducerea Bisericii Ortodoxe din Transilvania, timorată şi 
dezorientată, a uitat să facă chiar formele legale pentru alegerea unui nou episcop? Nu 

                                                                                                                                        
Napoca/Caransebeş, Presa Universitarã Clujeanã/Editura Episcopiei Caransebeşului, 
2016, pp. 652-666. 
9 Detalii despre viaţa şi activitatea sa vezi la: Florin Dobrei, „Protopop stavrofor dr. 
Sebastian Stanca. Micromonografie”, în Revista Teologicã, an XVI, numãr 1, 2006, pp. 
131-143; Mihai-Octavian Groza, „Un cleric-cãrturar uitat. Protopop stavrofor Sebastian 
Stanca”, în Astra Salvensis, an II, numãr 4, 2014, pp. 85-95; Mihai-Octavian Groza, 
Gabriela-Margareta Nisipeanu, Iuliu-Marius Morariu (coordonatori), Sebastian Stanca 
(1878-1947). Un cleric cãrturar din Sebeşul de altãdatã, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 
2016. 
10 Sebastian Stanca, Viaţa şi activitatea episcopului Vasile Moga (1774-1845), Cluj, Tipografia 
Eparhiei Ortodoxe Române, 1938. 

Astra Sabesiensis

353



e de mirat, căci Biserica nu avea, probabil, sentimentul precis că există într-adevăr; ea 
îşi era sieşi numai ca o părere, ca o umbră. Să nu-ţi dai seama că episcopul a murit şi 
că trebuie făcute formele pentru alegerea altui păstor e trist, dar osânda cade întreagă 
numai asupra împrejurărilor. Şi în atari împrejurări, negrăit de triste, s-a petrecut 
ceva asemănător unui miracol. Într-adevăr, nadirul istoric era aşa de adânc, încât 
ortodoxia din Transilvania şi poporul ei nu mai puteau să fie salvate prin propriile 
lor puteri. Numai printr-o intervenţie a destinului, oarecum mai presus de conştiinţa 
românilor ardeleni, şi printr-o intervenţie care lua oarecum în răspăr voinţa 
dezorientată a acestora s-ar mai fi putut găsi o scăpare. Miracolul s-a prezentat în 
forme ce nu aveau nimic extraordinar. Karlowitzul sârbesc a trimis în anul 1846 ca 
vicar al episcopiei rămase fără păstor de la Sibiu pe Andrei Şaguna”.11 

Studiul de faţă are drept scop o nouă evaluare a episcopatului 
mogaian şi realizarea unui bilanţ al păstoririi sale în lumina unor izvoare 
inedite culese din arhivele austriece, precum şi a unor pagini din presa 
germană a vremii şi din istoriografia germană şi română, mai puţin 
frecventată. Intenţia mea se explică prin nevoia de a oferi o perspectivă 
nouă asupra biografiei episcopului Vasile Moga şi a situaţiei Episcopiei 
Ortodoxe a Transilvaniei la sfârşitul păstoririi sale, respectiv în momentul 
numirii în funcţia de vicar general al eparhiei a arhimandritului Andrei 
Şaguna, considerat de întâistătătorii Bisericii Ortodoxe transilvănene de 
după el „începător a toate”.12 
 

Alegerea lui Vasile Moga în demnitatea de episcop al Ardealului 
 
Cu toate că în 28 noiembrie 1796, la scurgerea a şase luni de la 

moartea episcopului Gherasim Adamovici, petrecută în 13 aprilie 1796, 
mitropolitul Ştefan Stratimirovici13 al Karlowitz-ului dădea asigurări 

                                                           
11 Lucian Blaga, „Andrei Baron de Şaguna”, în Idem, Izvoade, ediţia a 3-a, Bucureşti, 
Editura Humanitas, 2011, pp. 179-180. 
12 Antonie Plãmãdealã, „Momentul Şaguna în istoria Bisericii Transilvaniei”, în Idem, 
De la Filotei al Buzãului la Nicolae Bãlcescu şi Andrei Şaguna, Sibiu, Tiparul Tipografiei 
Eparhiale, 1997, p. 204.  
13 Mitropolit al Karlowitz-ului între 1790-1836, Stratimirovici este considerat unul 
dintre cei mai importanţi ierarhi ai ortodoxiei sârbeşti din perioada modernã. Cu studii 
de drept, filosofie şi teologie la Buda, Viena şi Karlowitz, mitropolitul a dovedit o 
deschidere culturalã largã fiind preocupat inclusiv de originile „valahilor”, pentru a 
cãror menţinere în credinţa ortodoxã s-a luptat în întreaga sa pãstorire promovând 
nume ca ale lui Nestor Ioanovici şi Andrei Şaguna. Amãnunte despre biografia sa la: 
Constant von Wurzbach, Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, 39. Theil, 
Wien, Druck und Verlag der k. k. Hof-und Staatsdruckerei, 1879, pp. 309-310; Teodor 
Bodogae, „Activitatea culturalã şi politicã a Mitropolitului sârb Ştefan Stratimirovici 
(1790-1836)”, în Mitropolia Ardealului, an IV, numãr 5-6, 1959, pp. 383-395; pentru 
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„pravoslavnicei mie prea iubite comune” din Braşov că cererea acesteia de 
ocupare cât mai grabnică a vacantei episcopii se află în atenţia sa,14 
perioada de sedisvacanţă ce a urmat a fost una extrem de lungă, de 14 
ani, episcopia fiind condusă de doi vicari, Ioan Popovici (1796-1805) şi 
Nicolae Huţovici (1805-1811).15 Istoriografia mai veche16 şi mai nouă17 a 
oferit mai multe explicaţii referitoare la această perioadă prelungită de 
vacanţă a scaunului episcopal de la Sibiu, acestea putând fi sintetizate în 
trei motive majore: 1) imposibilitatea întreţinerii episcopului datorită 
restanţelor financiare înregistrate în urma colectărilor deficitare a taxei 

                                                                                                                                        
legãturile lui cu românii vezi: Silviu Anuichi, „Relaţii bisericeşti româno-sîrbe în secolele 
al XVII-lea şi al XVIII-lea”, în Biserica Ortodoxã Românã, an XCVII, numãr 7-8, 1979, 
pp. 1020-1030. 
14 Ştefan Stratimirovici cãtre preaiubita comunã ortodoxã, Bratislava, 28 noiembrie 1796, în 
Serviciul Judeţean Cluj al Arhivelor Naţionale, Fond Colecţia de documente Blaj, numãr 
inventar 600, document 764; vezi anexa numãr 1; scrisoarea este redactatã în limba 
germanã şi în traducere româneascã, doar varianta germanã purtând semnãtura 
autografã a mitropolitului. Chiar dacã numele comunei destinatare nu este amintit în 
mod explicit, din tematica primei pãrţi a epistolei, care discutã cererea obştii de 
reabilitare a protopopului Gheorghe Radovici (1782-1790), destituit de consistoriul 
sibian în 25 februarie 1790, reiese în mod limpede cã partenerii de dialog ai 
mitropolitului erau braşovenii. Despre Gheorghe Radovici vezi: Candid C. Muşlea, 
Biserica Sf. Nicolae din Şcheii-Braşovului, volum II (1743-1837), Braşov, Institutul de Arte 
Grafice „Astra”, 1946, pp. 99-100, 123, 141-148, 158-167,175-179, 189-203, 295.    
15 Amãnunte despre situaţia ortodoxiei transilvãnene dupã restaurarea scaunului 
episcopal şi în perioada de pãstorire a celor patru vlãdici sârbi (Dionisie Novacovici, 
Sofronie Chirilovici, Ghedeon Nichitici şi Gherasim Adamovici), precum şi a 
îndelungatelor perioade de sedisvacanţã vezi: Mircea Pãcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe 
Române, volum II, ediţia a 3-a, Iaşi, Editura Trinitas, 2006, pp. 426-436; Mirela Popa-
Andrei, „Biserica ortodoxã din Transilvania în epoca reformismului austriac”, în 
volumul În spiritul Europei moderne. Administraţia şi confesiunile din Transilvania în perioada 
reformismului Terezian şi Iosefin (1740-1790), coordonat de Remus Câmpeanu, Anca 
Câmpian, Cluj-Napoca, Presa Universitarã Clujeanã, 2009, pp. 131-195; Mircea-
Gheorghe Abrudan, Ortodoxie şi Luteranism în Transilvania între Revoluţia paşoptistã şi Marea 
Unire. Evoluţie istoricã şi relaţii confesionale, Sibiu/Cluj-Napoca, Editura Andreiana/Presa 
Universitarã Clujeanã, 2015, pp. 119-131.    
16 Ioan Lupaş, „O încercare de reunire a bisericilor române din Transilvania la 1798”, în 
Idem, Studii, conferinţe şi comunicãri istorice, volum I, Bucureşti, Editura Casei Şcoalelor, 
1928, pp. 389-405; Idem, „Doisprezece peţitori ai episcopiei transilvane vacante de la 
1796-1810”, în Idem, Studii, conferinţe şi comunicãri istorice, pp. 407-430. 
17 Ladislau Gyémánt, Mişcarea naţionalã a românilor din Transilvania între anii 1790 şi 1848, 
Bucureşti, Editura Ştiinţificã şi Enciclopedicã, 1986, pp. 147-161, 173-182; Daniel 
Dumitran, Un timp al reformelor. Biserica Greco-Catolicã din Transilvania sub conducerea 
episcopului Ioan Bob (1782-1830), ediţia a II-a, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2007, pp. 
196-217. 
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sidoxiale,18 situaţie depăşită însă, conform dezbaterilor Consiliului de Stat 
de la Viena în anul 1804;19 2) opoziţia ierarhiei catolice, argumentată prin 
dorinţa de a nu fi împiedicată promovarea şi extinderea unirii religioase; 
3) obstrucţia guberniului, care a invocat lipsa unor candidaţi 
corespunzători. 

Acestor motivaţii li se adaugă şi un parţial dezinteres al curţii 
imperiale faţă de chestiunea ortodocşilor ardeleni în contextul canalizării 
eforturilor sale spre gestionarea problemele internaţionale provocate de 
Franţa napoleoniană.20 Totuşi, în a doua parte a primului deceniu al 
secolului al XIX-lea Viena a fost nevoită să-şi revizuiască atitudinea faţă 
de unele probleme interne cu rezonanţă socială sporită pentru a evita 
tendinţele centrifuge şi posibilitatea izbucnirii unor convulsii populare, pe 
care le suspecta mai ales în ceea ce-i privea pe supuşii ei ortodocşi sudiţi, 
sârbi, greci şi români, datorită apartenenţei lor religioase la Biserica 
Ortodoxă, Biserica Rusiei ţariste, în numele căreia curtea de la Petersburg 
dorea să elibereze popoarele balcanice aflate sub dominaţia Imperiului 
Otoman. În urma ocupării militare a Principatelor Române de către 
Rusia în anul 1806, status quo recunoscut tacit de către Franţa la Erfurt în 
1808,21 nervii autorităţilor curţii vieneze s-au încins la maxim, agenţia de 
poliţie din capitala habsburgică transmiţând cabinetului imperial 
nenumărate rapoarte teritoriale care discutau „starea spiritelor grecilor 
neuniţi” din Ungaria, din zona graniţei militare, din Banat şi din 
Transilvania, fiind sesizat pericolul creşterii influenţei şi a forţei de 
atracţie a marii puteri pravoslavnice asupra supuşilor ortodocşi austrieci, 

                                                           
18 O analizã aprofundatã despre instituirea acestui impozit bisericesc de cãtre împãratul 
Iosif al II-lea, în anul 1783, şi despre controversele iscate în jurul colectãrii şi 
administrãrii acestuia la: Mateiu Voileanu, Sidoxia. Cestiunea dotaţiunei archiereului ortodox-
român din Transilvania, Sibiu, Tipariul Tipografiei Archidiecesane, 1897; Paul 
Brusanowski, „Situaţia juridicã şi dotaţia Bisericii Ortodoxe din Ardeal între 1761-1810. 
Fondul Sidoxial. Asemãnãri şi deosebiri faţã de celelalte confesiuni din monarhia 
habsburgicã”, în Revista Teologicã, an XVII, numãr 1, 2007, pp. 150-162. 
19 Österreichisches Staatsarchiv, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Staatsratsakten, Staatsratsband 192, 
Protokolle 1805, 2708 d: 12 Juni/799 (în continuare ÖstA, HHStA). 
20 Detalii despre evoluţia istoricã a Austriei în aceastã perioadã la: Helmut Rumpler, 
Eine Chance für Mitteleuropa. Bürgerliche Emanzipation und Staatsverfall in der 
Habsburgermonarchie, Wien, Verlag Carl Ueberreuter, 2005, pp. 17-124. 
21 Harald Heppner, „Der österreichisch-russische Gegensatz in Südosteuropa im 
Zeitalter Napoleons“, în volumul Rußland und Österreich zur Zeit der napoleonischen Kriege, 
coordonat de Anna M. Drabek, Walter Leitsch, Richard G. Plaschka, Wien, Verlag der 
Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1989, p. 89. 
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Eine Chance für Mitteleuropa. Bürgerliche Emanzipation und Staatsverfall in der 
Habsburgermonarchie, Wien, Verlag Carl Ueberreuter, 2005, pp. 17-124. 
21 Harald Heppner, „Der österreichisch-russische Gegensatz in Südosteuropa im 
Zeitalter Napoleons“, în volumul Rußland und Österreich zur Zeit der napoleonischen Kriege, 
coordonat de Anna M. Drabek, Walter Leitsch, Richard G. Plaschka, Wien, Verlag der 
Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1989, p. 89. 

ceea ce necesita utilizarea tuturor pârghiilor necesare pentru liniştirea 
spiritelor.22 

În acest context politic dificil pentru Habsburgi, aceştia s-au decis 
să dea curs cererilor repetate ale ortodocşilor din Transilvania de a li se 
acorda dreptul alegerii unui ierarh din sânul naţiunii lor. În acest sens, 
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ortodocşi fiind deplâns în principal faptul „că strigă ţara în gura mare după 
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rumânesc”.23 Însă, din momentul în care ruşii mărşăluiseră în Moldova şi în 
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fondul sidoxial din Transilvania a fost adus în totalitate în ordine, doresc ca 
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22 Österreichisches Staatsarchiv, Allgemeines Verwaltungsarchiv, Inneres, Polizeihofstelle, Z. 
1434/1807, 1450/1807, 1451/1807, 1485/1808, 263/1809, 649/1810 (în continuare 
ÖstA, AVA). 
23 David Prodan, Supplex Libellus Valachorum. Din istoria formãrii naţiunii române, ediţia a 
II-a, revãzutã, Bucureşti, Editura Enciclopedicã, 2013, pp. 443-447. 
24 Franz II, respectiv Franz I Joseph Karl (12 februarie 1768-2 martie 1835) a fost 
ultimul împãrat al „Sfântului Imperiu Roman de naţiune germanã” între anii 1792-1806 
şi primul împãrat al Austriei între anii 1804-1835.    
25 Terminologia utilizatã de autoritãţile de la Viena pentru a-i denumi pe credincioşii 
ortodocşi şi biserica lor în secolele XVIII-XIX a fost dictatã de raportarea la Biserica 
Romano-Catolicã de ambele rituri. Astfel, pânã în 1781, ortodocşii au fost identificaţi cu 
apelativele de „schismatici” sau „acatolici”, între 1782 şi 1864 cu cele de „neuniţi” sau „greco-
neunţi”, iar din noiembrie 1864 pânã în perioada postbelicã au primit oficial, prin decret 
imperial, denumirea de „greco-orientali”. Amãnunte cu privire la titulatura Bisericii 
Ortodoxe din monarhia danubianã a se vedea la: Mircea-Gheorghe Abrudan, 
„Titulatura, jurisdicţia şi ordinea în diptice a Eparhiei Ortodoxe a Transilvaniei şi a 
ierarhilor ei între pãstorirea lui Dionisie Novacovici şi vicariatul lui Andrei Şaguna 
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activ din rândul clerului valah. Viitorului episcop îi va fi acordată o dotaţie anuală 
de 4000 florini, din fondul amintit, şi, totodată, se aprobă ca în scopul întreţinerii 
unui seminar şi a profesorilor de trebuinţă, cuantumul anual al taxei sidoxiale să fie 
ridicat de la 2½ crăiţari la 3, respectiv 5 crăiţari, pe fiecare cap de familie, sumă ce va 
fi colectată de cei ce încasează taxele. Pentru formarea unui corp profesoral competent 
şi priceput pentru seminar, doresc ca o serie de tineri talentaţi şi promiţători, însă 
lipsiţi de mijloace materiale, care au absolvit ciclul gimnazial şi intenţionează să se 
dedice slujirii preoţeşti, să fie trimişi pentru o formare superioară la Universitatea din 
Viena unde să fie întreţinuţi pe cheltuiala fondului sidoxial. Despre alegerea acestor 
tineri şi despre evoluţia lor educaţională şi morală aştept la sfârşitul fiecărui an şcolar 
o înştiinţare din partea cancelarului. Cu privire la instrucţia ce urmează să o 
primească la introducerea în funcţie trebuie să fie realizate în tocmai modificările 
propuse, întocmite şi expediate în acest scop de către cancelarie”.26 Dispoziţia 
imperială de la sfârşitul anului 1807, a fost reînnoită în 26 mai 1809 şi în 
13 august 1810, când guberniul ardelean scria Consistoriului de la Sibiu 
că a decis „reîntregirea scaunului episcopal greco-neunit în acest principat”, 
stabilind totodată modalitatea de alegere şi portretul robot al noului 
ierarh.27 Ce aştepta curtea de la Viena de la vlădicul român ortodox pe 
care şi-l dorea grabnic în fruntea ardelenilor în contextul politic 
internaţional nefast pentru Habsburgi şi autoritatea lor europeană în 
primul deceniu al secolului XIX? Răspunsul îl găsim cu limpezime 
formulat chiar în faţa adunării elective a protopopilor transilvăneni din 
septembrie 1810, cărora comisarul imperial Ştefan Costa le-a atras atenţia 
că sarcina lor era de a alege un „păstoriu spre duhovniceasca pază a multor mii 
de suflete” care trebuia să deţină următoarele calităţi: „să fie om harnic, 
isprăvitoriu şi procopsit, să ştie limbile ţării, şi ales cea românească, precum şi legile, 
temeiurile şi năravurile, care se ţin în acest mare prinţipat al Ardealului”. 
Comisarul preciza, totodată, că acei candidaţi pe care-i vor alege nu 
puteau să fie alţii decât nişte persoane înzestrate cu „hărnicia, omenia vieţii 

                                                                                                                                        
(1761-1848)”, în Tabor, an IX, numãr 12, 2015, pp. 18-31; Idem, „De la ,,Biserica 
greceascã neunitã” la ,,Biserica greco-orientalã”-itinerarul redenumirii Bisericii 
Ortodoxe din Austria între paşoptism şi dualism”, în Academica, an XXV, numãr 8-9, 
2015, pp. 43-48; Idem, „Titulatura şi jurisdicţia Bisericii Ortodoxe din Transilvania între 
Revoluţia Paşoptistã şi Marea Unire”, în Tabor, an XI, numãr 2, 2017, pp. 24-42. 
26 ÖstA, HHStA, Staatsratsakten, Staatsratsband 203, Protokolle 1807, nr. 4512.10140/364. 
27 Gheorghe Bánffy cãtre Consistoriul neunit din Sibiu, Cluj, 13 august 1810, în Andrei Baron 
de Şaguna, Istoria bisericii ortodoxe rãsãritene universale dela întemeierea ei pânã în zilele noastre, 
tomul II, Sibiu, Tipografia Diecesanã, 1860, pp. 191-195 (text în limba latinã şi 
traducere româneascã). Vezi anexa numãr 2. 
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26 ÖstA, HHStA, Staatsratsakten, Staatsratsband 203, Protokolle 1807, nr. 4512.10140/364. 
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şi blândeţele năravurilor celor bune” şi a căror „credinţă către prea înălţatul 
împărat” şi „râvna” pentru „statuşul de obşte să fie bine cunoscut”.28 

Materializarea hotărârii curţii şi a guberniului s-a împlinit în 19 
septembrie/1 octombrie 1810 când, la Turda, s-a întrunit sinodul 
protopopilor care a propus împăratului trei candidaţi: vicarul protopop 
Hicolae Huţovici din Hunedoara, cu 46 de voturi, preotul capelan celib 
Vasile Moga din Sebeş, cu 36 de voturi, arhimandritul făgărăşan, egumen 
al mănăstirii sârbeşti Bezdin, Nestor Ioanovici, cu 16 voturi.29 În 
sprijinirea şi promovarea candidaţilor în faţa curţii şi-au dat concursul 
mai mulţi factori, între care doi au jucat un rol decisiv, guvernatorul 
Transilvaniei Gheorghe Bánffy şi episcopii uniţi Ioan Bob de la Blaj şi 
Samuil Vulcan de la Oradea, care l-au recomandat pe Vasile Moga, pe de 
o parte, şi mitropolitul Karlowitz-ului, Ştefan Stratimirovici, alături de 
Moise Nicoară şi fruntaşii românilor făgărăşeni şi braşoveni care l-au 
susţinut pe Nestor Ioanovici,30 pe de altă parte.31 Câştig de cauză a avut 
cel recomandat de autorităţile civile şi ecleziastice transilvănene, 
împăratul semnând, în 6 decembrie 1810, rezoluţia de acordare a „vacantei 
episcopii greco-neunite din Transilvania preotului din Sebeş Basilius Moga [...] de la 

                                                           
28 „Documente privitoare la alegerea de episcop românesc neunit în Transilvania”, în 
Foaie pentru minte, inimã şi literaturã, numãr 45, 10 noiembrie 1847, pp. 365-367; Ioan 
Lupaş, „Acte privitoare la alegerea şi instalarea episcopului ardelean Vasilie Moga 
(1810-1811)”, în Biserica Ortodoxã Românã, an XXXV, numãr 1, 1911, p. 785. Vezi anexa 
numãr 3. 
29 Ioan Lupaş, ,,Doisprezece peţitori”, p. 601; Mircea Pãcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe 
Române volum III, p. 57. 
30 Originar din Fãgãraş, a studiat la Gimnaziul Evanghelic din Bratislava şi la Seminarul 
Teologic din Karlowitz. Fiind apreciat de mitropolitul Stratimirovici, a fost numit 
egumen al mãnãstirilor Beşenova şi Bezdin. Dupã ce a pierdut scaunul arhieresc 
ardelean, a fost ales primul episcop român al Aradului în anul 1828. A se vedea 
parcursul sãu biografic la: Pavel Vesa, Episcopii Aradului 1706-2006, Arad, Editura 
Gutenberg Univers, 2007, pp. 83-89. 
31 Pentru amãnunte din epocã despre intrigile din sinodul turdean, caracterizarea celor 
trei candidaţi şi alegerea lui Vasile Moga vezi corespondenţa lui Moise Nicoarã cu Petru 
Maior la: Nicolae Bocşan, „Petru Maior şi Moise Nicoarã”, în volumul Slujitor al Bisericii 
şi al Neamului. Pãrintele Prof. univ. dr. Mircea Pãcurariu, membru corespondent al Academiei 
Române, la împlinirea vârstei de 70 ani, coordonat de Calinic, Arhiepiscop al Argeşului şi 
Muscelului, Alexandru Moraru, Vasile Raus, Vasile Coţia, Cluj-Napoca, Editura 
Renaşterea, 2002, pp. 455-456; şi cele douã scrisori expediate de cãtre liderii obştilor din 
Fãgãraş (61 de semnatari) şi din Şcheii Braşovului (20 de semnatari) mitropolitului 
Stratimirovici în 10 octombrie, respectiv 1 noiembrie 1810 la: Ioan Lupaş, „Intervenţia 
Fãgãrãşenilor şi a Braşovenilor în favoarea lui Nestor Ioanovici”, în Anuarul Institutului 
de Istorie Naţionalã, numãr V, 1928-1930, 1930, pp. 487-491. Vezi anexa numãr 4 şi 
numãr 5. 
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care aştept să accelereze ridicarea seminarului şi a institutului pedagogic adiacent”.32 
Prin emiterea, în 21 decembrie 1810, „din plenitudinea puterii noastre” a 
diplomei de investire a lui Vasile Moga în demnitatea de „episcop de rit grec 
neunit în marele nostru Principat al Transilvaniei”, împăratul Franz I punea 
toate parohiile şi sufletele ortodocşilor ardeleni sub „autoritatea” şi 
„jurisdicţia” preotului român din Sebeş,33 împlinindu-se în acest fel una 
din cererile cele mai arzătoare ale ortodocşilor transilvăneni: românizarea 
scaunului ierarhic pravoslavnic al Ardealului.   

Desemnarea lui Vasile Moga a fost explicată de unii istorici ca o 
intenţie a autorităţilor guvernamentale de a împiedica influenţa sporită a 
mitropolitului de la Karlowitz în Transilvania şi de a avea la cârma 
episcopiei ortodoxe ardelene o persoană mai maleabilă şi docilă care să 
tolereze promovarea şi generalizarea unirii religioase,34 deci a religiei casei 
imperiale de la Viena, ai cărei suverani s-au intitulat până la moartea 
ultimului Habsburg încoronat, Karl I, „majestăţi apostolice”.35 Pentru a se 
asigura de îndeplinirea acestui scop curtea a delimitat şi restricţionat, de 
la început, sfera de acţiune a viitorului episcop, obligându-l să accepte, 
înainte de hirotonia sa întru arhiereu şi introducerea în scaunul episcopal, 
un număr de 19 condiţii umilitoare. Aceste puncte stipulau numirea sa ca 
episcop drept un act al graţiei imperiale şi nu un drept de care se bucura 
biserica şi subliniau, totodată, caracterul „nerecept” şi condiţia „tolerată” a 
Bisericii Ortodoxe, obligativitatea de a-şi stabili reşedinţa acolo unde va 
porunci guvernul, lipsa valabilităţii privilegiilor ilirice în Transilvania, 
oprirea legăturilor cu Ţara Românească şi Moldova prin expulzarea 
preoţilor şi a călugărilor care trec munţii, necesitatea reducerii numărului 
preoţilor şi încurajarea ridicării nivelului cultural al acestora, posibilitatea 
corespondenţei cu mitropolitul de la Karlowitz şi efectuarea vizitelor 
canonice numai cu aprobarea guvernului, înaintarea protocoalelor 

                                                           
32 ÖstA, HHStA, Staatsratsakten, Staatsratsband 216, Protokolle 1810, nr. 3404/5852. 
33 Textul original, în limba latinã, al diplomei imperiale a fost reprodus din arhiva 
guberniului transilvan în: Johann Hintz, Geschichte des Bisthums der griechisch-nichtunirten 
Glaubensgenossen in Siebenbürgen. Ein Beitrag zur Kirchengeschichte Siebenbürgens, 
Hermannstadt, Joseph Drotleff, 1850, pp. 115-116. 
34 Ladislau Gyémánt, Mişcarea naţionalã a românilor, p. 151; Daniel Dumitran, Un timp al 
reformelor, p. 205. 
35 Amãnunte despre interrelaţionarea ultimilor doi suverani habsburgi cu Biserica 
Catolicã şi asumarea unei misiuni apostolice vezi la: Rupert Klieber, Jüdische, christliche, 
muslimische Lebenswelten der Donaumonarchie 1848-1918, Wien/Köln/Weimar, Böhlau 
Verlag, 2010, pp. 101-156, 218-219. 
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consistoriale la guvern spre verificare, interzicerea opoziţiei faţă de cei 
care doresc să treacă la unire şi oprirea oricărei acţiuni antiunioniste.36 

Sub aceste auspicii şi-a desfăşurat activitatea primul episcop 
român ortodox de după unirea cu Roma, Vasile Moga, hirotonit la 
Karlowitz în 23 aprilie 1811 şi instalat, în mod oficial, în Biserica 
Ortodoxă din Cluj, pe 29 iunie 1811 la praznicul Sfinţilor Apostoli Petru 
şi Pavel, de către guvernatorul Gheorghe Bánffy. Cu acel prilej, noul 
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ca arhiereu de legea lor. În acest sens, poetul Ioan Barac din Braşov a 
publicat în tipografia lui Johann Gött, în 1811, o odă în cinstea ierarhului, 
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36 Instrucţia a fost publicatã în limba latinã în: Johann Hintz, Geschichte des Bisthums der 
griechisch-nichtunirten Glaubensgenossen, pp. 116-121; şi în româneşte la Andrei Baron de 
Şaguna, Istoria bisericii ortodoxe rãsãritene universale, tomul II, pp. 197-202 şi Sebastian 
Stanca, Viaţa şi activitatea Episcopului Vasile Moga, pp. 17-18. 
37 „Cuvântare ocazionalã a episcopului Vasilie Moga”, publicatã în: Ioan Lupaş, ,,Acte 
privitoare la alegerea şi instalarea episcopului ardelean Vasilie Moga”, pp. 788-790. Vezi 
anexa numãr 6. 
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prin următoarele stihuri: „Eparhia neunită/Din Ardeal aşa 
numită/Cincisprezece ani jelită/Fără păstoriu văduvită./De atunci fu deodată/Ca o 
văduvă lăsată/Şi pân-acuma înnoptată/Iar acuma mângâiată./Eparhia cea 
jelită/Săracă, nenorocită,/S-au făcut acum slăvită/Şi cu mult mai fericită:/Că cum 
era mai-nainte/Ca fiiul fără părinte/Acum oh, Doamne sfinte!/Ţ-ai adus de ea 
aminte”. În numele clerului, braşoveanul Ioan Barac îl felicita pe episcop 
şi îi dorea pastoraţie îndelungată „ca să-i fi un bun părinte [...] clerului spre 
bucurie”, care-i „cântă cu aşa cuvinte:/Mulţi ani Dumnezeu să-ţi facă/cu fericire să 
treacă/cu laudă să te placă/clerul care ţi se pleacă./Mulţi ani, mulţi ani, fie, fie”.38  

Cu toate că sediul guberniului Transilvaniei era la Cluj, 
episcopului i s-a permis deplasarea şi stabilirea reşedinţei permanente la 
Sibiu,39 unde va consolida poziţia episcopiei ortodoxe prin achiziţionarea, 
în anul 1819, a unei case pe strada Cisnădiei în care a plasat reşedinţa 
episcopală, Consistoriul şi seminarul preoţesc.40 
 

Chipul şi episcopatul lui Vasile Moga  
în presa germană a epocii sale 

 
După o lungă păstorire de 34 de ani, episcopul Moga s-a mutat la 

cele veşnice la 17 octombrie 1845, fiind înmormântat în cimitirul Bisericii 
Ortodoxe „Buna Vestire” din cartierul Josefin în „cadrul unei ceremonii care 
a îmbrăcat un caracter fastuos mai puţin întâlnit” la care a participat „mult cler şi 
popor din întreaga ţară”, cum informau ediţiile din 29 noiembrie 1845 şi din 
7 martie 1846 a „Ziarului Ilustrat” din Leipzig. Dacă ediţia de la sfârşitul 

                                                           
38 Mircea Popa, „Ion Barac-autor de scrieri religioase”, în volumul Un neobosit slujitor al 
Bisericii: Preasfinţitul Episcop-Vicar Vasile Someşanul, coordonat de Ioan Chirilã, Cristian 
Bârsu, Cluj-Napoca, Editura Renaşterea, 2008, pp. 261-262, 264-267. Vezi anexa numãr 
8. 
39 Într-o epistolã cãtre protopopul Fãgãraşului, din decembrie 1812, episcopul 
mãrturisea cã decizia de a se statornici la Sibiu a luat-o la cererea clerului eparhial în 
scopul unei mai „bune îndemânãri, isprãvirea mai cu grabã întâmplãtoarelor trebi şi cãpãtarea 
sufleteştii mângâieri”, precizând totodatã cã în acest fel dorea sã continue tradiţia 
împãmântenitã de cãtre predecesorii sãi. Hotãrârea episcopului Moga de a se muta de la 
Cluj, unde-i fusese stabilitã reşedinţa de cãtre guvern, la Sibiu a avut, aşadar, o motivaţie 
pragmaticã, anume de a se afla într-o zonã majoritar ortodoxã şi, astfel, mai aproape de 
marea masã a pãstoriţilor sãi, grupaţi în sudul şi sud-estul Transilvaniei. Cf. Vasile Moga 
cãtre protopopul Fãgãraşului, Sibiu, 20 decembrie 1812, în: Nicolae Iorga, Scrisori şi inscripţii 
ardelene şi maramureşene, I, Scrisori din arhiva grecilor Sibiului, din arhiva protopopiei neunite a 
Fãgãraşului şi din alte locuri, Bucureşti, Atelierele grafice Socec, 1906, pp. 203-204. 
40 Sebastian Stanca, Viaţa şi activitatea episcopului Vasile Moga, p. 23. Despre evoluţia 
seminarului teologic în perioada mogaianã vezi: Mircea Pãcurariu, 230 de ani de 
învãţãmânt teologic la Sibiu 1786-2016, Sibiu, Editura Andreiana, 2016, pp. 43-67. 
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lunii noiembrie 1845 se rezuma în a anunţa ştirea morţii ierarhului român 
de la Sibiu în trei fraze în rubrica ştirilor din ţară,41 ediţia de la începutul 
lui martie anul următor publica un necrolog mai amplu intitulat „Vasile 
Moga, episcop al valahilor neuniţi în Transilvania”.42 Apărut sub 
incidenţa anonimatului, doar prin semnalarea iniţialelor „I. L.”, articolul 
provine cel mai probabil din pana unui sas ardelean, care nu numai că 
cunoştea foarte bine situaţia ortodocşilor din marele principat 
intracarpatic, ci lăsa să transpară din rândurile sale un sentiment de 
empatie şi compătimire a credincioşilor acestei biserici ardelene. Însoţind 
necrologul de două litografii, una reprezentând portretul ierarhului, iar 
cealaltă o ilustraţie a ceremonialului înmormântării, autorul descria destul 
de amănunţit desfăşurarea cortegiului funerar, de unde putem uşor 
concluziona că a asistat direct la ceremonia pe care o prezenta cititorilor 
săi în felul următor: „Festivitatea de înmormântare a episcopului defunct a fost 
una extrem de fastuoasă, ceea ce constituie de fapt o particularitate a Bisericii greceşti. 
O mulţime de clerici îmbrăcaţi în veşminte de mătase, cusute bogat cu broderii de 
argint şi de aur, dintre care trei preoţi au purtat însemnele episcopale crucea, mitra şi 
o evanghelie mare; însoţiţi de mulţi membrii ai sfatului bătrânilor din împrejurimi, 
îmbrăcaţi în port valah, ducând prapori iar elevii alături de învăţătorii lor s-au mişcat 
într-un cortegiu bine organizat, la care i s-a adăugat, după cum este şi firesc, un 
omagiu pe măsura demnităţii adormitului şi din partea autorităţilor”.  

În final, sunt oferite două indicii din care reiese, indubitabil, că 
autorul cunoştea foarte bine Sibiul şi îl cunoscuse personal pe prelatul 
despre care relata. El consemnează: „În ilustraţie, cortegiul este surprins în 
momentul deplasării sale pe lângă cazarma militară spre cartierul iozefin, dar nu este 
posibil să sublinieze decât o parte caracteristică a acestuia. Portretul episcopului este 
redat întru totul cu fidelitate, acesta fiind îmbrăcat cu bogatele veşminte arhiereşti, 
împodobit cu omoforul şi mitra arhierească pusă deoparte”.43 

                                                           
41 Ştirea avea cuprinsul urmãtor: „În 29 octombrie s-a sãvârşit din aceastã viaţã la Sibiu dupã o 
pãstorire arhiereascã de peste treizeci de ani, la vârsta venerabilã de 72 ani episcopul valahilor neuniţi 
din Transilvania, Vasile Moga, şi a afierosit 29.000 florini unor fundaţii pioase şi de binefacere. A 
fost înmormântat în data de 31 octombrie în cadrul unei ceremonii sãvârşite de clerul sãu însoţit de o 
mulţime de popor. Eparhia în fruntea cãreia s-a aflat a fost reînfiinţatã în anul 1784 de împãratul 
Iosif (n. n. al II-lea), iar conducãtorul ei este sufragan al mitropolitului din Carloviţ şi cea mai înaltã 
autoritate bisericeascã a tuturor valahilor neuniţi din ţarã. Acesta conduce eparhia împreunã cu un 
consistoriu format din şapte membri, între care se numãrã şi inspectorul superior al tuturor şcolilor 
valahe”. Vezi: Illustrierte Zeitung, numãr 126, 29 November 1845, p. 337. 
42 „Basilius Moga, Bischof der nichtunirten Walachen in Siebenburgen”, în Illustrierte 
Zeitung, numãr 140, 7 März 1846, p. 153. Vezi anexa numãr 9. 
43 Mircea-Gheorghe Abrudan, „Un necrolog nemţesc al episcopului Vasile Moga († 17 
octombrie 1845), în Telegraful Român, an 163, numãr 37-40, 1/15 octombrie 2015, p. 9. 

Astra Sabesiensis

363



Folosind drept suport informaţional ediţiile „Ziarului Ilustrat”, 
dar beneficiind şi de alte surse orale, lexicograful Constantin Wurzbach, 
va nota, douăzeci şi cinci de ani mai târziu în volumul optsprezece al 
cunoscutului său Lexicon biografic al Imperiului austriac, că acest ceremonial 
impresionant la care au luat parte o mulţime de oameni şi de clerici a fost 
nimic altceva decât „expresia veneraţiei” de care bătrânul episcop s-a 
bucurat în rândurile poporului român ortodox, care l-a considerat „un 
sfânt”. Textual, Wurzbach descrie păstorirea ierarhului român în felul 
următor: „Episcopul Moga a devenit episcop al valahilor neuniţi din Transilvania 
în anul 1810 şi chiar şi către dânsul s-au îndreptat încercări felurite pentru a fi 
mişcat spre unirea cu Roma. Însăşi nunţiul apostolic pe lângă Curtea imperială 
austriacă, monseniorul de Luca, a călătorit personal în Transilvania pentru ca prin 
puterea convingerii să producă această atât de mult dorită unire.44 Biserica unită oferă 
şi o serie de beneficii, de exemplu din partea statului se fac anumite lucruri pentru 
instituţiile ei şcolare şi pentru alte scopuri bisericeşti, atenţii de care neuniţii nu se 
bucură. Totuşi, episcopul Vasile Moga nu a putut fi câştigat, ci s-a opus cu o tărie 
consecventă tuturor ispitelor unirii. Datorită moderatelor sale venituri anuale a 
renunţat în mod hotărât la avantajele exterioare, care puteau fi dobândite doar cu 
preţul sacrificării acestor venituri, ceea ce îi fusese foarte clar şi dânsului. Însă în clipa 
în care a murit s-a văzut veneraţia de care se bucura în întreaga ţară. Episcopul era 
văzut de către toţi păstoriţii săi drept un sfânt, astfel că de aproape şi de departe mulţi 
au venit să-i aducă răposatului un ultim omagiu. Aşa se explică faptul că slujba de 
înmormântare a căpătat un caracter neobişnuit de fastuos. Cu toate că veniturile 
arhiereşti ale lui Moga erau destul de mici, el a izbutit să strângă ceva avere, din 
cuantumul acesteia afierosind 29.000 de florini pentru fundaţii religioase şi de 
binefacere”.45 
 

Episcopatul mogaian în izvoarele epocii şi în istoriografie 
 

                                                           
44 Wurzbach face o confuzie între misiunea secretã a iezuitului Ioachim Pedrelli, 
desfãşuratã la Sibiu în anii 1820-1821, şi vizita în Transilvania a nunţiului apostolic 
vienez, Antonino de Luca (1856-1863), în septembrie 1858, care a avut mai multe 
întâlniri cu episcopatul greco-catolic român la Blaj. Despre încercãrile de atragere la 
unire a episcopului Moga vezi: Daniel Dumitran, Un timp al reformelor, pp. 205-212; iar 
despre vizitele lui de Luca: Ana Victoria Sima, Vizitele nunţiilor apostolici vienezi în 
Transilvania (1855-1868), volum I-II, Cluj-Napoca, Presa Universitarã Clujeanã, 2003.  
45 Constant von Wurzbach, Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, 18. Theil, 
Wien, Druck und Verlag der k. k. Hof-und Staatsdruckerei, 1868, pp. 434-435; Mircea-
Gheorghe Abrudan, „O biografie austriacã de secol XIX a episcopului Vasile Moga-la 
240 de ani de la naşterea lui”, în Telegraful Român, an 162, numãr 41-44, 1/15 noiembrie 
2014, p. 5. Vezi anexa numãr 10. 

Supliment nr. 1, 2017

364



Folosind drept suport informaţional ediţiile „Ziarului Ilustrat”, 
dar beneficiind şi de alte surse orale, lexicograful Constantin Wurzbach, 
va nota, douăzeci şi cinci de ani mai târziu în volumul optsprezece al 
cunoscutului său Lexicon biografic al Imperiului austriac, că acest ceremonial 
impresionant la care au luat parte o mulţime de oameni şi de clerici a fost 
nimic altceva decât „expresia veneraţiei” de care bătrânul episcop s-a 
bucurat în rândurile poporului român ortodox, care l-a considerat „un 
sfânt”. Textual, Wurzbach descrie păstorirea ierarhului român în felul 
următor: „Episcopul Moga a devenit episcop al valahilor neuniţi din Transilvania 
în anul 1810 şi chiar şi către dânsul s-au îndreptat încercări felurite pentru a fi 
mişcat spre unirea cu Roma. Însăşi nunţiul apostolic pe lângă Curtea imperială 
austriacă, monseniorul de Luca, a călătorit personal în Transilvania pentru ca prin 
puterea convingerii să producă această atât de mult dorită unire.44 Biserica unită oferă 
şi o serie de beneficii, de exemplu din partea statului se fac anumite lucruri pentru 
instituţiile ei şcolare şi pentru alte scopuri bisericeşti, atenţii de care neuniţii nu se 
bucură. Totuşi, episcopul Vasile Moga nu a putut fi câştigat, ci s-a opus cu o tărie 
consecventă tuturor ispitelor unirii. Datorită moderatelor sale venituri anuale a 
renunţat în mod hotărât la avantajele exterioare, care puteau fi dobândite doar cu 
preţul sacrificării acestor venituri, ceea ce îi fusese foarte clar şi dânsului. Însă în clipa 
în care a murit s-a văzut veneraţia de care se bucura în întreaga ţară. Episcopul era 
văzut de către toţi păstoriţii săi drept un sfânt, astfel că de aproape şi de departe mulţi 
au venit să-i aducă răposatului un ultim omagiu. Aşa se explică faptul că slujba de 
înmormântare a căpătat un caracter neobişnuit de fastuos. Cu toate că veniturile 
arhiereşti ale lui Moga erau destul de mici, el a izbutit să strângă ceva avere, din 
cuantumul acesteia afierosind 29.000 de florini pentru fundaţii religioase şi de 
binefacere”.45 
 

Episcopatul mogaian în izvoarele epocii şi în istoriografie 
 

                                                           
44 Wurzbach face o confuzie între misiunea secretã a iezuitului Ioachim Pedrelli, 
desfãşuratã la Sibiu în anii 1820-1821, şi vizita în Transilvania a nunţiului apostolic 
vienez, Antonino de Luca (1856-1863), în septembrie 1858, care a avut mai multe 
întâlniri cu episcopatul greco-catolic român la Blaj. Despre încercãrile de atragere la 
unire a episcopului Moga vezi: Daniel Dumitran, Un timp al reformelor, pp. 205-212; iar 
despre vizitele lui de Luca: Ana Victoria Sima, Vizitele nunţiilor apostolici vienezi în 
Transilvania (1855-1868), volum I-II, Cluj-Napoca, Presa Universitarã Clujeanã, 2003.  
45 Constant von Wurzbach, Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, 18. Theil, 
Wien, Druck und Verlag der k. k. Hof-und Staatsdruckerei, 1868, pp. 434-435; Mircea-
Gheorghe Abrudan, „O biografie austriacã de secol XIX a episcopului Vasile Moga-la 
240 de ani de la naşterea lui”, în Telegraful Român, an 162, numãr 41-44, 1/15 noiembrie 
2014, p. 5. Vezi anexa numãr 10. 

Radiografia contextului social, politic şi ecleziastic în care s-a 
desfăşurat păstorirea episcopului Moga a fost realizată chiar în epocă, cel 
dintâi cărturar şi istoric ardelean care a descris atmosfera în care vlădica 
român de la Sibiu a fost nevoit să-şi desfăşoare activitatea a fost 
protopopul greco-catolic al Reghinului, Petru Maior (1756-1821).46 În 
cartea sa dedicată „istoriei bisericei românilor”, publicată la Buda în 1813, 
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46 Detalii biobibliografice la: Ioan Chindriş, „Petru Maior şi epoca sa”, în Anuarul 
Institutului de Istorie şi Arheologie Cluj-Napoca, an XXVII, 1985-1986, pp. 19-30 şi Laura 
Stanciu, „Un reprezentant al iluminismului catolic de tip iosefin la Reghin: Petru Maior 
(1785-1809)”, în Reghinul cultural. Studii şi articole, an VII, 2004, pp. 73-94. 
47 Apud Ioan Lupaş, Istoria bisericeascã a românilor ardeleni, introducere, note şi comentarii 
de Doru Radosav, ediţia a III-a, Cluj-Napoca, Editura Dacia XXI, 2011, pp. 180-181.  
48 „Das Bisthum der griechischen Nichtunirten in Siebenbürgen”, în Blätter für Geist, 
Gemüth und Vaterlandskunde, an XI, numãr 42, 18 October 1845, pp. 331-332; numãr 43, 
25 October 1845, pp. 333-336. 
49 „Episcopatul românesc neunit în Ardeal”, în Foaie pentru minte, inimã şi literaturã, 
numãr 46, 12 noiembrie 1845, pp. 366-369. 
50 Johann Hintz, Geschichte des Bisthums der griechisch-nichtunirten Glaubensgenossen, pp. 49-56. 
51 „El au fost un arhiereu evlavios şi zelos, cu osteneala lui s-au cumpãrat casa din uliţa Cisnãdiei în 
urma fãcutei colecte în eparhie; el a ajutorat mai mulţi tineri şcolari, dintre carii unii învãţând teologia 
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Moga şi a episcopiei în corespondenţa privată a vicarului Şaguna cu 
mitropolitul Iosif Rajacici52 de la Karlowitz şi în opinia conducerii 
ierarhiei sârbeşti.53 Ceea ce l-a scandalizat atât pe Andrei Şaguna, cât şi pe 
mitropolitul Rajacici a fost neorânduiala care domnea în administraţia de 
la centrul eparhial, indisciplina clerului şi trecerile masive la uniatism 
înregistrate în perioada episcopatului mogaian. 

Ajuns la Sibiu şi preluându-şi funcţia de vicar general, Şaguna a 
constatat aceste „neorânduieli” informându-l pe mitropolitul din 
Karlowitz, superiorul său ierarhic, asupra situaţiei eparhiei în cuprinsul 
mai multor epistole expediate în cursul anului 1847. Având o experienţă 
administrativă bogată, dobândită în anii petrecuţi în cadrul Consistoriului 
carloviţean şi apoi în fruntea mai multor mănăstiri sârbeşti,54 observaţiile 
sale erau pertinente şi vizau două coordonate esenţiale: de natură internă, 
legate de „neorânduiala consistorului, a arhivei55 şi a şcolilor”, instituirea 
neregulamentară a protopopilor, indisciplina şi slaba pregătire a 
preoţimii, şi de factură externă, legate de statutul „nerecept şi tolerat” al 
Bisericii Ortodoxe din Transilvania, discriminată de către autorităţi şi de 

                                                                                                                                        
la Viena sau fãcut mãdulari aleşi ai clerului nostru ardelean; pe vremea lui s-a înfiinţat un curs de 
clerici de şase luni. Dupã moartea lui au lãsat clerului o casã în uliţa Iernii şi un capital de 27.000 
fl[orini] mon[edã] conv[enţionalã] din care 10.000 s-au destinat ca capital, din care sã se dee stipendii 
la acei tineri, cari se vor jertfi spre slujba clerului şi vreau sã se covârşeascã în ştiinţele mai înalte-apoi 
4400 fl. carii se aflã într-o livadã lângã Turda, pe seama asesorilor consistoriali-mai departe 15.222 
fl. ca din cametele acestui capital sã se plãteascã un advocat cu 300 fl. pe an spre apãrarea drepturilor 
clerului”. Apud Andrei Baron de Şaguna, Istoria bisericii ortodoxe rãsãritene, tomul II, p. 196. 
52 Andrei Şaguna. Corespondenţa I/2, ediţie, studiu introductiv şi note de Nicolae Bocşan, 
Ioan-Vasile Leb, Gabriel-Viorel Gârdan, Bogdan Ivanov, Vasa Lupulovici, Ioan Herbil, 
Cluj-Napoca, Presa Universitarã Clujeanã,  2007, pp. 69-79. 
53 Antwort auf die Angriffe einiger Romanen und der Presse gegen die Einheit der Hierarchie der 
morgen-ländischen katholischen orthodoxen Kirche und die serbische Nation in den k.k. 
österreichischen Staaten, Wien, Verlag von Alb A. Benedikts Buchhandlung, 1851, pp. 13-
15. 
54 Keith Hitchins, Ortodoxie şi Naţionalitate. Andrei Şaguna şi românii din Transilvania 1846-
1873, traducere de Aurel Jivi, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 1995, pp. 36-39; 
Mircea Pãcurariu, O viaţã dãruitã Bisericii şi Neamului, pp. 56-59. 
55 Despre sustragerea unor acte din arhiva eparhialã şi despre carenţele existente în 
organizarea protocoalelor consistoriale mãrturiseşte şi Nifon Bãlãşescu, într-o scrisoare 
cãtre George Bariţiu din toamna anului 1846 scriind: „arhiva lipseşte jumãtate, actele care au 
socotit ei cã... nu sunt. Ba din protocoale sunt de la mijloc rupte câte 10 coale. Se aflã în protocoale 
unele, de care în alte sunt cu totul altfel”. Vezi: Nicolae Nifon Bãlãşescu cãtre George Bariţiu, Sibiu, 
miercuri 16/28 octombrie 1846, în George Bariţ şi contemporanii sãi, volum VI, ediţie de 
Ştefan Pascu, Ioan Chindriş, Ioan Gabor, Bucureşti, Editura Minerva, 1983, p. 131. 
Despre viaţa şi opera teologului, pedagogului, literatului şi monahului Nifon Bãlãşescu 
vezi: Emanuel Tãvalã, Nicolae-Nifon Bãlãşescu-între „cãlugãrul chirovag” şi „luceafãrul rãtãcitor”, 
Sibiu, Editura Universitãţii „Lucian Blaga” din Sibiu, 2012.  
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celelalte confesiuni „recepte”, şi lipsită de apărare în faţa prozelitismului 
unit.56 În ultima scrisoare de dinaintea sinodului electoral, Şaguna îşi 
exprima deznădejdea legată de viitorul ortodoxiei ardelene şi de 
speranţele de a fi ales în scaunul episcopal, având în vedere duşmănia şi 
complotul „clicii lui Moga” aliată „cu episcopul unit şi cu cel romano-catolic”, deşi 
opinia publică îi era favorabilă, clevetirile şi uneltirile celor dintâi vor face 
să fie „ales tot un fel de Moga”. În ultimul paragraf al epistolei, Andrei 
Şaguna atrăgea atenţia asupra disoluţiei iminente a ortodoxiei prin 
completa ei dezorganizare şi disponibilitatea preoţimii, dar mai ales a 
protopopilor, „oameni complet orbiţi de interese personale şi cari ţin cu uniţii”, de 
a „se dezbina de biserică” şi de a îmbrăţişa unirea „dacă ar şti că poporul s-ar 
lăsa atras”. Şaguna subliniază, totodată, o realitate interesantă, anume că 
baza ortodoxiei ardelene o constituiau credincioşii, „acest popor bun, sărman 
cum este [care] se ruşinează de aşa ceva”, adică de trecerea la unire.57 Andrei 
Şaguna a atins, astfel, cel mai fierbinte aspect care a marcat în conştiinţa 
ortodocşilor şi ulterior a istoriografiei ecleziastice româneşti episcopatul 
mogaian: propaganda catolică şi trecerile la unire.  

În opinia sârbilor, exprimată prin broşura polemică Răspuns la 
atacurile unor români şi a presei asupra unităţii ierarhiei Bisericii răsăritene 
soborniceşti ortodoxe şi a naţiunii sârbeşti în statele c. c. austriece, publicată la 
Viena în anul 1851, alegerea lui Moga în demnitatea vlădicească a 
„însemnat un triumf important al partidei unite asupra Bisericii soborniceşti 
răsăritene pentru că cei 35 de ani de administraţie ai acestui episcop au oferit atât 
regimului, cât şi Bisericii răsăritene dovada strălucitoare că în nici o privinţă omul nu 
era la înălţimea acestui post înalt. Căci felul în care a jonglat cu banii publici, cum a 
condus educaţia tinerilor clerici, cum a instalat o cârciumă în reşedinţa sa din Sibiu, 
ce simonie a promovat pentru îmbogăţirea nepoţilor săi, sunt chestiuni prea bine 
cunoscute atât guvernului cât şi românilor ardeleni, precum şi faptul că mai mult de 
100.000 de români şi-au pierdut credinţa părintească sub acest episcop şi au trecut la 
Biserica Romei”.58 

O descriere plastic, asemănătoare, a realizat episcopul Ioan 
Popasu, care studiase la Viena şi slujise apoi ca secretar episcopesc la 
Sibiu între 1836-1837, cunoscând, aşadar, din interior realităţile 
episcopiei. În contextul ceremoniilor aniversare dedicate de Consistoriul 
mitropolitan sibian împlinirii unui sfert de veac de la venirea lui Andrei 
Şaguna la cârma Eparhiei Ardealului, Popasu descria situaţia acesteia în 
momentul preluării funcţiei vicariale de către cel aniversat prin 

                                                           
56 Andrei Şaguna. Corespondenţa I/2, pp. 69-79.  
57 Andrei Şaguna cãtre Iosif Rajacici, 5 octombrie 1847, în Ibidem, pp. 77-79.  
58 Antwort auf die Angriffe einiger Romanen, pp. 13-14.  
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următoarele fraze: „Starea episcopiei ortodoxe din Ardeal înainte de venirea 
Preasfinţiei Sale (n. n. Andrei Şaguna) a fost tristă, deplorabilă şi dezordonată. 
Episcopul nu era considerat cum se cade de nici o parte, era legat de nişte condiţiuni 
care tăiau adânc în autonomia bisericii noastre dreptmăritoare şi tindeau la totala ei 
nimicire; consistoriul era lipsit de organizaşiunea recerută, era pus pe nişte temelii 
străine ss. Canoane şi aşezămintelor bisericii noastre dreptmăritoare; institutul clerical 
se afla încă în urzeală cu un curs numai de o jumătate de an; starea clerului religios-
bisericească era decăzută, disciplina moleşită şi necorespunzătoare s[fintelor] Canoane 
şi duhului bisericii; şcoale erau puţine, necăutate şi pline de scăderi; poporul cu sutele 
de mii abătut de la sânul legii strămoşeşti; de avere bisericească diecezană, de 
fundaţiuni nu putea fi nici vorba, afară de fondul sidoxial format din prisosul taxei 
sidoxiale episcopeşti şi afară de fondul ferdinandian de 30.000 câştigat la anul 
1836”.59 

Această acuză extrem de dură la adresa lui Moga a fost preluată în 
istoriografia românească de Ilarion Puşcariu, care caracterizează 
păstorirea episcopului Vasile Moga drept un „regres şi o decadenţă bisericească 
în care unirea a aflat cel mai favorabil teren de înaintare”, timpul îndelungat cât 
s-a aflat la cârma eparhiei „a justificat în măsură deplină legământul său faţă de 
uniţi, căci sub el s-a duplicat numărul uniţilor crescând de la 1/5 la mai mult de 
2/5”.60 Puşcariu explicitează cifrele statistice ale trecerilor cu o informaţie 
din manuscrisul Istoria bisericească a fratelui său Ioan cavaler de Puşcariu, 
care după ce a studiat şematismele greco-catolicilor a ajuns la concluzia 
că „sub episcopul Vasile Moga au trecut la unire 124 de comune bisericeşti româneşti 
şi adică 92 sub episcopul unit Bob, iar 32 sub episcopul Lemeni, ceea ce corespunde 
aproximativ numărului de una sută mii suflete”.61 Acelaşi arhimandrit şi vicar 
arhiepiscopesc a publicat în patru numere consecutive ale ,,Revistei 
Teologice”, din 1913, un extras din scrierile inedite ale fratelui său Ioan, 
intitulat sugestiv „Propaganda uniaţiei”.62 În fragmentul dedicat 
episcopilor uniţi Bob şi Lemeni este redat rezultatul „prozelismului uniat” 
din această perioadă (1782-1848) după cum urmează: 136 de comune 

                                                           
59 Cuventarea episcopului Popasu cu ocazia jubileului de 25 de ani al lui Şaguna, Sibiu, Tipografia 
Archidiecesanã, 1871, p. 5. 
60 Ilarion Puşcariu, Metropolia românilor ortodocşi din Ungaria şi Transilvania. Studiu istoric 
despre reînfiinţarea metropoliei. Dimpreunã cu o colecţiune de acte, Sibiu, Tiparul Tipografiei 
Archidiecesane, 1900, p. 21, nota 1. 
61 Ibidem, p. 47, nota 1. 
62 Ioan cavaler de Puşcariu, „Propaganda uniaţiei”, în Revista Teologicã, an VII, numãr 9-
11, 1913, pp. 300-310; numãr 12-13, 1913, pp. 344-356; numãr 14-16, 1913, pp. 398-
412; numãr 17-19, 1913, pp. 461-470. 
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câştigate de Ioan Bob,63 din care 92 după instalarea lui Moga, şi 37 de 
comunităţi acumulate de Ioan Lemeni,64 32 în perioada episcopatului 
mogaian şi 5 în timpul vicariatului şagunian, însumând o creştere 
spectaculoasă a uniţilor datorită convertirilor, cum se poate vedea în 
următorul tabel:65 

 
 1772 1832 1844 

Uniţi 119.230 505.000 688.088 
Ortodocşi 558.086 611.325 622.784 

 
O nouă analiză statistică introduce în istoriografie Matei 

Voileanu, cu o lucrare publicată la Sibiu, în anul 1928, care redă şi 
comentează conscripţia Bisericii Ortodoxe transilvănene din anul 1805, 
publicată iniţial de Eugen Gagyi în paginile revistei ,,Transilvania”, din 
1911,66 coroborată cu celelalte documente edite sau inedite din aceeaşi 
categorie (ale episcopului Inochentie din 1733, ale vicarului Petru Pavel 
Aron din 1750, ale generalului Buccov din 1762), comparând, astfel, 
situaţia de la începutul secolului al XIX-lea cu cea din anul 1928 în 
scopul de a descoperi trecerile religioase petrecute în acest interval.67 În 
urma calculelor sale, Voileanu constată, între anii 1800 şi 1928, pierderea, 
prin trecerea la uniaţie, a 393 de comune bisericeşti cu 14.480 de familii. 
Din cuantumul acestui număr, autorul operează o scădere a trecerilor 
înregistrate în perioadele 1800-1810 şi 1846-1928, însumate la 89, 
respectiv 4 comunităţi, ceea ce-l determină să concluzioneze că, în timpul 
episcopatului lui Vasile Moga, Biserica Unită a câştigat 300 de comune 

                                                           
63 A pãstorit la Blaj între 1782-1830. Despre el, vezi lucrarea lui Daniel Dumitran, Un 
timp al reformelor, 444 p. 
64 A se vedea cercetarea exhaustivã a lui Ciprian Ghişa, Episcopia greco-catolicã de Fãgãraş în 
timpul pãstoririi lui Ioan Lemeni 1832-1850, volum I-II, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 
2008, 370+429 p. În primul volum, autorul prezintã în cuprinsul unui subcapitol 
dedicat relaţiilor interconfesionale greco-catolice-ortodoxe şi raportul dintre episcopii 
Lemeni şi Moga susţinând cã aceştia s-au cunoscut încã din perioada studenţiei având o 
„relaţie personalã bunã” dupã cum reiese „cu claritate” din însemnãrile biografiei lui Lemeni. 
Ghişa explicã acest raport „apropiat” şi „datoritã atitudinii mai degrabã neutre şi pasive faţã de 
unire a episcopului ortodox”. Ibidem, volum I, pp. 344-345. 
65 Ioan cavaler de Puşcariu, „Propaganda uniaţiei”, în Revista Teologicã, an VII, numãr 14-
16, 1913, p. 408. 
66 Eugen Gagyi de Etéd, „Documente istorice: Regulatio Diocesis Transilvanicae 
Disunitae anno 1805”, în Transilvania, an XLII, numãr 1-3, 1911, pp. 38-61, 148-171, 
266-295. 
67 Matei Voileanu, Contribuţiune la istoria bisericeascã din Ardeal, Sibiu, Tipografia 
Arhidiecezanã, 1928, pp. 4-5. 

Astra Sabesiensis

369



bisericeşti.68 Acest progres al unirii îl pune atât pe seama persecuţiilor la 
care era supus clerul ortodox, cât mai ales pe instrucţiunea celor 19 
puncte impuse lui Moga în momentul urcării pe scaunul arhieresc, având 
în mod surprinzător un ton blând şi compătimitor faţă de primul episcop 
român.69 Lucrarea este întregită de o listă, care semnalează nominal 
localităţile trecute la unire din fiecare comitat între 1805 şi 1845.70 În lipsa 
unei alte cercetări care să coroboreze şi să compare punctual informaţiile 
oferite, mai ales, cu cele două conscripţii şaguniene din 184771 şi 1858,72 
pe care Voileanu nu le aminteşte şi se pare că nu le cunoştea, rezultă că 
datele expuse nu pot a fi considerate finale şi depline, ci într-o bună 
măsură doar aproximative şi orientative. Cu toate acestea, lucrarea lui 
Matei Voileanu rămâne, totuşi, o sursă informaţională esenţială pentru 
conturarea unei imagini statistice despre trecerile masive la unire 
înregistrate în perioada păstoririi episcopului Vasile Moga. 

Un calcul bazat pe datele oficiale conţinute de cele două 
şematisme bisericeşti ortodoxe din anii 1805 şi 1846-1847, coroborate cu 
informaţiile oferite de lucrările lui J. Bárándy din 184773 şi Gheorghe 

                                                           
68 Ibidem, p. 174. 
69 Ibidem, pp. 175-181.  
70 Ibidem, pp. 157-183. 
71 Universalis schematismus ecclesiasticus venerabilis cleri orientalis ecclesiae graeci non unitis ritus I. 
regni Hungariae partiumque eidem adnexarum, nec non magni principatus Transilvaniae, item 
literarius, seu nomina eorum, qui rem literariam et fundationalem scholarem ejusdem ritus procurant 
sub benigno-gratiosa protectione excelsi consilii regii locumtenentalis hungarici per Aloysium Reesch de 
Lewald pro anno1846/7 redactus, Budae, Typis Regiae Scientiarum Universitatis 
Hungaricae, 1847, pp. 151-189. Având în vedere cã numele şi funcţia vicarialã a lui 
Şaguna nu apar în prefaţa acestui şematism este clar cã documentul a fost întocmit 
înainte de vara anului 1846 şi nu este cel realizat de Şaguna în perioada vicariatului sãu, 
despre care ştim cã a fost trimis şi mitropolitului Rajacici în 3 iunie 1847. Cf. Andrei 
Şaguna cãtre Iosif Rajacici, 3 iunie 1847, în Andrei Şaguna. Corespondenţa I/2, p. 77. O 
comparaţie generalã a şematismului budan cu conscripţia din 1805 scoate în evidenţã 
faptul cã Biserica Ortodoxã a înregistrat scãderi însemnate a numãrului capilor de 
familie, mai ales în pãrţile de nord şi de centru ale eparhiei. Cf. Ovidiu Boc, ,,Bisericã şi 
societate”, p. 103. 
72 Verzeichnis über die Zahl der Pfarrgeistlichen und der Christen aus den orthodoxen griechisch 
orient. Dioecese in Siebenbürgen für das Jahr 1858, adicã Lista numãrului preoţilor parohi şi al 
creştinilor din Dieceza ortodoxã greco-orientalã din Transilvania pentru anul 1858. Manuscrisul a 
fost prelucrat şi publicat de diaconul Pavel Cherescu. A se vedea: Pavel Cherescu, 
„Eparhia Ardealului în lumina Conscripţiilor şaguniene din anul 1858”, în volumul 
Mitropolitul Andrei Şaguna. Creator de epocã, pp. 368-387. 
73 În cadrul prezentãrii statistice a Mitropoliei Karlowitz-ului, datele despre episcopia 
Transilvaniei sunt urmãtoarele: 897 parohii, 897 parohi, 160 capelani, 578.000 suflete. 
Vezi: J. Bárándy, Ueber Ungarns Zustände, Preßburg, Gedruckt bei Franz Edlen v. 
Schmid&I. I. Busch, 1847, p. 25. 
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68 Ibidem, p. 174. 
69 Ibidem, pp. 175-181.  
70 Ibidem, pp. 157-183. 
71 Universalis schematismus ecclesiasticus venerabilis cleri orientalis ecclesiae graeci non unitis ritus I. 
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sub benigno-gratiosa protectione excelsi consilii regii locumtenentalis hungarici per Aloysium Reesch de 
Lewald pro anno1846/7 redactus, Budae, Typis Regiae Scientiarum Universitatis 
Hungaricae, 1847, pp. 151-189. Având în vedere cã numele şi funcţia vicarialã a lui 
Şaguna nu apar în prefaţa acestui şematism este clar cã documentul a fost întocmit 
înainte de vara anului 1846 şi nu este cel realizat de Şaguna în perioada vicariatului sãu, 
despre care ştim cã a fost trimis şi mitropolitului Rajacici în 3 iunie 1847. Cf. Andrei 
Şaguna cãtre Iosif Rajacici, 3 iunie 1847, în Andrei Şaguna. Corespondenţa I/2, p. 77. O 
comparaţie generalã a şematismului budan cu conscripţia din 1805 scoate în evidenţã 
faptul cã Biserica Ortodoxã a înregistrat scãderi însemnate a numãrului capilor de 
familie, mai ales în pãrţile de nord şi de centru ale eparhiei. Cf. Ovidiu Boc, ,,Bisericã şi 
societate”, p. 103. 
72 Verzeichnis über die Zahl der Pfarrgeistlichen und der Christen aus den orthodoxen griechisch 
orient. Dioecese in Siebenbürgen für das Jahr 1858, adicã Lista numãrului preoţilor parohi şi al 
creştinilor din Dieceza ortodoxã greco-orientalã din Transilvania pentru anul 1858. Manuscrisul a 
fost prelucrat şi publicat de diaconul Pavel Cherescu. A se vedea: Pavel Cherescu, 
„Eparhia Ardealului în lumina Conscripţiilor şaguniene din anul 1858”, în volumul 
Mitropolitul Andrei Şaguna. Creator de epocã, pp. 368-387. 
73 În cadrul prezentãrii statistice a Mitropoliei Karlowitz-ului, datele despre episcopia 
Transilvaniei sunt urmãtoarele: 897 parohii, 897 parohi, 160 capelani, 578.000 suflete. 
Vezi: J. Bárándy, Ueber Ungarns Zustände, Preßburg, Gedruckt bei Franz Edlen v. 
Schmid&I. I. Busch, 1847, p. 25. 

Bogdan Duică din 1924,74 reliefează următoarele: numărul familiilor 
ortodoxe a scăzut de la 130.242 în anul 1805,75 la 118.526 în anul 1846,76 
iar al preoţilor de la 131377 la 1033 (857 parohi şi 176 capelani).78 Mai 
greu de stabilit cu exactitate este numărul comunităţilor sau al parohiilor, 
deoarece ambele şematisme nu conţin o rubrică specială care să le 
înregistreze, analogia cu denumirea localităţii, neconducând în mod sigur 
la un rezultat clar şi explicit deoarece, în primul rând, nu întotdeauna se 
face o diferenţiere exactă a parohiilor de filii, iar, în al doilea rând, nu 
toate localităţile amintite nominal înregistrează numărul credincioşilor şi 
al preoţilor. Astfel, în cazul conscripţiei din anul 1805 o deducere 
plauzibilă a cuantumului comunităţilor este posibilă prin analogie cu 
numărul bisericilor înregistrate, iar în anul 1846 prin preluarea datelor din 
statistica lui Bárándy. Rezultatele obţinute consemnează o scădere a 
parohiilor ortodoxe de la 1113 în anul 1805,79 la 897 în anul 1846.80 Se 
observă, aşadar, în intervalul 1805-1847 o pierdere a 216 comune 
bisericeşti prin trecere la unire. Preluând, totodată, informaţiile oferite de 
cercetările lui Voileanu, pentru a contabiliza deficitul dintre conscripţia 
anului 1805 şi instalarea lui Vasile Moga, se ajunge la următorul rezultat: 
scăzând din numărul de 216, cele 29 de comune înregistrate de Voileanu, 
care ar fi trecut la unire între 1805-1810,81 obţinem un număr de 187 de 
parohii, care au părăsit episcopia ortodoxă în timpul păstorii lui Vasile 
Moga.82 

O altă categorie de surse referitoare la trecerile la unire o 
reprezintă datele susţinute de Biserica Greco-Catolică. Primul şematism 
al diecezei Făgăraşului din 1835 înregistrează în perioada păstoririi 
episcopului Ioan Bob (1782-1830) un număr de 197 parohii şi 7 filii 
convertite în întregime sau parţial de la ortodoxie la catolicism, din care 

                                                           
74 Susţine cã în anul 1807 episcopia numãra: 34 de protopopiate, 991 parohii şi 1150 
preoţi. Gheorghe Bogdan-Duicã, Gheorghe Lazãr, Bucureşti, Editura Cultura Naţionalã, 
1924, pp. 51-52.  
75 Eugen Gagyi de Etéd, ,,Documente istorice”, p. 294. 
76 Universalis schematismus, p. 189. 
77 Eugen Gagyi de Etéd, ,,Documente istorice”, p. 294. 
78 Universalis schematismus, pp. 151-189. 
79 Eugen Gagyi de Etéd, ,,Documente istorice”, p. 294. 
80 J. Bárándy, Ueber Ungarns Zustände, p. 25. Şematismul contabilizeazã un numãr de 857 
de preoţi parohi, diferenţa micã de 40 de parohii este explicabilã prin numãrul de 
parohii vacante înregistrate de Şematism.  
81 Matei Voileanu, Contribuţiune la istoria bisericeascã, p. 174. 
82 Se poate vedea cã numãrul nu coincide nici cu cel susţinut de Puşcariu-124, nici cu cel 
al lui Voileanu-300. 
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130 parohii şi 4 filii în primii douăzeci de ani ai episcopatului lui Vasile 
Moga.83 

O primă judecată matematică indică faptul că fiecare sursă 
utilizată prezintă un rezultat diferit, trecerile la unire variind între 124 şi 
300 de comunităţi noi câştigate de Biserica Unită în intervalul 1810-1846. 
O medie a acestor aprecieri poate fi în măsură să ne ofere un număr 
aproximativ al comunităţilor trecute la unire în timpul episcopatului lui 
Vasile Moga: 185 de parohii, însumând 11.716 de familii ortodoxe 
convertite şi, implicit, o diminuare a numărului clericilor ortodocşi cu 
280. Această scădere se observă şi din cifrele oficiale ale statisticilor 
guvernamentale care înregistrează o scădere constantă a ortodocşilor în 
comparaţie cu uniţii în prima perioadă a secolului al XIX-lea, evoluţie ce 
poate fi constatată în tabelul următor:  

 
 1766 1823 183884 185085 

Ortodocşi 558.076 
(53,6%) 

588.000 
(33,8%) 

586.000 
(30,4%) 

621.852 
(30,2%) 

Uniţi 127.080 
(12,2%) 

456.500 
(26,2%) 

575.492 
(29.9%) 

664.154 
(32,2%) 

 
Un bilanţ al evoluţiei Bisericii Ortodoxe din Transilvania pe 

durata celor 34 de ani ai episcopatului lui Vasile Moga, în particular, dar 
şi a întregii perioade de după anul 1700, în general, înfăţişează, dincolo de 
datele statistice evocate, dinamica extinderii unirii religioase, respectiv a 
crizei demografice şi instituţionale a ortodoxiei ardelene, expuse unei 
acţiuni misionare unite agresive şi continue faţă de care nu a fost capabilă 
întotdeauna să se apere. Astfel, se poate observa că în momentul venirii 
arhimandritului Andrei Şaguna la Sibiu, în vara anului 1846, episcopia 
ortodoxă traversa o criză existenţială profundă. Ortodoxia era o 
confesiune „tolerată”, mai exact „suferită”, expusă unui permanent 
prozelitism uniatist care devora treptat, dar sigur, trupul ei eclesial. Cea 
mai plastică şi totodată apocaliptică descriere a situaţiei dramatice a 
episcopiei ortodoxe la sfârşitul păstoririi lui Vasile Moga o deţinem de la 
Nicolae Popea, care scria în cunoscuta sa monografie Şaguna din 1879 că 

                                                           
83 Daniel Dumitran, Un timp al reformelor, p. 215, nota 172. 
84 Ladislau Gyémánt, „Evoluţia demograficã a Transilvaniei între anii 1690-1847”, în 
volumul Populaţia României. Trecut, prezent, viitor, coordonat de Traian Rotariu, Sorina 
Paula Bolovan, Ioan Bolovan, Cluj-Napoca, Presa Universitarã Clujeanã, 2006, p. 55. 
85 Traian Rotariu (coordonator), Recensãmântul din 1850 în Transilvania, ediţia a II-a 
revãzutã, Cluj-Napoca, Presa Universitarã Clujeanã, 2004, p. 12. 
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83 Daniel Dumitran, Un timp al reformelor, p. 215, nota 172. 
84 Ladislau Gyémánt, „Evoluţia demograficã a Transilvaniei între anii 1690-1847”, în 
volumul Populaţia României. Trecut, prezent, viitor, coordonat de Traian Rotariu, Sorina 
Paula Bolovan, Ioan Bolovan, Cluj-Napoca, Presa Universitarã Clujeanã, 2006, p. 55. 
85 Traian Rotariu (coordonator), Recensãmântul din 1850 în Transilvania, ediţia a II-a 
revãzutã, Cluj-Napoca, Presa Universitarã Clujeanã, 2004, p. 12. 

„la venirea lui Şaguna în Ardeal, el nu avea unde să-şi plece capul, aşa eram de 
miseri şi de umiliţi. Era biserica noastră atunci în starea cea mai deplorabilă: 
asuprită, necăjită, batjocorită şi despoiată de toate drepturile şi beneficiile [...] Biserica 
era ca o navă fără cârmă, fără vâsle şi fără catarg, aruncată în mijlocul oceanului, 
împinsă de valuri încoace şi încolo, pătrunsă de apă în mai multe locuri, aproape de a 
se cufunda în abisul mărei pentru totdeauna”.86 

Istoriografia ortodoxă, prin lucrările lui Nicolae Popea,87 Ilarion 
Puşcariu,88 Ioan Lupaş,89 Nicolae Iorga,90 Gheorghe Bogdan Duică91 şi 
Constantin Găvănescul,92 a preluat o parte din acuzele exprimate de 
Şaguna şi de sârbi referitoare la dezorganizarea episcopiei, nepotismul şi 
caracterul „lipsit de energie, trândav şi răutăcios” al lui Moga şi trecerile 
masive la unire, evaluând episcopatul mogaian în termeni negativi.93 Deşi 
au făcut apel la o serie de surse primare,94 pe care le-au analizat mai mult 
                                                           
86 Nicolae Popea, Archiepiscopul şi metropolitul Andreiu baron de Şaguna, Sibiu, Tipariul 
Tipografiei Archidiecesane, 1879, pp. 69-70. 
87 Idem, Vechia metropolia ortodosa romana a Transilvaniei, suprimarea şi restaurarea ei, Sabiniu, 
Tiparul Tipografiei lui S. Filtsch (W. Krafft), 1870, p. 148; Idem, Archiepiscopul şi 
metropolitul, pp. 69-70; Cele doue Congresse nationali bisericesci electorali din 1873 si 1874. De 
mai multi deputati congresuali. Materialu la istoria bisericesca nationala, Sibiu, Tipografia lui G. 
de Closius, 1875, pp. 87-88, 97; Respuns la Anticritica broşurei anonime publicate asupra celor 
doue congrese naţionali bisericesci din 1873 şi 1874. De mai mulţi deputaţi ai maioritãţii congreselor 
dela 1873 şi 1874 de unii din cei atacaţi, Sibiu, Tipografia lui G. de Closius, 1881, pp. 21-22, 
24-31. 
88 Ilarion Puşcariu, Metropolia românilor, p. 21, nota 1. 
89 Ioan Lupaş, „Vieaţa şi faptele mitropolitului Andreiu Şaguna”, în volumul Mitropolitul 
Andreiu baron de Şaguna. Scriere comemorativã la serbarea centenarã a naşterii lui, Sibiu, Editura 
Consistoriului Mitropolitan, 1909, pp. 44-47, 173-174; Idem, Istoria bisericeascã, pp. 179-
183; Idem, ,,Doisprezece peţitori”, pp. 601-605; Idem, „Episcopul Vasile Moga şi 
profesorul Gheorghe Lazãr”, în Idem, Studii, conferinţe şi comunicãri istorice, volum III, pp. 
103-110.  
90 Nicolae Iorga, Istoria Românilor din Ardeal şi Ungaria, volumul II, De la mişcarea lui Horea 
pânã astãzi (1915), ediţie îngrijitã şi prefaţatã de Ionel Oprişan, Bucureşti, Editura 
Saeculum, 2009, pp. 94-111. 
91 Gheorghe Bogdan-Duicã, Gheorghe Lazãr, pp. 46-50. 
92 Constantin Gãvãnescul, Din geniile neamului. Mihai Viteazul, Mitropolitul Andrei Şaguna, 
Gheorghe Lazãr, Bucureşti, Tipografia Ziarului „Universul”, 1932, pp. 197-198. 
93 Vezi trecerea în revistã a acestor acuze, reproşuri şi caracterizãri la: Sebastian Stanca, 
Viaţa şi activitatea episcopului Vasile Moga, pp. 108-111. 
94 Despre necesitatea acestui demers în cunoaşterea şi evaluarea obiectivã a pãstoririi 
episcopului a atras atenţia la scurt timp dupã moartea acestuia, într-un articol apologetic 
publicat în Gazeta de Transilvania, protopopul Ioan Moga, nepotul ierarhului, scriind: 
„Acum viaţa rãposatului a trecut în hotarele istoriei şi materia acestei istorii este în arhivuri. Nu 
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sau mai puţin în contextul epocii, discriminator faţă de ortodocşi, 
discursul acestor istorici este tributar unei perspective comparative 
aplicate în cadrul prezentărilor lor, judecând episcopatul mogaian, prin 
raportare la perioada şaguniană.  

O încercare ambiţioasă de „reabilitare a memoriei acestui episcop” şi de 
„restabilire a adevărului istoric”, precum însuşi mărturiseşte în prefaţă, a 
încercat să întreprindă preotul Sebastian Stanca în cercetarea sa doctorală 
dedicată vieţii şi activităţii lui Vasile Moga.95 Cu toate că lucrează pe baza 
unui material documentar larg, astăzi mai mult sau mai puţin pierdut sau 
rătăcit, şi asumă bibliografia existentă, Stanca nu reuşeşte să se desprindă 
de o descriere biografică generală a ierarhului creionând activitatea sa 
bisericească, culturală, politico-naţională, subliniind, de asemenea, relaţia 
sa cu Gheorghe Lazăr, „luptele” ierarhului cu saşii, prozelitismul uniat şi 
restricţiile impuse la urcarea pe scaunul vlădicesc. El propune, aşadar, o 
cercetare focalizată biografic şi nu instituţional, astfel că evoluţia 
structurilor bisericeşti ortodoxe, consistoriu, protopopiate, parohii, din 
vremea mogaiană rămân până astăzi destul de sumar sau chiar deloc 
cunoscute.96 

Chiar dacă asupra unui segment al păstoririi lui Moga este 
proiectată o nouă lumină prin lucrările lui David Prodan,97 care prezintă 
în linii generale revedicările petiţionare de natură social-politică şi 
naţională ale ierarhului, ale lui Ladislau Gyémánt,98 care evidenţiază, în 
mod elocvent, activitatea sa politico-naţională, şi ale lui Daniel 
Dumitran,99 care prezintă relaţiile arhiereului sibian cu clerul greco-catolic 
şi negocierile desfăşurate în secret cu emisarii Romei şi ai curţii în 
vederea adoptării unirii religioase, scoaterea la lumină a dimensiunii 
instituţionale a episcopatului lui Vasile Moga şi restituirea modului de 
organizare şi funcţionare a Bisericii Ortodoxe în perioada sa de păstorire 
rămân, totuşi, o sarcină de viitor a istoriografiei. Asupra acestei situaţii 
atrage atenţia tânărul istoric blăjean Ovidiu Boc, care a trecut în revistă, 

                                                                                                                                        
fãcut, ce a putut face şi ce n-a putut face rãposatul pentru cler şi naţia sa”. Vezi: Gazeta de 
Transilvania, numãr 92, 15 noiembrie 1845, p. 365.  
95 Sebastian Stanca, Viaţa şi activitatea episcopului Vasile Moga, 125 p. O primã apologie a 
episcopului Moga a realizat George Bariţiu, în contextul polemicii referitoare la 
succesorii mitropolitului Şaguna. Vezi: Anticritica brosiurei anonime publicate asupra celoru 
doue congrese naţionali bisericesci din 1873 şi 1874. De mai mulţi deputaţi ai maioritaţiei 
congreseloru dela 1873 şi 1874, Sibiiu, 1880, pp. 15-19. 
96 Ovidiu Boc, ,,Bisericã şi societate”, p. 97. 
97 David Prodan, Supplex Libellus Valachorum, pp. 456-490. 
98 Ladislau Gyémánt, Mişcarea naţionalã a românilor, passim. 
99 Daniel Dumitran, Un timp al reformelor, pp. 196-217. 
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într-un studiu publicat în anul 2009, cu precădere sursele primare sibiene 
referitoare la episcopatul lui Vasile Moga, demontând mitul istoriografic 
legat de distrugerea totală a arhivei eparhiale sibiene în timpul revoluţiei 
paşoptiste şi atrăgând atenţia asupra necesităţii reevaluării păstoririi 
ierarhului prin realizarea unei cercetări sistematice a evoluţiei 
instituţionale a episcopiei şi a organismelor ei.100 
 

Imaginea episcopului Vasile Moga în 
documentele arhivelor statului de la Viena 

 
În cadrul unor mobilităţi de cercetare efectuate în Arhivele de 

Stat ale Austriei de la Viena am descoperit o serie de documente inedite 
care infirmă teza istoriografică care a creditat caracterul slab, inactiv şi 
necombativ al episcopului Vasile Moga. Informaţiile extrase din 
fondurile Arhivei Casei, Curţii şi Statului (Haus-, Hof- und Staatsarchiv) 
şi din Arhiva Administrativă Generală (Allgemeines Verwaltungsarchiv) 
proiectează o lumină nouă asupra imaginii postume a episcopului Vasile 
Moga şi a situaţiei Episcopiei Ortodoxe a Ardealului la moartea sa. 
Documente emise de Cancelaria Aulică a Transilvaniei între anii 1845-
1846, pe baza unor rapoarte primite de la guberniul ardelean, fac referire 
la funcţionarea Consistoriului sibian pe perioada sedisvacanţei, la situaţia 
episcopiei şi a instituţiilor ei, la modul în care Moga a administrat 
problemele bisericeşti, la testamentul episcopului defunct, la candidaţii 
pentru scaunul vicarial şi episcopal, la conflictele de interese dintre 
anumiţi pretendenţi autopropuşi şi la intervenţia mitropolitului Iosif 
Rajacici de la Karlowitz, din aprilie 1846, în excluderea clericilor ardeleni 
dintre candidaţii pentru postul de vicar general şi numirea în această 
funcţie a arhimandritului Andrei Şaguna. 

Primul document, emis de Cancelaria Aulică a Transilvaniei în 27 
noiembrie 1845 şi sancţionat de împăratul Ferdinand în 31 decembrie 
1845, discută pe patru puncte valabilitatea juridică şi necesitatea împlinirii 
testamentului episcopului Vasile Moga, averea şi moştenirea acestuia, 
administrarea eparhiei pe perioada sedisvacanţei şi organizarea alegerii 
noului episcop. Dacă testamentul lui Moga este cunoscut încă din a doua 
jumătate a secolului al XIX-lea, fiind publicat de George Bariţiu într-o 
anexă a cunoscutei sale lucrări Părţi alese din istoria Transilvaniei,101 iar una 

                                                           
100 Ovidiu Boc, ,,Bisericã şi societate”, pp. 97-106. 
101 George Bariţiu, Pãrţi alese din istoria Transilvaniei, ediţia a II-a îngrijitã, note, comentarii 
şi indice de Ştefan Pascu şi Florin Salvan, Braşov, Inspectoratul pentru culturã al 
judeţului Braşov, 1993, pp. 759-762, anexa numãr XLII. 
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din petiţiile trimise de ardeleni curţii de la Viena în chestiunea 
succesorului lui Moga este, de asemenea, accesibilă în impresionanta 
colecţie Cartea de Aur a lui Teodor Păcăţian,102 referatul cancelariei din 
noiembrie 1845 ne descoperă că autorităţile imperiale au discutat cu cea 
mai mare atenţie chestiunea decesului ierarhului ardelean şi soluţionarea 
grabnică a sedisvacanţei. Guberniul ardelean, Cancelaria Aulică a 
Transilvaniei şi Consiliul de Stat au tratat cu seriozitate problema 
bisericească din Transilvania, deciziile luate fiind bazate atât pe 
informaţiile culese din teritoriu, cât şi pe recomandările mitropolitului 
Iosif Rajacici de la Karlowitz, hotărârile adoptate au avut scopul de a 
gestiona cât mai bine situaţia episcopiei. Noutatea pe care o aduce acest 
document este reprezentată mai ales de propunerile venite din partea 
protopopilor Ioan Moga şi Ioan Popasu, care s-au autorecomandat a fi 
cei mai îndreptăţiţi şi potriviţi să fie numiţi în funcţia de vicar eparhial pe 
perioada sedisvacanţei şi, în cele din urmă, în scaunul episcopal. Din 
cuprinsul actului aulic răzbat, apoi, carenţele sesizate de autorităţile 
centrale în administraţia eparhială de la Sibiu, fiind dezavuat nepotismul 
şi interesele de grup din sânul Consistoriului, iar spre final anunţându-se 
intenţiile şi căile pe care guvernul urma să soluţioneze chestiunea 
moştenirii mogaiane şi a sedisvacanţei eparhiale.103 

Al doilea document este un raport al vicepreşedintelui Cancelariei 
Aulice transilvane, Samuel Josika din 19 aprilie 1846 şi înaintat 
împăratului Ferdinand în chestiunea desemnării unui vicar care să 
administreze „episcopia greco-neunită vacantă din Transilvania”.104 Pe lângă 
informaţiile legate de cei trei candidaţi recomandaţi de guberniul ardelean 
pentru funcţia de vicar, amintiţi în următoarea ordine cronologică: Moise 
Fulea, Ioan Moga şi Ioan Popasu, Josika consemnează discuţia şi 
scrisoarea mitropolitului Josif Rajacici, care l-a recomandat cu fermitate 
pe arhimandritul mănăstirii Covil pentru preluarea funcţiei, deoarece era 
de părere că în „sânul clerului valah ardelean” nu exista „niciun bărbat capabil” 
să restabilească ordinea în această episcopie în care încă din „timpul vieţii 
răposatului episcop Moga a domnit în Biserica gr[eco] n[e]u[nită] ardeleană 
dezordine, samavolnicie şi simonie, Moga însuşi nefiind conştient de funcţia sa înaltă 
şi lăsându-se condus de cei din jurul său şi de numeroasele sale rudenii”. În urma 

                                                           
102 Teodor Pãcãţian, Cartea de Aur sau luptele politice-naţionale ale românilor de sub coroana 
ungarã, volum I, Sibiu, Tipografia Societatea pe Acţiuni, 1902, pp. 165-169. 
103 ÖstA, HHStA, Staatsratsakten, Karton 36, nr. 6514.6267/1845. Vezi anexa numãr 11. 
104 ÖstA, HHStA, Staatsratsakten, Karton 12, nr. 2173/2078, 1846. Fragmente din acest 
document au fost publicate de Teodor Bodogae, „Cum a ajuns Şaguna vicar şi episcop 
în Ardeal”, în Revista Teologicã, an XXXVII, numãr 3-4, 1947, pp. 150-156. 
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acestei intervenţii a mitropolitului de la Karlowitz, Samuel Josika îi 
recomanda împăratului să numească în demnitatea de vicar al eparhiei 
Transilvaniei nu pe unul dintre cei trei candidaţi ardeleni, ci pe 
arhimandritul Andrei Şaguna, care poseda, în conformitate cu spusele 
mitropolitului Rajacici, toate calităţile necesare pentru conducerea unei 
dieceze. Vicecancelarul sugera, totodată, fixarea unui salariu anual al 
vicarului de 2000 florini, suma care urma să fie plătită din fondul sidoxial 
în două tranşe, defalcate pe cele două jumătăţi ale anului.105 

În contextul postpaşoptist de reorganizare administrativ-politică a 
Imperiului Austriac şi de reconstrucţie instituţională a autorităţilor 
centrale şi regionale, sistemul birocratic al cabinetului de la Viena a 
produs o serie de documente care prezintă schematic interferenţele 
episcopului Vasile Moga cu autorităţile vieneze şi perspectiva acestora 
asupra defunctului ierarh şi a diecezei sale. Între actele elaborate şi 
conservate în arhiva Ministerului Cultelor şi Învăţământului (Kultus und 
Unterricht) se numără două documente fundamentale care discută 
„situaţia Bisericii neunite din Transilvania” în anul 1850106 şi oferă o 
radiografie detaliată a actelor arhivei Cancelariei Aulice a Transilvaniei 
referitoare la Episcopia Ortodoxă din principatul intracarpatic.107 Dacă 
cel dintâi prezintă păstorirea lui Vasile Moga pe cinci capitole, anume 
episcopatul, organizarea Consistoriului, situaţia seminarului, starea 
clerului de mir şi a şcolilor confesionale, celălalt rezumă, urmând acelaşi 
calapod, cuprinsul tuturor documentelor conservate în arhiva Cancelariei 
Aulice a Transilvaniei din perioada anilor 1811-1845. Dincolo de 
conţinutul propriu-zis, cele două documente relevă faptul că Vasile Moga 
nu a fost deloc un ierarh izolat sau uitat undeva la periferia Imperiului 
Austriac, ci că acesta a dialogat permanent cu autorităţile imperiale şi 
aulice în scopul îmbunătăţirii vieţii bisericeşti, politice şi sociale a eparhiei 
şi a credincioşilor săi. Cu toate că nu a avut succesul scontat, deoarece 
Curtea de la Viena a acordat Bisericii Unite şi episcopului greco-catolic 
de la Blaj un tratament preferenţial şi chiar a elaborat o strategie de 
atragere a tuturor românilor din imperiu la unirea cu Biserica Romei,108 
episcopul Vasile Moga nu trebuie să fie judecat în afara contextului 
                                                           
105 Ibidem, passim. 
106 „Verhältnisse der griechisch nicht unierten Kirche in Siebenbürgen”, în ÖstA, AVA, 
Kultus und Untericht, Neuer Kultus, Akatolischer Kultus, Griechisch-Orthodoxes Kultus, Karton 
2, Nr. 4399/M.I. 1850. 
107 „Verzeichniß der siebenbürgischen Hofkanzlei-Akten, den griechisch nicht unierten 
Ritus betreffend”, în Ibidem. 
108 „Erinnerung über die Verbreitung der Heiligen Union in Siebenbürgen”, în ÖstA, 
AVA, Nachlass Alexander von Bach, Karton 32. 
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politic, social şi religios al vremii sale, nici nu îşi merită caracterizările 
negative proiectate asupra sa de istoriografii mai de demult.  

