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Bishop Ignatius Batthyány and the History of the Romanian Church in Transylvania
in the 18th and 19th Century Documents
The present study attempts to highlight the inter-ecclesiastical relations in the 18th century Transylvania, and to recover two
new documentary collections issued in the 18th and 19th centuries, currently stored in the Batthyaneum Library and the Roman
Catholic Archdiocese Archives of Alba Iulia.
Ignatius Batthyány (1780-1798) is a Roman Catholic Bishop whose interest in the history and culture of the Romanian Church is generally known. The novelty of the present approach brings up the intellectual bishop’s effort to collect and systematize
previous and contemporary documents of his age about the Romanians’ ecclesiastical history.
Unknown documents support the author of the study to retrace the institutional and personal relations between the Roman
Catholic bishop of Alba Iulia Ignatiu Batthyány and two united Greek Catholic bishops of Blaj: Grigorie Maior (1773-1782)
and Ioan Bob (1782-1830).
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Dincolo de arhicunoscuta ipostază de pasionat al
cărţii şi fondator al unei biblioteci unice pentru spaţiul
ardelean, vreau să aduc în discuţie postura de colecţionar
de documente a episcopului Batthyáni, aşa cum o putem
reconstitui prin patrimoniul documentar deosebit
de valoros şi relevant, chiar şi pentru istoria Bisericii
românilor din Transilvania, păstrat la Alba Iulia.
Format la şcoală iezuită, la universităţile de la Trnava,
apoi la Graz şi în cele din urmă la Roma, Ignatius Batthyány
(1741-1798) nu a avut doar interes sau atractivitate
pentru studiul istoriei, colecţionarea manuscriselor şi
documentelor insuflate din fragedă tinereţe de profesorii
100

iezuiţi, printre care se remarca pr. Miklós Schmitth la
Universitatea de la Trnava1. În calitate de prelat catolic
el nu s-a rezumat să fie un simplu observator interesat de
istoria Bisericii românilor ardeleni, ci, de câte ori a avut
ocazia, s-a implicat activ, intervenind chiar în evoluţia
evenimentelor.
Surprinzător, deşi aparţinea clerului mirean şi nu
studiase niciodată în mediul iezuit, protopopul unit
român al Târgu-Mureşului a fost susţinut în două
rânduri de episcopul Batthyány (1780-1798). Mă refer la
momentul 1782, când Ioan Bob a devenit concurentul
şi ulterior succesorul energicului episcop unit de Blaj,

Grigorie Maior, şi, în 1798, acelaşi Ioan Bob, devenit
între timp episcopul unit al Blajului, s-a dovedit favoritul
episcopului latin din Alba Iulia, în defavoarea proiectului,
este adevărat cu puţine şanse de reuşită, al reunificării
celor două biserici româneşti ardelene.
În contextul organizării de după 1786 a unei
Academii bisericeşti intitulată Societas Assiduorum,
destinată studiului istoriei Bisericii cu scopul de a elucida
probleme cronologice şi documentare privitoare la
înţelegerea diferendelor istorice născute în Transilvania
şi părţile ei anexe2, în baza colectării documentelor
existente de pe plan local, putem pune efortul
prelatului catolic de a strânge şi izvoarele documentare
privitoare la istoria zbuciumată şi încercată a Bisericii
românilor ardeleni. În această serie vrem să analizăm
trei importante momente privitoare la această Biserică
în intervalul unui veac (1692, 1697-17013, 1798) care
relevă implicarea epicopului latin în viaţa uniţilor
ardeleni. Desigur, interesul episcopului latin a survenit
pe fundalul Restauraţiei catolice din provincie, al cărui
lider şi militant a fost Ignatius Batthyány, motiv pentru
care el a apreciat rolul greco-catolicilor în Transilvania la
întărirea catolicismului din Marele Principat4.
