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Abstract: The present study aims to remove the personality of a priest and archpriest
from Transylvania in the middle of the eighteenth century, today forgotten, Nicolae Pop from
Balomiru de Câmp (Alba County), a cleric who, like his great contemporary, the hierarch
Ioan Inochentie Micu, has fully identified himself with the ideals of his nation. Through his
entire activity and dedication, he managed to create a real bridge between the two slopes of the
Carpathians, pasturing, with equal love and sacrifice, both the Transylvanian Church, for
which he was, for several years, Vicarius, as well as the monks of the well-known monastery
from Curtea de Argeş.
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Respingerea turcilor de sub zidurile Vienei în anul 1683, urmatã de
victoriile succesive ale Casei de Habsburg împotriva Înaltei Porţi, a
deschis larg, austriecilor, drumul spre Transilvania, Principat autonom
aflat, din 1541, sub suzeranitate otomanã. Perfectatã formal prin pacea
de la Carloviţ, din anul 1699,1 translaţia pârghiilor puterii cãtre noile
autoritãţi a întâmpinat însã mari dificultãţi, „stãrile” transilvãnene,
majoritar calvine, nefiind dispuse sã renunţe atât de uşor la privilegiile
anterioare. În aceste circumstanţe, singura soluţie pentru schimbarea
raportului politic existent rãmânea sporirea numãrului catolicilor din
Ardeal; iar aceasta se putea realiza doar prin unirea cu Roma a populaţiei
româneşti majoritare.2 Pentru Contrareforma apuseanã, terenul pãrea
prielnic, de vreme ce, în spiritul prevederilor Approbatae-lor de la 1653,
naţiunii române şi Bisericii sale li se aplicau în continuare eticheta de
Virgil Cândea (coord.), Istoria românilor, volum V, O epocã de înnoiri în spirit european (16011711/1716), Bucureşti, Editura Academiei Române, 2003, pp. 358-374.
2 Silviu Dragomir, Istoria dezrobirii religioase a românilor din Ardeal în secolul XVIII, ediţia a
II-a, volum I, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2002, pp. 61-63; Dumitru Stãniloae,
„Uniatismul din Transilvania, opera unei întreite silnicii”, în Biserica Ortodoxã Românã,
Bucureşti, an LXXXVII, numãr 3-4, 1969, pp. 357-358; Pompiliu Teodor, „Politica
confesionalã a Habsburgilor în Transilvania (1692-1759). Cazul Românesc”, în Caietele
David Prodan, an I, numãr 2, 1994, pp. 17-19; David Prodan, Supplex Libellus Valachorum.
Din istoria formãrii naţiunii române, ediţia a II-a, Bucureşti, Editura Enciclopedicã, 1998,
pp. 162-163; Mircea Pãcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, ediţia a III-a, volum II,
Iaşi, Editura Trinitas, 2006, pp. 253-254.
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„tolerate”. De asemenea, nu trebuie trecut cu vederea statutul economic
şi cel social precar al preoţimii ardelene, supusã, mai ales în timpul
rãzboiului turco-austriac din anii 1683-1699, unor dãri şi robote
împovãrãtoare.3
Drept urmare, la cumpãna secolelor XVII-XVIII, s-au înregistrat
mai multe încercãri de atragere a românilor ortodocşi ardeleni la unirea
cu Biserica Romei, ultima dintre acestea, cea din 1701, fiind încununatã,
în parte, de succes.4 Contestatarii unirii nu au întârziat însã sã aparã;
„Bisericii Unite i s-au dat douã mari lovituri, cãci clerul din pãrţile Hunedoarei
declarã cã nu-i trebuie nici papã, nici superintendent, ci cã-i ajung vechile datini
româneşti, iar din rândul preoţilor celor mai cãrturari şi isteţi se ridicã Ion [Iov n. n.]