În loc de concluzii nu pot decât să-mi exprim speranţa că pe 
viitor istoriografia noastră va depăşi stadiul actual limitat al cunoaşterii 
epocii şi personalităţii episcopului Vasile Moga, încă prea puţin cunoscut 
atât în scrisul istoric de la noi, cât şi în memoria eclesială a ardelenilor, şi 
totodată că se va găsi un specialist care să întocmească o monografie 
mogaiană solidă care să-l reaşeze pe episcop acolo unde îi este locul în 
istoria Bisericii Ortodoxe şi a neamului românesc din Transilvania.      
 
 
The Biography and the Pastorate of Bishop Vasile Moga as Reflected in a Series 

of Forgotten Unpublished Sources and Historiographical and Publicist Texts 
 

(Abstract) 
 

The history of the Romanian Orthodox Church from Transylvania during the 
19th century has been dominated by the exceptional personality of the metropolitan 
Vasile Moga, considered to be the most famous Romanian hierarch from Transylvania 
of all times. The fact that the researchers of the history of the Transylvanian Romanians 
have focused on the metropolitan Şaguna has directly overshadowed his predecessor in 
the episcopal see. This historiographical marginalization of Vasile Moga has been also 
owed to the lack of the primary sources since the archive and the parochial library from 
Sibiu have almost totally burned in the month of March, 1849. As a matter of fact, each 
discovery of new archivistic and historiographical sources, both Romanian and foreign, 
as well as of the press of the time regarding the life and the activity of bishop Vasile 
Moga is welcomed and we retain it necessary for restoring the personality of this bishop 
that has been the head of the Transylvanian Orthodox Bishopric for 34 years. The 
present study aims at bringing a new evaluation of Moga’s bishopric and at realizing a 
review of his pastorate as reflected in the unpublished sources identified in the Austrian 
archives and also in the pages of the German press of the time and of the less consulted 
German and Romanian historiography. My purpose can be explained through the 
necessity of providing a new perspective on bishop Vasile Moga’s biography and on the 
situation of the Orthodox Bishopric from Transylvania in the autumn of the year 1845. 

Keywords: Transylvania, bishop, Vasile Moga, documents, memory. 
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viitor istoriografia noastră va depăşi stadiul actual limitat al cunoaşterii 
epocii şi personalităţii episcopului Vasile Moga, încă prea puţin cunoscut 
atât în scrisul istoric de la noi, cât şi în memoria eclesială a ardelenilor, şi 
totodată că se va găsi un specialist care să întocmească o monografie 
mogaiană solidă care să-l reaşeze pe episcop acolo unde îi este locul în 
istoria Bisericii Ortodoxe şi a neamului românesc din Transilvania.      
 
 
The Biography and the Pastorate of Bishop Vasile Moga as Reflected in a Series 

of Forgotten Unpublished Sources and Historiographical and Publicist Texts 
 

(Abstract) 
 

The history of the Romanian Orthodox Church from Transylvania during the 
19th century has been dominated by the exceptional personality of the metropolitan 
Vasile Moga, considered to be the most famous Romanian hierarch from Transylvania 
of all times. The fact that the researchers of the history of the Transylvanian Romanians 
have focused on the metropolitan Şaguna has directly overshadowed his predecessor in 
the episcopal see. This historiographical marginalization of Vasile Moga has been also 
owed to the lack of the primary sources since the archive and the parochial library from 
Sibiu have almost totally burned in the month of March, 1849. As a matter of fact, each 
discovery of new archivistic and historiographical sources, both Romanian and foreign, 
as well as of the press of the time regarding the life and the activity of bishop Vasile 
Moga is welcomed and we retain it necessary for restoring the personality of this bishop 
that has been the head of the Transylvanian Orthodox Bishopric for 34 years. The 
present study aims at bringing a new evaluation of Moga’s bishopric and at realizing a 
review of his pastorate as reflected in the unpublished sources identified in the Austrian 
archives and also in the pages of the German press of the time and of the less consulted 
German and Romanian historiography. My purpose can be explained through the 
necessity of providing a new perspective on bishop Vasile Moga’s biography and on the 
situation of the Orthodox Bishopric from Transylvania in the autumn of the year 1845. 

Keywords: Transylvania, bishop, Vasile Moga, documents, memory. 
  

ANEXĂ DOCUMENTARĂ 
 

-Anexa 1- 
Mitropolitul Ştefan Stratimirovici către obştea ortodoxă 

din Şcheii-Braşovului, Bratislava, 28 noiembrie 1796 
 
„Orthodoxe, und mir vielgeliebte Gemeinde! 
Das an mich unterm 4ten Oct. l. J. Erlassene Schreiben habe ich 

richtig erhalten. Was die darinnen geäußerten Wunsch, damit der Georg 
Radovics in sein Erzpriesterliches Amt wieder eingesetzt werden möge, 
betrieft. Da mir die erwähnte Bittschrift zu Händen nicht gekommen ist, 
so muß ich die nähere Aufklärung der Sache abwarten. Was aber das 
Verlangen, das dermalen entledigte Bißthum bald besetzt zu sehen, 
anbelangt, wäre es zu wünschen, daß auch die übrigen Gemeinde ihre 
Gesinungen mir äußern möchten, damit auf solche Art diese Vacanz um 
so eher ersetzt werden könte. In sofern es mich betrift, werde ich mich 
bey dieser Sache immer das zuthun bemühen, was ich für das Wohl 
unserer Kirche und das allgemeine Beste am ersprießlichsten erachten 
werde. 

Anbey empfehle ich diesen Gemeinde dem Schutze des 
Allerhöchsten, ertheile ihr meinen Väterlich-Geistlichen, und 
Oberhirtlichen herzlichen Segen und verbleibe. 

Der vielgeliebten Gemeinde väterlich ergeben Stephan v. 
Stratimirovics m. p. Erzbischof und Metropolit, Preßburg den 28ten 
Nov. 1796”. 

 
„Pravoslavnice şi mie preaiubite Comunitet! 
Trimisa scrisoare cea scrisă la 4 ale lui octomvrie Anului cestui 

curgătoriu, o am primit. Cât pentru Gheorghie Radovici de care m-aţi  
înştiinţat, precum că poftiţi ca să i să facă îndestulare iarăşi de a pâşi în 
dreapta deregătoriei sale cei protopopeşti, fiindcă mie numita Inştanţie 
nu mi-au venit la mână, pentru aceeea îmi caută (n. n. trebuie) ca să 
aştept vreo înştiinţare mai desăvârşit a acestui lucru. Iară cât pentru 
văduva Eparhie, înţelegând că voiţi ca să vi să trimaţă Vlădică, bine ar fi 
de mi-ar descoperi mie şi cealelalte Comuniteturi cugetul şi voia lor, ca 
prin unirea cererii tuturor să să poată lipsa aceştii vacanţii mai în grabă a 
să împlini. Despre partea mea, eu mă voi sili întru acest lucru de-a 
pururea de a înplini toate acelea ce mi să voar vedea că sânt Bisearicii 
noastre şi binelui de obşte foarte folositoare.  
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Pe lângă acestea, închinând eu acest Comunitet sprijinealei acelui 
întru tot puternic îi înpărţăsc din toată inima Blagoslovenia mea cea 
Părintească, Duhovnicească şi cea mai de sus Arhiepăstorească şi rămâi al 
prea iubitului Comunitet/părinteşte de bine/voitoriu, Pojuni, 28 
noemv[rie] [1]796”. 
 
Sursă: S.J.C.A.N., Fond Colecţia de documente Blaj, document nr. 764, f. 2. 
 

-Anexa 2- 
Guvernatorul Gheorghe Bánffy către 

Consistoriul neunit din Sibiu, Cluj, 13 august 1810 
 

„Majestatea Sa sacră cezaro-regească apostolică a Marelui 
Principat al Transilvaniei [...] sub 26 mai a. c. s-au îndurat a încuviinţa 
cererile cele repeţite ale clerului pentru reîntregirea ofiţiului episcopesc şi 
a îngădui ca după ce acum fondul sidoxial s-au adus în bună rânduială, să 
se reîntregească scaunul episcopului greco-neunit în acest Principat şi la 
acela prin clerul sub preşedinţa comisarului regesc, pre carele îl va 
denumi guvernul să se aleagă un bărbat activ şi calificat, carele ştie limbile 
naţionale şi cu deosebire limba românească, precum şi legile şi 
constituţiile şi obiceiurile care sunt în acest principat, către carele are 
clerul şi poporul român dragoste şi încredere în măsură mai mare şi 
carele este cunoscut despre procopseală, despre onestitatea vieţii, despre 
năravuri bune, precum şi despre judecată dreaptă, despre râvna de 
fidelitate către principele şi statul aulic; iar pentru dotaţia episcopului 
celui ce are a se alege, au aplacidat Majestatea sa 4000 fl. din fondul 
sidoxial şi preaîndurat au îngăduit ca pentru dobândirea siguranţei a 
acestui fond din care totodată are a se înfiinţa seminarul şi a se plăti lefele 
profesorilor şi a se introduce mai multe şcoli normale, să se ridice taxa 
cea până acum sidoxială de la 2½ la 3 crăiţari, iar până când pentru 
înfiinţarea seminarului şi şcolilor normale şi a lefelor profesorilor şi ale 
dascălilor fondul cerut nu se va aduna, până atunci taxa sidoxială să se 
ridice la 5 crăiţari şi adunarea acestei taxe să nu se facă prin preoţi, cum 
se făcuse până acum, ci prin perceptori regeşti şi spre acest sfârşit fiecare 
familie neunită cu prilejul rectificaţiei de contribuţie să plătească sub 
nume de taxă sidoxială 3 şi respectiv 5 în loc de 2½ crăiţari. 

Preaîndurat încă au îngăduit maiestatea sa ca pentru formarea 
profesorilor harnici la seminar câţiva tineri mai săraci, care au purtare 
bună şi talent şi au învăţat la gimnaziu şi se consfinţesc tagmei preoţeşti, 
spre mai mare a lor învăţătură şi experienţă să se trimită la universitatea 
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Pe lângă acestea, închinând eu acest Comunitet sprijinealei acelui 
întru tot puternic îi înpărţăsc din toată inima Blagoslovenia mea cea 
Părintească, Duhovnicească şi cea mai de sus Arhiepăstorească şi rămâi al 
prea iubitului Comunitet/părinteşte de bine/voitoriu, Pojuni, 28 
noemv[rie] [1]796”. 
 
Sursă: S.J.C.A.N., Fond Colecţia de documente Blaj, document nr. 764, f. 2. 
 

-Anexa 2- 
Guvernatorul Gheorghe Bánffy către 

Consistoriul neunit din Sibiu, Cluj, 13 august 1810 
 

„Majestatea Sa sacră cezaro-regească apostolică a Marelui 
Principat al Transilvaniei [...] sub 26 mai a. c. s-au îndurat a încuviinţa 
cererile cele repeţite ale clerului pentru reîntregirea ofiţiului episcopesc şi 
a îngădui ca după ce acum fondul sidoxial s-au adus în bună rânduială, să 
se reîntregească scaunul episcopului greco-neunit în acest Principat şi la 
acela prin clerul sub preşedinţa comisarului regesc, pre carele îl va 
denumi guvernul să se aleagă un bărbat activ şi calificat, carele ştie limbile 
naţionale şi cu deosebire limba românească, precum şi legile şi 
constituţiile şi obiceiurile care sunt în acest principat, către carele are 
clerul şi poporul român dragoste şi încredere în măsură mai mare şi 
carele este cunoscut despre procopseală, despre onestitatea vieţii, despre 
năravuri bune, precum şi despre judecată dreaptă, despre râvna de 
fidelitate către principele şi statul aulic; iar pentru dotaţia episcopului 
celui ce are a se alege, au aplacidat Majestatea sa 4000 fl. din fondul 
sidoxial şi preaîndurat au îngăduit ca pentru dobândirea siguranţei a 
acestui fond din care totodată are a se înfiinţa seminarul şi a se plăti lefele 
profesorilor şi a se introduce mai multe şcoli normale, să se ridice taxa 
cea până acum sidoxială de la 2½ la 3 crăiţari, iar până când pentru 
înfiinţarea seminarului şi şcolilor normale şi a lefelor profesorilor şi ale 
dascălilor fondul cerut nu se va aduna, până atunci taxa sidoxială să se 
ridice la 5 crăiţari şi adunarea acestei taxe să nu se facă prin preoţi, cum 
se făcuse până acum, ci prin perceptori regeşti şi spre acest sfârşit fiecare 
familie neunită cu prilejul rectificaţiei de contribuţie să plătească sub 
nume de taxă sidoxială 3 şi respectiv 5 în loc de 2½ crăiţari. 

Preaîndurat încă au îngăduit maiestatea sa ca pentru formarea 
profesorilor harnici la seminar câţiva tineri mai săraci, care au purtare 
bună şi talent şi au învăţat la gimnaziu şi se consfinţesc tagmei preoţeşti, 
spre mai mare a lor învăţătură şi experienţă să se trimită la universitatea 

vieneză şi acolo să se ţină cu chieltuiala fondului sidoxial. Această 
preaîndurată ordinaţiune a maiestăţii sale a cărei punerea în lucrare din 
nou sau demândat prin decretul regesc din 13 iulie, se face cunoscut 
aceluiaşi consistoriu cu acea mai departe rânduială: că acest guvern regesc 
spre împlinirea preaînduratului decret regesc au rânduit alegerea noului 
episcop în oraşul acesta spre 1 octombrie după calendarul vechi, iar după 
calendarul cel nou spre 19 septembrie şi pentru comisariu au denumit pre 
consilierul Ştefan Kosta şi pre secretariul gubernial Ştefan Halmagi; de 
aceea se comite consistoriului ca la toţi şi la fiecare dintre protopopi ai 
marelui Principat al Ardealului, care se ţin de Eparhia Ardealului să 
sloboadă astfel de rânduială, ca zişii protopopi împreună cu vicarul 
consistoriului să se afle la pomenitul oraş spre facerea alegerii numai 
dintre fii greco-neuniţi născuţi în acest principat şi să se arate la comisarul 
preatins. Iar ce se atinge de adunarea sidoxiei, cele de lipsă sau făcut de 
aici în înţelesul suslăudatului decret împărătesc la perceptorii regeşti, 
precum şi la Tesaurariatul, ceea ce se face cunoscut consistoriului că 
acest guvern pentru alegerea tinerilor care au a se creşte pentru profesori 
şi spre acest scop au de a se trimite la universitatea vieneză au aflat de 
bine a amâna aceasta până la denumirea episcopului. Între altele 
Majestatea sa rămâne preaîndurat protector. Din guberniul regesc al 
Marelui Principat al Ardealului, Cluj în 13 august 1810. 

Georgius Banffy m. p., Antonius Miko m. p. secretar.” 
 
Sursă: Andrei Baron de Şaguna, Istoria bisericii ortodoxe răsăritene universale 
dela întemeierea ei până în zilele noastre, tomul II, Sibiu, Tipografia Diecesană, 
1860, pp. 191-195.  
 

-Anexa 3- 
Cuvântul comisarului regesc Ştefan Kosta rostit 

cu prilejul sinodului electoral de la Turda din 1 octombrie 1810 
 

„Cât de mare este mila preaînduratului împărat spre ai săi supuşi, 
prăznuirea zilei de astăzi luminat ne arată când acel prea înălţat împărat la 
smerită cererea clerului neunit pentru darea slobozeniei a-şi alege vlădică 
către prea înaltul tron cu plecăciune făcută, acel maestaticesc iuş sau 
drept, care aceluia prea înălţat i se cuvine puţintel a nu-l întrebuinţa sau 
milostivit până când vocşurile clerului le va primi. 

Aceasta a prea înălţatului împărat şi spre norodul neunit arătată 
milă astăzi a o vesti de la prea înălţatul crăescul gubernium mie mi s-au 
încredinţat. 
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Nici mă îndoiesc că dumneavoastră, cinstiţi părinţi, cu prilejul 
acesta spre aceea vă veţi strădui ca milostivei aşteptări a marelui împărat 
să răspundeţi şi aşa de a avea slobozenie şi de aici înainte a alege vlădică 
vrednici vă veţi face. 

Acum dară se lucră despre aşezarea unui păstoriu spre 
duhovnicească pază a multor mii de suflete; iară ce feliu de om şi cu ce 
daruri împodobite trebuie să fie acel păstoriu, prea înălţatul împărat s-au 
milostivit a hotărâ, adică: să fie om harnic, isprăvitoriu şi procopsit, să 
ştie limbile ţării şi ales cea românească, precum şi legile, temeiurile şi 
năravurile, care se ţin în acest mare principat al Ardealului, către care cea 
mai mare parte a supusului cler şi neam neunit românesc să aibă dragoste 
şi îndrăzneală, care despre hărnicia, omenia vieţii şi blândeţele năravurilor 
celor bune, despre treaza gândire, precum şi despre a credinţii către prea 
înălţatul împărat şi statuşul de obşte râvnă să fie bine cunoscut. 

Toate acestea cvalitaşuri (n. n. calităţi) cu înţeleaptă socoteală 
gândindu-le dumneavoastră cinstiţi părinţi şi după cunoştinţa sufletului 
cerându-le pe care cu aceste daruri aflaţi mai împodobit decât alţii, pe 
acela îl alegeţi. . . 

Prea milostivul împărat între grijile cele grele a împărăţiei sale şi 
despre purtarea grijii sufletelor este sârguitoriu, drept aceia fieştecare 
dintre cei care vă aflaţi aici adunaţi spre darea votumurilor chemaţi în 
cunoştinţa sufletului datoriu este puind în laturi dragostea sau oricioasa 
pizmă aşa şi atare persoane a alege că care prin prea înălţatul împărat 
dintre candidaţi se va numi şi prea milostivului cuget împărătesc a face 
destul şi clerului cum norodului în faptele cele bune şi evlavie să poată fi 
spre creştere. 

Că greutăţile care se ţin de datoria vlădicească poftesc un bărbat 
care să fie împodobit cu cvalitaşurile care de către prea înălţatul împărat 
se poruncesc, adecă drept la inimă, departe de prepusul interesaţii şi a 
trăsăturilor şi numai spre mişcarea înainte a binelui de obşte dat. Aşadar 
dacă voturile clerului se vor împreuna într-un om ca acela care va fi 
harnic de a purta greutăţile acestea, atunci clerul cu adevărat pe sine 
fericit a se ţine va putea. Iară de cumva aceia care prin cler se vor 
candidălui nu se vor afla împodobiţi de ajuns cu acestea poruncite 
cvalitaşuri, atunci urmările ce se vor naşte dintru aceea clerul luişi a şi le 
imputălui va avea”. 
 
Sursă: Ioan Lupaş, „Acte privitoare la alegerea şi instalarea episcopului 
ardelean Vasilie Moga (1810-1811)”, în Biserica Ortodoxă Română, an 
XXXV, număr 1, 1911, pp. 784-786.   
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dintre candidaţi se va numi şi prea milostivului cuget împărătesc a face 
destul şi clerului cum norodului în faptele cele bune şi evlavie să poată fi 
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Că greutăţile care se ţin de datoria vlădicească poftesc un bărbat 
care să fie împodobit cu cvalitaşurile care de către prea înălţatul împărat 
se poruncesc, adecă drept la inimă, departe de prepusul interesaţii şi a 
trăsăturilor şi numai spre mişcarea înainte a binelui de obşte dat. Aşadar 
dacă voturile clerului se vor împreuna într-un om ca acela care va fi 
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fericit a se ţine va putea. Iară de cumva aceia care prin cler se vor 
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cvalitaşuri, atunci urmările ce se vor naşte dintru aceea clerul luişi a şi le 
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-Anexa 4- 
Reprezentanţii obştii ortodoxe din Făgăraş intervin pe lângă 

mitropolitul Ştefan Stratimirovici pentru numirea arhimandritului 
ardelean Nestor Ioanovici în scaunul vacant de episcop al 

Ardealului, Făgăraş, 10 octombrie 1810 
 

„Excelenţa Ta, Preasfinţite Arhiepiscop, nouă prea milostive şi 
sufleteşte mai mare stăpânitor! 

După ce Prea Înalta Împărăţie după atâţia ani, în care ne-am aflat 
fără de stăpânitor sufletesc aici în Ardeal au binevoit a se milostivi şi aş 
aduce aminte şi de văduvita Eparhie a Episcopiei Ardealului; prin care cu 
părintească milă s-au poruncit: după voia şi pofta obştii preoţeşti, ca să se 
facă candidaţie pentru episcop, însă cu acea poruncă s-au milostivit, cum 
aşa om să se aleagă, care să fie cinstit şi vrednic de acea încredinţată 
slujbă; şi pe lângă aceasta să fie şi cu limbile naţionale ale ţării împodobit 
şi bine procopsit întru dânsele. Aşadar, la 19 septembrie 1810 s-au 
poruncit de către înălţatul crăiesc Guberniu ca toţi protopopii din Ardeal 
cu sine luând câte unul sau doi preoţi, la numita zi de sus, spre acel sfârşit 
să se afle anumit la oraşul Turda, unde acolo se va afla şi prea cinstiţii 
domni comisari, care de către înălţatul crăiesc Guberniu sunt rânduiţi; 
după ce dară aceste din sus zise s-au împlinit, la acea candidaţie între cei 
mai mulţi la număr, totuşi la soartea a treia-persoană au rămas cu 
înmulţirea voturilor, al treilea şi sfinţia sa, Nestor Ioanovici, care astăzi se 
află sub aripile Excelenţei Tale, însă este unul din fii ţării acesteia, născut 
din oraşul Făgăraş şi astăzi din părinţi trăieşte maica sfinţiei sale 
dimpreună cu două surori, iar sfinţia sa ca student de aici a lipsit şi s-a 
înstrăinat la învăţătură mai înainte, în care vreme era de vârsta anilor 24 şi 
de când se află înstrăinat de aici sunt 21 de ani. 

Pentru aceasta dar îndrăznirea noastră către Excelenţa Ta este 
aceasta ca să te milostiveşti a mijloci încât să putem dobândi pe supusul 
de sub aripile Excelenţei Tale, Nestor Făgărăşanul, pentru atâta mai mult 
fiind noi încredinţaţi despre sfinţia sa, precum este împodobit cu cele mai 
vrednice de păstorirea arhierească, batăr că în voturi din cei trei este cu 
partea cea mai puţină, pricina la mijloc fiind aceea că mulţimea adunării 
nici îl ştiu, iar ceilalţi doi tocmai de faţă s-au aflat cu rugăciuni pre lângă 
votizanţi. Şi cei mai mult că tocmai vicarul ca cel cu mai multe căpătate 
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mai multe voturi primite, nici acela nu este vrednic de această demnitate 
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din mai multe motive, fiind numai un preot simplu, neinstruit şi prin 
urmare nepotrivit pentru această înaltă funcţie. Drept aceea şi noi ca 
mireni având râvnă a câştiga păstor ca acela, încât în treburile ţării să 
avem laudă, aşa socotim ca nu cumva protopopii şi preoţii votizanţi a fi 
interesaţi, precum mai sus am arătat, drept aceea încâtui cererea din 
genunchi ne rugăm milei Excelenţei Tale ca să te milostiveşti a ocârmui 
lucru întru a câştiga dorirea poftei; fiindcă şi milostiva poruncă 
împărătească aceea cu milostivire au hotărât a fi împodobit cu cele 
vrednice ştiinţe, care numitul de către noi în tocmai pe deplin socotim că 
le are, altminterea împotrivă unul din cei doi de ni se va rândui nici o 
laudă sau bucurie, ci mai multă întristare ne va pricinui şi încă şi altora 
prilej de defăimare însă noi nădăjduindu-ne milei Excelenţei Tale, suntem 
totdeauna ai Excelenţei Tale plecaţi fii sufleteşti. 

Făgăraş, 10 octombrie 1810. 
Georgie Korodi m. p.; Ianache Fogorosi m. p.; Nicolae Kiş m. p.; 

Georgie Focşan m. p.; Nicolae Zaharie m. p.; Antonie Nedelcu m. p.; 
Ioan Fetokiu m. p.; Ioan Zamfir m. p.; Nicolae Dimitriu m. p.; 
Constantin Mihailovici m. p.; Ionake Kiş m. p.; Vasile Niergeş m. p.; 
Dima Kiş m. p.; Giorgie Voicu m. p.; Nesteros Georgios Korodi m. p. 
(iscălit cu litere greceşti, n. Ioan Lupaş); Ioan Nemeş m. p.; Ioniţă 
Moldovan m. p.; Ioniţă Zugrav m. p. (toţi sunt negustori, n. Ioan Lupaş). 
Georgie Şărban m. p. meşter de breaslă la Timari; Georgie Roşca m. p. 
meşter de prăvălie. Şi noi 40 de meşteri, care ne aflăm în ţehul (n. n. 
corporaţia) acesta şi care pentru încredinţare întărim cu pecetea ţehului”. 
 
Sursă: Ioan Lupaş, „Intervenţia Făgărăşenilor şi a Braşovenilor în 
favoarea lui Nestor Ioanovici”, în Anuarul Institutului de Istorie Naţională 
din Cluj, număr V, 1928-1930, pp. 487-489. 

 
-Anexa 5- 

Reprezentanţii parohiei ortodoxe din Şcheii Braşovului îl roagă pe 
mitropolitul Ştefan Stratimirovici să intervină la Viena pentru 

numirea arhimandritului Nestor Ioanovici din Făgăraş în scaunul 
vacant de episcop al Ardealului, Braşov, 1 noiembrie 1810 

 
„Excelenţa Ta Preasfinţite Arhiepiscop! Nouă prea milostive 

sufletesc patron! 
Milostivindu-se Prea Înălţata Împărăţie aş aduce aminte de 

văduvita de atâţia ani Eparhie a Episcopiei Ardealului cea neunită cu 
părintească milă au binevoit a porunci după cererea clerului a se face 
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„Excelenţa Ta Preasfinţite Arhiepiscop! Nouă prea milostive 

sufletesc patron! 
Milostivindu-se Prea Înălţata Împărăţie aş aduce aminte de 

văduvita de atâţia ani Eparhie a Episcopiei Ardealului cea neunită cu 
părintească milă au binevoit a porunci după cererea clerului a se face 

candidaţie de episcop; însă ca după înţelegerea şi de către noi a sunetului 
acelui prea milostiv decret, aşa un om să se aleagă de episcop, care să fie 
om procopsit în limbile naţionale desăvârşit, împodobit cu năravuri şi 
obiceiuri bune şi care va fi învăţat în ştiinţele cele cuviincioase. Aşadar 
prin milostiva înaltă poruncă gubernială, ieşind slăvita comisie la 19 
septembrie anul curent pe stil vechi, în oraşul Turda, unde s-au adunat 
toţi protopopii Ardealului, împreună cu porunciţii deputaţi şi s-au făcut 
candidaţie, unde după mulţimea voturilor a căzut soarta cea dintâi asupra 
vicarului Nicolae Huţovici. A doua asupra fiului protopopului Sas-
sebeşului, Vasile Moga, şi al treilea asupra sfinţiei sale părintelui 
arhimandrit Nestor Ioanovici Făgărăşanul, cel ce se află şi acum sub 
aripile Excelenţei Tale, carele nu are aici pe nimeni, fără decât numai o 
maică de mulţi ani văduvă şi încărcată cu slăbiciunile bătrâneţelor şi 
împreună cu două fiice ale sale se află cu locuinţa aici la Braşov şi această 
maică a sfinţiei sale este născută în Braşov de neam bun, iar pe sfinţia sa 
îl ştim de când şi-a petrecut vrei câţiva ani ai tinereţilor sale lângă sfânta 
biserică a Braşovului până când ajunsese la vârstă ca de 25 de ani. Au 
trecut de atunci ca la 21 de ani de când s-a dus de aici la Pojon (n. n. 
Bratislava) spre a-şi înmulţi talentul învăţăturii, despre care vestea ne-a 
făcut a înţelege, în ce chip a păşit cu îndestulată laudă din treaptă în 
treaptă, până ce am înţeles, că pe deplin ar fi om vrednic. Iar pricina căci 
după mulţimea voturilor au căzut numai a treia soartă asupra sfinţiei sale 
este aceasta: a) căci mulţimea adunării la candidaţie nici nu l-au văzut nici 
odinioară, nici nu l-au ştiut; b) căci ceilalţi doi candidaţi nu numai că au 
fost de faţă, dar încă mai înainte de vreme şi-au vânat voturile de pe la 
prieteni, vecini, cunoscuţi, rudenii şi supuşii lor; şi c) căci candidaţi au 
fost prea mulţi afară din aceştia trei, cărora însă dându-li-se câte 2-3 
voturi sau împărţit voturile pe aiurea. Iar de altă parte vicarul, care a 
căpătat mulţimea voturilor nu este un om împodobit cu darurile acelea 
care părinteşte le pofteşte lăudatul mai sus prea milostiv decret, fiindcă 
nici o limbă naţională nu ştie fără numai româneşte. Iar celălalt al 2-lea 
candidat încă pe lângă alte circumstanţe nu este teolog, nici treptele 
acelea prin care trebuia să păşească în mod practic nu le-au păşit nici au 
absolvit până acolo în toată vrednicia, după cum se laudă vestea despre 
sfinţia sa părintele arhimandrit Nestor Ioanovici. Drept aceea, de vreme 
ce această persoană se află sub aripile Excelenţei Tale, noi, partea 
mirenească cea mai de frunte, îndrăznim a zice năzuind cu mare smerenie 
a cădea la picioarele Excelenţei Tale ca la capul legii noastre şi a jelui că 
nefiind şi noi întrebaţi la aceasta ca nu cumva să fie nouă neplăcută 
persoana, care prin alegerea clerului se va hirotoni de episcop, ci mai 

Astra Sabesiensis

385



vârtos ca să fim mulţumiţi şi odihniţi cu un păstor vrednic, ca să nu râdă 
de noi alte neamuri. Milostiveşte-te dar a mijloci prin recomandaţie către 
Prea Înaltul loc şi prin neinteresata iubire de fii săi cei sufleteşti a pune în 
lucrare ca să ne învrednicim a câştiga nouă de păstor sufletesc pe doritul 
de sub aripile Excelenţei Tale laudatul arhimandrit, părintele Nestor 
Ioanovici Făgărăşeanul, fiul patriei, pe care numai din acea pricină îl 
cerem pentru că nu se află altul din fii patriei care pe deplin să 
îndeplinească cu toate darurile pe prea lăudatul şi prea milostivul decret. 
Iar întâmplându-se în alt chip nici o bucurie sufletească nu nădăjduim a 
câştiga, ba încă ne temem, ca să nu fim scăzuţi între celelalte neamuri. 
Pentru aceasta la mila Excelenţei Tale răzimându-ne, rămânem ai 
Excelenţei Tale plecaţi fii sufleteşti. 

Braşov, 1810, noiembrie 1. 
Constantin Ioan Boghici m. p.; Ioan Radovici Cinoiu m. p.; 

corator Ioan Cepescu m. p.; corator Dumitru Nicolau m. p.; Simeon 
Nicolau m. p.; Giorgie Iuga m. p.; Şandru Popovici m. p.; Giorgie 
Nicolau m. p.; Stan Starna m. p.; Ioan Ioanovici m. p.; Radu Jipa m. p.; 
Ioan H. Grecu m. p.; Ioan Voicu m. p.; Ioan Popovici m. p.; Apostol 
George m. p.; Ioan Chiş m. p.; Anastasie Constandin m. p.; şi cu toată 
obştea noastră de aici de la Bolgarsec”. 
 
Sursă: Ioan Lupaş, „Intervenţia Făgărăşenilor şi a Braşovenilor în 
favoarea lui Nestor Ioanovici”, pp. 489-491. 
 

-Anexa 6- 
Cuvântarea episcopului Vasile Moga la instalarea sa solemnă în 

scaunul episcopal al Transilvaniei, Cluj, 29 iunie 1811 
 

„Prăznuirea aceasta pe Excelenţa Voastră pentru introducăluirea 
smereniei mele în Stepenea Episcopească cu milostiva Sa faţă aţi binevoit 
astăzi a o împodobi şi la care prăznuire voi încă iubiţilor fraţi (fiilor 
sufleteşti) şi ceialalţi cinstiţi ascultători, împreună a fi nu v-aţi pregetat, 
precum despre o parte tare mă veseleşte şi ca să fiu cu toată îndrăznirea 
mă îndeamnă, aşa despre altă parte nu puţină grije şi oareşcare întristare 
îmi aduce. Pentru că de mă voi lăţi cu gândul la aceea, precum spre 
pomenita Dregătorie Episcopească prin slobodele voturi ale iubitului cler 
sunt ales, precum Excelenţia Voastră şi înaltul crăiesc Gubernium 
alegerea aceasta cu părintească recomendaţie aţi binevoit a o sprijini şi 
precum a sa preaosfinţită mărire împărătească alegerea clerului şi 
puternica mijlocire a Excelenţei Voastre şi a înaltului crăiesc Gubernium 
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„Prăznuirea aceasta pe Excelenţa Voastră pentru introducăluirea 
smereniei mele în Stepenea Episcopească cu milostiva Sa faţă aţi binevoit 
astăzi a o împodobi şi la care prăznuire voi încă iubiţilor fraţi (fiilor 
sufleteşti) şi ceialalţi cinstiţi ascultători, împreună a fi nu v-aţi pregetat, 
precum despre o parte tare mă veseleşte şi ca să fiu cu toată îndrăznirea 
mă îndeamnă, aşa despre altă parte nu puţină grije şi oareşcare întristare 
îmi aduce. Pentru că de mă voi lăţi cu gândul la aceea, precum spre 
pomenita Dregătorie Episcopească prin slobodele voturi ale iubitului cler 
sunt ales, precum Excelenţia Voastră şi înaltul crăiesc Gubernium 
alegerea aceasta cu părintească recomendaţie aţi binevoit a o sprijini şi 
precum a sa preaosfinţită mărire împărătească alegerea clerului şi 
puternica mijlocire a Excelenţei Voastre şi a înaltului crăiesc Gubernium 

cu mila sa cea prea înaltă au covârşit, nu pociu ca să nu mă bucur şi ca să 
nu primesc cu îndrăznire Dregătoria aceasta, la care mă văz că sunt 
chemat. 

Iară de voi socoti vrednicia şi mărimea păstoriceştii aceştii 
Dregătorii, care se pune pe umerii miei, de voi cugeta la datoriile cele 
grele ale darului episcopesc, de voi privi statul acestei eparhii, care acum 
peste 15 ani este văduvită şi de voi gândi cât sunt de tare îndatorat ca să 
răspund răvărsatei spre mine mili împărăteşti, cunoscutului Excelenţei 
Voastre şi a înaltului crăiesc Gubernium patrotinium şi aşteptării iubitului 
cler satu încremenit şi mă cutremur strigând, cine sunt eu Doamne ca să 
mă pui pe mine peste moştenirea ta? 

De acestea dară gânduri sieşi împotrivitoare fiind eu împresurat şi 
bucuria cu supărarea aşa întru mine luptândusă cu totul aş slăbi din inimă 
dacă mai întâi Pronia cea dumnezeiască nu m-ar rădica întru acea nădejde 
că după cum au binevoit a face aceasta cu mine va binevoi şi puterea, 
vârtutea şi înţelepciunea la plinirea datoriei mele trebuincioase a-mi da. 
Dacă mai încolo în neodihna aceasta a inimii mele nu m-ar linişti şi 
înaltul patroţinium, care până acum de la părinteasca Excelenţii Voastre 
şi a înaltului crăiesc Gubernium spre mine aplecare şi bunăvoinţă, care 
până acum peste vrednicia mea am simţit şi de la care nu în zadar îmi 
făgăduiesc, precum totdeauna nevoinţele şi strădaniile mele vor fi bine 
primite şi vor lua sfârşitul cel dorit. Dacă mai pe urmă n-ar înmulţi 
liniştea inimii mele şi aceea căci sunt deplin încredinţat, precum atât 
feţele acelea a iubitului cler, care sprijinesc ramurile administraţiei 
eparhiei mie din deosebită milă încredinţate, cât şi vrednicile aceale feţe 
consistorialiceşti, care în aşa [în]delungată vreme a văduvi[e]i scaunului 
episcopesc greutatea ocârmuirii până în ziua de astăzi cu râvnă şi cu laudă 
au purtat-o, mie încă pentru mişcarea înainte a binelui de obşte şi a 
fericirii clerului cu îndoită râvnă şi strădanie îm[i] vor fi întru 
trebuinciosul ajutoriu. 

Cât iaste despre mine, cu adevărat aceea voi ţinea datoria cea mai 
întâi ca să păzesc nevătămată homaghialiceasca credinţă şi către a sa 
preaosfinţită mărire împărătească şi către iubita patrie, ca milostivele 
rânduieli prea înalte şi ale înaltului crăiesc Gubernium după cuviinţă şi 
întocmai să le duc în împlinire şi ca pe cler şi norodul întru cele sufleteşti 
mie încredinţat cu sănătoasă învătături să-l povăţuiesc a fi în toată 
vremea supus şi ascultătoriu a păzi legile d[umne]zeeşti şi cele omeneşti şi 
cu un cuvânt ca să facă destul datoriilor către Dumnezeu, către împăratul 
şi către deaproapele său. Mai pe urmă veţi binevoi Exţ[elenţă] a ni 
îngădui ca pe lângă mulţămirea care sunt datoriu Prea osfintei sale măriri 
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împărăteşti din jenunche şi cu homaghialicească supunere a o face dă dau 
dimpreună şi Exţelenţii Voastre umilită mulţămire pentru osteneala care 
astăzi pentru şi întru săvârşirea aceştii Instalaţii a face şi pentru 
milostivirea care spre mine prin aceasta deiznov a o dovedi v-aţi 
milostivit şi fiindcă n-am cuvinte de a-mi putea destul descoperi după 
cuviinţă mulţămirea mă voi sili din toată puterea ca şi cu reverenţia ce se 
cuvine Exţ[elenţiei] tale şi cu împlinirea slujbelor dovezile mulţămitoarei 
mele inimi să le arăt şi aşteptării ce iaste despre mine întocmai să pociu 
răspunde”.  
 
Sursă: Ioan Lupaş, „Acte privitoare la alegerea şi instalarea episcopului 
ardelean Vasilie Moga”, pp. 788-790. 
 

-Anexa 7- 
Cuvânt de gratulaţie a arhiereului 
celui ce vine în eparhie, Sibiu, 1811 

 
„Fără tot felul de împotrivire şi de pricinuire, noi ca şi făptura cea 

dăruită cu minte şi ca oamenii cei luminaţi cu lumina Evangheliei datori 
suntem şi a crede şi a mărturisi, precum bunătatea, puterea şi prea 
înţelepciunea Dumnezeului celui dintru înălţime nu numai toate cele 
văzute şi cele nevăzute din nimica întru fiinţă le-au făcut, ci încă pentru 
toate făpturile cele făcute, în fiinţa sa păzindu-le, hrănindu-le şi ţiindu-le, 
grijeşte părinteşte pentru că el dă tuturor viaţă, suflare şi toate celelalte. 

Dar această pronie şi purtare de grije a Tatălui ceresc, după cum 
singuri vedeţi iubiţilor, iaste de obşte, care spre toată făptura se întinde, 
cu cât dară, acestea mari şi minunate sunt şi fiind peste mintea 
omenească cea putrezitoare le aduce la mirare cu atâta mai presus grijeşte 
Dumnezeu cel prea înalt de neamul omenesc, pre toţi miluindu-i, tuturor 
binefăcându-le din destul. Însă aceasta trebuie înţeles aşa precum Darul 
lui Dumnezeu cel nespus sau obicinuit a împărţi acest fel de bunătăţi cu 
oareşcare minunată desfacere, pentru că credincioşilor şi drepţilor 
dărueşte el bunătăţile sale ca un milostiv părinte iubiţilor fiilor săi celor ce 
cred în numele lui întărindu-i pe ei în credinţa şi în fapta cea bună; dară 
pe cei necredincioşi şi pe cei nedrepţi îi dărueşte ca făcătoriul cel bun şi 
ca un purtătoriu de grije, au chemându-l la credinţă, au întorcându-i la 
pocăinţă, nevrând ca să piară cineva, ci ca toţi să se mântuiască şi să vie la 
înţelegerea cea adevărată, că milostiv iaste Domnul şi îndurările lui preste 
toate lucrurile lui. 
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împărăteşti din jenunche şi cu homaghialicească supunere a o face dă dau 
dimpreună şi Exţelenţii Voastre umilită mulţămire pentru osteneala care 
astăzi pentru şi întru săvârşirea aceştii Instalaţii a face şi pentru 
milostivirea care spre mine prin aceasta deiznov a o dovedi v-aţi 
milostivit şi fiindcă n-am cuvinte de a-mi putea destul descoperi după 
cuviinţă mulţămirea mă voi sili din toată puterea ca şi cu reverenţia ce se 
cuvine Exţ[elenţiei] tale şi cu împlinirea slujbelor dovezile mulţămitoarei 
mele inimi să le arăt şi aşteptării ce iaste despre mine întocmai să pociu 
răspunde”.  
 
Sursă: Ioan Lupaş, „Acte privitoare la alegerea şi instalarea episcopului 
ardelean Vasilie Moga”, pp. 788-790. 
 

-Anexa 7- 
Cuvânt de gratulaţie a arhiereului 
celui ce vine în eparhie, Sibiu, 1811 

 
„Fără tot felul de împotrivire şi de pricinuire, noi ca şi făptura cea 

dăruită cu minte şi ca oamenii cei luminaţi cu lumina Evangheliei datori 
suntem şi a crede şi a mărturisi, precum bunătatea, puterea şi prea 
înţelepciunea Dumnezeului celui dintru înălţime nu numai toate cele 
văzute şi cele nevăzute din nimica întru fiinţă le-au făcut, ci încă pentru 
toate făpturile cele făcute, în fiinţa sa păzindu-le, hrănindu-le şi ţiindu-le, 
grijeşte părinteşte pentru că el dă tuturor viaţă, suflare şi toate celelalte. 

Dar această pronie şi purtare de grije a Tatălui ceresc, după cum 
singuri vedeţi iubiţilor, iaste de obşte, care spre toată făptura se întinde, 
cu cât dară, acestea mari şi minunate sunt şi fiind peste mintea 
omenească cea putrezitoare le aduce la mirare cu atâta mai presus grijeşte 
Dumnezeu cel prea înalt de neamul omenesc, pre toţi miluindu-i, tuturor 
binefăcându-le din destul. Însă aceasta trebuie înţeles aşa precum Darul 
lui Dumnezeu cel nespus sau obicinuit a împărţi acest fel de bunătăţi cu 
oareşcare minunată desfacere, pentru că credincioşilor şi drepţilor 
dărueşte el bunătăţile sale ca un milostiv părinte iubiţilor fiilor săi celor ce 
cred în numele lui întărindu-i pe ei în credinţa şi în fapta cea bună; dară 
pe cei necredincioşi şi pe cei nedrepţi îi dărueşte ca făcătoriul cel bun şi 
ca un purtătoriu de grije, au chemându-l la credinţă, au întorcându-i la 
pocăinţă, nevrând ca să piară cineva, ci ca toţi să se mântuiască şi să vie la 
înţelegerea cea adevărată, că milostiv iaste Domnul şi îndurările lui preste 
toate lucrurile lui. 

Pronia şi purtarea de grijă cea mai osebită a lui Dumnezeu să 
socoteşte despre Biserica cea dreptcredincioasă şi creştinească, adecă 
despre credincioşii lui Dumnezeu, care slujesc întru bună încuviinţare şi 
întru dreptate. Şi după cum osebit cunoaşte pe ai săi, aşa şi osebit poartă 
grijă pentru dânşii după cum este scris au privit şi au cunoscut Domnul 
pe cei ce sânt ai lui şi pre sfinţi şi i-au adus la sine. Dintru aceasta arătat 
este precum cea mai osebită pronie şi grijire d[umne]zeească nu se 
cuprinde nu mai întru dăruirile cele fireşti, adecă întru îndelungarea vieţii, 
întru buna petrecere a vieţii sau întru altceva lucru bun, ci încă întru darul 
cel mai presus de fire care slujeşte către luminarea şi sfinţirea neamului 
omenesc. Pentru că spre aceasta au şi venit Mântuitorul cel iubitoriu de 
oameni şi au vieţuit pre pământ cu oamenii arătând calea către mântuire 
şi către sfinţire, prentru că el iaste lumina cea adevărată care luminează 
preste tot omul ce vine în lume. Cu acest chip adunând Mântuitorul 
Biserica sa prin credincioşii, robii şi slujile Cuvântului, au voit ca aceea să 
rămâe adunată şi înmulţită întru numele lui până la sfârşitul lumii. Pentru 
aceea au şi pus într-însa multe feluri de rânduieli despre povăţuire şi 
îndreptare, după cum povesteşte învăţătoriul limbilor. H[risto]s, zic, au 
dat Bisericii pre unii apostoli, pre unii proroci, pre unii propoveduitori, 
pre unii păstori şi învăţători către săvârşirea sfintelor în lucrul slujirii, 
întru zidirea trupului [lui] H[risto]s. 

În numărul acestora după urmă şi după slăbiciunea mea Stăpânul 
tuturor bine au voit a mă pune ca să fiu şi eu sluga lui H[risto]s şi 
întocmitoriul Tainelor D[umne]zeeşti, adecă să fiu învăţător celor 
neştiutori şi Păstor Turmii lui H[risto]s, după cum este scris „pre voi a 
pus Duhul Sfânt episcopi să păstoriţi Biserica D[omnu]lui şi 
Dumnezeului, pre care au câştigat cu sângele său”. Pentru aceea dară 
după judecăţile cele neispitite şi după bunăvoinţa ai sale cesaro crăeşti şi 
apostoliceşti măriri păşind la scaunul îndreptării cei duhovniceşti a 
eparhiei aceştia cei de la Dumenzeu păzite, mă voi sili, după puterea şi 
tăria mea spre lucrătoare ostenire a datoriei mele, aşa ca să mă arăt 
neruşinat întru chivernisirea a casii cei mari a lui Dumnezeu, ce mai 
vârtos cu dumneavoastră împreună bine săvârşind petrecerea aceasta să 
dobândesc cununa cinstei cereşti. 

Iară tu Preabunule Grijitoriu, înduratule dătătorule de dar 
Dumnezeule, dă-mi mie robului tău inimă cu înţelegere şi cu înţelepciune 
ca să învăţ şi să îndreptez oamenii tăi în credinţă şi în faptele cele bune cu 
cuvântul şi cu pilda. Doamne caută din ceriu şi vezi şi cercetează via 
aceasta şi o întăreşte, pe care o au sădit dreapta ta, ca şi pământul să dea 
roada sa. Întru celelalte darul şi pacea de la Dumenzeu Tatăl să se 
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înmulţească întru voi, îndurările şi mila Domnului nostru I[isu]s H[risto]s 
să să odihnească pre voi umbrirea şi acoperemântul Duhului Sfânt să fie 
cu voi acum şi în veci. Amin”. 
 
Sursă: Ioan Lupaş, „Acte privitoare la alegerea şi instalarea episcopului 
ardelean Vasilie Moga”, pp. 786-788. 
 

-Anexa 8- 
Ioan Barac, Gratulaţie întru cinstea prea sfinţitului domn Vasilie 
Moga, episcopul neunit în M[arele] Prinţipat al Ardealului, sfinţit 

în Karloviţ la 23 aprilie Anno 1811, Braşov, 1811 
 

Poeta 
Mă mir de voi nouă muze! 
De când v-aţi făcut ursuze; 
De nu mai cântaţi din buză 
Lucruri noauă n-o să-auză. 
 
Au doar cumpătul vă strică 
De v-aţi lăsat de muzică? 
Au doară vă iaste frică? 
De nu mai cântaţi nimică? 
 
Spuneţi-mi dragele mele! 
Pentru ce vă faceţi grele? 
Au doar aveţi zile rele 
Şi v-aţi scăpătat cu ele? 
 
Muzele 
Cum să nu fim supărate? 
Prea iubitul nostru frate! 
Când suntem cu greutate 
De Febul nostru lăsate.  
 
Cincisprezece ani trecură 
De când nu mai avem gură, 

Nici puteri de zicătură, 
Am slăbit la-nvăţătură. 
 
Căci am rămas supărate 
Ca văduvele lăsate. 
Aşadar iubite frate! 
Crede şi să fim iertate. 
 
Poeta 
O sorioarele mele! 
Nu mai fiţi cu gânduri grele, 
Lepădaţi-le pre ele 
Şi culegeţi floricele. 
 
Nu mai vărsaşi lacrimi crunte 
Ci vă suiţi sus în munte 
Şi priviţi cu ochi din frunte 
Pân’ la cele mai mărunte. 
 
Şi veţi vedea o putere, 
Putere fără părere 
Spre a noastră mângâiere 
Întocmai după plăcere.  

Muzele 
De grăieşti iubite frate! 
Cuvinte adevărate 
Tot muntele vom străbate 

Pân’ în vârf ne vom abate. 
 
Şi ne suim noi dară 
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De când nu mai avem gură, 

Nici puteri de zicătură, 
Am slăbit la-nvăţătură. 
 
Căci am rămas supărate 
Ca văduvele lăsate. 
Aşadar iubite frate! 
Crede şi să fim iertate. 
 
Poeta 
O sorioarele mele! 
Nu mai fiţi cu gânduri grele, 
Lepădaţi-le pre ele 
Şi culegeţi floricele. 
 
Nu mai vărsaşi lacrimi crunte 
Ci vă suiţi sus în munte 
Şi priviţi cu ochi din frunte 
Pân’ la cele mai mărunte. 
 
Şi veţi vedea o putere, 
Putere fără părere 
Spre a noastră mângâiere 
Întocmai după plăcere.  

Muzele 
De grăieşti iubite frate! 
Cuvinte adevărate 
Tot muntele vom străbate 

Pân’ în vârf ne vom abate. 
 
Şi ne suim noi dară 

Acum mai de cătră sară 
Priveghind supt ceriu afară 
În vreme lină de vară. 
 
Dorind de acea putere 
Ca albina după miere, 
Să năzuim a ne cere 
De acuma mângâiere. 
 
Poeta 
Veniţi dară îngrijorate! 
Şi fiţi mai înfocate; 
Că iată luna străbate 
Cu stele nenumărate. 
 
Că iată muzele mele! 
O iată, că câte stele 
Şi mari şi mai mărunţele 
Revarsă pre supt perdele. 
 
Iată steaua cea mai mare,  
Iată luceafărul care 
Ca un sol aşa răsare 
Ca să fim în aşteptare. 
 
Auzi păsările cântă, 
Cântă şi să înfierbântă 
Şi de la somn de dezmântă 
Cu dulce cântare sfântă. 
 
Iată iubitele mele, 
Că cu fugarele stele, 
Răsar nişte rumenele, 
Cu drag să priveşti la ele. 
 
Iată cum să luminează 
Nişte drăgălaşe rază, 
După care mai urmează 
O strălucire vitează. 
 

Iată roua răvărsată 
Pre verdeţuri presărată 
Mărgăritari bobonată 
De Febul înfricoşată. 
 
Că cu cât lumina creşte 
Cu atâta să topeşte; 
Cât Febul să încălzeşte 
Ea încă să risipeşte! 
 
Numai fiţi iubite muze! 
Nu mai fiţi acum ursuze, 
Ci scoateţi un glas din buză, 
Ca tot omul să-i auză. 
 
Că iată Febul soseşte 
Ca aurul străluceşte 
Înfocat vedeţi cum creşte 
Vedeţi cum să înroşeşte! 
 
Acesta-i Febul pre care 
L-aţi jelit voi aşa tare, 
Putere şi luminare 
Soarele nostru cel mare. 
 
Pare că acuma iasă 
Alt soare din umbră deasă, 
Cum aseară ne lăsasă 
Şi cum să întunecasă. 
 
Iar acum, iată, iară 
Toate slava e afară. 
Muze! Cântaţi şi voi dară 
Lauda lui cea mai rară. 
 
Muzele 
O iubitul nostru frate! 
Laude nenumărate 
Să fie de noi cântate 
Precum suntem adunate. 

Astra Sabesiensis

391



 
Ne-am deschis organul minţii 
Vioarele cunoştinţii 
Cântând faptele credinţii 
Iată darul folosinţii. 
 
Febul, soarele cel mare, 
Care acum ne răsare 
Tâlcuim pre oarecare 
Păstori cu credinţă tare. 
 
Eparhia neunită 
Din Ardeal aşa numită 
Cincisprezece ani jelită 
Fără păstoriu văduvită 
 
De atunci fu deodată 
Ca o văduvă lăsată 
Şi pân-acuma înnoptată 
Iar acuma mângâiată. 
 
Eparhia cea jelită 
Săracă, nenorocită, 
S-au făcut acum slăvită 
Şi cu mult mai fericită: 
 
Că cum era mai-nainte 
Ca fiiul fără părinte 
Acum oh, Doamne sfinte! 
Ţ-ai adus de ea aminte. 
 
Măcar că cum mi se pare 
Cea mai dinainte stare 
Încă era o lucrare 
Maşteră la arătare. 
 
Ca când vezi o porumbiţă 
De soi, de neam şi de viţă 
Cu frumuseţe de domniţă 
Şi brucăind din guriţă, 

 
Care cu mari ostenele 
Scoţând pui de turturele 
Cu zile mai amărele 
Să necăjaşte cu ele. 
 
Aşa era de-ngrădită 
Eparhia neunită; 
Iar acum mai întocmită 
Din sânul său stăpânită. 
 
Cu razăle înfocate 
Fabule prealuminate! 
Nu-ţi pregeta a străbate 
Văduvita direptate. 
 
Ne-ai deşchis acuma gura 
Să-ţi cântăm învăţătura 
Ce ne-ai dat-o cu măsură, 
Cântând din toată căldura.  
 
Ţi s-au dat putere mare 
Să ne dai căldură tare 
Să povăţuieşti o stare 
Ca un soare cum te are. 
 
Ziua încălzeşti făptura, 
Noaptea potolind căldura 
Dai lumii învăţătura 
Şi stelelor cu măsura. 
 
Ele cam de jumătate 
Dau lumini întunecate, 
De la tine-mprumutate 
Spre povaţă îndreptate. 
 
Iar dacă te văd îndată 
Cu toată faţa plecată 
Să ascund şi nu s-arată, 
Până la porunca dată. 
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Săltează preaosfinţite! 
Domnule înalt slăvite! 
Episcoape mult mărite! 
Febule, prea strălucite! 
 
Te-ai sfinţit cu slavă mare 
De la sfintele oltare 
A fi cu credinţă tare 
În arhiereasca stare. 
 
Unsul cui ne porunceşte 
Al celui ce rânduieşte, 
Şi altele hotărăşte 
Decât ce omul gândeşte. 
 
Te-au uns cel Stăpân care 
Pre Lumea supusă are, 
Domnul Domnilor cel mare 
Te-au pus la această stare. 
 
Căruia şi noi îndată 
Cu rugăciune plecată 
Cerem putere curată 
Întru mângâiere dată. 
 
Stema să ţ-o întărască 
Putere să-ţi dăruiască 
Cuget drept să-ţi rânduiască 
Spre povaţă părintească. 
 
Clerul cel neunit care 
De mult întru aşteptare 
Să sărăcea foarte tare 
În văduvita sa stare. 
 
Fără păstori şi povaţă 
Fără nici o dimineaţă 
Tot în noapte şi în ceaţă 
În sânul său tot cu gheaţă. 

 
Au dorit clerul de sine 
Un lucru să fie bine 
Aşadar ce să cuvine? 
Şi cum să ţi să închine? 
 
Însă să roagă fierbinte 
Ca să-i fie un bun părinte; 
Tămâind la cele sfinte, 
Cântă cu aşa cuvinte: 
 
Mulţi ani Dumnezeu să-âi facă 
Cu fericire să treacă 
Cu laudă să te placă 
Clerul care ţi să pleacă. 
 
Mulţi ani, ulţi ani, fie, fie 
Clerului spre bucurie 
Îndelungă vieţie 
Cu laudă de vecie. 
 
Iar pe lângă toate, iată 
Rugăciunea cea urmată 
Ablagoslovi o dată 
Şi spre sluga cea plecată. 
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Ioan Barac, translator maghistratualis în Braşov, Braşov, în 29 iunie anul 
de la Isus care S-au suit-au suit banii prea tare. 
 
Sursă: Mircea Popa, „Ion Barac-autor de scrieri religioase”, în volumul 
Un neobosit slujitor al Bisericii: Preasfinţitul Episcop-Vicar Vasile Someşanul, 
coordonat de Ioan Chirilă, Cristian Bârsu Cluj-Napoca, Editura 
Renaşterea, 2008, pp. 264-267. 
 

-Anexa 9- 
Necrologul episcopului Vasile Moga al Transilvaniei publicat în 

,,Ilustrierte Zeitung”, număr 140, 7 martie 1846 
 

„Die wallachische Bevölkerung des ganzen Grossfürstenthums 
beträgt mehr als die Hälfte der gesammten Einwohnerzahl, folglich mehr 
als eine Million Seelen. Die Walachen theilen sich aber wieder 
rücksichtlich ihrer Religion in unirte und nichtunirte, und die Letzteren 
allein mögen bei 600,000 zählen. Diese Spaltung der griechisch-
orientalischen in eine griechisch-katholische Kirche schreibt sich v. J. 
1697 her und ist ein Werk der Politik. Nicht ohne Schwierigkeit aber 
wurde eine solche katolisch-griechische Kirche in Siebenbürgen gebildet. 
Sie hat fast alle Dogmen der ursprünglich griechischen Kirche 
festgehalten, nur dass sie den Papst als Oberhaupt anerkennt; ihre 
Priester dürfen heirathen und sich der einheimischen Sprache beim 
Gottesdienst bedienen. Die durchgesetzte Union sollte nur die Bande 
fester knüpfen, die das walachische Volk oder vielmehr dessen Priester, 
die Alles über das Volk vermögen, durch Rom an Oestreich ketten; 
desshalb war auch der Uebertritt der Priester mit manchen Vortheilen, ja 
sogar Auszeichnungen verbunden, und es wurden in damaliger Zeit alle 
die Mittel zur Verführung angewendet, über welche jetzt die römische 
Kirche in Russland sich beklagt. Der grössere Theil des walachischen 
Volkes in Siebenbürgen, welches wie überall sehr am Alten hängt, 
weigerte sich aber standhaft, die wenn auch blos formelle Union mit der 
katholischen Kirche einzugehen, selbst an Orten, wo die Priester 
übergingen, wie z. B. in Hatzeg, und aus dieser Weigerung entstand vor 
ungefähr 150 Jahren die Kirche der nichtunirten Walachen in 
Siebenbürgen mit ihrem eigenen Klerus und Bischof, Unmittelbar nach 
dem Übertritt des Bischofs Theophil II. in J. 1697 hatten die 
nichtunirten Priester der Walachen keinen Bischof in Siebenbürgen, und 
sie mussten sich rücksichtlich der Priesterweihe an die Bischöfe der 
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de la Isus care S-au suit-au suit banii prea tare. 
 
Sursă: Mircea Popa, „Ion Barac-autor de scrieri religioase”, în volumul 
Un neobosit slujitor al Bisericii: Preasfinţitul Episcop-Vicar Vasile Someşanul, 
coordonat de Ioan Chirilă, Cristian Bârsu Cluj-Napoca, Editura 
Renaşterea, 2008, pp. 264-267. 
 

-Anexa 9- 
Necrologul episcopului Vasile Moga al Transilvaniei publicat în 

,,Ilustrierte Zeitung”, număr 140, 7 martie 1846 
 

„Die wallachische Bevölkerung des ganzen Grossfürstenthums 
beträgt mehr als die Hälfte der gesammten Einwohnerzahl, folglich mehr 
als eine Million Seelen. Die Walachen theilen sich aber wieder 
rücksichtlich ihrer Religion in unirte und nichtunirte, und die Letzteren 
allein mögen bei 600,000 zählen. Diese Spaltung der griechisch-
orientalischen in eine griechisch-katholische Kirche schreibt sich v. J. 
1697 her und ist ein Werk der Politik. Nicht ohne Schwierigkeit aber 
wurde eine solche katolisch-griechische Kirche in Siebenbürgen gebildet. 
Sie hat fast alle Dogmen der ursprünglich griechischen Kirche 
festgehalten, nur dass sie den Papst als Oberhaupt anerkennt; ihre 
Priester dürfen heirathen und sich der einheimischen Sprache beim 
Gottesdienst bedienen. Die durchgesetzte Union sollte nur die Bande 
fester knüpfen, die das walachische Volk oder vielmehr dessen Priester, 
die Alles über das Volk vermögen, durch Rom an Oestreich ketten; 
desshalb war auch der Uebertritt der Priester mit manchen Vortheilen, ja 
sogar Auszeichnungen verbunden, und es wurden in damaliger Zeit alle 
die Mittel zur Verführung angewendet, über welche jetzt die römische 
Kirche in Russland sich beklagt. Der grössere Theil des walachischen 
Volkes in Siebenbürgen, welches wie überall sehr am Alten hängt, 
weigerte sich aber standhaft, die wenn auch blos formelle Union mit der 
katholischen Kirche einzugehen, selbst an Orten, wo die Priester 
übergingen, wie z. B. in Hatzeg, und aus dieser Weigerung entstand vor 
ungefähr 150 Jahren die Kirche der nichtunirten Walachen in 
Siebenbürgen mit ihrem eigenen Klerus und Bischof, Unmittelbar nach 
dem Übertritt des Bischofs Theophil II. in J. 1697 hatten die 
nichtunirten Priester der Walachen keinen Bischof in Siebenbürgen, und 
sie mussten sich rücksichtlich der Priesterweihe an die Bischöfe der 

Moldau und Walachei halten. Da aber diese politisch gefährliche 
Kirchenverbindung zu mancherlei Umtrieben Anlass gab, so wurden sie 
später wegen der bischöflichen Ausübungen dem griechischen Bischof 
von Ofen unterordnet. Kaiser Joseph II. stellte aber im J. 1784 das 
griechisch nichtunirte Bisthum in Siebenbürgen wieder her und der 
Landtag von J. 1791 regelte dessen Verhältnisse. Seitdem wird der 
Bischof der nichtunirten Walachen von einer Synode, die aus 41 
Archidiaconen und 41 Protopopen-Erzpriestern und Dechanten-im 
Beisein eines kaiserlichen Abgeordneten dargestalt gewählt, dass diese 
Synode dem Kaiser drei geeignete Personen vorschlägt, woraus der von 
dem Landesgubernium bestens Anempfohlene zu Bischof ernannt wird. 
Er hat seinen Sitz in Hermannstadt und bezieht ausser seinem jährlichen 
Gehalt von 4000 Fl. C. M. auch noch die nicht unbeträchtlichen 
Ordinatilonsgebühren von der sämmtlichen griechisch nichtunirten 
Geistlichkeit Siebenbürgens, ist Oberhaupt aller inländischen Kirchen, 
die zu diesem Ritus gehören und Suffragatn des Metropoliten in 
Karlowitz. An seiner Seite hat er ein selbstgewähltes Consistorium, 
welches ihm hülfreiche Hand bei Besorgung der geistlichen 
Angelegenheiten bietet. Für Bildungsanstalten junger Priester ist noch 
sehr wenig, u. nicht viel mehr für den gewöhnlichen Schulunterricht 
gethan, mit Ausnahme Kronstadts, wo der gelehrte und nicht hinter der 
Zeit zurückgebliebene Erzpriester Johann Popasu sich um das 
Unterrichtswesen seiner Nations- und Religionsgenossen grosse 
Verdienste erworben hat, und überhaupt als eine seltene Zierde der 
nichtunirten walachischen Geistlichkeit genannt werden muss. 

Da es nun Pflicht des jeweiligen Bischofs ist, für das Schulwesen 
und die bessere Ausbildung des Klerus zu sorgen, und der Verstorbene 
während seiner 37 jährigen Amtsführung wohl hinter den Forderungen 
der Zeit zurückgeblieben, auch in Besetzung der Pfarerstellen auf dem 
Lande nicht immer glücklich berathen gewesen ist, so dürfte in dieser 
Beziehung sein Nachfolger noch Manches nachzuholen haben; denn nur 
durch eine gebildetere Landgeistlichkeit und durch die Schule ist diesem 
verwahrlosten, aber sehr empfänglichen Volke zu einem bessern 
politischen und kirchlichen Zustand zu verhelfen. Man sieht aus der 
kurzen Schilderung der walachischen Kirchenzustände, dass die Stellung 
eines Mannes, der über den Geist und die Gesinnung einer Bevölkerung 
von mehr als einer halben Million durch seinen geistigen Einfluss zu 
gebieten hat, eine sehr wichtige ist, und dass ein solcher, wenn er seine 
evangelische Sendung erfüllen soll, ein Mann von Einsicht, Klugheit und 
treuer Ergebenheit gegen das bestehende Herrscherhaus sein muss,-denn 
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noch ist der Groll nicht vergessen, den die oft gar zu eifrigen 
Unionsversuche der Jesuiten unter dem Volke erregt haben, noch sind 
die öfter aufgefrischten Zuneigungen für die Nachbarländer, noch die 
Richtung auf das Oberhaupt der Kirche in St. Petersburg nicht soweit 
erloschen, dass nicht der Oberhirt eines so leicht reizbaren und 
ungebildeten Volkes die grösste Vorsicht bei dessen Führung 
beobachten müsste. Von der Wahl eines geeigneten Bischofs hängt daher 
bei keinem Volke so viel ab, als gerade bei den nichtunirten Walachen 
Siebenbürgens, und sie dürfte in der That nicht schwer zu treffen sein, 
da selbst unter dem höheren Klerus nicht zu viel höhere Bildung und 
diese nicht bei zu vielen Individuen zu finden ist. Besser ist man in dieser 
Beziehung aber jetzt doch daran als vor 35 Jahren, wo der Gelehrteste 
kaum einen Begriff von philosophischen und selbst, von theologischen 
Kenntnissen aufzuweisen hatte und dieser Schatz nicht etwa bei den 
höhern Geistlichen, sondern bei einem armen Landkaplan gefunden 
wurde. 

Die Bestattungsfeierlichkeit des verstorbenen Bisohofs war eine 
äusserst prunkhafte zu nennen, was eine Eigenthümlichkeit der 
griechischen Kirche ist. Eine Unzahl von Geistlichen in reichgestickten 
seidenen, Silber- und goldbrocatnen Talaren, von denen drei die Bischof-
Insignien: das Kreuz, die Krone und ein grosses Evangelium trugen, eine 
Menge der Kirchenältesten in walachischer Kleidung mit ihren 
Kirchfahnen aus der Umgebung, Schulkinder mit ihren Lehrern 
bewegten sich im gut geordneten Zuge, dem natürlich auch das der 
Würde des Verstorbenen angemessene Geleite von Seite der Behörden 
gegeben wurde. In der Illustration ist der Zug dargestellt als er sich an 
der Militairkaserne vorbei gegen die Josephstadt zu bewegt, und hat nur 
der charackteristische Theil desselben herausgehoben werden können. 
Das Bildniss des Bischofs ißt völlig treu, im reichen bischöflichen Ornat 
mit der Inful geziert und die Bischofskrone zur Seite”. 

 
„Populaţia valahă a întregului Mare Principat însumează mai mult 

de jumătate din numărul tuturor locuitorilor acestuia, prin urmare peste 
un milion de suflete. Valahii se împart din punct de vedere religios în 
uniţi şi neuniţi, aceştia din urmă numărând probabil 600.000 de suflete. 
Această segregare a Bisericii greco-orientale într-o Biserică greco-catolică 
datează din anul 1697 şi este o operă a politicului. Nu fără greutate a fost 
formată această Biserică catolică grecească în Transilvania. Aceasta a 
păstrat aproape toate dogmele iniţiale ale Bisericii greceşti, doar că acum 
îl recunoaşte pe papă ca întâistătător; preoţii acesteia au voie să se 
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căsătorească şi să folosească limba vernaculară ca limbă liturgică. Unirea 
ar fi trebuit să consolideze mai strâns legăturile poporului valah sau mai 
degrabă pe preoţii acestuia, care stăpânesc întru toate peste popor, prin 
Roma de Austria; de aceea trecerea preoţilor la Unire a fost însoţită de 
anumite avantaje, ba chiar recompense, iar pentru a o implementa au fost 
folosite în acea vreme toate mijloacele, de care Biserica romană se plânge 
acum în Rusia. Cea mai mare parte a poporului valah din Transilvania, 
care precum pretutindenea ţine foarte mult la tradiţiile vechi, s-a 
împotrivit însă cu fermitate să accepte această unire, chiar şi formală, cu 
Biserica Catolică, şi chiar în locuri unde preoţii au trecut la unire, ca de 
exemplu în Haţeg, poporul a refuzat să îmbrăţişeze unirea, iar din acest 
refuz s-a născut acum aproximativ 150 de ani biserica valahilor neuniţi 
din Transilvania cu propriul cler şi episcop. Imediat după trecerea 
episcopului Teofil II în anul 1697 la unire, preoţii neuniţi ai valahilor nu 
au mai avut episcop în Transilvania şi au fost astfel nevoiţi să apeleze 
pentru hirotonie la episcopii din Moldova şi Valahia. Deoarece însă 
această legătură bisericească s-a dovedit a fi periculoasă din punct de 
vedere politic, prilejuind o serie de tulburări, mai târziu aceştia au fost 
subordonaţi jurisdicţional episcopului grec de la Buda. 

Împăratul Iosif al II-lea a restabilit episcopia greco-neunită în 
anul 1784, iar dieta din 1791 i-a reglementat situaţia. Din acel moment 
episcopul valahilor neuniţi este ales de un sinod constituit din 41 de 
arhidiaconi şi 41 de protopopi, protopresbiteri şi decani, în prezenţa unui 
comisar imperial, împăratului fiindu-i propuse trei persoane 
corespunzătoare, dintre care este numit cel ce primeşte recomandările 
cele mai bune din partea guberniului. Episcopul îşi are reşedinţa în Sibiu 
şi are un venit anual de 4000 de fl[orini] monedă convenţională, la care se 
adaugă taxele de hirotonie nu puţin însemnate pe care le primeşte din 
partea clerului neunit al Transilvaniei. Acesta este superiorul tuturor 
bisericilor acestui rit din Transilvania şi e sufragan al mitropolitului de la 
Carloviţ. În administraţie este ajutat de un consistoriu ales de el însuşi, 
care-i acordă asistenţă în gestionarea chestiunilor spirituale. Pentru 
instituţiile de formare ale viitorilor preoţi şi pentru cele şcolare normale 
nu s-au făcut încă multe lucruri, cu excepţia Braşovului, unde învăţatul şi 
nerămasul în urma timpului protopop Ioan Popasu şi-a câştigat merite 
mari în educaţia conaţionalilor şi coreligionarilor săi şi trebuie să fie 
neapărat amintit, deoarece este o podoabă rară a clerului valah. Din 
moment ce este datoria respectivului episcop să vegheze asupra 
sistemului şcolar şi a formării mai bune a clerului, iar răposatul în timpul 
celor 37 de ani ai episcopatului său a rămas în urma cerinţelor vremii, de 
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asemenea nefiind întotdeauna sfătuit în cel mai fericit mod în ceea ce 
priveşte ocuparea posturilor parohiale din ţară, astfel că şi în această 
privinţă succesorul său va avea mult de recuperat, deoarece doar printr-
un cler mirean cult şi prin şcoală poate fi îmbunătăţită situaţia politică şi 
bisericească a acestui popor dezordonat, dar foarte receptiv. Din scurta 
prezentare a situaţiei bisericeşti a valahilor se observă că poziţia unui 
bărbat care stăpâneşte prin influenţa sa duhovnicească spiritul şi etosul 
unei populaţii de peste o jumătate de milion de persoane este una foarte 
importantă, şi, că unul ca acesta, dacă doreşte să-şi împlinească misiune 
sa evanghelică,  trebuie să fie un bărbat înţelegător şi înţelept, având un 
devotament credincios faţă de dinastia actuală, pentru că încă nu a fost 
uitată mânia, care a fost suscitată în popor de prea zeloasele încercări de 
unire ale iezuiţilor, nici nu au fost stinse prea desele revigorări de 
simpatie faţă de ţările vecine şi direcţia de apel spre superiorul bisericii 
din St. Petersburg, chestiuni care trebuie avute în vedere de 
întâistătătorul unui popor atât de uşor iritabil şi needucat. Aşadar de 
alegerea unui episcop potrivit nu depinde niciun popor atât de mult ca 
valahii neuniţi ardeleni şi, în principiu, această alegere nu ar trebui să fie 
greu de luat, din moment ce chiar în rândurile clerului superior nu se 
întâlneşte o educaţie mai înaltă decât la puţini indivizi. Totuşi, în această 
privinţă realităţile actuale arată mai bine decât acum 35 de ani, când cel 
mai instruit cleric nu putea dovedi că stăpâneşte cunoştinţe filosofice şi 
chiar teologice de bază, iar această comoară nu a putut fi găsită la cei mai 
înalţi prelaţi, ci la un sărac capelan de ţară.   

Festivitatea de înmormântare a episcopului defunct a fost una 
extrem de fastuoasă, ceea ce constituie de fapt o particularitate a Bisericii 
greceşti. O mulţime de clerici îmbrăcaţi în veşminte de mătase, cusute 
bogat cu broderii de argint şi aur, trei preoţi purtând însemnele 
episcopale: crucea, mitra şi o evanghelie mare; mulţi membrii ai sfatului 
bătrânilor din împrejurimi, îmbrăcaţi în port valah, ducând prapori iar 
elevii cu învăţătorii lor s-au mişcat într-un cortegiu bine organizat, la care 
i s-a adăugat, după cum este şi firesc, un omagiu pe măsura demnităţii 
adormitului şi din partea autorităţilor. În ilustraţie, cortegiul este surprins 
în momentul deplasării sale pe lângă cazarma militară spre cartierul 
iozefin şi nu a fost cu putinţă să sublinieze decât partea caracteristică a 
acestuia. Portretul episcopului este redat întru totul cu fidelitate, acesta 
fiind îmbrăcat cu bogatele veşminte arhiereşti împodobit cu omoforul şi 
mitra arhierească pusă deoparte”. 
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Sursa: „Basilius Moga, Bischof der nichtunirten Walachen in 
Siebenburgen”, în Illustrierte Zeitung, număr 140, 7 März 1846, p. 153. 
 

-Anexa 10- 
Biografia episcopului ortodox al Transilvaniei Vasile Moga 

întocmită de lexicograful austriac Constantin von Wurzbach şi 
publicată în volumul 18 al Lexiconului biografic al Imperiului 

austriac, Viena, 1868 
 

„Noch ist des Bischofs der griechisch-nicht unirten Walachen in 
Siebenbürgen, Basilius Moga (geb. in Siebenbürgen im Jahre 1773, gest. 
zu Hermannstadt 29. October 1845) zu gedenken. Um die eigentliche 
Stellung Mogas richtig zu würdigen, muß einiges über die Verhältnisse 
der griechischen Kirche im Kaiserstaate vorausgeschickt werden. Die 
Bekenner derselben sind in zwölf verschiedenen Kronländern, in 
dichteren Massen aber nur in Galiyien, der Bukowina, Dalmatien, 
Ungarn, Serbien und dem Temeser Banat, Croatien und Slavonien, 
Siebenbürgen und der Militärgrenze ansässig. Im Ganzen zusammen 
sind in diesen Ländern siebenthalb Millionen Christen griechischen Ritus 
vorhanden, die aber in sogenannte unirte und nicht unirte gespalten sind. 
In Siebenbürgen, wohin Bischof Moga gehört, beträgt die 
Gesammtbevölkerung über 2.300.000 Seelen, von denen über die Hälfte 
Walachen und einige Serben sind. Diese gehören sämmtlich der 
griechischen Kirche an, theilen sich aber in inirte und nicht unirte, von 
denen die letzten allein über 600.000 zählen. Diese Spaltung in unirte 
und nicht unirte Griechen, obgleich eine religiöse, ist doch politischen 
Ursprungs, und war die Bildung einer griechisch-katholischen Kirche in 
Siebenbürgen mit mannigfachen Schwierigkeiten verbunden. Sie erkennt, 
während sie an fast allen Dogmen der ursprünglich griechischen Kirche 
festhält, den Papst als ihr Oberhaupt an; ihre Priester dürfen heirathen 
und sich der einheimischen Sprache beim Gottesdienst bedienen. Durch 
die erzielte Union sollten nun die Bande fester geknüpft werden, welche 
das walachische Volk, oder eigentlich zunächst ihre Priester, deren 
Einfluß auf das Volk bekanntlich überall ein großer ist, durch Rom an 
Oesterreich ketten. Der größere Theil des walachischen Volkes, treu am 
Alten hängend, weigerte sich standhaft, diese wenn auch bloß formelle 
Union mit der katholischen Kirche einzugehen, und es geschah, daß an 
manchen Orten die Priester übertraten und die Bevölkerung nicht. Am 
glücklichsten war man mit diesen Erfolgen in Galizien, wo neben fast 
2.200.000 äußerlich mit der katholischen Kirche verbundenen oder 
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sogenannten unirten Griechen nur wenige Einzelne zu finden sind, 
welche diese Verbindung abgelehnt haben. In Siebenbürgen und Ungarn 
fällt die Zeit dieser Spaltung in das Jahr 1697. Bischof Theophil II. war 
es, der der Erste im genannten Jahre übertrat. Unmittelbar nach 
Theophilʼs Uebertritte hatten die nicht unirten Priester der Walachen 
keinen Bischof in Siebenbürgen, und sie mußten sich rücksichtlich der 
Priesterweihe an die Bischöfe der Moldau und Walachei halten. Da aber 
diese Kirchenverbindung politisch bedenklich wurde und mancherlei 
Umtriebe veranlaßte, wurden die nicht unirten Griechen Siebenbürgens 
hinsichtlich der bischöflichen Ausübungen dem griechischen Bischof 
von Ofen unterordnet. Endlich stellte Kaiser Joseph II. im Jahre 1784 
das griechisch-nicht unirte Bisthum in Siebenbürgen wieder her, und der 
Landtag vom Jahre 1791 regelte dessen Verhältnisse. Seitdem wird der 
Bischof der nicht unirten Walachen von einer Synode, die aus 41 
Archidiakonen und 41 Protopopen-Erzpriestern und Dechanten-besteht, 
im Beisein eines kaiserlichen Commissärs dergestalt gewählt, daß diese 
Synode dem Kaiser drei geeignete Personen vorschlägt, woraus der von 
dem Landesgubernium bestens Anempfohlene zum Bischof ernannt 
wird. Dieser hat seinen Sitz in Hermannstadt und bezieht außer seinem 
jährlichen Gehalte von 4000 fl. die Ordinationsgebühren von der 
sämmtlichen griechisch-nicht unirten Geistlichkeit Siebenbürgens, ist 
Oberhaupt aller inländischen Kirchen, die zu diesem Ritus gehören und 
Suffragan des Metropoliten in Carlowitz. Bischof Moga wurde im Jahre 
1810 Bischof der nicht unirten Walachen in Siebenbürgen, und auch an 
ihn traten mannigfache Versuche heran, ihn zur Vereinigung mit Rom zu 
bewegen. Es war sogar der päpstliche Nuntius am kaiserlich 
österreichischen Hofe, Monsignor de Luca eigens nach Siebenbürgen 
gereist, um durch die Kraft der Ueberredung diese so sehr gewünschte 
Vereinigung zu bewirken. Die unirte Kirche bietet auch mancherlei 
Vortheile, so z. B. wird von Seite des Staates für ihre Bildungsanstalten 
und andere kirchliche Zwecke Manches gethan, dessen die Nichtunirten 
sich nicht zu erfreuen haben. Nichtsdestoweniger war Bischof Basilius 
Moga nicht zu gewinnen und widerstand mit consequenter Festigkeit 
allen Lockungen der Union. Mit seinem mäßigen Jahreseinkommen sich 
begnügend, entsagte er entschieden äußeren Vortheilen, die nur mit dem 
Preisgeben dessen gewonnen werden konnten, was bei ihm 
Ueberzeugung war. Als er aber starb, zeigte sich auch die Verehrung, die 
er im ganzen Lande genoß. Er galt seinen Anhängern als ein Heiliger und 
von Nah und Fern kam Alles herbei, um die letzte Ehre dem 
Dahingeschiedenen zu erweisen. So geschah es denn auch, daß die 
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Vortheile, so z. B. wird von Seite des Staates für ihre Bildungsanstalten 
und andere kirchliche Zwecke Manches gethan, dessen die Nichtunirten 
sich nicht zu erfreuen haben. Nichtsdestoweniger war Bischof Basilius 
Moga nicht zu gewinnen und widerstand mit consequenter Festigkeit 
allen Lockungen der Union. Mit seinem mäßigen Jahreseinkommen sich 
begnügend, entsagte er entschieden äußeren Vortheilen, die nur mit dem 
Preisgeben dessen gewonnen werden konnten, was bei ihm 
Ueberzeugung war. Als er aber starb, zeigte sich auch die Verehrung, die 
er im ganzen Lande genoß. Er galt seinen Anhängern als ein Heiliger und 
von Nah und Fern kam Alles herbei, um die letzte Ehre dem 
Dahingeschiedenen zu erweisen. So geschah es denn auch, daß die 

Bestattungsfeierlichkeit einen ungemein prunkhaften Charakter 
angenommen hatte. So geringe das bischöfliche Einkommen Mogaʼs 
war, so gelang es ihm doch, einiges Vermögen zu sammeln und von 
demselben widmete er 29.000 fl. zu frommen und wohlthätigen 
Stiftungen. Aber in der Diöcese selbst war es im Ganzen nicht am 
Besten bestellt und die Mängel, welche zu Tage traten, waren eben der 
übelsten Art. Mit dem Unterricht im Volke stand es schlimm, konnte 
aber nicht anders stehen, da die Landgeistlichkeit selbst im höchsten 
Grade unwissend, die Schulen in einem verwahrlosten Zustande beläßt 
und ein für einen besseren politischen und kirchlichen Zustand leicht 
empfängliches Volk in seiner geistigen Entwicklung weit 
zurückgeblieben ist”. 