În perioada cât a stat la Roma, ca student la Collegium
Germanicum et Hungaricum, în intervalul 1763-1766, în
Biblioteca Vaticanului viitorul prelat a copiat documente
relevante privitoare la istoria Ungariei, pe care mai târziu
le-a publicat sub titlul Leges ecclesiasticae regni Hungariae
et provinciarum adiacentium (Alba Iulia, I (1785), II-III
(1827)5. La Alba Iulia, trebuie să menţionăm că Mártonfi
Antal şi Imre Dániel (1754-1804), doar acesta din urmă
nu a copiat manuscrise referitoare la români, aşa cum ne
lasă să înţelegem studiul monografic dedicat acestuia)6
au fost canonicii episcopului, care au copiat manuscrise
şi documente în programul prelatului Batthyáni interesat
de istoria Transilvaniei, demers de altfel materializat
prin finalizarea celor trei volume concepute de episcop:
Leges ecclesiastici. În menţionata colecţie de acte sinodale
întocmită la iniţiativa şi sub directa coordonare a
episcopului catolic Ignatius Batthyány, Leges ecclesiasticae
regni Hungariae et provinciarum adiacentium se găsesc referiri
tangenţiale, dar relevante, şi pentru Biserica română din
Transilvania. Culegerea lui Batthyány a fost valorificată
abia în 1807 în lucrarea lui Szvorényi Mihály, Synopsis
critico-historica decretorum synodalium pro Ecclesia hungarocatholica, publicată la Vesprem7.
1. În bogata colecţie de documente manuscrise
organizate aleatoriu ale episcopului Ignatius Batthyány

redactată în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea,
păstrată la Biblioteca Batthyaneum8, găsim între altele
diploma de numire a episcopului Teofil din 18 decembrie
16929. Este vorba despre o copie după diploma de
confirmare a episcopului Teofil dată de primul guvernator
al Transilvaniei, Gheorghe Bánffi de Losoncz (16911708), instalat la Sibiu, guvernator al Transilvaniei în 9
aprilie 169210, mort tot la Sibiu în 15 noiembrie 1708).
Este vorba fie de un concept nedatat, dar redactat în
Sibiu, fie o copie a documentului original, făcută tot la
Sibiu. Manuscrisul conţine cele 19 condiţii canonice
impuse de guvernator episcopului român11. Grafia
textului, poziţionarea documentului în pagină, chiar şi
formatul foii de hârtie ne fac să presupunem că acest
fascicul ce conţine 4 f (f-v) în format 37,5x27cm poate
constitui un fragment din acel „codex manuscriptus”,
publicat de August Treboniu Laurian (1846) şi Nicolaus
Nilles (1885), păstrat la Archivum Archiepiscopale et Capitulare
Albae Iuliensis, sub cota 114. Acest adevărat dosar al Unirii
religioasa a românilor ardeleni cu Biserica Romei conţine 14
foi recto-verso (37 x 22 cm.) şi a fost déjà publicat de noi12.
Revenind la documentul din 1692 observăm câteva
diferenţe faţă de varianta publicată în colecţia lui
Nicolaus Nilles, în 1885. Istoricul iezuit consemna la p.
153 „Testimonium principum Transilvaniae. Diploma
confirmationis Theophili metropolitae [s.n.]”, iar în
documentul păstrat la Bathyaneum, în una dintre copiile
care cel mai probabil circulau în provincie era specificat
în titlul: „Confirmatoria Episcopatus Theophili
Episcopi Valachorum [s.n.]”13. Cel mai probabil nu era
o simplă menţiune, ci formularea acoperea o anumită
realitate canonico-juridică din mediul politic ardelean al
vremii. Diferenţa dintre cele două variante ale aceluiaşi
document nu este una formală. Miza discuţiilor era
dată în epocă de statutul şi rangul Bisericii româneşti
ardelene şi se referă la statutul canonic, la rangul
ierarhului de la Bălgrad (Mitropolit sau Episcop) şi la
decăderea/degradarea sau nu a Mitropoliei de Alba
Iulia la statutul de Episcopie în urma Unirii Bisericii
româneşti din Transilvania cu Biserica Romei14.
Dincolo de ambiguităţile legate de rangul ierarhului
de la Bălgrad datorită denominărilor multiple folosite
în epocă: vlădică, mitropolit sau episcop, documentul, cel
mai probabil copiat din ordinul episcopului Batthyány,
certifică rangul scaunului ocupat de Teofil recunoscut,
atât de autorităţile politico-eclesiastice din provincie, cât
şi de autorităţile eclesiastice din Ţara Românească15.
De asemenea, în documentul publicat în colecţia lui
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Nilles (la p. 160) se specifica „Datum in oppido libero
Marus Varáshely (Târgu Mureş) die 18 mensis Decembris
anno Domini 1692” [s.n.], iar în documentul păstrat la
Alba Iulia este specificat „Datum in Civitate Cibiniensi”
[s.n.]. Nu este un act datat, de aceea presupunem că
suntem cel mai probabil în faţa unui concept.