Circa sau Ţircã din Batiz [Botez, judeţul Alba n. n.], care, strângând iscãlituri de
preoţi, cãutã a se face recunoscut ca episcop”.5 Situaţia s-a menţinut tulbure şi în
deceniile urmãtoare. Care vor fi fost realitãţile bisericeşti concrete nu se
poate stabili însã cu exactitate, întrucât sursele documentare pãstrate sunt
puţine şi au un caracter general; istoriografia ortodoxã susţine cã,
ademenitã de posibilitatea obţinerii unor avantaje materiale imediate,
doar o parte a preoţimii ardelene ar fi rãmas fidelã unei uniuni principiale
cu Biserica Romei, pe când marea masã a pãstoriţilor, în frunte cu
îndrumãtorii lor spirituali, şi-a pãstrat pe mai departe, nealteratã, „legea
rãsãriteanã”, departe de frãmântãrile confesionale ale timpului.6
În deceniile care au urmat, istoria Transilvaniei a fost dominatã de
figura marelui ierarh Inochentie Micu/Inocenţiu Micu-Klein (16921768), neînfricatul luptãtor pentru drepturile românilor ardeleni în faţa
silniciilor politico-naţionale, sociale şi religioase ale autoritãţilor imperiale
şi guberniale. În fapt, „momentul Inochentie Micu” a reprezentat o
paginã de aur în istoria luptei pentru egalitate a românilor ardeleni cu
celelalte naţiuni conlocuitoare; conscripţia clerului şi a credincioşilor din
anul 1733, nesfârşitele drumuri spre Viena imperialã, petiţiile bine
argumentate adresate mai-marilor vremii constituie doar câteva dintre
acţiunile rãsunãtoare ale acelor ani. Dar lupta marelui ierarh s-a încheiat
brusc. Chemat la Viena, a fost pus, în ziua de 16 noiembrie 1744, în faţa
George Bariţiu, Pãrţi alese din Istoria Transilvaniei. Pre doue sute de ani din urmã, volum I,
Sibiu, 1889, pp. 126-128, 151-153; Nicolae Iorga, Sate şi preoţi din Ardeal, Bucureşti,
Atelierele Socec & Co., 1902, pp. 168-172; Silviu Dragomir, Istoria dezrobirii, volum I,
pp. 63-65; Leon Pãdureanu [Liviu Stan], „Adevãrul asupra «unirii» religioase de la
1700”, în Ortodoxia, an I, numãr 4, 1949, pp. 53-59; Dumitru Stãniloae, „Uniatismul”,
pp. 356-357.
4 Mircea Pãcurariu, Istoria Bisericii, volum II, pp. 254-257.
5 Nicolae Iorga, Istoria Bisericii româneşti, ediţia a II-a, volum II, Bucureşti, Tipografia
„Neamul Românesc”, 1930, p. 25.
6 Mircea Pãcurariu, Istoria Bisericii, volum II, p. 267.
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a 82 de acuzaţii false; între „culpe” figurau convocarea, fãrã acordul
forurilor laice şi ecleziastice, a unui sinod la care au participat şi
reprezentanţii neuniţilor, permisiunea pãtrunderii cãrţilor ortodoxe şi a
preoţilor hirotoniţi în afara Transilvaniei etc. Dupã prima anchetã a
pãrãsit capitala austriacã pe ascuns, sperând cã va obţine la Roma
sprijinul papei Benedict al XIV-lea (1740-1758); de acolo a trimis, fãrã
sorţi de izbândã, alte noi şi noi memorii. Constrâns financiar, la 7 mai
1751 a semnat retragerea din scaun, în schimbul unei pensii anuale de
1200 de florini. A trecut la cele veşnice la 22 septembrie 1768.7
Susţinãtor al marelui ierarh a rãmas, în toţi acei ani, protopopul
hunedorean Nicolae Pop din Balomir, vicar general al eparhiei unite
ardelene, iar dupã revenirea sa la Ortodoxie, stareţ al uneia dintre cele
mai importante mãnãstiri medievale din spaţiul extracarpatic: „perla
Basarabilor” de la Curtea de Argeş.
Nicolae Pop din Balomir-câteva repere biografice
Viitorul preot şi protopop s-a nãscut în jurul anului 1700, în
Balomir (azi Balomiru de Câmp din judeţul Alba), sat aparţinãtor, la acea
datã, scaunului sãsesc al Orãştiei. Provenea, cu siguranţã, ca mai toţi
clericii acelor vremuri, dintr-o veche familie preoţeascã localã, în sânul
cãreia va fi deprins tainele „scris-cetitului, ale socoatei, ale cântãrii şi ale
pravilelor bisericeşti”. Pentru plasarea locului naşterii sale în Balomiru de
Câmp pledeazã atât mutarea sediului oficiului protopopesc în acest sat în
vremea sa, cât şi conţinutul unui proces verbal, întocmit „în sãbor în
Orãştie, în Rumânii din Jos [cartier românesc, aflat în afara cetãţii sãseşti, la
„drumul Ţãrii” n. n.], în predvoriul biserecii [„Adormirea Maicii Domnului” n.
n.]”, la 1 iulie 1750”, în care se aratã cã, „în Balomir, funduş de casã nu iaste,
iarã pãmânt arãtor iaste de 14 gãlete şi de 2 ferdele şi de un car de fân şi de 2 ferdele
de sãmânţã de cânepã”;8 cu alte cuvinte, doar un preot localnic şi-ar fi putut
asigura, din venituri proprii, cele necesare traiului, transformându-şi, în
plus, locuinţa în casã parohialã.
A fost hirotonit de cãtre episcopul Inochentie Micu prin anii 17341735; în conscripţia efectuatã în 1733, în dreptul Balomirului erau
menţionaţi alţi cinci preoţi: Ion, Groza, Ionaşcu, Petru şi Vasile.9 Cu unii
Ibidem, pp. 315-323.
Aurel Rãduţiu, „Actele româneşti tipãrite la Alba-Iulia în 1653”, în Revista de Istorie, an
XXVIII, 1975, p. 487.