 
„De asemenea trebuie să-l omagiem pe episcopul valahilor greco-

neuniţi în Transilvania, Vasile Moga (născut în Transilvania în anul 1773, 
decedat în Sibiu în 29 octombrie 1845. Pentru a aprecia în mod corect 
situaţia lui Moga, trebuie făcute câteva precizări referitoare la Biserica 
greacă din imperiu. Credincioşii acesteia locuiesc în douăsprezece 
provincii diferite ale coroanei, însă într-un procent mai mare doar în 
Galiţia, Bucovina, Dalmaţia, Ungaria, Serbia şi Banatul Timişan, Croaţia 
şi Slavonia, Transilvania şi teritoriul graniţei militare. În aceste provincii 
sunt în total şapte milioane şi jumătate de creştini de rit grec, aceştia fiind 
însă dezbinaţi în aşa numiţi creştini uniţi şi neuniţi. În Transilvania, unde 
a vieţuit episcopul Moga, populaţia totală înregistrează peste 2.300.000 de 
suflete, dintre care mai mult de jumătate sunt valahi şi câţiva sârbi. 
Aceştia îi aparţin în totalitate Bisericii greceşti, dar se împart în uniţi şi 
neuniţi, cei din urmă numărând peste 600.000 de suflete. Această 
dezbinare în greci uniţi şi neuniţi, cu toate că este una religioasă, are 
totuşi o origine politică, iar formarea unei Biserici greco-catolice în 
Transilvania este legată de dificultăţi felurite. În timp ce ţine cu fermitate 
toate dogmele iniţiale ale Bisericii greceşti, aceasta îl recunoaşte pe papă 
drept superiorul ei; preoţii ei având voie să se căsătorească şi să 
folosească limba poporului în cultul liturgic. Prin această unire trebuia ca 
legăturile care legau poporul valah, sau în primul rând pe preoţii săi, a 
căror influenţă asupra poporului este cunoscută a fi una majoră 
pretutindeni, de Austria să fie fortificate mai strâns prin Roma. 
Rămânând ancorat în trecut, cea mai mare parte a poporului valah s-a 
opus cu tărie acceptării acestei uniri, chiar şi formale, cu Biserica catolică, 
astfel că în anumite locuri au trecut la unire doar preoţii, nu însă şi 
poporul. Cele mai bune rezultate ale unirii s-au înregistrat în Galiţia unde 
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s-au unit şi au rămas fideli Bisericii catolice aproape 2.200.000 de 
credincioşi, între aceştia numărându-se foarte puţini indivizi care au 
respins această unire. În Transilvania şi Ungaria această dezbinare s-a 
petrecut în anul 1697. Episcopul Teofil al II-lea a fost cel care a trecut la 
unire în anul menţionat. Imediat după trecerea lui Teofil, preoţii neuniţi 
ai valahilor nu au mai avut un episcop în Transilvania, astfel că au fost 
nevoiţi să recurgă în vederea dobândirii tainei preoţiei la episcopii din 
Moldova şi Valahia. Însă din moment ce această relaţie bisericească 
devenise îngrijorătoare din punct de vedere politic şi a generat o serie de 
tulburări, grecii neuniţi transilvăneni au fost supuşi, din punct de vedere 
al exercitării puterii episcopale, episcopului grec al Budei. În cele din 
urmă împăratul Iosif al II-le a restabilit în anul 1784 episcopia greco-
neunită a Transilvaniei, iar dieta din anul 1791 i-a reglementat situaţia. De 
atunci episcopul valahilor neuniţi este ales de către un sinod, format din 
41 de arhidiaconi sau 41 de protopopi, numiţi şi protopresbiteri sau 
decani, în prezenţa unui comisar imperial, sinodul propunându-i 
împăratului trei persoane potrivite dintre care cel mai bine recomandat 
de către guberniul ţării este numit episcop de către monarh. Acesta îşi are 
reşedinţa în oraşul Sibiu şi primeşte pe lângă salariul său anual de 4000 de 
florini şi taxele stolare de hirotonie din partea tuturor clericilor greco-
neuniţi din Transilvania, el este superiorul tuturor bisericilor ţării care 
aparţin acestui rit şi e sufragan al mitropolitului din Carloviţ. Episcopul 
Moga a devenit episcop al valahilor neuniţi din Transilvania în anul 1810 
şi chiar şi către dânsul s-au îndreptat încercări felurite pentru a fi mişcat 
spre unirea cu Roma. Însăşi nunţiul apostolic pe lângă Curtea imperială 
austriacă, monseniorul de Luca, a călătorit personal în Transilvania 
pentru ca prin puterea convingerii să producă această atât de mult dorită 
unire. Biserica unită oferă şi o serie de beneficii, de exemplu din partea 
statului se fac anumite lucruri pentru instituţiile ei şcolare şi pentru alte 
scopuri bisericeşti, atenţii de care neuniţii nu se bucură. Totuşi, episcopul 
Vasile Moga nu a putut fi câştigat, ci s-a opus cu o tărie consecventă 
tuturor ispitelor unirii. Datorită moderatelor sale venituri anuale a 
renunţat în mod hotărât la avantaje exterioare, care puteau fi dobândite 
doar cu preţul sacrificării acestor venituri, ceea ce îi fusese foarte clar şi 
dânsului. Însă în clipa în care a murit s-a văzut veneraţia de care se 
bucura în întreaga ţară. Episcopul era văzut de către toţi păstoriţii săi 
drept un sfânt, astfel că de aproape şi de departe mulţi au venit să-i aducă 
un ultim omagiu răposatului. Aşa se explică faptul că slujba de 
înmormântare a căpătat un caracter neobişnuit de fastuos. Cu toate că 
veniturile arhiereşti ale lui Moga erau destul de mici, el a izbutit să 
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un ultim omagiu răposatului. Aşa se explică faptul că slujba de 
înmormântare a căpătat un caracter neobişnuit de fastuos. Cu toate că 
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strângă ceva avere, din cuantumul acesteia afierosind 29.000 de florini 
pentru fundaţii religioase şi de binefacere. Însă situaţia globală a diecezei 
nu era între cele mai fericite, iar lipsurile de fiecare zi erau tocmai dintre 
cele mai grele. Cu gradul de şcolarizare în popor se stătea foarte prost, 
dar nici nu se putea sta altfel din moment ce însăşi preoţimea eparhială 
era într-un grad foarte mare needucată, şcolile erau lăsate în paragină, iar 
un popor receptiv şi uşor de câştigat pentru o situaţie politică şi 
bisericească mai bună a rămas foarte înapoiat în dezvoltarea sa 
intelectuală”. 
 
Sursă: Constant von Wurzbach, Biographisches Lexikon des Kaiserthums 
Oesterreich, 18 Theil, Wien, Druck und Verlag der k.k. Hof-und 
Staatsdruckerei, 1868, pp. 434-435. 
 

-Anexa 11- 
Referat al Cancelariei Aulice Transilvane referitor la moartea 
episcopului Vasile Moga, petrecută în 29 octombrie 1845, la 

moştenirea acestuia, la administraţia curentă a diecezei vacante şi 
la introducerea unui nou episcop, Viena, 27 noiembrie 1845 

  
„Vortrag der Siebenbürgischen Hofkanzlei vom 27. November 

1845 mit der Anzeige über den am 29. Oktober l. J. erfolgten Tod des 
siebenbürgischen griechisch-nicht-unirten Bischof Basile Moga-wegen 
dessen Verlassenschaft-der einstweiligen Verwaltung der vacanten 
Diözese-und wegen Erfühlung eines neuen Bischofs. 

Laut eine durch das griechisch nicht unierten Consistorium dem 
Gubernium erstatteten Bericht ist der genannte Bischof am 29.ten 
Oktober mit Hinterlassung eines von drei Zeugen, worunter zwei 
Consistorialassesores und ein Regius, unterschriebenen Testammentes 
gestorben, in welchen er über 23.900 fl. Em. Kapital, und den hievon bis 
10 aug./29 July 1845, den Tag des verfasten Testammentes, entfallenden 
Zeugnis von 7522 fl. Erlm.zusammen 29.622 fl. Em zu Gunsten des 
griechisch nicht unierten Clerus verfügt, und zwar: 

a. befinden sich unter diesen Betrag auch jene 10.000 fl. em. deren 
Zinsen Bischof Moga mit Gubernial-Genehmigung von 2 July 1832 zu 
Stipendien für Jünglinge, die sich in Siebenbürgen dem griechisch nicht 
unierten geistlichen Stande widmen, bestimmt hat, und zwar in Beträgen 
von, welche der Zeitumständen angemessen sind, und wie es der 
jeweilige gr. n. u. Siebenbürgische Bischof, oder sede vacante des 
Consistorium für gut befindet, welche verpflüft sind der Gubernium die 
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Verweisungsanträge zu erstatten; insbesondere soll bei Verleichung 
dieser Stipendien auf die Verwandten des Stifters Rücksicht genommen 
werden, so lange sie in den Studien Eminez oder I Classe erhalten, und 
philosophische oder juridische Schulen besuchen. 

b. Sollen die Interessen des bei den Grafen Georg Bethlen 
angelangten Kapitals 4400 fl, wie der Bischof schon früher bestimmt hat, 
zur Fundirung von Consistorial-assessoren verwenden worden. 

c. Soll aus die Zinsen des noch übrigen Kapitals pr 15.222 fl ein 
von jeweiligen Bischof oder sede vacante vom Consistorium 
vorzuschlagender und höheren Ortes zu bestättigender tauglicher 
Advocat mit jährlichen 300 fl besoldet werden. Der griechisch nicht 
unierte Anliger und von Natur ein Walache verschlichten sind, Progresse 
der gr. n. u. Geistlichkeit, wo es die Notwendigkeit erfordert, zu 
vertheidigen, unterdrückte Geistliche zu schützen, alle sowohl gegen die 
ganze Geistlichkeit als gegen einzelne Indiwiduen derselben erhobenen 
Ungerechtigkeiten zu unterdrücken, sämtliche durch die Gefählichkeit 
der Gubernium, Euer Majestät, oder den  Reichsstäanden einzureichende 
Gesuche zu verfassen, und wenn es ihr die Zeit erlaubt, auch denen aus 
den Laienstande in ihm Recht ohne beizustehen. 

d. Bestimmte Bischof Moga, daß, wenn die sub a. erwähnten 
Interessen des Kapitals von 10 wegen Mangel an tauglichen Indiwiduen 
nicht zu Stipendium verwenden werden können, so sollen dieselben zum 
Kapital geschlagen werden; der Überschuß aber der von den sub c. 
erwähnten Interessen, so wie der Gehalt der advocaten, wenn dessen 
Stelle unbesetzt ist, soll der Kapital von 30.000 fl. beigefügt werden, 
welches zur besseren Subsistenz der gr. n. u. Geistlichkeit in 
Siebenbürgen von Staatswegen bestimmt ist. 

e. Soll über die Geb dieser 29.622 fl. em die öffentliche Verwaltung 
die Aufsicht führen und selbe blos zu der von Stifter bezeichneten 
Zwecken verwendet werden; wäre ein oder das andere Kapital nicht 
sicher genung angelegt, so müsse es wo möglich sicher gestellt, oder dem 
Schuldner aufgekündet und an einen andern sicheren Orte angelegt 
werden. 

Diesem fügte der Testator bei, daß er seine Verwandten den 
ihnen gebührenden Antheil bereits ausgefolgt habe. 

Gleichzeitig mit der Anzeige über den erfolgeten Tode des 
Bischofs Moga bath das gr. n. u. Consistorium um die Gestattung, daß 
die Leitung des Diözesan Clerus während der Erledigung des 
Bischofsstuhls dem Johann Moga Erzdechant des ersten 
Hermannstädter Bezirkes und Professor der Theologie anvertraut werde; 
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werden. 

Diesem fügte der Testator bei, daß er seine Verwandten den 
ihnen gebührenden Antheil bereits ausgefolgt habe. 

Gleichzeitig mit der Anzeige über den erfolgeten Tode des 
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die Leitung des Diözesan Clerus während der Erledigung des 
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Hermannstädter Bezirkes und Professor der Theologie anvertraut werde; 

worauf das Gubernium dem Consistorium unteren 3ten November l J. 
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ältesten Consistorial-Beisitzers gehörig zu verhandeln seinen. 
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Behuf der Vergleichung mit dem Inventarium, welches sich allenfalls in 
Gubernial-Archiv vorfinden dürfte, des ehestens dem Gubernium 
vorzulegen, anbei es sich von selbst versteht, daß die besezten 
Gegenstände nach vollzogener Verzeichnung abermals zu versigeln, und 
mit dem andern Exemplar des Testamentes und der dazu gehörigen 
Dokumenten bis zu Verfügung und in sorgsammen Gewahrsam zu 
behalten seien. 

Indem das Gubernium die vorwegelassenen ihrerseits 
getroffenen Verfügungen zur Kenntniß der siebenbürgischen 
Hofkanzlei, brachte, erb ch es sich darüber eine Weisung zu ertheilen: 
durch welchen grichisch nicht unierten Bischof in Ungarn diejenigen 
geistlichen Individuen sede vacante zu ordinieren seinen, welche als 
Seelsorger in einen oder anderen Orte verwendet werden müssen. 

Mittelst einer nachtrüglichen Vorstellung unterbreitete das 
Gubernium das Gesuch des Erzdechants des ersten Kronstädter gr. n. u. 
Distriktes Johann Popassu mit der Bitte um seine Ernennung zur vicar 
sede vacante. Wozu das Gubernium bemerkte: 

1. Daß es / das Gubernium / nicht die Macht besitze einen vicar 
aufzustellen, und im vorligenden Falle nichts andere habe verfügen 
können als, daß die Angelegenheiten des gr. n. u. Clerus bis zu weiterer 
Verfügung durch das bestehende Consistorium, dessen Mitglieder der 
verstorbene Bischof ernannt hat, unter den Vorsitz des ältesten Asessors 
verhandelt werden sollen, wie daß im Jahr 1796 nach dem Tod des 
Bischofs Gerasim Adamovits geschach, und nach höheren Ortes 
genehmiget ward. 

2. Daß es am angemessestens erscheine, daß vacante Bisthum bald 
möglich zu besetzen in der Art, daß die walachisch nicht unierte 
Geistlichkeit in Siebenbürgen ein Individuum aus ihrer Mitte wähle, 
welches mit der nöthigen Eigenschaften ausgestattet ist, und das 
Gubernium sodann der Besetzungs-antrag erstatte. 
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3. Daß das Gubernium dem Provincial-Exarhat der Auftrag ertheilt 
habe, mit Rücksicht auf die früheren Verhandlungen und Rechnungen 
darüber Bericht zu erstatten; ob und in wie fern der verstorbene Bischof 
verpflichtet gewesen sei, über der bischöflichen Fondus instructus, oder 
über die zur Dotirung eines gr. n. u. Seminars gesammelten Gelder 
Rechnung zu legen, und welche Forderungen etwa hieraus erwachsen 
sind. 

4. Daß der Gegenstand wegen Organisierung des gr. n. u. 
Consistoriums in Folge einer Hofkanzlei Weisung von Jahr 1841 soeben 
unter Verhandlung stehe. 

Bald darauf hat der gr. n. u. Karlowitzer Metropolit Joseph 
Rajachich der siebenbürgischen Hofkanzlei angezeigt, daß er über den 
Bericht des siebenbürgischen gr. n. u. Consistoriums betreffend den Tod 
des Bischofs Moga, das Consistorium angewiesen habe, die kurenten 
Angelegenheiten mit Ausnahme der streng Oberhirtlichen in 
Consistorium so oft es die Notwendigkeit erheischt, unter den Vorsitz 
des ältesten Consistorial-Assessors vorzunehmen und zu verhandeln. 
Gleichzeitig stellte der Metropolit die Bitte, daß wegen Besetzung der 
vakanten Diözese des ehestens um so mehr das Nöthinge eingeleitet 
werde, als die siebenbürgischen gr. n. u. Glaubensgenossen, da sie von 
Sitze des Metropoliten, der sie einstweilen beaufsichtiget, sehr entfernt 
sind dem geistlichen Trost schwer entbehren würden. 

Gleichzeitig unterbreitet die siebenbürgische Hofkanzlei die 
Gesuche des Johann Popassu, ersten nicht unirten Erzpristers des 
Kronstädter Distrikts, und des Johann Moga Erzpriesters des 
Hermannstädter Distrikts, wo von ersterer seine beim Gubernium 
gestellte Bitte um Ernennung zum Vicar während der Sedisvacanz 
erneuert und geltend macht: daß ein ähnlicher Fall schon vorhanden war 
im Jahr 1796 wo Johann Popovits nach den Tod des Bischofs Gerasim 
Adamovits zum Vicar aufgestellt wurde, daß seine Ernennung in die 
nach einer nicht klar geregelten frommen Stiftungen der gr. n. u. in 
Siebenbürgen mehr Sicherheit gebracht würde, was nicht der Falle wäre, 
wenn die Aufsicht derselben so wie des Fondus instructus dem 
Consistorium übertragen würde, welches meistens aus Verwandten des 
verstorbenen Bischofs Moga besteht, daß durch den überwigenden 
Einfluß der ebengenannten Individuen es sich bei der Wahl des neuen 
Bischofs sehr leicht ereignen könnte, daß dabei mehr auf die Familie 
Moga, als auf ein taugliches Individuum rüchsicht genommen werden 
wird, und daß endlich der Bittsteller laut beigebrachter Zeugnisse zu 
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diesen Amt vollkommen gebildet sei, und der Enwertung entsprechen 
werde. 

Johann Moga bath seine Verdienste bei Besetzung des 
Vakannten Bischofssitzes zu berücksichtigen. 

I. In Ansehung der angeführten Verhandlungen äußert sich die 
siebenbürgische Hofkanzlei, und insbesondere bezüglich der 
Verlassenschaft des Bischofs Moga dahin, daß sie die Vorkehrungen des 
Guberniums wegen der Kleinodin und die etweigen Stiftungen gut 
geheissen habe und des Erachtens sei sei, daß Euer Majestät das 
Testament des verstorbenen Bischofs um so mehr bestättigen dürften, 
als er der größte Theil seines Vermögens zu frommen Stiftungen 
hinterlassen hat, und keine alh. Anordnungen bestehen, vermöge welche 
es der gr. n. u. Bischöfen untersagt wäre, letzwillige Verfügungen zu 
treffen, was vermuthlich daher abgeleitet werden kann, daß der gr. n. u. 
Bischof in Siebenbürgen keine Güter besitzt, vielmehr aus den 
Sydoxialfond einen jährlichen Gehalt von 4000 fl.em. bezieht. Nur 
bezüglich des in Testamentspunkte c) ernahnten Advocaten, wäre nach 
der Meinung der Hofkanzlei derselbe besonders zu verpflichten, alles zu 
vermeiden, was zu Uneinigkeiten oder Widersprechigkeiten gegen die 
Vorgesetzten Anlaß gegeben könnte. Überdies wäre das Gubernium 
anzuweisen, die Kapitalien auf diselbe Art und Weise zu verwalten, 
welche zur Verwaltung der Stiftungskapitalien beobachtet wird: dadurch 
wären die mit genauer Pünktlichkeit einzuhebender Interessen dem 
Bischof oder dessen Stellvertreter einzuhändigen, damit er sie den Willen 
des Stiffters gemäß verwende. Bevor jedoch die allerhöchste Bestättigung 
des Testamentes kund gegeben wird, glaubt die Hofkanzlei – zumal die 
Kapitalien im Testament spezifisch angeführt werden – daß es 
nothwendig sei in Erfahrung zu bringen, ob etwas und wie viel von 
dieser Verlassenschaft der vorhandenen Stiftungen zu ersetzen sei; was – 
auch der Bedeutung des Guberniums die Landesbuchhandlung ermitteln 
wird. Nachdem die Buchhaltung ihren Bericht erstattet haben wird, und 
die Stiftungen gehörig adjustant sein werden, so wäre alsdann die 
allerhöchste Bestättigung des Testamentes zu expedieren. 

II. Bezüglich der Leitung der Diözese während der Sedisvacanz 
glaubt die Hofkanzlei: daß die Verfügungen des Guberniums ebenfalls 
gut zu heißen und zur Ordinierung der Geistlichen während der 
Sedisvacanz, wie daß im Jahr 1796 geschah, der Arader Bischof zu 
ermächtigen wäre; dem gemäß bittet die siebenbürgische Hofkanzlei den 
ebengenannten gr. n. u. Bischof die nöthige Weisung von allerhöchsten 
Orte aus zu ertheilen. 
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Da ferner laut Instructionen vom Jahr 1783 und 1810 der gr. n. 
u. Bischof von Siebenbürgen mit den Karlowitzer Metropoliten nur in 
dogmatischer und rein geistlichen Angelegenheiten in Verbindung steht, 
so folgt hinaus, daß zwischen beiden über keine anderen 
Angelegenheiten ein Briefwechsel stattfinden könne. Um dacher 
deshalbs mit Sicherheit fürgehen zu können, erachtet die Hofkanzlei, daß 
die Correspondenz während der Sedis Vacanz vom Consistorium stets 
dem Gubernium vorgelegt werden soll, so wie auch der Metropolit 
anzuweisen wäre, seine Correspondenz mit dem Consistorium ebenfalls 
der Gubernium vorzulegen. 

Die Hofkanzlei verkennt nicht, daß zur Aufrechthaltung der 
guten Ordnung es am zweckmässigstem sei, die Leitung der Diözesans 
Angelegenheiten einem geeigneten Individuum an zu vertrauen und 
gleich wie dies bei früheren Gelegenheiten geschah, einen bischöflichen 
vicar bis zur Ernennung eines neuen Bischofs auch zustellen; dem 
gemäß glaubt die Hofkanzlei, daß die obenerwähnten Gesuche dem 
Gubernium mit den Auftrag zu zu senden wäre, einen Vorschlag zur 
Ernennung eines vicars vorzulegen, von der Landesbuchhaltung aber 
eine Wahlmeinung abzuverlangen, welche ration diesen zeitlichen vicar 
zugewendet werden soll? 

III. Bezüglich der Frage endlich wegen der Wahl und der 
Candidation eines neuen gr. n. u. Bischofs für Siebenbürgen, ist diese 
Frage nach der Aufsicht der Hofkanzlei, in den Gubernial-Bericht von 
23 November l.J. so vollkommen erörtert, daß sie nicht nöthig erachtet 
diesem etwas beizufügen, nur wäre auch ihrer Meinung die für den 
Bischof bestehende Instruction zu revidieren und nach Einvernehmung 
des Guberniums zu modifizieren. Da übrigens die baldige Besetzung des 
in Frage stehenden Bisthums sowohl von Gubernium als auch vom 
Carlovitzer Erzbischof gewünscht wird, und da das hinderniß, wegen 
welchen das siebenbürgische gr. n. u. Bisthum von Jahr 1796 bis 1810 
unbesetzt gelassen werden mußte – nemlich wegen Magel an tauglichen 
Individuen – nicht mehr zu bestehen scheint, indem mehrere junge gr. n. 
u. Geistliche in hiesigen Seminar / ? / unterrichtet wurden; so stellt die 
siebenbürgische Hofkanzlei die Bitte, Eure Majestät geruhen allgnädigst 
zu gestatten, daß im Sinne der bestehenden allerhöchsten Verordnungen 
und des bestehenden Usus zur Wahl eines neuer siebenbürgischen gr. n. 
u. Bischof geschritten werden dürfe. 

Kmosko m. p. 23/12. 
In I. haben die zur Ervorlegung um Sicherstellung dessen, was 

jene Nachlaß des Bischofes bei den durch eho gemachten Stiftungen, 

Supliment nr. 1, 2017

408



Da ferner laut Instructionen vom Jahr 1783 und 1810 der gr. n. 
u. Bischof von Siebenbürgen mit den Karlowitzer Metropoliten nur in 
dogmatischer und rein geistlichen Angelegenheiten in Verbindung steht, 
so folgt hinaus, daß zwischen beiden über keine anderen 
Angelegenheiten ein Briefwechsel stattfinden könne. Um dacher 
deshalbs mit Sicherheit fürgehen zu können, erachtet die Hofkanzlei, daß 
die Correspondenz während der Sedis Vacanz vom Consistorium stets 
dem Gubernium vorgelegt werden soll, so wie auch der Metropolit 
anzuweisen wäre, seine Correspondenz mit dem Consistorium ebenfalls 
der Gubernium vorzulegen. 

Die Hofkanzlei verkennt nicht, daß zur Aufrechthaltung der 
guten Ordnung es am zweckmässigstem sei, die Leitung der Diözesans 
Angelegenheiten einem geeigneten Individuum an zu vertrauen und 
gleich wie dies bei früheren Gelegenheiten geschah, einen bischöflichen 
vicar bis zur Ernennung eines neuen Bischofs auch zustellen; dem 
gemäß glaubt die Hofkanzlei, daß die obenerwähnten Gesuche dem 
Gubernium mit den Auftrag zu zu senden wäre, einen Vorschlag zur 
Ernennung eines vicars vorzulegen, von der Landesbuchhaltung aber 
eine Wahlmeinung abzuverlangen, welche ration diesen zeitlichen vicar 
zugewendet werden soll? 

III. Bezüglich der Frage endlich wegen der Wahl und der 
Candidation eines neuen gr. n. u. Bischofs für Siebenbürgen, ist diese 
Frage nach der Aufsicht der Hofkanzlei, in den Gubernial-Bericht von 
23 November l.J. so vollkommen erörtert, daß sie nicht nöthig erachtet 
diesem etwas beizufügen, nur wäre auch ihrer Meinung die für den 
Bischof bestehende Instruction zu revidieren und nach Einvernehmung 
des Guberniums zu modifizieren. Da übrigens die baldige Besetzung des 
in Frage stehenden Bisthums sowohl von Gubernium als auch vom 
Carlovitzer Erzbischof gewünscht wird, und da das hinderniß, wegen 
welchen das siebenbürgische gr. n. u. Bisthum von Jahr 1796 bis 1810 
unbesetzt gelassen werden mußte – nemlich wegen Magel an tauglichen 
Individuen – nicht mehr zu bestehen scheint, indem mehrere junge gr. n. 
u. Geistliche in hiesigen Seminar / ? / unterrichtet wurden; so stellt die 
siebenbürgische Hofkanzlei die Bitte, Eure Majestät geruhen allgnädigst 
zu gestatten, daß im Sinne der bestehenden allerhöchsten Verordnungen 
und des bestehenden Usus zur Wahl eines neuer siebenbürgischen gr. n. 
u. Bischof geschritten werden dürfe. 

Kmosko m. p. 23/12. 
In I. haben die zur Ervorlegung um Sicherstellung dessen, was 

jene Nachlaß des Bischofes bei den durch eho gemachten Stiftungen, 

statt dessen was dem Bisthum gehört gelassenen Verfügungen ist nicht 
zu erneuern. 

Da Bischof Moga zu Testament berechtigt war, und von diesem 
so um Befugnisse einen guten Gebrauch gemacht hate so unterliegt die 
allerhöchste Bestätigung dieses Testamentes in kein ? Anstande. Gegen 
die Absicht der Hofkanzlei diese Bestätigung erst dann zu expediren, 
wenn die dadurch bestimmten Stiftungskapitalien sicher gestellet sein 
worden, ist nichts zu meinen. Daß diese Kapitalien in den für Stiftungen 
vorgeschriebenen Weise verwaltet werden müssen, verstehet sich von 
selbst. 

Die Weisung, welche die Hofkanzlei dem Testamentarisch 
bestellten Advocaten (Antworten) zu geben beabsichtigt, sollte 
überflussig sein, weil, wozu an hart werden will, ohnehin jedes advocaten 
Pflicht ist. Die Hofkanzlei aber diesen Eralaß zu verbiethen, dazu fehlt 
es an ein hinreichenden Grund. 

Zu II. Wird der Bischof von Arad die Weisung den Kleriken 
nicht ? vorigen, wenn es vom Consistorium davon ersucht wird. 

Die Bestellung eines vicars sede vacante schaut von so 
unerläßlicher zu sein, als die vorligenden vikare darauf deuten daß fast 
alle Assessoren des Consistoriums Verwandte des verstorbenen 
Bischofes und es sowohl auch unter sich sind. 

Infolge allerhöchsten Entschluß von 8. August 1783. 2716 soll 
den Carlovitzer Erzbischof auf die nicht unierte griechische Diözese in 
Siebenbürgen und deren Leitung keine jurisdiktionellen Einfluß nehmen. 
Laut dessen in den Vikar ligenden Schreibens an den Vicepräsidenten 
der Siebenbürgischen Hofkanzlei von 15 gbe l. J. scheint es sehr deutlich 
daß es von diesen seines Besch kung keine nehmen wollen. Die 
Vorschrift der Hofkanzlei, daß die Corespondenz zwischen dem 
Metropoliten und dem Consistorium der Einsicht des Guberniums nicht 
entzogen werde, scheint gerechtfertigt zu sein. 

In III. ist allerdings kein Ersatz vorhanden die Wahl eines neuen 
Bischofes zu verschieben und in den bisher vorgeschriebenen Art die 
Indikation zu wählen, welche Eurer Majestät zur Vornahme der 
allerhöchsten Ernennung vorgeschlagen werden, etwas zu ändern. 

29. Dezember 1845. Joseph m. p. 
Allerhöchste Entschliessung 
Testamentum denati Episcopi Basilius Moga benigne confiamo. 

Consistorio Sede episcopali vacante facultatem ibus sede ipso impetranto 
Clericorum ordinatione ad Episcopum Aradiensem convetendi. In religis 
vero opinionem ereollariac rolibabes. 
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Relata ad modalitatem electionis Episcopi graeci ritus non 
unitorum sub sistentia normativa praevie adhuc Mihi indigitan ad sunt 
Ferdinand m. p. 

Ohne Erinnerung 31.  
Gleichfalls-1. Jänner 1846. 
Weihs m. p. 
Resolution  
Einstimmig 
5 Jänner 1846 
Ohne Erinnerung dato 8 Jänner 1846 
Ha m. p. 
Nádasdy m.p. 
Gesehen  18. 
Franz Karl m. p.”. 
 
„Conform unui raport remis Guberniului de către Consistoriul 

greco-neunit, numitul episcop a decedat în data de 29 octombrie lăsând 
în urmă un testament contrasemnat de trei martori, doi asesori 
consistoriali şi un consilier gubernial, testament în care a testat spre 
folosul clerului greco-neunit un capital de peste 23.900 florini monedă 
convenţională, la care se adaugă o dobândă de 5722 florini acumulată 
până în 10 august/29 iulie 1845, ziua întocmirii testamentului, astfel o 
sumă totală de 29.622 florini monedă convenţională, şi anume: 

f. În cuantumul acestei sume se regăsesc şi acei 10.000 florini din a 
căror dobândă episcopul Moga, cu aprobarea Guberniului din 2 iulie 
1832, a destinat stipendii pentru tinerii care se dedică stării clericale 
greco-neunite din Transilvania, şi anume în sume corespunzătoare 
timpurilor actuale şi precum consideră de cuviinţă respectivul episcop 
greco-neunit transilvănean sau Consistoriul în perioada vacanţei 
scaunului diecezan, acesta fiind însărcinat să raporteze Guberniului 
propunerile stipendiaţilor; la conferirea acestor stipendii trebuie avute în 
vedere în mod deosebit rudele bursierului, precum şi dacă calificativele 
obţinute la studii sunt eminente sau de clasa I şi dacă sunt înscrişi la şcoli 
filosofice sau juridice.       

g. Capitalul de 4400 florini aflat la contele Georg Bethlen trebuie 
folosit, aşa cum a prevăzut deja episcopul mai demult, formării asesorilor 
consistoriali.   

h. Din dobânda capitalului rămas, de 15.222 florini, va fi angajat la 
propunerea episcopului sau, în cazul vacanţei episcopale, a Consistoriului 
şi în urma confirmării primite de la Preaînaltul loc un avocat capabil cu 

Supliment nr. 1, 2017

410



Relata ad modalitatem electionis Episcopi graeci ritus non 
unitorum sub sistentia normativa praevie adhuc Mihi indigitan ad sunt 
Ferdinand m. p. 

Ohne Erinnerung 31.  
Gleichfalls-1. Jänner 1846. 
Weihs m. p. 
Resolution  
Einstimmig 
5 Jänner 1846 
Ohne Erinnerung dato 8 Jänner 1846 
Ha m. p. 
Nádasdy m.p. 
Gesehen  18. 
Franz Karl m. p.”. 
 
„Conform unui raport remis Guberniului de către Consistoriul 

greco-neunit, numitul episcop a decedat în data de 29 octombrie lăsând 
în urmă un testament contrasemnat de trei martori, doi asesori 
consistoriali şi un consilier gubernial, testament în care a testat spre 
folosul clerului greco-neunit un capital de peste 23.900 florini monedă 
convenţională, la care se adaugă o dobândă de 5722 florini acumulată 
până în 10 august/29 iulie 1845, ziua întocmirii testamentului, astfel o 
sumă totală de 29.622 florini monedă convenţională, şi anume: 

f. În cuantumul acestei sume se regăsesc şi acei 10.000 florini din a 
căror dobândă episcopul Moga, cu aprobarea Guberniului din 2 iulie 
1832, a destinat stipendii pentru tinerii care se dedică stării clericale 
greco-neunite din Transilvania, şi anume în sume corespunzătoare 
timpurilor actuale şi precum consideră de cuviinţă respectivul episcop 
greco-neunit transilvănean sau Consistoriul în perioada vacanţei 
scaunului diecezan, acesta fiind însărcinat să raporteze Guberniului 
propunerile stipendiaţilor; la conferirea acestor stipendii trebuie avute în 
vedere în mod deosebit rudele bursierului, precum şi dacă calificativele 
obţinute la studii sunt eminente sau de clasa I şi dacă sunt înscrişi la şcoli 
filosofice sau juridice.       

g. Capitalul de 4400 florini aflat la contele Georg Bethlen trebuie 
folosit, aşa cum a prevăzut deja episcopul mai demult, formării asesorilor 
consistoriali.   

h. Din dobânda capitalului rămas, de 15.222 florini, va fi angajat la 
propunerea episcopului sau, în cazul vacanţei episcopale, a Consistoriului 
şi în urma confirmării primite de la Preaînaltul loc un avocat capabil cu 

un salariu anual de 300 florini. Avocatul trebuie să fie un individ de 
confesiune greco-neunită şi de naţiune valahă sarcina sa fiind de a veghea 
la protecţia progresului clerului greco-neunit, iar acolo unde 
circumstanţele o cer de a apăra clericii asupriţi, urmărind izbăvirea 
acestora de nedreptăţile suferite atât din partea clerului întreg, cât şi din 
partea unor anumiţi indivizi. Prin amabilitatea guberniului Majestăţii 
voastre, acest avocat va putea de asemenea întocmi plângerile înaintate 
stărilor imperiale, iar, dacă îi permite timpul, să le acorde asistenţă 
juridică şi indivizilor din rândul laicatului.       

i. Episcopul Moga a stabilit ca în cazul în care dobânda capitalului 
de 10.000, specificată la punctul a. nu va putea fi utilizată pentru stipendii 
din cauza lipsei de indivizi capabili, atunci aceste sume vor reveni 
capitalului; însă surplusul intereselor amintite la punctul c., precum şi 
salariul avocatului, în cazul în care postul acesta nu este ocupat, vor fi 
virate capitalului celor 30.000 florini, care este destinat din raţiuni statale 
unei mai bune subzistenţe a clerului greco-neunit din Transilvania.   

j. Administraţia publică deţine dreptul de supraveghere a utilizării 
corecte a acestor 29.622 florini, veghind ca aceşti bani să fie folosiţi doar 
în scopurile prevăzute de donator; dacă unul sau celălalt din aceste 
capitaluri nu este plasat în destulă siguranţă, atunci va trebui depus într-
un loc sigur, iar datornicul va fi anunţat, urmând ca banii să fie depuşi 
într-un alt loc sigur. 

În urma acestor puncte testatorul a adăugat că rudelor sale le-a 
fost deja dăruită partea ce li se cuvine.         

Concomitent cu adresa remisă despre moartea episcopului Moga, 
Consistoriul greco-neunit a cerut aprobarea ca pe perioada vacanţei 
scaunului episcopal conducerea clerului diecezan să-i fie încredinţată lui 
Ioan Moga, protopopul protopopiatului Sibiu I şi profesor de teologie; 
cerere la care guberniul a răspuns consistoriului, în 3 noiembrie anul 
curent, indicând că afacerile consistoriale trebuie să se desfăşoare sub 
preşedinţia celui mai vârstnic membru consistorial. 

Totodată Guberniul l-a însărcinat pe primarul Sibiului să dispună 
inventarierea obiectelor preţioase ale caselor clerului greco-neunit şi a 
funcţionarilor săi bisericeşti prin intermediul comisarului magistraturii, 
senatorul Karl Neugeboren, care-i va coopta în această întreprindere pe 
acei indivizi de încredere ce-l vor însoţi pe numitul senator în derularea 
sigilării unor documente şi bunuri. Apoi acesta va înainta Guberniului 
catalogul întocmit spre comparaţie cu inventarul care ar trebuii să se 
găsească în arhiva gubernială. De asemenea este de la sine înţeles că în 
urma încheierii inventarului, obiectele deţinute vor fi iarăşi sigilate, 
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urmând ca până la alte dispoziţii să fie păstrate în ordine desăvârşită 
alături de celălalt exemplar al testamentului şi a documentelor adiacente. 

În timp ce Guberniul a adus la cunoştinţa Cancelariei Aulice a 
Transilvaniei dispoziţiile emise, cere cancelariei remiterea unei directive 
referitoare la următoarea problemă: de către care episcop greco-neunit 
din Ungaria ar trebui să fie hirotoniţi candidaţii la preoţie din cuprinsul 
Transilvaniei în timpul vacanţei scaunului episcopal. 

Prin intermediul unei prezentări ulterioare, Guberniul a examinat 
cererea protopopului Ioan Popassu al districtului protopopesc greco-
neunit Braşov I, care a înaintat rugămintea de a fi numit vicar al 
scaunului episcopal vacant. Cerere la care Guberniul a observat:  

5. Că Guberniul nu deţine puterea de a introduce un vicar şi că în 
cazul de faţă nu poate dispune altceva decât ca afacerile clerului greco-
neunit să fie rezolvate, până la dispoziţii ulterioare, de consistoriul actual, 
ai cărui membri au fost numiţi de răposatul episcop, sub preşedinţia celui 
mai vârstnic asesor, aşa cum s-a întâmplat în anul 1796 după moartea 
episcopului Gherasim Adamovici şi după cum a fost aprobat de la 
locurile mai înalte. 

6. Că cel mai potrivit ar fi ca episcopia vacantă să fie întregită cât se 
poate de curând pe următoarea cale: clerul valah greco-neunit din 
Transilvania să-şi aleagă din mijlocul lui un individ înzestrat cu calităţile 
necesare, iar apoi guberniul să întocmească propunerea de întregire.  

7. Că Guberniul i-a comunicat exarhatului provincial sarcina de a 
întocmi un raport despre discuţiile şi deliberările precedente asupra 
chestiunii în cauză; dacă şi în ce măsură răposatul episcop a fost obligat 
să realizeze şi să deţină o evidenţă a Fondus instructus episcopal sau a 
sumelor de bani adunate în vedere dotaţiei unui seminar greco-neunit şi 
ce creanţe au izvorât din această problemă. 

8. Că problema organizării consistoriului greco-neunit se află în 
dezbatere în urma unei directive aulice din anul 1841.   

Curând după aceea, mitropolitul greco-neunit din Carloviţ, Iosif 
Raiacici, a înştiinţat Cancelaria Aulică Transilvană că, referitor la raportul 
consistoriului greco-neunit transilvănean despre moartea episcopului 
Moga, a instruit consistoriul să dezbată şi să rezolve toate afacerile 
curente, cu excepţia celor strâns arhiereşti, de câte ori este necesar în 
sânul consistoriului sub presedinţia celui mai vârstnic asesor consistorial. 
Totodată mitropolitul a înaintat rugămintea ca în chestiunea întregirii 
diecezei vacante să fie iniţiate cu atât mai repede toate acţiunile necesare 
cu cât credincioşii greco-neuniţi transilvăneni, aflaţi foarte departe de 

Supliment nr. 1, 2017

412



urmând ca până la alte dispoziţii să fie păstrate în ordine desăvârşită 
alături de celălalt exemplar al testamentului şi a documentelor adiacente. 

În timp ce Guberniul a adus la cunoştinţa Cancelariei Aulice a 
Transilvaniei dispoziţiile emise, cere cancelariei remiterea unei directive 
referitoare la următoarea problemă: de către care episcop greco-neunit 
din Ungaria ar trebui să fie hirotoniţi candidaţii la preoţie din cuprinsul 
Transilvaniei în timpul vacanţei scaunului episcopal. 

Prin intermediul unei prezentări ulterioare, Guberniul a examinat 
cererea protopopului Ioan Popassu al districtului protopopesc greco-
neunit Braşov I, care a înaintat rugămintea de a fi numit vicar al 
scaunului episcopal vacant. Cerere la care Guberniul a observat:  

5. Că Guberniul nu deţine puterea de a introduce un vicar şi că în 
cazul de faţă nu poate dispune altceva decât ca afacerile clerului greco-
neunit să fie rezolvate, până la dispoziţii ulterioare, de consistoriul actual, 
ai cărui membri au fost numiţi de răposatul episcop, sub preşedinţia celui 
mai vârstnic asesor, aşa cum s-a întâmplat în anul 1796 după moartea 
episcopului Gherasim Adamovici şi după cum a fost aprobat de la 
locurile mai înalte. 

6. Că cel mai potrivit ar fi ca episcopia vacantă să fie întregită cât se 
poate de curând pe următoarea cale: clerul valah greco-neunit din 
Transilvania să-şi aleagă din mijlocul lui un individ înzestrat cu calităţile 
necesare, iar apoi guberniul să întocmească propunerea de întregire.  

7. Că Guberniul i-a comunicat exarhatului provincial sarcina de a 
întocmi un raport despre discuţiile şi deliberările precedente asupra 
chestiunii în cauză; dacă şi în ce măsură răposatul episcop a fost obligat 
să realizeze şi să deţină o evidenţă a Fondus instructus episcopal sau a 
sumelor de bani adunate în vedere dotaţiei unui seminar greco-neunit şi 
ce creanţe au izvorât din această problemă. 

8. Că problema organizării consistoriului greco-neunit se află în 
dezbatere în urma unei directive aulice din anul 1841.   

Curând după aceea, mitropolitul greco-neunit din Carloviţ, Iosif 
Raiacici, a înştiinţat Cancelaria Aulică Transilvană că, referitor la raportul 
consistoriului greco-neunit transilvănean despre moartea episcopului 
Moga, a instruit consistoriul să dezbată şi să rezolve toate afacerile 
curente, cu excepţia celor strâns arhiereşti, de câte ori este necesar în 
sânul consistoriului sub presedinţia celui mai vârstnic asesor consistorial. 
Totodată mitropolitul a înaintat rugămintea ca în chestiunea întregirii 
diecezei vacante să fie iniţiate cu atât mai repede toate acţiunile necesare 
cu cât credincioşii greco-neuniţi transilvăneni, aflaţi foarte departe de 

reşedinţa mitropolitului care-i arhipăstoreşte şi conduce deocamdată, vor 
duce cu greu lipsa mângâierii spirituale. 

În acelaşi timp Cancelaria Aulică Transilvană a examinat cererile 
lui Ioan Popassu, protopop al protopopiatului greco-neunit Braşov I, şi 
ale lui Ioan Moga, protopop al protopopiatului greco-neunit Sibiu. Cel 
dintâi şi-a reînnoit rugămintea adresată Guberniului de a fi numit vicar pe 
perioada sedisvacanţei argumentând: că există un caz similar precedent 
care s-a petrecut în anul 1796 când Ioan Popovici a fost numit vicar după 
moartea episcopului Gherasim Adamovici; că numirea sa ar aduce mai 
multă siguranţă într-o chestiune cucernică însă nu foarte clar 
reglementată a Bisericii greco-neunite din Transilvania, ceea ce nu s-ar 
întâmpla în cazul în care controlul asupra acestei proceduri şi asupra 
Fondus instructus ar fi transferat consistoriului, care este alcătuit în cea mai 
mare parte din rude ale răposatului episcop Moga; că datorită influenţei 
covârşitoare a numiţilor indivizi (n. n. rudele episcopului Moga) s-ar 
putea uşor întâmpla ca la alegerea unui nou episcop să fie avuţi în vedere 
mai mult membrii familiei Moga, decât un individ capabil; şi, în sfârşit, că 
petiţionarul, în lumina certificatelor înaintate, este pregătit în mod 
desăvârşit pentru această funcţie şi îndeplineşte criteriile cerute. 

Ioan Moga a cerut ca meritele sale să fie avute în vedere în 
momentul ocupării scaunului episcopal vacant. 

IV. În ceea ce priveşte punctele prezentate şi, în special, la cel 
referitor la moştenirea episcopului Moga, Cancelaria Aulică a 
Transilvaniei declară că a salutat măsurile de precauţie ale Guberniului cu 
privire la obiectele valoroase din casa clerului şi la fundaţiile mogaiene şi 
este de părere că Majestatea voastră cu atât mai mult aveţi dreptul să 
confirmaţi testamentul răposatului episcop, cu cât acesta şi-a lăsat cea 
mai mare parte a averii sale în scopul unor fundaţii cucernice şi nu există 
nici un fel de prevederi preaînalte care să stipuleze interzicerea pentru 
episcopii greco-neuniţi a unor asemenea prevederi testamentare 
referitoare la averi, ceea ce se poate presupune că îşi găseşte explicaţia 
prin faptul că episcopul greco-neunit din Transilvania nu deţine moşii şi 
bunuri, ci dimpotrivă îşi trage salariul anual de 4000 florini monedă 
convenţională din fondul sidoxial. 

V. Doar referitor la numitul avocat, prevăzut la punctul c) al 
testamentului, Cancelaria Aulică este de părere că acesta ar trebui în mod 
deosebit însărcinat să evite orice fel de lucruri ce ar putea duce la 
dezacorduri sau contradicţii cu privire la cauza pusă înainte. În afara de 
aceasta Guberniul ar trebuii să instruiască ca capitalurile să fie 
administrate în acelaşi mod şi fel după care se realizează administraţia 
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capitalurilor fundaţiilor: astfel interesele ce urmează a fi înaintate 
episcopului sau locţiitorului său pentru a fi utilizate în conformitate cu 
voinţa donatorului ar fi supravegheate cu mai mare exactitate. Totuşi, 
înainte de a fi publicată preaînalta confirmare a testamentului, Cancelaria 
Aulică consideră, mai cu seamă că capitalurile sunt specificate în 
testament în mod clar, că este necesar să se arate ce şi cât anume din 
această moştenire trebuie dedicat în folosul fundaţiilor menţionate; ceea 
ce îi va fi transmis Guberniului de către Tezaurariat. Abia după ce 
Tezaurariatul îşi va fi întocmit raportul, iar fundaţiile vor fi adjustant în 
mod corespunzător, se va putea expedia preaînalta confirmare a 
testamentului. 

VI. În ceea ce priveşte conducerea diecezei pe parcursul 
sedisvacanţei Cancelaria Aulică consideră că trebuie confirmate 
dispoziţiile Guberniului, iar pentru hirotonirea candidaţilor clericali pe 
perioada sedisvacanţei trebuie înputernicit episcopul Aradului, aşa cum  
s-a întâmplat şi în anul 1796, de aceea Cancelaria Aulică Transilvană 
propune ca de la Preaînaltul loc să-i fie expediată numitului episcop 
greco-neunit indicaţia necesară. 

Pentru că în conformitate cu instrucţiile din anii 1783 şi 1810, 
episcopul greco-neunit al Transilvaniei se află în legătură cu mitropolitul 
Carloviţului doar în chestiunile dogmatice şi eminamente spirituale, 
decurge că între cei doi nu poate fi întreţinută o corespondenţă 
referitoare la alte chestiuni. Din acest motiv pentru a putea proceda în 
siguranţă, Cancelaria consideră că pe perioada sedisvacanţei consistoriul 
trebuie să-şi prezinte permanent corespondenţa în faţa Guberniului, 
mitropolitul urmând a fi de asemenea instruit ca la rândul său să-şi 
prezinte corespondenţa cu consistoriul înaintea Guberniului. 

Cancelaria nu neagă că, pentru menţinerea bunei rânduieli, cel 
mai bine ar fi ca conducerea afacerilor diecezane să-i fie încredinţată unui 
individ capabil şi, aşa cum s-a întâmplat în ocaziile precedente, să fie 
numit un vicar episcopesc până la introducerea unui nou episcop; de 
aceea Cancelaria Aulică consideră că cererile amintite mai sus trebuie să 
fie expediate Guberniului cu sarcina de a prezenta o propunere pentru 
numirea unui vicar şi de a cere o părere de la Tezaurariat cu privire la 
salariul care ar trebui să-i fie acordat acestui vicar temporar.     

VII. În sfârşit, referitor la chestiunea despre alegerea şi 
candidaţia unui nou episcop greco-neunit pentru Transilvania, după 
părerea Cancelariei Aulice chestiunea aceasta a fost atât de bine explicată 
în raportul gubernial din 23 noiembrie anul curent, astfel încât nu 
consideră a fi necesar să adauge ceva respectivului raport, doar că şi după 
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capitalurilor fundaţiilor: astfel interesele ce urmează a fi înaintate 
episcopului sau locţiitorului său pentru a fi utilizate în conformitate cu 
voinţa donatorului ar fi supravegheate cu mai mare exactitate. Totuşi, 
înainte de a fi publicată preaînalta confirmare a testamentului, Cancelaria 
Aulică consideră, mai cu seamă că capitalurile sunt specificate în 
testament în mod clar, că este necesar să se arate ce şi cât anume din 
această moştenire trebuie dedicat în folosul fundaţiilor menţionate; ceea 
ce îi va fi transmis Guberniului de către Tezaurariat. Abia după ce 
Tezaurariatul îşi va fi întocmit raportul, iar fundaţiile vor fi adjustant în 
mod corespunzător, se va putea expedia preaînalta confirmare a 
testamentului. 

VI. În ceea ce priveşte conducerea diecezei pe parcursul 
sedisvacanţei Cancelaria Aulică consideră că trebuie confirmate 
dispoziţiile Guberniului, iar pentru hirotonirea candidaţilor clericali pe 
perioada sedisvacanţei trebuie înputernicit episcopul Aradului, aşa cum  
s-a întâmplat şi în anul 1796, de aceea Cancelaria Aulică Transilvană 
propune ca de la Preaînaltul loc să-i fie expediată numitului episcop 
greco-neunit indicaţia necesară. 

Pentru că în conformitate cu instrucţiile din anii 1783 şi 1810, 
episcopul greco-neunit al Transilvaniei se află în legătură cu mitropolitul 
Carloviţului doar în chestiunile dogmatice şi eminamente spirituale, 
decurge că între cei doi nu poate fi întreţinută o corespondenţă 
referitoare la alte chestiuni. Din acest motiv pentru a putea proceda în 
siguranţă, Cancelaria consideră că pe perioada sedisvacanţei consistoriul 
trebuie să-şi prezinte permanent corespondenţa în faţa Guberniului, 
mitropolitul urmând a fi de asemenea instruit ca la rândul său să-şi 
prezinte corespondenţa cu consistoriul înaintea Guberniului. 

Cancelaria nu neagă că, pentru menţinerea bunei rânduieli, cel 
mai bine ar fi ca conducerea afacerilor diecezane să-i fie încredinţată unui 
individ capabil şi, aşa cum s-a întâmplat în ocaziile precedente, să fie 
numit un vicar episcopesc până la introducerea unui nou episcop; de 
aceea Cancelaria Aulică consideră că cererile amintite mai sus trebuie să 
fie expediate Guberniului cu sarcina de a prezenta o propunere pentru 
numirea unui vicar şi de a cere o părere de la Tezaurariat cu privire la 
salariul care ar trebui să-i fie acordat acestui vicar temporar.     

VII. În sfârşit, referitor la chestiunea despre alegerea şi 
candidaţia unui nou episcop greco-neunit pentru Transilvania, după 
părerea Cancelariei Aulice chestiunea aceasta a fost atât de bine explicată 
în raportul gubernial din 23 noiembrie anul curent, astfel încât nu 
consideră a fi necesar să adauge ceva respectivului raport, doar că şi după 

opinia acesteia instrucţia ce urmează să-i fie dată episcopului trebuie 
revizuită şi modificată în coînţelegere cu guberniul. Din moment ce 
întregirea cât mai grabnică a episcopiei aflate în discuţie este dorită atât 
de către Guberniu, cât şi de către arhiepiscopul Carloviţului, şi având în 
vedere că dificultatea din cauza căreia episcopia greco-neunită 
transilvăneană a fost lăsată vacantă din anul 1796 până în anul 1810, 
anume din cauza lipsei unor indivizi capabili, nu pare a mai exista, 
deoarece mai mulţi clerici tineri greco-neuniţi au fost educaţi în seminarul 
de aici, Cancelaria Aulică Transilvană înaintează rugămintea ca 
Majestatea voastră să binevoiască preagraţios să aprobe ca în sensul 
decretelor preaînalte existente şi a obiceiului existent să fie permis a se 
purcede la alegerea unui nou episcop greco-neunit transilvănean.    

Kmosko m. p. 23/12. 
La punctul I trebuie avute în vedere cele necesare pentru 

asigurarea fundaţiilor prevăzute de lăsământul episcopului, iar în ceea ce 
priveşte prevederile dedicate episcopiei nu trebuie reînoit nimic. 

Din moment ce episcopul Moga a fost îndreptăţit să întocmească 
un testament, iar prevederile acestuia slujesc o cauză nobilă, preaînalta 
confirmare a acestui testament nu poate fi refuzată sub nici o formă. Nu 
se obiectează nimic împotriva intenţiei Cancelariei Aulice de a expedia 
această confirmare doar atunci când capitalul prevăzut pentru fundaţie va 
fi pus în siguranţă. Se înţelege de la sine că acest capital fundaţional 
trebuie administrat în modul prevăzut. 

Directiva pe care Cancelaria Aulică intenţionează să o trimită 
avocatului prevăzut în testament este de prisos, deoarece acolo sunt 
prezentate probleme ce ţin de datoria oricărui avocat. Lipseşte însă un 
motiv suficient de bun pentru a interzice Cancelariei Aulice emiterea 
acestui decret. 

La punctul II. Episcopul Aradului nu va hirotoni preoţi dacă nu i 
se va cere acest lucru din partea consistoriului. 

Numirea unui vicar al scaunului episcopal vacant pare a fi 
indispensabilă, cu atât mai mult cu cât vicarul actual indică faptul că 
aproape toţi asesorii consistoriului sunt rude ale răposatului episcop şi de 
asemenea se înrudesc între ei.       

În urma preaînaltei dispoziţii nr. 2716 din 8 august 1783, 
arhiepiscopul Carloviţului nu are dreptul să exercite nici o influenţă 
jurisdicţională asupra diecezei greco-neunite din Transilvania şi asupra 
conducerii acesteia. Conform celor scrise de vicar în scrisoarea sa, din 15 
noiembrie anul curent, expediată către vicepreşedintele Cancelariei Aulice 
Transilvane, reiese în mod clar că oferta sa nu poate fi luată în 
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considerare. Instrucţia Cancelariei Aulice conform căreia corespondenţa 
dintre mitropolit şi consistoriu nu poată fi sustrasă de sub controlul 
Guberniului pare a fi justificată. 

La punctul III. într-adevăr nu există niciun motiv pentru a amâna 
alegerea unui nou episcop şi de a schimba ceva în alegerea, pe calea deja 
etablizată, a indicaţiei necesare pe care Majestatea Voastră o veţi primi 
spre rezolvare printr-o preaînaltă decizie. 

29 decembrie 1845. Joseph m. p. 
Preaînalta rezoluţie 
Testamentum denati Episcopi Basilius Moga benigne confiamo. 

Consistorio Sede episcopali vacante facultatem ibus sede ipso impetranto 
Clericorum ordinatione ad Episcopum Aradiensem convetendi. In religis 
vero opinionem ereollariac rolibabes. 

Relata ad modalitatem electionis Episcopi graeci ritus non 
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fără amintire dato 8 Ian[uarie] 1846 
văzut în 13 i[anuarie] 
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Sursă: ÖstA, HHStA, Staatsratsakten, Karton 36, nr. 6514.6267/1845. 
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DOCUMENTE MOGAIANE ÎN ARHIVELE  
MITROPOLIEI ARDEALULUI. CONTRIBUŢII 

 
Iuliana Govoreanu, Marioara  Pantiş 

Biblioteca Facultăţii de Teologie ,,Sfântul Andrei Şaguna” Sibiu 
 

,,Aşadar, primul episcop ortodox român din 
Transilvania a păstorit în condiţii deosebit de 
grele, îngrădit de cele 19 restricţii, având de 
purtat lupte cu numeroşi adversari [...] Ca 
unul care a trăit în mijlocul poporului, ca preot 
în Sebeş, episcopul Vasile a fost mereu prezent 
în viaţa bisericească, politică şi culturală a 
păstoriţilor săi, pe care a ştiut să-i îndrume,  
să-i mângâie şi să-i mustre ca un adevărat 
părinte” (Mircea Păcurariu)1 

 
În procesul cercetării ştiinţifice, superioritatea documentelor-

surse a fost conştientizată din cele mai vechi timpuri, fie şi dacă acestea 
au fost adeseori reinterpretate, deturnate, eludate, manipulate, diluate cu 
bună sau rea credinţă. Documentarul Mitropoliei Ardealului, deşi 
masacrat de incendiul provocat de rebelii anului 1849, deţine încă 
suficiente fonduri care-şi aşteaptă cercetătorii. În demersul de faţă, 
propunem o informare, sumară deocamdată, a unui segment din acesta, 
unul referenţial ,,Vasile Moga”. Personalitatea complexă a episcopului 
numit, cum reiese şi din motto-ul acestei lucrări, bine documentată de 
acte diverse, chiar şi nu îndestul de numeroase socotind anii 
episcopatului său, citite ori recitite fără nici o idee preconcepută, trebuie 
să-şi ocupe locul cuvenit în cunoaşterea devenirii societăţii ortodoxe 
româneşti transilvane, cu bune şi mai puţin bune, dar cât mai aproape de 
adevăr, atâta cât ne este dat să-l cuprindem. Distanţa în timp de la 
plecarea sa dintre cei vii ne permite şi ne obligă. Grupajul de faţă, realizat 
de slujitorii Bibliotecii Facultăţii de Teologie ,,Sfântul Andrei Şaguna” 
Sibiu şi colaboratorii lor, este o primă şansă de realizare a unei astfel de 
misiuni, aici făcându-se o  prezentare succintă, cu caracter informativ, a 
unor surse compatibile cu o cercetare ştiinţifică de tip clasic, sesizându-se 
lipsuri şi posibile completări ulterioare etc. 

                                                           
1 Mircea Pãcurariu, Cãrturari sibieni de altãdatã, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2002, pp. 47-
55.   
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Despre ceea ce a fost Arhiva Consistorială înaintea păstoririi 
marelui ierarh Andrei Şaguna, din care aceasta a evoluat, s-a scris sumar, 
dacă nu doar aluziv.2 Ea, însă, trebuie să fi deţinut fonduri cel puţin din 
anul 1761, odată cu debutul activităţii episcopului Dionisie în Ardeal, 
culminând cu cea produsă în timpul episcopilor Ghedeon Nichitici, 
Gherasim Adamovici şi, mai ales, Vasile Moga (1811-1845). 

Pentru susţinerea acestei afirmaţii, avem la îndemână cele câteva 
Protocoale ale Şedinţelor Consistorialiceşti, păstrate după incendiul din anul 
1849 în arhiva curentă a Mitropoliei Ardealului, dar, mai ales, Protocoalele 
Comisiilor (Poruncilor) din parohiile transilvane, păstrate încă, fie şi 
deficitar, unele publicate (Matei Voileanu, Sterie Stinghe, Ilarion Puşcariu 
etc), altele aduse ,,la Mitropolie, pentru a fi salvate şi studiate”, cine ştie câte 
prin parohii. La momentul intersecţiei celor două prime păstoriri 
româneşti ale eparhiei ardelene s-au petrecut însă dramaticele evenimente 
paşoptiste. Atunci, fenomenul continuităţii unui corpus documentar 
închegat al administraţiei bisericeşti ortodoxe transilvane a fost întrerupt, 
schilodit, parţial ratat. Ne gândim la incendierea tuturor bunurilor 
Episcopiei Ardealului, din Casa Clerului din Sibiu (strada Nicolae 
Bălcescu, număr 5), case pe care le achiziţionase tocmai Vasile Moga, 
printr-o străduinţă greu de descris, cu cel puţin trei decenii înainte, din 
banii credincioşilor români. Casele erau acum sediu nu doar al 
Consistoriului şi teoretic al Seminariului, ci, din anul 1846 al vicareşului 
general Andrei Şaguna şi din anul 1848 al episcopului Andrei. Prăpădul 
care s-a petrecut acolo ni-l  prezintă, ca un martor ocular ce a fost, Ioan 
Hanea,3 ginerele protopopului asesor consistorial poplăcean Petre Bădilă, 
la rându-i  căsătorit cu o nepoată a episcopului Moga. Informaţiile sale 
devin mai mult decât convingătoare, dramatice, dacă sunt coroborate cu 
cele ale lui Andrei Şaguna4 însuşi: „[…] Casa clerului s-a prădat şi s-a jăfuit cu 
totul, şi adecă nu numai chiliile mele, care cu multe cheltuieli le-am fost înzestrat, s-au 
jăfuit, ci încă odorele episcopesci, preoţesci şi diaconesci, împreună cu capela episcopescă 
şi cu cărţile dintr-însa şi totă biblioteca mea, preste 3000 de cărţi s-au prădat [...] 
Pentru care intemplări nenorocose nu s-ar putea astadi seversi la episcopia nostră nici 
o slujbă D[umne]dee[a]sca de nu s-ar fi îndurat a dărui” braşovenii. Iar Ioan 
                                                           
2 Ana Grama, ,,Fondurile şaguniene-o moştenire inestimabilã în Arhiva Mitropoliei 
Ardealului”, în volumul Mitropolitul Andrei Şaguna-creator de epocã în istoria Bisericii Ortodoxe 
din Transilvania, Sibiu, Editura Andreiana, 2008, pp. 388-422. 
3 Ioan Hanea, Seminariul teologic şi pedagogic „Andreian” al archidiecesei ortodocse române din 
Transilvania, Sibiu, 1884, pp. 9-10. 
4 Andrei Şaguna, ,,Actele soborului bisericei ortodocse rãsãritene din anul 1850”, în 
Actele soboarelor Bisericei greco-resãritene din Ardeal din anii 1850 şi 1860, Sibiu, Tipografia 
Diecesanã, 1860, p. 25. 
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2 Ana Grama, ,,Fondurile şaguniene-o moştenire inestimabilã în Arhiva Mitropoliei 
Ardealului”, în volumul Mitropolitul Andrei Şaguna-creator de epocã în istoria Bisericii Ortodoxe 
din Transilvania, Sibiu, Editura Andreiana, 2008, pp. 388-422. 
3 Ioan Hanea, Seminariul teologic şi pedagogic „Andreian” al archidiecesei ortodocse române din 
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Hanea scria că: ,,[…] Dacă cu ocasiunea ocupării Sibiiului, prin armata 
revoluţionară a lui Bem, în martie 1849, nu se întempla vandalismul cel mai barbar 
în reşedinţa episcopului Şaguna, dacă în mai multe zile nu se întreţinea în mijlocul 
curţii un foc continuu tot numai cu protocoale şi cu acte-ceea ce scriitorul acestora cu 
ochii proprii a vezut fara a fi putut împedeca-dacă în modul acesta, prelungă tote 
celelalte din reşedinţa episcopescă, nu s-ar fi devastat dimpreună şi întreg arhivul”. 

Ulterior, lipsa documentelor de referinţă din istoria Bisericii 
Ortodoxe ardelene, mai  ales în legătură cu documentele de proprietate 
asupra bunurilor nemişcătoare, a fost atribuită de neprieteni lipsei de 
educaţie a românilor, urmărindu-se compromiterea lor şi din punctul de 
vedere al capacităţilor funcţionăreşti, administrativ-organizatorice etc. 
Într-adevăr, lipsa unei experienţe şi a unui exerciţiu birocratic în ceea ce-i 
priveşte pe români era reală în măsura în care o subunitate instituţională 
cum era arhiva se dovedea greu de organizat, marcante fiind în acest sens 
lipsa mijloacelor materiale ale românilor, în majoritate încă lipsiţi de 
drepturi şi de bunuri până în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. 

De aici decurgea şi lipsa posibilităţii de a educa populaţia 
românească rurală corespunzător unei societăţi marcate de civilizaţia 
scrisului şi cititului. Şi totuşi, chiar fără o analiză detaliată a fenomenului, 
câteva date de bun simţ, dar şi dovezi exprimate în clar, incontestabile, 
ne obligă la a contrazice afirmaţii absolutist-negative despre arhivele 
noastre. În societatea sibiană unele practici tradiţionale şi inovaţii, 
libertăţi şi restricţii, normele privind arhivarea documentelor comunitare, 
oricât ar părea de ciudat, sunt, păstrând proporţiile, sincrone şi aproape 
similare la români ca şi la saşi. Deşi, nu se pot exclude diferenţe majore 
între constituirea unor fonduri  arhivistice săseşti precedente, din afara 
mediului ecleziastic, mai ales particulare şi de grup. Pentru documentarea 
acestor afirmaţii trimitem la două studii paralele, apărute sub genericul 
,,Arhive Bisericeşti Transilvane”:5 Monica Vlaicu, ,,Câteva date despre 
arhivele Bisericii Evanghelice C. A. din România” şi Ana Grama, 
,,Secvenţe dintr-o posibilă istorie a Arhivei Mitropoliei Ortodoxe a 
Ardealului”, din care vom folosi informaţii şi mai jos. Stimularea aproape 
concomitentă a unor astfel de acţiuni se datora întâi mediului general 
cultural-administrativ similar pentru ambele comunităţi, specific în tot 
Imperiul Habsburgic. Dar, nu în ultimul rând, şi unei stări competitive, 
grijii românilor de a nu rămânea îndărăt. Conştiinţa de sine în această 
chestiune este exprimată concis de către unul dintre funcţionarii 
Episcopiei Ortodoxe, prezent la distrugerea bunurilor din sediul 
                                                           
5 În volumul Ana Grama la 70 de ani, coordonat de Ioan Lãcãtuşu, Sfântu Gheorghe, 
Editura Eurocarpatica, 2010, pp. 279-286. 
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episcopal, în martie-iulie 1849, în viitor arhivist-secretar-asesor şagunian 
pe termen lung, citat mai sus, Ioan Hanea: ,,Arhiva consistorială [...] o 
limpede lumină, un călăuz sigur în tote amenuntele şi fasele prin care a trecut Biserica 
românilor”. 

Începuturile preocupărilor speciale, inclusiv teoretice, pentru 
organizarea arhivelor structurilor administrative, ecleziastice româneşti 
transilvane, sunt, totuşi, defavorabile românilor. Cele săseşti, valorificau, 
şi în această împrejurare, o autonomie şi stare materială privilegiată, în 
vreme ce ortodoxia nici nu era o religie pe deplin receptă. De altfel, după 
consumarea uniaţiei, despre o arhivă a Bisericii Ortodoxe nici nu putea fi 
vorba înainte de reactivarea unei structuri imanente Episcopiei 
Ortodoxe, în anul 1762, cu sediul la Sibiu/Răşinari.6 După această dată 
ea trebuie să fi fiinţat. Actele ei trebuie să fi existat (fie şi de după anul 
1762), pentru că la Consistoriu se alcătuiau acte şi de aici erau trimise 
subordonaţilor protopopi, iar de aici tuturor preoţilor. Iar înainte de a 
trimite comisii, aici se preluau dispoziţiile-acte ale „mai marilor”, care, la 
acea dată, erau şi numeroşi, şi diverşi: curte, guberniu, Tablă (regească), 
mitropolitul de la Karlowitz, magistraturile oraşelor, ,,domnii de pământ ai 
locului”.7 

La începuturi, purtată dintr-o reşedinţă în alta, fără personal 
calificat şi cu respect profesional  pentru „cuvântul scris” insuficient 
exersat, în afara cărţilor religioase etc., arhiva Episcopiei Ortodoxe nu o 
fi fost nici prea bogată, nici prea bine constituită. În anul 1826, de 
exemplu, se reclamă că slujitorii ei nu erau plătiţi şi cheltuielile de regie, 
mai ales hârtia şi poşta, erau un lux: „[…] să porunceşte, spre ştiinţă şi 
îndreptare, ca din globeala de bani ce vin de a să pune asupra vreunui vinovat ce să 
judecă la Scaonul Besericesc, să să împărtăşească şi cănţălăria episcopească”.8 Şi 

                                                           
6  Cele mai vechi au rãmas la vechea Mitropolie, devenitã Episcopie Greco-Catolicã. 
7 ,,Existenţa şi funcţionarea Arhivei Episcopiei Ortodoxe preşaguniene din Ardeal este confirmatã şi 
prin date dintre cele mai convingãtoare. Dincolo de logica normalã a lucrurilor, asociatã funcţionãrii 
reînfiinţatei Episcopii, invocatã mai sus, ea este atestatã cel puţin de faptul cã, începând cu anul 1780, 
zeci de „ordinaţiuni”, care veneau şi plecau de la/la Episcopie, din Rãşinari şi Sibiu-din Canţelarie-
erau prelucrate, reconcepute şi retransmise sub poruncã la protopopiate. Protopopii, la rândul lor, 
prelucrându-le într-o cancelarie proprie, pãstrând şi ei toate actele (orighinaruli şi copii-vidimate sau nu, 
concepturi etc.), le trimiteau parohilor, care erau obligaţi sã le însemneze la protocol şi sã le 
popularizeze. La rândul lor cei cca. 30 protopopi rãspundeau Consistoriului prin aceeaşi cancelarie, 
cum lor le rãspunseserã parohii, prin actele arhivelor sãteşti, de altfel, modeste, dar incontestabile. 
Creatorii actelor şi destinatarii lor direcţi erau, totuşi, greu de gãsit.  Dispoziţiile erau ba pentru ca 
Preoţii sã nu mai fie notari, dar şi candidaţii la preoţie sã înveţe şi pentru a fi notari etc.”. Cf. Ana 
Grama la 70 de ani, p. 284.    
8 Biblioteca Mitropoliei Ardealului, Colecţii speciale, Fond Ms., Protocoalele comisiilor, 
Protocoale, Trapold, ms. 1826 (în continuare B. M. A.), apud Ana Grama, ,,Secvenţe dintr-
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Preoţii sã nu mai fie notari, dar şi candidaţii la preoţie sã înveţe şi pentru a fi notari etc.”. Cf. Ana 
Grama la 70 de ani, p. 284.    
8 Biblioteca Mitropoliei Ardealului, Colecţii speciale, Fond Ms., Protocoalele comisiilor, 
Protocoale, Trapold, ms. 1826 (în continuare B. M. A.), apud Ana Grama, ,,Secvenţe dintr-

totuşi, ca un paradox, la sfârşitul secolului al XVIII-lea avem Protocoalele 
sesiilor Conzistorialiceşti [...] sub prezidiumul [...] vicareşului şi assesorilor, de un 
nivel impresionant, modele pentru sistemele ulterioare târzii. Aceste 
realizări nu erau formale şi înfăptuite exclusiv pentru a îndeplini o 
poruncă (pentru cele parohiale începând cu anul 1780), ci erau 
substanţiale, în unii ani înregistrându-se aproape 2000 de primiri şi ieşiri. 
Impresionantă şi plină de semnificaţii este cererea de a se strânge 
documente de la parohii în arhiva episcopiei, începând din anul 1786,9 
care aparţine lui Ghedeon Nichitici, pe fondul tulburărilor şi pierderii de 
documente din anii Horiadei. În 23 mai 1840, episcopul Vasile Moga10 
intervine şi el cu o cerere similară. Dar, totul a fost (aproape) zadarnic; 
arhiva consistorială a ars, la fel şi multe alte arhive ecleziastice, 
protopopeşti şi parohiale. 

Chiar dacă în zilele noastre par a fi publicate deja informaţii 
arhivistice numeroase, ceea ce dorim să valorificăm în această intervenţie, 
şi în cele ce vor urma, are ca scop întregirea şi corectarea unor clişee, 
deschiderea unor piste pentru recuperarea actelor pierdute, unele doar 
,,în uitare”, să aducă la suprafaţă şi să pună la îndemâna tuturor 
beneficiarilor date şi fapte noi. Sigur, o prezentare exhaustivă a 
subiectului se va putea face abia în viitor, acum procedându-se doar la 
stabilirea unor structuri de potenţial interes, însoţite de câteva descrieri 
exemplificative. 

Obiectivul expus mai sus ne-a făcut ca în iarna anilor 2009-2010 
să transliterăm, în colaborare, şi să stocăm pe suport CD, în formă 
nefinisată încă, Protocolul Comisiilor Conssistorialiceşti din anul 1799,11 care 
beneficiază deja de câteva articole valorificatoare. Acesta este acreditat ca 
cel mai vechi document/registru, identificat până acum, care se 
păstrează, parţial, în arhiva de care ne ocupăm, unul dintre cele câteva 
care au scăpat „de focul rebeliei”, un diarium de o deosebită importanţă. 

                                                                                                                                        
o posibilã istorie a Arhivei Mitropoliei Ortodoxe a Ardealului”, în volumul Ana Grama 
la 70 de ani, p. 282. 
9 Idem, ,,Mesajul scrisului românesc din documente sãteşti transilvane (1780-1850)”, în 
Revista Arhivelor, numãr 4, 1989, pp. 349-356. 
10 Protocoale, Boroşneul Mic: ,,Deacã sã aflã în protopopiatul Sf. Tale vreo bisericã înzestratã cu 
ceva moşie arãtoare, sau de fân, sau cu vreo pãdure şi despre aceea ar fi şi vreun document în scris, 
acela, sau în original, sau în copie vidimate sã-l trimiteţi încoace spre pãstrare la Arhivumul episcopesc, 
ca nu cumva sã sã piarzã”. 
11 Se pãstreazã în Arhiva Mitropoliei Ardealului (în continuare A. M. A.), de unde 
provin toate documentele ce nu poartã altã menţiune. Transliterarea a fost realizatã de 
cãtre cercetãtor Ana Grama, iar CD-ul nefinisat se afla în Arhiva Bibliotecii 
Mitropolitane şi a Muzeului ASTRA Sibiu. 
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Registru al sesiilor consistoriale, cum mai era numit, este incomplet, păstrând 
doar documente ce provin din lunile iulie-decembrie ale acelui an. 
Regretabilele lipsuri nu scad cu nimic valoarea informaţiilor pe care le 
stochează fragmentul care ne-a rămas. Referindu-se la chestiuni 
fundamentale, ori la unele secvenţiale, uneori incomode, ele trebuie 
cunoscute pentru că fac parte din viaţa instituţiilor şi a comunităţilor 
româneşti, ca unele dintre extrem de puţinele mărturii ce au supravieţuit 
vicisitudinilor vremii.   

 

  
 

Figura 1 şi 2: File din Protocolul Sesiilor, 1799, document 900, în care 
existenţa şi utilizarea arhivei retrospective este evidentă, ca un fapt 
obişnuit: ,,900. Ioan Popovici, din Sas Almas, adm. prot. Medieşului, prin relaţia 
de la 3-tia sept., Prez: 23 oct. a. c., asupra fostului prot. acolo, Stan Popovici, cum că 
după porunca Cons[istoriului] în trei rânduri au cerut Arhivumul  şi Comissiile cele 
mai dinainte ale protopopii sale ca să i să dea unuia ce în treaba aceasta este ca 
interimal adm[inistrator] orânduit şi tot să împotriveşte nedându-i nice un răspuns. 
Mai încolo arată că prot. nu au ţinut însă Comisiile care trebue să le aibă, cerându-le 
prin  orânduiţii lui deputatuşi, au zis că le-au perdut, pentru aceea să roagă ca 
Cons[istoriul] să mijlocească mai aspră mijlocire, sau să plătească unui scriitoriu 
deacă le-au pierdut de a le prescrie din arhivumul Cons[istorialicesc]. R. Fostului 
prot[opop] Stan Popovici să i să poruncească ca până în 14 zile de la datumul aicea 
pus, negreşit cu tot arhivul prot[opopesc] înaintea Cons[istoriului] spre a i să da celui 
în dregătoria aceasta rânduit, spre a putea săvârşi lucrurile cele întâmplătoare mai 
lămurit. Mai încolo, interimal adm[inistratorul] să i să poruncească ca slujbele cele ce 
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pus, negreşit cu tot arhivul prot[opopesc] înaintea Cons[istoriului] spre a i să da celui 
în dregătoria aceasta rânduit, spre a putea săvârşi lucrurile cele întâmplătoare mai 
lămurit. Mai încolo, interimal adm[inistratorul] să i să poruncească ca slujbele cele ce 

sânt diregătorii sale încredinţate, de nu va avea cuvioasă pricină a împiedecări, în 
persoana sa chiar să le săvârşească iară nu cu deputaşuş”. 

Având în vedere vitregiile prin care au trecut arhivele bisericeşti, 
inclusiv cele nenumite aici, atragem atenţia că starea lor de conservare 
este departe de a fi mulţumitoare. Unele sunt deficitare încă de la 
completare, bisericile sărace nepermiţându-şi să-şi procure registre de 
bună calitate, la un moment dat tipizate şi impuse ca absolut obligatorii 
pentru orice parohie. Majoritatea au fost donate sau adunate de la 
parohii, unele dintre ele deteriorate din negrija slujitorilor bisericilor. 
Transliterarea din grafie chirilică şi de tranziţie s-a făcut cu sprijinul 
doamnei Ana Grama.  
 

Semnalări 
 

Cu prilejul lucrării de faţă ne-am propus să semnalăm câteva 
piese recuperate de la distrugere din fonduri modeste faţă de cele iniţiale, 
în care se găsesc ceea ce noi am numit corpusuri de documente mogaiane 
din Arhiva Mitropoliei Ardealului, Arhiva Consistorială şi Arhiva 
Bibliotecii Mitropolitane. 
 

Arhiva Mitropoliei Ardealului 
 

Din primul fond numit aici s-au recuperat câteva Protocoale ale 
Sesiilor Consistorialiceşti/Exhibite ale şedinţelor consistoriale şi Indexuri, 
toate înregistrate în lista inventar a Arhivei Mitropoliei Ardealului ca 
,,Registre de procese verbale”. 

Nota bene: numim grafie chirilică inclusiv scrierea care foloseşte 
câteva litere în locul slovelor clasice, numit alfabet de tranziţie.  

Conform cunoştinţelor noastre actuale, după incendiul din martie 
1849 numit deja, s-au mai păstrat următoarele Protocoale ale sessiilor 
conzistoriale: număr 1, pentru anul 1799, scris cu chirilice-alfabet de 
tranziţie; număr 2, pentru anul 1808, scris idem. La sfârşitul fiecărei 
fascicole: ,,Transporiatur b. m. Expediturae Gub[ernia]lis Officio fine procuranda 
in linguam Latinam translationis” sau un text similar; număr 3, pentru anul 
1810, scris cu chirilice, are însemnări asemănătoare cu cele din 1808; 
număr 4, pentru anul 1811: până în iulie e scris cu chirilice; documentele 
din august nu apar în protocol; şedinţele din 13, 17, 24 septembrie sunt 
scrise ca mai sus, iar de la aceea din 27 septembrie începe redactarea în 
limba latină, evident cu litere latine. Fascicolele din noiembrie şi 
decembrie poartă semnătura ,,Basilius Moga”; numerele 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
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11, pentru anii 1812, 1814, 1816, 1817, 1820, 1841 şi respectiv 1842 sunt 
scrise în limba latină. Primul registru care urmează revoluţiei este scris 
din nou cu chirilice. 

Ne vom opri sumar asupra câtorva registre mogaiane, dintre anii 
1811-1845, 8 Protocoale şi un registru Index de Exhibite. Unele dintre ele 
pot fi copii ce urmau a fi trimise la guberniu, traduse în limba latină, 
reîntoarse?! După venirea lui Vasile Moga în eparhie, chiar şi spre 
sfârşitul anului 1811, protocoalele Comisiilor Sessilor păstrate sunt grafiate 
numai într-o latină impresionantă, de altfel. 
 

Protocoale ale Sesiilor Consistorialiceşti/Exhibite 
 

Protocolul sesiilor, 1811. Dacă Protocolul din anul 1811 nu ar fi 
fost scris pe o perioadă atât de extinsă cu caractere chirilice, am fi putut 
crede că acest exemplar, ca şi cele ce urmează din anii mogaiani, ar face 
parte dintre cele ce trebuiau trimise la guberniu, în limba maghiară, 
germană sau latină. Episcopul Vasile Moga alesese să ,,dubleze” 
protocoalele originale cu unele scrise în limba latină. Altfel, este valabilă 
şi presupunerea că, tânărul episcop avea un ascendent evident pe acest 
palier asupra celorlalţi, s-a gândit să-l valorifice, impunându-se prin 
cultura sa şcolar-latinistă. Dimensiuni: 41x25x16 cm. Descriere: coperţi 
cartonate groase; legătura cotorului din piele maro, cu nervuri, 
deteriorată în partea superioară şi inferioară; colţuri din piele maro, urme 
şnururi. Grafie: cu caractere chirilice, iar ultima parte, cu caractere latine, 
în limba latină.  

Protocolul sesiilor, 1812. Dimensiuni: 41x27x13 cm. Descriere: 
coperţi cartonate groase, deteriorate; 3 şnururi (1 pe coperta superioară, 2 
pe coperta inferioară). Grafie: cu caractere latine.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: Protocolul sesiilor, 1812 
Protocolul sesiilor, 1814. Dimensiuni: 42x26x9 cm. Descriere: 

copertă inferioară lipsă, copertă superioară cartonată groasă, deteriorată, 
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Figura 3: Protocolul sesiilor, 1812 
Protocolul sesiilor, 1814. Dimensiuni: 42x26x9 cm. Descriere: 

copertă inferioară lipsă, copertă superioară cartonată groasă, deteriorată, 

cu urme a 2 şnururi; cotor deteriorat. La sfârşit: fascicol colegat cu pagini 
de altă dimensiune [37,2x23x2,5 cm.]. Grafie: cu caractere chirilice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4: Protocolul sesiilor, 1814 
 

Protocolul sesiilor, 1816. Dimensiuni: 42x27x8 cm. Descriere: 
legătura cotorului uzată la capete; 2 şnururi păstrate pe coperta 
superioară şi 1 şnur pe coperta inferioară. Grafie: cu caractere latine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5: Protocolul sesiilor, 1816 

 

Protocolul sesiilor, 1817. Dimensiuni: 42x27x7 cm. Descriere: 
legătura cotorului uzată în partea de jos a coperţii superioare; coperţi cu 
colţuri deteriorate; 4 şnururi. Grafie: cu caractere latine. 
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Figura 6: Protocolul sesiilor, 1817 
 

Protocolul sesiilor, 1820. Dimensiuni: 41x25x8 cm. Coperţi 
cartonate groase, deteriorate, cu etichetă stilizată pe coperta superioară; 
cotor legat în piele maro, cu nervuri. Grafie: cu caractere latine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7: Protocolul sesiilor, 1820 
 

Procese verbale, 1841. Dimensiuni: 40x25x4 cm. Descriere: 
coperţi cartonate, cu model floral roşu, cu galben şi gri, imprimat, uşor 
deteriorate; etichetă mare albă, în formă stilizată, pe coperta superioară; 
colţuri si cotor din piele maro; 2 şnururi pe coperta superioară, 1 şnur pe 
coperta inferioară. Grafie: cu caractere latine. 

Procese verbale, 1842. Dimensiuni: 40x26x4 cm. Descriere: 
coperţi cartonate, cu model geometric imprimat-romburi, negru şi galben 
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Figura 6: Protocolul sesiilor, 1817 
 

Protocolul sesiilor, 1820. Dimensiuni: 41x25x8 cm. Coperţi 
cartonate groase, deteriorate, cu etichetă stilizată pe coperta superioară; 
cotor legat în piele maro, cu nervuri. Grafie: cu caractere latine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7: Protocolul sesiilor, 1820 
 

Procese verbale, 1841. Dimensiuni: 40x25x4 cm. Descriere: 
coperţi cartonate, cu model floral roşu, cu galben şi gri, imprimat, uşor 
deteriorate; etichetă mare albă, în formă stilizată, pe coperta superioară; 
colţuri si cotor din piele maro; 2 şnururi pe coperta superioară, 1 şnur pe 
coperta inferioară. Grafie: cu caractere latine. 

Procese verbale, 1842. Dimensiuni: 40x26x4 cm. Descriere: 
coperţi cartonate, cu model geometric imprimat-romburi, negru şi galben 

pe fond roşu, uşor deteriorate, cu etichetă mare albă, în formă stilizată, 
pe coperta superioară; colţuri si cotor din piele maro; 2 şnururi pe 
coperta superioară, 1 şnur pe coperta inferioară. Grafie: cu caractere 
latine. 

 
 

 
 

 
 
 

 
Figura 8 şi 9: Procese verbale, 1841-1842 

 
Indexuri 

 
Registru-alfabetar, cu rezumate după numele temei 

principale/a personajului principal, emitent/subiect. Adeseori, în mod 
foarte eficient, indicaţiile se reiau la mai multe referinţe, asemenea celor 
dintr-un fişier de indexare coordonată, de succes în anii 1970. 

Registru Index alfabetic 1821-1823, asociat Protocoalelor Sessiilor, 
Exhibite din vremea mogaiană, recuperat din foc. Dimensiuni: 41x27x4 
cm. Descriere: coperţi cartonate, foarte deteriorate, cu etichetă mare, în 
formă stilizată, pe coperta superioară; cotor şi colţuri din piele maro, 
deteriorate. Grafie: cu caractere latine, în limba română. 
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Figura 10 şi 11: Registru Index alfabetic, 1821-1823 
 

Arhiva Bibliotecii Mitropolitane 
 

Manuscrise-Protocoale de porunci 
 

Dacă nu se face altă menţiune, toate documentele sunt grafiate în 
limba română cu chirilice-alfabet de tranziţie. Transliterarea s-a făcut mai 
ales pentru revelarea conţinutului documentelor, fără a se marca titlul, 
completarea cuvintelor cu litere, prescurtătile clasice, scrierea suprapusă, 
litere finale mute şi alte reguli de transcriere paleografică. S-a renunţat la 
unele majuscule socotite de noi ca provenind din necunoaştere sau 
deficit de pană. 

Protocoalele de porunci reprezintă registre în care, începând cu 
anul 1780, fiecare paroh/protopop trebuia să copieze ,,ordinaţiunile” 
care veneau de la superiori. În Biblioteca Mitropoliei Ardealului se 
păstrează cel puţin 14 astfel de registre, parţial deteriorate, în mai mică 
sau mai mare măsură, ajunse în această colecţie ca donaţii din sate sau 
alte locuri. În anii 1979-1982 ele au fost cercetate şi parţial transliterate 
de cercetătoarea Ana Grama, coroborate cu cele publicate deja şi între ele 
şi, de obicei, acolo unde problemele tratate se repetau, în propriile 
evidenţe sunt reluate doar sursele, cu numere de emitere pentru o mai 
bună identificare şi eventual corectare a numerelor greşit copiate, 
indescifrabil scrise etc. Aceasta poate fi lucrarea firească anterioară 
cercetării complexităţii/diversităţii poruncilor emise/preluate, ştiut fiind 
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păstrează cel puţin 14 astfel de registre, parţial deteriorate, în mai mică 
sau mai mare măsură, ajunse în această colecţie ca donaţii din sate sau 
alte locuri. În anii 1979-1982 ele au fost cercetate şi parţial transliterate 
de cercetătoarea Ana Grama, coroborate cu cele publicate deja şi între ele 
şi, de obicei, acolo unde problemele tratate se repetau, în propriile 
evidenţe sunt reluate doar sursele, cu numere de emitere pentru o mai 
bună identificare şi eventual corectare a numerelor greşit copiate, 
indescifrabil scrise etc. Aceasta poate fi lucrarea firească anterioară 
cercetării complexităţii/diversităţii poruncilor emise/preluate, ştiut fiind 

că nici protopopii, nici parohii nu primeau/reţineau întotdeauna porunci 
identice. Când va exista o voinţă reală în reparaţia gestului antiromânesc 
agresiv, arderea arhivei româneşti ortodoxe, documentele pot fi re-
aranjate în ordine şi astfel, Arhiva Consistorială arsă în 1849, să fie 
reconstituită. Mai mult chiar decât recuperarea informaţiilor, faptul ar fi 
meritoriu măcar ca un gest de restitutio (aproape) in integrum, a unui 
bun cultural şi documentar răpit unei societăţi deja sărăcită în toate prin 
neprietenia conlocuitorilor. 

Cele mai importante dintre caracteristicile ,,porâncilor” sunt 
dezvăluite încă de la primul ordin care le introducea ,,sub grea pedeapsă”, ca 
,,nimeni să nu se mai poată mântui cu neştiinţa”, cu necunoaşterea voinţei celor 
înalte şi preaînalte. Intitulate Protocoalele comisiilor împărăteşti, gubernialiceşti, 
consistorialiceşti, episcopeşti, au fost introduse printr-o ordinaţiune/poruncă 
reprodusă mai jos. Protocoalele de porunci nu s-au ţinut aşa cum se 
dorea, au fost incomplete chiar la data începuturilor lor, unele au pierit în 
diverse împrejurări, dar cele care au rămas înlocuiesc, pe cât posibil, 
informaţii din Arhiva Consistorială de la Sibiu de până în toamna anului 
1849. Unele protocoale, din alte fonduri, au fost de mult publicate,12 ca 
nişte grupaje pe ani diverşi, după cum erau descoperite ,,pe sate”. Vom 
prezenta, în cazul unor Registre-Protocoale câteva documente premogaiane, 
pentru evidenţierea continuităţii fondurilor arhivistice ortodoxe, inclusiv 
ca tematică şi mod de administrare, într-o epocă în care episcopia nu 
dispunea nici măcar de un ierarh, dar serviciile indispensabile activităţilor 
curente funcţionau.  
 