2. Foarte important rămâne pentru istoria Bisericii
Române Unite păstrarea în Arhiva Arhiepiscopiei
Romano Catolice, Alba Iulia a cunoscutului „codice
vechiu latinesc” sau „codex manuscriptus”, care a
servit drept bază argumentativă şi documentară pentru
August Treboniu Laurian (1846) şi Nicolaus Nilles
(1885) în reconstituirea dosarului Unirii românilor
ardeleni cu Biserica Romei (1697-1701)16. Fascicolul
păstrat la Arhiva Arhiepiscopiei Catolice Alba
Iulia conţine integral, zece importante documente
ale Unirii şi două fragmente: 1. un fragment din
Enciclica cardinalului Kollonich, din 2 iunie 1698 (1r1v), conţinând enumerarea punctelor florentine, fără
partea introductivă a scrisorii cardinalului, pe care
o descoperim în aceeaşi arhivă albaiuliană, în două
variante, în unele copii mai târzii (a doua jumătate
a secolului al XIX-lea17); 2. cele trei Procese verbale
ale sinodului de Unire, din februarie 1697, condus de
Teofil (1v-3r), lipseşte din codice declaraţia de Unire
a episcopului Teofil, semnată în 21 martie 1697
(„professio fidei” cu cele patru puncte florentine); 3.
diploma imperială din 16 februarie 1699 (3r-5r) semnată
de către împăratul Leopold, „Episcopus Strigoniensis”
Leopoldus Cardinalis a Kollonich şi „Comes Sámuel
Kalnoki”; 4. Rezoluţia Guberniului transilvan despre
Unirea românilor (26 septembrie 1699) [5r-6r-, în limba
maghiară]; 5. protestaţia lui Atanasie trimisă Guberniului
în 30 septembrie 1699 (6r), semnată aici „Nos cum
tota Synodo Valachor[um] in Transilvania” ; 6. Decretul
imperial de Unire a împăratului Leopold (12 decembrie
1701 [6v-7r]); 7. sinodul convocat de Atanasie (5 septembrie
1700 [7r-8v]), urmat de lista celor 54 de protopopi
care au participat la sinod, alături de 1563 preoţi, la
final fiind enumerate cele 28 de articole disciplinare
(8v-10r.) adoptate în cadrul sinodului; 8. confirmarea
lui Atanasie (f. 10r-11r.) ca „episcop al neamului
celui românesc din Ardeal” [10v.] (19 martie 1701);
9. a doua diplomă leopoldină (19 martie, 1701) [f. 11r.14r.] ; 10. un fragment din „mandatum Imperatoris ad
status et ordines Transylvaniae data Vienae 13 Febr.
1702” adresat de împărat Stărilor transilvănene, care
nu recunoşteau privilegiile date românilor în urma
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adoptării catolicismului. Din nefericire şi inexplicabil,
dosarul conţinând aceste dcumente a fost relocat în
cadrul aceleeaşi arhive din fondul cercetat de noi în
anul 2000 (Külön Kezelt Vegyes Iratok, nr. 1/b, cutia 1,
cota 114), iar noua locaţie nu o cunoaştem !
Prin urmare, rămânem la părerea formulată în 2007
referitoare la conceperea Codicelui care credem că a avut loc
în perioada asaltului misionar al episcopului român Grigorie
Maior (1773-1782), în plină epocă a reformelor iosefine,
marcată de străduinţa readucerii românilor la catolicism.
Era epoca care a încurajat conceperea diverselor proiecte
pentru atragerea românilor la Unire şi fidelizarea acestora în
jurul Bisericii Unite18. Episcopul Batthyány în preocuparea
sa pentru istoria românilor credem că a avut un rol decisiv
dacă nu la conceperea, oricum la strângerea, copierea
şi păstrarea în bune condiţii a acestui foarte important
corpus documentar la Alba Iulia. Să nu uităm, erau anii care
înregistrau eforturile articulate ale elitei româneşti, care prin
pana lui Samuil Micu, redacta, în perioada premergătoare
sinodului consumat la Viena, în 1773, prima istorie a
Bisericii ei: De ortu, progressu, conversione Valachorum, episcopis
item archiepiscopis et metropolitis eorum.