9 Nicolae Togan, „Statistica românilor din Transilvania în 1733”, în Transilvania, an
XXIX, numãr 9-10, 1898, p. 203; Augustin Bunea, Episcopul Ioan Inocenţiu Klein, Blaj,
Tiparul Archidiecesan, 1900, p. 387; Keith Hitchins, Ioan Beju, „Conscripţia scaunalã a
7
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dintre aceştia va fi slujit, în duminici şi sãrbãtori, în lãcaşul de cult al
obştii, construit, din bârne de lemn, în 1703, potrivit datei înscrise pe
clopotul mic, preluat de biserica actualã în 1848, dupã dãrâmarea celei
vechi.10
Data ridicãrii sale la demnitatea protopopeascã nu ni s-a transmis;
acest fapt s-a petrecut, oricum, înainte de 1741, când Nicolae Pop solicita
împãrãtesei Maria Terezia (1740-1780), în noua calitate, cercetarea
abuzurilor comise de autoritãţile austriece la adresa românilor.11 Nici
coordonatele primilor sãi ani de activitate administrativ-pastoralã nu se
cunosc. Cum între clericul hunedorean şi episcopul Ioan Inochentie
Micu de la Blaj s-a stabilit, încã dintru început, o strânsã colaborare, în
1743, Nicolae Pop îl înştiinţa pe ierarh în legãturã cu tensiunile
confesionale ivite în satele hunedorene Turdaş şi Romos. 12 Protopopul a
participant apoi la soborul general din 25 iunie/6 iulie 1744-o mare
adunare naţionalã, la care au luat parte aproximativ 150 de clerici şi
mireni, uniţi şi ortodocşi deopotrivã, numãrându-se, probabil, printre
autorii „Promemoriei” înaintate Cancelariei vieneze, prin care cei
prezenţi declarau cã, dacã nu li se împlinesc cele promise în diplomele
leopoldine, vor pãrãsi unirea.13
Situaţia politicã şi confesionalã era însã tulbure. În primãvara
anului 1744 s-a derulat ampla acţiune de redeşteptare religioasã iniţiatã,
de „eremitul valah” Visarion Sarai,14 cel care, potrivit rapoartelor
clerului român de pe Pãmântul Crãiesc. Anul 1733”, în Mitropolia Ardealului, an XXXIV,
numãr 4, 1989, p. VIII.
10 Gheorghe Fleşer, Ioana Rustoiu, Ana Dumitran, Biserici româneşti de zid din judeţul Alba,
volum I, Alba-Iulia, Editura Altip, 2005, pp. 8-9.
11 Zenovie Pâclişanu, Istoria Bisericii Române Unite, ediţia a III-a, Târgu Lãpuş, Editura
Galaxia Gutenberg, 2006, p. 258, 261-266.
12 Laura Stanciu, Keith Hitchins, Daniel Dumitran (edit.), Despre Biserica românilor din
Transilvania. Documente externe (1744-1754), Cluj-Napoca, Presa Universitarã Clujeanã,
2009, p. 118.
13 Nicolaus Nilles, Symbolae ad illustrandam historiam Ecclesiae Orientalis in terris Coronae S.
Stephani, volum II, Oeniponte (Innsbruck), 1885, pp. 562-563; George Bogdan-Duicã,
Procesul episcopului Ioan Inochentie Klein, Caransebeş, 1896, pp. 51-58; Augustin Bunea,
Episcopul Ioan Inocenţiu Klein, pp. 118-121; Silviu Dragomir, Istoria dezrobirii, p. 196;
Zenovie Pâclişanu, Istoria Bisericii, pp. 277-281.
14 A se vedea, in extenso, George Bogdan-Duicã, Cãlugãrul Visarion Sarai (1744). Studiu
istoric din istoria Transilvaniei, Tiparul Diecesan, Caransebeş, 1890; Gheorghe Cotoşman,
„Eremitul Visarion Valahul”, în Mitropolia Banatului, an VII, numãr 1-3, 1957, pp. 99124; Ion B. Mureşianu, „Contribuţii la istoria bãnãţeanã în prima jumãtate a secolului al
XVIII-lea (cãlugãrul Visarion Sarai)”, în Mitropolia Banatului, an XVIII, numãr 10-12,
1968, pp. 639-653; Florin Dobrei, „Cuviosul Visarion Sarai, apãrãtor al Ortodoxiei
ardelene”, în Îndrumãtorul Bisericesc, an CLVIII, 2010, pp. 249-258.