Protocoale de porunci premogaiane 
 

 Un protocol atipic, din Bungard, intitulat Însemnări vechi, 
acoperind o perioadă pre, dar şi mogaiană, document pe care, teoretic, 
trebuia să-l deţină fiecare parohie.  
 Ms. 43-V/8. Parohia Bungard, sec XVIII-XIX (1795-1815): 
Însemnări vechi despre biserica din Bungard. Dimensiuni: 24,4x20,2 
cm. Alte informaţii: coperţi cartonate uzate; cotor şi colţuri din piele 
maro închis. 1814 inventare insistente pe primele foi libere ale 
protocolului, început în 1795 (?)-Sava Popovici, protopopul, căruia îi 
aparţine şi un superb timbru sec. Data finală 31 octombrie 1815 ,,al bunei 
învoiri”. Cu ,,inventariu”: ,,Avuţia bisearicii”: cărţi, haine, alte lucruri, livezi, 
1814: ,,Faurovici protopopop, apoi Sava Popovici protopop al Sibiiului, Prez. Conz. 

                                                           
12 Matei Voileanu, Ilarion Puşcariu, Sterie Stinghie etc. 
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Episcopesc”. Custode de bunuri, cu reguli de gestionar şi supraveghetor de 
muzeu. 

 

 
 

Figura 12 şi 13: Protocol de porunci,  
Însemnări vechi despre parohia din Bungard 

 
Ms. 162 V/68. Parohia Budila I (1780-1796). Protocol cu 

porunci premogaiane, corpus documentar aproape perfect pentru nivelul 
său, de o deosebită complexitate, datorată nu doar împrejurărilor istorice 
mai favorabile, ci, mai ales, dinastiei de preoţi Gheaja, remarcaţi până în 
vremea şaguniană. Dimensiuni: 35,8x22,5 cm. Alte informaţii: cotor din 
piele maro închis; coperţi din carton cu model floral de culoare verde şi 
roşu. Pe etichetă plurilobată: ,,Protocolu care are în sine toate poruncile 
împărăteşti al Bisericii din Budila, 1780. Martius Teodorus/aradus Georgii 
conscribatur”. Verso pagină de titlu: ,,1786, febr. 2”; numele oamenilor din 
Budila cei mai bătrâni începând cu gocimanul, 13 nume; alături, alt scris, 
notiţă ulterioară, ca într-o continuitate naturală: ,,Am pomenit la anul 852, 
28 aprilie”. Fila următoare: ,,Mantea dascăl/Irimie Irimie”. ,,Comisii din anul 
Domnului  1781, 1782, 1783 cu însemnare din… Aceste comisii le-am primit de 
la părintele Protopop al Cinstitei Vonsistorie Bucur de la Făgăraş al neuniţilor la 
ianuarie, 26 anno 1784. Şcheii Braşov”. 

Porâncile de a alcătui protocoalele specializate, din anul 1780, aici 
din două parohii, una modestă, alta mai evoluată. 

Ms. 47-IV/65. Parohia Cetatea de Baltă, Protopopiatul 
Târnava (1780-1792). Dimensiuni: 22x19,3 cm. Alte informaţii: coperţi 
cartonate, de culoare maro, foarte uzate; colţuri rupte în partea de jos. 
Protopop N. Todoran; ,,donat prin protop. E. Cioran 10.11.1947”. Coperta 
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1 verso: ,,Probatio clami”,13 nume de localităţi, nepaginat. Însemnări: ,,[...] 
regula sau starea preoţilor neuniţi, carii s-au dat de la vicareşul neuniţilor, Ioan 
Popovivi [...] 2 lea. Preote, să faci slujbă lui Dumnezeu totdeauna şi cu mare trezie 
catismele şi paraclisul Maicii preacinstite să nu-ţi lipsească, pururea rugându-te lui 
Dumnezeu pentru înălţatul împărat şi pentru tot folosul binelui de obşte”. ,,Al 
Sfinţii tale de bine voitor Ioan Popovici, dascăl M. Herepea, luna iulie 17 zile 1799. 
Aşa să puie tituluşul la cărţi când se trimeate la protopopi sau la alţi dascăli 
învăţaţi”.  8 pagini de ,,continuare la Cazania cu Naşterea”. Simbria ,,slugii pe 
anul 1793 a lui Glogor, bani 7 florinţi”.14 Spre final: ,,Si eu popa Simion [...]  
voesc pe părintele Stefan protopop a fi mie; Eu popa Damian, cu tot sufletul voesc pre 
părintele Stefan protopop a fi mie”. ,,Anul Domnului 1780. Protocolom: întru care 
să scrie toate înălţatele porunci împărăteşti şi gubernialiceşti după porunca ai sale 
preaosfinţitei Kesaro crăeşti şi apostoliceşti  măriri care au eşit la 11 zile a lui martie 
şi de la înălţatul crăescu guberniu la 5 zile aprilie tot anul acesta curătoriu care iaste 
1780, Număr 1680 şi cistitului Ioan Popovici, vicareşului  neuniţilor s-au dat şi s-
au poruncit ca şi (n. n. ?) materia înălţatelor porunci luminat să se cunoască şi ca să 
ştie şi cu întreagă ascultare şi credinţă la cei de acum şi la cei viitori deplin să se ţie 
după cum înainte numărul şi datomul va cuprinde. Nr. 1680: 6 aprilie”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14 şi 15: Protocol de porunci, parohia Cetatea de Baltă 
 

Ms. 163-V/69. Parohia Hunedoara (1780-1785). Dimensiuni: 
20,2x17,6 cm. Alte informaţii: 10 file; deteriorat. 

                                                           
13 Probarea penei. 
14 A se vedea: Ana Grama, ,,Aspecte din viaţa satului românesc transilvãnean de la 
sfârşitul secolului al XVIII-lea”, în Studii şi comunicãri. Arheologie-Istorie, numãr 21, 1981, 
pp. 189-208. 
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Protocoale de porunci mogaiane15 
 

Ms. 87-VI/32. Parohia Mag, Protopopiatul Miercurea (1842-
1848). ,,Decrete, ordine, dispoziţii ale Episc. Sibiu”. Dimensiuni: 38x24,3 cm. 
Grafie: limba română cu alfabet latin, ortografie maghiarizată. Alte 
informaţii: cotor din piele de culoare maro închis, cu nervuri şi coperţi 
cartonate uzate, de culoare maro deschis; colţuri roase. Exemplar parţial 
deteriorat, incomplet; filele 79-83 libere. Transliterare: ,,ProtoKolul 
Komisziilor szau a Poruntsilor ale Szkaunului Episkopesc şi povetzuire (n. n. 
ultimele două cuvinte în completare) Szatului Mag, Warmegiia Belgradului De 
zsosz./Nicolae Szasz Paroh/în Mag 4 iulie 1844./Dumitru Tartsa/Paroh 
MAAG m. p. 1856”. ,,462.843./Entru Umarea enNaltului Dekretu 
enPeriteshut Nr. 21 avgustu Nro. Kurtzi 5903 esite, Prin Milostivul Dekretu 
gubernialicesku la 3 october e situ 10562 aceluiasi, Kumke Szkaunul episkopesku 
inPertesitu szub Nr. episkopesk 554, 845, Nr.  si au fostu Poruncitu freciilor voastr 
prekum si la tot Krelu (n. n. clerul) din Ardeal ka pe vreamea viitore Protocolele 
Kununatzilor, botezatzilor, Mortzilor şi Bunii envoiri (n. n. la căsătorie) si al 
Komisziilor episkopesti, enke si altu kare szaentu Din Deregetorie szele szcrietzis si 
le purtatzi  ku litere şi slove latinesti szau unguresti si Kare Diaku nu  va szkrie ku 
aceastea fealu De Slove Nu sze va mai preotzi, Dare la askultarea envetzeturilor 
Dogma si Moralul Nu sze vor primi?”. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16 şi 17: Protocol de porunci, parohia Mag 
 

Ms. 88-VI/33. Parohia Vlădeni II, Protopopiatul Braşov 
(1826-1849). Dimensiuni: 38x19,3 cm. Alte informaţii: cotor din piele 
maro închis, uzat la extremităţi şi crăpat în dreptul celor trei legături; 
                                                           
15 Prezentate dupã numãrul actual de inventar, deci dupã cum au intrat în colecţia 
Manuscrise. 
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Ms. 88-VI/33. Parohia Vlădeni II, Protopopiatul Braşov 
(1826-1849). Dimensiuni: 38x19,3 cm. Alte informaţii: cotor din piele 
maro închis, uzat la extremităţi şi crăpat în dreptul celor trei legături; 
                                                           
15 Prezentate dupã numãrul actual de inventar, deci dupã cum au intrat în colecţia 
Manuscrise. 

coperţi cartonate, cu imprimeu marmorat de culoare maro, etichetă 
mare stilizată; colţuri uzate în partea de jos. Din cuprins: 
transliterare: episcop: ,,[…] că în Săcăoime s-au poruncit la toate tistiile 
Mireneşti ca să pue curatorii bisereci şi să să ia la vremiiea sămădaşurile banilor 
biserecii, după cum s-au poruncit prin M. Decret din 15 Mart. Nr. 2164, anul 
1824 şi ţirculăluit: 1-ma [să] pue curatori bisericelor cu înţelesul protopopului şi a 
parohilor locurilor, 2-le. curatorii biserecii în tot anul să dea sama despre banii 
biserecii, carii sânt daţi în grija lor şi banii biserecii să nu să deae altmintrilea în 
camătă fără numai la aceia care vor pune Moşia zălog, care să plătească de doaori 
pe atâta şi omul acela care ia banii împrumut să ţie moşia cu arendaşu numai; 
Dară stăpânii moşii să fie biserica pănă ce va plăti şi camăta şi capitalul, aceasta 
să scrie frăţii tale pentru streina (n. n. strânsa) poruncire şi  răspundere. Nr. E. 
358.833. Prin M. Decret Guber. din 5 iunie a. c. Nr. 6438 eşit, să face de ştire 
precum că şi cătanele şi Tisturile cătăneşti sânt datoare a fi mărturie la cauză de 
căsătorie şi la alte treabi unde să pofteşte mărturisiri supt jurăment înaintea 
cămisarăşilor bisericeşti vălătuitori. Frăţia ta vei avea datorie a cerceta în 
protopopiat unde trebue protocoale de cununaţi, botezaţi şi morţi, şi să faci încoace 
ştire ca să socotim peste toată eparhia câte ar trebui a să tipări. În Sibiio, 28 iunie 
833./Al frăţii tale bunvoitoriu/E. Vasilie Moga m. p.”. 

 

 

 

 

 

Figura 18: Protocol de 
porunci, parohia Vlădeni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Astra Sabesiensis

433



Ms. 89-VI/34. Parohia Boroşneul Mic, Protopopiatul Trei 
Scaune (1840-1861). Protocoale. Protop. Petru Pop.16 Consignaţia născuţilor. 
Vezi circulara la moartea episcopului Vasile Moga în studiul doamnei 
Ana Grama din acest volum. Dimensiuni: 36,6x23,4 cm. Grafie: limba 
română cu alfabet latin maghiarizat. Alte informaţii: exemplar 
deteriorat: 162 p.+10 p. foi volante; cotor din piele maro închis, uzat; 
coperţi cartonate maro deschis, foarte deteriorate; 1 şnur intact în 
partea inferioară a coperţii superioare, în rest, doar urme de şnur. 

 

 
Figura 19 şi 20: Protocol de porunci, parohia Boroşneul Mic 

 
Ms. 90-VI/21. Parohia Vlădeni I, Protopopiatul Braşov 

(1784-1826). Dimensiuni: 36,5x23,5 cm. Alte informaţii: cotor din piele 
maro închis, uzat; coperţi cartonate maro deschis, deteriorate. 
Transliterare: fila 78: ,,[...] şi banii adunaţi dându-i Crăescului preţeptor cu 
cfitanţie de [...] Sibiu, 7 maiu 1811. Nr. 840. La înţelesul altui milostiv dicrit den 

                                                           
16 A se vedea: Ana Grama, „Protocoalele de porunci din Budila şi Boroşneul Mic şi 
valoarea „înscrisurilor” în viaţa satului românesc transilvãnean (1780-1848)”, în 
Angvstia, numãr 2, 1997, pp. 213-227. 
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16 A se vedea: Ana Grama, „Protocoalele de porunci din Budila şi Boroşneul Mic şi 
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4 Martie a. c. Nr. 1224, precum a celorlanţi din protopopi, aşa şi sfinţii tale mai 
strâns să porunceaşte ca supt grea răspundere să nu îndrăzneaşti a suferi ca preoţi eişi 
subordonaţi din ştaţiile sale şi din locurile sale [...] fără  ştirea consistoriului şi 
îngăduinţa În. C. Guber. la alte parohi o treace  şi să să mute. Sibiiu, 12 iunie 
1811. Nr. 137. Întru urmarea iarăşi a altui milostiv Dicret gubernialicesc din 27 
maiu a. c. Nr. 2918 eşit, frăţii tale să porunceaşte ca întăi întămplările când crznci 
sau goşimanii neuniţi pentru facerea ceva ecsecţuri de către cineva s-ar ponoslui, 
atuncea pe aceala pentru căpătarea îndestulării celora de a să îndrepta, la Iurisdicţiiele 
mireneşti a-l căuta să-l îndrepţi. Şi al 2-lea care viitoarea vreme investigaţiile în 
trebile bisearicii încă cu ştirea şi împreună fiind a tisturilor mireneşti totdeauna să le 
săvârşeşti. Sibii 2 avgust/Al frăţii tale debunăvoitoriu Vasilie Moga m. p. 
Episcop”. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 21: Protocol de porunci, parohia Vlădeni I 
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Ms. 116-IV/37. Parohia Şesuri-Băiţa, Protopopiatul Zărand 
(1832-1849). Dimensiuni: 23,2x18,5 cm. Alte informaţii: exemplar foarte 
deteriorat, cu lipsuri mari: coperţi improvizate din 2 cartoane; primele file 
nenumerotate, înregistrări sumare. Transliterare: ,,[...] folositoare de cumva să 
vor face cărţi  (n. n. documente, mărturii)  prin feţe nejurate, spre aceia treabă şi prin 
oameni proşti, nu numai cărţile nu să vor primi la legi, dară o faţă ca aceea să va şi 
globi cu 12 florinţi în argint şi cu perderea penii, care hotărâre şi prin solgăbiraie 
statorniceşte să să deea afară şi în limba rumânescă să să porunceşte această hotărizaş 
întorcându-să prin cuviincioşii protopopi sub mânile lor supuşi de rând nemisilor cu 
ţinerea în praznicele împărăteşti Sfinta slujbă să li să dea de ştire şi să li să trimită 
spre acela sfârşit. S-au dat din Scaunul Cinstitii Varmeghie la 3 zile februarie 
1832, prin Cozma Pali Viţiiş şi Holochi Albert Panul Varmeghij Zarandului  viţi 
notarişu tăblii”. 

 

Figura 22 şi 23: Protocol de porunci, parohia Şesuri-Băiţa 
  

Ms. 155-VI/7. Parohia Sibiu Josefin (1780-1849). Dimensiuni: 
36,3x22,6 cm. Alte informaţii: exemplar parţial deteriorat: cotor din piele 
maro închis; coperţi din carton, uzate; pe coperta 1 etichetă deteriorată 
cu text: ,,Protocolumul Comisiilor Conzistorialiceşti al Bisearicii Ne Unite al [...] 
oraşului din Sibiu, în [...] în anul Domnului 1812, în 10 februarie”. Însemnare 
sistematică din anul 1791. Texte scurte, cu numere de ordine în registru, 
uneori şi rezumate laterale în limba latină. Incomplet, (re)început la 10 
ani după 1780, copiat după rezumate care reţin, însă, toate numerele de 
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36,3x22,6 cm. Alte informaţii: exemplar parţial deteriorat: cotor din piele 
maro închis; coperţi din carton, uzate; pe coperta 1 etichetă deteriorată 
cu text: ,,Protocolumul Comisiilor Conzistorialiceşti al Bisearicii Ne Unite al [...] 
oraşului din Sibiu, în [...] în anul Domnului 1812, în 10 februarie”. Însemnare 
sistematică din anul 1791. Texte scurte, cu numere de ordine în registru, 
uneori şi rezumate laterale în limba latină. Incomplet, (re)început la 10 
ani după 1780, copiat după rezumate care reţin, însă, toate numerele de 

înregistrare şi datele de emitere a poruncilor. Fila 1, o poruncă despre o 
despărţanie (1815), fila 2, circulare din anii 1842, 1843, 1846. De la fila 3 
începe o recuperare a circularelor neînregistrate, începând doar din anul 
1791 (înregistrarea era obligatorie din anul 1780), câteva rezumate-regest, 
laterale, în limba latină. Transliterare:     ,,[...] Întru asămănarea milostivului 
Decret guberni. încă 1 febr.: 818, Nr. 12.947, şi episcop. 142-825 eşit, care şi dela 
preaînalta [curte] împărătească s-au întărit ştrajnic, vi să porunceaşte cucerniciilor 
voastre ca cu blândeţeţă să îmblânziţi poporeanii ca când vor eşi tisturile din afară 
spre facerea măgăzinilor de bucate pentru binele de obşte ce să va înceape să fie 
ascultători./Sibii 10 Apr: 825”. Nota bene: pozitivă pe fond, măsura era 
neagreată din spaima ţăranilor că bucatele le vor fi astfel mai uşor luate 
mai ales cu prilejul campaniilor belice. ,,No. 40.825. Cucernicilor Preoţi! A sa 
mărire împărătească prin milostivul său rişcript din 2 August anul 1822, No. 
2498, cu milostivire au poruncit ca Crăescul Gubernium întreună (n. n. împreună) 
cu Episcopul nostru în tot satul să să facă contract, adecă tocmeală cu obştea, câtă 
plată sau simbrie preoţască voeşte fieştecare obşte că dea preotului său pe an de bucate 
[...] fără de nice o silă, carele milostivă poruncă Măriia sa, bine au binevoit a 
poruncei ca protopopu împreună cu inspeactoru hotărască această simbrie statornică 
între preoţi şi între poporeanii săi Sibiu 30 Aprilii 825”. 
 

 
Figura 24: Protocol de porunci, parohia Sibiu Iosefin 
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Ms. 154-VI 22. Parohia Mucundorf, Tractul protopopesc 
Paloş (1834-1849). Dimensiuni: 37,9x23,9 cm. Alte informaţii: cotor din 
piele maro închis; coperţi din carton; etichetă stilizată. Protopop Nicolae 
Ghiaja. Transliterare: ,,[Protocolul] Komisziylor [2]. Numér dupé Formulariul 
may in zsosz/Urmétory kare viSze trimite de aitsea sz-/pre Formatzie; Atsaszta 
trebue szkrisz/ku Szlovele Latinesty szau Unguresty, ku/tot adevérul Fiynd ké 
adevérul sze kauté,/nu Mintsuna, dela Prea Innaltul Lok ni-/tse may mult nitse 
may Putzin, si pe Unde/voy putea eu azsunzse, esind in vizitatzie/sziva szkrie 
Tsisza konskriptzie [...] fiyntza mea/de fatze Iaré pe Unde nu voy putea eu aszun-
/zse péné la szfaersitul luy Ianuarie a Anu-/luy Viytory 1835. Szé Szé Skrie si 
féré mine/zisza may Susz konskriptzie si pe Prazni-/kul Sztreteniy adeké: pe 2. 
Zile Februarie/atseluea anne Gresit Szé Szé astearné atsesz-/tuy Skaoan 
Proptopopeszk Pentru ka Szé szé/si dea aitsea Lukra General Konspeaktul si/al 
astearne la Skaonul Episzkopeszk In-/terminul kareszé Poruntseaste. 
Konskriptzie/Deszpre Fameliea ne Unité si Numé-/rul Parohieanilor, ataeta 
deszpre Partea Bér-/beteaszké kaet si deszpre Partea Fémeeaszké/din Parohiea ne 
Unite a Mukundorfuluy;/szpre in Plinirea Milosztivuluy Dikret/Impéréteszk dat 
27. Auguszt 1834 Nru 3,908 si al in Aeltzatuluy K: Gubernium”. 

Ms. 178-VI/16. Parohia Budila II (1805-1821). Dimensiuni: 
36,3x23,5 cm. Alte informaţii: cotor din piele maro închis; coperţi din 
carton cu model marmorat, etichetă stilizată, plurilobată. Din cuprins: 
transliterare:     ,,[...] Veţi avea drept aceia, de astăzi înainte datorie la toate 
Ecteniile la obicinuitul loc a-l pomeni întru rânduiala cea mai dinainte a răposaţilor 
întru Domnul Arhierei, aşa şi la văhodul cel mare când iese cu darurile, aşa să să 
pomenească./Tot neamul creştinesc să-l pomenească [pre] Domnul Dumnezeu/Pre 
prea osfinţítul arhiereul nostru Vasilie./Prea bun credinciosul şi stăpânitorul 
împăratul nostru Franţiscus cel dintâi./Pre ctitorii Sfintei bisericii aceştia/şi pre voi 
pre toţi pravoslavnicilor creştini întru împărăţia sa cea cerească totdeauna acum şi 
pururea şi în vecii vecilor amin”. Din circulara-standard la venirea episcopului 
Vasile Moga în Eparhia Ardealului: transliterare: ,,[...] sau gocimani/neuniţi 
pentru facerea a ceva exţesuri de cătră cineva s-ar ponoslui, atuncea pe acela pentru 
căpătarea îndestulării şi îndreptării celor ce ar veni de a să îndrepta la jurisdicţia 
mirenească a-i căpăta să-l îndrepţi şi al 2-lea ca spre viitoarea vreme invistigaţiile în 
trebile încă cu ştirea şi înpreună fiinţa antisturilor mireneşti tot deauna să le 
săvârşeşti. Sibii, 2 avgust 811:/Al frăţii tale/De tot binele voitor/Vasilie Moga m. 
p./Episcop. Întru urmarea înălţatului K. G. să face tuturor de ştire pentru că până 
să va da bani ori ţădule schimbătoare s-au rânduit pentru fişte care carte din mâna 
Ci. Port. să aibă a plăti preţul tot omul de 5 ori. S-au dat dela scaunul  prot. 8 
avgust 1811. Aşijderea. Să face de ştire pentru că după rânduiala în K. G. să aibă 
fieştecare om sidoxia pe anul acesta după socoteala dăjdii tot omul cr. 15 crăi. şi un 
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Ms. 154-VI 22. Parohia Mucundorf, Tractul protopopesc 
Paloş (1834-1849). Dimensiuni: 37,9x23,9 cm. Alte informaţii: cotor din 
piele maro închis; coperţi din carton; etichetă stilizată. Protopop Nicolae 
Ghiaja. Transliterare: ,,[Protocolul] Komisziylor [2]. Numér dupé Formulariul 
may in zsosz/Urmétory kare viSze trimite de aitsea sz-/pre Formatzie; Atsaszta 
trebue szkrisz/ku Szlovele Latinesty szau Unguresty, ku/tot adevérul Fiynd ké 
adevérul sze kauté,/nu Mintsuna, dela Prea Innaltul Lok ni-/tse may mult nitse 
may Putzin, si pe Unde/voy putea eu azsunzse, esind in vizitatzie/sziva szkrie 
Tsisza konskriptzie [...] fiyntza mea/de fatze Iaré pe Unde nu voy putea eu aszun-
/zse péné la szfaersitul luy Ianuarie a Anu-/luy Viytory 1835. Szé Szé Skrie si 
féré mine/zisza may Susz konskriptzie si pe Prazni-/kul Sztreteniy adeké: pe 2. 
Zile Februarie/atseluea anne Gresit Szé Szé astearné atsesz-/tuy Skaoan 
Proptopopeszk Pentru ka Szé szé/si dea aitsea Lukra General Konspeaktul si/al 
astearne la Skaonul Episzkopeszk In-/terminul kareszé Poruntseaste. 
Konskriptzie/Deszpre Fameliea ne Unité si Numé-/rul Parohieanilor, ataeta 
deszpre Partea Bér-/beteaszké kaet si deszpre Partea Fémeeaszké/din Parohiea ne 
Unite a Mukundorfuluy;/szpre in Plinirea Milosztivuluy Dikret/Impéréteszk dat 
27. Auguszt 1834 Nru 3,908 si al in Aeltzatuluy K: Gubernium”. 

Ms. 178-VI/16. Parohia Budila II (1805-1821). Dimensiuni: 
36,3x23,5 cm. Alte informaţii: cotor din piele maro închis; coperţi din 
carton cu model marmorat, etichetă stilizată, plurilobată. Din cuprins: 
transliterare:     ,,[...] Veţi avea drept aceia, de astăzi înainte datorie la toate 
Ecteniile la obicinuitul loc a-l pomeni întru rânduiala cea mai dinainte a răposaţilor 
întru Domnul Arhierei, aşa şi la văhodul cel mare când iese cu darurile, aşa să să 
pomenească./Tot neamul creştinesc să-l pomenească [pre] Domnul Dumnezeu/Pre 
prea osfinţítul arhiereul nostru Vasilie./Prea bun credinciosul şi stăpânitorul 
împăratul nostru Franţiscus cel dintâi./Pre ctitorii Sfintei bisericii aceştia/şi pre voi 
pre toţi pravoslavnicilor creştini întru împărăţia sa cea cerească totdeauna acum şi 
pururea şi în vecii vecilor amin”. Din circulara-standard la venirea episcopului 
Vasile Moga în Eparhia Ardealului: transliterare: ,,[...] sau gocimani/neuniţi 
pentru facerea a ceva exţesuri de cătră cineva s-ar ponoslui, atuncea pe acela pentru 
căpătarea îndestulării şi îndreptării celor ce ar veni de a să îndrepta la jurisdicţia 
mirenească a-i căpăta să-l îndrepţi şi al 2-lea ca spre viitoarea vreme invistigaţiile în 
trebile încă cu ştirea şi înpreună fiinţa antisturilor mireneşti tot deauna să le 
săvârşeşti. Sibii, 2 avgust 811:/Al frăţii tale/De tot binele voitor/Vasilie Moga m. 
p./Episcop. Întru urmarea înălţatului K. G. să face tuturor de ştire pentru că până 
să va da bani ori ţădule schimbătoare s-au rânduit pentru fişte care carte din mâna 
Ci. Port. să aibă a plăti preţul tot omul de 5 ori. S-au dat dela scaunul  prot. 8 
avgust 1811. Aşijderea. Să face de ştire pentru că după rânduiala în K. G. să aibă 
fieştecare om sidoxia pe anul acesta după socoteala dăjdii tot omul cr. 15 crăi. şi un 

jumătate de ban a plăti”. ,,Număr 43. 821./Cinstite Părinte Protopoape!/A sa 
mărire înpărătească, supt 10 Noebr. a. t., num. 3968, cu milostivire porunceşte ca 
din banii cei de obşte şi din cei de fundaţie şi din cei de şcoală şi de Cochigiumuri mai 
mult să nu să mai dea în camătă la titori şi la purtători de grijă preste acei bani şi 
carii s-au dat până acuma numai decât să să scoaţă camătă supt grea răspundere 
după ei, din pricina că s-au întâmplat demulte ori de s-au păgubit acei bani şi pe 
vremea viitoare acest feali de bani să să dea împrumut numai la acei oameni care nu 
sânt  purtători de grije preste acei bani şi care voar avea să pue zălog îndestulat. 
Această milostivă poruncă spre împlinirea sau împărtăşit cu scaunul episcopesc prin 
milostivul dicret gubernialicesc Număr 21 deche. a. t. Num. 11.885 eşit, aşa dară 
vii avea frăţia ta a publicălui această poruncă pre la toate bisericile frăţii tale 
încredinţate şi anumite. Supt grea răspundere să privegheaţi ca din banii bisericii nici 
odată împrumut să nu să dea la titori şi la curatori sau gocimani, care sunt puşi de 
păstrează banii bisericii şi de voar fi luat pănă acuma împrumut îndată să să strângă 
a da camăta iară de aicea acuma înainte să să dea acei bani împrumut numai la 
oameni care nu sânt mestecaţi la acei bani şi care voar pune zălog îndestulat că nu să 
voar perde capetele. Sibii, 19 ianuar 821./Al frăţii tale, De binevoitori/Episcop 
Vasilie Moga. 63 [...] A sa Preaosfinţită mărire înpărătească osebită purtare de 
grijă având de mângăierea neamului nostru celuice [...]”. Circulara completă 
despre instalarea episcopului Vasile Moga: transliterare: fila 32: ,,Sibiiu, 2 
avgust 1811, al frăţii Tale De tot binele voitor, Vasile Moga m. p., Episcop”; fila 
52-fila 57: ,,[...] Măria sa prealuminatul şi preasfinţitul Domnul Episcop ne-au 
arătat şi ne-a poruncit precum arată în jos exelenţia sa Groful Haler Gabor, crăescul 
şi cel mai mare comisareş al ţării Ardealului, înţelegând de rândul românilor din 
Ardeal că trec la Ţara Rumânească din îndemnul unor preuţi necredincioşi împărăţii 
[…] se porunceşte protopopului să vă dojenesc pre sfiinţiile voastre, subordinaţii miei 
preoţi cu deadinsul aducându-vă aminte sfinţiilor voastre că şi în Ţara rumânească 
sunt destui săraci şi lipsiţi, trăiesc şi acolo oameni cu lucru şi osteneală, cine este rău 
aicea de lucru şi acolo e lipsit, ca şi aicea, încă şi mai rău, că sânt biruri mari şi 
jafuri, pentru care pricină nu cutează să rămâie acolo cu şederea nice mărginenii noştri 
când se duc acolo cu vite la păşune. Şi aceia care au fugit acolo întru acest an încă să 
întorc înapoi, acuma dacă au văzut cu ochii ce ţară fără pace e aceea. Pentru aceea 
acia ţară tot goală de oameni [...] aşa şi nouă nume rău la împărăţie [ne fac] [...] nu 
e de mirare de vom fi defăimaţi înaintea împărăţii, că şi neam unguresc şi săsesc sânt 
iobagi, dară de aicea nu să aude să lase ţara sa [...] pre lângă rugăciune să să apuce 
de lucru cu inimă bună şi să păstreze bine agonisita pre vreme de lipsă, ca Josif la 
Eghipet”. ,,Sibii, 25 oct. 814. De binevoitori episcopul Vasilie Moga m. p. Pentru 
care şi eu sunt al Sfiinţiilor voastre, 27 oct. 814 de binevoitor Ioan Ghiaja, prot. 
varm. Beligradului de sus”; fila 87: ,,Slăvita Varmeghia Beligradului de Sus. 
Trimit de la Consistoriu Radu Tempea, Nicolae Huţovici, Ilie Popovici etc. Inter. 
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Prez. Ioan Rusu, Interimar notarăş, din noiembrie 1810 Aron Budai, notareş. 
Gheorghe Haines, Director (al şcoalelor neunite)”; fila 87r.: ,,După cum s-au fost 
poruncit de la înaltele (n. n. locuri) după cum binecunoscut şi obicinuit este sfiinţiilor 
voastre, ca la tot sfârşitul de an să trimiteţi aiceas la saconul protopopesc tabela 
matriculă şi celelalte”; fila 87v: ,,Am văzut 6 Dechembrie 823, Io Ioan Ghiaja 
protopop [...] Părint. Ioane, parohu Budi, să porunceaşte sfinţii sale ca poruncile 
ţirculate şi care să vor mai ţircălui de preaînaltele stăpâniri să-ţi faci alt protocol în 
care să le scrii toate, să nu rămâe nici una ne scrisă”. 

 
Figura 25, 26 şi 27: Protocol de porunci, parohia Budila II 

 
Ms. 236-V/56. Parohia Ţichindeal (1780-1830). Dimensiuni: 

31,4x23,6 cm. Grafie: limba română cu alfabet chirilic. Alte informaţii: 
170 p.; cotor uzat, din pânză albastră; coperţi cartonate maro deschis, 
foarte deteriorate. Exemplar donat de preotul A. Galea la 3 ianuarie 
1966. Însemnări: pe legătură, verso: ,,Să să ştie că acest Protocol iaste al mieu 
al popii Petru Banea din Ţichindeal”. Din cuprins: fila 5 (file numerotate de 
noi): prima circulară, încadrată în ornamente: ,,ANNUL DOMNULUI 
1780 APRILIE 6 zile Protocolus”. Practic, circularele se înregistrează cu 
mai multă regularitate după 1792; cu numerotarea circularelor în original, 
paginaţie pe alocuri inexactă; fila 19 (premogaian): ,,Până aicea am scris toate 
comisiile, de aicea comisiile ceale de mila nu le mai scriem, numai celelalte”; fila 20: 
,,Să porunceaşte pentru întâmplarea cu franţozii, care or mearge în cătane de bunăvoe 
pănă vor fi cătane părinţii lor nu vor mearge în nevoi de să vor purta bine, vor căpăta 
musetă (n. n. muschetă)”; fila 21: ,,Nr. conz. 814, 12 iulie 810: Numai Ioan Rusu 
primitul scriitor să să amestece [...] viitorul secretar mogaian, evident în însemnări, 
expedieri, alte lucrări de secretariat”; fila 23: ,,Anu 1811”; de aici, completarea 
protocolului e ritmică; fila 26: ,,[...] aşa trebuie pe zioa numită 30 aceştii luni să 
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Prez. Ioan Rusu, Interimar notarăş, din noiembrie 1810 Aron Budai, notareş. 
Gheorghe Haines, Director (al şcoalelor neunite)”; fila 87r.: ,,După cum s-au fost 
poruncit de la înaltele (n. n. locuri) după cum binecunoscut şi obicinuit este sfiinţiilor 
voastre, ca la tot sfârşitul de an să trimiteţi aiceas la saconul protopopesc tabela 
matriculă şi celelalte”; fila 87v: ,,Am văzut 6 Dechembrie 823, Io Ioan Ghiaja 
protopop [...] Părint. Ioane, parohu Budi, să porunceaşte sfinţii sale ca poruncile 
ţirculate şi care să vor mai ţircălui de preaînaltele stăpâniri să-ţi faci alt protocol în 
care să le scrii toate, să nu rămâe nici una ne scrisă”. 

 
Figura 25, 26 şi 27: Protocol de porunci, parohia Budila II 

 
Ms. 236-V/56. Parohia Ţichindeal (1780-1830). Dimensiuni: 

31,4x23,6 cm. Grafie: limba română cu alfabet chirilic. Alte informaţii: 
170 p.; cotor uzat, din pânză albastră; coperţi cartonate maro deschis, 
foarte deteriorate. Exemplar donat de preotul A. Galea la 3 ianuarie 
1966. Însemnări: pe legătură, verso: ,,Să să ştie că acest Protocol iaste al mieu 
al popii Petru Banea din Ţichindeal”. Din cuprins: fila 5 (file numerotate de 
noi): prima circulară, încadrată în ornamente: ,,ANNUL DOMNULUI 
1780 APRILIE 6 zile Protocolus”. Practic, circularele se înregistrează cu 
mai multă regularitate după 1792; cu numerotarea circularelor în original, 
paginaţie pe alocuri inexactă; fila 19 (premogaian): ,,Până aicea am scris toate 
comisiile, de aicea comisiile ceale de mila nu le mai scriem, numai celelalte”; fila 20: 
,,Să porunceaşte pentru întâmplarea cu franţozii, care or mearge în cătane de bunăvoe 
pănă vor fi cătane părinţii lor nu vor mearge în nevoi de să vor purta bine, vor căpăta 
musetă (n. n. muschetă)”; fila 21: ,,Nr. conz. 814, 12 iulie 810: Numai Ioan Rusu 
primitul scriitor să să amestece [...] viitorul secretar mogaian, evident în însemnări, 
expedieri, alte lucrări de secretariat”; fila 23: ,,Anu 1811”; de aici, completarea 
protocolului e ritmică; fila 26: ,,[...] aşa trebuie pe zioa numită 30 aceştii luni să 

vă aflaţi cu toţii la satul Sasauş, la casa popii Ioan, ca fieştecare cu chear mâna lui să 
să iscălească”, urmând să cumpere Octoihul cel mare şi Evanghelia bogată. 
,,Octoihul iaste preţul de 35 de zloţi gata, 30 zlo. Evanghelia 20 zlo., dezlegată 15 
zloţi, să află la Tipografia Râmnicului, că s-au tipărit acum la Sibiu la Doftorul şi 
profesorul Academiei Clujului Ioan Mornal”. ,,135/[...] frăţii tale să scrii pentru ca 
să le păzeşti desăvârşit să nu intri la bănuială. Al 2-ilea  cărţili di aicea cătră frăţia 
ta şi diacolo încoace pe poştă din diregătoria trimisă nu tribui plătit însă numai ceali 
grabnici trbui trimisă cu poşta./E. Vasilie Moga. Pănă aici s-au luat sama 
protocolului/Petru Banea, m. p. Administrator [...] Proouneghihazul din Candăl. 
Ano: 1825: ianuarie, 9 zille 593.824: Prin M[ilostivul] Decret Gubernialicesc A 
15 Noemvrie a. c., Num. 11.028 eşit întraltile să înştiinţează 1-că a sa 
Preaosfinţită mărire înpărătească sau milostivit, după cearearea di aicea făcută, a 
sucti de platătirea vămilor pe partea preoţească şi bisericească cari nu-i supusă la 
darea capului, despre care scuteală de cătră încrăescul Guberniu, cătră toate 
cuvincioasele iurisdicţii s-au făcut cuvincioasa înştiinţare precum să face de aicea şi 
frăţii tale ca să vesteşti spre plăcută cunoştinţă şi spre îndreptare la toţi subordonaţii 
prioţi./Sibiiu, 31 Deciem. 824”, înregistrată în protocol în anul 1825. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 28: Protocol de porunci, parohia Ţichindeal 
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Ms. 328-VI/35. Parohia Cuştealnic (1780-1849). Dimensiuni: 
34,4x21,8 cm. Descriere: exemplar deteriorat: 39 file; cotor uzat; coperţi 
cartonate deteriorate, imprimeu floral gri verzui; pe coperta 1 eticheta 
dreptunghiulară cu textul: ,,Protocolul comisiilor împărăteşti pe sama bisericii 
neunite din Cuştealnic”; coperta a 2-a lipsă; ultimele 2 file, albe. 
Transliterare: cereri pentru milostenie, ajutor celor păgubiţi etc.: ,,Nro. 64. 
Supt Nro. Gub. 10.088 a 811 şi Episcopesc 181.1812, să porunceşte preoţilor a 
înştiinţa poporeanilor săi şi diecilor ce cugetă să să preoţască, precum care să vor 
dovedi că cu prilejul facerii candidaţiilor face înpiedecări şi turburări, sau obştile sau 
diecii ce să vor găsi la aceasta vinivaţi cu întorcerea cheltuelelor comisii să vor osândi şi 
diecii lângă aceasta şi din candidaţie să vor scoate”. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 29: Protocol de porunci, parohia Cuştealnic 

 
Lista Protocoalelor de porunci (ale parohiilor) 

din perioada 1780-1844 în ordinea cotelor 
 

Nr. 
crt. 

Adresa sursă 
(cota ) 

Denumire Anul Parohia 

1.  Ms. 43-V/8 Însemnări vechi despre 
biserica din Bungard 

1795-1815 Bungard 

2.  Ms. 47-IV/65 Protocol de Porunci 1780-1792 Cetatea de Baltă 
3.  Ms. 89-VI/34 Protocoale 1840-1861 Boroşneul Mic 
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Ms. 328-VI/35. Parohia Cuştealnic (1780-1849). Dimensiuni: 
34,4x21,8 cm. Descriere: exemplar deteriorat: 39 file; cotor uzat; coperţi 
cartonate deteriorate, imprimeu floral gri verzui; pe coperta 1 eticheta 
dreptunghiulară cu textul: ,,Protocolul comisiilor împărăteşti pe sama bisericii 
neunite din Cuştealnic”; coperta a 2-a lipsă; ultimele 2 file, albe. 
Transliterare: cereri pentru milostenie, ajutor celor păgubiţi etc.: ,,Nro. 64. 
Supt Nro. Gub. 10.088 a 811 şi Episcopesc 181.1812, să porunceşte preoţilor a 
înştiinţa poporeanilor săi şi diecilor ce cugetă să să preoţască, precum care să vor 
dovedi că cu prilejul facerii candidaţiilor face înpiedecări şi turburări, sau obştile sau 
diecii ce să vor găsi la aceasta vinivaţi cu întorcerea cheltuelelor comisii să vor osândi şi 
diecii lângă aceasta şi din candidaţie să vor scoate”. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 29: Protocol de porunci, parohia Cuştealnic 

 
Lista Protocoalelor de porunci (ale parohiilor) 

din perioada 1780-1844 în ordinea cotelor 
 

Nr. 
crt. 

Adresa sursă 
(cota ) 

Denumire Anul Parohia 

1.  Ms. 43-V/8 Însemnări vechi despre 
biserica din Bungard 

1795-1815 Bungard 

2.  Ms. 47-IV/65 Protocol de Porunci 1780-1792 Cetatea de Baltă 
3.  Ms. 89-VI/34 Protocoale 1840-1861 Boroşneul Mic 

4.  Ms. 88-VI/33 Protocoale 1826-1850 Vlădeni II, 
protopopiat 

Braşov 
5.  Ms. 87-VI/32 Decrete, ordine, 

dispoziţii ale Episcopiei 
Sibiu 

1842-1883 Mag 

6.  Ms. 90-VI/21 Protocoale 1784-1826 Vlădeni I, 
protop. Braşov 

7.  Ms. 116-
IV/37 

Protocoale 1832-1849 Şesuri- Băiţa, 
protopopiat 

Zarand 
8.  Ms. 155-VI/7 Protocolul Comisiilor 

Împărăteşti 
1791-1859 Sibiu Josefin 

9.  Ms. 154-
VI/22 

Protocolul Comisiilor 1834-1891 Mukundorf 

10.  Ms. 162-V/68 Protocol de Porunci 1781-1796 Budila I 
11.  Ms. 163-V/69 Protocol de Porunci 1780-1785 Hunedoara 
12.  Ms. 178-

VI/16 
Protocol de Porunci 1828-1849 Budila II 

13.  Ms. 236-V/56 Protocolul de Comisii 1780-1830 Ţichindeal 
14.  Ms. 328-

VI/35 
Protocolul Comisiei 1780-1850 Cuştelnic 

 
Lista Protocoalelor de porunci (ale parohiilor) 
din perioada 1780-1844 în ordine cronologică 

 
Nr. 
crt. 

Parohia Regiunea Anul Adresa sursă 
(cota ) 

Denumire 

1. Hunedoara Hunedoara 1780-1785 Ms. 163-V/69 Protocol de 
Porunci 

2. Cetatea de 
Baltă 

Alba 1780-1792 Ms. 47-IV/65 Protocol de 
Porunci 

3. Ţichindeal Sibiu 1780-1830 Ms. 236-V/56 Protocolul de 
Comisii 

4. Cuştelnic Mureş 1780-1850 Ms. 328-VI/35 Protocolul 
Comisiei 

5. Budila I Braşov 1781-1796 Ms. 162-V/68 Protocol de 
Porunci 

6. Vlădeni I, 
protopopiat 

Braşov 

Braşov 1784-1826 Ms. 90-VI/21 Protocoale 

7. Sibiu Josefin Sibiu 1791-1859 Ms. 155-VI/7 Protocolul 
Comisiilor 
Împărăteşti 

8. Bungard Sibiu 1795-1815 Ms. 43-V/8 Însemnări 
vechi despre 
biserica din 
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Bungard 
9. Vlădeni II, 

protopopiat 
Braşov 

Braşov 1826-1850 Ms. 88-VI/33 Protocoale 

10. Budila II Braşov 1828-1849 Ms. 178-VI/16 Protocol de 
Porunci 

11. Şesuri- Băiţa, 
protopopiat 

Zarand 

Hunedoara 1832-1849 Ms. 116-IV/37 Protocoale 

12. Mukundorf Sibiu 1834-1891 Ms. 154-VI/22 Protocolul 
Comisiilor 

13. Boroşneul 
Mic 

Covasna 1840-1861 Ms. 89-VI/34 Protocoale 

14. Mag Sibiu 1842-1883 Ms. 87-VI/32 Decrete, 
ordine, 

dispoziţii ale 
Episcopiei 

Sibiu 
 

Lista Protocoalelor de porunci (ale parohiilor) 
din perioada 1780-1844 în ordine alfabetică a parohiilor 

 
Nr. 
crt. 

Parohia Regiunea Anul Adresa sursă 
(cota ) 

Denumire 

1. Boroşneul 
Mic 

Covasna 1840-1861 Ms. 89-VI/34 Protocoale 

2. Budila I 
 

Braşov 1781-1796 Ms. 162-V/68 Protocol de 
Porunci 

3. Budila II 
 

Braşov 1828-1849 Ms. 178-
VI/16 

Protocol de 
Porunci 

4. Bungard 
 

Sibiu 1795-1815 Ms. 43-V/8 Însemnări vechi 
despre biserica 
din Bungard 

5. Cetatea de 
Baltă 

Alba 1780-1792 Ms. 47-IV/65 Protocol de 
Porunci 

6. Cuştelnic 
 

Mureş 1780-1850 Ms. 328-
VI/35 

Protocolul 
Comisiei 

7. Hunedoara Hunedoara 1780-1785 Ms. 163-V/69 Protocol de 
Porunci 

8. Mag 
 

Sibiu 1842-1883 Ms. 87-VI/32 Decrete, ordine, 
dispoziţii ale 

Episcopiei Sibiu 
9. Mukundorf 

 
Sibiu 1834-1891 Ms. 154-

VI/22 
Protocolul 
Comisiilor 

10. Sibiu 
Josefin 

Sibiu 1791-1859 Ms. 155-VI/7 Protocolul 
Comisiilor 
Împărăteşti 
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Bungard 
9. Vlădeni II, 

protopopiat 
Braşov 

Braşov 1826-1850 Ms. 88-VI/33 Protocoale 

10. Budila II Braşov 1828-1849 Ms. 178-VI/16 Protocol de 
Porunci 

11. Şesuri- Băiţa, 
protopopiat 

Zarand 

Hunedoara 1832-1849 Ms. 116-IV/37 Protocoale 

12. Mukundorf Sibiu 1834-1891 Ms. 154-VI/22 Protocolul 
Comisiilor 

13. Boroşneul 
Mic 

Covasna 1840-1861 Ms. 89-VI/34 Protocoale 

14. Mag Sibiu 1842-1883 Ms. 87-VI/32 Decrete, 
ordine, 

dispoziţii ale 
Episcopiei 

Sibiu 
 

Lista Protocoalelor de porunci (ale parohiilor) 
din perioada 1780-1844 în ordine alfabetică a parohiilor 

 
Nr. 
crt. 

Parohia Regiunea Anul Adresa sursă 
(cota ) 

Denumire 

1. Boroşneul 
Mic 

Covasna 1840-1861 Ms. 89-VI/34 Protocoale 

2. Budila I 
 

Braşov 1781-1796 Ms. 162-V/68 Protocol de 
Porunci 

3. Budila II 
 

Braşov 1828-1849 Ms. 178-
VI/16 

Protocol de 
Porunci 

4. Bungard 
 

Sibiu 1795-1815 Ms. 43-V/8 Însemnări vechi 
despre biserica 
din Bungard 

5. Cetatea de 
Baltă 

Alba 1780-1792 Ms. 47-IV/65 Protocol de 
Porunci 

6. Cuştelnic 
 

Mureş 1780-1850 Ms. 328-
VI/35 

Protocolul 
Comisiei 

7. Hunedoara Hunedoara 1780-1785 Ms. 163-V/69 Protocol de 
Porunci 

8. Mag 
 

Sibiu 1842-1883 Ms. 87-VI/32 Decrete, ordine, 
dispoziţii ale 

Episcopiei Sibiu 
9. Mukundorf 

 
Sibiu 1834-1891 Ms. 154-

VI/22 
Protocolul 
Comisiilor 

10. Sibiu 
Josefin 

Sibiu 1791-1859 Ms. 155-VI/7 Protocolul 
Comisiilor 
Împărăteşti 

11. Şesuri- 
Băiţa, 

protopopiat 
Zarand 

Hunedoara 1832-1849 Ms. 116-
IV/37 

Protocoale 

12. Ţichindeal 
 

Sibiu 1780-1830 Ms. 236-V/56 Protocolul de 
Comisii 

13. Vlădeni I, 
protopopiat 

Braşov 

Braşov 1784-1826 Ms. 90-VI/21 Protocoale 

14. Vlădeni II, 
protopopiat 

Braşov 

Braşov 1826-1850 Ms. 88-VI/33 Protocoale 

 
 

Lista Protocoalelor de porunci (ale parohiilor)  
din perioada 1780-1844 în ordine alfabetică a regiunilor parohiilor 

Nr. 
crt. 

Regiunea Parohia Anul Adresa sursă 
(cota ) 

Denumire 

1. Alba Cetatea de 
Baltă 

1780-1792 Ms. 47-IV/65 Protocol de 
Porunci 

2. Braşov Budila I 
 

1781-1796 Ms. 162-V/68 Protocol de 
Porunci 

3. Braşov Budila II 
 

1828-1849 Ms. 178-VI/16 Protocol de 
Porunci 

4. Braşov Vlădeni I, 
protopopiat 

Braşov 

1784-1826 Ms. 90-VI/21 Protocoale 

5. Braşov Vlădeni II, 
protopopiat 

Braşov 

1826-1850 Ms. 88-VI/33 Protocoale 

6. Covasna Boroşneul 
Mic 

1840-1861 Ms. 89-VI/34 Protocoale 

7. Hunedoara Hunedoara 1780-1785 Ms. 163-V/69 Protocol de 
Porunci 

8. Hunedoara Şesuri- Băiţa, 
protopopiat 

Zarand 

1832-1849 Ms. 116-IV/37 Protocoale 

9. Mureş Cuştelnic 
 

1780-1850 Ms. 328-VI/35 Protocolul 
Comisiei 

10. Sibiu Bungard 
 

1795-1815 Ms. 43-V/8 Însemnări vechi 
despre biserica 
din Bungard 

11. Sibiu Mag 
 

1842-1883 Ms. 87-VI/32 Decrete, ordine, 
dispoziţii ale 
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Colecţia Episcop Vasile Moga (acte, cu singhelii) 
 

Singhelii: numiri în funcţie/certificate de hirotonie 
 

Singhelia, sau certificatul de hirotonie, este actul de ,,trimitere 
canonică” eliberat de arhiereu, prin care se precizează jurisdicţia în care un 
preot îşi va exercita funcţia sacramentală dobândită prin hirotonie.17 
Adevărate numiri în funcţie, aici se menţionează numele parohilor 
hirotoniţi şi ale parohiilor pentru care au fost sfinţiţi/numiţi. Uneori, 
formatul, grafica şi textul singheliilor variază de la un caz la altul. Pentru 
a se lămuri neînţelegeri, chiar conflicte, adeseori, până târziu, în anii 
şagunieni se apelează la validitatea lor, cum este cazul unei singhelii, 
prezentate mai jos, din octombrie 1832: ,,Protop. ADAM  Stoica din Deva 
aşterne episcopului Şaguna singhelia preotului din Cristur, Nicolae Ghilea, carele, în 
urma unei boale de 36 ore în 4 curgătoriu se mută la vecie înmormântându-se cu 
cinste. Deci, fiind parohul acesta f. bătrân şi slabu te-i îndurat Exelenţia Ta a sfinţi 
pe fiul său Gheorghe întru preot şi l-ai dăruit ajutori capelan  lângă dânsul. Acum  
mă rog [...] să te înduri a întări cu singhelie pe capelanul [...] în numita parohie de 
care se ţin şi satele Artia şi Almaşul Mic. DARĂ nu SAROZALMAŞ, 
PRECUM IE ÎN SINGHELIA  răposatului  preot scris, căci Saroş Almaş ie 
altă parohie de unde am eşit eu şi are filie Cozia [...] Capelanul să soroceşte încoace 
ca să primească singhelia”.18 

Prezentăm mai jos, din Fondul Episcop Vasile Moga al Arhivei 
Bibliotecii Mitropolitane, nouă singhelii mogaiane, iar din Arhiva 
Mitropoliei Ardealului alte trei. 

                                                           
17 Ioan N. Floca, Drept canonic ortodox. Legislaţie şi administraţie bisericeascã, volum I, 
Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1969, 
p. 378. 
18 A. M. A., 1854, document 218.  

Episcopiei 
Sibiu 

12. Sibiu Mukundorf 
 

1834-1891 Ms. 154-VI/22 Protocolul 
Comisiilor 

13. Sibiu Sibiu Josefin 1791-1859 Ms. 155-VI/7 Protocolul 
Comisiilor 
Împărăteşti 

14. Sibiu Ţichindeal 
 

1780-1830 Ms. 236-V/56 Protocolul de 
Comisii 
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Colecţia Episcop Vasile Moga (acte, cu singhelii) 
 

Singhelii: numiri în funcţie/certificate de hirotonie 
 

Singhelia, sau certificatul de hirotonie, este actul de ,,trimitere 
canonică” eliberat de arhiereu, prin care se precizează jurisdicţia în care un 
preot îşi va exercita funcţia sacramentală dobândită prin hirotonie.17 
Adevărate numiri în funcţie, aici se menţionează numele parohilor 
hirotoniţi şi ale parohiilor pentru care au fost sfinţiţi/numiţi. Uneori, 
formatul, grafica şi textul singheliilor variază de la un caz la altul. Pentru 
a se lămuri neînţelegeri, chiar conflicte, adeseori, până târziu, în anii 
şagunieni se apelează la validitatea lor, cum este cazul unei singhelii, 
prezentate mai jos, din octombrie 1832: ,,Protop. ADAM  Stoica din Deva 
aşterne episcopului Şaguna singhelia preotului din Cristur, Nicolae Ghilea, carele, în 
urma unei boale de 36 ore în 4 curgătoriu se mută la vecie înmormântându-se cu 
cinste. Deci, fiind parohul acesta f. bătrân şi slabu te-i îndurat Exelenţia Ta a sfinţi 
pe fiul său Gheorghe întru preot şi l-ai dăruit ajutori capelan  lângă dânsul. Acum  
mă rog [...] să te înduri a întări cu singhelie pe capelanul [...] în numita parohie de 
care se ţin şi satele Artia şi Almaşul Mic. DARĂ nu SAROZALMAŞ, 
PRECUM IE ÎN SINGHELIA  răposatului  preot scris, căci Saroş Almaş ie 
altă parohie de unde am eşit eu şi are filie Cozia [...] Capelanul să soroceşte încoace 
ca să primească singhelia”.18 

Prezentăm mai jos, din Fondul Episcop Vasile Moga al Arhivei 
Bibliotecii Mitropolitane, nouă singhelii mogaiane, iar din Arhiva 
Mitropoliei Ardealului alte trei. 

                                                           
17 Ioan N. Floca, Drept canonic ortodox. Legislaţie şi administraţie bisericeascã, volum I, 
Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1969, 
p. 378. 
18 A. M. A., 1854, document 218.  

Episcopiei 
Sibiu 

12. Sibiu Mukundorf 
 

1834-1891 Ms. 154-VI/22 Protocolul 
Comisiilor 

13. Sibiu Sibiu Josefin 1791-1859 Ms. 155-VI/7 Protocolul 
Comisiilor 
Împărăteşti 

14. Sibiu Ţichindeal 
 

1780-1830 Ms. 236-V/56 Protocolul de 
Comisii 

Redăm patru variante de text principal tipizat, numerotate I-IV, 
aici grupate după conţinut, în ordine cronologică, cu date descriptive şi 
imagini ale acestora. 

I. VASILIE CU MILA ŞI DARUL LUI D[U]MNEZEU 
PRAVOSLAVNIC EPISCOP de leagea grecească ne unită din 
Mare Prinţipatul Ardealului: ,,Din Mila şi Darul preasf[â]ntului şi de viiaţă 
făcătoriului D[u]h D[u]mnezeeştilor Ucenici, şi Apostoli dat, prin carii şi noi unul 
de la altul primindu-l ne-am învrednicit de a putea da osebite Cinuri, şi Stepene 
bisericeşti celor de aceaste Cinuri vreadnici, şi de sus chemaţi, aşa, din Darul şi Mila 
a aceluiaşi prea sf[â]nt D[u]h, învrednicindu-ne a slugi la sf[â]ntul Oltariu pre acest 
bine credincios Priiot Gavriil Grecu prin punerea mânilor noastre, cu putearea prea 
sf[â]ntului D[u]h l-am hirotonit Preot şi Duhovnic în matera Ruja filialele Proştea 
Slă[vitul] Sc[aunul] Cincului Mare pentru aceaia voim, ca înaintea tuturor şi de toţi 
să fie cunoscut, şi priimit ca Duhovnic de săvârşit şi Paroh la sf[â]nta şi de 
D[u]mnezeu păzita mai sus zisă Bisearică a hramului Bunei vestiri, Dânsul va fi 
datoriu a să ţinea, şi a păzi Aşăzământurile şi întocmirile sf[i]nţilor Părinţi de la 
aşaptelea şi de obşte Sobor, noao tuturor de leagea, şi Credinţa cea pravoslavnică date, 
şi aşa pănă când va păzi aceastea şi chemarea sa, pănă atuncea va fi părtaş de cinstea 
Preoţească, şi de Parohia la care l-am aşăzat şi întărit. S-au dat în Sibiiu,  4. 
Aprilie 1815./Mai sus numitul Episcop cu chiar mâna sa, (LS) Vasilie Moga m. 
p. Ep[is]cop[ul] neuniţilor”. 1815: număr de ieşire din cancelaria mogaiană 
nemarcat. Adresa de regăsire actuală: Arhiva Bibliotecii Mitropoliei 
Ardealului, 1986. Datare: 4 aprilie 1815. Preot hirotonit: Gavriil Grecu. 
Parohia: ,,matera Ruja, filialele Proştea Slă[vitul] Sc[aunul] Cincului Mare”. 
Hram: Buna Vestire. Număr original: nemarcat. Dimensiuni: 38,7x24 cm. 
Stare de conservare: uşor degradată. Sigiliu timbrat: diametru 3,3 cm. 
Detaliu: cu semnătura autografă ,,Vasilie Moga m. p./Epcp. Neuniţilor”. 
Chenar cu model vegetal. 
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Figura 30 şi 31: Singhelie Gavriil Grecu, 4 aprilie 1815 

 
II. VASILIE CU MILA ŞI DARUL LUI D[U]MNEZEU 

PRAVOSLAVNIC EPISCOP DE LEAGEA GRECEASCĂ NE-
UNITĂ DIN MARE PRINŢIPATUL ARDEALULUI: ,,Pavel Marele 
Apostol al D[o]mnului, în Poslania sa către Tỳt cap. 1 (n. n. capitolul 1; ă final 
fără valoare fonică) porunceaşte cum să aşeaze prin Cetăţi şi prin Locuri Preoţi 
precum însuşi i-au poruncit, adecă carii vor fi bărbaţi curaţi, fără prihană, ca nişte 
Ispavnici alui Dumnezeu, nefăcând spre plăcearea sa, nu sămeţi, nu iuţi, nu mânioşi, 
nebeţivi, nesfadnici, nu pohtitori de agonisire spurcată: ci iubitori de streini, iubitori de 
bine, treazvi la minte, Drepţi, curaţi, înfrânaţi şi cu alte daruri, întra celaşi cap 
scrise, împodobiţi. Căriia porunci şi noi afi supuşi cunoscându-ne după cea negrăita 
milă a Marelui Arhiereu Hs, nevreadnici macar fiind, ne-am pus la această treaptă 
arhierească, zioa, şi noaptea cugetăm, cum am putea plini aceaste poruncite, aşezând 
prin locuri preoţi vrednici precum însuşi porunceaşte. Deci aflându-să şi Satul 
Berinţa, Diştrictu Chioarului, lipsit de un preot hirotonit ca acela şi încredinţare de 
bună veaste acestui temătoriu de Dumnezeu Bărbat Daniil Vaida luând, după ce l-
am cercetat de ceale de lipsă ale preoţiei, şi nădăjduindu-ne: cum că ajutorindu-l 
Domnul va fi întru toate, precum acelaşi Marele apostol porunceaşte, l-am hirotonit 
pe leage; ceteţ Ipodiacon, Diacon, Preot de să vârşit. Poruncim drept aceaia tuturor 
celor de supt ascultarea scaunului nostru, către carii va veni mai ales fiilor noştri 
sufleteşti, din numitul sat Berinţa (iară pre cei dinafară după vrednicie îi cercăm) cum 
să-l cunoască şi să-l aibă precum iaste de la noi hirotonit preot hirotonit. Dându-i 
vreadnică ascultare, şiindu-l în toată cinstea, şi scutinţa bisericească. Dat în Sibiiu, 
6/24 octomvrie 1818./Mai sus numitul Episcop cu chiar mâna sa,/Vasilie Moga 
m. p. Ep[is]cop”. 1818: număr de ieşire din cancelaria mogaiană: ,,Nro. 386. 
[1]818”. Adresa de regăsire actuală: Arhiva Bibliotecii Mitropoliei 
Ardealului, 1988. Datare: 10/24 octombrie 1818. Preot hirotonit: Daniil 
Vaida. Parohia: ,,Berinţa, Diştrictu Chioarului”. Hram: nespecificat. Număr 
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Figura 30 şi 31: Singhelie Gavriil Grecu, 4 aprilie 1815 

 
II. VASILIE CU MILA ŞI DARUL LUI D[U]MNEZEU 

PRAVOSLAVNIC EPISCOP DE LEAGEA GRECEASCĂ NE-
UNITĂ DIN MARE PRINŢIPATUL ARDEALULUI: ,,Pavel Marele 
Apostol al D[o]mnului, în Poslania sa către Tỳt cap. 1 (n. n. capitolul 1; ă final 
fără valoare fonică) porunceaşte cum să aşeaze prin Cetăţi şi prin Locuri Preoţi 
precum însuşi i-au poruncit, adecă carii vor fi bărbaţi curaţi, fără prihană, ca nişte 
Ispavnici alui Dumnezeu, nefăcând spre plăcearea sa, nu sămeţi, nu iuţi, nu mânioşi, 
nebeţivi, nesfadnici, nu pohtitori de agonisire spurcată: ci iubitori de streini, iubitori de 
bine, treazvi la minte, Drepţi, curaţi, înfrânaţi şi cu alte daruri, întra celaşi cap 
scrise, împodobiţi. Căriia porunci şi noi afi supuşi cunoscându-ne după cea negrăita 
milă a Marelui Arhiereu Hs, nevreadnici macar fiind, ne-am pus la această treaptă 
arhierească, zioa, şi noaptea cugetăm, cum am putea plini aceaste poruncite, aşezând 
prin locuri preoţi vrednici precum însuşi porunceaşte. Deci aflându-să şi Satul 
Berinţa, Diştrictu Chioarului, lipsit de un preot hirotonit ca acela şi încredinţare de 
bună veaste acestui temătoriu de Dumnezeu Bărbat Daniil Vaida luând, după ce l-
am cercetat de ceale de lipsă ale preoţiei, şi nădăjduindu-ne: cum că ajutorindu-l 
Domnul va fi întru toate, precum acelaşi Marele apostol porunceaşte, l-am hirotonit 
pe leage; ceteţ Ipodiacon, Diacon, Preot de să vârşit. Poruncim drept aceaia tuturor 
celor de supt ascultarea scaunului nostru, către carii va veni mai ales fiilor noştri 
sufleteşti, din numitul sat Berinţa (iară pre cei dinafară după vrednicie îi cercăm) cum 
să-l cunoască şi să-l aibă precum iaste de la noi hirotonit preot hirotonit. Dându-i 
vreadnică ascultare, şiindu-l în toată cinstea, şi scutinţa bisericească. Dat în Sibiiu, 
6/24 octomvrie 1818./Mai sus numitul Episcop cu chiar mâna sa,/Vasilie Moga 
m. p. Ep[is]cop”. 1818: număr de ieşire din cancelaria mogaiană: ,,Nro. 386. 
[1]818”. Adresa de regăsire actuală: Arhiva Bibliotecii Mitropoliei 
Ardealului, 1988. Datare: 10/24 octombrie 1818. Preot hirotonit: Daniil 
Vaida. Parohia: ,,Berinţa, Diştrictu Chioarului”. Hram: nespecificat. Număr 

original: ,,Nro. 386. [1]818”. Număr din Arhiva Mitropoliei Ardealului 
(pe verso): 157/1850. Dimensiuni: 39,1x23,6 cm. Stare de conservare: 
bună Detaliu: sigiliu în ceară roşie, diametru pecete: 2,3 cm; chenar cu 
model floral şi semnătura ,,Vasilie Moga m. p., Epcp”. 

 

 

Figura 32: Singhelie Daniil Vaida, 10/24 octombrie 1818 
 

Alte şase exemplare cu textul principal asemenea. 
1828: număr de ieşire din cancelaria mogaiană: ,,Nro. 498. 

[1]828”. Adresa de regăsire actuală: Arhiva Bibliotecii Mitropoliei 
Ardealului, 1987. Datare: 5/17 octombrie 1828. Preot hirotonit: Gavriil 
Grecu. Parohia: ,,Sighişoara şi filia Siliuşu Mare, Cinstitu Scaunu Sighii”. 
Număr original: 498/1828. Dimensiuni: 38,9x24,7 cm. Stare de 
conservare: bună. Pe verso-ul documentului: înscris în creion ,,Trimis de 
pr. I. Herţioagă din Daia săsească”. Sigiliu timbrat dantelat. Diametru pecete: 
3,3 cm, diametru ornament: 15,5 cm., cu semnătura ,,Ep. Vasile Moga m. 
p.” şi chenar cu model floral. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 33: Singhelie Gavriil Grecu, 5/17 octombrie 1828 

Astra Sabesiensis

449



 
1829: număr de ieşire din cancelaria mogaiană: ,,Nro. 515. 

[1]829”. Adresa de regăsire actuală: Arhiva Bibliotecii Mitropoliei 
Ardealului, 1985. Datare: 27 octombrie 1829. Preot hirotonit: Ioan 
Şincai. Parohia: ,,Filia Marpod Cinstit Scaunului Nocrichului”. Hram: 
nespecificat. Număr original: 515/1829. Dimensiuni: 39,3x24,1 cm. Stare 
de conservare: bună. Detaliu: sigiliu timbrat înflorat. Diametru pecete: 
3,3 cm., diametru ornament: 5,5 cm., cu semnătura ,,Ep. Vasile Moga m. 
p.” şi chenar cu model floral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 34: Singhelie Ioan Şincai, 27 octombrie 1829 
 

1832: număr de ieşire din cancelaria mogaiană: ,,206/1832”. 
Adresa de regăsire actuală: Arhiva Mitropoliei Ardealului, 218/1854. 
Datare: 13/25 octombrie 1832. Preot hirotonit: Nicolae Băla Ghilea. 
Parohia: ,,Satul Cristur, Slăvita Varmeghia Hinidorii”. Număr original: 
206/1832. Sigiliu timbrat deteriorat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 35: Singhelie Nicolae Băla Ghilea, 13/25 octombrie 1832 
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Figura 35: Singhelie Nicolae Băla Ghilea, 13/25 octombrie 1832 

 
1835: număr de ieşire din cancelaria mogaiană: ,,193/1835”. 

Adresa de regăsire actuală: Arhiva Mitropoliei Ardealului, 230/1861. 
Datare: 26 martie 1835. Preot hirotonit: Dimitrie Vaida. Parohia: ,,Satul 
Fălşiu Orban din Varmeghia Solnocului”. Număr original: 193/1835. Sigiliu 
timbrat. 

 
Figura 36: Singhelie Dimitrie Vaida, 26 martie 1835 

 
1835: număr de ieşire din cancelaria mogaiană: ,,415/1835”. 

Adresa de regăsire actuală: Arhiva Mitropoliei Ardealului, 504/1861. 
Datare: 16/4 noiembrie 1835. Preot hirotonit: Petru Halmaghi. Parohia: 
,,Satul Băeăti Slăvita Varmeghia Hinidorii”. Număr original: 415/1835. 
Sigiliu timbrat înflorat deteriorat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 37: Singhelie Petru Halmaghi, 4/16 noiembrie 1835 
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1844: număr de ieşire din cancelaria mogaiană: ,,Nro. 652. 

[1]844”. Adresa de regăsire actuală: Arhiva Bibliotecii Mitropoliei 
Ardealului, 1984. Datare: 17 decembrie 1844. Copie manuscrisă atestată 
de Ioan Bran Pop Lemeni, ,,vidimată”, folosită în anul 1852. Preot 
hirotonit: Ioan Dan. Parohia: ,,Sat Zărneşti, districtul Braşovului”. Hram: 
nespecificat. Număr original: 652/1844. Numere ulterioare: 606/1852 
(pe verso). Dimensiuni: 38,7x25,2 cm. Stare de conservare: bună. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 38: Singhelie Ioan Dan, 17 decembrie 1844 
 

III. VASILIE CU MILA ŞI DARUL LUI D[U]MNEZEU 
PRAVOSLAVNIC EPISCOP de leagea grecească neunită din 
Mare Prinţipatul Ardealului: ,,Din Mila şi Darul preasf[â]ntului, şi de viiaţă 
făcătoriului D[u]h D[u]mnezeeştilor Ucenici, şi Apostoli dat, prin carii şi noi unul 
de la altul primindu-l ne-am învrednicit de a putea da osebite Cinuri, şi Stepene 
bisericeşti celor de aceaste Cinuri vreadnici, şi de sus chemaţi; aşa, din Darul şi Mila 
a aceluiaşi prea sf[â]nt D[u]h, învrednicindu-ne a sluji la sf[â]ntul Oltariu pre acest 
bine credincios Bărbat Zaharie Matei prin punerea mânilor noastre, cu putearea prea 
sf[â]ntului D[u]h l-am hirotonit Preot şi Paroh la: Ola Nadoş S[f] Varmeghia 
Turzii de Sus pentru aceaia voim, ca înaintea tuturor şi de toţi să fie cunoscut, şi 
priimit, ca Preot de săvârşit şi Paroh la sf[â]nta mai sus zisă bisearică a hramului 
Sfinţilor Îngeri. Dânsul va fi datoriu a să ţinea, şi a păzi Aşăzământurile şi 
întocmirile sf[i]nţilor Părinţi de la aşaptelea şi de obşte Sobor, noao tuturor de leagea, 
şi Credinţa cea pravoslavnică date, de a pururea învăţând şi dojenind Poporeanii săi, 
să nu-ş[i] uite pentru ce sunt lăsaţi aici pre pământ, şi fiind făcuţi după chipul lui 
D[u]mnezeu nu au numai trup, ci şi suflet, şi nu vor petreace tot aici, ci au de atreace 
şi la Vecie, şi pentru aceaia să lucreaze necurmat la mântuirea sa cu frică şi cu 
cutremur, să deaie ce e alui D[u]mnezeu, lui D[u]mnezeu şi ce e al împăratului, 
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făcătoriului D[u]h D[u]mnezeeştilor Ucenici, şi Apostoli dat, prin carii şi noi unul 
de la altul primindu-l ne-am învrednicit de a putea da osebite Cinuri, şi Stepene 
bisericeşti celor de aceaste Cinuri vreadnici, şi de sus chemaţi; aşa, din Darul şi Mila 
a aceluiaşi prea sf[â]nt D[u]h, învrednicindu-ne a sluji la sf[â]ntul Oltariu pre acest 
bine credincios Bărbat Zaharie Matei prin punerea mânilor noastre, cu putearea prea 
sf[â]ntului D[u]h l-am hirotonit Preot şi Paroh la: Ola Nadoş S[f] Varmeghia 
Turzii de Sus pentru aceaia voim, ca înaintea tuturor şi de toţi să fie cunoscut, şi 
priimit, ca Preot de săvârşit şi Paroh la sf[â]nta mai sus zisă bisearică a hramului 
Sfinţilor Îngeri. Dânsul va fi datoriu a să ţinea, şi a păzi Aşăzământurile şi 
întocmirile sf[i]nţilor Părinţi de la aşaptelea şi de obşte Sobor, noao tuturor de leagea, 
şi Credinţa cea pravoslavnică date, de a pururea învăţând şi dojenind Poporeanii săi, 
să nu-ş[i] uite pentru ce sunt lăsaţi aici pre pământ, şi fiind făcuţi după chipul lui 
D[u]mnezeu nu au numai trup, ci şi suflet, şi nu vor petreace tot aici, ci au de atreace 
şi la Vecie, şi pentru aceaia să lucreaze necurmat la mântuirea sa cu frică şi cu 
cutremur, să deaie ce e alui D[u]mnezeu, lui D[u]mnezeu şi ce e al împăratului, 

împăratului, plinind tot insul cu dreptate ce să cuvine a plini careş (n. n. care şi) în 
rândul său, întru care iaste pus de Stăpânul Casii cel mare, carele fieşte căruia odată 
va să zică: Dăţi sama omule de isprăvniciia ta! Nimenea să nu se ţie strein de alţii, ci 
să se căească între sine, ca cei ce călătoresc în soţie tot pe acelaşi drum cătră Vecie, toţi 
Fii a unuia D[u]mnezeu, toţi Fii a unuia Tată, toţi ai nostrii fraţi şi surori fiind, 
mângâindu-i în supărări şi la ceasul cel de pre urmă al morţii. Mângăiaţi Norodul 
mieu, zice D[o]mnul. Dar şi voi poporeanilor sânteţi datori să iubiţi Preotul vostru şi 
să-l cinstiţi; uitaţi-vă la dânsul ca la trimisul lui D[u]mnezeu în locul lui H[risto]s, 
uitaţi-vă la El ca la al vostru bun Povăţuitoriu, ca la al vostru Părinte d[u]hovnicesc 
şi înger păzitoriu, nu-i trageţi cealea ce isă cuvin, pentru ca să nu vă slujească cu 
suspin. Vai celuia care va obida pe preot, acela strică cu aceaia la toată Turma lui 
H[risto]s precum scrie: ,,Bate-voi Păstoriul şi să vor răsipi oile”. Iar cela ce vă 
primeaşte pre voi, pre mine mă primeaşte, zice H[risto]s cătră preoţi. S-au dat în 
Sibiiu, 11 aprilie 1819/Mai sus numitul Episcop cu chiar mâna sa, Vasilie Moga 
m. p. Ep[is]cop”. 1819: număr de ieşire din cancelaria mogaiană: ,,Nro. 275. 
[1]819”. Adresa de regăsire actuală: Arhiva Bibliotecii Mitropoliei 
Ardealului, 1980. Datare: 11 aprilie 1819. Preot hirotonit: Zaharie Matei. 
Parohia: ,,Ola Nadoş S[f] Varmeghia Turzii de Sus”. Hramul: Sfinţilor 
Îngeri. Număr act original: ,,N. 275. [1]819”. Număr act (scris cu albastru 
pe verso): 3081/1886. Dimensiuni: 41,1x25,5 cm. Diametru urmă pecete: 
4,5 cm. Detaliu cu urma pecete, semnătura ,,Ep. Vasile Moga m. p.” şi 
chenar ornamental. 

 
Figura 39: Singhelie Zaharie Matei, 11 aprilie 1819 
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Alte două exemplare cu textul principal asemenea. 
1825: număr de ieşire din cancelaria mogaiană: ,,N. 260. [1]825”. 

Adresa de regăsire actuală: Arhiva Bibliotecii Mitropoliei Ardealului, 
1981. Datare: 7 octombrie 1825. Preot hirotonit: Matei Buta. Parohia: 
,,Părău Districtul Făgăraşului”. Hramul: Sfânta Parascheva. Număr original: 
260/1825. Număr ulterior: 468/1852 (pe verso). Dimensiuni: 41,1x25,1 
cm. Stare de conservare: uşor degradată pe margini. Sigiliu timbrat 
dantelat. Diametru pecete: 3,5 cm.; diametru ornament: 10,5 cm. Verso: 
sigiliu roşu în ceară, diametru pecete: 2,5 cm., semnătura autografă ,,Epcp 
Vasilie Moga m. p.” şi datare ulterioară 10 martie 1841. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 40 şi 41: Singhelie Matei Buta, 7 octombrie 1825 
 

1827: număr de ieşire din cancelaria mogaiană: ,,N. 121. [1]827”. 
Adresa de regăsire actuală: Arhiva Bibliotecii Mitropoliei Ardealului, 
1982. Datare: 4/16 martie 1827. Preot hirotonit: Avram Căliman. 
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Alte două exemplare cu textul principal asemenea. 
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Adresa de regăsire actuală: Arhiva Bibliotecii Mitropoliei Ardealului, 
1981. Datare: 7 octombrie 1825. Preot hirotonit: Matei Buta. Parohia: 
,,Părău Districtul Făgăraşului”. Hramul: Sfânta Parascheva. Număr original: 
260/1825. Număr ulterior: 468/1852 (pe verso). Dimensiuni: 41,1x25,1 
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Figura 40 şi 41: Singhelie Matei Buta, 7 octombrie 1825 
 

1827: număr de ieşire din cancelaria mogaiană: ,,N. 121. [1]827”. 
Adresa de regăsire actuală: Arhiva Bibliotecii Mitropoliei Ardealului, 
1982. Datare: 4/16 martie 1827. Preot hirotonit: Avram Căliman. 

Parohia: ,,Boca Nisii Erdöfalva în slăvita Varmeghia Henedorii”. Hram: 
nespecificat. Număr original: 121/1827. Numere ulterioare: 441/1851 
(pe verso). Dimensiuni: 41,1x25,1 cm. Stare de conservare: degradată. 
Detaliu: sigiliu incomplet în ceară roşie, diametru pecete: 2,5 cm.; chenar, 
datare şi semnătura episcopului Vasile Moga. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 42: Singhelie Avram Căliman, 4/16 martie 1827 

 
IV. VASILIE CU MILA ŞI DARUL LUI D[U]MNEZEU 

PRAVOSLAVNIC EPISCOP de leagea grecească neunită din 
Mare Prinţipatul Ardealului: ,,Din Mila şi Darul preasf[â]ntului, şi de viiaţă 
făcătoriului D[u]h D[u]mnezeeştilor Ucenici, şi Apostoli dat, prin carii şi noi unul 
de la altul primindu-l ne-am învrednicit de a putea da osebite Cinuri, şi Stepene 
bisericeşti celor de aceaste Cinuri vreadnici, şi de sus chemaţi; aşa, din Darul şi Mila 
a aceluiaşi prea sf[â]nt D[u]h, învrednicindu-ne a sluji la sf[â]ntul Oltariu pre acest 
bine credincios Bărbat Vasilie Brie prin punerea mânilor noastre, cu putearea prea 
sf[â]ntului D[u]h l-am hirotonit Preot şi Capelan la Filialul Daal şi Miluan, 
Varm. Dobâcii, pentru aceaia voim, ca înaintea tuturor şi de toţi să fie cunoscut, şi 
priimit, ca Preot de săvârşit şi Paroh la sf[â]nta mai sus zisă bisearică a hramului 
Pogorârea S. D. H. (n. n. Sfântul Duh). Dânsul va fi datoriu a să ţinea, şi a păzi 
Aşăzământurile şi întocmirile sf[i]nţilor Părinţi de la aşaptelea şi de obşte Sobor, 
noao tuturor de leagea, şi Credinţa cea pravoslavnică date, de a pururea învăţând şi 
dojenind Poporeanii săi, să nu-ş[i] uite că au suflet nemuritoriu şi cum trăbuie acela 
împodobit şi gătit spre viaţa de veaci, cum trăbue dat cei alui D[u]mnezeu, lui 
D[u]mnezeu şi ce e al Împăratului, Împăratului, în tot chipul strajnic aducându-le 
aminte pentru ce sînt lăsaţi pre acest pământ, îmbărbătându-i să-ş[i] facă toate 
lucrurile sale de întreg, şi cu dreptate bună învăţându-i cum să-ş[i] îmbuneze inima la 
vreame de patimă şi cum să-ş[i] mîngîie sufletul la ceas de moarte. Aşijderea şi 
Poporenii încă pentru dânsul să puie cuvânt bun, săi ţie parte, cu drag să-l vază, şi să 
i să încrează, cu drag să i să pleace, şi săi primească cuvântul, nu ca pe al lui, ci 
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însuşi ca pe al D[o]mnului, carele au şi zis preoţilor: Voi sînteţi lumina lumii. Iar 
cine s-ar înşela ai face preotului nume slab, al face de ură, al defăima, al năpăstui şi 
ai pizmui, sau s-ar bucura a-i traje ceva-si din rînduiala sîmbrii dreapte şi a-i face să 
slujească cu suspin, acela să ştie în ticălos sufletul său că nu strică atât preotului, 
precum strică Poporului şi obştii întregi, după zisa Proorocului: ,,Bate-voi Păstoriul şi 
să vor răsipi oile”. S-au dat în Sibii, 24. Septembrie 1820./Mai sus numitul 
Episcop cu chiar mâna sa, Vasilie Moga m. p. Ep[is]cop”. 1820: număr de ieşire 
din cancelaria mogaiană: ,,N. 656. [1]820”. Adresa de regăsire actuală: 
Arhiva Bibliotecii Mitropoliei Ardealului, 1983. Datare: 24 septembrie 
1820. Preot hirotonit: Vasilie Bria. Parohia: ,,Filialul Daal şi Miluan 
Varmeghia Dobârcii”. Hram: Pogorârea Sfântului Duhului. Număr original: 
656/1820. Numere ulterioare: 1159/1852 (pe verso). Dimensiuni: 
37,2x23,4 cm. Stare de conservare: bună. Sigiliu în ceară roşie, diametru 
pecete: 2,5 cm. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 43: Singhelie Vasilie Bria, 24 septembrie 1820 

Singheliile de mai sus, tipizate textual, inclusiv cea manuscrisă, se 
deosebesc atât prin conţinut, cât şi prin forma stilizată a chenarului, a 
iniţialei florale şi prin tipul de sigiliu. Se disting trei feluri de sigilii, două 
tipuri de iniţiale şi patru tipuri de chenar. 

Listă cronologică a singheliilor deţinute de Arhiva Bibliotecii 
Mitropoliei şi Arhiva Mitropoliei Ardealului din perioada 1815-1844 

 
Nr. 
crt. 

Anul emiterii Adresa sursă (cota ) 

1. 1815 A. B. M., document 1986 
2. 1818 A. B. M., document 1988 
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Figura 43: Singhelie Vasilie Bria, 24 septembrie 1820 

Singheliile de mai sus, tipizate textual, inclusiv cea manuscrisă, se 
deosebesc atât prin conţinut, cât şi prin forma stilizată a chenarului, a 
iniţialei florale şi prin tipul de sigiliu. Se disting trei feluri de sigilii, două 
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Listă cronologică a singheliilor deţinute de Arhiva Bibliotecii 
Mitropoliei şi Arhiva Mitropoliei Ardealului din perioada 1815-1844 

 
Nr. 
crt. 

Anul emiterii Adresa sursă (cota ) 

1. 1815 A. B. M., document 1986 
2. 1818 A. B. M., document 1988 

3. 1819 A. B. M., document 1980 
4. 1820 A. B. M., document 1983 
5. 1825 A. B. M., document 1981 
6. 1827 A. B. M., document 1982 
7. 1828 A. B. M., document 1987 
8. 1829 A. B. M., document 1985 
9. 1832 A. B. M., document 218/1854 
10. 1835 A. B. M., document 230/1861 
11. 1835 A. B. M., document 504/1861 
12. 1844 A. B. M., document 1984 

 
Acte 

 
La o primă evaluare a fondului ACTE, socotim că acest fond s-a 

constituit doar aleatoriu, pentru bunul motiv de a se păstra cu rigoare de 
gestiune. Dar, ştiinţa şi aplecarea preotului Ioan Beju a dus la o anume 
prelucrare a lor, fireşte minimală.  

 
 

Figura 44: Arhiva Bibliotecii 
Mitropoliei Ardealului, document 
24 (trimis de episcopul Vasile 
Moga, la 21 februarie 1826, din 
Sibiu, către protopopul Gavril 
Ighian din Zlatna; cuprinsul 
actului: dispune ca în fiecare 
biserică să fie o lădiţă în care să fie 
depuşi duminica şi sărbătoarea 
banii strânşi pentru văduve şi 
orfanii de război; anunţă reducerea 
preţului cărţilor de cult), document 
1881 (act de numire), document 19 
(trimis de Nicolae Moga şi Mihai 
Ţirlea, cancelişti la episcopie în 
Sibiu, la 13/25 octombrie 1825, 
către protopopul Iosif Ighian din 
Ofenhasa; cuprinsul actului: 
recomandaţie pentru vânzătorul 
cărţilor lui Loga) 
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Figura 45: Arhiva Bibliotecii 
Mitropoliei Ardealului, 
document 3 recto şi detaliu 
(trimis de episcopul Vasile 
Moga, la 6 octombrie 1820, 
din Sibiu, către protopopul 
Bălgradului; cuprinsul 
actului: şcolare) 
 
 
 
 
 

  

 

Figura 46: Arhiva Bibliotecii 
Mitropoliei Ardealului, 
document 7 (trimis de 
episcopul Vasile Moga, la 5 
ianuarie 1821, din Sibiu, către 
protopi), document 4 (detaliu 
semnătura lui Moise Fulea) 

 

 
 

Antimise 
 

Antimisul este obiectul liturgic fără de care un preot nu poate 
săvârşi Sfânta Liturghie. Confecţionat din pânză, dreptunghiulară sau 
pătrată, cu laturile de circa 50-60 cm., are imprimată pe el imaginea 
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Punerii Domnului în mormânt şi poartă cusute într-un colţ părticele din 
moaşte de sfinţi. Este sfinţit şi semnat de episcopul locului, indicându-se 
parohia sau biserica la care a fost dat pentru slujire, cu hramul respectiv 
şi data. El stă pe Sfânta Masă atât ca semn al binecuvântării şi autorităţii 
canonice a episcopului asupra bisericilor şi preoţilor slujitori pe care îi 
păstoreşte, cât şi pentru a fi folosit, la caz de nevoie, pentru săvârşirea 
liturghiei afară din biserică. 

Din numeroasele antimise, adunate spre conservare de la biserici 
săteşti şi păstrate acum în colecţiile neprelucrate ale Muzeului Mitropoliei 
Ardealului, am ales spre exemplificare două, care poartă numele 
episcopului Vasile Moga. În continuare se impune o cercetare aparte 
asupra acestora, numeroase altele existând în Muzeul Mitropoliei, ale 
cărui colecţii sunt prelucrate doar parţial.  

De-a lungul anilor mogaiani, bineînţeles că antimisele au 
constituit o problemă ce trebuia rezolvată în orice condiţii, fie şi de criză, 
cum sunt cele de mai jos. 

La 12 februarie 1821, când deja această parte de Europă, şi nu 
numai, era neliniştită din cauza diverselor răbufniri revoluţionare, în 
Ardeal se vând antimise ale lui Vasile Moga false: ,,Supt num. arhieresc 100 
a. c., înştiinţează Preosfinţitul Domnul Vlădica precum Ci. Protopop al Orăştii, 
Nicolau Adamovici, au aflat (n. n. găsit) nişte antimise viclene, nesfinţite, tipărite pe 
pânză de bumbac, batăr că într-însele s-au aflat scris a fi de arhiereul Vasilie Moga; 
să nu cumpăraţi de acest feli de antimise viclene nesfinţite ca să nu cădeţi în greu 
canon, precum ştiţi că s-au poruncit, că nu sunteţi slobozi a cumpăra nimica pre sama 
bisericii fără ştirea protopopilor locului”. Doar că, într-un alt protocol, de altfel 
unul dintre cele destul de complete, protopopul sau preotul primitor, 
neatent la conţinutul în detaliu probabil a deturnat mesajul şi, reluând 
texte ,,pe sărite”, informează şi invită la a se cumpăra acele antimise. 