3. Într-un inspirat studiu al Doinei Biro19, ne este
semnalat interesul şi implicarea episcopului latin în
diferendul dintre episcopul unit Grigorie Maior şi
urmaşul său Ioan Bob, de partea ultimului. Nu ştim
cauza animozităţii dintre cei doi prelaţi. O putem doar
presupune. Cel mai probabil motivul răcelii dintre
prelatul latin şi cel unit îl putea constitui disputa din
jurul alungării călugărului iezuit din Blaj, ţinând cont
de faptul că Batthyány s-a format la strălucitele colegii
iezuite din Trnava şi apoi din Roma (Collegium Germanicum
et Hungaricum) şi a rămas ataşat ordinului. Consecvent în
atitudinea sa faţă de episcopul Bob, prelatul latin îl va
susţine pe acesta şi la 1798.
În convulsiile create la sfârşitul secolului al XVIIIlea şi chiar în ultimul an de viată al episcopului
Batthyány, acesta se implica din nou, cu toate
convingerea în soluţionarea unui nou moment de criză
din sânul comunităţii româneşti ardelene. Mă refer la
momentul 1798. În contextul crizei financiare în care
se zbătea Biserica ortodoxă, din cauza nesubvenţionării
ei de către stat, situaţie dublată de neîncasarea sidoxiei,
a apărut proiectul de reunire a clerului bisericilor
româneşti din Ardeal, prin aducerea întregului
popor la Unire. Pactul a fost elaborat de secretarul
consiliului eparhial ortodox român din Sibiu, Aron
Budai, fratele lui Ioan Budai-Deleanu, susţinut de

vicarul ortodox Ioan Popovici, de directorul şcolilor
ortodoxe ardelene, Radu Tempea şi de vicarul foraneu
greco-catolic al Năsăudului, seniorul Ioan Para.
Printre susţinătorii cauzei şi implicit printre adepţii
lui Samuil Micu20 pentru promovarea sa la conducerea
Bisericii româneşti reunite ardelene avem motive
să credem că a fost grupul format din Petru Maior,
Gheorghe Şincai, Ignatie Darabant, probabil şi cu
asentimentul lui Ion Budai Deleanu. Atunci toţi i-au
cerut episcopului Ioan Bob „pensionarea”21. Susţinut
(1798-1799) de către episcopul romano-catolic al
Ardealului, contele Ignatius Batthyány (1780-1798)
şi de guvernatorul Gheorghe Bánffy (1747-1822)
episcopul Bob a rezistat. La Biblioteca Batthyaneum
se păstrează dosarul conţinând Acta Conciliaria Ecclesia
Transilvano Valachica in negotio inita Unionis cum Romana
Ecclesia22. Sub formă de concepte, actele s-au păstrat
parţial la Arhiva Mitropoliei Ortodoxe şi în arhiva
Muzeului Brukenthal de la Sibiu, iar dosarul complet
cu originalele documentelor se află la StaatsArchiv, în
arhiva Consiliului de Stat (Staats-Rath) din Viena23.
Dosarul cuprinde următoarele documente: 1.
cererea de reunire a celor două Biserici româneşti
redactată de Aaron Budai; 2. planul acţiunii urmat de
lista protopopilor români ortodocşi care susţineau
reunirea (în română şi latină); 3. Memorial, deşi
neiscălit, scris în limba germană, dar asumat de
episcopul Igantius Batthyány. Acesta sprijinea cererea
de reunire a clerului român cu argumente istorice,
discuta oportunitatea acţiunii şi formula propuneri
cu privire la procedura de urmat pentru realizarea
reunirii în vederea întăririi catolicismului (71r-80v); 4.
observaţiile lui Gheorghe Bánffy la adresa memoriului
lui Batthyany intitulat de guvernator „Anonimische
note”. Guvernatorul Bánffy făcea o scurtă istorie a Unirii
în Transilvania şi sublinia rolul jucat de catolicism în coeziunea
supuşilor faţă de împărat în disputa cu protestanţii din provincie
(21 februarie 1799). Cu toate acestea guvernatorul nu găsea
oportună reunirea, îşi exprima neîncredere în vicarul Ioan
Para, pe care îl considera interesat personal în această
acţiune, ca atare Bánffy formula o pledoare pentru
susţinerea episcopului unit Ioan Bob.