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contemporane, în doar câteva sãptãmâni dezorganizase „întreg sistemul
unirii” din sudul Transilvaniei, încât în comitatul Hunedoara şi în scaunul
Orãştie „abia s-au mai putut ţine câteva frânturi” din aceasta;15 la nivel de
ansamblu, potrivit raportului înaintat Guvernului la 11 ianuarie 1749 de
cãtre românul renegat Petru Dobra, „sãtenii rãzvrãtiţi au batjocorit, bãtut şi
maltratat preoţii uniţi şi s-au înţeles între ei sã pedepseascã cu 12 floreni pe acela care va
intra în vreo bisericã unitã; toate lucrurile, vasele şi odãjdiile luate de la uniţi le-au
spãlat mai întâi, iar vatra bisericii o sãpaserã şi aruncaserã pãmântul cãlcat ca şi când
acela ar fi fost profanat de picioarele preoţilor uniţi, icoanele dãruite de catolici şi
crucile ridicate de ei le-au rupt şi le-au ars; morţii şi-i îngropau fãrã prohod în afarã
de cimitire şi dacã, totuşi, un preot unit prohodea un mort de al lor, îl exhumau şi-l
îngropau din nou; preoţii neuniţi îşi aduceau oamenii în locuri ascunse unde le fãceau
slujbe şi-i împãrtãşeau cu muguri în loc de Sfintele Daruri; nu recunoşteau nici Botezul,
nici Cãsãtoria sãvârşite de uniţi şi de aceea botezau şi cununau din nou chiar şi pe
oamenii bãtrâni [...]; în unele locuri au aprins casele preoţilor uniţi, în alte locuri leau dãrâmat, vitele preoţilor uniţi nu erau primite în turma satului; misionari erau
trimişi în toate pãrţile ca sã îndemne poporul sã se lepede de unire”.16
Corespondenţa purtatã cu Ioan Inochentie Micu
În absenţa întâi-stãtãtorului ardelean, administrarea diecezei unite a
revenit, în anul 1745, cãlugãrului Petru Pavel Aron (1745-1752), un moţ
şcolit în colegiile iezuite apusene, originar din Bistra (judeţul Alba),
ridicat la rangul de vicar,17 moment ce a corespuns însã şi intensificãrii
corespondenţei dintre clericul hunedorean şi ierarhul „surghiunit” în
Cetatea Eternã. Spre exemplificare, la 10 septembrie 1746, Inochentie
Micu îi mulţumea lui Nicolae Pop cã îl ţine la curent cu tot ceea ce se
întâmplã „acasã”, mirându-se însã cã Aron a decis convocarea unui sobor
general fãrã sã îl înştiinţeze. La 10 noiembrie revenea cu o nouã scrisoare,
îndemnându-l ca, împreunã cu protopopii Avram Pop din Daia Românã
şi Gheorghe Timandi din Juc, sã ia legãtura cu vicarul şi sã convoace ei
sinodul, în care sã se ia act de excomunicarea teologului iezuit Iosif
Balogh; mãsura trebuia adusã apoi la cunoştinţa poporului. Cu acelaşi
prilej, pentru administrarea domeniului episcopal era instituitã o comisie.
Iacob Radu, Istoria Vicariatului greco-catolic al Haţegului, Lugoj, Tipografia Gutenberg,
1913, p. 108; Silviu Dragomir, Istoria dezrobirii religioase, volum I, pp. 368-371; Zenovie
Pâclişanu, Istoria Bisericii, p. 288; Keith Hitchins, Conştiinţã naţionalã şi acţiune politicã la
românii din Transilvania, volum I, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1987, p. 50.
16 Zenovie Pâclişanu, Istoria Bisericii, pp. 332-333; Laura Stanciu, Keith Hitchins, Daniel
Dumitran (edit.), Despre Biserica românilor, pp. 194-197.
17 Mircea Pãcurariu, Istoria Bisericii, volum II, pp. 457-458.
15
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În epistola din 17 decembrie 1746, episcopul îi enumera motivele pentru
care a oprit ţinerea soborului anunţat de Aron, rugându-l sã vegheze la
respectarea mãsurilor luate în legãturã cu „paterul” (teologul) catolic. În
cursul anului urmãtor, raporturile dintre ierarhul aflat în exil şi vicarul sãu
se deterioraserã atât de mult încât, la 9 aprilie 1747, Inochentie Micu i se
plângea protopopului cã Aron l-a trãdat, vânându-i scaunul vlãdicesc; era
îndemnat sã rãmânã statornic în credinţã şi sprijinitor al luptei pentru
dezrobirea religioasã a Bisericii româneşti ardelene.18
Trecut în tabãra adversarilor episcopului ardelean, vicarul Petru
Pavel Aron a fost excomunicat de Inochentie Micu, fiind înlocuit de
acesta, la 25 august 1747, cu însuşi Nicolae Pop; scrisorile expediate
protopopilor la aceeaşi datã aveau urmãtorul conţinut: „Pentru cã Petru
Aron rezistã de mai mult de un an poruncilor mele şi pune la îndoialã puterea mea
apostolicã, nesocoteşte decretul meu adresat întregului cler, apãrã pe iezuitul
excomunicat, ajutã la violarea imunitãţii bisericeşti şi la risipirea veniturilor
episcopale, recurge, trecând peste mitropolit, contra mea şi a venerabilului cler, la trepte
bisericeşti mai înalte, cu insinuãri calomnioase, şi sãvârşeşte şi alte excese în mod
incorigibil, de aceea l-am depus din vicariat, l-am suspendat din treptele hirotoniei şi lam excomunicat, pentru care motiv Domnia Voastrã îl va evita, sub pedeapsã de
excomunicare, şi va face sã fie evitat şi de supuşi. Am numit vicar general pe Rev.