Despre antimisul trimis la Braşov în anul 1838, la Biserica 
,,Sfântul Nicolae”, cu prilejul reînnoirii acesteia, episcopul Vasile Moga 
scria: ,,Neaflându-se aici la Scaunul episcopesc moaşte sfinţite, de se vor afla pre la 
Dumneavoastră, să se pue la antimis, că de almintrilea este sfinţit după tipicul 
arhieresc”. Candid C. Muşlea specifică faptul că aici ,,al doilea antimis este cel 
din paraclisul nou, dat de Vasile Moga cu nevoinţa şi toată cheltuiala celui mai sus 
numit, la anii de la Hs. 1837”.19  

 
 

                                                           
19 Candid C. Muşlea, Biserica Sf. Nicolae din Şcheii Braşovului, volum I, Braşov, 1942, p. 
287. 
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Figura 47 şi 48: Antimise, 1815,20 1826 
 
 

Moga’s Documents in the Archives of the  
Transylvanian Archbishopric. Contributions  

 
(Abstract) 

 
The following scientific enterprise aims at informing the academic community 

in a brief manner about the ,,Vasile Moga” documentary fond identified within the 
ecclesiastical archives from Sibiu. Down the ages the idea of the total destruction of 
bishop’s Vasile Moga archive during the events caused by the 1848-1849 Revolution 
                                                           
20 Însemnare: ,,Dumnezeescul şi sfinţitul oltar al Dumnezeului nostru Iisus Hristos, sfinţit cu darul 
Prea Sfâtului şi de viaţã fãcãtorului Duh, prin mâna şi blagoslovenia Prea osfinţitului Kyr Vasile 
Moga, preavoslavnic EPISCOP al Marelui Principat al Ardealului, a sã sluji pre dãnsul 
Dumnezeiasca Liturghie, în hramul [...] Cu nevoinţa şi cu toatã chiltuiala celui mai sus numit, la anii 
de la Hs. 1815” (a se vedea: Pavel Cherescu, „Antimisele din colecţia muzeului 
Arhiepiscopiei Sibiului. Studiu istorico-liturgic”, în Revista Teologicã, an IV, numãr 4, 
1994, p. 52). 
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has become a common place, our analysis debunking this myth and demonstrating the 
fact that there are still sufficient archivistic founds that are waiting for their researchers. 
What we really intend to explore within this study has the goal to reunite and correct 
some cliches, to inaugurate new directions for restoring the lost documents, some only 
forgotten (documents, order protocols, recordings of proceedings, correspondences, 
certificates regarding the priests’ consecration and palls-liturgical objects in whose 
absence the Holy Mass can not be celebrated), referring to the life and the activity of 
bishop Vasile Moga. Obviously, an exhaustive presentation of this topic would be made 
possible only in the future, at the moment trying to establish some structures of 
possible interest accompanied by some examples and descriptions.  

Keywords: Transylvania, bishopric, Vasile Moga, archive, document. 
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PĂSTORIREA EPISCOPULUI VASILE MOGA ÎN 
DOCUMENTE DIN ARHIVELE LAICE ŞI BISERICEŞTI ALE 

JUDEŢULUI COVASNA 
 

Dr. Ioan Lăcătuşu 
Muzeul Carpaţilor Răsăriteni Sfântu Gheorghe 

 
Împrejurările istorice de după decembrie 1989 şi consecinţele 

separării pe criteriu etnic a instituţiilor de învăţământ şi cultură 
românească din judeţele Covasna şi Harghita au obligat intelectualitatea 
românească la demersuri noi în organizarea fondurilor sale documentare 
arhivistice. Din iniţiativa Ligii Cultural-Creştine „Andrei Şaguna”, la 
Sfântu Gheorghe, cu sprijinul unor distinşi muzeografi din Bucureşti, 
Sibiu şi Cluj-Napoca, din rândul cărora menţionăm pe Mircea Sfârlea, 
Florin Şerbănescu, Ana Grama, Gheorghe Lazarovici ş. a., s-a înfiinţat 
Muzeul Spiritualităţii Româneşti, inaugurat în decembrie 1993 de către 
mitropolitul-cărturar Antonie Plămădeală. După înfiinţarea Episcopiei 
Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei, în 6 februarie 1996, la propunerea P. 
S. Ioan Selejan, Episcopul Covasnei şi Harghitei, Adunarea Eparhială a 
tineriei episcopii, a aprobat înfiinţarea Centrului Ecleziastic de 
Documentare Mitropolit Nicolae Colan, având ca obiecte de activitate 
„[…] crearea şi organizarea (inclusiv prin recuperare) a unui fond documentar 
privind cultura şi civilizaţia românească din zona vizată, în toate formele lor de 
manifestare, urmărite de-a lungul istoriei, inclusiv în contemporaneitate”.1 

Inaugurarea Centrului Ecleziastic de Documentare Mitropolit 
Nicolae Colan a avut loc în 2 aprilie 1996, împreună cu Secţia Carpaţilor 
Răsăriteni a Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei, din Cluj-
Napoca, secţie devenită apoi Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni. 
Asigurând o colaborare activă cu distinşi cercetători din principalele 
centre culturale ale ţării, cu asociaţiile culturale româneşti din zonă, cu 
Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni şi Arhivele Naţionale, centrul a 
reuşit organizarea unor manifestări cultural-ştiinţifice (sesiuni, 
simpozioane, dezbateri, expoziţii) şi derularea unor proiecte culturale 
cum a fost şi constituirea unui fond documentar arhivistic specific din 
judeţele Covasna şi Harghita. Anuarul „Angvstia”, ajuns la al XVII-lea 
număr, cuprinde studii şi articole de arheologie, istorie, etnografie şi 

                                                           
1 „Centrul Eclesiastic de Documentare «Mitropolit Nicolae Colan» din Sfântu 
Gheorghe”, în volumul O candelã în Carpaţi. Episcopia Ortodoxã a Covasnei şi Harghitei 15 
ani de la înfiinţare. 1994-2009, îngrijit de Ioan Lãcãtuşu, Nicoleta Ploşnea, Miercurea-
Ciuc, Editura Grai Românesc, 2009, pp. 587-624. 
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sociologie, în principal despre zona sud-estului Transilvaniei, lucrări şi 
studii privind personalităţi ale culturii româneşti din Covasna şi Harghita, 
studii monografice despre monumente laice şi ecleziastice, cercetări 
privind evoluţia structurii etnice şi confesionale etc. 

Centrul este şi gazdă primitoare a majorităţii acţiunilor întreprinse 
de asociaţiile culturale româneşti din zonă, a întâlnirilor reprezentanţilor 
comunităţii româneşti, a acţiunilor culturale, civice şi umanitare şi a 
lecţiilor deschise, conferinţelor, vizionărilor de filme video cu tematică de 
istorie, cultură, spiritualitate şi civilizaţie românească, la care participă 
elevi din Sfântu Gheorghe. 

Printre priorităţile Centrului se află achiziţionarea, păstrarea, 
prelucrarea şi valorificarea arhivei formată din fonduri şi colecţii de 
documente bisericeşti şi laice. În salvarea de la dispariţie a documentelor 
create şi deţinute de bisericile ortodoxe şi greco-catolice din fostele 
scaune secuieşti Treiscaune, Ciuc şi Odorhei, un rol deosebit de 
important l-a avut preotul-arhivist Ioan I. Rafiroiu. 

Preotul şi arhivistul Ioan I. Rafiroiu (1907-1982) s-a născut la 25 
ianuarie 1907 în comuna Cernat, unde tatăl său a fost preot între anii 1905-
1914. În istoria românilor din sud-estul Transilvaniei, este cunoscută figura 
de apostol a preotului Ioan Rafiroiu senior (1882-1948), din Araci, care a 
condus protopopiatul Oituz, cu sediul în Târgu-Secuiesc, între anii 1923-
1948, legându-şi definitiv numele, împreună cu consăteanul său, Aurel 
Nistor, protopopul de Sfântu Gheorghe, de frumoasele fapte din 
domeniul învăţământului, culturii şi administraţiei din perioada interbelică, 
de acea „veritabilă renaştere culturală, socială şi economică” a românilor din fostul 
judeţ Trei Scaune.2 

După retragerea administraţiei româneşti, din 14 noiembrie 1944, 
la fel ca şi tatăl său, şi preotul Rafiroiu jr. s-a „bucurat” de atenţia 
autorităţilor instalate la putere în judeţ. După ce, în februarie 1945, a fost 
condamnat la un an şi trei luni închisoare, fiind eliberat la intervenţia 
Parchetului, care a găsit „sentinţa nedreaptă”, în 22 martie 1945, este arestat 
din nou şi deţinut, fără ca familia sa să ştie ceva de soarta sa.3 

Cu sănătatea zdruncinată, în octombrie 1945, revine în parohie, cu 
credincioşii săi drastic împuţinaţi şi îşi reia activitatea de refacere a vieţii 
bisericeşti şi naţionale din Târgu-Secuiesc. Cu data de 1 noiembrie 1945 

                                                           
2 Ioan Lãcãtuşu, „Arhivişti ardeleni. Ioan I. Rafiroiu (1907-1982)”, în Anuarul Arhivelor 
Mureşene, serie nouã, numãr II (VI), 2013, pp. 313-320. 
3 Ioan Lãcãtuşu, Vasile Lechinţan, Violeta Pãtrunjel, Românii din Covasna şi Harghita. 
Istorie. Bisericã. Şcoalã. Culturã, Miercurea-Ciuc, Editura Grai Românesc, 2003, pp. 396-
402. 
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Istorie. Bisericã. Şcoalã. Culturã, Miercurea-Ciuc, Editura Grai Românesc, 2003, pp. 396-
402. 

este numit administrator protopopesc al reînfiinţatului Protopopiat Oituz, 
demnitate pe care o va îndeplini până în anul 1950, când protopopiatul va 
fi desfiinţat. În acelaşi an, „pentru activitatea depusă în cadrul bisericii strămoşeşti”, 
mitropolitul Nicolae Bălan l-a distins cu „brâul roşu”. Dacă pe linie 
administrativ-gospodărească, în condiţiile concrete ale acelor ani, nu a 
reuşit să împiedice ruinarea bisericilor din zona Târgu-Secuiesc, în schimb, 
pe linie arhivistică, va desfăşura o activitate extrem de eficientă. A 
participat la salvarea documentelor rămase nearse, din întâmplare, în vreun 
colţ din podul bisericilor şi la întocmirea inventarelor bunurilor de 
patrimoniu ale bisericilor din judeţ. Devenită o adevărată pasiune, 
activitatea arhivistică a fost continuată şi după pensionarea (în 1976) şi 
mutarea sa la Braşov, până în preajma trecerii în eternitate, în anul 1982.4 

Cunoscător al limbilor maghiară şi germană şi al paleografiei 
chirilice, având solide cunoştinţe de teologie, istorie şi drept, fiind în 
acelaşi timp un bun cunoscător al istoriei locale, conştient de importanţa 
salvării documentelor create şi deţinute de parohiile ortodoxe şi cele 
foste greco-catolice din fostul judeţ Trei Scaune, şi-a însuşit legislaţia 
arhivistică a vremii şi a desfăşurat o activitate profesionistă de salvare şi 
inventariere a acestor documente. Căutând să respecte dispoziţiile 
privind predarea documentelor bisericeşti la Arhivele Statului dar, în 
acelaşi timp, manifestându-şi neîncrederea în instituţiile abilitate ale 
statului comunist, preotul Ioan I. Rafiroiu, a dovedit prudenţă, 
diplomaţie şi pragmatism în ceea ce priveşte locurile de păstrare a 
documentelor salvate cu eforturi deosebite.  

După anii de maximă intoleranţă faţă de parohiile ortodoxe şi 
greco-catolice în perioada de după Dictatul de la Viena, pentru aceste 
parohii au urmat noi provocări cauzate de ateismul regimului comunist. 
Majoritatea bisericilor româneşti din localităţile etnic mixte ale judeţului 
Trei Scaune se aflau în paragină, chiar fără credincioşi. Cea mai mare 
parte a bunurilor de patrimoniu (cărţi şi obiecte de cult, inclusiv 
documentele de arhivă), fusese distrusă în toamna anului 1940, şi în anii 
ce au urmat. Din fericire, unele dintre aceste documente au fost salvate, 
prin grija încercaţilor credincioşi români din zonă. Un caz concret este 
parohia ortodoxă Micfalău, unde cărţile de cult şi documentele parohiei 
au fost depozitate într-un pod dublu al bisericii.5 

                                                           
4 Ioan Lãcãtuşu, Personalitãţi din Covasna şi Harghita, Cluj-Napoca, Editura Carpatica, 
1998, pp. 129-132. 
5 Dupã mãrturia preotului Ioan Cucu, fost paroh în Micfalãu, apoi în Baraolt şi Sfântu 
Gheorghe. 
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În condiţii grele, cu dotări mai mult decât modeste, dar cu o 
motivare bazată pe o înaltă conştiinţă civică şi patriotică, preotul Ioan I. 
Rafiroiu a vizitat majoritatea parohiilor ortodoxe din fostele raioane 
Târgu-Secuiesc şi Sfântu Gheorghe şi a salvat de la distrugere importante 
categorii de documente. Prin grija sa, au fost predate la Arhivele Statului 
din Sfântu Gheorghe, documentele grupate în nouă fonduri arhivistice 
bisericeşti şi în fondul ASTRA, Despărţământul Târgu-Secuiesc. O 
valoare documentară deosebită dintre acestea o au registrele parohiale de 
stare civilă ale parohiilor şi filiilor din judeţul Covasna. Pentru o bună 
parte din aceste localităţi, registrele parohiale de stare civilă au rămas 
singurele mărturii documentare despre existenţa unor comunităţi 
româneşti, astăzi dispărute. Cea mai mare parte a documentelor salvate 
de preotul Ioan I. Rafiroiu au fost prelucrate arhivistic şi păstrate în 
arhiva parohiei ortodoxe Târgu-Secuiesc (deţinătoare a documentelor 
create de parohiile ortodoxe care au făcut parte din Protopopiatul 
Ortodox Trei Scaune (1766-1950), Protopopiatul Ortodox Oituz, 
structură ecleziastică care a funcţionat în perioada 1922-1952, (cu 
excepţia anilor 1940-1950) şi a Protopopiatului Ortodox Român Sfântu 
Gheorghe (1950-1968). 

După înfiinţarea Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei, în 
septembrie 1994, şi a Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropolit 
Nicolae Colan” aceste documente au fost încredinţate acestuia. Pentru 
introducerea lor în circuitul public, toate având o valoare deosebită 
pentru istoria românilor din sud-estul Transilvaniei, era imperativă o 
nouă prelucrare arhivistică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în 
vigoare, cu noile metode şi mijloace de stocare şi regăsire a informaţiilor. 
Acest demers, care depăşea resursele materiale şi umane ale centrului, a 
fost realizat prin încheierea unui parteneriat cu S. C. Stefadina Comserv 
S. R. L. din Bucureşti. Din punctul nostru de vedere, acest proiect, 
reprezintă nu numai un parteneriat public-privat profesionist şi de 
succes, dar şi un demers patriotic responsabil de salvare şi valorificare a 
unui important segment al Patrimoniului Arhivistic Naţional, aflat într-o 
zonă bântuită de proiecte separatiste şi autonomiste.  
 
Un fond „Episcop Vasile Moga” în arhiva Centrului Eclezistic de 

Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” 
 

În prezentarea de faţă interesându-ne cu deosebire documentele 
create în timpul păstoririi episcopului Vasile Moga (1811-1845), ne-am 
propus, pentru început să redăm inventarul fondului Protopopiatul 
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fost realizat prin încheierea unui parteneriat cu S. C. Stefadina Comserv 
S. R. L. din Bucureşti. Din punctul nostru de vedere, acest proiect, 
reprezintă nu numai un parteneriat public-privat profesionist şi de 
succes, dar şi un demers patriotic responsabil de salvare şi valorificare a 
unui important segment al Patrimoniului Arhivistic Naţional, aflat într-o 
zonă bântuită de proiecte separatiste şi autonomiste.  
 
Un fond „Episcop Vasile Moga” în arhiva Centrului Eclezistic de 
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În prezentarea de faţă interesându-ne cu deosebire documentele 
create în timpul păstoririi episcopului Vasile Moga (1811-1845), ne-am 
propus, pentru început să redăm inventarul fondului Protopopiatul 

Ortodox Trei Scaune, aflat în păstrare în arhiva numită mai sus. În acest 
caz, cum era şi firesc, sunt „piese primite” şi eventual „concepte pentru cele 
trimise”, majoritatea în relaţie cu episcopia ortodoxă din Sibiu, precum şi 
cu protopopiatele şi parohiile ortodoxe din Trei Scaune. Toate 
documentele sunt originale, majoritatea aflate în stare corespunzătoare de 
păstrare, fiind redactate în limba română, cu grafie chirilică, dar şi în 
limbile germană, latină şi maghiară. Sporirea numărului documentelor, la 
începutul secolului al XIX-lea, este însoţită de diversificarea genurilor 
acestora şi a informaţiilor pe care le conţin.  

O analiză comparativă a documentelor create de Episcopia 
Ortodoxă a Transilvaniei din Sibiu, în timpul păstoririi episcopului Vasile 
Moga, cu cele de dinaintea acestei perioade, din timpul episcopilor sârbi, 
şi cu cele de după epoca mogaiană, din timpul marelui Andrei Şaguna, 
permite surprinderea aspectelor cantitative şi calitative ale pastoraţiei sale. 
Integrată şi condiţionată de realităţile politice, economice, sociale şi 
culturale ale perioadei istorice, din prima parte a secolului al XIX-lea 
transilvan, pastoraţia episcopului Vasile Moga este una de tranziţie, între 
cele două perioade istorice menţionate. Se poate observa un plus de 
„birocratizare”, în sensul de sporire a reglementărilor normative şi a 
evidenţelor patrimoniului şi a credincioşilor, întărirea controlului şi a 
exigenţei faţă de abaterile de la normele juridice şi morale. Acum se pun 
bazele învăţământului confesional ortodox, prevestind perioada de 
maximă dezvoltare din timpul episcopului şi mitropolitului Andrei 
Şaguna. Solidaritatea fraţilor întru credinţă şi neam capătă noi valenţe 
pragmatice, inclusiv cu românii de peste Carpaţi. 

Circularele, instrucţiunile şi corespondenţa primită de la episcopia 
din Sibiu, purtând semnătura episcopului Vasile Moga, abordează o 
problematică mult mai cuprinzătoare privind:  

-îmbunătăţirea organizării bisericeşti;  
-organizarea şi desfăşurarea alegerilor la nivelul parohiilor, 

protopopiatelor, eparhiei; 
-zidiri şi sfinţiri de biserici;  
-hirotoniri de preoţi; 
-tabele, liste şi situaţii nominale; 
-statistice referitoare la naşteri, căsătorii şi decese; 
-organizarea şi desfăşurarea învăţământului confesional; 
-procurarea cărţilor şi obiectelor de cult; 
-catehizarea tineretului; 
-relaţiile dintre ortodocşi şi greco-catolici; 
-trecerile interconfesionale; 

Astra Sabesiensis

467



-relaţia parohiilor ortodoxe cu autorităţile administraţiei publice 
locale, regionale şi imperiale.  

Numeroase documente se referă la conscripţiile credincioşilor 
ortodocşi, aprobarea dispenselor de căsătorie şi a cazurilor de divorţ, 
urmărirea vaccinării copiilor, solicitarea de sprijin pentru construirea 
unor lăcaşuri sfinte, asistenţă privind încheierea contractelor de 
cumpărare a unor terenuri pentru biserici, informaţii referitoare la 
tipărirea şi distribuirea cărţilor bisericeşti, generalizarea obligaţiei 
prezentării de rapoarte şi informări periodice despre activitatea 
parohiilor, soluţionarea cazurilor de neînţelegeri între preoţii parohi şi 
enoriaşi şi a celor de sancţionare a unor preoţi, aspecte privind 
îndreptarea comportamentului „decăzut” al unor locuitori etc.  

Pe lângă problematica referitoare la activitatea pastoral-misionară 
din parohii, evidenţa evoluţiei demografice a credincioşilor ortodocşi, a 
organizării şi desfăşurării învăţământului confesional ortodox în limba 
română, documentele din timpul păstoririi episcopului Vasile Moga, 
păstrate în fondul arhivistic Protopopiatul Ortodox Trei Scaune cuprind 
informaţii referitoare la multiple aspecte din viaţa publică a Transilvaniei, 
precum:  

-organizarea de colecte de bani pentru ajutorarea celor nevoiaşi, a 
văduvelor, invalizilor şi copiilor orfani de război; 

-eliminarea consecinţelor provocate de anumite dezastre naturale; 
-sfaturi pentru sporirea recoltelor de cereale, problema ciumei, 

vaccinarea animalelor, circulaţia banilor ş.a. 
Documentele prezentate contribuie la o mai bună cunoaştere a 

istoriei bisericilor româneşti din Transilvania, în mod deosebit din fostele 
scaune secuieşti, înlăturând clişee şi prejudecăţi din istoriografia maghiară 
despre românii din această parte de ţară, care merg până la a nega 
existenţa românească în acest spaţiu, fiind indispensabile pentru 
redactarea monografiilor comunităţilor româneşti din actualele judeţe 
Covasna şi Harghita. Ele pun în evidenţă personalitatea episcopului 
Vasile Moga, preocuparea sa pentru întărirea vieţii bisericeşti ortodoxe în 
Transilvania, dovedind o bună cunoaştere a realităţilor din mediul 
multietnic şi pluriconfesional al fostelor scaune secuieşti. O dovadă 
edificatoare a complexităţii stărilor din această zonă o constituie şi 
înfiinţarea protopopiatului „Hăghigului şi Vâlcelelor”, protopopiat care a 
funcţionat în perioada 1847-1868, funcţia de protopop fiind îndeplinită 
de preotul Ioan Moga, rudă cu episcopul Vasile Moga.6 
                                                           
6 Ana Grama, Români sud-transilvani în secolul al XIX-lea, Sfântu Gheorghe, Editura Arcuş, 
2007, pp. 139-152. 
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Covasna şi Harghita. Ele pun în evidenţă personalitatea episcopului 
Vasile Moga, preocuparea sa pentru întărirea vieţii bisericeşti ortodoxe în 
Transilvania, dovedind o bună cunoaştere a realităţilor din mediul 
multietnic şi pluriconfesional al fostelor scaune secuieşti. O dovadă 
edificatoare a complexităţii stărilor din această zonă o constituie şi 
înfiinţarea protopopiatului „Hăghigului şi Vâlcelelor”, protopopiat care a 
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6 Ana Grama, Români sud-transilvani în secolul al XIX-lea, Sfântu Gheorghe, Editura Arcuş, 
2007, pp. 139-152. 

Pierderea documentelor originale din Sibiu, prin incendierea şi 
arderea criminală a bunurilor româneşti în curtea Episcopiei din Sibiu, în 
primăvara lui 1849, de către trupele generalului Bem, în vremea rebeliei,7 
fondurile documentare locale constituie o completare excepţională a 
celor publicate de câţiva istorici transilvăneni (Matei Voileanu, Ilarion 
Puşcariu, Sterie Stinghe etc.) constituind, în acelaşi timp, bază 
documentară pentru elaborarea unor lucrări de doctorat.8 

Dacă nu sunt teme excepţionale şi, în general, ele pot fi similare 
cu unele din alte fonduri, publicate sau valorificate deja, specificul lor 
local este de o importanţă deosebită. Pentru că fiecare parohie, sub forţa 
aceleiaşi norme superioare, avea alte caracteristici, alte particularităţi, ca şi 
viaţa localnicilor, pe numeroase paliere inconfundabilă cu a celor din alte 
zone, îmbogăţind cunoaşterea variată, cum altfel nici nu poate fi una care 
ilustrează viaţa, fie şi cea cotidiană.  

Documentele prezentate confirmă faptul că, „episcopul Vasile Moga 
a fost al tuturor românilor ortodocşi”, le-a dat acestora sentimentul că „nu sunt 
ai nimănui”, iar celor din fostele scaune secuieşti că sunt parte integrantă a 
românităţii transilvane, de a cărei solidaritate ziditoare au beneficiat din 
plin, pentru a-şi putea prezerva şi afirma identitatea confesională, 
lingvistică şi culturală, într-un consacrat mediu „maşter” pentru români.   
 

Selecţii şi regeste din inventarul arhivistic al fondului9 
 
Cota 
doc. Conţinutul pe scurt al dosarului Datele 

extreme Limba Nr. 
file 

                                                           
7 Idem, „Destinul dramatic al unei arhive sibiene (martie 1849)”, în Revista arhivelor, 
numãr 1, 1992, pp. 29-33. 
8 Ioan Lãcãtuşu, Structuri etnice şi confesionale în judeţele Covasna şi Harghita, tezã de doctorat, 
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Sociologie şi Asistenţã socialã, 
2002; Nicoleta Ploşnea, Biserici, şcoli, comunitãţi rurale româneşti din Covasna şi Harghita, tezã 
de doctorat, Institutul de Istorie „George Bariţiu” al Academiei Române, Cluj-Napoca, 
2009; Sebastian Lucian Pârvu, Românii din scaunele secuieşti în Revoluţia de la 1848/1849, 
tezã de doctorat, Institutul de Istorie „George Bariţiu” al Academiei Române, Cluj-
Napoca, 2014. 
9 Sursã: Arhiva Centrului Ecleziatic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”, Sfântu 
Gheorghe, din cadrul Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei, Fondul Protopopiatul 
Ortodox Treiscaune (1766-1950). 
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45 

Circulară privind schimbarea 
bancnotelor de 100, 50, 25, 10, 5, 2 şi 
1 florini. Lege referitoare la 
respectarea folosirii noilor bancnote, 
prin care se stabileşte modul de 
folosire al bancnotelor de 1 şi 2 
florini, doar de armată şi visterie. 
Descrierea noilor bancnote (ţidule) de 
5, 10, 20 şi 100 de florini. Scrisoare 
prin care „părinţii sunt îndemnaţi să aibă 
grijă de copiii lor împotriva bubatului”. 
Circulara Protopopului Nicolae 
Popovici prin care se porunceşte ca 
toţi părinţii să îndrume copiii, între 6 
şi 10 ani, să meargă la şcoală. 

1811 română 
germană 11 

46 

Circulare ale episcopului Vasile Moga 
adresate protopopului Comitatului 
Trei Scaune, Nicolae Popovici, 
referitoare la efectuarea unor colecte 
de bani; corespondenţă referitoare la 
constatarea unor abateri disciplinare şi 
numiri în funcţii diverse etc. Situaţii 
statistice şi tabele cu născuţii, 
căsătoriţii şi decedaţii din parohiile 
protopopiatului; copia Tratatului 
dintre Franţa şi Austria. 
Corespondenţă referitoare la 
rezolvarea „pricinilor dintre credincioşii de 
religie unită şi cei de religie neunită”. Cereri 
ale unor obşti parohiale pentru 
asigurarea condiţiilor necesare 
învăţării pruncilor. 

1812-1859 română 
maghiară 45 

47 

Corespondenţă dintre Episcopia 
Ortodoxă din Sibiu, Protopopiatul 
Trei Scaune şi diferiţi preoţi privind: 
refuzul unei parohii de a accepta un 
preot; înapoierea unei sume de bani 
de către un fost gociman; 
sancţionarea unor preoţi; strângerea 
de fonduri pentru ajutorarea celor 
păgubiţi. Tabele cu sumele de bani ce 
au fost alocate pentru construirea de 
biserici. 

1813 română 
maghiară 15 

48 

Corespondenţă dintre Episcopia 
Ortodoxă din Sibiu, Protopopiatul 
Trei Scaune şi diferite parohii 
referitoare la: „diverse treburi 
administrative ale Ţării Ungureşti: numirea 

1813 română 
maghiară 44 
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dintre Franţa şi Austria. 
Corespondenţă referitoare la 
rezolvarea „pricinilor dintre credincioşii de 
religie unită şi cei de religie neunită”. Cereri 
ale unor obşti parohiale pentru 
asigurarea condiţiilor necesare 
învăţării pruncilor. 

1812-1859 română 
maghiară 45 

47 

Corespondenţă dintre Episcopia 
Ortodoxă din Sibiu, Protopopiatul 
Trei Scaune şi diferiţi preoţi privind: 
refuzul unei parohii de a accepta un 
preot; înapoierea unei sume de bani 
de către un fost gociman; 
sancţionarea unor preoţi; strângerea 
de fonduri pentru ajutorarea celor 
păgubiţi. Tabele cu sumele de bani ce 
au fost alocate pentru construirea de 
biserici. 

1813 română 
maghiară 15 

48 

Corespondenţă dintre Episcopia 
Ortodoxă din Sibiu, Protopopiatul 
Trei Scaune şi diferite parohii 
referitoare la: „diverse treburi 
administrative ale Ţării Ungureşti: numirea 

1813 română 
maghiară 44 

şi suspendarea din funcţie a personalului 
bisericesc, ajutorarea pruncilor de vârstă 
şcolară, despăgubirea păgubiţilor, dreptul 
militarilor de a se căsători, canoane de 
pocăinţă prin muncă; despre pacea şi 
războiul din Europa, circulaţia banilor, 
problema ciumei, vaccinarea animalelor”. 

49 

Circulare ale episcopului Ardealului 
Vasile Moga adresate protopopilor 
din Trei Scaune şi Braşov, Ioan 
Popovici şi Radu Verzea, precum şi 
altor preoţi referitoare la „ridicarea unei 
case pentru episcopie pe seama neuniţilor, din 
porunca lui Ştefan Stratimirovici din 
Carloviţ”; informări ale învăţătorilor 
din şcolile confesionale ortodoxe „cu 
privire la sporul copiilor pe care îi învaţă”. 
Jalba căpitanului din Comandău, din 
cadrul Regimentului Secuiesc de 
Graniţă, împotriva preotului ortodox 
din satul Baraolt. „Poruncă prin care se 
cere ca toţi preoţii să meargă din casă în casă 
pentru a vedea câte familii au în parohie 
pentru altoirea (vaccinarea) împotriva 
vărsatului”. Înştiinţarea parohiilor 
despre tipărirea Teologiei Moraliceşti; 
mărturia preotului Antonie Bucşa din 
Baraolt despre săvărşirea unei 
căsătoriii fără dispensă; aprobarea 
divorţului dintre Nicolae Dedan şi 
Maria Duca din Boroşneul Mic; 
aprobarea lui Teodor Alde pentru a fi 
dascăl la şcoala din satul Boroşneul 
Mic şi a construirii unei case dăscăleşti 
în această localitate; strângerea de 
milă pentru locuitorii din oraşul Aiud, 
satul Bat. Dispensă de căsătorie 
acordată preoţilor neuniţi din Ardeal 
care merg în alte ţări. 

1814-1819 
română, 
germană  
maghiară 

30 

50 

Circulare ale episcopului Ardealului 
Vasile Moga adresate protopopului 
Comitatului Trei Scaune, Nicolae 
Popovici privind situaţia materială 
precară a şcolilor din comitat, 
necesitatea dobândirii de carte de 
către prunci, numirea unui preot din 
parohia văduvită de la Mărtănuş, 
soluţionarea pricinii de judecată dintre 

1815 română  
maghiară 9 
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protopopul Nicolae Popovici şi 
negustorul Hagi Ghedro, acordarea 
dispenselor pentru căsătoria dintre 
Nicolae Negoescu din Soveja cu 
Catrina Popovici şi Neculae Năpăriu, 
tot din Soveja cu Ana, fata lui Pavel 
Ciurea din Breţcu. 

51 

Circulare ale episcopului Ardealului 
Vasile Moga adresate protopopului 
Comitatului Trei Scaune Nicolae 
Popovici şi altor preoţi referitoare la: 
simbriile restante ale parohiilor, 
aplicarea unor pedepse, învăţături 
despre sporirea recoltelor de cereale, 
instrucţiuni privind întocmirea 
tabelelor cu cei botezaţi, cununaţi şi 
decedaţi, dezastre naturale, dări de 
bani către biserici, zidiri de biserici, 
taxe către perceptori, reguli despre 
căsătorii şi divorţuri, numiri de preoţi, 
investigaţii asupra respectării 
canoanelor bisericeşti, strângeri de 
bani pentru cei nevoiaşi, îndreptarea 
unor obiceiuri rele ale sătenilor, 
soluţionarea unor neînţelegeri dintre 
preoţii uniţi şi neuniţi. 

1815 română 
maghiară 51 

52 

Circulare ale episcopului Ardealului 
Vasile Moga adresate protopopului 
Comitatului Trei Scaune Nicolae 
Popovici şi altor preoţi şi enoriaşi 
privind: plata anumitor dări, 
strângerea de milă pentru locuitorii a 
opt oraşe şi a 58 de sate din Comitatul 
Zemplinului şi pentru cei ai oraşului 
Uttendrauburg; rezolvarea unor litigii 
apărute între preoţi, acordarea 
dispenselor de căsătorie şi „judecarea” 
unor divorţuri. 

1815-1818 română 
maghiară 23 

53 

Circulare ale episcopului Ardealului 
Vasile Moga către Protopopul 
Comitatului Trei Scaune Nicolae 
Popovici referitoare la: divorţuri, 
căsătorii, strângeri de bani pentru 
diferite cauze sociale, judecarea unor 
pricini, învăţături pentru candidaţii la 
preoţie, mutarea unor lăcaşuri de cult, 
strângeri de taxe şi dări către biserică, 
prevederei ale regulamentului medical, 

1816-1825 
română 

maghiară  
latină 

70 

Supliment nr. 1, 2017

472



protopopul Nicolae Popovici şi 
negustorul Hagi Ghedro, acordarea 
dispenselor pentru căsătoria dintre 
Nicolae Negoescu din Soveja cu 
Catrina Popovici şi Neculae Năpăriu, 
tot din Soveja cu Ana, fata lui Pavel 
Ciurea din Breţcu. 

51 

Circulare ale episcopului Ardealului 
Vasile Moga adresate protopopului 
Comitatului Trei Scaune Nicolae 
Popovici şi altor preoţi referitoare la: 
simbriile restante ale parohiilor, 
aplicarea unor pedepse, învăţături 
despre sporirea recoltelor de cereale, 
instrucţiuni privind întocmirea 
tabelelor cu cei botezaţi, cununaţi şi 
decedaţi, dezastre naturale, dări de 
bani către biserici, zidiri de biserici, 
taxe către perceptori, reguli despre 
căsătorii şi divorţuri, numiri de preoţi, 
investigaţii asupra respectării 
canoanelor bisericeşti, strângeri de 
bani pentru cei nevoiaşi, îndreptarea 
unor obiceiuri rele ale sătenilor, 
soluţionarea unor neînţelegeri dintre 
preoţii uniţi şi neuniţi. 

1815 română 
maghiară 51 

52 

Circulare ale episcopului Ardealului 
Vasile Moga adresate protopopului 
Comitatului Trei Scaune Nicolae 
Popovici şi altor preoţi şi enoriaşi 
privind: plata anumitor dări, 
strângerea de milă pentru locuitorii a 
opt oraşe şi a 58 de sate din Comitatul 
Zemplinului şi pentru cei ai oraşului 
Uttendrauburg; rezolvarea unor litigii 
apărute între preoţi, acordarea 
dispenselor de căsătorie şi „judecarea” 
unor divorţuri. 

1815-1818 română 
maghiară 23 

53 

Circulare ale episcopului Ardealului 
Vasile Moga către Protopopul 
Comitatului Trei Scaune Nicolae 
Popovici referitoare la: divorţuri, 
căsătorii, strângeri de bani pentru 
diferite cauze sociale, judecarea unor 
pricini, învăţături pentru candidaţii la 
preoţie, mutarea unor lăcaşuri de cult, 
strângeri de taxe şi dări către biserică, 
prevederei ale regulamentului medical, 

1816-1825 
română 

maghiară  
latină 

70 

înlocuiri de preoţi, îndreptarea unor 
obiceiuri practicate la înmormântări, 
investigaţii asupra activităţilor unor 
preoţi, plata dascălilor, ridicări de 
biserici, existenţa unor greşeli în 
tabelele născuţilor, cununaţilor şi 
decedaţilor, apariţia ciumei, taxa 
specială pentru căsătoria militarilor, 
apariţia secetei.  

54 
Scrisoarea lui Moise Fulea adresată 
candidatului pentru postul de preot 
din Mărtănuş, Petru Georgevici. 

1817 română 
maghiară 3 

55 

Circulare ale episcopului Ardealului, 
Vasile Moga adresate protopopilor 
din Trei Scaune şi Braşov şi altor 
preoţi privind judecarea pricinii dintre 
parohii neuniţi din Ozun, acordarea 
unei sume de bani pentru 
desfăşurarea învăţământului teologic, 
acordarea atestatului de cântăreţ lui 
Gheorghe Velica, atenţionări asupra 
săvârşirii corecte a rânduielilor 
bisericeşti şi caterisirea preoţilor care 
nu au ţinut seamă de ele; aspecte 
privind rezolvarea altor probleme 
administrative.  

1820 română 
maghiară 18 

56 

Scrisoarea episcopului Ardealului 
Vasile Moga adresată protopopului 
Braşovului Radu Verzea prin care se 
porunceşte trimiterea capelanului 
Simion Polcovnic pentru a sluji la 
parohia repartizată; aprobarea de 
dispense pentru unele căsătorii şi 
divorţuri.  

1822 română  
latină 4 

57 

Decret privind înrolarea bărbaţilor în 
armată. Informare privind unele 
cheltuieli ale parohiilor din Comitatul 
Trei Scaune. 

1823 română 
maghiară 7 

58 

Circulare ale episcopului Ardealului 
Vasile Moga privind strângerea de 
milă pentru văduve, invalizi şi copiii 
săraci ai soldaţilor; recomandarea de 
cumpărare a Evangheliei în parohiile 
în care aceasta lipseşte; justificarea 
unor cheltuieli efectuate pentru 
construirea unor anexe bisericeşti; 
aprobarea dispensei de căsătorie 
dintre Ioan Bularca cel Tânăr din 

1824-1826 română 
maghiară 9 
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Boroşneul Mic şi Paraschiva Iuga. 

59 

Corespondenţă între episcopului 
Ardealului Vasile Moga, protopopul 
comitatului Trei Scaune Ioan 
Popovici şi alţi preoţi parohi 
referitoare la încheierea contractelor 
de cumpărare a terenurilor pentru 
biserici, protocoalele parohiei 
ortodoxe Covasna, situaţii referitoare 
la numărul născuţilor, cununaţilor şi 
morţilor din Breţcu, sfaturi referitoare 
la atitudinea preoţilor faţă de cei care 
practică descântecele, pedepse 
aplicate unor preoţi, cereri de slujire. 

1824-1846 
română,  
maghiară 

latină 
36 

60 

Circulare ale episcopului Ardealului 
Vasile Moga adresate protopopului 
Comitatului Trei Scaune Ioan 
Popovici privind suspendarea 
preotului de la parohia Covasna, Ioan 
Grid şi numirea altui paroh în locul 
lui; alegerea unui „comisar bisericesc” 
pentru a cerceta această cauză; 
numirea unui preot nou la Aita Mare; 
informări asupra pruncilor altoiţi 
(vaccinaţi); judecarea preotului neunit 
din Micfalău; strângerea de milă 
pentru locuitorii unor sate şi pentru 
„cătanele din Târgu-Secuiesc”. 

1825 română 
maghiară 21 

61 

Cererea lui Ioan Bucşa din Baraolt, 
prin care solicită dispensă pentru a se 
căsători cu a doua soţie, pe nume 
Maria; solicitare de a se obţine 
dispensă pentru căsătoria a două 
persoane de religii diferite; 
corespondenţa preotului Petru 
German, protopop de Braşov, cu 
preotul Ioan Grid de la Covasna, prin 
care acesta îşi cere iertarea deoarece 
fiind bolnav, nu poate ajunge la 
parohia din Covasna, pentru a cerceta 
neînţelegerile intervenite între preotul 
respectiv şi credincioşii din parohie. 

1825 
română  

maghiară  
latină 

14 
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Boroşneul Mic şi Paraschiva Iuga. 

59 

Corespondenţă între episcopului 
Ardealului Vasile Moga, protopopul 
comitatului Trei Scaune Ioan 
Popovici şi alţi preoţi parohi 
referitoare la încheierea contractelor 
de cumpărare a terenurilor pentru 
biserici, protocoalele parohiei 
ortodoxe Covasna, situaţii referitoare 
la numărul născuţilor, cununaţilor şi 
morţilor din Breţcu, sfaturi referitoare 
la atitudinea preoţilor faţă de cei care 
practică descântecele, pedepse 
aplicate unor preoţi, cereri de slujire. 

1824-1846 
română,  
maghiară 

latină 
36 

60 

Circulare ale episcopului Ardealului 
Vasile Moga adresate protopopului 
Comitatului Trei Scaune Ioan 
Popovici privind suspendarea 
preotului de la parohia Covasna, Ioan 
Grid şi numirea altui paroh în locul 
lui; alegerea unui „comisar bisericesc” 
pentru a cerceta această cauză; 
numirea unui preot nou la Aita Mare; 
informări asupra pruncilor altoiţi 
(vaccinaţi); judecarea preotului neunit 
din Micfalău; strângerea de milă 
pentru locuitorii unor sate şi pentru 
„cătanele din Târgu-Secuiesc”. 

1825 română 
maghiară 21 

61 

Cererea lui Ioan Bucşa din Baraolt, 
prin care solicită dispensă pentru a se 
căsători cu a doua soţie, pe nume 
Maria; solicitare de a se obţine 
dispensă pentru căsătoria a două 
persoane de religii diferite; 
corespondenţa preotului Petru 
German, protopop de Braşov, cu 
preotul Ioan Grid de la Covasna, prin 
care acesta îşi cere iertarea deoarece 
fiind bolnav, nu poate ajunge la 
parohia din Covasna, pentru a cerceta 
neînţelegerile intervenite între preotul 
respectiv şi credincioşii din parohie. 

1825 
română  

maghiară  
latină 

14 

62 

Scrisori ale lui Moise Fulea către 
protopopul din Trei Scaune, Nicolae 
Popovici referitoare la cererea 
locuitorilor din Covasna privitoare la 
eliberarea din funcţie a doi preoţi. 
Dispoziţii transmise preoţilor din 
jurul satului Dobolii de Jos, privind 
obligaţia acestora de a sprijini parohia 
respectivă; strângere de milă pentru 
locuitorii din Chichiş, interzicerea 
cununării soldaţilor de către preoţi 
fără ştirea superiorilor acestora; jalba 
preotului Ioan Grid din Covasna 
împotriva birăului Mergea B, 
gocimanul I. Furtuna şi a lui Berla 
Ciurea; anchetarea răspunderii lui 
Ioan Cesneanu pentru o parte din 
banii parohiei Covasna; reclamarea 
preotului Ioan Grid din Covasna, 
pentru faptul că nu a predat la 
protopopie jumătate din veniturile 
parohiei; anchetarea furtului cheilor 
bisericii din Covasna, în care slujea 
preotul Ioan Grid. 

1827 română 
maghiară 37 

63 

Circulare ale episcopului Ardealului 
Vasile Moga adresate protopopului 
Comitatului Trei Scaune Nicolae 
Popovici şi altor preoţi privind 
restaurarea bisericii Borşar, din Ţara 
Ungurească; rezultatul cercetării 
referitoare la repunerea în funcţie a 
parohului Ioan Grid din parohia 
Covasna; deliberarea în pricina de 
căsătorie a lui Ianoş Hanou cu soţia sa 
Ana Şimon din Covasna; 
obligativitatea prezentării dărilor de 
seamă în faţa protopopului locului; 
mărturia lui Ion Bocoti împotriva lui 
Ion Muntean, din Covasna; cererea 
Ilenei Neda prin care solicită soţului 
său, din prima căsătorie, să-i plătească 
45 de florini şi 3 găleţi cu grâu pentru 
întreţinerea copiilor. 

1827-1830 română 
maghiară 20 

64 

Scrisori către protopopul Ioan 
Popovici privind solicitarea ajutorului 
pentru a evacua pe dascălul Iosif din 
locuinţa bisericii; alte probleme 
administrative. 

1828 română  
maghiară 28 
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65 

Informarea transmisă episcopului 
Ardealului Vasile Moga de către 
protopopul Nicolae Popovici privind 
recuperarea celor 74 de zloţi de la 
preoţii din subordine ce au fost găsiţi 
vinovaţi, prin hotărârea episcopilor 
din 27 septembrie 1816; înştiinţarea 
locuitorilor din oraşul Braşov despre 
apariţia ciumei şi despre modul în 
care epidemia se răspândeşte; 
instrucţiuni speciale pentru autorităţi, 
mijloace de apărare contra ciumei, 
semnele pe care le lasă boala pe 
trupurile celor morţi. 

1828 română  
maghiară 3 

66 

Circulare ale episcopului Vasile Moga 
către protopopul Ioan Popovici prin 
care se porunceşte ocuparea 
posturilor din parohiile vacante; 
interzicerea celor ciumaţi de a trece în 
Ţara Românească, pe cărările 
munţilor; interzicerea achiziţionării 
unor cărţi de cult în limba română, de 
peste munţi, în vreme de ciumă; 
pedepsirea aspră a celor care vor să 
emigreze în Ţara Românească; 
dispoziţii privind îngroparea cătanelor 
decedate şi întocmirea registrelor cu 
evidenţa acestora; schimbarea banilor 
de 5 şi 10 florini până la sfârşitul lunii 
iunie; solicitarea unui capelan pentru a 
face slujba în regimentul românesc; 
precizări privind întocmirea situaţiilor 
referitoare la averile bisericeşti ale 
parohiilor din protopopiat; acordarea 
dreptului fiilor de preoţi să slujească 
în bisericile părinţilor lor: testamentul 
preotului Gheorghe Baciu; 
prezentarea neînţelegerilor dintre 
credincioşii din parohia Covasna şi 
preotul Ioan Grid; acordarea de 
dispense privind aprobarea căsătoriei 
fraţilor Radu Ciocan şi Neacşu 
Drăgan. Adresă referitoare la obligaţia 
copiilor cu vârsta cuprinsă între 5 şi 
13 ani de a merge la şcoală. 

1829 
română, 
germană 
maghiară 

21 

67 
Corespondenţă şi situaţii statistice şi 
nominale ale născuţilor, botezaţilor, 
cununaţilor şi decedaţilor din 

1829 română 
maghiară 35 
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65 

Informarea transmisă episcopului 
Ardealului Vasile Moga de către 
protopopul Nicolae Popovici privind 
recuperarea celor 74 de zloţi de la 
preoţii din subordine ce au fost găsiţi 
vinovaţi, prin hotărârea episcopilor 
din 27 septembrie 1816; înştiinţarea 
locuitorilor din oraşul Braşov despre 
apariţia ciumei şi despre modul în 
care epidemia se răspândeşte; 
instrucţiuni speciale pentru autorităţi, 
mijloace de apărare contra ciumei, 
semnele pe care le lasă boala pe 
trupurile celor morţi. 

1828 română  
maghiară 3 

66 

Circulare ale episcopului Vasile Moga 
către protopopul Ioan Popovici prin 
care se porunceşte ocuparea 
posturilor din parohiile vacante; 
interzicerea celor ciumaţi de a trece în 
Ţara Românească, pe cărările 
munţilor; interzicerea achiziţionării 
unor cărţi de cult în limba română, de 
peste munţi, în vreme de ciumă; 
pedepsirea aspră a celor care vor să 
emigreze în Ţara Românească; 
dispoziţii privind îngroparea cătanelor 
decedate şi întocmirea registrelor cu 
evidenţa acestora; schimbarea banilor 
de 5 şi 10 florini până la sfârşitul lunii 
iunie; solicitarea unui capelan pentru a 
face slujba în regimentul românesc; 
precizări privind întocmirea situaţiilor 
referitoare la averile bisericeşti ale 
parohiilor din protopopiat; acordarea 
dreptului fiilor de preoţi să slujească 
în bisericile părinţilor lor: testamentul 
preotului Gheorghe Baciu; 
prezentarea neînţelegerilor dintre 
credincioşii din parohia Covasna şi 
preotul Ioan Grid; acordarea de 
dispense privind aprobarea căsătoriei 
fraţilor Radu Ciocan şi Neacşu 
Drăgan. Adresă referitoare la obligaţia 
copiilor cu vârsta cuprinsă între 5 şi 
13 ani de a merge la şcoală. 

1829 
română, 
germană 
maghiară 

21 

67 
Corespondenţă şi situaţii statistice şi 
nominale ale născuţilor, botezaţilor, 
cununaţilor şi decedaţilor din 

1829 română 
maghiară 35 

parohiile ortodoxe ale Comitatului 
Trei Scaune 

68 

Scrisori ale episcopului Vasile Moga 
către protopopul Ioan Popovici 
privind aprobarea preotului Comşa să 
locuiască lângă biserica din Lisnău; 
dispensa de căsătorie a lui Ion Ilieş; 
foaie de zestre a tinerilor căsătoriţi. 

1829 română  
maghiară 40 

69 

Corespondenţă şi tabele referitoare la 
numărul credincioşilor ortodocşi 
născuţi, căsătoriţi şi decedaţi, în 
parohiile Lisnău şi Breţcu. 

1830 română 
maghiară 17 

70 

Circulare ale episcopului Ardealului 
Vasile Moga către protopopul 
Comitatului Trei Scaune, Ioan 
Popovici privind: „strângerea de milă 
pentru cătanele călare din districtul 
Făgăraşului şi pentru locuitorii din satele 
Armăşenii Noi, Valea Neagră, Beci şi din 
alte localităţi de pe malul Dunării”; 
suspendarea cursurilor în şcolile în 
care ar apărea o boală contagioasă; 
întocmirea actelor transmise 
autorităţilor în limba maghiară; 
respectarea regulilor de trecere de la o 
confesiune la alta; situaţia privind 
preoţii uniţi şi neuniţi din comitat; 
numirea unui nou preot în parohia 
Poiana Sărată; acordarea unor 
dispense privind căsătoria unor rude 
de sânge; stabilirea gradului de 
invaliditate al cătanelor. 

1830 
română, 
germană 
maghiară 

16 

71 

Scrisori ale episcopului Ardealului 
Vasile Moga către protopopul 
Comitatului Trei Scaune, Ioan 
Popovici şi alţi preoţi privind 
asigurarea veniturilor şi bunurilor 
bisericii din Breţcu, îndreptarea 
comportamentului decăzut al unor 
locuitori din scaunele Ciuc, Trei 
Scaune şi Odorhei; darea de seamă 
privind numărul familiilor de religii 
diferite din localităţile Mărcuş şi 
Buzăul Ardelean; acordarea unor 
dispense de căsătorie. 

1830-1850 
română  

maghiară  
latină 

13 
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72 

Circulare ale episcopului Vasile Moga 
către protopopul Comitatului Trei 
Scaune privind răspândirea ciumei în 
Ardeal, completarea tabelelor cu cei 
cununaţi, botezaţi, morţi din perioada 
1830-1831, rânduielile date pentru 
protejarea locuitorilor de ciumă, 
strângerea de bani milă pentru 
locuitorii oraşului Dobra, interzicerea 
transmisă preoţilor de a „căsători 
străinii care nu aveau carte de slobozenie”, 
înscrierea candidaţilor la preoţie 
pentru parohiile din Sibiu. Informare 
referitoare la averile bisericeşti din 
Breţcu. Dispensă de căsătorie pentru 
Constantin Demeter din Săncrai şi 
Elena fiica lui Constantin Miloş. 
Comunicarea unor remedii împotriva 
durerilor de stomac şi burtă; 
soluţionarea unor cereri de divorţ. 

1831 
română  

maghiară  
latină 

28 

73 

Corespondenţă referitoare la alegerile 
din parohii; sărbătorirea unor 
evenimente oficiale, încheierea 
contractelor de vânzare-cumpărare; 
informare privind banii cheltuiţi 
pentru construirea unei biserici; alte 
probleme adminisitrative. 

1831 română  
maghiară 50 

74 

Scrisori de la diferiţi parohi către 
protopopul Comitatului Trei Scaune 
Ioan Popovici în care se prezintă 
cereri de divorţ, de sprijin pentru 
construirea unor lăcaşuri sfinte, cazuri 
de neînţelegeri între preoţii parohi şi 
enoriaşi, bilanţuri de cheltuieli şi 
venituri, dispense pentru încheierea 
unor căsătorii. 

1832 
română, 
maghiară  

latină 
24 

75 

Circulară adresată protopopului 
Comitatului Trei Scaune Ioan 
Popovici prin care se porunceşte 
serbarea zilei de naştere a împăratului, 
în a doua zi a lunii februarie 1833. 

1833 română 
latină 4 

76 

Situaţia numerică a născuţilor, 
cununaţilor şi morţilor din satul 
Poiana Săracă şi a elevilor din parohia 
Mărtănuş, în anul 1833. 

1833 română 2 
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72 

Circulare ale episcopului Vasile Moga 
către protopopul Comitatului Trei 
Scaune privind răspândirea ciumei în 
Ardeal, completarea tabelelor cu cei 
cununaţi, botezaţi, morţi din perioada 
1830-1831, rânduielile date pentru 
protejarea locuitorilor de ciumă, 
strângerea de bani milă pentru 
locuitorii oraşului Dobra, interzicerea 
transmisă preoţilor de a „căsători 
străinii care nu aveau carte de slobozenie”, 
înscrierea candidaţilor la preoţie 
pentru parohiile din Sibiu. Informare 
referitoare la averile bisericeşti din 
Breţcu. Dispensă de căsătorie pentru 
Constantin Demeter din Săncrai şi 
Elena fiica lui Constantin Miloş. 
Comunicarea unor remedii împotriva 
durerilor de stomac şi burtă; 
soluţionarea unor cereri de divorţ. 

1831 
română  

maghiară  
latină 

28 

73 

Corespondenţă referitoare la alegerile 
din parohii; sărbătorirea unor 
evenimente oficiale, încheierea 
contractelor de vânzare-cumpărare; 
informare privind banii cheltuiţi 
pentru construirea unei biserici; alte 
probleme adminisitrative. 

1831 română  
maghiară 50 

74 

Scrisori de la diferiţi parohi către 
protopopul Comitatului Trei Scaune 
Ioan Popovici în care se prezintă 
cereri de divorţ, de sprijin pentru 
construirea unor lăcaşuri sfinte, cazuri 
de neînţelegeri între preoţii parohi şi 
enoriaşi, bilanţuri de cheltuieli şi 
venituri, dispense pentru încheierea 
unor căsătorii. 

1832 
română, 
maghiară  

latină 
24 

75 

Circulară adresată protopopului 
Comitatului Trei Scaune Ioan 
Popovici prin care se porunceşte 
serbarea zilei de naştere a împăratului, 
în a doua zi a lunii februarie 1833. 

1833 română 
latină 4 

76 

Situaţia numerică a născuţilor, 
cununaţilor şi morţilor din satul 
Poiana Săracă şi a elevilor din parohia 
Mărtănuş, în anul 1833. 

1833 română 2 

77 

Cereri ale protopopului Comitatului 
Trei Scaune Petru Pop şi ale altor 
preoţi privind rezolvarea unor 
problemele administrative din parohii. 
Dare de seamă statistică referitoare la 
activitatea parohiei Boroşenu Mic, în 
semestrul al II-lea, din anul 1833. 

1833-1834 română  
maghiară 9 

78 

Circulare ale episcopului Ardealului 
Vasile Moga şi ale protopopului Ioan 
Popescu privind judecata în pricina 
dintre obştea de la Covasna şi parohul 
Ioan Grideanu, ocuparea locurilor 
vacante de protopopi şi preoţi, 
acordarea unor dispense de căsătorie, 
plata unor taxe, interzicerea 
reîntoarcerii cătanelor fugite în Ţara 
Românească, strângerea de milă 
pentru săraci, întocmirea 
conscripţiilor referitoare la numărul 
parohiilor -matere şi filii- din 
Comitatul Trei Scaune, precum şi la 
numărul credincioşilor din fiecare 
parohie. 

1833-1834 
română,  
maghiară  

latina 
32 

79 

Circulare ale episcopului Ardealului 
Vasile Moga adresate protopopului 
Nicolae Popovici privind strângerea 
anumitor sume de bani, şi de 
milostenii de la credincioşi; 
soluţionarea unor cereri de căsătorie. 
Situaţii statistice privind numărul 
celor născuţi, cununaţi şi decedaţi. 
Cereri ale unor obştii parohiale, prin 
care se cere investigarea unor pricini 
din parohii. 

1834 română  
maghiară 34 

80 

 Corespondenţă, tabele, liste şi situaţii 
statistice referitoare la numărul 
născuţilor, cununaţilor şi decedaţilor 
din parohiile ortodoxe ale Comitatului 
Trei Scaune. 

1834-1835 română 
maghiară 23 

81 

Circulare ale episcopului Ardealului 
Vasile Moga adresate protopopului 
Comitatului Trei Scaune Petru Pop şi 
ale altor parohii privind acordarea 
dispenselor de căsătorie pentru 
locuitorii din parohiile Chichiş, 
Comalău, Sântionlunca, Dobolii de 
Jos, Ozun, Covasna, Breţcu; hotărârea 
protopopului de a închiria casa 

1834-1839 
română, 
maghiară  

latină 
67 
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parohială din Covasna lui Mihai 
Furtună. Tabele statistice şi liste 
nominale cu botezaţii, cununaţii, 
morţii din parohiile Protopopiatelor 
Trei Scaune; stabilirea simbriei 
preoţilor din parohiile Comitatului 
Trei Scaune; soluţionarea altor 
probleme sociale din protopopiat. 

82 

Scrisori adresate protopopului Petru 
Pop prin care i se solicită „plătirea 
ţidulelor pentru căsătoriţi”; adeverinţă 
care atestă întoarcerea a doi oameni 
din Moldova, precum şi dorinţa 
acestora de a se căsători; alte acte 
administrative. 

1835 română  
maghiară 33 

83 

Scrisori ale episcopului Vasile Moga 
adresate protopopului Trei Scaune, 
Petru Pop privind aprobarea 
dispenselor pentru oficierea 
căsătoriilor dintre Vasile Radu Fănică 
şi Maria, fiica lui Radu Stanciu din 
Arini, Nicolae Neamţu şi Paraschiva 
Preda din Covasna, Spiridon Ciobanu 
şi Maria fiica lui Constantin 
Munteanu din Breţcu, Dumitru 
Gheorghe Ciurea şi Domnica, fiica lui 
Ion Popescu din Breţcu, Gheorghe 
Stoian Renzea şi Maria Ciunga din 
Breţcu; strângere de milă pentru 
locuitorii din oraşul Șistearn din 
Moravia; construirea unei case 
parohiale pentru clerul care plătea 
chirie; aspecte privind  necunoaşterea 
de către diecii participanţi  la cursuri a 
cântărilor bisericeşti. 

 
1835 

 
română  

maghiară 

 
13 

84 

Corespondenţă, situaţii statistice şi 
tabele cu enoriaşii născuţi, cununaţi, 
vacinaţi şi decedaţi din parohiile 
ortodoxe ale Comitatului Trei Scaune.  

1835 română  
maghiară 46 

85 

Circulare ale episcopilor Ardealului 
Vasile Moga şi Andrei Şaguna 
adresate protopopilor Petru Pop şi 
Ioan Moga şi ale altor preoţi parohi 
privind: numirea a patru inspectori 
şcolari şi începerea controlului în 
şcolile confesionale ortodoxe, 
întocmirea unei conscripţii cu familiile 
din parohia Ozun şi filiile sale, 

1835-1859 română 
maghiară 34 
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parohială din Covasna lui Mihai 
Furtună. Tabele statistice şi liste 
nominale cu botezaţii, cununaţii, 
morţii din parohiile Protopopiatelor 
Trei Scaune; stabilirea simbriei 
preoţilor din parohiile Comitatului 
Trei Scaune; soluţionarea altor 
probleme sociale din protopopiat. 

82 

Scrisori adresate protopopului Petru 
Pop prin care i se solicită „plătirea 
ţidulelor pentru căsătoriţi”; adeverinţă 
care atestă întoarcerea a doi oameni 
din Moldova, precum şi dorinţa 
acestora de a se căsători; alte acte 
administrative. 

1835 română  
maghiară 33 

83 

Scrisori ale episcopului Vasile Moga 
adresate protopopului Trei Scaune, 
Petru Pop privind aprobarea 
dispenselor pentru oficierea 
căsătoriilor dintre Vasile Radu Fănică 
şi Maria, fiica lui Radu Stanciu din 
Arini, Nicolae Neamţu şi Paraschiva 
Preda din Covasna, Spiridon Ciobanu 
şi Maria fiica lui Constantin 
Munteanu din Breţcu, Dumitru 
Gheorghe Ciurea şi Domnica, fiica lui 
Ion Popescu din Breţcu, Gheorghe 
Stoian Renzea şi Maria Ciunga din 
Breţcu; strângere de milă pentru 
locuitorii din oraşul Șistearn din 
Moravia; construirea unei case 
parohiale pentru clerul care plătea 
chirie; aspecte privind  necunoaşterea 
de către diecii participanţi  la cursuri a 
cântărilor bisericeşti. 

 
1835 

 
română  

maghiară 

 
13 

84 

Corespondenţă, situaţii statistice şi 
tabele cu enoriaşii născuţi, cununaţi, 
vacinaţi şi decedaţi din parohiile 
ortodoxe ale Comitatului Trei Scaune.  

1835 română  
maghiară 46 

85 

Circulare ale episcopilor Ardealului 
Vasile Moga şi Andrei Şaguna 
adresate protopopilor Petru Pop şi 
Ioan Moga şi ale altor preoţi parohi 
privind: numirea a patru inspectori 
şcolari şi începerea controlului în 
şcolile confesionale ortodoxe, 
întocmirea unei conscripţii cu familiile 
din parohia Ozun şi filiile sale, 

1835-1859 română 
maghiară 34 

stabilirea taxelor de căsătorie şi de 
divorţ, acordarea unor dispense de 
căsătorie pentru locuitorii de credinţă 
ortodoxă din Hăghig, Budila, 
Întorsura Buzăului, Vama Buzăului, 
Mărcuşa, Araci, Teliu, Augustin; 
„cartea de botez” a lui Gheorghe Morar. 

86 

Corespondenţă referitoare la „diverse 
pricini administrative din comitat”; situaţii 
statistice, tabele şi liste privind 
evidenţa credincioşilor ortodocşi 
botezaţi, căsătoriţi şi decedaţi; 
corespondenţă privind soluţionarea 
unor cereri de acordare a dispenselor 
de căsătorie şi soluţionarea unor 
pricini de divorţ; corespondenţă 
referitoare la construirea unor biserici, 
înlocuirea şi numirea unor preoţi. 

1836 
română,  
maghiară  

latină 
75 

87 

Corespondenţă şi situaţii statistice 
privind numărul născuţilor, 
cununaţilor şi decedaţilor din 
parohiile Comitatului Trei Scaune; 
situaţii şi liste cu numărul candidaţilor 
pentru posturi de dascăli; informări 
privind copiii de vârstă şcolară, care 
nu au mers la şcoală. 

1836 română 23 

88 

Corespondenţă, situaţii statistice şi 
tabele referitoare la credincioşii 
ortodocşi cununaţi, născuţi şi 
decedaţi, din parohiile Comitatului 
Trei Scaune. Catalogul elevilor de la 
şcolile confesionale din Mărtănuş şi 
Lunca Câlnicului. 

1837 română  
maghiară 30 

89 

Scrisori de la preoţii Gheorghe 
Neagoe, Neculae Popescu, Neculai 
Comşa din Boroşneul Mic şi alţi 
preoţi către protopopul Comitatului 
Trei Scaune Petru Pop, în care se 
prezintă dări de seamă ale parohiilor; 
acordarea unor dispense de căsătorie 
în parohii din Buzăul Ardelean; 
reclamaţii asupra activităţii unor 
preoţi; corespondenţă privind 
înlocuirea unor preoţi în parohia 
Breţcu, achitarea taxelor, hirotonisiri 
de preoţi, numiri în funcţii 
administrative, înştiinţări despre alte 
probleme bisericeşti, scutiri de taxe a 

1837-1838 română  
maghiară 44 
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dregătorilor bisericeşti din Canta (azi, 
Târgu-Secuiesc) şi din alte localităţi 
din Comitatul Trei Scaune. 

90 

Scrisoare a lui Gheorghe Ştefan către 
protopopul Petru Pop referitoare la 
încasarea taxelor bisericeşti; liste de 
colecte publice. Corespondenţă, 
tabele şi situaţii statistice privind 
numărul celor născuţi, cununaţi şi 
îngropaţi. 

1838 română  
maghiară 31 

91 

Scrisori adresate protopopului 
Comitatului Trei Scaune Petru Pop de 
către preoţii parohi privind: acordarea 
unor dispense de căsătorie, concilierea 
lui Kolos Ianos şi a soţiei sale, cererea 
unui preot de a se muta la o biserică 
din Buzăul Ardelean, atestarea 
faptului că preotul din Breţcu slujeşte 
la Târgu-Secuiesc, o dată la două 
săptămâni de 8 ani, plângerea fostului 
preot din parohia Buzăul Ardelean 
împotriva preotului Nicolae Comşa 
care a păcălit oamenii să-l primească 
în parohie, trimiterea preotului 
Gheorghe din Lisnău la Breţcu, 
rugămintea sătenilor din Floroaia 
pentru a se face şcoală în satul lor, 
solicitarea soluţionării pricinei dintre 
popa cel tânăr şi Kovaci Peter din 
Dobolii de Jos, mobilizarea copiilor 
pentru a merge la şcoală, alte 
probleme administrative.  

1838 română 
maghiară 41 

92 

Conscripţii nominale ale 
credincioşilor ortodocşi din Dobârlău, 
Boroşneu Mic, Chichiş, Ozun, Sfântu 
Gheorghe, Covasna, Zagon, Aita 
Mare, Aita Mică, Întorsura Buzăului. 
Tabele cu cei botezaţi, cununaţi, 
decedaţi din Breţcu. Cerere a 
locuitorilor din Mărtănuş prin care 
solicită ca birăul (primarul) Mergea să 
vină în localitate, în primăvară anului 
1839, pentru a face o conscripţie a 
populaţiei localităţii.  

1839 
română, 
maghiară  

latină 
43 
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dregătorilor bisericeşti din Canta (azi, 
Târgu-Secuiesc) şi din alte localităţi 
din Comitatul Trei Scaune. 

90 

Scrisoare a lui Gheorghe Ştefan către 
protopopul Petru Pop referitoare la 
încasarea taxelor bisericeşti; liste de 
colecte publice. Corespondenţă, 
tabele şi situaţii statistice privind 
numărul celor născuţi, cununaţi şi 
îngropaţi. 

1838 română  
maghiară 31 

91 

Scrisori adresate protopopului 
Comitatului Trei Scaune Petru Pop de 
către preoţii parohi privind: acordarea 
unor dispense de căsătorie, concilierea 
lui Kolos Ianos şi a soţiei sale, cererea 
unui preot de a se muta la o biserică 
din Buzăul Ardelean, atestarea 
faptului că preotul din Breţcu slujeşte 
la Târgu-Secuiesc, o dată la două 
săptămâni de 8 ani, plângerea fostului 
preot din parohia Buzăul Ardelean 
împotriva preotului Nicolae Comşa 
care a păcălit oamenii să-l primească 
în parohie, trimiterea preotului 
Gheorghe din Lisnău la Breţcu, 
rugămintea sătenilor din Floroaia 
pentru a se face şcoală în satul lor, 
solicitarea soluţionării pricinei dintre 
popa cel tânăr şi Kovaci Peter din 
Dobolii de Jos, mobilizarea copiilor 
pentru a merge la şcoală, alte 
probleme administrative.  

1838 română 
maghiară 41 

92 

Conscripţii nominale ale 
credincioşilor ortodocşi din Dobârlău, 
Boroşneu Mic, Chichiş, Ozun, Sfântu 
Gheorghe, Covasna, Zagon, Aita 
Mare, Aita Mică, Întorsura Buzăului. 
Tabele cu cei botezaţi, cununaţi, 
decedaţi din Breţcu. Cerere a 
locuitorilor din Mărtănuş prin care 
solicită ca birăul (primarul) Mergea să 
vină în localitate, în primăvară anului 
1839, pentru a face o conscripţie a 
populaţiei localităţii.  

1839 
română, 
maghiară  

latină 
43 

93 

Corespondenţă prin care se aduce la 
cunoştinţă răspunsul la diferite 
scrisori înaintate către Episcopia 
Ortodoxă din Sibiu; cereri pentru 
construirea unor biserici, cercetarea 
situaţiei parohiei ortodoxe din Sfântu 
Gheorghe, diverse scutiri de dări; 
conscripţia locuitorilor ortodocşi din 
Mărtănuş; diverse scutiri de dări, 
informări referitoare la situaţia 
bisericilor şi a şcolilor confesionale 
din protopopiat; discutarea cazurilor 
în care părinţii refuză de a-şi da copiii 
la şcoli; mutarea sau înlocuirea unor 
preoţi; obligaţia trimiterii 
conscripţiilor anuale la protopopiat, 
restituirea unor mineie; circulară 
privind situaţia frecventării şcolilor de 
către copiii de vârstă şcolară; 
informare privind situaţia şcolii 
confesionale din Lisnău. 

1839 română  
maghiară 53 

94 

Corespondenţă dintre preoţii parohi 
şi protopopul Petru Pop referitoare la 
soluţionarea unor probleme pastorale, 
sociale, de învăţământ, pricini de 
divorţ, dispense de căsătorie ş.a.  

1840 română 
maghiară 62 

95 

Corespondenţa preotului din 
Covasna, Ioan Grideanu cu dascălul 
Moise Neagovici privind gestionarea 
bunurilor bisericeşti din parohia 
Zagon. Corespondenţă, tabele şi 
situaţii statistice privind născuţii, 
cununaţii şi decedaţii din protopopiat; 
informări referitoare la frecvenţa 
copiilor la şcolile din Zagon, Covasna 
şi Chichiş. Tabel cu preoţii care 
primeau simbrie. 

1840 română 
maghiară 15 

96 

Corespondenţa protopopului Petru 
Pop cu preoţii parohi referitoare la 
aprobarea unor solicitări şi dispense 
de căsătorie. 

1840 română 7 
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97 

Scrisori ale protopopului comitatului 
Trei Scaune Petru Pop şi ale altor 
preoţi parohi privind acordarea 
dispenselor de căsătorie unor 
credincioşi din Sântionlunca, Ozun, 
Întorsura Buzăului, Valea Crişului, 
Chichiş şi Zagon. Judecarea pricinii 
dintre părintele Venianim Popovici 
din Ozun şi Szentivany Gyuri din 
Sântionlunca, solicitarea obştii din 
Zagon privind aducerea dascălului din 
Buzăul Ardelean, mărirea simbriei 
cântăreţului bisericesc de la Păpăuţi, 
numirea în funcţie a unor preoţi, 
scutirea obştii din Cernatul de Jos de 
plata unor taxe şi alte probleme 
administrative. 

1840-1841 română  
maghiară 60 

98 

Scrisori ale protopopului Comitatului 
Trei Scaune Petru Pop şi ale altor 
preoţi parohi privind alegerea de 
gocimani în parohia Ozunului şi 
filialele sale, soluţionarea cererii de 
divorţ dintre Nemet Ianos şi Necula 
Maria, ambii din Sântionlunca; 
acordarea unor dispense de căsătorie 
pentru unii credincioşi din Lisnău, 
Ozun, Comolău, Chichiş şi Mărtănuş. 
Conscripţiile familiilor din Comitatul 
Trei Scaune şi numărul credincioşilor 
ortodocşi care au trecut la altă religie, 
plata unor taxe de căre credincioşii 
din parohiile Belin şi Aita Mare, 
precum şi alte probleme 
administrative. 

1841 
 
română  

maghiară 
61 

99 

Scrisori ale preotului Ion Grideanu cu 
privire la veniturile bisericii din 
Covasna; corespondenţă referitoare la 
strângerea taxelor din localităţile 
Comitatului Trei Scaune; corecturi ale 
tabelelor în care sunt consemnaţi 
născuţii din parohiile protopopiatului. 

1842 română  
maghiară 20 

100 

Scrisori ale protopopului 
Comitatutului Trei Scaune Petru Pop 
şi ale altor preoţi privind acordarea 
dispenselor de căsătorie pentru unii 
credincioşi; sesizarea deteriorării 
turnului bisericii din Mărtănuş, 
chezăşie dată de preoţii Bucur Bucşa 

1842 română  
maghiară 96 
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97 

Scrisori ale protopopului comitatului 
Trei Scaune Petru Pop şi ale altor 
preoţi parohi privind acordarea 
dispenselor de căsătorie unor 
credincioşi din Sântionlunca, Ozun, 
Întorsura Buzăului, Valea Crişului, 
Chichiş şi Zagon. Judecarea pricinii 
dintre părintele Venianim Popovici 
din Ozun şi Szentivany Gyuri din 
Sântionlunca, solicitarea obştii din 
Zagon privind aducerea dascălului din 
Buzăul Ardelean, mărirea simbriei 
cântăreţului bisericesc de la Păpăuţi, 
numirea în funcţie a unor preoţi, 
scutirea obştii din Cernatul de Jos de 
plata unor taxe şi alte probleme 
administrative. 

1840-1841 română  
maghiară 60 

98 

Scrisori ale protopopului Comitatului 
Trei Scaune Petru Pop şi ale altor 
preoţi parohi privind alegerea de 
gocimani în parohia Ozunului şi 
filialele sale, soluţionarea cererii de 
divorţ dintre Nemet Ianos şi Necula 
Maria, ambii din Sântionlunca; 
acordarea unor dispense de căsătorie 
pentru unii credincioşi din Lisnău, 
Ozun, Comolău, Chichiş şi Mărtănuş. 
Conscripţiile familiilor din Comitatul 
Trei Scaune şi numărul credincioşilor 
ortodocşi care au trecut la altă religie, 
plata unor taxe de căre credincioşii 
din parohiile Belin şi Aita Mare, 
precum şi alte probleme 
administrative. 

1841 
 
română  

maghiară 
61 

99 

Scrisori ale preotului Ion Grideanu cu 
privire la veniturile bisericii din 
Covasna; corespondenţă referitoare la 
strângerea taxelor din localităţile 
Comitatului Trei Scaune; corecturi ale 
tabelelor în care sunt consemnaţi 
născuţii din parohiile protopopiatului. 

1842 română  
maghiară 20 

100 

Scrisori ale protopopului 
Comitatutului Trei Scaune Petru Pop 
şi ale altor preoţi privind acordarea 
dispenselor de căsătorie pentru unii 
credincioşi; sesizarea deteriorării 
turnului bisericii din Mărtănuş, 
chezăşie dată de preoţii Bucur Bucşa 

1842 română  
maghiară 96 

de la Belin, Semionev de la Ozun şi 
Mihai de la Cernatu; strângere de milă 
pentru locuitorii din Breţcu, 
soluţionarea unor probleme pastorale 
şi sociale. 

101 

Scrisori ale Protopopului Comitatului 
Trei Scaune Petru Pop şi ale altor 
preoţi parohi privind solicitarea de 
ajutor de la unele biserici din Valahia 
şi Moldova pentru renovarea bisericii 
din Mărtănuş, amenajarea cimitirelor 
în parohiile din Covasna şi Zăbala; 
strângerea de milă pentru oraşul 
Hamburg, întoarcerea cheltuielii 
Nuţei Csiki de la fostul ei soţ, Ola 
Janos şi a Mariei Rauca de la Bucur 
Gheorghe; alte probleme 
administrative din protopopiat. 

1843 
română  

maghiară  
latină 

27 

102 

Corespondenţă conţinând precizări 
referitoare la plata unor taxe 
bisericeşti. Liste, tabele şi situaţii 
statistice privind născuţii, căsătoriţii şi 
decedaţii din cadrul comitatului Trei 
Scaune. 

1843 latină  
maghiară 29 

103 

Liste, tabele şi situaţii statistice cu 
enoriaşii ortodocşi botezaţi, cununaţi, 
decedaţi din localităţile Comitatului 
Trei Scaune, în anul 1844. Reclamaţia 
preotului ortodox din Ozun, 
Veniamin Popovici împotriva lui 
Vereş Leonte din aceeaşi localitate. 
Dispensă de căsătorie pentru 
Gheorghe Solomon din Buzăul 
Ardelean şi Anca Şerban. Scrisoarea 
preotului Veniamin Popovici din 
Ozun către protopopul Petru Pop, 
prin care îl înştiinţează că în anul 
1844, în parohia sa nu s-a cununat 
nicio persoană. 

1844 română  
maghiară 38 

104 
Liste cu numele locuitorilor din 
Comitatul Trei Scaune care s-au 
căsătorit în anii 1844-1845. 

1844-1845 
română  

maghiară  
latină 

52 
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Documente din fonduri bisericeşti, administrative, familiale şi 
colecţii personale (1811-1845), aflate în păstrare la Arhivele 

Naţionale Covasna 
 

Ne aflăm în faţa unor documente emise de autorităţile 
administraţiei centrale, regionale şi locale de stat care reglementează 
funcţionarea bisericilor din cadrul Imperiului Austriac şi relaţiile acestor 
biserici cu statul: decrete imperiale, ordine guberniale, circulare, 
corespondenţă, rapoarte, situaţii, conscripţii etc., dar şi documente 
adresate autorităţilor din episcopia, protopopiatele şi parohiile ortodoxe, 
precum scrisori de mărturie, plângeri, acte administrative, ordine, 
hotărâri judecătoreşti, corespondenţă privind achitarea taxelor 
ecleziastice, respectarea sărbătorilor religioase ş.a. Majoritatea 
documentelor sunt redactate în limbile latină, germană, maghiară şi 
română, originale şi copii, cele originale purtând semnături şi sigilii 
pentru autentificare. 

Valoarea informativă a acestor documente, majoritatea inedite, 
constă în faptul că acestea abordează o varietate tematică deosebită, 
având în vedere rolul lor de principal mijloc de comunicare între 
autorităţile laice ale vremii şi cele ale bisericilor importante din imperiu.  

Există numeroase alte informaţii referitoare la învăţământul 
confesional, salarizarea preoţilor, oficierea căsătoriilor, întocmirea şi 
evidenţa actelor de stare civilă, colectarea taxelor, implicarea bisericilor în 
viaţa publică a Imperiului şi în evenimentele principale din prima parte a 
secolului al XIX-lea. 

 
Regeste ale documentelor 

 
1) (5 iunie 1811, Cluj): Ordin gubernial prin care se comunică 

decretul regal cu privire la numirea lui MOGA BASILIUS (VASILE 
MOGA) ca episcop de confesiune greco-răsăriteană al 
TRANSILVANIEI; festivităţile de instalare vor avea loc la data de 11 
iulie 1811, în oraşul CLUJ;10 

2) (1821-1826): Corespondenţă, scrisori de mărturie, plângeri, 
acte administrative, ordine, hotărâri judecătoreşti şi înştiinţări adresate 
protopopiatului ortodox Trei Scaune;11 

                                                           
10 Serviciul Judeţean Covasna al Arhivelor Naţionale, Fond Primãria oraşului Târgu Secuiesc, 
inv. 23, nr. 684, fila 12-13-document original, semnãturã, sigiliu, limba maghiarã (în 
continuare S. J. C. A. N.). 
11 Ibidem, Fond Protopopiatul Ortodox Sfântu Gheorghe, d. 2 (document în limba românã). 
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pentru autentificare. 
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evidenţa actelor de stare civilă, colectarea taxelor, implicarea bisericilor în 
viaţa publică a Imperiului şi în evenimentele principale din prima parte a 
secolului al XIX-lea. 

 
Regeste ale documentelor 

 
1) (5 iunie 1811, Cluj): Ordin gubernial prin care se comunică 

decretul regal cu privire la numirea lui MOGA BASILIUS (VASILE 
MOGA) ca episcop de confesiune greco-răsăriteană al 
TRANSILVANIEI; festivităţile de instalare vor avea loc la data de 11 
iulie 1811, în oraşul CLUJ;10 

2) (1821-1826): Corespondenţă, scrisori de mărturie, plângeri, 
acte administrative, ordine, hotărâri judecătoreşti şi înştiinţări adresate 
protopopiatului ortodox Trei Scaune;11 

                                                           
10 Serviciul Judeţean Covasna al Arhivelor Naţionale, Fond Primãria oraşului Târgu Secuiesc, 
inv. 23, nr. 684, fila 12-13-document original, semnãturã, sigiliu, limba maghiarã (în 
continuare S. J. C. A. N.). 
11 Ibidem, Fond Protopopiatul Ortodox Sfântu Gheorghe, d. 2 (document în limba românã). 

3) (2 iunie 1823, Cluj): Ordin al guberniului care comunică 
magistratului oraşului Sfântu Gheorghe, decretul referitor la modul în 
care preoţii ortodocşi români trebuie să întocmească matricola 
născuţilor;12 

4) (1 martie 1824, Cluj): Ordin al guberniului prin care se solicită 
magistratului oraşului Sfântu Gheorghe, să fie luate măsurile necesare de 
către conducătorii bisericii, împotriva celor ce nu frecventează biserica şi 
nu au deprinderi morale potrivite;13 

5) (20 septembrie 1824, Cluj): Ordin al guberniului ce transmite 
magistratului oraşului Sfântu Gheorghe, interdicţia organizării balurilor în 
preziua sărbătorilor religioase, deoarece participanţii la astfel de acţiuni 
nu sunt capabili să asiste a doua zi la slujbele religioase;14 

6) (15 noiembrie 1824, Cluj): Ordin al guberniului ce transmite 
magistratului oraşului Sfântu Gheorghe, decretul privind achitarea 
taxelor ecleziastice, în baza noilor instrucţiuni ce vor fi aplicate începând 
cu anul 1825 (instrucţiunile lipsesc);15 

7) (1830-1856): Corespondenţa protopopilor Petru Pop din 
Breţcu şi Nicolae Popescu din Mărtănuş cu parohul parohiei ortodoxe 
din Zagon, referitoare la soluţionarea unor probleme legate de buna 
funcţionare a parohiei şi de rezolvarea unor probleme punctuale ale 
credincioşilor;16 

8) (1839-1845): Situaţii statistice întocmite de parohiile ortodoxe 
din Protopopiatul Trei Scaune, referitoare la naşteri, căsătorii şi decese şi 
la învăţământul confesional ortodox din protopopiatul respectiv;17 

9) (1840-1905): Scrisori particulare şi acte în legătură cu istoricul 
bisericii greceşti din oraşul Braşov; memoriu în legătură cu proprietăţile 
bisericii greco-răsăritene din Braşov.18 
 
 
 
 

                                                           
12 Ibidem, Fond Primãria Sfântu Gheorghe, inv. nr. 1, dos. 111, 2 file (document original, 
limba latinã, semnãturã, sigiliu). 
13 Ibidem, dos. 152, 3 file (document original şi copie, limba maghiarã, latinã, semnãturã, 
sigiliu). 
14 Ibidem, dos. 181, o filã (document original, limba maghiarã, latinã, semnãturã, sigiliu). 
15 Ibidem, dos. 198, o filã (document original, limba maghiarã, latinã, semnãturã, sigiliu). 
16 Ibidem, Fond Parohia Orodoxã Zagon, d.1 (document limba românã). 
17 Ibidem, Fond Protopopiatul Ortodox Oituz, d. 1-5 (document limba românã). 
18 Ibidem, Colecţia personalã Godri Francisc, dos. nr. 10, 11 file (document limba maghiarã, 
greacã, germanã). 

Astra Sabesiensis

487



Vasile Moga’s Bishopric as Reflected in the Documents Belonging 
 to the Laic and Ecclesiastical Archives from Covasna County  

 
(Abstract) 

 
Our study aims at emphasizing Vasile Moga’s bishopric through the 

documents conserved in the ,,Trei Scaune Orthodox Archpriestship” from the Archive 
of the ,,Metropolitan Nicolae Colan” Ecclesiastical Center of Documentation and at the 
Covasna County Service of the National Archives. This study contributes to a better 
acknowledgment of the history of the Romanian Churches from Transylvania, in 
particular, from the former Siculian chairs, debunking cliches and prejudices from the 
Hungarian historiography about the Romanians living in these territories. The analysis 
brings into spotlight the bishop Vasile Moga’s personality, his interest in consolidating 
the Orthodox ecclesiastical life from Transylvania, realizing a radiography of the 
realities from the multi-ethnic and plural-confessional sphere of the former Siculian 
chairs. Following a comparative analysis of the archivistic sources, the author of this 
study concludes that Vasile Moga’s bishopric has been a period of transition between 
the Serbian bishoprics and Andrei Şaguna’s archpriestship. The study is accompanied 
by a series of documents transliterated in a welcomed addendum for the present 
restoring enterprise.  

Keywords: Covasna County, Vasile Moga, bishopric, archives, document. 
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(Abstract) 
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realities from the multi-ethnic and plural-confessional sphere of the former Siculian 
chairs. Following a comparative analysis of the archivistic sources, the author of this 
study concludes that Vasile Moga’s bishopric has been a period of transition between 
the Serbian bishoprics and Andrei Şaguna’s archpriestship. The study is accompanied 
by a series of documents transliterated in a welcomed addendum for the present 
restoring enterprise.  

Keywords: Covasna County, Vasile Moga, bishopric, archives, document. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXĂ DOCUMENTARĂ 
 

-Anexa 1- 
,,Ordin gubernial prin care se comunică decretul regal cu privire la 
numirea lui Vasile Moga în funcţia de episcop greco-răsăritean al 

Transilvaniei; festivităţile de instalare vor avea loc la data de 11 
iulie/29 iunie 1811, în oraşul Cluj” 

 
N[umă]r 4800 
 

În numele Domniei Sale Sacre Maiestăţi Cezaro Crăieşti şi 
Apostolice, Marelui Principe al Transilvaniei şi Comitele Secuilor, 
Domnului Nostru Binevoitor 

Chibzuiţilor şi prevăzătorilor, nouă binevoitori! Sănătate şi 
sporirea bunăvoinţei cezaro crăieşti. A binevoit Maiestatea Sa prin 
binevoitorul decret regesc din 21 decembrie a anului deja expirat, a numi 
ca episcop a parohiilor neunite, aflate în acest Mare Principat pe Bazilius 
Moga, fostul preot neunit din oraşul extern al Sebeşului, şi a hotărât a 
efectua de mine, guvernatorul acestui Mare Principat, instalarea sa în 
această funcţie episcopală, în acest oraş liber regesc Cluj, potrivit 
Calendarului nou, la 11 iunie următoare (care, potrivit Calendarului vechi 
cade pe ziua de Sfântul Petru şi Sfântul Pavel). 

Care lucru vi se aduce la cunoştinţă cu acea atenţionare, ca să daţi 
de ştire protopopilor şi preoţilor neuniţi din circumscripţiile domniilor 
voastre cu acea îndrumare ca protopopii să considere obligaţia lor a 
participa la acea instalare, unde se pot prezenta şi preoţii, care doresc, să 
participe. În acelaşi timp, domniile voastre s-a dat astfel de dispoziţii ca 
aceşti protopopi şi preoţi să nu fie împiedicaţi în nici un fel de a lua parte 
la instalare. Altfel să nu faceţi, de altfel Maiestatea Sa vă are în grija 
bunăvoinţei sale. Din Guberniul Regal al Marelui Principat al 
Transilvaniei. Cluj, la 5 iunie 1811. 

Contele G. Banffy m[anu] pr[opria]. 
Stephannus Hannenheim m[anu] pr[opria] secretar.19 

 
-Anexa 2- 

,,Scrisoarea episcopului Vasile Moga adresată protopopului 
Comitatului Trei Scaune, Petru Pop, privind acordarea unor 

dispense de căsătorie” 
                                                           
19 S. J. C. A. N., Fond Primãria oraşului Târgu-Secuiesc, inv. 23, nr. 684, fila 12-13. 
Traducere din limba maghiarã realizatã de dr. Sándor Pál-Antal. 
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Cinstite P[ărinte] Protopoape! 
 
La relaţia frăţiei tale n[umă]r 7/18 august a[nul] c[urent], prin 

care ceri a să despenzelui de acea spiţă a şaptea de sânge între 
nupturienşi[i] Vasile Radu Fenica şi Maria Radului Stanciu, amândoi din 
Aridaşul Keretek şi al patrulea grad de botez între Popa Vlej din Șoşfalău 
[Poiana Sărată n.n.] şi Stanca lui Pavel Ciurea din Breţcu aflătoriu, ţi să 
răspunde că din motivurile la mijloc aduse, daca nu este altă împiedecare 
canonicească sau politicească la mijloc, ceruta dispenzaţie despre 
amândoao părţile să dă şi deândată li să termite şi binecuvântare la dorita 
căsătorie. 

Sibiu, 21 august 1835. Al frăţiei tale bunvoitoriu, e[piscop] Vasilie 
Moga.20 
 

-Anexa 3- 
,,Circulara episcopului Vasile Moga transmisă protopopului 

Comitatului Trei Scaune privind răspândirea ciumei în Ardeal” 
 

Cinstite P[ărinte] Protopoape! 
 