Acestui dosar, păstrat la Biblioteca Batthyaneum,
i s-a alăturat cândva în secolul XX, deloc întâmplător
un document aflat până atunci la Arhiva Arhiepiscopiei
Romano Catolice, Alba Iulia. Este vorba despre ciorna
unui fragment dintr-un memoriu nesemnat, redactat
în limba latină, adresat de călugării basiliteni Mariei

Tereza, în [sic!] 18 mai 1781. În nouă puncte memoriul,
copiat probabil cândva în secolul al XIX-lea (ceea ce
poate explica şi datarea lui greşită, în 1781 în loc de
1780 !), „Balasfalventium Basilitarum differentia cum
suo Episcopo”, exprima nemulţumirea călugărilor faţă
de nerespectarea dreptului lor de a-şi alege egumenul
şi poziţia lor faţă de defectuoasa administrare a
mănăstirii şi a şcolilor blăjene (a Seminarului) de către
episcopul Grigorie Maior24; de asemenea, era prezentată
şi situaţia juridică vacantă a scaunului de Făgăraş („de
Jurisdictione vacante Sede Fogarassiensis”)25.
De menţionat este faptul că, din dosarul documentelor
păstrate la Biblioteca Batthyaneum lipseşte scrisoarea
guvernatorului Gheorghe Bánffy (1747-1822) expediată
din Cluj, la 25 noiembrie 1798, prin care-l informa pe
episcopul primat de Strigoniu (Esztergom) despre situaţia
Bisericii Unite din Transilvania; din fericire documentul
este depozitat la Arhiva Arhiepiscopiei Romano Catolice,
Alba Iulia păstrat într-o copie târzie (probabil din a doua
jumătate a secolului al XIX-lea).
Cele trei momente discutate, ne oferă prilejul de a
semnala faptul că, pentru reconstituirea acestui adevărat
puzzle documentar obligatoriu în reconstituirea istoriei
Bisericii româneşti din veacul al XVIII-lea, trebuie să
apelăm la studiul integrat al documentelor, depozitate
acum în cele două instituţii distincte albaiuliene26.
Desigur, pe lângă interesul şi implicarea prelatului
latin în viaţa biserucească a uniţilor ardeleni, nu putem
omite interesul intelectualului latin pentru cultura
românilor. Acesta s-a manifestat prin achiziţionarea
unui fond variat şi complex de carte românească
(din domeniile: teologie, manuale şcolare, istorie,
filosofie, drept) tipărită cu caractere chirilice şi latine
în Transilvania (la tipografiile din Blaj, Cluj, Sibiu), la
Bucureşti sau în Buda vremii, pe care Batthyány le-a
adăugat bogatei sale colecţii bibliofile27.
De asemenea, se ştie că episcopul latin a cumpărat
cărţi de la istoricul slovac Daniel Cornides, un apropiat
colaborator şi prieten al iluministului român ardelean
Gheorghe Şincai. Putem, din nou, presupune că prin
intermediul colecţiei lui Cornides episcopul Batthyány
a avut acces şi probabil a achiziţionat cărţi, dar şi
documente aflate în posesia lui Gheorghe Şincai.
Desigur, rămâne ca cercetarea viitoare să verifice aceasta
ipoteză de lucru.
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Ladislau Barányi, artizanul Unirii religioase cu Biserica
Romei şi sfătuitorul lui Teofil (mai târziu, „theologus et
consiliarius Archiepiscopi Athanasii I”), care dovedea un
remarcabil simţ politic al momentului, trebuie interpretat
textul Diplomei Împăratului Leopold, din 23 august 1692.
Actul cuprinde suma scutirilor şi privilegiilor preoţilor
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Christoph Suttner (ed.), Die Union der Rumänen Siebenbürgens mit
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românească medieval”, în Mediaevalia Transilvanica, tom I/1997,
nr. 1-2, p. 63-68; eadem, „Vlădicia Bălgradului - episcopie
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Catolice, Alba Iulia), în fondul I.13/b. Más vallásokkal
kapcsolatos iratok (1666-1986), cutia 1- Görög-keletiek
uniójával kapcsolatos iratok (1666-1769), fascicol 2- GörögKatolikusoikra vonatkozó iratok (1553-1822).
18. A se vedea în acest sens interesantul: Projectum de seductione
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19. Doina Biro Hendre, Ignace Batthyany, p. 32.
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Luminilor. Raporturile lui Samuil Micu cu episcopul Ioan Bob”, în
Apulum, XLIII/2 (2006), p. 173-191.
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Batthyaneum, cota IX/36. Dosarul a fost valorificat de Ioan
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1927, p. 389-390. Prot. Dr. Ştefan Lupşa, „Contribuţiuni la istoria
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vol. Omagiu lui Ioan Lupaş la împlinirea vârstei de 60 de ani. August
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precum şi corespondenţa dintre Cancelaria Aulică, Guberniu şi
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istorice, vol. I, Bucureşti, 1927, p. 389-390.
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