Prot. Dl. Nicolae Pop de Balomir şi am poruncit sã se ţinã sinodul cât mai repede.
De aceea, poruncesc Domniei Voastre, sub pedeapsã de excomunicare, ca, trecând
peste toate impedimentele, sã vinã la sinod şi sã se sfãtuiascã cu numitul domn vicar
Nicolae Pop pentru liniştirea controversei, pentru imunitatea şi liniştea Bisericii şi
pentru împlinirea cât mai grabnicã a poruncilor mele”. În aceeaşi zi, îi adresa o
scrisoare şi protopopului hunedorean, înştiinţându-l în legãturã cu decizia
luatã.19 Cãrturarul iluminist Samuil Micu rezuma episodul înlocuirii astfel:
„Dupã aceasta, vlãdica Clain pe protopopul Nicolae Pop de la Balomir îl face
vicareşiu gheneralis şi-i porunceşte sã adune sãbor şi în sãbor şi de toţi protopopii sã
scrie şi sã vesteascã şi afurisaniia theologului şi a lui Petru Aaron [...] şi mare
scãdeare au fãcut aceastã afurisanie a lui Aaron şi în mare urã la tot clerul şi neamul
românesc l-au pus, care de el se scârbea şi în tot chipul sã ferea, nu numai de altã

Zenovie Pâclişanu, Corespondenţa din exil a episcopului Inochentie Micu Klein, Bucureşti,
1924, p. 28, 56-57, 61, 65-66; Dumitru Stãniloae, „Lupta şi drama lui Inochentie Micu
Clain”, în Biserica Ortodoxã Românã, an LXXXVI, numãr 9-10, 1968, pp. 1160-1164.
19 Augustin Bunea, Episcopul Ioan Inocenţiu Klein, pp. 223-225; Zenovie Pâclişanu,
Corespondenţa, pp. 96-101; Dumitru Stãniloae, „Lupta şi drama”, pp. 1169-1177; Teodor
V. Damşa, Biserica Greco-Catolicã din România în perspectivã istoricã, Timişoara, Editura de
Vest, 1994, p. 132.
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împãrtãşire cu el, ci şi de vorba cu el, [de] nici la besearica unde mergea el alţii, afarã
de casnicii lui, nu venea”.20
Corespondenţa dintre Inochentie Micu şi vicarul sãu a continuat şi
în lunile urmãtoare.21 Astfel, la 9 septembrie 1747, ierarhul exilat îi relata
cererea imperativã a papei, a patra de acest fel, de a abdica. Refuzând de
fiecare datã, primise interdicţia de a mai pãrãsi Roma; bãnuia implicarea
episcopului rutean Manuil Olszavski al Muncaciului, care dorea sã-i
uzurpe scaunul vlãdicesc. Confruntat cu mari lipsuri, solicita sprijinul
financiar al preoţilor ardeleni. Întruniţi în sobor la Daia Românã,
protopopii îi cereau, prin scrisoarea din 22 septembrie, sã nu renunţe la
episcopat şi sã facã toate demersurile necesare pentru a i se permite
reîntoarcerea acasã; între semnatari figura şi preşedintele sinodului,
„Nicolaus Pop, archidiaconus Balomirensis”. În ultima epistolã pãstratã,
purtând data de 30 septembrie, este descrisã din nou drama ierarhului,
constrâns, prin înfometare, sã semneze retragerea; pentru a rezista
josnicelor presiuni, cere sã i se trimitã bani pe ascuns, prin cãlugãrii
piarişti.22
Cum era de aşteptat, raporturile cu fostul vicar au devenit
tensionate. Spre exemplu, la 5 octombrie 1747, Aron îl pâra
guvernatorului Ioan Haller (1734-1755) cã ar fi permis unui preot
„schismatic” (ortodox) sã predice douã zile uniţilor în biserica acestora
din Orãştie.23 Reacţia fusese generatã de convocarea marelui sinod al
clerul ardelean pentru data de 8 octombrie, prin scrisorile trimise
protopopilor şi preoţilor la 20 septembrie; textul „convocatorului” avea
urmãtorul conţinut: „De la milostivul Dumnezeu tot fericitul, bine pohtesc Sfinţiei
Tale, C[instite] Pãrinte! Pentru multele greutãţi şi supãrãri, care şi pe Mãriea Sa D.