Înţălegând Înălţatul C[instit] Gubernium că primejdioasa boală 
colera numită, care pân[ă] acuma numai în India răsăritului stăpânea şi în 
Evropa nici numele ei nu era cunoscut în anii de curând trecuţi, pân[ă] la 
mijlocul împărăţiei muscăleşti au străbătut şi pe la începutul anului 
acestuia de acolo nu numai în hotarăle Galiţiei, ci şi pân[ă] invecinată 
noao, Ţara Moldovii s-au lăţit şi acum să vede a o duce în primejdie şi 
ţara noastră. Pentru aceea, prin milos[tivul] Decret din 15 Ianuar a[nul] 
c[urent], numărul 474 eşit s-au trimis S[caunului] acestiu Ep[iscop]esc 
exemplare tipărite despre făliul boalei acestia care e mai cumplită decât 
ciuma. Din care exemplare Frăţii Tale să trimit aicea ca să le împărtăşeşti 
cu subordonaţii preoţii ca să vestească norodului să să păzească de acel 
fel de [document rupt] năpraasnică, ca să nu să vârască şi aici, în ţara 
noastră şi să facă şi rugăciune cătră Dumnezeu. Mai încolo să porunceşte 
şi aceia ca preoţii să dea de ştire oamenilor carii au umblat la Ţara 
Moldovei, ca să nu meargă acum acolo la ţara unde să află această boală, 
ci să aştepte pân[ă] să va înţălege că a trecut boala de nu mai este. Iar 
oamenii care au neguţătorii la Moldova şi nu pot aştepta pân[ă] va trece 
                                                           
20 Arhiva Centrului Ecleziatic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”, Sfântu 
Gheorghe, din cadrul Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei, Fondul Protopopiatul 
Ortodox Trei Scaune, nr. 72,  fila 3 
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răspunde că din motivurile la mijloc aduse, daca nu este altă împiedecare 
canonicească sau politicească la mijloc, ceruta dispenzaţie despre 
amândoao părţile să dă şi deândată li să termite şi binecuvântare la dorita 
căsătorie. 

Sibiu, 21 august 1835. Al frăţiei tale bunvoitoriu, e[piscop] Vasilie 
Moga.20 
 

-Anexa 3- 
,,Circulara episcopului Vasile Moga transmisă protopopului 

Comitatului Trei Scaune privind răspândirea ciumei în Ardeal” 
 

Cinstite P[ărinte] Protopoape! 
 

Înţălegând Înălţatul C[instit] Gubernium că primejdioasa boală 
colera numită, care pân[ă] acuma numai în India răsăritului stăpânea şi în 
Evropa nici numele ei nu era cunoscut în anii de curând trecuţi, pân[ă] la 
mijlocul împărăţiei muscăleşti au străbătut şi pe la începutul anului 
acestuia de acolo nu numai în hotarăle Galiţiei, ci şi pân[ă] invecinată 
noao, Ţara Moldovii s-au lăţit şi acum să vede a o duce în primejdie şi 
ţara noastră. Pentru aceea, prin milos[tivul] Decret din 15 Ianuar a[nul] 
c[urent], numărul 474 eşit s-au trimis S[caunului] acestiu Ep[iscop]esc 
exemplare tipărite despre făliul boalei acestia care e mai cumplită decât 
ciuma. Din care exemplare Frăţii Tale să trimit aicea ca să le împărtăşeşti 
cu subordonaţii preoţii ca să vestească norodului să să păzească de acel 
fel de [document rupt] năpraasnică, ca să nu să vârască şi aici, în ţara 
noastră şi să facă şi rugăciune cătră Dumnezeu. Mai încolo să porunceşte 
şi aceia ca preoţii să dea de ştire oamenilor carii au umblat la Ţara 
Moldovei, ca să nu meargă acum acolo la ţara unde să află această boală, 
ci să aştepte pân[ă] să va înţălege că a trecut boala de nu mai este. Iar 
oamenii care au neguţătorii la Moldova şi nu pot aştepta pân[ă] va trece 
                                                           
20 Arhiva Centrului Ecleziatic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”, Sfântu 
Gheorghe, din cadrul Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei, Fondul Protopopiatul 
Ortodox Trei Scaune, nr. 72,  fila 3 

boala aceia, dacă vor mărge cu păşuş acolo, să ştie din vreame să să 
păzească de boala aceasta şi să să grabă lăzăret21 când să vor întoarce 
încoace. De aceste să ai Frăţia ta Grijă să să vestească şi să să plinească 
toate. 

Sibiu, 29 Ianuarie 1831. Al frăţiei tale bunvoitoriu, [episcop] 
Vasilie Moga.22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
21 ,,Lazaret”: ,,Spital izolat pentru persoane cu boli contagioase”. 
22 Arhiva Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”, Sfântu 
Gheorghe, din cadrul Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei, Fondul Protopopiatul 
Ortodox Trei Scaune, nr. 83, fila 7 
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DOCUMENTE OLOGRAFE ALE EPISCOPULUI ORTODOX 
VASILE MOGA PĂSTRATE ÎN FONDUL 

PROTOPOPIATULUI ORTODOX CÂMPENI (1820-1845) 
 

Dr. Ioana Rustoiu 
Muzeul Naţional al Unirii Alba-Iulia 

 
Istoria unui protopopiat-Protopopiatul Ortodox Câmpeni, cu 

parohiile sale, credincioşi şi biserici, ori preoţii acestora-a rămas încă 
puţin cercetată în ciuda numărului mare de documente păstrate la 
Serviciul Judeţean Alba al Arhivelor Statului.1 Nici delimitările lui 
geografice în diferite perioade de timp nu ne sunt încă pe deplin 
cunoscute2 ori denumirile sub care s-a configurat şi reconfigurat de-a 
lungul existenţei sale.3 Puţine sunt şi datele biografice ale celor aflaţi în 
fruntea protopopiatului şi relaţiile dintre aceştia şi ierarhul superior, 
episcopul, apoi mitropolitul Transilvaniei. Sunt direcţii de cercetare care 
pot fi pe viitor valorificate pe acest fond arhivistic vast şi, mai ales, 
accesibil. 

Între documentele acestui fond am identificat şi un număr 
important de circulare din perioada 1820-1845 semnate de primul 
episcop român al ortodocşilor ardeleni, Vasile Moga, precum şi câteva 

                                                           
1 Inventar numãr 1123. În atenţia noastrã, din aceastã colecţie, s-au aflat, deocamdatã, 
doar acele documente care au permis conturarea personalitãţii protopopului Iosif 
Ighian, pornind de la singhelia acestuia din 1812-numirea de preot la Muncel-, rãtãcitã 
printre actele altui fond, cel al Protopopiatului Ortodox Lupşa (Ioana Rustoiu, „O 
singhelie din 1812, pretext pentru reconstituirea personalitãţii deţinãtorului ei: Iosif 
Ighian din Baia de Arieş”, în Apulum, numãr LIII, 2016, pp. 129-158).  
2 O parte a parohiilor s-au aflat la începutul secolului al XIX-lea sub jurisdicţia 
protopopiatului Abrudului, condus de Gavril Ighian (Matei Voileanu, Icoane din viaţa 
bisericii. Anul 1804, Sibiu, 1924, p. 9), o alta sub administrarea protopopilor din Lupşa 
sau Alba-Iulia, apoi sub cel al Zlatnei (Ioana Rustoiu, Dana Alexandra Zecheru, ,,O 
istorie prin cei mici: cronica protopopului Lupşei, Vasile Gan (1902)”, în Apulum, 
numãr L, 2013, pp. 480-488), organizarea protopopiatului Câmpeni-cu acest nume şi 
sediu-datorându-se lui Ioan Patiţia (vezi: Ibidem, p. 524).  
3 Într-un „Estract care aratã numele satelor de religie neunitã din slãvita varmeghie a 
Belgradului de Jos, protopopiatul Zlatnei” din 1833 sunt consemnate 43 de parohii: 
Abrud, Corna, Roşia, Abrud-Sat, Sohar, Ciuruleasa, Pociovalişte, Bucium, Cerbu, Izbita, 
Muntari, Poieni, Zlatna, Vâltori, Trâmpoiele, Valea Dosului, Pãtrânjeni, Feneş, Galaţi, 
Presaca, Cãrpiniş, Câmpeni, Sohodol, Peleş, Poiana, Valea-Verde, Neagra, Vidra de Sus, 
Vidra de Jos, Vidra de Mijloc, Supra Pietri, Gârda de Sus, Gârda de Jos, Lãpuş, Arada, 
Gura Negri, Lãzeşti, Gura Albacului, Ponorel, Baia de Arieş, Brãzeşti, Sartãş, Muncel 
(Serviciul Judeţean Alba al Arhivelor Naţionale (în continuare S. J. A. A. N.), Fond 
Protopopiatul Ortodox Câmpeni, acte inventariate, dosar 1/1833, f. 54r-v). 
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adrese şi scrisori cu caracter personal adresate de ierarhul de la Sibiu 
protopopului Iosif Ighian. Raritatea acestora, după distrugerea celei mai 
mari părţi a arhivei Consistoriului de la Sibiu, în vremea tulbure a 
revoluţiei de la 1848-1849,4 a fost considerentul pentru care am optat în 
favoarea transcrierii şi reproducerii integrale a acestora, la finalul studiului 
de faţă.  

Caracterizat de Ioan Lupaş ca „un om blând şi fără energie”,5 limitat 
în acţiunile sale de cele 19 puncte impuse în momentul instalării lui pe 
scaunul episcopal,6 dornic, la un moment dat, de unire cu Roma,7 Vasile 
Moga se cere cu siguranţă redescoperit. Intenţia noastră este aceea de a 
încerca conturarea unei istorii cât mai complete a acestui protopopiat şi, 
în aceeaşi măsură, a redefinirii activităţii episcopului originar din Sebeş, 
cu siguranţă mult mai implicat decât se credea în organizarea bisericească 
a românilor ardeleni, fie că ne referim doar la hirotonirea preoţilor şi 
dotarea acestora cu singhelii, activitate confirmată de reconstituirile pe 
acest subiect din rapoartele cerute de Andrei Şaguna8 ori la sfinţirea 

                                                           
4 Despre fondul de documente din perioada episcopatului lui Vasile Moga pãstrat la 
Sibiu vezi: Ovidiu Boc, „Bisericã şi societate în timpul episcopului Vasile Moga (1810-
1845). Evaluarea surselor”, în Buletinul Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti, numãr 15, 2009, pp. 
98-99.  
5 Ioan Lupaş, Istoria bisericeascã a românilor ardeleni, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1995, p. 
139. 
6 Sebastian Stanca, Viaţa şi activitatea episcopului Vasile Moga 1774-1845, Cluj, Tipografia 
Eparhiei Ortodoxe Române, 1938, pp. 17-18; Mihai-Octavian Groza, ,,Un arhiereu uitat 
şi epoca sa. Bisericã, societate şi culturã în vremea episcopului Vasile Moga (1811-
1845)”, în volumul Tinerii istorici şi cercetãrile lor, II, coordonat de Nicolae Dumbrãvescu, 
Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2015, pp. 40-41. 
7 Daniel Dumitran, Un timp al reformelor: Biserica greco-catolicã din Transilvania sub episcopul 
Ioan Bob, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2007, pp. 205-208, 212. Sau, în descrierea lui 
Samuil Vulcan: „Ştie limba germanã, a absolvat filozofia la catolici, este om blând şi prieten cu 
catolicii, deci este nãdejde cã dacã ar ajunge episcop, nu ar împiedeca înaintarea sfintei uniri şi, fiind om 
cult, şi cultura clerului sãu ar înainta” (Iacob Radu, „Samuil Vulcan, episcopul român unit al 
Orãzii Mari (1806-1839) şi Biserica ortodoxã românã”, în Vestitorul, an I, numãr 12, 15 
iunie 1925, p. 5).  
8 Vezi: Ioana Rustoiu, „Preoţii Protopopiatului Ortodox Sebeş din a doua jumãtate a 
secolului al XIX-lea, în trei rapoarte anuale (1863-1886)”, în Analele Universitãţii Sibiene, 
numãr II, 2005, pp. 191-216; Idem, „Reglementarea statutului preotului ortodox în 
timpul pãstoririi episcopului şi mitropolitului Andrei Şaguna. O reconstituire pe baza 
protocoalelor protopopiatelor Alba-Iulia şi Sebeş”, în Bicentenarul naşterii Mitropolitului 
Andrei Şaguna, Alba-Iulia, 2008, pp. 116-161; Idem, „Protopopiatul ortodox Alba-Iulia 
între 1865-1872”, în Patrimonium Apulense, numãr IX, 2009, pp. 391-426; Ioana Rustoiu, 
Dana Alexandra Zecheru, „Protopopiatul ortodox Lupşa la 1872”, în Patrimonium 
Apulense, numãr IX, 2009, pp. 123-154. 
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bisericilor edificate în timpul păstoririi sale.9 Notele marginale de la 
finalul majorităţii circularelor ajunse în cancelaria protopopului de la Baia 
de Arieş, unele adresate personal lui Iosif Ighian, deservesc în egală 
măsură aceste două direcţii: relaţia episcop-protopop şi istoria 
comunităţilor ortodoxe din prima jumătate a secolului al XIX-lea. 

Din fondul păstrat la Alba-Iulia lipsesc, din păcate, documentele 
din primele două decenii de păstorire ale episcopului. Din 1820, imediat 
după preluarea de către Iosif Ighian a funcţiei de administrator neunit al 
Bălgradului de Jos,10 se păstrează doar două adrese referitoare la 
informarea scaunului episcopal în cazul în care preoţii erau cercetaţi de 
judecătoriile laice11 şi o reglementare referitoare la moralitatea familiei, cu 
o addenda în care readucea în atenţia preoţilor tipărirea Învăţăturilor 
teologice-carte editată la Sibiu în 1820 din care se puteau lămuri asupra 
cazurilor în care existau impedimente la casătorie determinate de gradele 
de rudenie.12 Din 1821 a mai supravieţuit fondului ajuns la Serviciul 
Judeţean Alba al Arhivelor Naţionale doar o adresă a episcopului Vasile 
Moga către protopopul Iosif Ighian, căruia îi cere să se implice în cazul 
trecerii la unire a preotului din Lupşa, o trecere pentru care au trebuit 
                                                           
9 Elena Mihu, „Ierarhii bisericii ortodoxe consemnaţi pe filele cãrţii vechi româneşti din 
judeţul Mureş. De la Sava Brancovici la Vasile Moga”, în Angustia, numãr 2, 1997, pp. 
233-234 (bisericile din Sãcalu, Idicel, Potoc, Stânceni, Râpa de Sus şi Râpa de Jos, 
Cerghizel, Luieriu sfinţite în perioada 1824-1838); Marius Porumb 1998, Dicţionar de 
picturã veche româneascã din Transilvania, Bucureşti, 1998, p. 24, 28, 90, 195, 299, 303, 352, 
370, 409, 425 (bisericile din Arpaşu de Sus, Baia de Arieş, Cristian, Bucium-Izbita, 
Ponor, Poplaca, Grui (Sãlişte), Tãu, Tomnatecul de Jos, Topliţa); Ioan Opriş, Mihaela 
Bodea Bonfert, Marius Porumb, Monumente istorice de pe Valea Arieşului, Bucureşti, 2001, 
p. 63 (biserica din Bucium-Izbita); Gheorghe Pavelescu, Valea Sebeşului, volum II, Sibiu, 
Editura Astra Museum, 2004, p. 185 (biserica din Şugag); Ana Dumitran, „Pictura 
româneascã în judeţul Alba pânã la mijlocul secolului al XIX-lea. Demersuri pentru o 
bazã de date”, în Patrimonium Apulense, numãr XII, 2012, p. 274, 344 (bisericile din 
Rãhãu şi Vinţa). 
10 S. J. A. A. N., Fond Protopopiatul Ortodox Câmpeni, acte inventariate, dosar 1/1820, f. 
3v. 
11 Ibidem, dosar 1/1820, f. 2 (transcrierea în document 1/1820, reproducerea la figura 1). 
12 Ibidem, dosar 1/1820, f. 3 (document 2/1820, figura 2). Partea a III-a a Învãţãturii 
„despre nãravurile şi detoriile oamenilor creştini. Pentru trebuinţa candidaţilor de preoţie neuniţi, acum 
întâia oarã tipãritã cu blagosloveniia preaosfinţiei sale, domnului Vasilie Moga, episcopului de legea 
greceascã neunitã din Ardeal. Sibiiu, în tipografia lui Ioann Bart, 1820”, cuprinde 21 de pagini 
cu schiţe ale celor care se aflã în grade de rudenie (de sânge şi de cuscrie) (Ion Bianu, 
Nerva Hodoş, Dan Simionescu, Bibliografia Româneascã Veche (1508-1830), volum III, 
Bucureşti, Editura Academiei Române, 1936, p. 332; Ioan Chindriş, Niculina Iacob, 
Eva Mârza, Anca Elisabeta Tatay, Otilia Urs, Bogdan Crãciun, Roxana Moldovan, Ana 
Maria Negoi, Cartea româneascã veche în Imperiul Habsburgic (1691-1830). Recuperarea unei 
identitãţi culturale, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2016, pp 792-794).  
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date explicaţii atât de o parte, cât şi de cealaltă, finalul fiind în defavoarea 
ortodoxiei.13 În noiembrie 1831, episcopul Vasile Moga primeşte de la 
ajutorul de protopop, „nămeznicul” din Câmpeni, Nicolae Motora, banii 
adunaţi din tract pentru „tipăritul tabelelor şi mir şi pentru dispenzaţia de sub 
numărul protocolului 135/1831”.14 

Cele mai multe acte (27), cu semnătura episcopului Vasile Moga 
sunt cele din anul 1833. Lipsa de interes a protopopului Ighian pentru 
realizarea conspectului general al populaţiei cerut de forurile politice este 
sancţionată de episcop printr-o adresă din 30 februarie 1833,15 fără folos, 
căci în noiembrie revine din nou pentru a-l anunţa, pe un ton ironic, că a 
întârziat şi cu datele referitoare la taxele încasate pentru cununii: „Vreo 15 
zile tot vom mai aştepta, apoi după aceea om aşterne la c[răiescul] gubernium general 
conspăctul şi aşa cu ştirbitură cum îi acuma, apoi de să va mulţumi cu dânsul, va 
vedea acelaşi înălţat cum îl va întregi”.16 Încercările de îmbunătăţire a situaţiei 
românilor din imperiu, în momentul întrunirilor dietale, într-o luptă 
comună cu episcopul greco-catolicilor,17 le regăsim într-o formulare 
marginală a unui circular din 1833: „Să aude că o să facă dietă la Cluj. Dacă ai 
Frăţia Ta cu subordinaţii preoţi ceva păsuiri sau jalbă, până peste 30 de zile să 
trimăteţi încoace la Ep[isco]pie ca să să poată şti deacă [pot] păşii cu acelea unde să 
cuvine, căci Dumnezeu ştie peste câte zeci de ani să va mai face dietă iară, dacă vom 
lăsa să triacă acuma”.18 

Problemele din cadrul comunităţilor ortodoxe aflate sub 
jurisdicţia protopopului Iosif Ighian, cu siguranţă comune şi celorlalte 
protopopiate, se dovedesc, în aceste acte ale anului 1833, ca fiind extrem 
de diverse. O anchetă îi este cerută protopopului pentru un preot acuzat 
de „prevaricaţie cu pădurile”.19 Alte documente cuprind hotărârile luate de 
guvern pentru ajutorarea celor care au suferit incendii,20 pentru cei muţi 
şi surzi.21 Interesante sunt şi informaţiile deţinute de circularele 
                                                           
13 Ioana Rustoiu, Dana Alexandra Zecheru, ,,O istorie prin cei mici”, pp. 480-482. 
14 S. J. A. A. N., Fond Protopopiatul Ortodox Câmpeni, acte inventariate, dosar 1/1831, f. 2 
(document 1/1831, figura 4). 
15 Ibidem, dosar 1/1833, f. 2 (document 2/1833, figura 7). 
16 Ibidem, dosar 1/1833, f. 33 (document 16/1833, figura 21). 
17 Ioan Lupaş, Din istoria Transilvaniei, Bucureşti, Editura Eminescu, 1988, p. 122, 123; 
Idem, „O lege votatã în Dieta Transilvaniei din Cluj la 1842”, în Analele Academiei 
Române. Memoriile Secţiunii Istorice, seria III, tom. XXV, 1945, p. 20. 
18 S. J. A. A. N., Fond Protopopiatul Ortodox Câmpeni, acte inventariate, dosar 1/1833, f. 
24v, 28v (document 11/1833, figura 16). 
19 Ibidem, dosar 1/1833, f. 7 (document 4/1833, figura 9). 
20 Ibidem, dosar 1/1833, f. 4v, 26, 41r, 42, 51v (document 3/1833, figura 8; document 
13/1833, figura 18; document 20/1833, figura 25; document 25/1833, figura 30). 
21 Ibidem, dosar 1/1833, f. 16 (document 8/1833, figura 13). 
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episcopului referitoare la obiectele de cult aflate în biserici, prea multe 
după opinia sa,22 dar şi cele privind folosirea alfabetului latin în actele 
oficiale, încercare rămasă fără sorţi de izbândă, abandonată fiind după 
câteva încercări chiar şi de cancelaria episcopului.23 Puţine sunt 
informaţiile referitoare la şcoli-doar obligativitatea cunoaşterii alfabetului 
latin de către dascăli şi dieci24 şi, deloc nesemnificativ, „se nu se primească la 
curs şi la şcoale dacă cineva nu va aduce de la doftor adeverinţă că sent altuiţi cu 
versat şi vor arăta şi semnul altuirii în mâni”.25 Imunizării copiilor i se asigura 
importanţa cuvenită şi protopopilor li se cere atenţie, mai ales când 
întâmpina greutăţi nu doar din pricina credincioşilor ci şi a atitudinii 
medicilor: „S-au înţeles aicea că pe unele locuri cirurgii când oltuiesc cer plată afară 
de husoşu rânduit. De iaste aceasta, să aratăţi Frăţia Ta încoace să putem arăta şi 
noi mai sus”.26 

Reglementări clare referitoare la căsătoriile care cer dispensă, 
taxele la care sunt supuse acestea le regăsim şi printre documentele anilor 
1833 şi 1834. Un circular din 25 octombrie 1833, care transpunea un 
decret gubernial din 23 septembrie, a fost tipărit de episcop, cel mai 
probabil la Sibiu, tocmai pentru a nu mai lăsa loc de confuzii şi 

                                                           
22 Ibidem, dosar 1/1833, f. 4r-v (document 3/1833, figura 8). Un patrimoniu mobil 
asupra cantitãţii cãruia e deocamdatã dificil sã ne pronunţãm, în lipsa unor inventare 
clare din acei ani (vezi, de exemplu, inventarele din perioada şagunianã cerute de 
circularele publicate în 1854 şi 1872 şi ele incomplete, dar care permit cel puţin o 
cuantificare aproximativã). Sugestia episcopului pentru achiziţionarea de terenuri care sã 
ajungã în folosul bisericilor, în locul achiziţionãrii obiectelor de cult este de înţeles în 
condiţiile în care ne aflãm, încã, într-o perioadã în care mijloacele de subzistenţã ale 
preoţilor erau precare. Cu toate acestea, atunci când gãseşte de vânzare o piesã de cult 
valoroasã-„un potir suflat cu aur, foarte frumos”-episcopul nu ezitã sã le recomande 
protopopilor sã o cumpere! (Ibidem, dosar 1/1841, f. 1, document 1/1841, figura 41). 
Încheierea edificãrii bisericii ,,Învierea Domnului“ din Sebeş a însemnat şi înzestrarea ei 
cu un clopot, al cãrui donator a fost episcopul Vasile Moga: „Clopotul mare kg. 450. Donat 
prin epu Vas. Moga, vãrsat prin Henricus Eberhard, Pesta, la 1831” (Ibidem, Fond Protopopiatul 
Ortodox Sebeş, acte înregistrate, dosar 94/1916, f. 2). 
23 Ibidem, dosar 1/1833, f. 39 (document, 18/1833, figura 23), f. 51r-v, 52 (document 
25/1833, figura 30), f. 53 (document 26/1833, figura 31), dosar 1/1834, f. 2 (document 
2/1834, figura 34). 
24 La propunerea lui Nicolea Baiul (Ibidem, dosar 1/1833, f. 53 (document 8/1833, 
figura 13). Despre repetatele jalbe adresate împãratului de Nicolae Baiul şi necesitatea 
abandonãrii alfabetului chirilic cu cel latin vezi: Candid Muşlea, „Protopopul Bratu 
Baiul (1760-1831) şi fiul sãu Nicolae (Coconu) Baiul (1782-1855)”, în Ţara Bârsei, an 
VIII, numãr 1, ianuarie-februarie 1936, pp. 41-49.  
25 S. J. A. A. N., Fond Protopopiatul Ortodox Câmpeni, acte inventariate, dosar 1/1833, f. 53 
(document 26/1833, figura 31). 
26 Ibidem, dosar 1/1833, f. 25 (document 12/1833, figura 17). 
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interpretări atunci când era vorba de „căsătoriile oprite de lege”.27 
Protopopului Ighian i se cer investigaţii suplimentare atunci când la 
Consistoriu se primesc veşti referitoare la preoţii care cunună fară a 
respecta cele trei vestiri28 ori vârsta necesară căsătoriei, 20 de ani feciorul, 
15 fata.29 Informaţiile ajunse la Sibiu erau justificate, iar răspunsul 
preotului investigat de protopop ne dezvăluie situaţii mai vechi. Cel puţin 
cinci astfel de căsătorii „neconforme” au avut loc în Vidra de Jos, fără ca 
episcopul să fi intervenit. Pentru a impune asemenea reglementări era 
nevoie de prezenţa protopopului în mijlocul comunităţii, nu toţi preoţii 
fiind dispuşi să le explice credincioşilor şi mai ales să le aplice ei înşişi 
aceste „porunci”, „că destulu-i că preoţii noştri au uitat că au încă şi protopop, ci ei 
însişi sunt protopopi”.30 Familia odată întemeiată trebuia să ducă o viaţă 
morală exemplară asupra căreia veghea nu doar biserica, ci şi statul, căci 
acolo unde preotul se dovedeşte neputincios cu vorbele sale, poate şi 
trebuie să intervină „jurisdicţiunea mirenească”.31 Pentru a micşora numărul 
divorţurilor, preoţii sunt cei care trebuie să respecte încheierea 
contractului bunei învoiri, impus încă din 1815.32 În 1845, pentru a 
simplifica procedurile de divorţ, dar mai ales a apăra corect instituţia 
căsătoriei se cere eliberarea şi folosirea atestatelor de botez şi cununie ale 
părţilor chiar din momentul iniţierii procesului.33 

Alte probleme care se cereau a fi rezolvate de episcop erau cele 
legate de respectarea normelor referitoare la trecerea de la o religie la alta, 
„fără examen de 6 săptămâni”, reamintite de episcop în două circulare din 
1833.34 Vigilenţi trebuiau să fie preoţii atunci când era vorba de 
                                                           
27 Ibidem, dosar 1/1833, f. 43 (document 21/1833, figura 26), singurul act tipãrit din 
acest fond de documente aparţinând episcopului Vasile Moga. Exemplarul nu a fost 
semnalat de Aurel Rãduţiu şi Ladislau Gyemant în Repetoriul actelor oficiale privind 
Transilvania tipãrite în limba românã (1701-1847), Bucureşti, Editura Ştiinţificã, 1981, nici 
în Bibiografia Româneascã Modernã, volum I, Bucureşti, Editura Ştiinţificã şi Enciclopedicã, 
1984. 
28 S. J. A. A. N., Fond Protopopiatul Ortodox Câmpeni, acte inventariate, dosar 1/1833, f. 31 
(document 15/1833, figura 20). 
29 Ibidem, dosar 1/1833, f. 15 (document 7/1833, figura 12). 
30 Ibidem, dosar 1/1833, f. 49r-v. 
31 Ibidem, dosar 1/1820, f. 3 (document 2/1820, figura 2). 
32 Ibidem, dosar 1/1833, f. 26 (document 13/1833, figura 18). 
33 Ibidem, dosar 1/1845, f. 1r-v (document 1/1845, figura 43, 43a). 
34 Ibidem, dosar 1/1833, f. 24r (document 11/1833, figura 6), f. 43 (document 21/1833, 
figura 26). Cu atât mai mult cu cât, între cele 19 puncte impuse episcopului în 
momentul numirii sale se afla şi prevederea: „Sã nu uite episcopul cã clerul unit este numai 
tolerat, pentru acea sã ştie cã îi este oprit a se împotrivi creşterii şi lãţirii religiunei unite şi sã nu cuteze 
nici el nici preoţii lui a desmânta aevea sau pe ascuns pe uniţi la cãdere de la unire” (Mihai-
Octavian Groza, „Un arhiereu uitat şi epoca sa”, p. 40). 
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completarea registrelor matricole, cu date corecte referitoare la 
momentul naşterii, căsătoriei, morţii, a părinţilor celui botezat, a vârstei 
în cazul celor căsătoriţi. Responsabil de informaţiile cuprinse în acestea 
era numai şi numai preotul, interzicându-se completarea lor de către 
cantor ori dascăl.35 De aceeaşi „acurateţă” trebuiau să beneficieze şi 
protocoalele protopopiatelor, în grija protopopilor aflându-se şi 
procurarea de registre noi.36 

Cele mai multe acte din fondul Protopopiatului Ortodox 
Câmpeni sunt cele referitoare strict la organizarea ierarhică, cu precizări 
privind respectarea normelor legate de alegerea preoţilor şi a 
protopopilor, respectarea de către preoţi a deciziilor superiorilor lor, 
lucru cu care slujitorii altarelor par greu de obişnuit, fiind greu de 
„îmblânzit”. Aducerea „în ascultare” a preoţilor şi protopopilor săi, pare, 
până la urmă, misiunea cea mai dificilă pe care a trebuit să o ducă la bun 
sfârşit episcopul Vasile Moga.37 Preotul trebuia să fie un model atâta timp 
cât era direct răspunzător de disciplinarea propriilor credincioşi, iar 
cazurile semnalate de episcop, doar în cazul protopopiatului aflat sub 
administrarea lui Iosif Ighian, dovedesc aceasta. Alegerea candidatului 
pentru scaunul vacant al protopopiatului Lupşei, atrage nemulţumirea 
preoţilor din Ocolişul Mare, neobişnuiţi cu impunerea venită de la 
episcop de a-şi alege prin vot candidatul. Protopopul din Orăştie e nevoit 
să explice condiţiile speciale în care s-au desfăşurat alegerile: „Spre 
înplinirea milostivei porunci a Măriei Tale, din 28 a lunii trecute a. c., ca luând 
lângă mine încă un preot destoinic să facem candidaţie de protopop pe vacantul 
protopopiat a Lupşii, împreună cu păr[intele] Nicolae Fodor de la Cărpiniş, am eşit 
la faţa locului Ocolişul Mare la gotmanu besăricii unde, până s-au astrâns preoţii, 
am trimis dimineaţa pre crisnic să tragă de biserică. Ducându-ne şi noi, am intrat pe 
la gătatu utrenii în S. altariu şi nevrând popa cel bătrân Gligor Jurji nici măcar să 
ştie de noi, căutând s. antimis i-am spus că ss. sfărimituri să le scuture în s. potir, 
dară popa necum să grăjască, da nice ochii la noi nu au vrut să-i arăte, măcar că spre 

                                                           
35 S. J. A. A. N., Fond Protopopiatul Ortodox Câmpeni, acte inventariate, dosar 1/1833, f. 
41r, (document 20/1833, figura 25a), f. 46 (document 23/1833, figura 28). 
36 Ibidem, dosar 1/1837, f. 3 (document 3/1837, figura 38). 
37 Nevoit sã aplice canoane preoţilor sãi, unii practicanţi ai ritualurilor magice, cu 
liturghii citite pe cãmãşile celor ce-şi bãteau soţiile-cazul preotului din Cârţişoara 
sancţionat de episcop în 1824, ocazie cu care li se aduce aminte „tuturor preoţilor neuniţi ca 
sã nu amãgeascã norodul a crede întru descântece, precum a fãcut popa Iosif de la Cârţişoara cã au 
fãcut leturghie pe cãmaşa arendãtorului Gheorghe Ciortolan din Ţara Româneascã, fiind ca sã sã 
prãpãdeascã cã şi-au bãtut muierea adecã pe arendãşiţa şi au fost plãtit popii 20 florini nemţeşti şi o 
cupã de vin” (Andrei Oişteanu, Sexualitate şi societate. Istorie, religie şi literaturã, Bucureşti, 
Editura Polirom, 2016, p. 154). 
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sfârşit am venit, au ştiut bine. După ce slujba s-au isprăvit, popa sus-numit au 
rămas să ispoveduiască, fiind cu epatrafiru de grumazi, dând blagoslovenie în loc de 
Sfinte Dumnezeule, au început a ocărî pe crisnic că pentru ce s-au dus cu circulariu şi 
au ascultat, însă când am prins de veste pentru ce ocăreşte crisnicu şi vrând să spun la 
popă să să ogăjasă au început a înceta. Celuilalt preot, acum de curând preoţit, 
anume Petru Mezei, carele ţine pre nepoata lui Igianu, i-am spus: Dta şi celuilalt 
preot să-i dai de ştire să fie acasă şi să să afle în casa gotmanului căci de cu grabă 
isprăvind, să pot pleca cătră seară. Dară Mezei au zis că cuvântului meu nu să 
încrede şi aşa minteani în scris i-am dat porunca, apoi am trimis şi om după dânşi[i] 
şi tot n-o vrut să vină. Preoţii ceialalţi strigau întins să ne apucăm de candidaţie, că 
numai în răle stau, pentru că pe altu nu poftesc decât pre Absalon de la Abrudbania 
şi mai trimiţând pe fostul de până aci dascăl şi nici aşa venind, ne-am apucat de 
candidaţie şi văzându-i, altu   n-au căpătat nici un votum, decât părintele Absalon, 
precum din candidaţia aicea iscălită, cu chiar mâna preoţilor, care cu smerenie o 
aşternu, pentru care şi cu plecăciune mă rog ca să te milostiveşti a-l întări. /f. 8v/ 
Fiind vreamea cătră 4 ceasuri şi venind preoţii Ocolişului Mare cu vro câţiva omeni 
lângă sine, nu vrură nice să intre la noi în casă, ba zăbovindu-să, am trimes pre 
concomisarăş să-i aducă, acei preoţi, mai ales Mezei au început a striga afară că am 
venit ca nişte hoţi şi tâlhari acolo. După aceasta am trimes pe alt preot şi abea or 
venit, însă cu dânşii şi vro câţiva poporani or năvălit. Eu spunându-le mil[ostiva] 
poruncă, numai Mezei de nou au mai poftit originalul di pe masă. I l-am dat şi l-au 
cetit, şi turbat, cu gură sumeaţă au zis că rânduieli ca aceala au mai văzut dânsul, 
uite pentru aceea nu vrea să ştie de toată volnicia nimica, că au ei cine să le facă lor 
candidaţi de proto[pop], Igianu nu, un proto[pop] din Zarandu unguresc venit, apoi 
că la aceeaşi poruncă nu vrea să să supună, că şi preoţi[i] care s-or iscălit sunt mulţi. 
Eu văzând o gură forte turbată, mai ales că preoţii mi-au spus mai inainte că 
oameni[i] de acolo ar fi sămnaţ şi să mă păzăsc. Văzându-i  într-adâncă sa ură cu 
acei împrotivitori, mi-am temut capu şi n-am cutezat a grăi nimica decât popa Teodor 
de la Lunca, acela s-au sculat şi l-au măgărit şi aşa apoi au mai încetat şi apoi toţi 
preoţii cu o gură strigară: că dânşilor le trebuie lumina carea este părintele Absalon 
Popoviciu de la Abrudbania. Mai încolo şi aceasta îndreznesc a descoperi Măriei 
Tale, că preotu de la Runc, Egreş, n-au vrut să să iscălască din pricină nu cumva 
pentru depărtarea locului oamenii să-l mustre, altu de la Lunca, fiind nepot popi[i] în 
candidaţie, la Nro 2 scris, pentru încunjurarea venind altu preot, ceilalţi 2 preoţi, 
anume de la Cacova Ierii şi de la Şaşa Lupii n-or fost acasă, iară la satu Vinţa 
Lupşii preotu au murit şi vine a să face candidaţie. Preoţi preste tot sânt 21 Nru”.38 

                                                           
38 S. J. A. A. N., Fond Protopopiatul Ortodox Câmpeni, acte inventariate, dosar 1/1833, f. 8-
9. Raportul protopopului din Orãştie este datat 11 martie 1833. 

Supliment nr. 1, 2017

500



sfârşit am venit, au ştiut bine. După ce slujba s-au isprăvit, popa sus-numit au 
rămas să ispoveduiască, fiind cu epatrafiru de grumazi, dând blagoslovenie în loc de 
Sfinte Dumnezeule, au început a ocărî pe crisnic că pentru ce s-au dus cu circulariu şi 
au ascultat, însă când am prins de veste pentru ce ocăreşte crisnicu şi vrând să spun la 
popă să să ogăjasă au început a înceta. Celuilalt preot, acum de curând preoţit, 
anume Petru Mezei, carele ţine pre nepoata lui Igianu, i-am spus: Dta şi celuilalt 
preot să-i dai de ştire să fie acasă şi să să afle în casa gotmanului căci de cu grabă 
isprăvind, să pot pleca cătră seară. Dară Mezei au zis că cuvântului meu nu să 
încrede şi aşa minteani în scris i-am dat porunca, apoi am trimis şi om după dânşi[i] 
şi tot n-o vrut să vină. Preoţii ceialalţi strigau întins să ne apucăm de candidaţie, că 
numai în răle stau, pentru că pe altu nu poftesc decât pre Absalon de la Abrudbania 
şi mai trimiţând pe fostul de până aci dascăl şi nici aşa venind, ne-am apucat de 
candidaţie şi văzându-i, altu   n-au căpătat nici un votum, decât părintele Absalon, 
precum din candidaţia aicea iscălită, cu chiar mâna preoţilor, care cu smerenie o 
aşternu, pentru care şi cu plecăciune mă rog ca să te milostiveşti a-l întări. /f. 8v/ 
Fiind vreamea cătră 4 ceasuri şi venind preoţii Ocolişului Mare cu vro câţiva omeni 
lângă sine, nu vrură nice să intre la noi în casă, ba zăbovindu-să, am trimes pre 
concomisarăş să-i aducă, acei preoţi, mai ales Mezei au început a striga afară că am 
venit ca nişte hoţi şi tâlhari acolo. După aceasta am trimes pe alt preot şi abea or 
venit, însă cu dânşii şi vro câţiva poporani or năvălit. Eu spunându-le mil[ostiva] 
poruncă, numai Mezei de nou au mai poftit originalul di pe masă. I l-am dat şi l-au 
cetit, şi turbat, cu gură sumeaţă au zis că rânduieli ca aceala au mai văzut dânsul, 
uite pentru aceea nu vrea să ştie de toată volnicia nimica, că au ei cine să le facă lor 
candidaţi de proto[pop], Igianu nu, un proto[pop] din Zarandu unguresc venit, apoi 
că la aceeaşi poruncă nu vrea să să supună, că şi preoţi[i] care s-or iscălit sunt mulţi. 
Eu văzând o gură forte turbată, mai ales că preoţii mi-au spus mai inainte că 
oameni[i] de acolo ar fi sămnaţ şi să mă păzăsc. Văzându-i  într-adâncă sa ură cu 
acei împrotivitori, mi-am temut capu şi n-am cutezat a grăi nimica decât popa Teodor 
de la Lunca, acela s-au sculat şi l-au măgărit şi aşa apoi au mai încetat şi apoi toţi 
preoţii cu o gură strigară: că dânşilor le trebuie lumina carea este părintele Absalon 
Popoviciu de la Abrudbania. Mai încolo şi aceasta îndreznesc a descoperi Măriei 
Tale, că preotu de la Runc, Egreş, n-au vrut să să iscălască din pricină nu cumva 
pentru depărtarea locului oamenii să-l mustre, altu de la Lunca, fiind nepot popi[i] în 
candidaţie, la Nro 2 scris, pentru încunjurarea venind altu preot, ceilalţi 2 preoţi, 
anume de la Cacova Ierii şi de la Şaşa Lupii n-or fost acasă, iară la satu Vinţa 
Lupşii preotu au murit şi vine a să face candidaţie. Preoţi preste tot sânt 21 Nru”.38 

                                                           
38 S. J. A. A. N., Fond Protopopiatul Ortodox Câmpeni, acte inventariate, dosar 1/1833, f. 8-
9. Raportul protopopului din Orãştie este datat 11 martie 1833. 

Pentru a şti ce conduită trebuie să urmeze în acest caz, 
protopopului i se cere o justificare a acestui comportament printr-o 
declaraţie luată preotului turbulent.39 

Alegerea preoţilor în parohiile rămase vacante ori acolo unde era 
necesară numirea a încă unui preot determină alte probleme pe care 
protopopul e nevoit, la cererea episcopului său, să le rezolve. Pentru 
reîntregirea postului rămas vacant de la Corna este acceptată la început 
propunerea venită de la protopop. Ajuns la Sibiu, candidatul se 
dovedeşte însă neapt pentru preoţie datorită comportamentului său, 
considerat de episcop cam „necopt”, copilăros şi „cu limba agăţată”. Alte 
experienţe avute cu candidaţii nepotriviţi-şi episcopul consemnează cazul 
parohiei ortodoxe din Abrud-îl determină să facă altă propunere: preotul 
de la Muntele Rece, Constantin Prigoană.40 De la Sartăş, din cauza vârstei 
înaintate preotul Matei Crăciun îşi anunţă retragerea: „cu vederea ochilor mei, 
cu auzirea urechilor mele nu sânt în stare a plăti datoria care să cuvine unui preot, 
care lucru al neputinţei mele după atestatumul doftoricesc şi după alte documentumuri 
de la mâna mea date”.41 Propunerea preotului de a se sfinţi fiul său nu este 
acceptată de ierarhul de la Sibiu: „Parohul răzignaş au scris încoace că feciorul 
său să să diaconească sau preoţască în locul său. Asta-i pedecă, pintru aceaia 
protopopu să aibă grije ca să ajute pe neputinciosul preot prin preoţii învecinaţi”.42 
Începuturile în ale preoţiei ale lui Ioan Patiţia, cel care îi va urma lui Iosif 
Ighian în scaunul protopopiatului Câmpeni le regăsim în fondul ajuns în 
păstrarea Serviciului Judeţean Alba al Arhivelor Naţionale. În octombrie 
1833 protopopului Ighian i se cere să răspundă dacă este suficient un 
preot la Câmpeni, dacă numirea lui Patiţia este justificată şi amestecul 
celor 12 bătrâni şi al comunităţii ortodoxe din Sohodol la susţinerea 
acestei candidaţii, dar şi motivaţia protopopului pentru alegerea acestui 
candidat.43 

                                                           
39 Ibidem, dosar 1/1833, f. 10r-v (document 5/1833, figura 10, 10a).  
40 Ibidem, dosar 1/1833, f. 18 (document 9/1833, figura 14).  
41 Ibidem, dosar 1/1833, f. 57. 
42 Ibidem, dosar 1/1833, f. 38v (document 17/1833, figura 22). Din nou episcopul se 
aratã ascultãtor şi se conformeazã prevederilor din decretul de numire: „19. Preoţii au 
dreptul sã se îngrijeascã pentru ca sã le urmeze în post feciorii şi ginerii, ceea ce este împedecare a 
culturii şi se abat alţi oameni de la preoţie. Episcopul se îndatoreazã a desrãdãcina acest abuz” 
(Mihai-Octavian Groza, „Un arhiereu uitat şi epoca sa”, p. 41). 
43 S. J. A. A. N., Fond Protopopiatul Ortodox Câmpeni, acte inventariate, dosar 1/1833, f. 
39, 40, 48 (document 18/1833, figura 23; document 19/1833, figura 24; document 
24/1833, figura 29). Relaţia dintre cei doi preoţi ai Câmpenilor a fost mereu tensionatã, 
iar episcopul nevoit pe parcursul ei sã intervinã (vezi: Sebastian Stanca, „Lupta dintre 
predicã şi Cazanie”, în Revista Teologicã, numãr 1-2, 1933, pp. 35-48). Conflictul dintre cei 
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În favoarea slujitorilor bisericeşti, episcopul publică în 1837 un 
circular referitor la scutirea crâşnicilor „de darea capului şi numai cu 18 cr. să 
să tăxăluiască”.44 Pentru preoţi scutirea era valabilă, dar cu condiţia 
anunţării de către aceştia a inspectorului sau a solgăbirului locului.45 

Relaţia specială întreţinută de episcop cu protopopul din Baia de 
Arieş transpare din scrisoarea adresată acestuia la aflarea veştii decesului 
soţiei protopopului,46 dar şi din textul actului prin care i se acorda lui 
Iosif Ighian distincţia pentru merite deosebite aduse bisericii-brâul roşu.47 
Le-am ataşat anexei de documente chiar dacă nu au caracterul oficial al 
celorlalte acte tocmai pentru a ilustra şi această latură a personalităţii 
episcopului Vasile Moga. 

Documentele aflate în fondul Protopopiatului Ortodox Câmpeni 
sunt variate din punctul de vedere al informaţiilor deţinute. Este motivul 
pentru care avem în intenţie continuarea identificării altor astfel de surse 
semnate de episcopul Vasile Moga păstrate în fondurile parohiilor şi 
protopopiatelor de la Serviciului Judeţean Alba al Arhivelor Naţionale. 
Starea de conservare precară a unora, dar şi prezenţa unor filigrane 
deosebite păstrate în structura filelor utilizate în cancelaria de la Sibiu ne 
obligă şi mai mult la continuarea acestui demers. Aşadar, o cercetare 
deschisă încă, care poate reda o imagine coerentă şi reală asupra a ceea ce 
a însemnat viaţa religioasă a românilor ortodocşi din Transilvania din 
prima jumătate a secolului al XIX-lea.  

 
 

Olograph Documents of the Orthodox Bishop Vasile Moga Kept Within the 
Holdings of Orthodox Archpriestship Câmpeni (1820-1845) 

 
(Abstract) 

  
The history of the Orthodox Archpriestship Câmpeni, together with its 

parishes, believers, churches or their priests, still remained less researched in spite of 
the great number of documents kept in Alba County Department of National Archives. 
Among documents of these holdings we also identified an important number of 
circular letters dated from 1820-1845 and signed by the first Romanian bishop of the 
Transylvanian Orthodoxes, Vasile Moga, as well as several personal addresses and 
letters forwarded by the hierarch from Sibiu to the protopope Iosif Ighian. Their rarity, 
                                                                                                                                        
doi a continuat şi în vremea pãstoririi lui Andrei Şaguna, situaţie confirmatã de 
documentele pãstrate la Serviciul Judeţean Alba al Arhivelor Naţionale. 
44 S. J. A. A. N., Fond Protopopiatul Ortodox Câmpeni, acte inventariate, dosar 1/1837, f. 2 
(document 2/1837, figura 37). 
45 Ibidem, dosar 1/1840, f. 1 (document 1/1840, figura 40). 
46 Ibidem, dosar 1/1834, f. 3r-v (document 3/1834, figura 35, 35a). 
47 Ibidem, dosar 1/1839, f. 4r (document 1/1839, figura 39). 
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following destruction of the greatest part of the Consistory’s archive, during turmoil of 
the revolution from 1848-1849, was the reason we chose to transcribe them wholly. 
Their content is diverse: complying with regulations on marriage (age of the young, 
kinship, the three readings of banns, concluding the contracts of free assent), 
appointing of protopopes, election of candidates to occupy the vacant positions as 
priests, correct filling in of information in the Registry book of parishes, printing of 
ecclesiastic books, exemption from taxes of the ecclesiastic servants. Special relation 
cultivated by the bishop with the protopope from Baia de Arieş is also revealed by a 
letter addressed to him when finding about the news on death of the prototope’s wife, 
but also from the text of the act by which Iosif Ighian was granted the red belt, 
distinction for exceptional merits and outstanding work in the service of the church. 
We attached them to the annex of documents even if they do not have the official 
character of the other documents exactly to illustrate also this side of the personality of 
bishop Vasile Moga. Our research is not exhaustive, other archive holdings belonging 
to Orthodox parishes and archpriestships from Alba County Department of National 
Archives, documents from the time of the shepherding of bishop Vasile Moga, 
following to be identified to set up a coherent and real image on what the religious life 
of the Orthodox Romanians from Transylvania from the first half of the XIXth century 
really meant. 

Keywords: archpriestship, Orthodox communities, official regulations, archive 
holdings. 
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ANEXĂ DOCUMENTARĂ 
 

Anul 1820 
 

Document 1: 
 
497/1820 

Cinstite Părinte Protopoape! 
 

Întru urmarea decretului milostiv gubernialicesc dto 15 Maiu 1820, 
Nro 4107 eşit să face Frăţii Tale, ca şi altor protopopi cunoscut, precum 
jurisdicţiilor mireneşti nu le este slobod a face cercetare după feaţele 
bisereceşti fără ştirea Scaunului Episcopesc şi fără comisarăş şi 
bisericeasc. 

Sibiu, 8 Iulie 1820. 
Al Frăţii Tale, de bine voitoriu,  
E[piscop] Vasilie Moga.  

 
Sursă: S. J. A. A. N., Fond Protopopiatul Ortodox Câmpeni, acte inventariate, 
dosar 1/1820, f. 2 (figura 1). 

 
Document 2: 

 
499/1820 

Cinstite Părinte Protopop! 
 

Prin milostivul decret gubernial din 16 Maiu a. c. Nr. 2121 eşit, să 
porunceaşte ca partea preoţască să dojenească cu buna o dată şi de doaă 
ori pe cei căsătoriţi care să dau după blăstămăţii şi poartă viaţă escesivă, şi 
dacă cu dojana bună nu vor putea folosi nimic, atuncea să poftească pe 
jurisdicţia mirenească ca să-i supuie la pedeapse îndreptătoare, care Frăţii 
Tale, de aicea, cu acel adaoas ţi să face cunoscut, ca numai atuncea să 
urmezi aşa, pănă ar veni au bărbatul, au feameaia la ponoslu.  

Sibiu, 8 Iulie 1820. 
Al Frăţii Tale, de bine voitoriu,  
E[piscop] Vasilie Moga. 
 
Pentru Moralele tipărite de care s-au mai scris, să înştiinţară earăşi 

precum într-acelea să află şi Pravilă tipărită despre spiţăle rudeniilor de 
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urmezi aşa, pănă ar veni au bărbatul, au feameaia la ponoslu.  

Sibiu, 8 Iulie 1820. 
Al Frăţii Tale, de bine voitoriu,  
E[piscop] Vasilie Moga. 
 
Pentru Moralele tipărite de care s-au mai scris, să înştiinţară earăşi 

precum într-acelea să află şi Pravilă tipărită despre spiţăle rudeniilor de 

sânge, de cuscrie, de botez, din care fieştece preot să poate îndrepta la o 
întâmplare de căsătorie. 

 
Sursă: Ibidem, dosar 1/1820, f. 3 (figura 2). 

 
Anul 1821 

 
Document 1: 

 
594/1821 

Cinstite Administratore! 
  

Sub Nru. Episcopesc 393 a. c, 1821, 10 August, atât pârile asupra 
administratorului Lupşii Nicolae German de cătră comunitaşu neunit al 
Lupşii date, cât şi 2 răspunsuri de mântuinţă ale aceluiaşi administrator 
sub Nru consistorial 391 şi 392 făcute, cu acea poruncă Frăţii Tale s-au 
fost trimis, ca luând lângă sine un preot din vecinătate, să eşi în faţa 
locului Lupşa şi să strângi pe jeluitori ca să-şi dovedească jalbele sale în 
chip vreadnic de crezut, după aceea să asculţi şi pe jeluitul administrator 
Niculae Gherman ce răspunde întru mântuinţa sa şi apoi tot lucru ales şi 
răspicat să-l trimiţi încoace spre urmarea mai încolo. Însă din jeluirea 
aceluiaşi comunitaş neunit [din] Lupşa, din 12 Octombrie încoace făcută, 
care Frăţii Tale spre întoarcerea înapoi să împărtăşeaşte, să vede că nimic 
n-ai isprăvit din cealea ce sub Nro 390 s-au încredinţat. Drept aceea, 
urgăluind acel comunitaş, de-a doua oară să porunceaşte Frăţii Tale ca 
cât mai în grabă, toate sub acelaş număr poruncite, să le înplineşti şi 
înplinite, pe lângă opinia sa, să le trimiţi încoace. 

Sibiu, 18 Octombrie 1821. 
Al Frăţii Tale, de bine voitoriu, 
E[piscop] Vasilie Moga. 
 

Sursă: Ibidem, dosar 1/1821, f. 1 (figura 3). 
 

Anul 1831 
 

Document 1: 
 
620/1831 

Chitanţie 
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Despre 48, adecă patruzăci şi opt de zloţi ce i-am primit mai jos 
iscălitul despre rândul tipăritului tabelelor şi mir şi pintru dispenzaţia de 
sub numărul protocolului 135/1831. 

De la mâna părintelui nameznic de la Câmpeani, Nicolae Motora, 
în bani de argint, despre care cu aceastea mărturisesc. 

Sibiu, 11a Noemvrie 183. 
E[piscop] Vasilie Moga. 

 
Sursă: Ibidem, dosar 1/1831, f. 2 (figura 4). 
 

Document 2: 
 
585 

Cinstite Protopope! 
  

Parohul neunit de la Abrudbania, Dionisie Adamovici, cere a să 
dispensălui văduvul Pop Simion şi soţia Koloşi din Abrudbania, care să 
află rudenii în spiţa a 6-a, şi de zisa rudenie şi pentru apropierea postului 
şi de doauă vestiri, ca să să poată căsători laolaltă, pentru aceia să scrie 
Frăţii Tale, că dacă nu va fi altă pricină sau politicească sau canonicească 
despre arătatele aici pricini, să împărtăşeşti aceloraşi tineri ceruta 
dispenzaţie. 

Sibiu, în 18 Noiembrie 1831. 
Al Frăţii Tale, bun voitoriu, 
E[piscop] Vasilie Moga. 

 
La întâmplare că nu ajunge scrisoarea aceasta a noastră mai în 

grabă, să poate face cununia cu dumneata. 
 
Sursă: Ibidem, dosar 1/1831, f. 3 (figura 5). 
 

Anul 1833 
 

Document 1: 
 

C[instite] P[rotopop]! 
 
Cu popa de la Uroiu, dânsul cum văz de la început n-au avut 

gând să şază acolo, să-ţi fie aminte înţălepţeaşte, acela face schimbare, nu 
ştiu mai multe cum să scriu. 
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C[instite] P[rotopop]! 
 
Cu popa de la Uroiu, dânsul cum văz de la început n-au avut 

gând să şază acolo, să-ţi fie aminte înţălepţeaşte, acela face schimbare, nu 
ştiu mai multe cum să scriu. 
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De bine voitoriu,  
E[piscop] Vasilie Moga. 

 
Sursă: Ibidem, dosar 1/1833, f. 1 (figura 6). 

 
Document 2: 

 
Nr. 77/1833 

Cinstite Protopope! 
  

Dintre toţi protopopii eparhii noastre, numai singur Frăţia Ta te 
afli care încă n-ai trimis nice tabelele cununaţilor, născuţilor şi a morţilor 
provinţiali, nice conşpătuşurile taxelor hirurgice din protopop[iatul] 
Zlatnei şi al Lupşii pe anul 1832 şi prin această faptă să împeadecă 
isprăvirea şi trimiterea la mai înaltul loc a general conşpeaturilor. Aşa, 
strâns ţi să porunceaşte F[răţiei] Tale, ca de la trimiterea acesteia până în 
termen de 8 zile, negreşit să aşterni încoace răştanţele lucrării oficiale. 

Sibiiu, în 30 Februarie 1833. 
Al Frăţii Tale, bun voitoriu, 
E[piscop] Vasilie Moga. 

 
Sursă: Ibidem, dosar 1/1833, f. 2 (figura 7). 

 
Document 3: 

 
/f. 4r/ 67/1833 

Cinstite Protopoape! 
 

/f. 4r/S-au înţăles aicea la Scaunul Episc[opesc] că titorii şi 
coratori[i] de pe la bisearicile noastre, dacă adună vreun ban în lada 
bisearicii, dânşii nu ştiu să facă alt spori cu banii aceia decât să-i 
cheltuiască numai pe podoabele bisearicii, să cumpere icoane multe, 
lumini multe, candele multe, clopote multe, coperişuri pe turnuri scumpe 
şi poampoase, cu beşici şi cruci peste cruci, pă bisearică, pe altariu, în 
toate părţile. Însă măcar că nici noi nu defăimăm, nice nu hulim podoaba 
bisearicei, totuşi aducem aminte că la opust unde să pomeneaşte 
podoaba bisearicei, nu grăiaşte Dumnezeu însuşi că i-ar plăcea podoaba 
bisericeai, doară că şi ar da cuiva plată pentru aceaia. Grăiaşte preotul 
numai singur în chip de rugă cătră Dumnezeu, de-i va plăcea podoaba 
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bisearicei să proslăvească pre aceia pe care vorbesc, pentru aceaia fiindcă 
pănă acuma răspunsul la aceaia n-au mai sosit, am vrut a aduce Frăţii 
Tale aminte ca să cam lăsăm sfânta bisearică cu podoabele câte le avem 
până acuma şi când se strânge câte ceva în lada bisearicei, aceia să se dea 
pe ceva moşie de fân sau de arătură, de unde să să câştige peste an 
agoniseală în lada bisearicei. Aceasta ni să pare noauă a fi mai bine şi 
decât a da banii bisericii în camătă, fiindcă moşia nu să poate pearde aşa 
lezne ca banii aceia din camătă. Frăţia Ta însuţi vei socoti despre aceasta 
şi vei împărtăşi să judece şi preoţii locurilor şi, dacă veţi afla cu cale, să şi 
urmaţi şi să vă aduceţi aminte că cum au fost de fericit cel cu cinci şi cel 
cu doi talanţi dacă au ostănit de au agonisit cu dânşii, /f. 4v/ iară celălalt 
au păţit-o rău, care n-a făcut agonisală cu talantul, şi din prea multe 
podoabe biseariceşti ce să fac cu cheltuieli mari, încă nu iasă roadă, nice 
spori, nice agonisală, ca când ai îngropa talantul în pământ să nu mai iasă.  

 
102/1833 

Prin milostivul decret gubernialicesc de sub Nro. 1833 a. c. eşit să 
să poruncească ca să să adune în 6 luni pe sama păgubiţilor de foc 
locuitori de la Koţieburd din Bohemia, unde prin foc s-au mistuit peste 
245 de căs cu bisearică cu tot, 100 de şuri şi tot atâtea grajduri, care lucru 
să înştiinţează şi Frăţii Tale, ca începând de la 1 Martie să aduni milă 
după obiceaiu şi aceaia adunată să o administrălueşti la crăescul 
preceaptor şi chitanţia la vreamea ei să o trimiţi încoace.  

Sibiiu, 26 Febru[arie] 1833. 
Al Frăţii Tale, bun voitoriu, 
E[piscop] Vasilie Moga.  

 
Sursă: Ibidem, dosar 1/1833, f. 4r-v (figura 8, 8a). 

 
Document 4: 

 
Nr. 114/1833 

Cinstite Protopope! 
  

Deacă s-au fost poruncit Frăţii Tale sub No. 486 a. t. ca să trimeţi 
Frăţia Ta încoace răspunsul de muntuinţă de la popa Toma Burz, pentru 
înputarea ce i să face de la înălţatul Tezaurariat pentru prevaricaţia cu 
pădurile şi alta pentru că au făcut mai dinainte vreme o pâră, precum zice 
înălţatul Tezaurariat mincinoasă, precum arată numărul protocolului 
477/1830. Dară Frăţia Ta nu mai răspunzi la aceastea şi noi de aceea încă 
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bisearicei să proslăvească pre aceia pe care vorbesc, pentru aceaia fiindcă 
pănă acuma răspunsul la aceaia n-au mai sosit, am vrut a aduce Frăţii 
Tale aminte ca să cam lăsăm sfânta bisearică cu podoabele câte le avem 
până acuma şi când se strânge câte ceva în lada bisearicei, aceia să se dea 
pe ceva moşie de fân sau de arătură, de unde să să câştige peste an 
agoniseală în lada bisearicei. Aceasta ni să pare noauă a fi mai bine şi 
decât a da banii bisericii în camătă, fiindcă moşia nu să poate pearde aşa 
lezne ca banii aceia din camătă. Frăţia Ta însuţi vei socoti despre aceasta 
şi vei împărtăşi să judece şi preoţii locurilor şi, dacă veţi afla cu cale, să şi 
urmaţi şi să vă aduceţi aminte că cum au fost de fericit cel cu cinci şi cel 
cu doi talanţi dacă au ostănit de au agonisit cu dânşii, /f. 4v/ iară celălalt 
au păţit-o rău, care n-a făcut agonisală cu talantul, şi din prea multe 
podoabe biseariceşti ce să fac cu cheltuieli mari, încă nu iasă roadă, nice 
spori, nice agonisală, ca când ai îngropa talantul în pământ să nu mai iasă.  

 
102/1833 

Prin milostivul decret gubernialicesc de sub Nro. 1833 a. c. eşit să 
să poruncească ca să să adune în 6 luni pe sama păgubiţilor de foc 
locuitori de la Koţieburd din Bohemia, unde prin foc s-au mistuit peste 
245 de căs cu bisearică cu tot, 100 de şuri şi tot atâtea grajduri, care lucru 
să înştiinţează şi Frăţii Tale, ca începând de la 1 Martie să aduni milă 
după obiceaiu şi aceaia adunată să o administrălueşti la crăescul 
preceaptor şi chitanţia la vreamea ei să o trimiţi încoace.  

Sibiiu, 26 Febru[arie] 1833. 
Al Frăţii Tale, bun voitoriu, 
E[piscop] Vasilie Moga.  

 
Sursă: Ibidem, dosar 1/1833, f. 4r-v (figura 8, 8a). 

 
Document 4: 

 
Nr. 114/1833 

Cinstite Protopope! 
  

Deacă s-au fost poruncit Frăţii Tale sub No. 486 a. t. ca să trimeţi 
Frăţia Ta încoace răspunsul de muntuinţă de la popa Toma Burz, pentru 
înputarea ce i să face de la înălţatul Tezaurariat pentru prevaricaţia cu 
pădurile şi alta pentru că au făcut mai dinainte vreme o pâră, precum zice 
înălţatul Tezaurariat mincinoasă, precum arată numărul protocolului 
477/1830. Dară Frăţia Ta nu mai răspunzi la aceastea şi noi de aceea încă 

nu putemu cuviinciosul răspuns la cr. Tezaurariat să-l facemu, mai vurtos 
că nice acluzumul nu ne-au venit înapoi, ci l-am fost împărtăşit Frăţii 
Tale sub no. acum mai de aproape ţităluit, pentru aceea să porunceaşte 
Frăţii Tale, acuma iarăşi cu tărie, ca să trimaţi încoace o relaţie albă sau 
neagră şi dimpreună cu acluzumul acela care lipseaşte de sub No. 
477/1830, că cealalte le-au trimis încoace numitul preot Toma Burz oblu 
fără Frăţia Ta, şi apoi de aicea să vor face cealea cuviincioasă cătră 
înălţat[ul] Tezaurariat, încât să va vedea vinovat şi vreadnic de pedeapsă 
jeluitul preot.  

Sibiiu, 8 Martie 1833. 
Al Frăţii Tale, bun voitoriu frate,  
E[piscop] Vasilie Moga. 
 

Sursă: Ibidem, dosar 1/1833, f. 7 (figura 9). 
 

Document 5: 
 
/f. 10r/ Nr. 126/1833 

Cinstite Protopope! 
  

Fiindcă prin candidaţia ce s-au făcut acuma de curând pe 
protopopiatul Lupşii s-au ales parohul neunit de la Abrudfalva, Absalon 
Popoviciu, ca protopop, pentru aceaia aceasta să scrie Frăţii Tale, spre 
ştiinţă, cu acel adaos ca să dai la mâna aceluia arhivumu protopopiatului 
Lupşii. Mai încolo, protopopul Orăştii, Dimitrie Elie, care au fost 
comisarăş în treaba aceasta au reprezentăluit încoace, că parohul de la 
Ocolişul Mare, Mezei, foarte cu necuviinţă s-au purtat la facerea aceştii 
candidaţii, precum vei vedea Frăţia Ta mai pe larg. De aceea, din 
acluzumul ce ţi să împărtăşeaşte, spre întoarcerea înapoi, măcar ca n-au 
avut nice o pricină de a se turbura aşa, de vreame ce şi dânsul au fost pus 
în candidaţie de protopop, numai cât preoţii cuviincioşi nu  i-au dat 
votumurile, pentru care nu trebuia să să turbure, nice asupra acelora, 
fiind dânşii bolinzi aşa de votumurile sale, iarăş în ce parte, decum să 
întărâte aşa asupra comisarăşilor sau asupra scau[nului] acest 
episcopescu, să facă aşa scandal de obşte, fiind de la Prea înaltelea locuri 
poruncit acel ca să se aşeaze protopopii prin candidaţii. Pentru aceasta, 
Frăţiia Ta /f. 10v/ vei avea datorie a lua răspuns de mântuinţă de la 
jeluitul preot Mezei, sub însuşi a sa iscălitură, pentru ca să să poată 
trimeaţindu-să acela răspuns încoace, hotărî de aicea de ce pedeapsă s-au 
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făcut vreadnic şi ce făli de satisfacţii să să dea vătămatului protopopu, 
carele au fost de aicea rânduit comisarăş în treaba aceasta. 

Sibiiu, 12 Martie 1833. 
Al Frăţiei Tale, de binevoitoriu,  
E[piscop] Vasilie Moga.   
 

Sursă: Ibidem, dosar 1/1833, f. 10r-v (figura 10, 10a). 
 

Document 6: 
 
/f. 13r/ 141/1833 

Cinstite Protopoape! 
  

Prin m[ilostivul] d[ecret] gub. din 4 Martie a. c. Nro. 1340 eşit, să 
porunceaşte acestui Scaun Episcopesc ca cu tărie mare să dea de ştire la 
toţi parohii subordinaţi ca dânşii, sub pediapsa lipsirii de preoţie şi de 
protopopie, să scrie la protocolul cununaţilor şi botezaţilor nu numai 
când să fac cununiile şi botezurile în bisearică pe leage, da şi când să fac 
cununiile şi botezurile prin case, pre la sate fără de rânduială, pentru că 
prin Înalta Curte au obvenit că să fac de acel feliu de cununii şi botezuri 
prin sate fără de cale şi la protocoalele bisericeşti nu să scriu. Aşa să 
porunceşte Frăţii Tale, ca aceasta, prin înaltă poruncă să o dai în ştire la 
preoţii să o păzască şi odată cu prilejul facerii vizitaţii protopopeşti, sub 
răspunderea Frăţii Tale să ispiteşti şi să privigezi să nu să facă de acel 
făliu de cununii şi botezuri prin sate, au dacă să fac să să scrie la 
protocolumul bisericii, ca dintru acealea să să poată şti şi la înaltele locuri. 

 
140/1833 

Prin alt m[ilostiv] d[ecret] din 4 Martie a. c. Nro. 117 eşit, să 
porunceaşte cu tărie ca să să scrie cu toată acuraţia la protocol zilele 
acealea de dumineci şi de sărbători în care să fac strigările cele 3-iu 
înainte de cununie. Pentru /f. 13r/ aceia să porunceşte Frăţii Tale ca să 
dai înaintea subordinaţilor preoţi, ca negreşit sub răspundere, să semneze 
la protocol zilele acelea de dumineci şi de praznice după calendariu, în 
care să fac strigările la căsătorie.  

Sibiu, 22 Martie 1833. 
Al Frăţii Tale, bun voitoriu, 
E. Vasilie Moga. 
 

Sursă: Ibidem, dosar 1/1833, f. 13r-v (figura 11a). 
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făcut vreadnic şi ce făli de satisfacţii să să dea vătămatului protopopu, 
carele au fost de aicea rânduit comisarăş în treaba aceasta. 

Sibiiu, 12 Martie 1833. 
Al Frăţiei Tale, de binevoitoriu,  
E[piscop] Vasilie Moga.   
 

Sursă: Ibidem, dosar 1/1833, f. 10r-v (figura 10, 10a). 
 

Document 6: 
 
/f. 13r/ 141/1833 

Cinstite Protopoape! 
  

Prin m[ilostivul] d[ecret] gub. din 4 Martie a. c. Nro. 1340 eşit, să 
porunceaşte acestui Scaun Episcopesc ca cu tărie mare să dea de ştire la 
toţi parohii subordinaţi ca dânşii, sub pediapsa lipsirii de preoţie şi de 
protopopie, să scrie la protocolul cununaţilor şi botezaţilor nu numai 
când să fac cununiile şi botezurile în bisearică pe leage, da şi când să fac 
cununiile şi botezurile prin case, pre la sate fără de rânduială, pentru că 
prin Înalta Curte au obvenit că să fac de acel feliu de cununii şi botezuri 
prin sate fără de cale şi la protocoalele bisericeşti nu să scriu. Aşa să 
porunceşte Frăţii Tale, ca aceasta, prin înaltă poruncă să o dai în ştire la 
preoţii să o păzască şi odată cu prilejul facerii vizitaţii protopopeşti, sub 
răspunderea Frăţii Tale să ispiteşti şi să privigezi să nu să facă de acel 
făliu de cununii şi botezuri prin sate, au dacă să fac să să scrie la 
protocolumul bisericii, ca dintru acealea să să poată şti şi la înaltele locuri. 

 
140/1833 

Prin alt m[ilostiv] d[ecret] din 4 Martie a. c. Nro. 117 eşit, să 
porunceaşte cu tărie ca să să scrie cu toată acuraţia la protocol zilele 
acealea de dumineci şi de sărbători în care să fac strigările cele 3-iu 
înainte de cununie. Pentru /f. 13r/ aceia să porunceşte Frăţii Tale ca să 
dai înaintea subordinaţilor preoţi, ca negreşit sub răspundere, să semneze 
la protocol zilele acelea de dumineci şi de praznice după calendariu, în 
care să fac strigările la căsătorie.  

Sibiu, 22 Martie 1833. 
Al Frăţii Tale, bun voitoriu, 
E. Vasilie Moga. 
 

Sursă: Ibidem, dosar 1/1833, f. 13r-v (figura 11a). 

Document 7: 
 
148/1832[?] 

Cinstite Protopope! 
  

Din aceea, în copie, dinpreună cu acluzumul său, pe lângă 
întoarcerea înapoi relaţie a protopopului neunit a varmegii Zarandului, 
Tovie Perian, vei vedea Frăţia Ta cu ce să vinovăţeaşte parohul de la 
Vidra de Sus, Vasilie Gomboşu, cum că împotriva prea înaltelor 
orândueli au îndrăsnit noaptea a cununa mai multe feaţe din satul 
Tomnatec, pentru aceea Frăţia Ta să tragi pe pârâtul paroh Vasilie 
Gomboş la dare de samă, ca să răspundă la toate câte i să impută şi 
răspunsul de mântuinţă ce-l va da sub în a sa iscălitură să-l aşterni 
încoace, spre urmarea mai încolo.  

Sibiiu, 26 Martie 1833. 
Al Frăţii Tale, de binevoitoriu,  
E[piscop] Vasilie Moga. 

 
Sursă: Ibidem, dosar 1/1833, f. 15 (figura 12). 

 
Document 8: 

 
158/1833 

Cinstite Protopope! 
  

Prin milostivul decret gubern. dto 7 Martie a. c. nr. 2319 eşit, să 
porunceaşte ca să să adune milă pe sama şcolii muţilor şi a surzilor de la 
Ibaşfalva aşa să porunceaşte Frăţii Tale ca să vesteşti această poruncă la 
tot clerul şi mila (şi mila) ce să va aduna să să dea la părţeaptori[i] crăeşti 
şi să să trimită copia chitanţii încoace spre urmarea ei încoace după 
obiceiu. 

Sibiu, 2iu Aprilie 1833 
 
177/1833 

Niculae Baiul au dat la înpărăţie sfat ca să să strângă toţi dieacii, 
dascălii, preoţii şi protopopii a învăţa a scrie cu slove ungureşti şi latineşti 
şi mai mult să nu mai scrie cu slove româneşti ca până acuma, nici jalbe, 
nici protocoale de cununaţi, de botezaţi şi de morţi, de normativumuri şi 
de învoiri, ci să să scrie numai tot cu slove ungureşti sau latineşti şi care 
nu va şti scrie, aşa să nu fie nici dascăl, nici popă. Pentru aceea, Frăţia Ta 
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să-ţi dau despre aceasta încoace cu detul cât mai cu grabă ca şi de aicea să 
să poată aşterne zmerit la prea înaltul loc. 

Sibiiu, 12 Aprilie 1833. 
Al Frăţiei Tale, bun voitoriu, 
E[piscop] Vasilie Moga. 
  

Sursă: Ibidem, dosar 1/1833, f. 16 (figura 13). 
 

Document 9: 
 

Cinstite Protopope! 
  

Candidaţia care s-au făcut la Corna să trimeate Frăţiei Tale 
îndărăpt cu aceea renduială că scaunului acesta Episcopesc i să pare prea 
mult a fi biseareca de acolo tot fără de preot, pănă va ajunge candidatu la 
vârsta de 20 de ani şi obştea noastră de acolo puţină mângăiare mă tem 
că va avea de la dânsul, fiindcă-i prea copil necopt şi şi-au prea arătat 
copilăriile şi pe aicea pe la noi şi peste aceasta încă şi limba i acăţată. Eu, 
după recomandaţia Frăţii Tale l-am primit bucuros la început, dară acum 
aş socoti mai bine dacă ar fi altu mai copt, mai cu samă că eu cu Abrudu 
acela sunt cam norocos, înalta stăpânire de acolo mintean face 
reprezentaţie la C. Gubernium cum că fac popi neînvăţaţi şi muţ şi fără 
vârstă. Iproci eu spun dirept că dacă ai vrea şi Frăţia Ta, şi ai socoti că va 
fi bine, eu partea mea mai bun aş socoti pe cela de la Muntele Rece, acela    
mie-m place şi cu acela nu trebuie să aşteptăm să vie vârsta întâiu, adecă 
cu Constantin Prigoană. 

Frăţia Ta să tâlcuieşti acestea şi părinţilor candidatului, 
De alte,  
Sibiu, 29/17 Aprilie 1833. 
Al Frăţiei Tale, bun voitoru,  
E[piscop] Vasilie Moga. 
   

Sursă: Ibidem, dosar 1/1833, f. 18 (figura 14). 
 

Document 10: 
 

Cinstite Protopope! 
  

La relaţia Frăţii Tale dto 24 Maiu a. c. încoace despre moartea 
parohului nostru de la Nagy Aranios, ţirculu Gârde[i] de Sus, Teodor 
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să-ţi dau despre aceasta încoace cu detul cât mai cu grabă ca şi de aicea să 
să poată aşterne zmerit la prea înaltul loc. 

Sibiiu, 12 Aprilie 1833. 
Al Frăţiei Tale, bun voitoriu, 
E[piscop] Vasilie Moga. 
  

Sursă: Ibidem, dosar 1/1833, f. 16 (figura 13). 
 

Document 9: 
 

Cinstite Protopope! 
  

Candidaţia care s-au făcut la Corna să trimeate Frăţiei Tale 
îndărăpt cu aceea renduială că scaunului acesta Episcopesc i să pare prea 
mult a fi biseareca de acolo tot fără de preot, pănă va ajunge candidatu la 
vârsta de 20 de ani şi obştea noastră de acolo puţină mângăiare mă tem 
că va avea de la dânsul, fiindcă-i prea copil necopt şi şi-au prea arătat 
copilăriile şi pe aicea pe la noi şi peste aceasta încă şi limba i acăţată. Eu, 
după recomandaţia Frăţii Tale l-am primit bucuros la început, dară acum 
aş socoti mai bine dacă ar fi altu mai copt, mai cu samă că eu cu Abrudu 
acela sunt cam norocos, înalta stăpânire de acolo mintean face 
reprezentaţie la C. Gubernium cum că fac popi neînvăţaţi şi muţ şi fără 
vârstă. Iproci eu spun dirept că dacă ai vrea şi Frăţia Ta, şi ai socoti că va 
fi bine, eu partea mea mai bun aş socoti pe cela de la Muntele Rece, acela    
mie-m place şi cu acela nu trebuie să aşteptăm să vie vârsta întâiu, adecă 
cu Constantin Prigoană. 

Frăţia Ta să tâlcuieşti acestea şi părinţilor candidatului, 
De alte,  
Sibiu, 29/17 Aprilie 1833. 
Al Frăţiei Tale, bun voitoru,  
E[piscop] Vasilie Moga. 
   

Sursă: Ibidem, dosar 1/1833, f. 18 (figura 14). 
 

Document 10: 
 

Cinstite Protopope! 
  

La relaţia Frăţii Tale dto 24 Maiu a. c. încoace despre moartea 
parohului nostru de la Nagy Aranios, ţirculu Gârde[i] de Sus, Teodor 

Roşca, încoace făcută, să scrie Frăţii Tale înapoi că înţelegându-se cu 
solgăbirăul locului să eşi în faţa locului Nagy Aranios din ţiculuşul Gârda 
de Sus şi să faci candidaţie de preot, pre care apoi şi de cătră tistia 
mirenească a locului întărită să o aşterni încoace spre urmarea mai încolo. 

Sibiiu, 11 Iulie 1833. 
Al Frăţii Tale, de bine voitoriu, 
E[piscop] Vasile Moga. 
  
N. B. În candidaţie se pot întreba poporenii şi despre aceaia că 

cine să le slujească până la preoţirea candidatului din Tiuru [?] au 
protopopul să rânduiască pe acela ce va fi mai la demână. 

E[piscop] Vasile Moga. 
 

Sursă: Ibidem, dosar 1/1833, f. 23 (figura 15). 
 

Document 11: 
 
/f. 24r, 28r/ 389/1833 

Cinstite Protopope! 
  

Oareşicare varmeghie au dat slobozenie ca să poată treace de la 
leagea unită la cea neunită, fără de examen de 6 săptămâni. Iară de la 
înalta curte împărătească au venit precum că aceasta nu e slobod, ci 
precum au fost până acuma şi de aici înainte. Cine va vrea să vie de la 
unire la neunire, să facă examen de 6 săptămâni. Aceasta să face Frăţii 
Tale de ştire ca să o vesteşti la toţi preoţii subordinaţi, să nu primească pe 
nici un unit fără examen de 6 săptămâni că altmintrelea va cădea la canon 
greu, care să porunceaşte prin m[ilostivul] decret gubern[ial] dtto. 4 Iulie 
a. c. Nro. 5794 eşit. 

Sibiiu, 16 Iulie, 1833. 
 
Aicea la Sibiiu s-ar da la tipar o carte sau un Minei care să 

cuprinde în sine 24 de sărbători şi praznice câte sunt peste an. Pentru ca 
să să poată cumpăra la fieştece besearici sărace, pentru aceea nu s-au pus 
şi slujbele altor sfinţi mai de rând, ca să nu fie cartea scumpă la preţ. 
Fră[ţia] Ta să faci întrebare la preoţii subordinaţi şi să să scrii încoace câte 
dărabe ar fi de lipsă dein Mineale aceastea în protopopiatul Frăţii Tale, 
apoi aşea am tocmi cu tipograful, [care] ceare mai puţin dacă tipăreaşte 
dărabe mai multe. Sibiiu, 16 Iulie, 1833. 
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Mineiu lui Iunie s-au perdut din capela noastră şi s-au mai perdut 
şi o Psaltire de Ţară Românească pe hârtie faină tipărită şi un 
Molitvealnic iară de Ţară tipărit pe hârtie faină, să faci Frăţia Ta bine să 
priveghezi pe la diecii care au învăţat aicea la curs, doară careva au vrut să 
glumiască numai, însă acealea cărţi ne [t]răbue în toate zilele aicea la 
capela noastră şi tocma asemenea lor, nice nu să află să cumpărăm. 

Al Frăţii Tale, bun voitoriu, 
E[piscop] Vasilie Moga.  
 
/f. 24v, 28v/ Să aude că o să facă dietă la Cluj. Dacă ai Frăţia Ta 

cu subordinaţii preoţi ceva păsuiri sau jalbă, până peste 30 de zile să 
trimăteţi încoace la Ep[isco]pie ca să să poată şti deacă [pot] păşii cu 
acelea unde să cuvine, căci Dumnezeu ştie peste câte zeci de ani să va 
mai face dietă iară, dacă vom lăsa să triacă acuma. 

 
Sursă: Ibidem, dosar 1/1833, f. 24r-v şi 28r-v (figura 16, 16a). 

 
Document 12: 

 
320/1833 

Cinstite Protopoape! 
  

Ce făliu de canon greu, ce făliu de pediapsă grea au rânduit cr. 
Gubernium asupra oamenilor care sudue şi ocărăsc vei putea şi Frăţia Ta, 
din ţircularele cealea mai înainte de aceasta eşite, acuma c[răiescul] 
Gubernium, sub 18 Maiu a. c., Nro. 4162 de nou porunceaşte ca să 
vestiască prin toate bisearecile de cătră cuviincioşii parohi la cuviincioşii 
poporeni, pedeapselea acealea care vor lua dânşii de la tistia din afară. 
Dacă vor cuteza a mai sudui şi a mai ocărâ, pentru aceeaia Frăţia Ta să 
vesteşti la toţi preoţii ş preoţii la tot norodul şi poporul ca să să feriască 
de acelea cu umilite pedeapsă, care vor ajunge pe cei suduitori, cu atâta 
mai tare, cu cât cu aceasta poruncă s-au poftorit şi la tistia din afară, ca să 
privegează după suduitori şi să-i supue sub greutatea pedeapsălor 
hotărâte. 

Sibiiu, 18 Iulie 1833. 
Al Frăţiei Tale, bun voitoriu, 
E[piscop] Vasilie Moga. 
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Mineiu lui Iunie s-au perdut din capela noastră şi s-au mai perdut 
şi o Psaltire de Ţară Românească pe hârtie faină tipărită şi un 
Molitvealnic iară de Ţară tipărit pe hârtie faină, să faci Frăţia Ta bine să 
priveghezi pe la diecii care au învăţat aicea la curs, doară careva au vrut să 
glumiască numai, însă acealea cărţi ne [t]răbue în toate zilele aicea la 
capela noastră şi tocma asemenea lor, nice nu să află să cumpărăm. 

Al Frăţii Tale, bun voitoriu, 
E[piscop] Vasilie Moga.  
 
/f. 24v, 28v/ Să aude că o să facă dietă la Cluj. Dacă ai Frăţia Ta 

cu subordinaţii preoţi ceva păsuiri sau jalbă, până peste 30 de zile să 
trimăteţi încoace la Ep[isco]pie ca să să poată şti deacă [pot] păşii cu 
acelea unde să cuvine, căci Dumnezeu ştie peste câte zeci de ani să va 
mai face dietă iară, dacă vom lăsa să triacă acuma. 

 
Sursă: Ibidem, dosar 1/1833, f. 24r-v şi 28r-v (figura 16, 16a). 

 
Document 12: 

 
320/1833 

Cinstite Protopoape! 
  

Ce făliu de canon greu, ce făliu de pediapsă grea au rânduit cr. 
Gubernium asupra oamenilor care sudue şi ocărăsc vei putea şi Frăţia Ta, 
din ţircularele cealea mai înainte de aceasta eşite, acuma c[răiescul] 
Gubernium, sub 18 Maiu a. c., Nro. 4162 de nou porunceaşte ca să 
vestiască prin toate bisearecile de cătră cuviincioşii parohi la cuviincioşii 
poporeni, pedeapselea acealea care vor lua dânşii de la tistia din afară. 
Dacă vor cuteza a mai sudui şi a mai ocărâ, pentru aceeaia Frăţia Ta să 
vesteşti la toţi preoţii ş preoţii la tot norodul şi poporul ca să să feriască 
de acelea cu umilite pedeapsă, care vor ajunge pe cei suduitori, cu atâta 
mai tare, cu cât cu aceasta poruncă s-au poftorit şi la tistia din afară, ca să 
privegează după suduitori şi să-i supue sub greutatea pedeapsălor 
hotărâte. 

Sibiiu, 18 Iulie 1833. 
Al Frăţiei Tale, bun voitoriu, 
E[piscop] Vasilie Moga. 

 

P. S. S-au înţeles aicea că pe unele locuri cirurgii când oltuiesc cer 
plată afară de husoşu rânduit. De iaste aceasta, să aratăţi Frăţia Ta 
încoace să putem arăta şi noi mai sus. 
 
Sursă: Ibidem, dosar 1/1833, f. 25 (figura 17). 
 

Document 13: 
Nro. 392/1833 

Cinstite Protopoape!  
Întru urmarea înaltului decretum împărătesc din 6 Septembrie 

1832, Nr. cr. 3897 eşit şi a milostivului decret guber. de dtto 26 Iunie anu 
curgători 4953 eşit, de nou ţi se porunceaşte Frăţii Tale să vesteşti 
săbordinaţilor preoţi, norodului spre strănsa păzire înaltul normativum 
de curte pentru facerea contractului slobodei învoiri la căsătorie din anul 
1815, Nru curg. 843 din cr[ăiescul] Gub[ernium] 3909 eşit şi prin 
ţirculariu sub numele episcopesc 434/1815 aceluiaş an de aicea 
publicăluit, că la prea înalta poruncă nu l-ar păzi după cuviinţă şi s-ar face 
de multe ori sila părinţilor la căsătorie, de unde ar urma trai rău între părţi 
şi stricare de căsătorie.  

Sibiiu, 19 Iulie 1833 
 
406/1833 

Prin milostivul decret gubernialicesc dtto 1a Iulie, Nro. 6648 eşit, 
să porunceaşte ca pe sama păgubiţilor prin foc locuitori din Caţa, scaunu 
Cohalmului cărora li s-au făcut pagubă de 15.1861 fl. 42 cr. v. aus. să să 
adune milă. Pentru aceasta să scrie Frăţii Tale, să urmezi după chipul 
poruncilor. 26 Iulie, 1833. 

Al Frăţiei Tale, bun voitoriu, 
E[piscop] Vasilie Moga. 

 
Sursă: Ibidem, dosar 1/1833, f. 26 (figura 18). 

 
Document 14: 

 
389/1833 

Cinstite Protopope! 
 

Sub No. Epk. 17 a. c. întru urmarea m[ilostivului] decret 
gub[ernial] dtto 17 Septemvre a. t. No. 12.650 ţi s-au fost poruncit de 
aicea Frăţii Tale, ca să trimiţi încoace informaţie pentru biseareca de la 
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Trâmpoiele, care până acum încă nu o ai mai trimisu, despre o parte, iară 
pentru alta acelaşi înălţat, prin mil[ostivul] decret dtto 17 Iunie a. c. No. 
6251 eşit, urgăluiaşte trimiterea poruncitei informaţie în treaba aceasta, 
pe lângă S[caunul] E[piscopesc]. Aşa să porunceşte Frăţiei Tale să 
grăbeşti cu trimiterea pomenitei mai sus relaţii, şi cu întoarcerea 
acluzumurilor acestea să pot face şi eu relaţie la c. Gubernium precum să 
stărueaşte. 

Sibiiu, 12 Iulie 1833. 
Al Frăţiei Tale, bun voitoriu, 
E[piscop] Vasilie Moga. 

 
Sursă: Ibidem, dosar 1/1833, f. 29 (figura 19). 

 
 

Document 15: 
 
409/1833 

Cinstite Protopope! 
 

Din urmarea Măriei Sale Episcopului Vârşeţului, aicea în origine, 
spre întoarcerea înapoi adăogată, vei vedea Frăţia Ta şi mai pe larg ce 
feali de răspuns cere în cauza de căsătorie între Maria văduva lui Petru 
Miron din Ardeu cu Petru Manfi din Vârşeţ şi cum că cununia s-ar fi 
făcut fără de cale în Cărpiniş, adică fără slobozenia de la parohul 
cuviincios şi fără de strigări. Frăţia Ta să nu-ţi prăjeţi a cerceta despre 
rândul acestuia, care preot anume de la Cărpiniş au făcut această cununie 
şi din ce pricină n-au săvârşit voirile şi de ce n-au cerut să arate mai întâiu 
carte de la parohul cuviincios al părţilor şi de la protopopul locului şi 
răspunsul ce să va de mântuinţă, cu iscălitura cununătorului preot, să-l 
trimiţi Frăţia Ta cât mai în grabă încoace, ca să putem şi de aicea slugări 
Măriei Sale în treaba aceasta, fiindcă să făgăduieşte că ne va face şi Măria 
nouă asemenea slujbă. 

Sibiu, 26 Iulie 1833. 
Al Frăţii Tale, bun voitoriu, 
E[piscop] Vasilie Moga. 

 
Sursă: Ibidem, dosar 1/1833, f. 31 (figura 20). 
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Trâmpoiele, care până acum încă nu o ai mai trimisu, despre o parte, iară 
pentru alta acelaşi înălţat, prin mil[ostivul] decret dtto 17 Iunie a. c. No. 
6251 eşit, urgăluiaşte trimiterea poruncitei informaţie în treaba aceasta, 
pe lângă S[caunul] E[piscopesc]. Aşa să porunceşte Frăţiei Tale să 
grăbeşti cu trimiterea pomenitei mai sus relaţii, şi cu întoarcerea 
acluzumurilor acestea să pot face şi eu relaţie la c. Gubernium precum să 
stărueaşte. 

Sibiiu, 12 Iulie 1833. 
Al Frăţiei Tale, bun voitoriu, 
E[piscop] Vasilie Moga. 

 
Sursă: Ibidem, dosar 1/1833, f. 29 (figura 19). 

 
 

Document 15: 
 
409/1833 

Cinstite Protopope! 
 

Din urmarea Măriei Sale Episcopului Vârşeţului, aicea în origine, 
spre întoarcerea înapoi adăogată, vei vedea Frăţia Ta şi mai pe larg ce 
feali de răspuns cere în cauza de căsătorie între Maria văduva lui Petru 
Miron din Ardeu cu Petru Manfi din Vârşeţ şi cum că cununia s-ar fi 
făcut fără de cale în Cărpiniş, adică fără slobozenia de la parohul 
cuviincios şi fără de strigări. Frăţia Ta să nu-ţi prăjeţi a cerceta despre 
rândul acestuia, care preot anume de la Cărpiniş au făcut această cununie 
şi din ce pricină n-au săvârşit voirile şi de ce n-au cerut să arate mai întâiu 
carte de la parohul cuviincios al părţilor şi de la protopopul locului şi 
răspunsul ce să va de mântuinţă, cu iscălitura cununătorului preot, să-l 
trimiţi Frăţia Ta cât mai în grabă încoace, ca să putem şi de aicea slugări 
Măriei Sale în treaba aceasta, fiindcă să făgăduieşte că ne va face şi Măria 
nouă asemenea slujbă. 

Sibiu, 26 Iulie 1833. 
Al Frăţii Tale, bun voitoriu, 
E[piscop] Vasilie Moga. 

 
Sursă: Ibidem, dosar 1/1833, f. 31 (figura 20). 

 
 
 

Document 16: 
 

Cinstite Protopope! 
  

Mai de multe ori am stăruit pe lângă Frăţia Ta trimiterea unor 
lucruri, adecă a conspăctului taxăi hirurgiceşti de pe anul 1832, acuma 
mai că nu ne vine a mai stărui în acel lucru ofiţialu numai atâta dacă nu ţ-
ai prejeta să ne dai răspunsu, că nu-i nădeajde să ne grijască Dumnezeu 
dintr-alte locuri. Vreo 15 zile tot vom mai aştepta, apoi după aceea om 
aşterne la c. Gubernium general conspăctul şi aşa cu ştirbitură cum îi 
acuma, apoi de să va mulţumi cu dânsul, va vedea acelaşi înălţat cum îl va 
întregi. Sibiiu, 4 August 1833. 

Al Frăţii Tale, bun voitoriu, 
E[piscop] Vasilie Moga. 

 
Sursă: Ibidem, dosar 1/1833, f. 33 (figura 21). 

 
Document 17: 

 
/f. 37/ Prea luminate şi osfinţite Doamne episcope! 

Noao prea milostive!  
De la satul nostru Sartăş din dominiumul Offenbaiei, mai nainte 

de aceasta cu vreo doaă luni de zile, cu adâncă plecăciune am rugat pe 
prea Milostiv Măria Ta pentru slobozirea candidaţiei în locul preotului 
Matei Crăciun, care acum de multă vreame nu ne poate slugi în slujbele 
preoţeşti, pentru multe întâmplări de beteşuguri ce are şi în multe scăderi 
ne aflăm toată obştea, dintre care, înaintea satului ne-am mărturisit că să 
dăm cu rugare către Măria Ta a ne slobozi candidaţie pentru alegerea 
unui diac, spre aceea precum dinspre acea el şi însăşi singelia sa avută au 
aşternut-o prin protopopul nostru, şi părintele protopop s-au îndrăznit a 
face candidaţie fără slobozirea di cătră Măria Ta. Drept aceea, cu fiască 
plecăciune rugăm pe Măria Ta a te milostivi pe lângă ceale mai nainte 
aşternute cu fiască plecăciune să ne slobozeşti candidaţie spre alegerea 
unui diac dintre dieci[i] satului.  

Aşteptând milostiva mângăere sântem, ai Măriei Tale, prea plecaţi 
şi umiliţi fii sufleteşti, ctitorii S. Bisearici ai Sartoşului: Mihai Crăciun, 
Marcu Vasile, Epure Vasile, Pleşa Petru, Andreica Pătru, Pleşa Todor, 
Epure Dumitru, cu voinţa a toată obştea. 

Sartăş, 6 Octombrie 1833. 
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/f. 38v/ Parohul răzignaş au scris încoace că feciorul său să să 
diaconească sau preoţască în locul său. Asta-i pedecă, pintru aceaia 
protopopu să aibă grije ca să ajute pe neputinciosul preot prin preoţii 
învecinaţi.  

Sibiiu, 23 Octombrie 1833.  
E[piscop] Vasilie Moga. 

 
Sursă: Ibidem, dosar 1/1833, f. 37-38v (figura 22, 22a). 

 
Document 18: 

 
532/1833 

Cinstite Protopope! 
  

Requisitia oficialatului c. Varmeghii a Bălgradului de Jos a trimis 
Frăţii Tale în copie, iară instanţia varmegii de la Câmpeani în original, 
spre întoarcerea înapoi, cu acea rânduială ca să faci încoace informaţie 
încât iaste adevărată această jalbă şi anume întâi poate singur parohul 
locului sluji la Câmpeani, al doilea capată-să super numerar în jur care să-
i poată da ajutori la vreame de lipsă şi anume în parohiile celea care să 
numesc înlăuntru. În instaţie să arăţi ce făli de supărnumeraţi sunt aceia, 
a treia cei 12 bătrâni ai satului şi ai biseareacii voit-au să pună candidaţie 
pe Patiţia cu voia lor, iar oamenii de la Sohodor ce [a]meastic au la 
Câmpeani? Despre toate cât mai în grabă să faci încoace relaţie, pentru ca 
să putem face şi de aicea în deregătorie pre insinuatu la mai susu lăudata 
varmegie. 

Sibiiu, 18 octombre 1833. 
Al Frăţii Tale, bun voitoriu, 
E[piscop] Vasilie Moga. 

 
Sursă: Ibidem, dosar 1/1833, f. 39 (figura 24). 

 
Document 19: 

 
48/1833 

Cinstite Protopope! 
  

Milostivul decret gubernialicesc dto 23 Sept. anul curgător, Nro. 
9905 eşit în copii, fără acluzumurile în origine, spre întoarcerea înapoi să 
                                                           
48 Lipseşte colţul filei cu numãrul de înregistrare a actului. 
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/f. 38v/ Parohul răzignaş au scris încoace că feciorul său să să 
diaconească sau preoţască în locul său. Asta-i pedecă, pintru aceaia 
protopopu să aibă grije ca să ajute pe neputinciosul preot prin preoţii 
învecinaţi.  

Sibiiu, 23 Octombrie 1833.  
E[piscop] Vasilie Moga. 

 
Sursă: Ibidem, dosar 1/1833, f. 37-38v (figura 22, 22a). 

 
Document 18: 

 
532/1833 

Cinstite Protopope! 
  

Requisitia oficialatului c. Varmeghii a Bălgradului de Jos a trimis 
Frăţii Tale în copie, iară instanţia varmegii de la Câmpeani în original, 
spre întoarcerea înapoi, cu acea rânduială ca să faci încoace informaţie 
încât iaste adevărată această jalbă şi anume întâi poate singur parohul 
locului sluji la Câmpeani, al doilea capată-să super numerar în jur care să-
i poată da ajutori la vreame de lipsă şi anume în parohiile celea care să 
numesc înlăuntru. În instaţie să arăţi ce făli de supărnumeraţi sunt aceia, 
a treia cei 12 bătrâni ai satului şi ai biseareacii voit-au să pună candidaţie 
pe Patiţia cu voia lor, iar oamenii de la Sohodor ce [a]meastic au la 
Câmpeani? Despre toate cât mai în grabă să faci încoace relaţie, pentru ca 
să putem face şi de aicea în deregătorie pre insinuatu la mai susu lăudata 
varmegie. 

Sibiiu, 18 octombre 1833. 
Al Frăţii Tale, bun voitoriu, 
E[piscop] Vasilie Moga. 

 
Sursă: Ibidem, dosar 1/1833, f. 39 (figura 24). 

 
Document 19: 

 
48/1833 

Cinstite Protopope! 
  

Milostivul decret gubernialicesc dto 23 Sept. anul curgător, Nro. 
9905 eşit în copii, fără acluzumurile în origine, spre întoarcerea înapoi să 
                                                           
48 Lipseşte colţul filei cu numãrul de înregistrare a actului. 

trimite Frăţii Tale, cu acel adaos, ca înţelegând cealea ce să poruncescu în 
milostivul decret şi cealea ce să cer în instanţia obşii neunite din 
Câmpeani, să faci încoace relaţie despre toate punturile până la mijlocul 
lui noembrie, ca şi de aicea să să poată face la acelaşi înălţat zmerita 
informaţie până la sfârşitul lunii Octombrie.  

Sibiiu, 18 Octombre 1833. 
Al Frăţii Tale, de bine voitoriu, 
E[piscop] Vasilie Moga. 
 

Sursă: Ibidem, dosar 1/1833, f. 40 (figura 24). 
 

Document 20: 
 
/f. 41r/ 535/1833, 537/1833, 530/1833, 545/1833, 546/1833 

Cinstite Protopoape! 
 

Prin m. Decret gub. dto 23 Septemvrie eşit, după rechiziţia în 
general comando s-au milostivit în[altul] c[răesc] G[ubernium] a îngădui 
ca pe sama foarte păgubiţilor milei ţării la Ilea şi a douoa companie din 
răgimentul al 2lea rumânesc aşişderea şi prin înaltul dto 29 Septemvrie a. 
c. no. 9928 eşit să porunceaşte ca pe suma ca în sumă 236,52 zloţi 
păgubită prin foc lăcuitorii din oraşul Zolcievu din Galiţia, în vreame de 
6 luni începînd de la întâia noemvrie a. c. să se afle milă pentru aceia 
scriu Frăţiilor voastre să faceţi rânduială a să strînge pe seama celor 
păgubiţi milă după chipul obişnuit. 

 
Prin milostivul decret gubernialicesc dto 3 Septembre nr. 4686 

eşit, să porunceaşte că s-a pus numai numele cununaţilor, botezaţilor şi 
morţilor, ci să să pue şi zioa naşterii celui ce s-a botezat şi zioa botezului 
la Protocolul botezaţilor şi să să pue şi starea acelor părinţi şi de unde 
suntu şi unde lăcuescu, apoi după aceea să să pue şi numele naşului şi a 
naşei care să cunoască părinţii pruncului celui ce să botează, şi să ştie ce 
feli de oameni sântu şi ce stare, apoi să pue şi numele moaşei, iare cându 
să botează pruncii din pat nelegiuit, atuncea totdeauna să să pue la 
protocol vorba aceasta prunc legiuit şi dacă să află tatăl pruncului şi se 
ştie dacă va mărturisi acela că este al său pruncul, atuncea şi numele 
aceluia să se scrie, cu adaosul acela precum că el sângur au mărturisit că 
este al său pruncul, fără dacă nu va şti /f. 41v/ pr[e]otul cine sânt părinţii 
pruncului botezat şi ce făli de oameni sânt şi în ce loc lăcuesc, atuncea 
preotul să se silească a afla cine. Şi ca aceia care să ştie [de]spre cine au 
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fost părinţii pruncului şi popa părinţilor apoi, dacă vor zice părinţii 
pruncului că ei sânt cununaţi pre leage, atuncea să iea de la dânşii carte de 
adeverinţă despre cununaţi şi bine să ia samă să nu să facă adeverinţă 
mincinoasă, căci ca apoi pedeapsa pe capul aceluia va urma. Negreşit 
Frăţia Ta vei fi datori apoi în porunca aceasta şi a purta de grije ca să o 
păzească negreşit şi preoţi subordinaţi, iară de cumva nu vor fi la 
protocoale rubrice de ajuns unde să se poată scrie aceastea toate, atuncea 
vei avea Frăţia Ta datoria a scrie încoace care rubrică mai lipseaşte şi să 
mai pune la protocol. 

 
Iară prin altul dto 3 octob. eşit să porunceaşte ca pe sama la 19 

gazde din Feldioara, districtul Braşovului, cărora cu foc, prin trăznet, le-a 
ars şurile aşea într-a urmarea altui m[ilostiv] decret gub. Dtto 23 August 
a. c. nr. 9999 după rechiziţia înaltului general comando să porunceaşte ca 
pe sama lăcuitorilor din satele Berevoiu Mare şi Copăcel, care prin 
grindină s-au păgubit în sumă de 3554 fl. 51 în argint, să să adune milă în 
6 luni de zile, începând de la 1 Noembrie a. c. aşa să scrie Frăţiilor 
Voastre ca pe sama mai sus păgubiţilor lăcuitori să se adune milă după 
obiceaiu. 

Sibiiu, 23 Octombre 1833. 
Al Frăţii Tale, bun voitoriu, 
E[piscop] Vasilie Moga. 
 

Sursă: Ibidem, dosar 1/1833, f. 41r-v, 42 (figura 25, 25a, 25b). 
 

Document 21: 
 
Ad. Nrum 4627/1834 

Înştiinţare 
 

Înălţatul crăescul gubernium prin milostivul său decret ddto 23 
Septembre a. c. Nro 2882 întru urmarea altui milostiv decret de curte 
ddto. 30 Ianuarie a. c. Nro 647 eşit, s-au milostivit a porunci, ca:  

1mo. Rudenia de botez la cei de legea grecească neunită, să fie 
oprită numai în 3 spiţe ceale dintâiu, precum este oprită şi la alte religii. 

2do. Până atunci, până când să va putea griji într-alt chip de plata 
assesorilor consistoriali, taxele pentru dişpensaţii, luându-să în socotinţă 
averile celor ce să căsătoresc, să se ceară după doao clasuri, adecă 4 zloţi 
sau 2 zloţi bani de argint 
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fost părinţii pruncului şi popa părinţilor apoi, dacă vor zice părinţii 
pruncului că ei sânt cununaţi pre leage, atuncea să iea de la dânşii carte de 
adeverinţă despre cununaţi şi bine să ia samă să nu să facă adeverinţă 
mincinoasă, căci ca apoi pedeapsa pe capul aceluia va urma. Negreşit 
Frăţia Ta vei fi datori apoi în porunca aceasta şi a purta de grije ca să o 
păzească negreşit şi preoţi subordinaţi, iară de cumva nu vor fi la 
protocoale rubrice de ajuns unde să se poată scrie aceastea toate, atuncea 
vei avea Frăţia Ta datoria a scrie încoace care rubrică mai lipseaşte şi să 
mai pune la protocol. 

 
Iară prin altul dto 3 octob. eşit să porunceaşte ca pe sama la 19 

gazde din Feldioara, districtul Braşovului, cărora cu foc, prin trăznet, le-a 
ars şurile aşea într-a urmarea altui m[ilostiv] decret gub. Dtto 23 August 
a. c. nr. 9999 după rechiziţia înaltului general comando să porunceaşte ca 
pe sama lăcuitorilor din satele Berevoiu Mare şi Copăcel, care prin 
grindină s-au păgubit în sumă de 3554 fl. 51 în argint, să să adune milă în 
6 luni de zile, începând de la 1 Noembrie a. c. aşa să scrie Frăţiilor 
Voastre ca pe sama mai sus păgubiţilor lăcuitori să se adune milă după 
obiceaiu. 

Sibiiu, 23 Octombre 1833. 
Al Frăţii Tale, bun voitoriu, 
E[piscop] Vasilie Moga. 
 

Sursă: Ibidem, dosar 1/1833, f. 41r-v, 42 (figura 25, 25a, 25b). 
 

Document 21: 
 
Ad. Nrum 4627/1834 

Înştiinţare 
 

Înălţatul crăescul gubernium prin milostivul său decret ddto 23 
Septembre a. c. Nro 2882 întru urmarea altui milostiv decret de curte 
ddto. 30 Ianuarie a. c. Nro 647 eşit, s-au milostivit a porunci, ca:  

1mo. Rudenia de botez la cei de legea grecească neunită, să fie 
oprită numai în 3 spiţe ceale dintâiu, precum este oprită şi la alte religii. 

2do. Până atunci, până când să va putea griji într-alt chip de plata 
assesorilor consistoriali, taxele pentru dişpensaţii, luându-să în socotinţă 
averile celor ce să căsătoresc, să se ceară după doao clasuri, adecă 4 zloţi 
sau 2 zloţi bani de argint 

3io. La plătirea taxei cei mai mari de 4 zloţi să îndatorează 
neguţătorii, băiaşii cei mai [b]ogaţi şi ceatăţeanii cei mai avuţi; iară la 
plătirea taxei de 2 zloţi să îndatorează băiaşii şi cetăţeanii cei mai de rând 
şi locuitorii cei cu marhă şi economie bine înzestraţi, cari nu sunt supuşi 
sub slujbe domneşti. Iară acelora carii sunt iobagi şi fără aveare şi să 
hrănesc numai cu lucrul mânilor la câmp, să li să dea dişpensaţie în dar. 
Care milostivă orânduială prin aceasta să face de obşte cunoscută. 

Sibiu, în 25 Octombrie 1833. 
L. P. Vasilie Moga, m. p. episcop. 
  

Sursă: Ibidem, dosar 1/1833, f. 43 (figura 26). 
 

Document 22: 
 
526/1833 

Cinstite Protopoape! 
  

Nicolae Baiul citând la prea înaltele locuri că protopopii nu scriu 
protocolele pecum s-ar cuveni despre lucrurile protopopeşti sau 
mireneşti a sa Mărita înalta curte prin decret dto 4 Noiemvrie a. c. No. 
4281 eşit, a poruncit ca fieştecare protopop să ştie să ducă protocoalele 
după cum să cuvine în trebile ce ţin de protopopie şi carăle nu va şti cum 
trebuie acelea protocoale scrise şi făcute, acela să iee învăţătură de la 
scaunul acesta episcopesc, pentru aceaia ţi să porunceşte Frăţii Tale, că 
dacă nu ai făcut până acuma, îndată să faci de aici înainte de acelea feluri 
de protocoale protopopeşti şi să le scrii după rânduială şi cuviinţă, iară de 
cumva nu vei şti scrie, apoi aşa vei avea datorie a veni încoace la scaunul 
eppisc şi a învăţa aicea a duce pracţişul protopopesc, mai pe urmă ce să 
atinge de întrebuinşarea slovelor latineşti, vei avea Frăţia Ta datorie a 
urma după ţircularile ce ţi s-au trimeate aici în traba aceasta Nro. Epsc. 
554 a. c. eşit. 

6 Decembrie 1832. 
Al Frăţii Tale, bun voitoriu, 
E[piscop] Vasilie Moga. 

 
Sursă: Ibidem, dosar 1/1833, f. 45 (figura 27). 

 
Document 23: 

 
655/1833 
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Cinstite Protopoape!  
 

Din oareşcare causă de căsătorie băgând a sa Prea Sfinţită Marire 
Împărătească acia de samă că într-unele locuri dascălii sau diacii ar scrie 
Protocoalele Matriculare bisericeşti nu parohii locurilor şi aşa s-ar scrie 
lucrurile neadevărate într-însul, de în vreame de lipsă nu să poate da 
adeverinţă vrednică de crezut dintr-însele, pentru aceia prin înaltele 
decrete de curte dto 3 Octomvrie a. c. Nro. Curţii 5460 eşit, iară prin 
decret gub. dto 27 Noiemvrie a. c. No. 5834 ieşite, părinteaşte 
porunceşte ca totdeauna când s-ar întâmpla pe lângă oarecare bisearică 
parohul locului, întru pricină legiuită, n-ar putea însuşi sluji sau s-ar 
întâmpla vreo vacanţie undeva, atuncea totdeauna preotul care slujaşte în 
loc, cu însuş a sa răspundere scrie în protocol pe cel ce l-au cununat, 
botezat sau îngropat, iară dascălii sau cantorii au alţi slujitori bisericeşti 
nicedecum să nu fie slobozi a scrie acealea Protocoale, care înaltă 
poruncă cu acel adaus ţi să face cunoscută Frăţiei Tale şi prin Frăţia Ta 
tuturor subordinaţilor preoţi ca strâns să o păziţi. 

Sibiiu, în 17 Decembrie 1833. 
Al Frăţii Tale, bun voitoriu, 
E[piscop] Vasilie Moga. 
 

Sursă: Ibidem, dosar 1/1833, f. 46 (figura 28). 
 

Document 24: 
 
532/1833 

Cinstite Protopoape! 
  

Frăţia Ta în relaţia dto 2 Novembr. a. c. care ai făcut la jalba 
obştii din Câmpăni asupra diacului Ion Patiţia cr. Gubernium dată, 
înştiinţai de o parte, cum că acolo fiind numai un paroh, acela singur 
toate slujbele preoţăşti nu le poate înplini-iară de alta-cum că pentru 
restauraţia aceli staţii ai fi şi făcut candidaţia după prea înaltele rândueli. 
Totuşi instrumentul făcutei aceia candidaţii nu l-am primit ca să putem şi 
noi face de aici poruncita informaţie la cr. Gubernium în treaba aceasta. 
Deci, dară, ţi să porunceaşte Frăţii Tale ca de la primirea aceştii 
ordinaţiuni, în termin de 8 zile, negreşit să trimiţi pomenitul instrument 
de candidaţie încoace, spre urmarea cu dânsul mai încolo, făcând deodată 
relaţie cu opinia: care dintră candidaţi şi din ce pricini îl socoteşti 
vreadnic sau nevrednic de preoţie? Şi trimiţând informaţia şi la jalba tot 
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Cinstite Protopoape!  
 

Din oareşcare causă de căsătorie băgând a sa Prea Sfinţită Marire 
Împărătească acia de samă că într-unele locuri dascălii sau diacii ar scrie 
Protocoalele Matriculare bisericeşti nu parohii locurilor şi aşa s-ar scrie 
lucrurile neadevărate într-însul, de în vreame de lipsă nu să poate da 
adeverinţă vrednică de crezut dintr-însele, pentru aceia prin înaltele 
decrete de curte dto 3 Octomvrie a. c. Nro. Curţii 5460 eşit, iară prin 
decret gub. dto 27 Noiemvrie a. c. No. 5834 ieşite, părinteaşte 
porunceşte ca totdeauna când s-ar întâmpla pe lângă oarecare bisearică 
parohul locului, întru pricină legiuită, n-ar putea însuşi sluji sau s-ar 
întâmpla vreo vacanţie undeva, atuncea totdeauna preotul care slujaşte în 
loc, cu însuş a sa răspundere scrie în protocol pe cel ce l-au cununat, 
botezat sau îngropat, iară dascălii sau cantorii au alţi slujitori bisericeşti 
nicedecum să nu fie slobozi a scrie acealea Protocoale, care înaltă 
poruncă cu acel adaus ţi să face cunoscută Frăţiei Tale şi prin Frăţia Ta 
tuturor subordinaţilor preoţi ca strâns să o păziţi. 

Sibiiu, în 17 Decembrie 1833. 
Al Frăţii Tale, bun voitoriu, 
E[piscop] Vasilie Moga. 
 

Sursă: Ibidem, dosar 1/1833, f. 46 (figura 28). 
 

Document 24: 
 
532/1833 

Cinstite Protopoape! 
  

Frăţia Ta în relaţia dto 2 Novembr. a. c. care ai făcut la jalba 
obştii din Câmpăni asupra diacului Ion Patiţia cr. Gubernium dată, 
înştiinţai de o parte, cum că acolo fiind numai un paroh, acela singur 
toate slujbele preoţăşti nu le poate înplini-iară de alta-cum că pentru 
restauraţia aceli staţii ai fi şi făcut candidaţia după prea înaltele rândueli. 
Totuşi instrumentul făcutei aceia candidaţii nu l-am primit ca să putem şi 
noi face de aici poruncita informaţie la cr. Gubernium în treaba aceasta. 
Deci, dară, ţi să porunceaşte Frăţii Tale ca de la primirea aceştii 
ordinaţiuni, în termin de 8 zile, negreşit să trimiţi pomenitul instrument 
de candidaţie încoace, spre urmarea cu dânsul mai încolo, făcând deodată 
relaţie cu opinia: care dintră candidaţi şi din ce pricini îl socoteşti 
vreadnic sau nevrednic de preoţie? Şi trimiţând informaţia şi la jalba tot 

aceloraş câmpănari, tot asupra Patiţia I., ofiţiolat a Bălgradului de Jos 
dată şi cu Frăţia Ta la 18 octombre a. c. împărtăşită, întru altele fiind, 

Al Frăţii Tale, bun voitoriu,  
E[piscop] Vasilie Moga. 
 

Sursă: Ibidem, dosar 1/1833, f. 48 (figura 49). 
 

Document 25: 
 

/f. 51r/ 5911/1833, 561/1833 
Cinstite Protopoape! 

  
În urmarea benignului decret împărătesc dto 21 August a. c., sub 

nru. Iulie 5903 emanat s-au milostivit ennelţatul crăiesc gub. a porunci ca 
de vreme ce mai din multe priviri prae de lipse ar fi aflat Înălţatul 
Împărat a aşeza ca protocoalele şi alte corespondenţii officioase se se 
scrie en limba romeniască cu szlove latineşti prin preotzi şi protopopi de 
acuma ennainte, nimenea se nu se chirotoniască preot, nici diacon, de nu 
va sti scrie cu szlove latineşti seau ungureşti en limba romaniască, şi 
aceasta cu altele mai tare se poruntseşte cu cât che înche la anul 1816 sub 
nro. 5806/5807 s-au fost hoterit de la pria ennaltele curte şi s-au şi vestit 
ca dascăli[i] cei romaneşti en toate szcoalele se invetze tineri[i] şi buchiile 
latineşti sau ungureşti, iare asea preotzi[i] şi protopopi[i] care sciu szcrie 
cu numitele slove latineşti se se sztringe a scrie protocoalele şi alte 
oficiose, corespondeanţă, de aicea înainte tot cu szlove latineşti en limba 
romeneasce, drept aceaia vei avea frăţia ta datoria, aceasta milostive 
porunce subordinaţilor preoţ[i] şi poporenilor o a face cunoscute, ca se 
poate ndrepta după densa şi se nu se trimită la cursu preotzii de aceaia 
candidaţi, care nu ştiu scrie cu buchi[i] latineşti.  

Mai encola şi atceia (şi atceia) vi se poruntseste frăţiilor voastre, 
ca fiesde care nesmintitu pene la szfirşitul luni[i] lui noiembrie a. c. dache 
voieşte a nu-ş arăta lenevirea entru purtarea slusbi[i] să li se trimite 
encoace atetu bilantzul cununaţilor, botezaţilor, oltuiţilor şi a morţilor 
provinzialiste şi cetane de militzia voia viitoare dupe formularele 
tabelelor noue lucrate, cât şi conspectul şi specificăriile taxei chirurgitceşti 
en limba ungureasce, neamtzaste sau latineaşte, curate, ca şi de aicea fără 
întârziere se se poată trimite la mai înaltele locuri. 

Iare prin altul dto 7a oct. a. c., Nro 10.542, se porunceşte ca pe 
sama lăcuitorilor prin foc păgubiţi /f. 51v/ de la Szaros Aita în suma de 
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38.999 fl. 22 cr. se strânge mile începând de la 1a Decembr. a. c. şi să va 
aşterne la creeşti preceptori. 

Sibiu, în 1a Noembr. 1833. 
 

549/1833  
Ca să să poată acura ceva, norodul contribuind cu taxele 

dispensaţiilor de rudenie în spiţele de s. Pravile oprite dintru a cărora 
venit s-au pletit pene acuma asesorii consistoriumului eppek, pentru 
ostenelele sale, s-au milostivit a sa mărire împărătească prin m[ăritul] 
cr[ăiesc] decret de curte dto 730 Ianuarie No. 647 eşit şi sub 23 
Septembre a. c. nr. gubernialicesc 2882 noau împărtăşit a poruncit ca 
obştele din fundul crăesc sau din scaonele săseşti care au a sa lada 
alodialicească prin tistia mirenească să se sfătuiască ca fieştecare, după 
putinţa sa din suma în lăzile sale alodialiceşti aflătoare şi prisositoare să 
dea o sumă de bani în dar, din care apoi să se facă un funduş şi dintr-
acesta să se ajute asesorii consistoriumului episcopesc. Drep[t] aceea şi se 
face Frăţii Tale aceste prea înalte orânduiele cunoscute, cu acest adaus ca 
şi Frăţia Ta însuţi, dare şi prin subordinaţi[i] preoţi să siliţi a sfătui pre 
obştile acelea care au predii alodiale-adică a satului-, ca să nu se 
scumpească fieşte care după putinţă la a da ceva dintr-însa, pentru 
înzestraria asesorilor consistorialiceşti, scutind aceasta, nu numai spre 
binele de obşte a clerului, dar şi spre inserarea care, pe calea aceasta, /f. 
52r/ s-ar scuti cât de cât şi s-ar uşura povara taxelor dispensaţiei, spiţele 
de rudenie oprite la sf. Pravilă, iar suma aceia cu care s-ar făgădui 
fieştecare obşte spre acest sfânt sfârşit să arăţi Sfinţia Ta încoace spre a se 
aşterne la înaltele locuri . 

Sibiu, 12 Noiemvrie 1833. 
E[piscop] Vasilie Moga. 
 

Sursă: Ibidem, dosar 1/1833, f. 51r-v, 52r (figura 30, 30a, 30b). 
 

Document 26: 
 
300/1833, 606/1833 

Cinstite Protopoape! 
  

Acesta Cr. gubernum s-au milostivit prin decret 21 Octobr. a. c. 
No. 10.924 eşit a poruncit ca zioa înălţatului împărat în anul 1834 să se 
serbeze la a 9a zi a lunii lui Februarie, după calendariu cel nou, care 
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38.999 fl. 22 cr. se strânge mile începând de la 1a Decembr. a. c. şi să va 
aşterne la creeşti preceptori. 

Sibiu, în 1a Noembr. 1833. 
 

549/1833  
Ca să să poată acura ceva, norodul contribuind cu taxele 

dispensaţiilor de rudenie în spiţele de s. Pravile oprite dintru a cărora 
venit s-au pletit pene acuma asesorii consistoriumului eppek, pentru 
ostenelele sale, s-au milostivit a sa mărire împărătească prin m[ăritul] 
cr[ăiesc] decret de curte dto 730 Ianuarie No. 647 eşit şi sub 23 
Septembre a. c. nr. gubernialicesc 2882 noau împărtăşit a poruncit ca 
obştele din fundul crăesc sau din scaonele săseşti care au a sa lada 
alodialicească prin tistia mirenească să se sfătuiască ca fieştecare, după 
putinţa sa din suma în lăzile sale alodialiceşti aflătoare şi prisositoare să 
dea o sumă de bani în dar, din care apoi să se facă un funduş şi dintr-
acesta să se ajute asesorii consistoriumului episcopesc. Drep[t] aceea şi se 
face Frăţii Tale aceste prea înalte orânduiele cunoscute, cu acest adaus ca 
şi Frăţia Ta însuţi, dare şi prin subordinaţi[i] preoţi să siliţi a sfătui pre 
obştile acelea care au predii alodiale-adică a satului-, ca să nu se 
scumpească fieşte care după putinţă la a da ceva dintr-însa, pentru 
înzestraria asesorilor consistorialiceşti, scutind aceasta, nu numai spre 
binele de obşte a clerului, dar şi spre inserarea care, pe calea aceasta, /f. 
52r/ s-ar scuti cât de cât şi s-ar uşura povara taxelor dispensaţiei, spiţele 
de rudenie oprite la sf. Pravilă, iar suma aceia cu care s-ar făgădui 
fieştecare obşte spre acest sfânt sfârşit să arăţi Sfinţia Ta încoace spre a se 
aşterne la înaltele locuri . 

Sibiu, 12 Noiemvrie 1833. 
E[piscop] Vasilie Moga. 
 

Sursă: Ibidem, dosar 1/1833, f. 51r-v, 52r (figura 30, 30a, 30b). 
 

Document 26: 
 
300/1833, 606/1833 

Cinstite Protopoape! 
  

Acesta Cr. gubernum s-au milostivit prin decret 21 Octobr. a. c. 
No. 10.924 eşit a poruncit ca zioa înălţatului împărat în anul 1834 să se 
serbeze la a 9a zi a lunii lui Februarie, după calendariu cel nou, care 

poruncă, cu acel adaus ţi se face cunoscută cuviincioasa aceasta urmare 
22 Octombrie 1833. 

M[ăritul] Decret gub. dto 14 a luni[i] acesteia sub No. 12.297 eşit 
ţi porunceşte ca se nu se primească la curs şi la şcoale dacă cineva nu va 
aduce de la doftor adeverinţă că sent altuiţi cu versat şi vor arăta şi 
semnul altuirii în mâni. Aceasta s-o păzeşti Frăţia Ta negreşit pe vriamia 
viitoare şi, pentru pezirea, s-o vesteşti şi la subordinaţii preoţi. 

Sibiiu, 12 Noiemvrie 1833. 
Al Frăţii Tale bun voitoriu,  
E[piscop] Vasilie Moga. 

 
Sursă: Ibidem, dosar 1/1833, f. 53 (figura 31). 

 
Document 27: 

 
581/1833 

Cinstite Părinte Protopoape! 
 

Parohul nostru neunit de la Vidra de Sus, Ioan Gomboş, au 
trimis aicea la scaonul episcopesc contractu bunei învoiri între tănerul 
Iani Iosif lui Avram, cu Sanfira Gligor, amândoi neuniţi din Vidra de Sus, 
şi deodată s-au şi rugat ca să să dispensăluiască spiţa 5-a de cuscrie între 
mai sus-zişii tineri, pentru aceia [text lipsă] Frăţii Tale că de iaste să se [text 
lipsă] iertarea cucearnicului [text lipsă] făcută şi de cătră [text lipsă] socotesc 
să dea părţilor voie a să putea cununa [text lipsă]. 

[18]33, bun voitoriu, 
E[piscop] Vasilie Moga. 
 

Sursă: Ibidem, dosar 1/1833, f. 56 (figura 32). 
 

Anul 1834 
 

Document 1: 
 
342/1834 

Cinstite Protopoape! 
  

Dişpenzaţia de a 6-a spiţă de cuscrie prin relaţia dtto 30 Mai a. c. 
al Frăţii Tale tinerilor Muntean Onuţ şi Birăuţ Ana amândoi din Zlatna, 
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din pricinile la mijloc aduse să dă părţilor blagoslovenie arhierească la 
sfânta căsătorie. 

Sibiiu, 11 Iunie 1834. 
Al Frăţii Tale, de bine voitoriu, 
E[piscop] Vasilie Moga. 

 
Sursă: Ibidem, dosar 1/1834, f. 1 (figura 33). 

 
Document 2: 

 
127/1834 

Cinstite Protopoape! 
  

Înălţatu Cr. gubernium prin milostivul seu decret dto 11 Aug. a. 
c. Nr. 8416 eşit, s-au milostivit a porunci ca taxele pentru dispensaţii în 
spiczele de rudenie la s. Pravilă oprite, de acuma înainte să se plătească la 
consitorium Eppis, dupe forma inadeogate aicea, în stiinţare însemnate, 
care înştienţare ţi se trimite şi Cinstii Tale în 11 dărăbe, cu cel adaos ca se 
le împerceşti pe la bisericiele ţie încredinţate, spre ştiinţa norodului, în 
îndreptarea sa cu prileju cererii de dispenzaţie. 

Sibiiu, 5 Octombre 1834. 
Al Sfinţii Tale, bun voitoriu,  
E[piscop] Vasile Moga. 
 

Sursă: Ibidem, dosar 1/1834, f. 2 (figura 34). 
 

Document 3: 
 

C[instite] Protopope! 
 

/f. 3r/ De cartea asta cu peceate neagră, care mi-ai scrisu, tocma 
nu   m-am bucurat şi nu ţ-aş fi poftit niceodată întristare cumplită ca asta. 
Să mă crezi că vârsta nu aduce cu sine de aceastea şi răposata era 
bunătate blagoslovită, vreadnică de a întreace veacuri de om! Eu cu 
acestea umblu să te mângâiu, şi singur mă înecam de plâns când am 
scrisu şi gândeam la soru-mea, care asăminea au petrecut, şi iară era 
vreadnică, şi gândul la nepoţii mei cei tineri, voinici şi învăţaţi şi la alţi 
mai mulţi gândeamu, care au mers pre acea cale şi apoi am sta[t] cu 
gândul şi n-am ştiut ce să mai gândesc şi am plans /f. 3v/ lungă vreame şi 
acum s-au mai rărit lacrămile, până s-or mai porni iarăşi. Frăţii Tale încă 
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din pricinile la mijloc aduse să dă părţilor blagoslovenie arhierească la 
sfânta căsătorie. 

Sibiiu, 11 Iunie 1834. 
Al Frăţii Tale, de bine voitoriu, 
E[piscop] Vasilie Moga. 

 
Sursă: Ibidem, dosar 1/1834, f. 1 (figura 33). 

 
Document 2: 

 
127/1834 

Cinstite Protopoape! 
  

Înălţatu Cr. gubernium prin milostivul seu decret dto 11 Aug. a. 
c. Nr. 8416 eşit, s-au milostivit a porunci ca taxele pentru dispensaţii în 
spiczele de rudenie la s. Pravilă oprite, de acuma înainte să se plătească la 
consitorium Eppis, dupe forma inadeogate aicea, în stiinţare însemnate, 
care înştienţare ţi se trimite şi Cinstii Tale în 11 dărăbe, cu cel adaos ca se 
le împerceşti pe la bisericiele ţie încredinţate, spre ştiinţa norodului, în 
îndreptarea sa cu prileju cererii de dispenzaţie. 

Sibiiu, 5 Octombre 1834. 
Al Sfinţii Tale, bun voitoriu,  
E[piscop] Vasile Moga. 
 

Sursă: Ibidem, dosar 1/1834, f. 2 (figura 34). 
 

Document 3: 
 

C[instite] Protopope! 
 

/f. 3r/ De cartea asta cu peceate neagră, care mi-ai scrisu, tocma 
nu   m-am bucurat şi nu ţ-aş fi poftit niceodată întristare cumplită ca asta. 
Să mă crezi că vârsta nu aduce cu sine de aceastea şi răposata era 
bunătate blagoslovită, vreadnică de a întreace veacuri de om! Eu cu 
acestea umblu să te mângâiu, şi singur mă înecam de plâns când am 
scrisu şi gândeam la soru-mea, care asăminea au petrecut, şi iară era 
vreadnică, şi gândul la nepoţii mei cei tineri, voinici şi învăţaţi şi la alţi 
mai mulţi gândeamu, care au mers pre acea cale şi apoi am sta[t] cu 
gândul şi n-am ştiut ce să mai gândesc şi am plans /f. 3v/ lungă vreame şi 
acum s-au mai rărit lacrămile, până s-or mai porni iarăşi. Frăţii Tale încă 

îţi va face Dumnezeu parte de milostiviri şi am şi văzut, acum când am 
fost în Cluj, un voinic tinerel cu minte de bătrân, şi lăudat şi iubit de toţi, 
Frăţia Ta! Dacă te vei plânge de îngerul satanii, care te loveşte peste braţe 
să nu te înalţi, acelaşi răspuns mi să pare că vei lua de la Dumnezeu, 
destulu-ţi este ţie darul meu că ţi-am dat copilă de mângăiere şi de 
bucurie. Dealmintrenea de ar fi o mie, mulţ [nu] am avea. Ca încoace să 
vii, împreună cu copilele care mai ai (!), să vadă şi eale locurile aceste de 
aici. 

De alte, blagoslovenie, 
Al Frăţii Tale, de binevoitor, 
E[piscop] Vasilie Moga. 
Sibiiu, 12/24 Iulie 1834. 
  

Sursă: Ibidem, dosar 1/1834, f. 3r-v (figura 35, 35a). 
 

Anul 1837 
 

Document 1: 
 
371/1834 

Cinstite Protopope! 
  

Din pricinile de cătră Frăţia Ta dtto 1 Iunie a. c. la mijloc aduse 
prin care ce[r]i dispensaţie de a 6-a spiţă de cuscrie tinerilor Dan Georgie 
şi Tomuş Ana, amândoi din Cerbu ţi să răspunde că numiţii tineri să 
blagoslovesc la dorita căsătorie. 

Sibiiu, 14 Iunie 1834. 
Al Frăţiei Tale, de bine voitoriu, 
E[piscop] Vasilie Moga. 
 

Sursă: Ibidem, dosar 1/1837, f. 1 (figura 36). 
 

Document 2: 
 
Nr. 607/1837  

Cinstite Protopoape! 
 

A sa mărire împărătească, prin înalta sa relaţie dto 17 Iulie an 
1837 eşită şi înălţatulu crăescu gubernium prin benignul decret de curte 
sub 3 August a. c. Nro 3307 iară guber[nial] dto 28 septemb. a. c. Nro. 
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9700 eşit, intimată cu milostivire, o au hotărât ca şi crăsnicii neuniţi întru 
asemenea individumurilor de legile primite să se scutească de darea 
capului şi numai cu 18 cr. să să tăxăluiască, înţelegându-se aceia de sine 
că pentru vite şi moşiile ce au cu alţii sunt datori a plăti darea. Care 
milostiva hotărâre pentru acea să scrie Frăţii Tale ca să faci rânduială să 
se scutească de-acuma încolo toţi crâsnicii de darea capului. 

Sibiiu, 1 Noiemvrie 1837. 
 

Nr. 607/1837  
A sa mărire împărătească prin înalţa[ta] crăiască rezoluţiune dto 

31 August a. c. No curgind 4021 eşită, vacanta staţie de guvernator în 
marele acesta prinţipat al Ardialului s-au milostivit au dat Excelenţii sale 
grofului Ioan Korniş de Görz Raska, care prin m. d. gub[ernia]li[cesc] 
dto 5 Octobrie a. c nr 10.568 să face cunoscut ţi aşea şi Frăţiilor Voastre 
să scrie spre ştiinţă şi îndreptare. 

Sibiiu, 1 Noiemvrie 1837. 
Al Frăţii Tale, de bine voitoriu, 
E[piscop] Vasilie Moga. 
 

Sursă: Ibidem, dosar 1/1837, f. 2 (figura 37). 
 

Document 3: 
 
18/1837 

Cinstite Protopoape! 
 

În urma M[ilostivului] D[ecret] G[ubernial] din 19 Decembrie 
1836 Nro. 6416 şi împărătesc din 16 Noiemvrie 1836 Nro. 5263 eşit, să 
face Frăţii Tale cunoscut cum că înălţatul împărat s-au milostivit prin 
rezoluţia din 25 Octombrie 1836 eşită a hotărâ ca feaţele bisericeşti, mai 
înainte de a să trage la judecata tistii mireneşti trebue să să arate la 
cuviincioasa tistie bisericească pentru oprirea şi lipsirea de slujbe după 
stările înprejur. 

Sibiiu, 11 Ianuarie 1837. 
 
Cum la alţi protopopi, aşa şi Frăţii Tale, dacă aveţi lipsă de 

protocoale de botezaţi, morţi, cununaţi să faceţi ştire încoace că puţinele 
nu să pot tipări de nu s-o tipări de nou pentru eparhia întreagă. 

Al Frăţii Tale, bun voitoriu.  
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9700 eşit, intimată cu milostivire, o au hotărât ca şi crăsnicii neuniţi întru 
asemenea individumurilor de legile primite să se scutească de darea 
capului şi numai cu 18 cr. să să tăxăluiască, înţelegându-se aceia de sine 
că pentru vite şi moşiile ce au cu alţii sunt datori a plăti darea. Care 
milostiva hotărâre pentru acea să scrie Frăţii Tale ca să faci rânduială să 
se scutească de-acuma încolo toţi crâsnicii de darea capului. 

Sibiiu, 1 Noiemvrie 1837. 
 

Nr. 607/1837  
A sa mărire împărătească prin înalţa[ta] crăiască rezoluţiune dto 

31 August a. c. No curgind 4021 eşită, vacanta staţie de guvernator în 
marele acesta prinţipat al Ardialului s-au milostivit au dat Excelenţii sale 
grofului Ioan Korniş de Görz Raska, care prin m. d. gub[ernia]li[cesc] 
dto 5 Octobrie a. c nr 10.568 să face cunoscut ţi aşea şi Frăţiilor Voastre 
să scrie spre ştiinţă şi îndreptare. 

Sibiiu, 1 Noiemvrie 1837. 
Al Frăţii Tale, de bine voitoriu, 
E[piscop] Vasilie Moga. 
 

Sursă: Ibidem, dosar 1/1837, f. 2 (figura 37). 
 

Document 3: 
 
18/1837 

Cinstite Protopoape! 
 

În urma M[ilostivului] D[ecret] G[ubernial] din 19 Decembrie 
1836 Nro. 6416 şi împărătesc din 16 Noiemvrie 1836 Nro. 5263 eşit, să 
face Frăţii Tale cunoscut cum că înălţatul împărat s-au milostivit prin 
rezoluţia din 25 Octombrie 1836 eşită a hotărâ ca feaţele bisericeşti, mai 
înainte de a să trage la judecata tistii mireneşti trebue să să arate la 
cuviincioasa tistie bisericească pentru oprirea şi lipsirea de slujbe după 
stările înprejur. 

Sibiiu, 11 Ianuarie 1837. 
 
Cum la alţi protopopi, aşa şi Frăţii Tale, dacă aveţi lipsă de 

protocoale de botezaţi, morţi, cununaţi să faceţi ştire încoace că puţinele 
nu să pot tipări de nu s-o tipări de nou pentru eparhia întreagă. 

Al Frăţii Tale, bun voitoriu.  
 

Prez/1836 (?) 
Să faci Frăţia Ta de ştire şi despre aceia că mitropolitul nostru 

Ştefan Stratimirovici de la Karlovitz s-au mutat la locul cel de repaus şi 
aşa prea osfinţita Mărire împărătească au renduit mitropoliei aceia pe 
episcopul Ştefan Stancovici. 

E[piscop] Vasilie Moga. 
 

Sursă: Ibidem, dosar 1/1837, f. 3 (figura 38). 
 

Anul 1839 
 

Document 1: 
 
/f. 4r/ 252/1839 

Cucernici Preoţi! şi Parohi din protopopiatul Zlatnei, blagoslovenie! 
  

Dăruindu-ne Dumnezeu noao şi fraţiilor voastre protopop prea 
vreadnic şi harnic, pe Frăţia Sa părintele Iosifu Igian, bărbat de cinste şi 
cu prea alese daruri şi cu înţelepciune, cu iubire de oameni, cu durere 
sfântă spre neam, care bunătăţi ale inimii sale prea iubite totdeauna aicea 
şi prin faptă le-au adeverit, aşa mângăindu-ne toţi şi mulţumindi lui 
Dumnezeu din inimă, că s-au milostivit de ni l-au dăruit, şi cu altă 
neavând noi cu ce să ne arătăm bucuria inimii, ce sâmţim pentru Frăţia 
Sa, i-am trimis în zioa de astăzi brâu roşu, cu blagoslovenie arhierească, 
ca să-l poarte spre mângăiarea şi buna vaza a tot clirosul şi a frăţiilor 
voastre. Acestea inştiinţindu-le, pentru ca să-l iubiţi şi să-l cinstiţi şi să 
rugaţi pre Dumnezeu să trăiască îndelungu, trimitem blagoslovenie. 

Sibiiu, 26 Aprilie 1839. 
Al cucerniciilor voastre de bine voitoriu, 
Vasilie Moga Epkp. 
 
/f. 4v/ S-au primit această milostivă poruncă şi s-au publicăluit în 

biserica neunită a oraşului Zlatnii şi la protocolumul bisericii noastre s-au 
aşternut, prin noi, Popovici Ioan, paroh neunit Zalatnei, Lucaci Ioan, 
paroh Zlatnei, neunit. Lucaci Ioan, paroh Zlatnii neunit. Zlatna, în 18 
Mai 1839.  
Sursă: Ibidem, dosar 1/1839, f. 4r-v (figura 39, 39a). 

 
Anul 1840 
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Document 1: 
 
281/1840 

Cinstite Protopoape! 
  

Prin mil[ostivul] decret gubernialicesc dto 9 aprilie a. c. nro. 3817 
eşit, de nou se porunceşte că slujitorii biseariceşti totdeauna să se aşeaze 
şi cu ştirea inspectorului sau a solgăbirului locului, că altmintrelea 
slujitorii care nu vor avea atestat iscălit şi de zisul tist mirenescu, nu să 
vor scuti nice de slujbele de obşte, nice de darea capului. Această 
milostivită poruncă, cu provocaţie la comisia episcopească de sub nro. 
573/1825 cătrea Frăţia Ta în treaba aceasta trimisă, ţi să face S[finţiei] 
Tale cunoscută, spre strânsa păzire. 

Sibiiu, 12 Maiu 1846. 
Al Frăţiei Tale, bun voitoriu, 
E[piscop] Vasilie Moga. 
 

Sursă: Ibidem, dosar 1/1840, f. 1 (figura 40). 
 

Anul 1841 
 

Document 1: 
 
202/1841 

  
Prin mil[ostivul] decret gub[ernial] dto 29 martie a. c. Nro. 3212 

eşit, în urma arătării episcopului unit că preoţi neuniţi ar primi fără 
examen de 6 săptămâni făgăduite la leagea neunită, cu milostivire să 
porunceaşte a să opri preoţii neuniţi împotriva preaînaltelor orândueli, 
fără examen de 6 săptămâni să nu să primească nici o faţă unită la leagea 
neunită. Aşa să porunceaşte F[răţii] Tale ca apoi F[răţia] Ta, cât şi 
subordinaţii preoţi strâns să păziţi aceasta mil[ostivă] poruncă, sub 
încurgerea a gralei pedeapsă. 

Sibiiu, 23 Mai 1841. 
Al F[răţiei] Tale, de bine voitoriu. 
E[piscop] Vasilie Moga. 
 
Aice la guardianu, la Văraţi este un potir suflat cu aur foarte frumos. Zice 

că l-au cinsti la preţu şi l-ar vinde cu 40 fl. m. c. şi Frăţia Ta să faci ştire 
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Document 1: 
 
281/1840 

Cinstite Protopoape! 
  

Prin mil[ostivul] decret gubernialicesc dto 9 aprilie a. c. nro. 3817 
eşit, de nou se porunceşte că slujitorii biseariceşti totdeauna să se aşeaze 
şi cu ştirea inspectorului sau a solgăbirului locului, că altmintrelea 
slujitorii care nu vor avea atestat iscălit şi de zisul tist mirenescu, nu să 
vor scuti nice de slujbele de obşte, nice de darea capului. Această 
milostivită poruncă, cu provocaţie la comisia episcopească de sub nro. 
573/1825 cătrea Frăţia Ta în treaba aceasta trimisă, ţi să face S[finţiei] 
Tale cunoscută, spre strânsa păzire. 

Sibiiu, 12 Maiu 1846. 
Al Frăţiei Tale, bun voitoriu, 
E[piscop] Vasilie Moga. 
 

Sursă: Ibidem, dosar 1/1840, f. 1 (figura 40). 
 

Anul 1841 
 

Document 1: 
 
202/1841 

  
Prin mil[ostivul] decret gub[ernial] dto 29 martie a. c. Nro. 3212 

eşit, în urma arătării episcopului unit că preoţi neuniţi ar primi fără 
examen de 6 săptămâni făgăduite la leagea neunită, cu milostivire să 
porunceaşte a să opri preoţii neuniţi împotriva preaînaltelor orândueli, 
fără examen de 6 săptămâni să nu să primească nici o faţă unită la leagea 
neunită. Aşa să porunceaşte F[răţii] Tale ca apoi F[răţia] Ta, cât şi 
subordinaţii preoţi strâns să păziţi aceasta mil[ostivă] poruncă, sub 
încurgerea a gralei pedeapsă. 

Sibiiu, 23 Mai 1841. 
Al F[răţiei] Tale, de bine voitoriu. 
E[piscop] Vasilie Moga. 
 
Aice la guardianu, la Văraţi este un potir suflat cu aur foarte frumos. Zice 

că l-au cinsti la preţu şi l-ar vinde cu 40 fl. m. c. şi Frăţia Ta să faci ştire 

protopopiatului ar trebui, că nu-i scump şi-i frumos foarte şi poate că l-ar cumpăra 
alţii, dacă nu vom grăbi dintre noi careva. 
Sursă: Ibidem, dosar 1/1841, f. 1 (figura 41). 

 
Anul 1844 

 
Document 1: 

 
379/1844 

Cinstite Protopoape! 
  

După arătarea Î[nalt] General Comando cătră înălţatul cră. 
Gubernium despre acealea acum de curând făcută că s-ar fi jăluit cătane 
invalide cu patental că preoţii cuviincioşi nu vreau a le da fără plată 
testimonii despre locul unde să află şi că sânt în viaţă, când trebuie să-ş 
ridice penzia, că pentru ceaia întru urmarea milos[tivului] decret 
gub[ernial] dto 14 Iunie a. c., Nro 6026 eşit, să porunceaşte înalt, ca spre 
strânsa păzire să faci cunoscută subordinaţilor săi (!) preoţi această 
milostivă rânduială, că pentru zisăle adeverinţă să nu îndrăznească a cere 
de la cătanele invalid[e] vreo plată, ci să i-o facă fără plată. 

Sibiiu, 12 Iulie 1844. 
Al F[răţii] Tale, bun voitoriu, 
E[piscop] Vasilie Moga. 

 
Sursă: Ibidem, dosar 1/1844, f. 1 (figura 42). 
 

Anul 1845 
 

Document 1: 
 
/f. 1r/ 404/1845 

Cinstite Protopoape! 
  

Prin milostivul decret gubernialicesc dto 3 Iulie a. c. Nro. 4683 
eşit să face acestui scaun Eph cunoscut că Beldi Albert de la Uzon au 
cerut de C[răiescul] Gubern a face rânduială ca pentru ca să poată şti la 
cine au fost datori tatăl său Beldi Laslo să să adune toţi creditori[i] la un 
loc, aşa după cererea dânsului s-au hotărât ca pe 1ma Octombre a. c. să să 
adune toţi creditorii la casa varmeghii în Mateşdorf şi acolo, înaintea 
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preturilor varmeghii, să-şi arate pofta lor, care să scrie F[răţii] Tale spre a 
o publica subordinaţilor preoţi poporului.  

 
405/1845  

Fiindcă la prea [î]naltul locu s-au văzut că forumurile bisericeşti, 
prea înalta hotărâre crăească, în privinţa urzirii proţesurilor de 
despărţanie, la 17 Octomvrie 1831 Nro curgin 26 eşit şi de la crăescul 
gubernum la 25 Noemvrie aceluiaşi an Nro. 4825 publicată, nu s-ar lua în 
adevăratul ei înţăles şi cărţile de botez precum şi atestaturile despre 
cununii, părţilor litigante date, numai după săvârşirea cauzei a se adaoga 
lângă altele proţesuale şi aşa la forumu mai înalt a să aşterne prin urmarea 
desbaterii forumului mai de jos alesu obtrage, s-au obicinuit. Iară 
apărătorii causelor întra cea greşită păreare să văd a fi ca când dânşii n-ar 
fi detori băgările de samă ale sale asupra forumului şi a proţesului 
pădecile de despărţanie ce curg din aceste formalităţuri /f. 1v/ a le aduce 
înainte. Aşa s-au milostivit a sa mărire împărătească, prin părintescu 
decret de curte dto 15 Mai a. c., nr. curgin 5885/1839 eşit, pe fieştecare 
căruia să cuvine a şti despre aceea a-l îndrepta şi învăţa cu milostivire a 
porunci, că adevăratul înţeles a mai sus atinsei hotărâri crăeşti acelaşi sta 
ca prescrisele atestaturi, după înţelesul aceia cercetări şi desbateri, tuturor 
forumurilor care au de a face judecată despre un lucru, să să aştearnă mai 
înainte de hotărâre şi ca neşte documinte de lipsă, ce prin care să se 
luminează starea lucrului, să se adaoge lângă cauză şi să se dea 
cuviincioşilor apărători spre a-şi da reflecsiile sale, a cărora datorie este 
nu numai despre vrednicia lucrului (super meritorie) a-şi face reflecsiile 
sale, dară şi băgările de samă ale sale ce ar veni înainte asupra forumului 
şi procesului, precum şi finalităţurile causei, după obicinuitul rând 
proţesualicesc la forumurile bisericeşti din deregătorie a le descoperi şi 
întrebuinţa toate mijloacele ce ar sluji spre apărarea căsătoriei. Care să 
scrie F[răţii] Tale, spre ştiinţă şi spre a sa păzire,  

Al Frăţii Tale, de bine voitoriu, 
Ep[iscop] Vasilie Moga m.p. 
Sibiiu, 18 Iulie 1845. 
 

Sursă: Ibidem, dosar 1/1845, f. 1r-v (figura 43, 43a). 
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preturilor varmeghii, să-şi arate pofta lor, care să scrie F[răţii] Tale spre a 
o publica subordinaţilor preoţi poporului.  

 
405/1845  

Fiindcă la prea [î]naltul locu s-au văzut că forumurile bisericeşti, 
prea înalta hotărâre crăească, în privinţa urzirii proţesurilor de 
despărţanie, la 17 Octomvrie 1831 Nro curgin 26 eşit şi de la crăescul 
gubernum la 25 Noemvrie aceluiaşi an Nro. 4825 publicată, nu s-ar lua în 
adevăratul ei înţăles şi cărţile de botez precum şi atestaturile despre 
cununii, părţilor litigante date, numai după săvârşirea cauzei a se adaoga 
lângă altele proţesuale şi aşa la forumu mai înalt a să aşterne prin urmarea 
desbaterii forumului mai de jos alesu obtrage, s-au obicinuit. Iară 
apărătorii causelor întra cea greşită păreare să văd a fi ca când dânşii n-ar 
fi detori băgările de samă ale sale asupra forumului şi a proţesului 
pădecile de despărţanie ce curg din aceste formalităţuri /f. 1v/ a le aduce 
înainte. Aşa s-au milostivit a sa mărire împărătească, prin părintescu 
decret de curte dto 15 Mai a. c., nr. curgin 5885/1839 eşit, pe fieştecare 
căruia să cuvine a şti despre aceea a-l îndrepta şi învăţa cu milostivire a 
porunci, că adevăratul înţeles a mai sus atinsei hotărâri crăeşti acelaşi sta 
ca prescrisele atestaturi, după înţelesul aceia cercetări şi desbateri, tuturor 
forumurilor care au de a face judecată despre un lucru, să să aştearnă mai 
înainte de hotărâre şi ca neşte documinte de lipsă, ce prin care să se 
luminează starea lucrului, să se adaoge lângă cauză şi să se dea 
cuviincioşilor apărători spre a-şi da reflecsiile sale, a cărora datorie este 
nu numai despre vrednicia lucrului (super meritorie) a-şi face reflecsiile 
sale, dară şi băgările de samă ale sale ce ar veni înainte asupra forumului 
şi procesului, precum şi finalităţurile causei, după obicinuitul rând 
proţesualicesc la forumurile bisericeşti din deregătorie a le descoperi şi 
întrebuinţa toate mijloacele ce ar sluji spre apărarea căsătoriei. Care să 
scrie F[răţii] Tale, spre ştiinţă şi spre a sa păzire,  

Al Frăţii Tale, de bine voitoriu, 
Ep[iscop] Vasilie Moga m.p. 
Sibiiu, 18 Iulie 1845. 
 

Sursă: Ibidem, dosar 1/1845, f. 1r-v (figura 43, 43a). 
 

 
 

 
 

ANEXĂ FOTOGRAFICĂ 
 
 
 

 
Figura 1: Reglementări referitoare la judecarea preoţilor de către 

instanţele civile şi penale (Sursă: S. J. A. A. N., Fond Protopopiatul Ortodox 
Câmpeni, acte inventariate, dosar 1/1820, f. 2) 
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Figura 2: Reglementări referitoare la morala familiei 

(Sursă: Ibidem, dosar 1/1820, f. 3) 
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Figura 2: Reglementări referitoare la morala familiei 

(Sursă: Ibidem, dosar 1/1820, f. 3) 

 
Figura 3: Anchetă cerută protopopului Iosif Ighian pentru lămurirea 

trecerii la greco-catolici a preotului din Lupşa, Nicolae Gherman 
(Sursă: Ibidem, dosar 1/1821, f. 1) 
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Figura 4: Chitanţă prin care se confirmă primirea de către episcop a 
banilor proveniţi din taxe, strânşi de viceprotopopul Nicolae Motora de 

la Câmpeni (Sursă: Ibidem, dosar 1/1831, f. 2) 
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Figura 4: Chitanţă prin care se confirmă primirea de către episcop a 
banilor proveniţi din taxe, strânşi de viceprotopopul Nicolae Motora de 

la Câmpeni (Sursă: Ibidem, dosar 1/1831, f. 2) 
 

 
Figura 5: Cerere de dispensă pentru rudenie, post şi două vestiri 

(Sursă: Ibidem, dosar 1/1831, f. 3) 
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Figura 6: Protopopul Iosif Ighian este atenţionat de episcop asupra 
intenţiilor reale ale preotului din Uroi (Sursă: Ibidem, dosar 1/1833, f. 1) 
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Figura 6: Protopopul Iosif Ighian este atenţionat de episcop asupra 
intenţiilor reale ale preotului din Uroi (Sursă: Ibidem, dosar 1/1833, f. 1) 

 
 
 
 

 

 
 

Figura 7: Protopopului Iosif Ighian i se cer date pentru completarea 
statisticii referitoare la născuţi, cununaţi, morţi (Sursă: Ibidem, dosar 

1/1833, f. 2) 
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Figura 8: Recomandarea episcopului ca banii strânşi la biserică să fie 

folosiţi pentru achiziţionarea de terenuri nu pentru împodobirea acesteia  
(Sursă: Ibidem, dosar 1/1833, f. 4r) 
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Figura 8: Recomandarea episcopului ca banii strânşi la biserică să fie 

folosiţi pentru achiziţionarea de terenuri nu pentru împodobirea acesteia  
(Sursă: Ibidem, dosar 1/1833, f. 4r) 

 
Figura 8a.: Recomandarea episcopului ca banii strânşi la biserică să fie 

folosiţi pentru achiziţionarea de terenuri nu pentru împodobirea acesteia. 
Preoţii să adune bani pentru ajutorarea celor care au suferit incendii 

(Sursă: Ibidem, dosar 1/1833, f. 4v-5) 
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Figura 9: Protopopului Iosif Ighian i se cere redactarea unui răspuns 

oficial în cazul unui preot acuzat de declaraţii mincinoase în faţa 
Tezaurariatului (Sursă: Ibidem, dosar 1/1833, f. 7) 
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Figura 9: Protopopului Iosif Ighian i se cere redactarea unui răspuns 

oficial în cazul unui preot acuzat de declaraţii mincinoase în faţa 
Tezaurariatului (Sursă: Ibidem, dosar 1/1833, f. 7) 

 
Figura 10: Prin intermediul protopopului, episcopul solicită explicaţii 

suplimentare preotului din Ocoliş care îşi manifestase nemulţumirea faţă 
de alegerea protopopului Lupşei, Absalon Popoviciu 

(Sursă: Ibidem, dosar 1/1833, f. 10r) 
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Figura 10a: Prin intermediul protopopului, episcopul solicită explicaţii 

suplimentare preotului din Ocoliş care îşi manifestase nemulţumirea faţă 
de alegerea protopopului Lupşei, Absalon Popoviciu 

(Sursă: Ibidem, dosar 1/1833, f. 10v) 
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Figura 10a: Prin intermediul protopopului, episcopul solicită explicaţii 

suplimentare preotului din Ocoliş care îşi manifestase nemulţumirea faţă 
de alegerea protopopului Lupşei, Absalon Popoviciu 

(Sursă: Ibidem, dosar 1/1833, f. 10v) 

 

 
 

Figura 11: Preoţilor li se solicită consemnarea în Registrele Matricole şi a 
cununiilor încheiate în afară lăcaşului de cult, „prin case”  

(Sursă: Ibidem, dosar 1/1833, f. 13r) 
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Figura 11a: Preoţilor li se solicită consemnarea în Registrele Matricole a 
celor trei vestiri premergătoare cununiei (Sursă: Ibidem, dosar 1/1833, f. 

13v) 
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Figura 11a: Preoţilor li se solicită consemnarea în Registrele Matricole a 
celor trei vestiri premergătoare cununiei (Sursă: Ibidem, dosar 1/1833, f. 

13v) 

 
 

Figura 12: Anchetă cerută protopopului Iosif Ighian în cazul preotului 
din Vidra de Sus acuzat că a săvârşit cununii fără respectarea 

reglementărilor referitoare la vârsta mirilor şi a vestirilor din biserică  
(Sursă: Ibidem, dosar 1/1833, f. 15) 
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Figura 13: Preoţilor li se solicită o colectă în bani pentru şcoala muţilor 
şi surzilor. Diecii, dascălii, preoţii şi protopopii să folosească în actele 

oficiale alfabetul latin (Sursă: Ibidem, dosar 1/1833, f. 16) 
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Figura 13: Preoţilor li se solicită o colectă în bani pentru şcoala muţilor 
şi surzilor. Diecii, dascălii, preoţii şi protopopii să folosească în actele 

oficiale alfabetul latin (Sursă: Ibidem, dosar 1/1833, f. 16) 

 
Figura 14: Propunerea unui candidat potrivit pentru postul de preot din 

Corna (Sursă: Ibidem, dosar 1/1833, f. 18) 
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Figura 15: Organizarea de către protopop a concursului de preot la 

Arieşul Mare (Sursă: Ibidem, dosar 1/1833, f. 23) 
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Figura 15: Organizarea de către protopop a concursului de preot la 

Arieşul Mare (Sursă: Ibidem, dosar 1/1833, f. 23) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 16: Protopopii sunt atenţionaţi asupra respectării regulilor în 
cazul trecerilor religioase. Informare asupra tipăririi, la Sibiu, a unui 

Minei. Semnalarea dispariţiei a două cărţi religioase de la capela bisericii 
din Sibiu (Sursă: Ibidem, dosar 1/1833, f. 24r) 
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Figura 16a: În aşteptarea lucrărilor Dietei, episcopul le cere protopopilor 
şi preoţilor să-şi spună păsurile (Sursă: Ibidem, dosar 1/1833, f. 24v) 
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Figura 16a: În aşteptarea lucrărilor Dietei, episcopul le cere protopopilor 
şi preoţilor să-şi spună păsurile (Sursă: Ibidem, dosar 1/1833, f. 24v) 

 
Figura 17: Preoţii trebuie să le reamintească credincioşilor că pot fi 
pedepsiţi dacă „suduie şi ocărăsc” (Sursă: Ibidem, dosar 1/1833, f. 25) 
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Figura 18: Încheierea de către preoţi a contractului bunei învoiri între cei 

ce doresc să se căsătorească (Sursă: Ibidem, dosar 1/1833, f. 26) 
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Figura 18: Încheierea de către preoţi a contractului bunei învoiri între cei 

ce doresc să se căsătorească (Sursă: Ibidem, dosar 1/1833, f. 26) 

 

 
 

Figura 19: Protopopului i se cere un raport oficial referitor la biserica 
din Trâmpoiele (Sursă: Ibidem, dosar 1/1833, f. 29) 
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Figura 20: Încheierea unei căsătorii în Cărpiniş fără respectarea celor trei 
vestiri. Protopopului i se cere efectuarea unei anchete pentru lămurirea 

acestei nereguli (Sursă: Ibidem, dosar 1/1833, f. 31) 
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Figura 20: Încheierea unei căsătorii în Cărpiniş fără respectarea celor trei 
vestiri. Protopopului i se cere efectuarea unei anchete pentru lămurirea 

acestei nereguli (Sursă: Ibidem, dosar 1/1833, f. 31) 

 

 
Figura 21: Protopopului i se cere trimiterea de urgenţă a datelor 

referitoare la taxele pe cununii încasate în anul 1832 (Sursă: Ibidem, dosar 
1/1833, f. 33) 
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Figura 22: Solicitare adresată episcopului de către credincioşii din Sartăş 

pentru numirea unui nou preot (Sursă: Ibidem, dosar 1/1833, f. 37) 
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Figura 22: Solicitare adresată episcopului de către credincioşii din Sartăş 

pentru numirea unui nou preot (Sursă: Ibidem, dosar 1/1833, f. 37) 
 

 
 

 
Figura 22a: Episcopul Vasile Moga nu susţine cererea de preluare a 

postului vacant de la Sartăş de către fiul fostului paroh  
(Sursă: Ibidem, dosar 1/1833, f. 38v) 
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Figura 23: Protopopului i se cer lămuriri în legătură cu alegerea celui de 
al doilea preot al Câmpenilor, Ioan Patiţia (Sursă: Ibidem, dosar 1/1833, f. 

39) 
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Figura 23: Protopopului i se cer lămuriri în legătură cu alegerea celui de 
al doilea preot al Câmpenilor, Ioan Patiţia (Sursă: Ibidem, dosar 1/1833, f. 

39) 
 

 

 
 

Figura 24: Episcopul îi cere protopopului Iosif Ighian un răspuns oficial 
în cazul neînţelegerilor ivite la Câmpeni  

(Sursă: Ibidem, dosar 1/1833, f. 40) 
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Figura 25: Solicitare de colectă pentru preoţi. Completarea corectă şi 
mai amănunţită a Registrelor de stare civilă  

(Sursă: Ibidem, dosar 1/1833, f. 41r) 
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Figura 25: Solicitare de colectă pentru preoţi. Completarea corectă şi 
mai amănunţită a Registrelor de stare civilă  

(Sursă: Ibidem, dosar 1/1833, f. 41r) 
 

 

 
 

 

 
Figura 25a: Completarea corectă şi mai amănunţită a Registrelor de 
stare civilă. Organizarea unei colecte pentru trei sate care au suferit 

pagube de pe urma incendiilor şi a grindinei (Sursă: Ibidem, dosar 1/1833, 
f. 41v, 42) 
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Figura 26: Reglementarea taxelor de căsătorie în cazul celor care au 

nevoie de dispensă (Sursă: Ibidem, dosar 1/1833, f. 43) 
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Figura 26: Reglementarea taxelor de căsătorie în cazul celor care au 

nevoie de dispensă (Sursă: Ibidem, dosar 1/1833, f. 43) 
 
 

 

 
 

Figura 27: Fiecărui protopop i se cere să deţină un protocol amănunţit 
al actelor referitoare la protopopiatul aflat sub administraţia sa  

(Sursă: Ibidem, dosar 1/1833, f. 45) 
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Figura 28: Doar preoţii sunt cei care trebuie să completeze în Registrele 

matricole naşterile, căsătoriile şi decesele din parohie  
(Sursă: Ibidem, dosar 1/1833, f. 46) 

 

Supliment nr. 1, 2017

566



 
Figura 28: Doar preoţii sunt cei care trebuie să completeze în Registrele 

matricole naşterile, căsătoriile şi decesele din parohie  
(Sursă: Ibidem, dosar 1/1833, f. 46) 

 

 

 
 

Figura 29: Episcopul îi cere protopopului Iosif Ighian să trimită 
documentele care dovedesc organizarea alegerii de preot în Câmpeni 

(Sursă: Ibidem, dosar 1/1833, f. 48) 
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Figura 30: Protocoalele matriculare şi celelalte acte oficiale să se scrie cu 

alfabetul latin. Preoţii să trimită datele statistice referitoare la botezaţi, 
cununaţi, morţi, a celor ce trebuie încorporaţi în armată şi un conspect al 

taxelor de cununie încasate (Sursă: Ibidem, dosar 1/1833, f. 51r) 
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Figura 30: Protocoalele matriculare şi celelalte acte oficiale să se scrie cu 

alfabetul latin. Preoţii să trimită datele statistice referitoare la botezaţi, 
cununaţi, morţi, a celor ce trebuie încorporaţi în armată şi un conspect al 

taxelor de cununie încasate (Sursă: Ibidem, dosar 1/1833, f. 51r) 
 
 

 

 
 

Figura 30a: Colectă pentru cei care au suferit incendii. Bani pentru 
asesorii consistoriali (Sursă: Ibidem, dosar 1/1833, f. 51v-52) 
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Figura 31: Serbarea zilei de naştere a împăratului. Acceptarea la cursurile 
şcolare doar a celor care aduc adeverinţă medicală că au au fost vaccinaţi 

(Sursă: Ibidem, dosar 1/1833, f. 53) 
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Figura 31: Serbarea zilei de naştere a împăratului. Acceptarea la cursurile 
şcolare doar a celor care aduc adeverinţă medicală că au au fost vaccinaţi 

(Sursă: Ibidem, dosar 1/1833, f. 53) 
 

 

 
Figura 32: Cerere de dispensă cerută de preotul din Vidra de Sus 

acceptată de episcop (Sursă: Ibidem, dosar 1/1833, f. 56) 
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Figura 33: Cerere de dispensă cerută de protopop pentru doi credincioşi 

din Zlatna acceptată de episcop (Sursă: Ibidem, dosar 1/1834, f. 1) 
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Figura 33: Cerere de dispensă cerută de protopop pentru doi credincioşi 

din Zlatna acceptată de episcop (Sursă: Ibidem, dosar 1/1834, f. 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Figura 34: Taxele pentru dispensă se plătesc la Consistoriu  

(Sursă: Ibidem, dosar 1/1834, f. 2) 
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Figura 35: Scrisoare de condoleanţe adresată de episcopul Vasile Moga 

protopopului Iosif Ighian după decesul soţiei acestuia 
(Sursă: Ibidem, dosar 1/1834, f. 3r) 
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Figura 35: Scrisoare de condoleanţe adresată de episcopul Vasile Moga 

protopopului Iosif Ighian după decesul soţiei acestuia 
(Sursă: Ibidem, dosar 1/1834, f. 3r) 

 
 

 

 
Figura 35a: Scrisoare de condoleanţe adresată de episcopul Vasile Moga 

protopopului Iosif Ighian după decesul soţiei acestuia  
(Sursă: Ibidem, dosar 1/1834, f. 3v) 
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Figura 36: Cerere de dispensă acceptată de episcop  

(Sursă: Ibidem, dosar 1/1837, f. 1) 
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Figura 36: Cerere de dispensă acceptată de episcop  

(Sursă: Ibidem, dosar 1/1837, f. 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figura 37: Scutirea crâsnicilor ortodocşi de la darea capului. Numirea lui 

Ioan Korniş în funcţia de guvernator al Transilvaniei 
(Sursă: Ibidem, dosar 1/1837, f. 2) 
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Figura 38: În cazul în care sunt judecaţi de instanţele civile, preoţii 
trebuie suspendaţi temporar din post. Episcopul anunţă tipărirea de noi 

Registre de stare civilă. Instalarea unui nou episcop la Karlowitz 
(Sursă: Ibidem, dosar 1/1837, f. 3) 
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Figura 38: În cazul în care sunt judecaţi de instanţele civile, preoţii 
trebuie suspendaţi temporar din post. Episcopul anunţă tipărirea de noi 

Registre de stare civilă. Instalarea unui nou episcop la Karlowitz 
(Sursă: Ibidem, dosar 1/1837, f. 3) 

 
 

 
 

 
 
Figura 39: Pentru merite deosebite, protopopul Iosif Ighian este distins 

de episcop cu brâul roşu (Sursă: Ibidem, dosar 1/1839, f. 4r-v) 
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Figura 40: Preoţii nou numiţi să anunţe la instalarea în parohie şi 

autorităţile politice (Sursă: Ibidem, dosar 1/1840, f. 1) 
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Figura 40: Preoţii nou numiţi să anunţe la instalarea în parohie şi 

autorităţile politice (Sursă: Ibidem, dosar 1/1840, f. 1) 
 
 

 

 
 

Figura 41: Preoţilor ortodocşi li se reaminteşte că nu este permisă 
trecerea de la o religie la alta decât după susţinerea „examenului de 6 

săptămâni”. Recomandare către protopopi pentru achiziţionarea unui 
potir suflat cu aur, „foarte frumos” (Sursă: Ibidem, dosar 1/1841, f. 1) 
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Figura 42: Preoţii să nu ceară bani pentru eliberarea de extrase după 
Registrele de stare civilă cerute de foştii soldaţi invalizi (Sursă: Ibidem, 

dosar 1/1844, f. 1) 
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Figura 42: Preoţii să nu ceară bani pentru eliberarea de extrase după 
Registrele de stare civilă cerute de foştii soldaţi invalizi (Sursă: Ibidem, 

dosar 1/1844, f. 1) 
 
 

 
Figura 43: Creditorii lui Beldi Laslo sunt chemaţi pentru a-şi arăta ce le 
datorează acesta. Atestatele de botez şi de cununii să fie considerate ca 

documente doveditoare de la prima instanţă în cazul procedurii de divorţ 
(Sursă: Ibidem, dosar 1/1845, f. 1r) 
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Figura 43a: Atestatele de botez şi de cununii să fie considerate ca 
documente doveditoare de la prima instanţă în cazul procedurii de divorţ  

(Sursă: Ibidem, dosar 1/1845, f. 1v) 
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Figura 43a: Atestatele de botez şi de cununii să fie considerate ca 
documente doveditoare de la prima instanţă în cazul procedurii de divorţ  

(Sursă: Ibidem, dosar 1/1845, f. 1v) 
 
 

PICTORI MURALIŞTI ŞI ICONARI, ÎN BISERICILE DIN 
PĂRŢILE SIBIULUI, DIN VREMEA PĂSTORIRII 

EPISCOPULUI VASILE MOGA 
 

Lect. univ. dr. Ioan Ovidiu Abrudan 
Universitatea ,,Lucian Blaga” Sibiu 

 
La exact trei decenii de la edictul iosefin de toleranţă religioasă, 

promulgat în anul 1781, alegerea lui Vasile Moga ca episcop al românilor 
ortodocşi din Transilvania a însemnat un imbold şi mai mult sprijin 
acordat acestora pentru a-şi clădi, peste tot, biserici mai trainice, cu ziduri 
din piatră şi cărămidă, cu clopotniţe înalte şi acoperişuri învelite cu ţiglă. 
În satele româneşti din ţinutul Sibiului, unde vizitele canonice ale 
episcopului erau mai lesne să se petreacă, această campanie de edificare a 
unor construcţii religioase ortodoxe a fost parcă mai intensă, decât în alte 
părţi. S-au înălţat aici, în decursul păstoririi lui Vasile Moga, treizeci şi 
cinci de biserici, dintre care unele de o grandoare nemaiatinsă până atunci 
în mediul românesc, cum a fost cazul celor de la Răşinari (1813), Boiţa 
(1813-1822), Apoldu de Jos (1818), Poiana Sibiului (1836) sau Rod 
(1842). 

Îndrăzneala comunităţilor, care s-au întrecut să răspundă acestei 
oportunităţi istorice, ameninţa, pe de altă parte, să le secătuiască acestora 
resursele şi aşa împuţinate, din pricina războaielor şi a foametei cu care s-
a confruntat Transilvania, între anii 1813-1817. Preocupat de a nu se 
periclita situaţia economică a parohiilor, printr-un angajament în 
împodobirea noilor biserici, disproporţionat în raport cu ce se cuvenea 
rezervat din agoniseală, pentru satisfacerea celorlalte trebuinţe materiale, 
episcopul Vasile Moga s-a văzut nevoit să mai tempereze din entuziasmul 
preoţilor şi al poporenilor, impunându-le să se mărginească la a 
achiziţiona doar ceea ce era strict necesar, pentru desfăşurarea cultului. 
Episcopul socotea că era prioritar ca preoţii să-şi consolideze statutul în 
plan social, până la nivelul atins de slujitorii celorlalte confesiuni 
religioase din Transilvania, printr-o mai bună chivernisire a avutului 
bisericesc, din care să-şi poată asigura un venit constant şi suficient şi 
prin aceasta să mai reducă din obligaţiile aflate pe seama celor pe care-i 
păstoreau. 

Iar calea cea mai sigură, către stabilitatea economică a parohiilor 
era, în concepţia episcopului, dobândirea de proprietăţi funciare. El şi-a 
îndemnat în mod repetat protopopii să prevină risipa banilor, cu care s-ar 
fi putut cumpăra în schimb terenuri şi imobile, inclusiv prin renunţarea 
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de a mai împodobi interiorul bisericilor, cu costisitoarele decoruri de 
pictură murală. Aşa s-a întâmplat, de pildă, în 1824, când Vasile Moga 
semnala, într-o circulară adresată protopopilor eparhiei, aspecte 
constatate pe parcursul vizitei canonice făcute la Ţichindeal şi în alte sate 
din apropiere: „Cercitând eu bisearicili din diregătoria chemări[i], am aflat [...] în 
unele locuri că cu bani[i] bisearicii să cumpără moşii şi să dă preotului spre hrană în 
loc de simbrie de ferdelă pe an şi poporul să scuteaşte cu aceasta de la darea simbrii. 
Iară [...] am aflat că [...] întraltili locuri să cumpără pi banii bisearicii tot 
frunşanguri şi podoabe şi lumin[i] (candelabre, n. n.) şi clopote prisositoare, icoane 
peste icoane şi zugrăvării, turnuri cu băşaci (coifurile turnurilor în formă de bulb, n. 
n.) i proci (şi aşa mai departe, n. n.). Iară preotul şi diacul stă să fie fără leac de 
simbrie. Aceasta văzând mi-au dat pricină a scrie frăţii tale (protopopului de 
Ilimbav, sub a cărui jurisdicţie se găsea şi parohia satului Ţichindeal, n. n.) ca să ti 
înţelegi cu subordinaţii preoţi, să atârni cu toţi într-acolo [...] că mai bini ar fi di s-ar 
chieltui banii bisearicii pi cumpărarea di moşii, dicât pe podoabe bisericeşti 
prisositoare  [...] La zugrăveala bisearicilor încă să nu îndemnaţi, albu în bisearică 
încă-i albu lui Dumnezeu şi ţine lumină destul, să fie (zugrăveală doar, n.n.) la 
fruntar, acolo să să privească ochii tuturor, de unde să aude şi cântare şi citanii din 
scriptură, cari zugrăvesc destul întru inimile noastre fără cheltuială [...]”.1 

Episcopul avea să stăruie şi peste un deceniu, în 1833, în 
cuprinsul altui „Protocol al poruncilor”, asupra aceloraşi îndemnuri la 
cumpătare şi spirit practic, adăugând, însă, şi lămuriri, menite să 
preîntâmpine o eventuală interpretare eronată a poziţiei sale, din partea 
preoţilor şi a credincioşilor: „S-au înţeles aicea la Sc. Episcopesc că titori şi 
coratori de pe la bisericile noastre, dacă adună vre un ban în lada bisericii, dânşii nu 
ştiu să facă alt sporu cu dânşii, adecă cu banii aceia, decât să-i cheltuiască [...] numai 
pe podoabele bisericii, să cumpere icoane multe, lumini multe, candele multe, clopote 
multe, coperiş de turnuri scumpe şi poptpaşe (coifuri de turnuri, n. n.) cu beşici (bulbi, 
n. n.) şi cruci peste cruci pe bisearică şi pe altare şi în toate părţile. Însă, măcar că 
nice noi nu defăimăm acelea, nice hulim bodoabe[le] bisericii, ci totuşi aducem aminte 
că la opust,2 unde se pomeneşte podoaba bisericii, nu grăieşte D-zeu însuşi că i-ar 
plăcea şi doar că ar da cuiva plată pentru aceia, grăieşte numai preotul singur în chip 

                                                           
1 Arhiva Bibliotecii Mitropoliei Ardealului (în continuare A. B. M. A.), Fond Manuscrise, 
ms. 236, ,,Protocolul Comisiilor împãrãteşti, episcopeşti, consistorialiceşti...” (numit şi 
,,Protocolul poruncilor”) din parohia Ţichindeal, cu sediul protopopesc la Ilimbav, 
1780-1830,  f. 132. Aici, apar restricţiile de mai sus, într-o circularã cumulativã, dupã nr. 
episc. 328, 1824, trimisã  tuturor protopopilor, fãrã aprobarea cãrora niciunei parohii nu 
îi era îngãduit sã facã ,,vreo cheltuialã”, deşi banii veneau, cel mai adesea, pe seama obştii. 
Din multe alte protocoale, ale altor parohii, aceastã ,,poruncã” lipseşte.  
2 ,,Otpust”, însã trimiterea se face de fapt la o formulã liturgicã cuprinsã în ,,Rugãciunea 
Amvonului”. 
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de a mai împodobi interiorul bisericilor, cu costisitoarele decoruri de 
pictură murală. Aşa s-a întâmplat, de pildă, în 1824, când Vasile Moga 
semnala, într-o circulară adresată protopopilor eparhiei, aspecte 
constatate pe parcursul vizitei canonice făcute la Ţichindeal şi în alte sate 
din apropiere: „Cercitând eu bisearicili din diregătoria chemări[i], am aflat [...] în 
unele locuri că cu bani[i] bisearicii să cumpără moşii şi să dă preotului spre hrană în 
loc de simbrie de ferdelă pe an şi poporul să scuteaşte cu aceasta de la darea simbrii. 
Iară [...] am aflat că [...] întraltili locuri să cumpără pi banii bisearicii tot 
frunşanguri şi podoabe şi lumin[i] (candelabre, n. n.) şi clopote prisositoare, icoane 
peste icoane şi zugrăvării, turnuri cu băşaci (coifurile turnurilor în formă de bulb, n. 
n.) i proci (şi aşa mai departe, n. n.). Iară preotul şi diacul stă să fie fără leac de 
simbrie. Aceasta văzând mi-au dat pricină a scrie frăţii tale (protopopului de 
Ilimbav, sub a cărui jurisdicţie se găsea şi parohia satului Ţichindeal, n. n.) ca să ti 
înţelegi cu subordinaţii preoţi, să atârni cu toţi într-acolo [...] că mai bini ar fi di s-ar 
chieltui banii bisearicii pi cumpărarea di moşii, dicât pe podoabe bisericeşti 
prisositoare  [...] La zugrăveala bisearicilor încă să nu îndemnaţi, albu în bisearică 
încă-i albu lui Dumnezeu şi ţine lumină destul, să fie (zugrăveală doar, n.n.) la 
fruntar, acolo să să privească ochii tuturor, de unde să aude şi cântare şi citanii din 
scriptură, cari zugrăvesc destul întru inimile noastre fără cheltuială [...]”.1 
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cumpătare şi spirit practic, adăugând, însă, şi lămuriri, menite să 
preîntâmpine o eventuală interpretare eronată a poziţiei sale, din partea 
preoţilor şi a credincioşilor: „S-au înţeles aicea la Sc. Episcopesc că titori şi 
coratori de pe la bisericile noastre, dacă adună vre un ban în lada bisericii, dânşii nu 
ştiu să facă alt sporu cu dânşii, adecă cu banii aceia, decât să-i cheltuiască [...] numai 
pe podoabele bisericii, să cumpere icoane multe, lumini multe, candele multe, clopote 
multe, coperiş de turnuri scumpe şi poptpaşe (coifuri de turnuri, n. n.) cu beşici (bulbi, 
n. n.) şi cruci peste cruci pe bisearică şi pe altare şi în toate părţile. Însă, măcar că 
nice noi nu defăimăm acelea, nice hulim bodoabe[le] bisericii, ci totuşi aducem aminte 
că la opust,2 unde se pomeneşte podoaba bisericii, nu grăieşte D-zeu însuşi că i-ar 
plăcea şi doar că ar da cuiva plată pentru aceia, grăieşte numai preotul singur în chip 

                                                           
1 Arhiva Bibliotecii Mitropoliei Ardealului (în continuare A. B. M. A.), Fond Manuscrise, 
ms. 236, ,,Protocolul Comisiilor împãrãteşti, episcopeşti, consistorialiceşti...” (numit şi 
,,Protocolul poruncilor”) din parohia Ţichindeal, cu sediul protopopesc la Ilimbav, 
1780-1830,  f. 132. Aici, apar restricţiile de mai sus, într-o circularã cumulativã, dupã nr. 
episc. 328, 1824, trimisã  tuturor protopopilor, fãrã aprobarea cãrora niciunei parohii nu 
îi era îngãduit sã facã ,,vreo cheltuialã”, deşi banii veneau, cel mai adesea, pe seama obştii. 
Din multe alte protocoale, ale altor parohii, aceastã ,,poruncã” lipseşte.  
2 ,,Otpust”, însã trimiterea se face de fapt la o formulã liturgicã cuprinsã în ,,Rugãciunea 
Amvonului”. 

de rugă cătră D-zeu, de i va plăcea podoaba bisericii să proslăvească pre aceia care o 
iubesc. Pentru aceia [...] am vrut a aduce frăţiilor voastre aminte ca să cam lăsăm Sf. 
Biserică cu podoabele cu câte avem până acuma, ci când se strâng ceva bani mai bine 
să să cumpere ceva moşii pe sama bisericii [...] cu atâta mai tare cu cât moşiile sânt 
mai de folos decât bani[i], aduc camătă, nici nu să pot perde, fr. ta însuşi vei socoti 
despre aceasta şi vei împărtăşi să judece şi preoţii lucrurile, dacă veţi afla cu cale să 
urmezi şi să vă aduceţi aminte că cum au fost fericiţi cel cu 5 talanţi şi cu 2, dacă au 
lucrat şi au agonisit cu dânşii, iară celalalt au păţit rău, care n-au făcut agoniseală cu 
talantul. Şi din prea multe bodoabe bisericeşti ce să fac şi [cu] cheltuieli mari încă nu 
iasă roadă, nice spor, nice agoniseală, ca când i-ar îngropa în pământ să nu mai 
iasă”.3 

Trebuie să remarcăm că atenţionările de a nu se mai cheltui bani 
cu zugrăvitul icoanelor murale în biserici, adresate protopopilor şi prin 
aceştia preoţilor şi enoriaşilor, erau mai mult decât simple poveţe, având 
greutatea şi sensul imperativ al oricărui cuvânt rostit de ierarh. Totuşi, 
acestea nu par să fi atins pragul unor interdicţii, care nu s-ar fi putut 
impune doar invocând motive practice şi fără o argumentaţie teologică. 
Îndemnurile exprimau, însă, temerea episcopului că şi alte comunităţi 
parohiale vor împărtăşi experienţa obştilor ortodoxe din satele Fofeldea, 
Colun, Beneşti, Ţichindeal, Cornăţel ori Cârţişoara, care, în cursul 
primului deceniu al păstoririi lui Vasile Moga, suportaseră cu greu povara 
plăţii unor zugravi angajaţi să execute ansambluri iconografice în 
bisericile lor. Cert este că stăruinţa episcopului a avut efectul scontat, 
încât după anul 1824 şi până după jumătatea secolului al XIX-lea, nicăieri 
în părţile Sibiului n-au mai fost iniţiate şantiere de pictură murală. În 
schimb, niciun îndemn la moderaţie nu a fost de ajuns, ca să stăvilească 
zelul credincioşilor de a comanda icoane, cu care să orneze somptuoasele 
tâmple sculptate şi poleite cu aur, cu care au fost înzestrate noile şi chiar 
mai vechile lăcaşuri de închinare. Evlavia manifestată faţă de cei 
reprezentaţi în aceste imagini sfinţite, explică nenumăratele acte de 
donaţie înregistrate în toată perioada slujirii episcopului Vasile Moga, 
solicitările foarte frecvente de icoane stimulând impresionanta emulaţie 
creatoare între artiştii aleşi să împlinească asemenea comenzi. 