Vlãdica îl încunjurã, [iar] pe noi ne împresoarã, au trimis Mãriea Sa, din Râm,
asprã poruncã, supt afurisanie şi supt oprire de preoţie, sã fie sãbor mare. Pentru
aceea, împreunã cu alţi cinstiţi protopopi, ne-am sfãtuit şi am detãrminãluit ca sã fie
sãbor mare în Blaj, pe Joi, în 8 zile ale lui Octombrie, în ziua cuvioasei Maicii
Pelagii, unde Sfinţia Ta, dupã porunca Mãriei Sale, lãsând alte toate, sã vii pe
Samuil Micu, Istoria românilor (ed. princeps dupã manuscris de Ioan Chindriş), volum II,
Bucureşti, Editura Viitorul Românesc, 1995, p. 230.
21 Nicolae Densuşianu, Independenţa bisericeascã a Mitropoliei Române de Alba-Iulia, Braşov,
1893, pp. 46-48; Zenovie Pâclişanu, Corespondenţa, pp. 96-97; Dumitru Stãniloae, „Lupta
şi drama”, pp. 1169-1177; Laura Stanciu, Keith Hitchins, Daniel Dumitran (edit.),
Despre Biserica românilor, p. 164, 167.
22 Augustin Bunea, Episcopul Ioan Inocenţiu Klein, pp. 226-227; Zenovie Pâclişanu,
Corespondenţa, pp. 102-103, 106-108, 108-109; Dumitru Stãniloae, „Lupta şi drama”, pp.
1169-1177; Teodor V. Damşa, Biserica Greco-Catolicã, pp. 133-134.
23 Laura Stanciu, Keith Hitchins, Daniel Dumitran (edit.), Despre Biserica românilor, p.
167.
20

37

ASTRA Salvensis, an VII, numãr 13, 2019
numita mai sus zi în Blaj la sãbor, unde celelalte mai pe larg porunci de la Mãriea
Sa venite le vei auzi, earã de nu ai putea Sfinţiea Ta, pentru vreo grea supãrare, sã-ţi
trimiţi joratul cu plenipotenţie, dupã care, recomãndãluindu-mã dragostii Frãţiei
Tale, rãmâiu al Sfinţiei Tale. Balomir, sept. 20 zile 1747. Gata slugã, protopop
Nicolaie Balomireanu”.24
Participanţii la soborul general de la Blaj, din 8-10 octombrie 1747,
au validat numirea lui Nicolae Pop în funcţia de vicar al Bisericii Unite
ardelene; cu acelaşi prilej s-a luat şi decizia trimiterii unei delegaţii la
Viena, care sã solicite readucerea în ţarã a episcopului. Un alt sinod,
întrunit la Alba-Iulia în 20 noiembrie 1747, sub preşedinţia aceluiaşi
cleric hunedorean, a protestat, fãrã succes, împotriva investirii de cãtre
papã a lui Petru Pavel Aron ca „vicar apostolic”.25 În februarie 1748, în
pofida interdicţiilor guvernatorului Transilvaniei, Nicolae Pop a efectuat
o vizitã canonicã în Sãliştea Sibiului; în cadrul acesteia s-a realizat o
apropiere între vicar şi preoţii ortodocşi locali.26
Informatã de existenţa celor douã facţiuni bisericeşti, împãrãteasa
Maria Terezia a dispus, la 28 martie 1748, convocarea unui nou sobor
general, în care „protopopul [din] Balomir sã fie destituit şi sã i se comunice cã
actul episcopului, prin care a excomunicat pe Petru Aron, a fost reprobat de Sfântul
Scaun, iar el se dovedeşte ataşat mai mult episcopului decât Sfântului Scaun, iar de
este adevãrat unit trebuie sã recunoascã în cele bisericeşti, ca autoritate supremã,
autoritatea papalã şi deci sã se oblige la aceastã ascultare şi fidelitate mai mare”.
Sinodul s-a întrunit la Sibiu, în zilele de 15-17 mai 1748.27 Sub presiunea
autoritãţilor, dezbaterile au fost conduse de episcopul rutean Manuil
Olsavszki, participanţii, „fãr’ de voia lor, au trebuit sã se supue şi sã fie
ascultãtori lui Aaron”.28

Zenovie Pâclişanu, Corespondenţa, p. 106.
Augustin Bunea, Episcopul Ioan Inocenţiu Klein, pp. 232-241; Zenovie Pâclişanu, Istoria
Bisericii, pp. 324-326; Dumitru Stãniloae, Uniatismul din Transilvania, încercare de
dezmembrare a poporului român, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al
Bisericii Ortodoxe Române, 1973, pp. 92-97; Teodor V. Damşa, Biserica Greco-Catolicã, p.
135; Mircea Pãcurariu, Istoria Bisericii, volum II, p. 322.