Din pleiada zugravilor, pictori muralişti şi iconari, care au 
strălucit, în cea de-a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, prin opere 

                                                           
3 A. B. M. A., Parohia Vlãdeni, II, f. 19, nr. epsc. 67, 1833; ms. 88, IV/33. Cf. Ana 
Grama, „Aspecte din viaţa satului românesc transilvãnean de la sfârşitul secolului al 
XVIII-lea”, în Studii şi comunicãri. Arheologie-Istorie, numãr 21, 1981, pp. 189-208; Idem, 
Etnomuzeografie transilvanã. Muzeul „Asociaţiunii” (1905-1950), Sfântu Gheorghe, Editura 
Eurocarpatica, 2010. 
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iconografice cu care au înzestrat bisericile româneşti din ţinuturile 
sibiene, concepute în spiritul artei religioase munteneşti, de tradiţie 
postbrâncovenească, contribuind astfel la răsădirea acesteia în părţile 
Transilvaniei, destui mai erau încă activi şi în primul deceniu al secolului 
următor. Ei sunt cei care vor preda ştafeta către o nouă generaţie de 
zugravi, a căror chemare a fost să continue acea strălucită tradiţie 
artistică, dar şi să o interpreteze, trecând-o prin prisma diversităţii 
culturale, caracteristică spaţiului intracarpatic. 

Cel pe care s-ar cuveni să-l amintim mai întâi, dintre aceşti 
precursori ai unei maniere transilvănene a pictării icoanelor, tocmai 
pentru că ilustrează acel fenomen iniţial de difuzare a stilului muntenesc, 
în interiorul arcului Carpaţilor, este preotul zugrav Ioan Grigorievici. 
Coborâtor dintr-o faimoasă familie de meşteri zugravi de biserici, din 
părţile Câmpulungului şi ale Craiovei, văzând el însuşi lumina zilei în 
cetatea Băniei, a venit în Ardeal, încă din anii tinereţii, pentru a se stabili 
aici definitiv. În 1760, la debutul unei cariere artistice a cărei întindere 
urma să depăşească o jumătate  de secol, se afla împreună cu părintele şi 
maestrul său, Grigorie Ranite, la Răşinari, secondându-i acestuia la 
zugrăvirea bisericii cu hramul „Sfintei Cuvioase Paraschiva”. Cei doi sau 
trei ani petrecuţi atunci în satul de la poalele Cindrelului au fost de ajuns 
ca să-l lege definitiv sufleteşte de acest loc şi îndeosebi de răşinăreni, 
care-l vor socoti, de atunci încolo, ca pe unul de-al lor. Când, în anul 
1785, a fost invitat să revină, ca să continue zugrăvirea bisericii la exterior 
şi în compartimentele interioare, unde nu ajunsese să intervină în prima 
etapă, când lucrase alături de tatăl său, sătenii încă îi pomeneau numele în 
forma hipocoristică Ioniţă sau Niţ, adică aşa cum obişnuiseră să i se 
adreseze pe când era flăcău, cu mai bine de două decenii în urmă. 

Altoit perfect pe ramura transilvăneană de cultură şi spiritualitate 
românească, Ioan nu a renunţat totuşi să-şi reafirme, atunci când a avut 
prilejul, aşa cum s-a întâmplat chiar în anul 1785, când şi-a lăsat iscălitura 
în câmpul reprezentărilor iconografice realizate sub turnul bisericii 
răşinărene (figura 1.1, 1.2), originea muntenească şi, mai ales, calitatea, de 
care era foarte mândru, de fiu al meşterului Grigorie (se recomanda 
uzând de patronimul Grigorievici sau Grigorovici), dar şi de nepot al 
zugravului Ranite, de la Câmpulung, din cel mai vechi oraş al Ţării 
Româneşti.4 

Nu avem deocamdată suficiente informaţii pentru a putea 
reconstitui traseul însemnat, în tot acest interval de timp, dintre anii 1762 
şi 1785, de urmele paşilor celui obişnuit, prin natura meseriei artistice, să 
                                                           
4 „Fiind zugrav la acest lucru [Popa] Ioan Grigorievici nepot lui Ranite de la Câmpulung, 1785”. 
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răşinărene (figura 1.1, 1.2), originea muntenească şi, mai ales, calitatea, de 
care era foarte mândru, de fiu al meşterului Grigorie (se recomanda 
uzând de patronimul Grigorievici sau Grigorovici), dar şi de nepot al 
zugravului Ranite, de la Câmpulung, din cel mai vechi oraş al Ţării 
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4 „Fiind zugrav la acest lucru [Popa] Ioan Grigorievici nepot lui Ranite de la Câmpulung, 1785”. 

peregrineze. Ştim cel puţin, graţie unei însemnări olografe de pe o icoană 
lucrată pentru biserica din Copşa Mare (comuna Biertan, judeţul Sibiu), 
că începând cel mai târziu din anul 1774, zugravul Ioan Grigorievici îşi 
avea reşedinţa în satul Ghijasa de Sus (comuna Alţâna, judeţul Sibiu),5 
acolo unde, cel mai târziu din anul 1785, îi fusese încredinţată şi o a doua 
slujire, ca sacerdot, devenind parohul ghizăşenilor de rit greco-catolic. 

În pofida alegerii de a intra în rândurile clerului unit, popa Ioan 
Grigorievici a revenit cu regularitate în mijlocul ortodocşilor răşinăreni, 
până în anul 1798, lucrând în tot acest timp, aşa cum am mai spus, la 
definitivarea ansamblului mural al bisericii „Sfânta Paraschiva”, dar şi la 
zugrăvirea a trei dintre frumoasele troiţe, cu care se mândreşte 
localitatea.6 

Cândva, în perioada ultimului deceniu al secolului al XVIII-lea, 
Ioan Grigorievici a pictat în fresca iconostasului zidit din cărămidă, de la 
biserica ortodoxă din satul Cornăţel (comuna Roşia, judeţul Sibiu).7 

Din anul 1808 datează două frumoase icoane împărăteşti, „Iisus 
Hristos Marele Arhiereu” şi „Maica Domnului cu Pruncul”, aflate în 
colecţia Arhiepiscopiei Ortodoxe din Sibiu, şi care provin de la biserica 
ortodoxă din satul Noul Român (comuna Arpaşu de Jos, judeţul Sibiu), 
pentru care Ioan Grigorievici a mai pictat şi o a treia icoană, a 
„Buneivestiri”,8 dar care nu se mai păstrează. Stilistic, aceste icoane de la 
Noul Român sunt foarte asemănătoare cu alte cinci piese, icoane 
împărăteşti şi icoana-crucifix, pictate de artist în anul 1809, pentru tâmpla 
bisericii ortodoxe „Sfântul Vasile cel Mare”, din Fofeldea (comuna 
Nocrich, judeţul Sibiu) (figura 2, 3).9 

                                                           
5 Ana Dumitran, Elena Popescu, „Popa Ioan Grigorovici, zugravul”, în Studia 
Universitatis Babeş-Bolyai. Theologia Catholica, numãr 4, 2010, pp. 93-104. 
6 Ioan Ovidiu Abrudan, „Un ansamblu iconografic inedit: pictura lui Ioan Grigorievici 
şi a zugravilor familiei Grecu, din biserica satului Cornãţel”, în Revista Teologicã, numãr 2, 
2009, p.  328, 329. 
7 Ibidem, p. 324. 
8 Valeriu Literat, Biserici vechi româneşti din Ţara Oltului, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1996, 
p. 214. Autorul atribuie greşit icoana de la Noul Român lui Popa Ioan zugravul din 
Feldioara, citind, tot eronat, anul 1803, în loc de 1808.  
9 Mãrturia bunelor relaţii pe care preotul zugrav Ioan le-a menţinut cu credincioşii 
comunitãţilor ortodoxe este donaţia pe care a fãcut-o parohiei de la Fofeldea, 
nesolicitând platã pentru zugrãvirea uneia dintre icoanele care i-au fost comandate. Pe 
reversul acesteia a notat urmãtoarea dedicaţie: „Anul 1809 april 15. Aceastã sfântã icoanã a 
Sfântului Nicolae s-au fãcut de pomeanã la sfânta bisericã neunitã din Fofeldea de smeritul între preoţi 
Ioan Grigorovici paroh de la Gizasa”. Cf. Ioan Ovidiu Abrudan, „Repere pentru o biografie 
exemplarã: Popa Ioan Grigorievici, zugravul bisericii din Beneşti”, în Apulum, numãr LI, 
2014, p. 205. 
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Topârcean de obârşie, zugravul Petru, s-a numărat şi el printre 
pictorii formaţi în ambianţa artistică elevată, generată prin concentrarea 
atâtor meşteri importanţi, de la Răşinari, desfăşurându-şi bogata 
activitate, îndeosebi ca iconar, pe parcursul ultimei jumătăţi a secolului al 
XVIII-lea. Ca şi în cazul lui Ioan Grigorievici putem, însă, identifica un 
număr de lucrări executate de el şi din cursul primului deceniu al veacului 
al XIX-lea. 

Cea mai târzie operă care poartă semnătura lui Petru din 
Topârcea, datează din anul 1810, şi este un triptic,10 pe care i l-au 
comandat ctitorii bisericii ortodoxe „Sfântul Ioan Botezătorul” de la 
Ocna Sibiului (târnosită în anul 1810). Nu doar dimensiunile, neobişnuit 
de mari, surprind la acest triptic-pomelnic, ci şi faptul introducerii în 
câmpul panoului central, chiar deasupra cartuşului în care a fost 
înregistrată seria vrednicilor de pomenire ocneni, contributori, în anul 
1810, la fundamentarea monumentalei biserici, a unei ample compoziţii 
figurative, cu caracter votiv. În imagine e surprinsă, într-un mod cât se 
poate de veridic, faţada sudică a edificiului de cult, cu turnul clopotniţă 
zvelt, încheiat cu un coif ascuţit, cu pereţii exteriori ai navei prevăzuţi cu 
arcaturi oarbe, dispuse pe două registre suprapuse, modalitate decorativă 
specifică arhitecturii de cult munteneşti, şi cu acoperişul prevăzut cu o 
învelitoare de ţiglă. 

Ceea ce constituie, însă, un aspect încă mai frapant, în maniera 
originală în care a fost abordată tema votivă, de către zugravul Petru din 
Topârcea, este reprezentarea, în dreptul imaginii bisericii din Ocna 
Sibiului, a celor doi parohi care s-au ostenit cu înălţarea şi înzestrarea 
acesteia: preotul Teodor şi preotul Ioan.11 

În seria meşterilor, exponenţi ai şcolii răşinărene, care au permis 
tradiţiei artistice postbrâncoveneşti să se statornicească pe sol 
transilvănean, în cursul ultimei jumătăţi a secolului al XVIII-lea, 
prelungindu-i efectul benefic dincolo de pragul secolului al XIX-lea, se 
numără şi zugravul Oprea. Numele său a fost pomenit în literatura de 
specialitate, mai întâi ca semnatar, alături de Pantelimon, al frescelor 
bisericii din Tălmăcel,12 şi apoi ca autor al mai multor icoane. Între 
                                                           
10 Ioana Cristache Panait, „Zugravul Petru de la Topârcea (judeţul Sibiu)”, în volumul 
Istorie, Culturã. Studii în onoarea lui Marius Porumb, coordonat de Ciprian Firea, Cluj-
Napoca, Editura Nereamia Napocae, 2003, p. 291. 
11 Este vorba de preotul Ioan Ciovicã, paroh între anii 1793-1824 şi de preotul Toader 
Lungu, paroh între anii 1802-1835. 
12 Ştefan Meteş, ,,Din istoria artei religioase române (I). Zugravii bisericilor române”, Extras din 
Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice, secţia pentru Transilvania, 1926-28, Cluj, 1929, p. 
120. 
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10 Ioana Cristache Panait, „Zugravul Petru de la Topârcea (judeţul Sibiu)”, în volumul 
Istorie, Culturã. Studii în onoarea lui Marius Porumb, coordonat de Ciprian Firea, Cluj-
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Lungu, paroh între anii 1802-1835. 
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acestea şi cea de la biserica din Abrud-Sat (judeţul Alba), de pe care, 
înainte de a se fi pierdut în împrejurări necunoscute, Nicolae Iorga 
izbutise să descifreze iscălitura lui „Oprea zugrav, la Răşinari, 1820”,13 
dezvăluind astfel obârşia pictorului în Mărginimea Sibiului. Cercetări mai 
recente, au confirmat legătura acestui zugrav cu Răşinariul, unde se 
păstrează sau de unde provin mai multe icoane autentificate prin 
semnătura meşterului ori altele, care i-au putut fi atribuite pe 
considerente stilistice.  

Două lucrări semnate de Oprea, dintre care una se află în 
proprietatea unui locuitor al Răşinariului, iar cealaltă în custodia 
Arhiepiscopiei Sibiului, poartă mărturia însemnată de autor, a zugrăvirii 
acestora în anul 1808.14 

Acestor modeste icoane, prin care artistul a răspuns unor 
comenzi private, li s-au alăturat alte realizări, considerabil mai elaborate şi 
mai pretenţioase sub aspectul tratamentului plastic. Este vorba, mai întâi, 
de pictura murală a unei troiţe cu chilie, din Răşinari, cunoscută între 
localnici ca Troiţa „din Calea Poplăcii, de la Moară” (figura 4).  Inscripţia 
votivă, însemnată cu slove albe, frumos conturate, aminteşte că: „Această 
sfântă cruce este [cu] hramul S[fântul Ge]orgie şi S[fân]tul Dimitrie şi o au făcut 
dumnealui Dumitru Tălmă[cea]nu cu soţia lui Stanca cu toată [cheltuia]la lor, să le 
fie pomenire [an]ul 1811 a[u]gu[s]t 9. Zugrav Oprea la R[ăşinari]”. 

Se cuvine să remarcăm densitatea mare a scenelor care compun 
programul iconografic al troiţei, desfăşurate pe suprafaţa restrânsă, pe 
care a avut-o la dispoziţie meşterul, program de imagini complex, fiind 
revelator deopotrivă pentru înzestrarea artistică deosebită şi pentru 
cultura teologică pe care şi-a însuşit-o zugravul Oprea. Pe dimensiunea 
frontală a crucii a fost reprezentată scena „Răstignirii Mântuitorului”, iar 
pe revers, obişnuita icoană a „Epifaniei”. Programul continuă pe bolta 
baldachinului, cu un ciclu dezvoltat al „Patimilor şi Învierii Domnului” 
şi, mai departe, pe stâlpii aceluiaşi baldachin, cu o serie de compoziţii, 
care transcriu în termeni iconografici, în ordinea succedării acestora în 
calendar, duminicile şi sărbătorile din perioada liturgică a Penticostarului: 
„Duminica Sfintelor Paşti”, cu scena „Învierii Mântuitorului” (în cele 
două redactări, latină şi orientală), „Duminica Tomii”, „Duminica 
Femeilor Mironosiţe”, „Duminica slăbănogului”, „Duminica 

                                                           
13 Nicolae Iorga, Scrisori şi inscripţii ardelene şi maramureşene, volum II, Inscripţii şi însemnãri, 
Bucureşti, 1906, p. 30; Ştefan Meteş, ,,Din istoria artei religioase române (I)”, p. 128. 
14 Saveta-Florica Pop, Zugravii de la Rãşinari (1700-1848), tezã de doctorat (în manuscris), 
la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, alcãtuitã sub coordonarea prof. univ. dr. 
Alexandru Avram, p. 102, 516, figura 206; p. 517, figura 208. 
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samarinencei”, „Duminica orbului din naştere”, „Înălţarea Domnului”, 
„Duminica Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I Ecumenic” (reprezentată prin 
scena „Viziunii Sfântului Petru al Alexandriei”), „Duminica Pogorârii 
Duhului Sfânt”, „Duminica Tuturor Sfinţilor”. Se adaugă acestor imagini 
şi alte secvenţe, selectate dintr-un ciclu închinat Maicii Domnului 
(„Sfinţii Părinţi Ioachim şi Ana”, „Vizita Mariei la Elisabeta” dar şi 
„Acoperământul Maicii Domnului”) şi dintr-un altul, al „Naşterii şi 
copilăriei Mântuitorului”. Tot în seria scenelor evanghelice se înscriu 
icoana „Schimbării la Faţă” şi chipurile evangheliştilor, precum şi cele ale 
sfinţilor apostoli. Dintre imaginile biblice vechi testamentare, autorul a 
ales să-i reprezinte pe profeţi, dar şi pe sfinţii Arhangheli, pe Adam şi 
Eva, precum şi scena „Sacrificiului lui Avraam”. Istoria post-evanghelică 
a bisericii este evocată prin imagini de mucenici, cu un loc aparte rezervat 
sfinţilor patroni ai troiţei, Sfinţii Gheorghe şi Dimitrie, iar dintre 
muceniţe zugravul a ales să reprezinte chipul Sfintei Ecaterina. Aceleiaşi 
secţiuni din program îi corespund imaginile Sfinţilor Stâlpnici Daniil şi 
Simeon, precum şi figurile Sfinţilor Doctori Anarghiri Cosma şi Damian. 

În anul 1814, la trei trei ani după ce isprăvise lucrul la troiţa 
răşinăreană de pe Calea Poplăcii, zugravului Oprea i-a fost încredinţat să 
realizeze ansamblul mural al bisericii ortodoxe „Sfânta Paraschiva”, din 
Beneşti (comuna Alţâna, judeţul Sibiu), sat românesc de pe Valea 
Hârtibaciului. În prezent, vechea pictură, care a fost restaurată abia în 
anii din urmă, se conservă doar în zona absidei altarului şi pe peretele 
zidit al tâmplei. Atunci când am cercetat prima dată imaginile, pe măsură 
ce erau scoase la lumină de restaurator, de sub straturile de repictări, le-
am atribuit zugravului Ioan Grigorievici, lăsându-mă condus la această 
concluzie, care s-a demonstrat în cele din urmă greşită, de unele 
asemănări stilistice, pe care le-am constatat, cu picturile semnate de 
artistul craiovean, la Răşinari şi Cornăţel. Mai ştiam şi că în perioada de 
început a secolului al XIX-lea, când s-a pictat biserica din Beneşti, Ioan 
era preot     într-un sat nu foarte îndepărtat de această localitate, la 
Ghijasa de Sus, şi că zugravul a pictat icoane împărăteşti pentru tâmpla 
bisericii din Fofeldea,15 deci nu departe de locul în care e situat Beneştiul. 
Numele adevăratului autor al frescei de la Beneşti, cel al zugravului 
Oprea, precum şi semnalarea provenienţei acestuia de la Răşinari, au fost 
aspecte care au ieşit la iveală, abia atunci când, la încheierea lucrărilor de 
restaurare, i-a venit rândul ca să fie curăţată şi icoana de hram, a „Sfintei 
Cuvioase Paraschiva”, zugrăvită într-o ocniţă de pe faţada sudică a 
turnului clopotniţă. 
                                                           
15 Ioan Ovidiu Abrudan, „Repere pentru o biografie exemplarã”, pp. 197-212.  
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15 Ioan Ovidiu Abrudan, „Repere pentru o biografie exemplarã”, pp. 197-212.  

Rămâne, totuşi, valabil faptul evident, că între cei doi zugravi 
există o înrudire stilistică şi nu excludem posibilitatea ca în răstimpul 
destul de îndelungat cât s-a aflat în Răşinari, Ioan să fi fost mentorul 
tânărului Oprea. Dacă presupunerea s-ar dovedi corectă, atunci se explică 
şi prezenţa zugravului Oprea în această zonă a Văii Hârtibaciului, unde 
va fi fost invitat să lucreze, poate tocmai ca rezultat al recomandărilor 
făcute ctitorilor din Beneşti de Ioan Grigorievici. 

Deocamdată mai putem invoca cel puţin încă un argument în 
acest sens, şi anume descoperirea de curând, în colecţia de artă 
bisericească a Protopopiatului Ortodox de la Agnita, a celor trei icoane 
împărăteşti, „Iisus Hristos Marele Arhiereu”, „Maica Domnului cu 
Pruncul”, „Sfânta Paraschiva”, care provin de la biserica ortodoxă 
„Sfânta Cuvioasă Paraschiva” din Ţichindeal (comuna Nocrich, judeţul 
Sibiu), edificată la 1791 şi zugrăvită în interior de fraţii Ioan şi Alexandru 
Grecu, între anii 1815-1818. Pe icoana „Maicii Domnului cu Pruncul”, se 
găseşte însemnarea lăsată de mâna artistului, „Oprea zugrav Popovici 
Răşinari”. 

În fine, din anul 1818, datează şi o frumoasă icoană împărătească, 
a „Maicii Domnului cu Pruncul”, semnată de „Oprea Zu[grav] la 
Reş[inari]”, păstrată în biserica de lemn din Sadu, pe peretele nordic al 
naosului, iconostasul lăcaşului de închinare fiind zugrăvit mai târziu, la 16 
octombrie 1834, de pictorul Ioan Boicean.16 

Dacă i-am pomenit pe cei doi fraţi Grecu, să mai spunem că în 
aceeaşi colecţie de la Agnita, se păstrează o icoană iscălită de „Alixandru 
(Grecu) ot Săsăuş”, din anul 1809, care provine chiar din biserica 
acestei localităţi, în care se stabilise vestita familie de zugravi, cu origini în 
Arpaşu de Jos. 

Un alt zugrav care poate fi asociat şcolii de la Răşinari şi a cărui 
activitate s-a întins până în primele două decenii ale secolului al XIX-lea, 
a fost şi iconarul Ioan din Poiana. S-a crezut iniţial despre acest artist că 
nu şi-ar fi avut obârşia în satul din Mărginimea Sibiului, ci posibil în 
părţile Hunedoarei,17 ori în regiunea Văii Hărtibaciului. Pentru cea din 
urmă opinie pledase identificarea între iscăliturile artistului şi a uneia în 
care numele zugravului era redat în varianta completă, aceea de Ioan 
Hândoreanu, de unde şi presupunerea că localitatea sa de origine ar fi 
fost Henndorf-ul (actualmente Brădeni, judeţul Sibiu), sat de unde ar fi 

                                                           
16 Idem, Vechile biserici de lemn din ţinutul Sibiului, Sibiu, Editura Universitãţii „Lucian 
Blaga” din Sibiu/Editura Andreiana, 2010, p. 176. 
17 Ana Dumitran, Elena-Daniela Cucui, Saveta-Florica Pop, Elena Popescu, Stan 
Zugravul, Alba-Iulia, Editura Altip, 2011, p. 22. 
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venit la un moment dat, ca să se stabilească în Mărginime.18 La ora 
actuală, părerile istoricilor converg totuşi către plasarea originii lui Ioan în 
Poiana Sibiului,19 unde patronimul Hândoreanu este întâlnit frecvent. 
Întăresc această presupunere, pentru epoca corespunzătoare activităţii lui 
Ioan, câteva dintre inscripţiile votive, însemnate în biserica de lemn de la 
Poiana. Astfel, pe o icoană a „Maicii Domnului cu Pruncul”, pictată la 
1767, care a ocupat la origine un loc pe tâmpla bisericii, de unde a fost 
ulterior mutată în pronaos, apare notat ca donator un anume Dumitru 
Hondorianu. Probabil acelaşi poienar, însă cu numele prezentat într-o 
transcriere uşor modificată, Dumitru Hăndorianu, care a plătit o sumă de 
bani pentru pictarea unei alte icoane a „Hodighitriei”, care a înlocuit-o pe 
cea amintită, pe iconostasul aceleiaşi biserici, şi care a fost pictată de 
zugravul „Vasilie Munteanu din Sălişte”, la 1791. Şi tot în biserica de lemn, 
însă cuprins într-un cartuş în care sunt înseriate numele celor care au 
donat bani pentru pictura murală, realizată la 1771, e menţionat şi un 
Ioanu Hondoreanu.20 Foarte probabil aceşti donatori omonimi, localnici 
ai Poienii, erau rude ale zugravului Ioan. 

De altfel, Poiana Sibiului mai păstrează două dintre icoanele 
zugrăvite de artist. Prima, datând de la anul 1804, îi reprezintă pe „Sfânta 
Muceniţă Evdochia şi pe Sfântul Episcop Teodot” (figura 5), fiind 
comandă a unui anume Pătru Ban, iar cea de-a doua este o frumoasă 
cruce de procesiune pictată pe fond de aur, semnată şi datată la anul 
1817. 

Ioan este autorul şi al celor patru icoane mari, din primul registru 
al iconostasului, precum şi al uşilor împărăteşti ce au aparţinut bisericii 
„Buna Vestire”, de la Apoldu de Jos (zidită la 1818). Cu excepţia icoanei 
de hram, toate celelalte sunt semnate de meşter, în varianta „Ioan Zugravu 
Poiană” şi sunt datate la anul 1820.21 Doar peste câţiva ani, tot el iscălea şi 
pictura cu care a fost ornată o frumoasă piesă de mobilier liturgic, un 
analog sculptat,22 care se mai află încă în cult, în aceeaşi biserică de la 
Apoldu de Jos. Însemnate cu o caligrafie aleasă, cuvintele inscripţiei de 
dedicaţie amintesc că s-au pictat: „cu ajutoriu Sfintei Troiţă s-au făcut prin 

                                                           
18 Olimpia Coman-Sipeanu, Icoane pe sticlã din patrimoniul Muzeului Astra Sibiu. Colecţia 
„Cornel Irimie”, Sibiu, 2010; Ana Dumitran, Szöcs Fülöp Károly, Elena Bãjenaru, Icoane 
pe sticlã din Transilvania. Colecţia Szöcs, Alba-Iulia, Editura Altip, 2012, p. 13. 
19 Ana Dumitran, „Pictura româneascã în judeţul Alba pânã la mijlocul secolului al 
XIX-lea. Demersuri pentru o bazã de date”, în Patrimonium Apulense, numãr XII, 2012, 
pp. 77-78. 
20 Ioan Ovidiu Abrudan, Vechile biserici de lemn din ţinutul Sibiului, p. 91, 93. 
21 Ştefan Meteş, ,,Din istoria artei religioase române (I)”, p. 120, nota 4.  
22 Ibidem 
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cruce de procesiune pictată pe fond de aur, semnată şi datată la anul 
1817. 

Ioan este autorul şi al celor patru icoane mari, din primul registru 
al iconostasului, precum şi al uşilor împărăteşti ce au aparţinut bisericii 
„Buna Vestire”, de la Apoldu de Jos (zidită la 1818). Cu excepţia icoanei 
de hram, toate celelalte sunt semnate de meşter, în varianta „Ioan Zugravu 
Poiană” şi sunt datate la anul 1820.21 Doar peste câţiva ani, tot el iscălea şi 
pictura cu care a fost ornată o frumoasă piesă de mobilier liturgic, un 
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Apoldu de Jos. Însemnate cu o caligrafie aleasă, cuvintele inscripţiei de 
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18 Olimpia Coman-Sipeanu, Icoane pe sticlã din patrimoniul Muzeului Astra Sibiu. Colecţia 
„Cornel Irimie”, Sibiu, 2010; Ana Dumitran, Szöcs Fülöp Károly, Elena Bãjenaru, Icoane 
pe sticlã din Transilvania. Colecţia Szöcs, Alba-Iulia, Editura Altip, 2012, p. 13. 
19 Ana Dumitran, „Pictura româneascã în judeţul Alba pânã la mijlocul secolului al 
XIX-lea. Demersuri pentru o bazã de date”, în Patrimonium Apulense, numãr XII, 2012, 
pp. 77-78. 
20 Ioan Ovidiu Abrudan, Vechile biserici de lemn din ţinutul Sibiului, p. 91, 93. 
21 Ştefan Meteş, ,,Din istoria artei religioase române (I)”, p. 120, nota 4.  
22 Ibidem 

pornirea lui Ioan Cojocariu şi au plătit de împreună cu alţi făcători de bine acest 
sfânt iconostas din 18 fevrorie 1828. Ioan Hândorean Zugrav Poiană”. 

Un alt meşter iscusit al penelului, legat de „centrul important de 
iradiere şi şcoala de la Răşinari”, fiind considerat un ipotetic ucenic al 
dascălului de zugravi Stan,23 a fost şi Ioan din Poplaca, „artist activ în 
ultimul deceniu al secolului al XVIII-lea şi în primele decenii ale celui următor”.24 
Este valabilă şi pentru el aprecierea istoricului Marius Porumb, cu privire 
la orientarea caracteristică zugravilor din aceeaşi generaţie cu Ioan, care 
au activat în ţinuturile sibiene, la cumpăna dintre secole, şi anume că au 
fost „continuatori ai tradiţiilor artistice” postbrâncoveneşti, şi totodată 
„promotori ai unui nou stil, ce se îndepărtează lent de vechea pictură tradiţională”.25 
În cazul, de pildă, al lui Ioan Grigorievici, această metamorfoză stilistică 
nu s-a produs printr-o îndepărtare definitivă faţă de tradiţia picturii 
munteneşti, în care s-a format ca artist, ci s-a manifestat ca o evoluţie 
naturală şi „lentă”, aşa cum observă Marius Porumb, către forme de 
expresie adaptate unei noi sensibilităţi, mai apropiată de simţirea celor în 
mijlocul cărora a ales să trăiască şi să-şi câştige existenţa, ţărani români, 
locuitori ai satelor din apropierea Sibiului. Aceeaşi modificare a expresiei 
plastice, în maniera unui instrument adaptat să vibreze în consonanţă cu 
sensibilitatea populară, poate fi sesizată, într-o măsură mai mare sau mai 
mică, şi în operele zugravilor Oprea şi Ioan din Poiana. 

Prin Ioan din Poplaca se inaugurează, însă, o nouă etapă în 
evoluţia picturii bisericeşti din acest ţinut al Transilvaniei. În operele sale, 
zugravul s-a distanţat conştient, chiar dacă nu s-a desprins definitiv, faţă 
de modelele iconografice postbizantine, asimilând, în schimb, anumite 
procedee de reprezentare figurativă sau de ornamentică împrumutate din 
pictura occidentală. 

Ansamblurile murale sau icoanele semnate ori atribuite lui Ioan 
din Poplaca au fost încadrate cronologic între anii 1790-1825. Vom trece, 
însă, în revistă doar activitatea foarte prolifică a pictorului, din primele 
trei decenii ale secolului al XIX-lea.  

O primă icoană la care dorim să ne referim se păstra, până nu 
demult, în pronaosul bisericii „Sfânta Paraschiva”, din Gura Râului. O 
înfăţişează pe „Sfânta Muceniţă Marina” şi e semnată de Ioan zugravul, la 

                                                           
23 Saveta-Florica Pop, „Operele zugravului Ioan din Poplaca la Rãşinari”, în volumul 
Rolul patrimoniului în contextul crizei valorilor, coordonat de Avram Cristea, Nicolae Jan, 
Daniela Florian, Alba-Iulia, Editura Reîntregirea, 2013, pp. 161-185. 
24 Marius Porumb, „Rãşinari, centru de picturã din secolul XVIII”, în Transilvania, 
numãr 3, 2001, p. 33. 
25 Ibidem 
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anul 1802. O alta, asemănătoare prin decoraţia foarte fastuoasă a tronului 
şi ornamentica bogată a veşmintelor, o reprezintă pe „Sfânta Cuvioasă 
Paraschiva” (figura 6).26 A fost semnată de artist, însă nu se cunoaşte nici 
anul realizării, nici lăcaşul de închinare căruia i-a fost destinată, 
actualmente făcând parte din Colecţia Arhiepiscopiei Sibiului. 

La anul 1806, „Ioan ot Poplaca” semna, în această redactare a 
numelui său, pictura murală de pe poarta de zid, de la incinta bisericii 
ortodoxe a „Adormirii Maicii Domnului” din Boiţa27 (aceeaşi biserică la 
care va reveni şi în 1822, ca să picteze icoana hramului), pentru ca mai 
târziu (1807, 1808) să-şi aştearnă numele, cu frumoasa lui iscălitură, pe 
icoanele împărăteşti de la Tălmăcel (biserică pentru care va mai picta, în 
anul 1821, icoana „Maica Domnului cu Pruncul” şi cea a „Cuvioasei 
Paraschiva”, hramul bisericii).28 

Din anul 1812 datează patru foarte frumoase icoane împărăteşti, 
păstrate în Colecţia Arhiepiscopiei Sibiului, „Iisus Marele Arhiereu”-
datată 1812, „Maica Domnului cu Pruncul”-semnată ,,Ioan Zug[rav] 
Pop[laca]”, „Sfântul Ierarh Nicolae” şi „Sfântul Arhanghel Mihail”. 
Publicate cu câţiva ani în urmă, însă, fără a li se fi lămurit provenienţa,29 
am putut stabili, regăsindu-le menţionate între piesele înregistrate într-un 
vechi inventar al patrimoniului bisericii „Sfântul Nicolae”, din Turnişor 
(sat devenit între timp un cartier mărginaş al Sibiului), că au aparţinut 
acestui lăcaş de închinare. 

Pentru monumentalul edificiu de cult din Sadu (judeţul Sibiu), 
construit din ziduri de piatră şi cărămidă în anul 1720, prin grija 
episcopului unit Ioan Inochentie Micu, şi care a servit, începând din anul 
1788, comunităţii româneşti revenită la ortodoxie, Ioan din Poplaca a 
pictat, la 1813, icoanele împărăteşti, „Iisus Marele Arhiereu”-datată 1813, 
„Maica Domnului cu Pruncul” (figura 7)-semnată ,,Ioan Zug[rav] 
Pop[laca]”, „Sfântul Ierarh Nicolae” şi „Sfânta Treime”. 

Peste câţiva ani, Ioan din Poplaca va relua legătura cu răşinărenii, 
de data aceasta fiind invitat să picteze icoanele împărăteşti, care aveau să 

                                                           
26 Icoanei Sfintei Paraschiva i se mai pot asocia, cu mare probabilitate, alte trei icoane 
împãrãteşti, din cadrul aceleiaşi colecţii, „Iisus Hristos Mare Arhiereu”, „Maica 
Domnului cu Pruncul” şi „Sfântul Ierarh Nicoale”. Niciuna dintre ele nu a fost semnatã 
sau datatã de zugrav. 
27 Ştefan Meteş, ,,Din istoria artei religioase române (I)”, p. 129.  
28 Marius Porumb, Dicţionar de picturã veche româneascã din Transilvania. Secolele XIII-XVIII, 
Bucureşti, Editura Academiei Române, 1998, p. 184, 409; Idem, Un veac de picturã 
româneascã din Transilvania. Secolul XVIII, Bucureşti, Editura Meridiane, 2003, p. 124.  
29 Alina Geanina Ionescu, Icoane pe lemn şi sticlã din principalele colecţii sibiene, Sibiu, Editura 
Astra Museum, 2009, p. 115, 122. 
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26 Icoanei Sfintei Paraschiva i se mai pot asocia, cu mare probabilitate, alte trei icoane 
împãrãteşti, din cadrul aceleiaşi colecţii, „Iisus Hristos Mare Arhiereu”, „Maica 
Domnului cu Pruncul” şi „Sfântul Ierarh Nicoale”. Niciuna dintre ele nu a fost semnatã 
sau datatã de zugrav. 
27 Ştefan Meteş, ,,Din istoria artei religioase române (I)”, p. 129.  
28 Marius Porumb, Dicţionar de picturã veche româneascã din Transilvania. Secolele XIII-XVIII, 
Bucureşti, Editura Academiei Române, 1998, p. 184, 409; Idem, Un veac de picturã 
româneascã din Transilvania. Secolul XVIII, Bucureşti, Editura Meridiane, 2003, p. 124.  
29 Alina Geanina Ionescu, Icoane pe lemn şi sticlã din principalele colecţii sibiene, Sibiu, Editura 
Astra Museum, 2009, p. 115, 122. 

fie montate pe tâmpla de zid, din biserica „Sfânta Treime”, care fusese 
edificată pe una din colinele satului, în locul numit „Copăcele”. 
Construirea monumentalului lăcaş de închinare, al doilea de care urma să 
se servească numeroasa obşte ortodoxă a răşinărenilor, fusese demarată 
la 1801, însă, foametea şi războiul au întârziat finalizarea şantierului, până 
în anul 1815, când a fost, în cele din urmă, târnosit de episcopul Vasile 
Moga. 

Contribuţia lui Ioan din Poplaca s-a materializat în pictarea 
icoanelor împărăteşti: „Deisis”-datată la 1818, „Maica Domnului cu 
Pruncul”-semnată „De Ioan Z[ugrav]”, la 1817, „Sfântul Ierarh Nicolae”, 
„Încoronarea Fecioarei de către Sfânta Treime”-semnată, şi în zugrăvirea 
icoanei-crucifix, care s-a montat, ceva mai târziu, pe coronamentul 
tâmplei.30 

În legătură cu această din urmă componentă a ansamblului, 
Ştefan Meteş a invocat o mărturie epigrafică fără, însă, a indica 
provenienţa acesteia,31 în care se amintea că, „la anul 1824 dec. 22, s-au suit 
katreta bisericii cei nouă, la locul ei, fiind aşezată cu Ioan zugravul din Poplaca”.32 

Tot Ştefan Meteş mai pomeneşte şi de alte „4 icoane, care se aşează 
la altar, numai în postul Paştilor, de Ioan Zugravul, în 1818”.33 Este vorba de o 
tradiţie locală, încă vie în Răşinari, de a se acoperi icoanele împărăteşti de 
pe iconostas, în săptămânile Postului Mare, cu altele, ale căror subiecte 
evocă atmosfera de reculegere şi asceză, specifică acestei perioade a 
anului liturgic. 

Pentru că aceste icoane ale lui Ioan din Poplaca nu au fost încă 
publicate, credem că se cuvine să ne îndreptăm atenţia asupra lor. Tema 
iconografică a primei dintre ele este „Ecce Homo” (figura 8). 
Mântuitorul este istovit de cazne, cu trupul despuiat de veşminte, 
înlănţuit cu mâinile la spate de stâlpul din temniţa unde a fost schingiuit 
şi batjocorit. La picioarele lui Iisus torţionarii au abandonat flagelul, 
snopul de nuiele şi coroana de spini. Un text redă o stihire, cu cuvintele 
pe care Domnul le adresează Sfintei Fecioare: „O prea iubită Maica Mea, 
pătimesc ca pre Adam să-l mântuiesc”. 

În cel de-al doilea tablou, semnat de Ioan Zugravul, la anul 1818, 
a fost înfăţişată Maica Domnului (figura 9), stând singură şi cutremurată 
de durere. Un pumnal îi străpunge pieptul. Cuvintele unui alt stih sunt 

                                                           
30 Astãzi crucifixul este montat pe un postament aflat pe solee, în dreptul iconostasului. 
31 Credem cã este vorba despre un document manuscris, care conţine istoricul zidirii 
bisericii, pãstrat astãzi, însã, doar fragmentar, în muzeul parohial de la Rãşinari.  
32 Ştefan Meteş, ,,Din istoria artei religioase române (I)”, p. 130. 
33 Ibidem. 
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notate pe fondul întunecat: „O Fiul meu cel prea dulce, sabie cumplită au 
pătruns inima mea, văzându-ţi patima Ta”. 

A treia imagine îl reprezintă pe Sfântul Ioan Bogoslovul (figura 
10), în chipul în care apare în icoana moleniei. Rosteşte şi el o lamentaţie, 
transcrisă de pictor în cuvintele: „O prea dulce Iisuse, nu ne părăsi până în 
sfârşit, pre cei ce după Tine am venit!”. 

Ultima figură este cea a Sfintei Maria Magdalena (figura 11), 
purtând şi această icoană iscălitura lui Ioan Zugravul. Prăbuşită în 
genunchi, îi adresează Mântuitorului o mărturisire de credinţă: „O prea 
dulce Iis[use], cu de voie pătimeşti, ca din robie să ne izbăveşti!”. 

Sunt şi aceste patru imagini dovada orientării stilistice a 
zugravului de la Poplaca, către un limbaj pictural inspirat de arta 
apuseană. Nemaisimţindu-se încorsetat de condiţia supunerii faţă de 
normele tradiţionale, din iconografia răsăriteană, Ioan a profitat de 
această comandă, spre a-şi exersa liber meşteşugul, uzând de o manieră 
de reprezentare naturalistă a figurilor, care implică observarea din profil a 
personajelor şi, mai ales, reprezentarea veridică a anatomiei unui corp 
omenesc, dezbrăcat de veşminte. 

În fine, potrivit atribuirii făcute de cercetătoarea Saveta-Florica 
Pop, de numele lui Ioan din Poplaca se leagă împodobirea cu picturi 
murale a unei troiţe, din zona Mărginimii Sibiului. E vorba de troiţa zisă 
„dinspre munte”, de la Răşinari, pictată în anul 1825, şi semnată „Ioan 
Zugravul”.34 

Socotit cel mai talentat dintre zugravii formaţi în şcoala aceluiaşi 
maestru răşinărean Stan, după stabilirea acestuia la Orăştie,35 originar şi el 
din aceeaşi regiune a Mărginimii Sibiului, Vasile Munteanu din Sălişte 
şi-a înscris numele între cei mai prolifici creatori de artă bisericească, cu o 
operă, care acoperă perioada ultimului deceniu al secolului al XVIII-lea şi 
a primelor trei decenii ale secolului următor. 

Muzeul Brukenthal din Sibiu deţine cea mai veche icoană, despre 
care se ştie că a fost lucrată de Vasile Munteanu, la anul 1792. Un an mai 
târziu, în 1793, artistul se afla lângă Sibiu, în Turnişor (Neppendorf), 
unde se mai păstrează şi astăzi crucea cu moleniile, „zugrăvite de Vasile din 
Sălişte, la 20 martie”, pentru tâmpla acestei biserici ortodoxe.36 La Cacova 

                                                           
34 Saveta-Florica Pop, „Operele zugravului Ioan din Poplaca la Rãşinari”. 
35 Ana Dumitran, Elena-Daniela Cucui, Saveta-Florica Pop, Elena Popescu, Stan 
Zugravul, p. 22. 
36 Anul construirii bisericii ortodoxe din Turnişor este considerat 1812, însã, prezenţa 
acestei piese de pe iconostas poate împinge data edificãrii lãcaşului de cult pânã cãtre 
ultimul deceniu al secolului al XVIII-lea. 
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34 Saveta-Florica Pop, „Operele zugravului Ioan din Poplaca la Rãşinari”. 
35 Ana Dumitran, Elena-Daniela Cucui, Saveta-Florica Pop, Elena Popescu, Stan 
Zugravul, p. 22. 
36 Anul construirii bisericii ortodoxe din Turnişor este considerat 1812, însã, prezenţa 
acestei piese de pe iconostas poate împinge data edificãrii lãcaşului de cult pânã cãtre 
ultimul deceniu al secolului al XVIII-lea. 

(azi Fântânele, localitate componentă a oraşului Sălişte, judeţul Sibiu ), 
unde maestrul său Stan zugrăvise biserica, în anul 1771, Vasile a pictat 
scene, pe faţadele navei, în pronaos şi în pridvorul de sub turn, unde se 
mai poate citi pisania: „Ioan Coman(?) Zograv Dumnezeu să-l ierte(?). Vasile 
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37 Marius Porumb, Dicţionar de picturã veche româneascã din Transilvania, p. 125. 
38 Ioan Ovidiu Abrudan, Vechile biserici de lemn din ţinutul Sibiului, p. 93. 
39 Marius Porumb, Dicţionar de picturã veche româneascã din Transilvania, p. 196. 
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anul 1803. Fapt curios, însă, pe unul dintre stâlpii baldachinului, pe latura 
dinspre interior a acestuia, apare o a doua inscripţie, de această dată cu 
caracter votiv. Conţinutul este următorul: „Cu ajutorul Sfintei Troiţă s-au 
ridicat şi s-au zugrăvit această sfântă cruce, în zilele înălţatului împărat Franţiscus al 
Doilea, fiind vlădică de leagea grecească neunit Vasilie Moga, prin toată cheltuiala şi 
osteneala robilor lui Dumnezeu Nicolae... (urmează o lungă înşiruire de nume de 
ctitori, n. n.)”. Plecând de la menţionarea vlădicăi Vasile Moga, a cărui 
instalare în Ardeal s-a petrecut abia în anul 1811, reiese că actul de 
donaţie se referea la o intervenţie ulterioară, mai târzie cu cel puţin şapte 
ani, faţă de momentul când şi-a aplicat semnătura pe faţa troiţei dinspre 
stradă. 

Era posibil ca această a doua etapă să se fi petrecut la 1813, de 
când datează o icoană a „Încoronării Fecioarei” (figura 13), iscălită de el, 
şi o alta, cu Sfântul Ierarh Nicolae, care i se poate atribui cu certitudine, 
păstrate pe tâmpla bisericii din Sibiel, dedesuptul icoanelor împărăteşti. 

Tot pe atunci, mai precis în anul 1812, zugrăvise, împreună cu o 
rudă a sa, mai multe scene iconografice pe faţada sudică a bisericii din 
„Grui”, cu hramul ,,Sfântul Ioan Botezătorul”, chiar în localitatea natală, 
marcându-şi şi acolo contribuţia într-o inscripţie plasată în partea de sus 
a peretelui navei, chiar unde se realiza decroşul absidei principale: „Cu 
ajutorul Sfintei Troiţă s-au zugrăvit Botezul Domnului nostru Iis. Hs. şi Sf. 
Nicolae, cu cheltuiala dumnealor Ioan (?) Marcu... Nicolae Popovici Marcu (?) 
eri[ţele dumnealor] Stană, Stană (?)... Dumnealor şi la... anul 1812 Avg[ust]. 
Vasilie Muntean. Florian Mu[ntean] zugrav şi paroh Sălişte”. 

Altă dată, artistul a pictat singur, în pronaosul aceleiaşi biserici, 
scena cu „Sfânta Maria Egipteanca împărtăşindu-se de la stareţul 
Zosima”, notând alături că „această icoană au plătit[-o] Alăman... Vasilie 
Z[ugrav] iulie 1818”. 

Pentru perioada deceniului următor, al treilea al secolului al XIX-
lea, istoricul Ştefan Meteş40 citează o serie de icoane zugrăvite de Vasile 
Muntean, publicate, în anul 1906, de Nicolae Iorga. Redăm şirul acestor 
piese. La biserica din Veştem (judeţul Sibiu), istoricul a văzut o icoană, 
căreia nu i-a precizat tema, semnată de „Vasilie zugrav. Sălişte, în Ianuarie 
28”.41 Fără să amintească vreun temei, Ştefan Meteş datează această 
lucrare la anul 1820.42 O alta, cu „Sfântul Nicolae”, a fost înregistrată ca 
făcând parte din zestrea bisericii satului Amnaş (mai demult Amlaş, 

                                                           
40 Ştefan Meteş, ,,Din istoria artei religioase române (I)”, p. 129. 
41 Nicolae Iorga, Scrisori şi inscripţii ardelene şi maramureşene, volum II,  p. 201, nota 709. 
42 Ştefan Meteş, ,,Din istoria artei religioase române (I)”. 
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40 Ştefan Meteş, ,,Din istoria artei religioase române (I)”, p. 129. 
41 Nicolae Iorga, Scrisori şi inscripţii ardelene şi maramureşene, volum II,  p. 201, nota 709. 
42 Ştefan Meteş, ,,Din istoria artei religioase române (I)”. 

judeţul Sibiu). E semnată de „Vas[ile] zugr[av]. Ianuar 3, 1822, Sălişte”.43 La 
Biserica Ortodoxă din Dobârca, Nicolae Iorga a văzut o icoană cu 
iscălitura zugravului săliştean, de la „anul 1823, Ianuarie 3”44 (figura 14). Şi 
tot Ştefan Meteş aminteşte şi o ultimă lucrare cunoscută a zugravului 
Vasile Muntean, o reprezentare a „Maicii Domnului cu Pruncul”, pictată 
în 1829, la Răşinari, şi care se găsea la ora respectivă în colecţia Mariei 
Capşa-Istrati.45 Alte două icoane, cu reprezentarea „Maicii Domnului cu 
Pruncul”, se păstrează în colecţia Arhiepiscopiei Sibiului, fiind ambele 
semnate de zugrav, care le-a pictat după anul 1800, însă, depunerile de 
praf şi de funingine împiedică datarea lor mai precisă. 

„Lucrările lui Vasile Munteanu continuă tradiţia brâncovenească”, 
cultivată cu asiduitate de generaţiile pictorilor care s-au succedat la 
Răşinari, adăugând, aşa cum apreciază cercetătoarea Ioana Rustoiu, ,,un 
filon popular, dar şi influenţe ale stilului baroc. Sunt caracteristici de stil, pe care le 
întâlnim şi în pictura lui Savu Poienaru, a cărui activitate este probabil să fi 
început înaintea anului 1800”.46 

Savu Poienaru (1777-1829) a fost considerat întemeietorul unei 
alte şcoli artistice importante, în Laz (comuna Săsciori, judeţul Alba). Nu 
i se cunoaşte cu certitudine obârşia, însă, numele, care pare să fi fost la 
început o poreclă, pe care i-au atribuit-o locuitorii Lazului, satul în care s-
a stabilit la un moment dat, ar putea fi un indiciu că era originar din 
Poiana sau Săliştea Sibiului.47 „Stilul icoanelor lui îi atribuie o atare ascendenţă 
sibiană, izvodul acestora fiind o copie a celor realizate de Vasile Munteanu”.48 

Şi tot în părţile Sibiului, la Jina, se păstrează un ansamblu de 
imagini pe care le-a realizat, secondat fiind de fiul său Simion, în 
interiorul unui mic sanctuar cu funcţiune de osuar, construit din lemn, 
chiar în umbra bisericii pictate de maestrul său, Vasile Munteanu. 
Decorul bine conservat stă sub semnătura celor doi artişti, plasată pe 

                                                           
43 Nicolae Iorga, Scrisori şi inscripţii ardelene şi maramureşene, volum II, p. 40, nota 43. 
44 Ibidem, p. 90, nota 241. Icoana „Deisis” se pãstreazã la ora actualã în Colecţia 
Arhiepiscopiei Sibiului. 
45 Constantin Moisil, Colecţiuni particulare de antichitãţi în România, volum I, Colecţiunea Maria 
Istrati-Capşa, Bucureşti, 1911, apud Ştefan Meteş, ,,Din istoria artei religioase române (I)”, p. 
129, nota 11. 
46 Ioana Rustoiu, Icoanele Lazului, Alba-Iulia, Editura Altip, 2007, p. 23. 
47 Gheorghe Pavelescu, ,,Contribuţii la cunoaşterea picturii pe sticlã din Transilvania”, 
în Apulum, numãr I, 1939-1942, pp. 289-290. 
48 Ioana Rustoiu, Icoanele Lazului. 
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timpanul care închide bolta osuarului: „1827: iulie 12 Savu zugrav Simion 
zugra[v] din Laz”.49 

Această comandă a fost între ultimele împlinite de Savu, artistul 
trecând la cele veşnice în anul 1829. Fiul său, Simion Poenaru (1801-
1872), avea să-i continue opera, consacrându-se şi el de-a lungul vieţii 
aceluiaşi meşteşug al picturii bisericeşti. Activitatea sa prodigioasă, ca 
iconar pe lemn sau pe sticlă, a fost consemnată în multe localităţi din 
judeţul Alba, dar şi din ţinuturile sibiene, pe lângă Jina, la Tilişca, Rod ori 
Săliştea Sibiului.50 

Să reţinem dintre acestea o frumoasă cruce pictată pe ambele 
feţe, din naosul bisericii de lemn de la Poiana, în satul moşilor săi. Icoana 
se compune de fapt dintr-un ansamblu de trei cruci, cea pe care e 
răstignit Mântuitorul, mai mare, fiind flancată de crucile celor doi „făcători 
de rele”, aşa cum îi pomeneşte Evanghelia, Simion Poienarul notând, însă, 
în dreptul fiecăruia, şi numele care le-au fost atribuite în tradiţia apocrifă: 
„Gesta” şi „Blagor”. Gestas a fost socotit tâlharul care nu şi-a 
răscumpărat vina prin pocăinţă. Celălalt, pentru care Hristos, cel 
împreună cu ei răstignit, a înclinat balanţa milostivirii sale,  mântuindu-l 
din osânda veşnică şi ridicându-l cu sine în Rai, e cunoscut în literatura 
hagiografică mai adesea cu numele Dismas sau Tit. Pictorul i-a atribuit, în 
schimb, numele Blagor, transcriind probabil, într-o formă abreviată, 
sintagma „tâlharul cel înţelept”/„Razboinika blagorazumnago (Разбойника 
благоразумнаго)”, prin care era cunoscut în tradiţia slavă. 

Pe reversul icoanei crucifix, unde e ilustrată scena „Botezului 
Domnului”, pe verticala crucii centrale şi la baza acesteia, e consemnat că 
pictura „s-a lucrat de robii lui Dumnezeu Ilie Dobrotă cu soţia sa Ana [ca] să le fie 
pomenire”, de către Simion Zugrav din Laz. 

În cel de-al treilea deceniu al secolului al XIX-lea, cursul evolutiv 
al picturii bisericeşti transilvănene avea să fie îmbogăţit, printr-o nouă 
afluenţă culturală venită dinspre Ţara Românească, nutrind, la fel cum s-a 
întâmplat şi în secolul precedent, conştiinţa unităţii spirituale a românilor, 
indiferent de care parte a Carpaţilor s-ar fi aflat.  

Plecat încă de foarte tânăr din Boiţa (judeţul Sibiu), satul său de 
baştină, aşezat chiar la intrarea Oltului în defileul prin care se asigura 
trecerea dinspre Podişul Transilvaniei, către Câmpia Dunării, mânat de 

                                                           
49 Marcela Necula, ,,Un ansamblu de picturã al zugravului Simion de la Jina”, în Studii şi 
cercetãri de Istoria Artei. Seria Artã Plasticã, tom 25, 1978, pp. 210-219; Ioan Ovidiu 
Abrudan, Vechile biserici de lemn din ţinutul Sibiului, p. 189. 
50 Biografia zugravului Simion Poienaru din Laz a fost reconstituitã amãnunţit de Ioana 
Rustoiu (a se vedea: Ioana Rustoiu, Icoanele Lazului, pp. 23-25). 
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dorinţa de a intra frate, într-una din mănăstirile din ţinutul corbilor, de la 
Argeş şi Vâlcea, cel care primise la botez numele profetului Ilie avea să-şi 
descopere şi o a doua vocaţie. A fost îndemnat şi sprijinit de cei care l-au 
adoptat, ca pe un fiu duhovnicesc, arhimandriţi din aşezămintele creştine 
de spiritualitate şi cultură, pe unde a poposit, să-şi însuşească cunoştinţele 
teologice, dar şi să-şi cultive înclinaţia nativă, pentru meşteşugul artistic. 
L-au îndrumat pentru aceasta către şcolile de zugravi care fiinţau, la 
sfârşitul veacului al XVIII-lea, pe lângă mănăstirile din apropierea 
Bucureştilor, de la Cernica, Căldăruşani şi Pasărea. Instrucţia pe care a 
dobândit-o acolo l-a calificat să devină, în cursul primelor două decenii 
ale secolului al XIX-lea, unul dintre cei mai de folos colaboratori ai 
episcopului Iosif Sevastias, în proiectul acestuia de recuperare a 
preţioaselor vestigii de artă bisericească din cuprinsul eparhiei Argeşului. 

Primele menţiuni documentare ale zugravului din Boiţa sunt în 
legătură cu activitatea sa de restaurator al picturilor murale, de la biserica 
episcopală din Curtea de Argeş (cca. 1800-1815), apoi de la mănăstirile 
vâlcene Bistriţa (1811) şi Cozia (1815). Ca pictor iconar a realizat mai 
multe comenzi, pentru familia negustorului sibian Hagi Constantin Pop 
(la 1803 şi 1811). 

Motivul pentru care îl amintim în aceste rânduri pe Ilie Zugravul, 
care fiind tuns în monahism a primit numele de Isaia, este legat de 
împrejurarea revenirii sale la Boiţa, unde consătenii  edificaseră, cu preţul 
unor însemnate sacrificii materiale, pe parcursul unui întreg deceniu, o 
monumentală biserică, sfinţită şi aşezată sub hramul „Adormirii Maicii 
Domnului”, de către episcopul Vasile Moga, în anul 1822.51 S-a 
considerat îndatorat faţă de obştea de care nu se socotea deloc înstrăinat, 
să contribuie din darul ales, cu care fusese el însuşi înzestrat de pronia 
cerească, la împlinirea acestei jertfe aduse lui Dumnezeu, în memoria 
părinţilor săi. Contribuţia sa a însemnat zugrăvirea icoanelor împărăteşti, 
pentru tâmpla lăcaşului de închinare, lucru pentru care nu a cerut vreo 
plată. Cunoaştem acest lucru din lectura inscripţiilor lăsate chiar de mâna 
artistului, în care se afirma că „aceste sfinte icoane s-au zugrăvit de mine, cel mai 
mic şi zmerit între zografi, Isaia Monah, iară pre mirenie numele meu Ilie, 1819 
(cu litere şi cifre), şi s-au dăruit sfintei beseareci la Boiţa, satul naşterii meale, pentru 
a mea pomenire şi a părinţilor mei, cu tot neamul lor”52 (figura 15). 

                                                           
51 Ioan Albescu, ,,Meşteri iconari de la Boiţa, jud. Sibiu”, în Îndrumãtor bisericesc pe anul 
comun de la Hristos 1983, an 131, 1983, pp. 58-60. 
52 Ioan Ovidiu Abrudan, ,,Un model inedit de reprezentare a Sfintei Fecioare Maria cu 
Pruncul în iconografia româneascã a secolului al XIX-lea”, în Apulum, numãr LII, 2015, 
pp. 108-109.  
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Pe aceeaşi tâmplă a bisericii, icoana „Sfântului Ierarh Nicolae”, 
cea a hramului, cu „Adormirea Maicii Domnului”, precum şi uşile 
împărăteşti şi cele diaconeşti sunt pictate de un alt boicean, care 
semnează ,,Georgie zograf, la 20 mai 1827”, ucenic, aşa cum a ţinut să 
noteze în aceeaşi inscripţie, al dascălului Stoian. Şi tot el a fost autorul 
icoanelor împărăteşti din biserica localităţii apropiate, de la Sebeşul de Jos 
(comuna Turnu Roşu, judeţul Sibiu), datate la 3 iulie 1827. 

În muzeul parohial de la Turnu Roşu, se păstrează icoanele 
împărăteşti, „Iisus Hristos Marele Arhiereu”, „Maica Domnului cu 
Pruncul”, „Sfântul Ierarh Nicolae” şi „Sfântul Arhanghel Mihail”, care 
provin probabil chiar de la biserica de aici, cu hramul ,,Sfântul Nicolae”. 
Pe icoana Mântuitorului meşterul a lăsat următoarea inscripţie votivă : 
,,Georgie Zugraf. Aceste sfinte 4 icoane s-au plătit tot lucrul de dumnealui kir 
Dimitrie Herţa ot Săliştea, spre veacinică pomenire la tot neamul [său]. La leatul 
1828 octo. 29”. 

Legat, prin origine, de satul de pe malurile Oltului şi de Isaia 
Monahul, fiind fratele mai mic al acestuia, a fost şi zugravul Ioan din 
Boiţa. Îl aflăm prima dată la anul 1815, ucenicind pe lângă Isaia, la 
mănăstirea Cozia, fiind trimis de acesta să aducă la Sibiu, lui Zenovie 
Hagi Pop, mai multe icoane restaurate de ei, pentru biserica din 
suburbiul iosefin.53 Semnătura sa, „Ioan zugrav, Boiţa, 21 octombrie 1834”, se 
găsea pe o icoană, astăzi pierdută, care aparţinuse bisericii ortodoxe din 
Sebeşul de Jos, şi aşa cum am notat mai sus, pe icoanele de pe tâmpla 
bisericii de lemn din Sadu. Se mai păstrează astăzi, în colecţia 
Protopopiatului Ortodox de la Avrig, o cruce pictată de „Ioan Zugraf 
Boiţa, 1854”. 

De departe, însă, figura cea mai prezentă în cursul deceniului al 
patrulea, prin icoanele executate în bisericile din ţinuturile sibiene, a fost 
a unui zugrav peregrin, Dimitrie Dimitriu.54 Venit în Ardeal, de la 
Bucureşti, după ce trecuse pe la Râmnicu Vâlcea, a poposit pentru mai 
multă vreme în Sibiu, unde şi-a organizat atelierul, icoanele sale amintind 
prin inscripţii de acest oraş, ca de o reşedinţă a artistului. Aici a început 
să picteze icoane, pentru mai multe biserici de prin părţile Oltului şi ale 
Mărginimii Sibiului şi chiar pentru oraşul de pe Cibin.  

                                                           
53 Nicolae Iorga, Istoria Românilor în chipuri şi icoane, volum III, Negoţul şi meşteşugurile în 
trecutul românesc, Bucureşti, Editura Minerva, 1906, pp. 239-240, nota 6. 
54 O schiţã a biografiei artistice a lui Dimitrie Dimitriu se poate urmãri la: Ioan Ovidiu 
Abrudan, „Dimitrie Dimitriu, the Painter from Wallachia”, în Acta Mvsei Brukenthal, 
numãr VII/2, 2012, pp. 333-352. 
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53 Nicolae Iorga, Istoria Românilor în chipuri şi icoane, volum III, Negoţul şi meşteşugurile în 
trecutul românesc, Bucureşti, Editura Minerva, 1906, pp. 239-240, nota 6. 
54 O schiţã a biografiei artistice a lui Dimitrie Dimitriu se poate urmãri la: Ioan Ovidiu 
Abrudan, „Dimitrie Dimitriu, the Painter from Wallachia”, în Acta Mvsei Brukenthal, 
numãr VII/2, 2012, pp. 333-352. 

La fel ca Isaia Monahul, s-a instruit în atelierele de la mănăstirile 
bucureştene, Cernica, Căldăruşani şi Pasărea. Modelele iconografice după 
care s-a ghidat sunt, de altfel, foarte apropiate de cele pe care le întâlnim 
şi în opera contemporanului său, tot un bucureştean, zugravul Nicolae 
Polcovnicul (1788-1842), despre care ştim că s-a format în aceeaşi şcoală 
mănăstirească de zugrăvie, pe unde aveau să ajungă mai târziu, ucenicind, 
şi Gheorghe Tattarescu şi Nicolae Grigorescu. 

Trecându-le în revistă, operele lui Dimitrie Dimitriu alcătuiesc 
ansambluri decorative ale unor tâmple, executate pentru mai multe 
biserici, dar şi portrete de preoţi sau fruntaşi ai obştilor, de prin satele pe 
unde a trecut în drumurile lui. 

Prima biserică pentru care a lucrat Dimitrie Zugravul a fost cea 
cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, din localitatea Sebeşu de Jos 
(comuna Turnu Roşu). Din ansamblul lucrărilor care decorau tâmpla, se 
mai păstrează în prezent, în muzeul parohial, doar uşile împărăteşti. 
Socotim, însă, că de la această biserică provin icoanele împărăteşti, „Iisus 
Hristos”, „Maica Domnului cu Pruncul”, „Sfântul Ierarh Nicolae” şi 
„Adormirea Maicii Domnului”, pictate la Sibiu, în 30 noiembrie 1829, de 
Dimitrie Dimitriu zugravul, piese care se află la ora actuală asamblate pe 
tâmpla bisericii din Bungard (comuna Şelimbăr, judeţul Sibiu). Au fost 
aduse şi montate pe această catapeteasmă, confecţionată în anul 1935, cu 
scopul de a înlocui iconostasul brâncovenesc original, transferat în acel 
an în paraclisul mitropolitan, de la Academia Teologică Andreiană.55 

Tot în atelierul de la Sibiu a pictat Dimitrie Dimitriu şi uşile 
împărăteşti şi cele diaconeşti, pentru iconostasul zidit al bisericii „Sfântul 
Nicolae”, de la Porceşti (azi Turnu Roşu). La baza icoanei care-l 
înfăţişează pe Moise Proorocul (uşa diaconească din stânga) e notat: 
„Sibiu, în 26 de iulie anul 1831, Dimitrei Dimitriu zugr”. 

Probabil, începând chiar din acelaşi an, artistul a fost angajat de 
Zenovie Hagi Pop, ca să picteze iconostasul Bisericii din Groapă. Şi tot 
în atelierul sibian va lucra, în octombrie 1832, icoanele împărăteşti pentru 
biserica ortodoxă din Sebeşu de Sus (comuna Racoviţa, judeţul 
Sibiu)(figura 16).  

O ultimă lucrare însemnată a consacrat-o Dimitrie Zugravul 
bisericii „Sfânta Treime”, din Răşinari. Aşa cum aminteam mai sus, 
existase aici, până în anul 1830, o tâmplă zidită din cărămidă, cu icoane 
zugrăvite de Ioan din Poplaca, pe care răşinărenii au hotărât să o 
înlocuiască cu un iconostas din lemn, decorat somptuos, cu ornamente 
                                                           
55 Idem, Vechiul iconostas de la Bungard, Sibiu, Editura Universitãţii „Lucian Blaga” din 
Sibiu, 2010, p. 151. 
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sculptate şi poleite cu aur. Realizarea ansamblului iconografic i-a fost 
încredinţată lui Dimitrie Dimitriu. Ştim că cel puţin icoanele împărăteşti 
(figura 17.1, 17.2) le-a zugrăvit la Râmnicu Vâlcea, în 1834. Pentru 
realizarea celorlalte numeroase scene, credem că artistul şi-a mutat 
atelierul chiar la Răşinari, unde pare să fi locuit o vreme, chiar dacă cu 
întreruperi, între anii 1832 şi 1835. În acest interval de timp se înscriu şi 
cele patru portrete care ne-au rămas de la el.  

Primul, socotindu-le în ordine cronologică, este cel al 
venerabilului preot răşinărean Iacob Izdrail (colecţie privată), pictat în 
anul 1832 (figura 18). Fusese paroh, mai întâi la biserica veche, începând 
din anul 1761 şi până la 1809. Numele său a fost menţionat la anul 1815, 
când s-a numărat printre preoţii care au oficiat, alături de episcopul 
Vasile Moga, la slujba de sfinţire a bisericii „Sfânta Treime”. Nu e o 
întâmplare că prin fereastra încăperii, în care pozează preotul, în tabloul 
lui Dimitriu, se poate recunoaşte în plan îndepărtat silueta acelei noi 
biserici „de la Copăcele”. 

Următorul portret (colecţie privată), datând din anul 1834, este 
tot al unui preot, Ioan Izdrail, fiul  lui Iacob, fapt care ar indica 
posibilitatea ca zugravul să fi fost găzduit pe timpul şederii sale în 
Răşinari, chiar în casa acestei familii preoţeşti.  

În anul care a urmat, Dimitrie Dimitriu i-a portretizat pe doi 
dintre fruntaşii localităţii cu specific pastoral. E vorba de portretul lui 
Şerb Jianu (actualmente în colecţia Muzeului Naţional Brukenthal) şi de 
cel al lui Coman Mitrea (colecţie privată). 

Preocuparea pentru reprezentarea naturalistă a figurii omeneşti, 
pentru înregistrarea cu destulă subtilitate a ceea ce a putut surprinde 
caracteristic în psihologia fiecărei persoane, care i-a servit de model, l-au 
calificat pe zugravul Dimitrie Dimitriu să se numere între artiştii 
consideraţi drept precursori ai artei moderne româneşti. Asemenea 
calităţi, care i-au fost atribuite pe bună dreptate, atunci când s-a aflat în 
ipostaza de portretist, s-au răsfrânt, însă, şi asupra operelor religioase, cu 
care a înzestrat bisericile din ţinuturile sibiene, marcând astfel o turnură 
în evoluţia acestui gen, care a însemnat o desprindere decisivă de 
viziunea şi tehnicile tradiţionale, fenomen care va continua să se afirme 
în creaţiile artiştilor din generaţia care i-au urmat lui Dimitriu şi ai cărei 
exponenţi de frunte aveau să se afirme, în cea de-a doua jumătate a 
secolului al XIX-lea, pictori precum sălişteanul Constantin Georgescu 
(†1886) sau braşovenii Constantin Lecca (†1887) şi Mişu Popp (†1892). 

Cel din urmă zugrav de icoane, executate pentru biserici din 
localităţile sibiene, a cărui activitate se poate încadra în perioada păstoririi 
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în Ardeal a lui Vasile Moga este un braşovean, Constantin Boghină cel 
Tânăr. Fiu al prolificului pictor muralist şi de icoane Constantin Ilie alias 
Boghină (1750-1820), care fusese şi „diacon şi cântăreţ al bisericii 
Bolgarsechiului (Şcheiului, n. n.)”,56 Constantin Junior va fi învăţat meseria 
artistică, lucrând alături de tatăl său, dar poate, la fel ca şi acesta, şi într-
una dintre şcolile de zugravi, care funcţionau, aşa cum am văzut, pe lângă 
mănăstirile din jurul Bucureştilor. „Adept al manierei occidentale”, s-a afirmat 
din câte cunoaştem până acum exclusiv ca zugrav de icoane, dintre care 
au fost deja identificate două, pictate pe sticlă, datând din anul 1851, de la 
biserica din Cărpiniş (comuna Gârbova, judeţul Alba).57 

În judeţul Sibiu, lucrările sale au avut ca destinaţie două mari 
biserici ale Mărginimii. Se cuvine să remarcăm mai întâi prezenţa, în 
spaţiul atât de generos al naosului bisericii „Sfinţii Arhangheli Mihail şi 
Gavriil”, din Poiana Sibiului, amplasate pe pereţii celor două abside 
laterale, a cinci icoane pictate pe panouri de lemn de dimensiuni 
impresionante. Primele trei, reprezentându-i pe „Iisus Hristos Marele 
Arhiereu” şi „Maica Domnului cu Pruncul” şi tema „Încoronării 
Fecioarei Maria în slavă, în prezenţa sfinţilor mari mucenici Gheorghe şi 
Dimitrie” nu au fost semnate ori datate de artist.  Însă, pe icoana 
„Sfântului Ierarh Nicolae”, inscripţia votivă notează faptul că „această 
icoană s-au plătit de Costandin Opriean cu soţia sa Ioană, Ano 1839”. Pe icoana 
hramului bisericii, cea a „Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil”, aflăm o a 
doua inscripţie, care consemnează că „aceste icoane (deci toate cele cinci, n. n.)  
s-au zugrăvit de Costandin Bog[h]ină Zugravu Braşov, la anul 1839 fevrorie 7”, şi 
că „această icoană s-au plătit de Neculae Bâja”. Îi pot fi atribuite, cu 
certitudine, aceluiaşi Constantin Boghină Junior, patru icoane de 
dimensiuni mai reduse, „Deisis”, „Maica Domnului cu Pruncul”, 
„Sfântul Ierarh Nicolae”, „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, amplasate 
în pronaos, la fel ca şi patru icoane mici, de închinare, montate 
corespunzător pe tâmplă, sub fiecare dintre icoanele împărăteşti 
zugrăvite, la sfârşitul secolului al XIX-lea, de pictorul săliştean 
Constantin Georgescu. 

Cea de-a doua biserică, care poartă acelaşi hram al „Sfinţilor 
Arhangheli”, pentru care a lucrat Constantin Boghină cel Tânăr, este cea 
a satului Rod, învecinat cu Poiana Sibiului. Formula este asemănătoare, 
cuprinzând tot un număr de cinci icoane împărăteşti, însă, nu atât de 
mari, precum cele de la Poiana. Pe tâmplă sunt montate, cu dispunerea 
cuvenită: cea reprezentându-l pe „Iisus Hristos Marele Arhiereu” (cu 
                                                           
56 Marius Porumb, Dicţionar de picturã veche româneascã din Transilvania, pp. 47-48. 
57 Ana Dumitran, „Pictura româneascã în judeţul Alba”, p. 74. 
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notaţia: „Această icoană s-au plătit de Ioan Ban, cu soţiea sa Chiva, la Ano 
1842”); a „Maicii Domnului cu Pruncul” (cu notaţia lizibilă doar parţial: 
„Această icoană au dăruit... lor Dumitru Bac..., cu soţia sa... şi Oprea Tomă cu 
soţia sa... Manu din Sălişte”); a „Sfântului Ierarh Nicolae” (cu notaţia: 
„Această icoană au plătit Nicolae Fântână Burlac din Poiană, 1844”); şi cea a 
„Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil” (cu notaţia: „Această icoană au 
făcut-o dumnealor Simion Lazăr, Bucur [C]homan la beserica Rod, la ano 1844”). 
Cea de-a cincea icoană, reprezintă scena „Încoronării Sfintei Fecioare în 
Slavă” şi a fost aşezată pe peretele nordic al naosului, în vecinătatea 
amvonului. În partea de jos a panoului e scris că: „Această icoană au plătit-o 
dumnealor Ioan Aldea, Zaharia Aldea, Pavel Aldea spre veşnica  pomenire şi s-au 
zugrăvit de Costandin Bog[h]ină Zugrav Braşovean, Ano 1843”. 

 
 

Mural Painters and Image Artists in the Churches from Sibiu  
during the Pastorate of Bishop Vasile Moga  

 
(Abstract) 

 
The bishop Vasile Moga’s archpastorate in Transylvania has had for the 

Romanians the significance of a propitious period under the aspect of the ecclesiastical 
art. The fact that an hierarch from their branchhas managed to establish his residence at 
Sibiu after more than a century since the interruption of the sequence of the Romanian 
Orthodox bishops in Transylvania has been a motive of hope and faith. The impact of 
this impulse has been felt early in the sphere of the ecclesiastical architecture where the 
Transylvanian Romanians’ desire of spiritual and material emancipation has been better 
manifested. The Orthodox parish churches, built in this period due to the material 
sacrifice of the clergy and of the faithful, have gained the monumental dimension of 
worship edifices which have been the reason in which the other confessions have been 
taking pride. This has represented a victory, especially that since the disappearance in 1714 
of the ruler Constantin Brâncoveanu, the last great protector of the Orthodox 
Transylvanians, the founding initiative has remained entirely in the responsibility of the 
parish communities. In spite of this, during the entire 18th century and even at the 
beginning of the 19th century, the Romanian art from the inner of the Carpathian arch has 
been nourished by the spirit of the voivodal foundations from the southern Transylvania. 
But the post-Brâncoveanu artistic current has broken ground in the Transylvanian parts 
especially due to the activity of the peregrin artists coming from Olt or Munthenia and to 
a lesser extent due to the works of the native-born painters who have acquired the image 
paint craft both above the Carpathians, in the tool houses functioning around the 
monasteries from Hurezi, Curtea de Argeş or Cozia and also as apprentices in the local 
artistic centers from Răşinari and Săliştea Sibiului. In their last works, in particular in those 
belonging to the generations of painters from Vasile Moga’s period, the literate 
ecclesiastical art has met the popular creating spirit, moving to ways of expression 
defining a new sensibility, closer to the emotions of those to whom these creations have 
been addressed to, the Romanian peasants from the southern Transylvanian villages. 

Keywords: Transylvania, Vasile Moga, church, painters, artists. 
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Figura 1.1, 1.2: Popa Ioan Grigorievici Zugravul, Răşinari, Biserica 
„Sfânta Cuvioasă Paraschiva”, pictură murală sub turnul-clopotniţă 

(1785), detalii din scena „Judecăţii de Apoi” 
 

Astra Sabesiensis
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Figura 2: Popa Ioan Grigorievici Zugravul, Fofeldea, Biserica „Sfântul 

Vasile cel Mare”, „Maica Domnului cu Pruncul” (1809), icoană 
împărătească 
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Figura 2: Popa Ioan Grigorievici Zugravul, Fofeldea, Biserica „Sfântul 

Vasile cel Mare”, „Maica Domnului cu Pruncul” (1809), icoană 
împărătească 

 
 
 

 

 
Figura 3: Popa Ioan Grigorievici Zugravul, Fofeldea, Biserica „Sfântul 

Vasile cel Mare”, „Sfântul Vasile cel Mare” (1809), icoană de hram 

Astra Sabesiensis
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Figura 4: Zugravul Oprea din Răşinari, Răşinari, Troiţa „din Calea Polăcii, 

de la Moară” (1811), picturi murale 
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Figura 4: Zugravul Oprea din Răşinari, Răşinari, Troiţa „din Calea Polăcii, 

de la Moară” (1811), picturi murale 

 
 
 

 
 

Figura 5: Zugravul Ioan Hândorean din Poiana, Poiana Sibiului, Biserica 
„Adormirea Maicii Domnului”, „Sfânta Muceniţă Evdochia şi Sfântul 

Episcop Teodot” (1817), icoană pe lemn 
 
 
 

Astra Sabesiensis
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Figura 6: Zugravul Ioan din Poplaca, Gura Râului, Biserica „Sfânta 
Cuvioasă Paraschiva”, „Sfânta Muceniţă Marina” (1802), icoană pe lemn 
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Figura 6: Zugravul Ioan din Poplaca, Gura Râului, Biserica „Sfânta 
Cuvioasă Paraschiva”, „Sfânta Muceniţă Marina” (1802), icoană pe lemn 

 
 
 

 
 

 
 

Figura 7: Zugravul Ioan din Poplaca, Sadu, Biserica „Adormirea Maicii 
Domnului”, „Maica Domnului cu Pruncul” (1813), icoană împărătească 

(detaliu) 
 
 
 

 

Astra Sabesiensis
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Figura 8: Zugravul Ioan din Poplaca, Răşinari, Biserica „Sfânta Treime”, 

„Ecce Homo” (1818) 
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Figura 8: Zugravul Ioan din Poplaca, Răşinari, Biserica „Sfânta Treime”, 

„Ecce Homo” (1818) 

 
Figura 9: Zugravul Ioan din Poplaca, Răşinari, Biserica „Sfânta Treime”, 

„Maica Domnului” (1818) 

Astra Sabesiensis

617



 
Figura 10: Zugravul Ioan din Poplaca, Răşinari, Biserica „Sfânta 

Treime”, „Sfântul Ioan Bogoslovul” (1818) 
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Figura 10: Zugravul Ioan din Poplaca, Răşinari, Biserica „Sfânta 

Treime”, „Sfântul Ioan Bogoslovul” (1818) 
 

 
Figura 11: Zugravul Ioan din Poplaca, Răşinari, Biserica „Sfânta 

Treime”, „Sfânta Maria Magdalena” (1818) 

Astra Sabesiensis
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Figura 12: Zugravul Vasile Munteanu din Sălişte, Sibiel, Troiţa „din curtea 

văduvei Ciortea Marina” (1803-1813), pictură murală 
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Figura 12: Zugravul Vasile Munteanu din Sălişte, Sibiel, Troiţa „din curtea 

văduvei Ciortea Marina” (1803-1813), pictură murală 

 

 
Figura 13: Zugravul Vasile Munteanu din Sălişte, Sibiel, Biserica „Sfânta 

Treime”, „Încoronarea Fecioarei” (1813), icoană de hram 
 

Astra Sabesiensis

621



 
 
 

 
 
 

Figura 14: Zugravul Vasile Munteanu din Sălişte, Dobârca, Biserica 
Ortodoxă, „Deisis” (1823), icoană împărătească 
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Figura 14: Zugravul Vasile Munteanu din Sălişte, Dobârca, Biserica 
Ortodoxă, „Deisis” (1823), icoană împărătească 

 
 

 
 

 
Figura 15: Zugravul Isaia Monahul, Boiţa, Biserica „Adormirea Maicii 
Domnului”, „Maica Domnului cu Pruncul” (1819), icoană împărătească 

Astra Sabesiensis
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Figura 16: Zugravul Dimitrie Dimitriu din Ţara Românească, Sebeşu de 
Sus, Biserica „Sfinţii Apostoli”, „Maica Domnului cu Pruncul” (1832),  

icoană împărătească 
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Figura 16: Zugravul Dimitrie Dimitriu din Ţara Românească, Sebeşu de 
Sus, Biserica „Sfinţii Apostoli”, „Maica Domnului cu Pruncul” (1832),  

icoană împărătească 
 

 
 

Figura 17. 1: Zugravul Dimitrie Dimitriu din Ţara Românească, 
Răşinari, Biserica „Sfânta Treime”, „Sfântul Nicolae” (1834), icoană 

împărătească 
 

Astra Sabesiensis
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Figura 17. 2: Zugravul Dimitrie Dimitriu din Ţara Românească, 
Răşinari, Biserica „Sfânta Treime”, „Sfântul Nicolae” (1834),  

icoană împărătească (detaliu) 
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Figura 17. 2: Zugravul Dimitrie Dimitriu din Ţara Românească, 
Răşinari, Biserica „Sfânta Treime”, „Sfântul Nicolae” (1834),  

icoană împărătească (detaliu) 
 
 

 
 

 

 
Figura 18: Zugravul Dimitrie Dimitriu din Ţara Românească, Răşinari, 

„Portretul preotului Iacob Izdrail din Răşinari” (1832) 
 
 
 
 
 

Astra Sabesiensis

627



  

Supliment nr. 1, 2017

628



  LISTA AUTORILOR 
 
Mircea-Gheorghe ABRUDAN, Doctor în istorie, Universitatea 
,,Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca; Academia Română, Filiala Cluj-Napoca-
Institutul de Istorie Naţională ,,George Bariţiu”; 
e-mail: mirceapadre@yahoo.com. 
 
Ioan Ovidiu ABRUDAN, Lector Universitar Doctor, Universitatea 
,,Lucian Blaga” Sibiu; 
e-mail: abrudanioanovidiu@yahoo.com. 
 
Ovidiu BOC, Doctor în istorie, Universitatea ,,1 Decembrie 1918” 
Alba-Iulia; 
e-mail: ovidiuboc26@gmail.com. 
 
Ana GRAMA BRESCAN, Doctor în istorie, Complexul Naţional 
Muzeal ASTRA Sibiu; 
e-mail: gramaana@gmail.com. 
 
Florin DOBREI, Conferenţiar Universitar Doctor, Universitatea 
,,Eftimie Murgu” Reşiţa; 
e-mail: f.dobrei78@gmail.com. 
 
Iuliana GOVOREANU, Bibliotecar, Biblioteca Facultăţii de Teologie 
,,Sfântul Andrei Şaguna” Sibiu; 
e-mail: igovoreanu@gmail.com. 
 
Mihai-Octavian GROZA, Doctorand, Universitatea ,,Babeş-Bolyai” 
Cluj-Napoca; Asociaţiunea Transilvană pentru Literatura Română şi 
Cultura Poporului Român, Despărţământul ,,Vasile Moga” Sebeş; 
e-mail: grozamihai@ymail.com. 
 
Ioan LĂCĂTUŞU, Doctor în istorie, Muzeul Carpaţilor Răsăriteni 
Sfântu Gheorghe; 
e-mail: cohara_ro@yahoo.com. 
 
Iuliu-Marius MORARIU, Doctorand, Universitatea ,,Babeş-Bolyai” 
Cluj-Napoca; Asociaţiunea Transilvană pentru Literatura Română şi 
Cultura Poporului Român, Despărţământul ,,Vasile Moga” Sebeş; 
e-mail: morariu_iuliumarius@yahoo.com. 

629



 
Marioara PANTIŞ, Bibliotecar, Biblioteca Facultăţii de Teologie 
,,Sfântul Andrei Şaguna” Sibiu; 
e-mail: marioara_pantis@yahoo.com. 
 
Ioana RUSTOIU, Doctor în istorie, Muzeul Naţional al Unirii Alba-
Iulia; 
e-mail: ioana_rustoiu@yahoo.com. 
 
Daniela-Carmen SAVA, Bibliotecar, Biblioteca Judeţeană ASTRA 
Sibiu; 
e-mail: sava_dana@yahoo.com. 
 

Supliment nr. 1, 2017

630



 
Marioara PANTIŞ, Bibliotecar, Biblioteca Facultăţii de Teologie 
,,Sfântul Andrei Şaguna” Sibiu; 
e-mail: marioara_pantis@yahoo.com. 
 
Ioana RUSTOIU, Doctor în istorie, Muzeul Naţional al Unirii Alba-
Iulia; 
e-mail: ioana_rustoiu@yahoo.com. 
 
Daniela-Carmen SAVA, Bibliotecar, Biblioteca Judeţeană ASTRA 
Sibiu; 
e-mail: sava_dana@yahoo.com. 
 

Astra Sabesiensis



Supliment nr. 1, 2017

Tiparul executat la Tipografia Șaguniana  
a Mitropoliei Ardealului

Sibiu, Str. Mitropoliei, nr. 35
www.editura-andreiana.ro/tipografia-saguniana.php