26 Dumitru Stãniloae, Uniatismul, p. 98.
27 Augustin Bunea, Episcopul Ioan Inocenţiu Klein, pp. 244-247, 275-287; Zenovie
Pâclişanu, Istoria Bisericii, pp. 327-328; Dumitru Stãniloae, „Lupta şi drama”, pp. 11781180; Teodor V. Damşa, Biserica Greco-Catolicã, pp. 135-137; Ovidiu Ghitta, „Episcopul
Manuel Olsavszky şi sinodul de la Sibiu din 15-17 mai 1748”, în Sorin Mitu, Rudolf
Gräf, Ana Sima, Ion Cârja, (coord.), Bisericã. Societate. Identitate. In honorem Nicolae Bocşan,
Cluj-Napoca, Presa Universitarã Clujeanã, 2007, pp. 56-64; Laura Stanciu, Keith
Hitchins, Daniel Dumitran (edit.), Despre Biserica românilor, pp. 179-180, 183-186.
28 Samuil Micu, Istoria românilor, volum II, p. 321.
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Cu toate cã avea de partea sa mai mulţi „archidiaconi [protopopi n.
n.]”, dovediţi ulterior „şovãitori”, vicarul a fost nevoit sã se ridice „de pe
locul sãu”, anunţându-şi, „printr-o lungã alocuţiune”, abdicarea din fruntea
acestui oficiu ecleziastic.29 Frãmântãrile acelor ani sunt surprinse şi în
Plângerea Sfintei Mãnãstiri a Silvaşului din Eparhia Haţãgului, din Prislop,
cronicã rimatã de mari dimensiuni, redactatã la Râmnic, pe la anul 1763,
de un cãlugãr pribeag la sud de Carpaţi, anume ieromonahul Efrem de la
Prislop: „Vlãdica Inochentie la Beciu [Viena n.n.] au plecat/Şi în locul sãu,
namesnic [locţiitor n.n.], pã Nicolae au lãsat/Şi orice pricini în cliros sã se
întâmpleze,/Toate de el sã se îndrepteze./Aron, acum, bunã vreme au gãsit,/Pre
Inochentie la crãiasa l-au pârât,/Zicând cã umblã cu fãţarie/Şi nu-i drept la
Împãrãţie./Iar cãtrã vlãdica s-au arãtat/Priiatin bun dânsu-i şi sfat,/Însã, prin
scrisori, l-au viclenit/Şi pânã la Roma l-au izgonit;/Acolo în robie s-au închis/Şi în
toatã viiaţa sa au plâns./Apoi la Nicolae Balomireanu s-au întors/Şi din curtea
arhiereascã, cu urgie, l-au scos./Şi nu numai cã l-au scos şi l-au gonit,/Ci şi din
Ardeal, cu totul, l-au pustiit” (v. 381-398).30
Bejenar la sud de Carpaţi
Nori de furtunã se adunau la orizont... Ca atare, „Nicolae [Pop]
Balomireanul, temându-se ca sã nu cazã la prinsoare îndelungatã, au trecut muntele
şi s-au dus în Ţara Româneascã, unde, aşezându-sã la o mânãstire, au fost
arhimandrit”.31 Înştiinţatã de fuga sa, Curtea vienezã a expediat
Guvernului douã scrisori de mustrare, purtând datele de 28 iunie şi 7 iulie
1748;32 episodul este relatat şi în epistola adresatã de împãrãteasã
cardinalului Mellini.33 La 21 octombrie, cãlugãrul fransciscan Joseph
Michaud raporta baronului Penkhler, internunţiul papal austriac din
Constantinopol, prezenţa clericului ardelean în Muntenia şi intenţia sa de
a ajunge pânã în capitala Imperiului Otoman.34
În octombrie 1748, Nicolae Pop a pornit într-o lungã cãlãtorie spre
Moscova, pentru a înfãţişa ţarinei Elisabeta Petrovna (1741-1761)
doleanţele bisericeşti ale românilor neuniţi ardeleni; dupã depunerea unui
Ovidiu Ghitta, „Episcopul Manuel Olsavszky”, p. 59, 63-64.
Mircea Pãcurariu, Mãnãstirea Prislop. Monografie istoricã, ediţia a III-a, Deva, Editura
Episcopiei Devei şi Hunedoarei, 2013, p. 167.
31 Samuil Micu, Istoria românilor, volum II, p. 321.
32 Zenovie Pâclişanu, Istoria Bisericii, p. 332.
33 Augustin Bunea, Episcopul Ioan Inocenţiu Klein, p. 261.
34 Silviu Dragomir, Istoria dezrobirii religioase, volum I, p. 259; Mircea Pãcurariu,
„Legãturile Bisericii Ortodoxe din Transilvania cu Ţara Româneascã şi Moldova în
secolele XVI-XVIII”, în Mitropolia Ardealului, an XIII, numãr 1-3, 1968, p. 70; Laura
Stanciu, Keith Hitchins, Daniel Dumitran (edit.), Despre Biserica românilor, p. 200.
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memoriu detaliat, la 17 noiembrie 1749 a plecat spre „Valahia”. În anul
1750, împãrãteasa l-a însãrcinat pe ministrul Mihail Petrovici BestuzevRiumin, aflat la Viena, sã cerceteze veridicitatea conţinutului petiţiei
înaintate, urmând ca acesta sã intervinã, în scris sau verbal, la ministrul
Curţii imperiale.35
Scrisoarea suna astfel: „S-au aretat aicea, la Moscu, [un] protopop, anume
Nicolae Balomireanul de la Ardeal, ce iaste supt stãpânirea Mãrii Sale Împãrãtesii
Râmului şi Krãesei ţierilor ungureşti şi Bohemii, şi au dus la sinodul nostru [un]
memorial, arãtând cã el s-au trimis aici de la clerul şi norodul rumânesc din Ardeal,
pentru ca sã se roage de milostiva aperare [a] pravoslavnicilor creştini cari se aflã
acolo, cari creştini pãtimesc prea mari nevoi şi izgoniri, pentru cã nu vor sã primeascã
uniria cu Besearica Romei. Deci, fiindcã ei se nevoiesc pentru pravoslavie, cu aceastã a
noastrã aperare, care noi asupra noastrã o luãm, vor putea fi pãziţi şi aperaţi, ca sã
rãmâie, dupã dreapta pohta inimii lor, ca mai nainte, în legea cea pravoslavnicã a
Resãritului, fãr de nici o înpiedecare şi necaz. Oricâte dar strâmtori şi izgoniri acestui
norod, cãrui pentru credinţã i se fac de acestea, mai luminatã înţelegere vei lua din
scrisorile tãlmãcite, date de la numitul protopopã la Cancelaria Noastrã, care ţie ţi se
trimit. Peste acestea au dus încã numitul protopop la sinodul nostru multe
documenturi, atât despre comisia aceasta, ce i s-au încredinţat lui de la norod, cât şi
privilegiuri care au ei de la Kraii Ardealului şi osebi de la ãnsuşi kesariul Leopold, şi
iarãşi ce fel de lipsã i s-au fãcut acestui norod în trebile Bisearecii şi în Episcopia lor,
despre partea uniţilor [...] Deci, luând seama de toate acestea [...], despre toate sã te
înştiinţezi cã adevãrat iaste, cã numitul protop Nicolae Balomireanul de la acel norod
aici la Împãrãţia Noastrã, cu acest fel de rugãciune, pentru aperarea lor, s-au trimis
şi drept este cã acest norod din Ardealul Rumânesc se aflã într-aceste nevoi şi, precum
se aratã, cã acel norod de demult au fost slobozi a ţânea legea greceascã, iar de la
oarecare mai dupre urmã vreme le face strâmtoare şi silã la unie şi, dacã vei afla cã
aşa este adevãrat, atunci vei scrie memorial, întemeindu-l în numele Nostru, arãtând
aceste pricini şi dându-l la Ministerul Mãrii Sale împãrãtesii şi crãeasii, sã te sileşti a
isprãvi, ca sã aibã acel de multe ori pomenit norod rumânesc din Ardeal de plinã
slobozie, ca sã rãmâie iar, precum şi mai nainte, lângã ţânerea legii lor cei greceşti, fãr
de nici o împiedecare sau supãrare, şi sã aibã voe sã ţâe besearicile lor şi preoţii lor de
legea greceascã şi nici un fel de strâmtorare sã nu li se facã”.36
Despre acţiunea protopopului ardelean dã mãrturie şi preotul
bãnãţean Mihail Popovici, cel care, cãlãtorind în Rusia în anii 1770-1771,
amintea cã Nicolae Pop a pribegit „pentru leage în ţara Muscului”,
Ioan Lupaş, Istoria bisericeascã a românilor ardeleni, ediţia a II-a, Cluj-Napoca, Editura
Dacia, 1995, pp. 113-114; Ştefan Meteş, Emigrãri româneşti din Transilvania în secolele XIIIXX, ediţia a II-a, Bucureşti, Editura Ştiinţificã şi Enciclopedicã, 1977, pp. 111-112.
36 George Bariţiu, Pãrţi alese din Istoria Transilvaniei. Pre doue sute de ani din urmã, volum I,
Sibiu, 1889, pp. 730-731.
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plângându-se ţarinei şi Sfântului Sinod al Bisericii Ruse de „asuprirea legii şi
gonirea pravoslaviei de cãtre papistaşi”, încât „ceale sufleteşti şi trupeşti întru prea
luminatul condicul împãrãtesc, cu multã întristare, cu neuitare, s-au însemnat”,
fãcându-se, ulterior, „multe întrebãri, prin scrisori, cãtre crãiasa din Beci [Viena
n. n.]”, în vederea încetãrii prigonirii neuniţilor transilvãneni.37
Aşadar, protopopul Nicolae Pop revenise la Ortodoxie. Exemplul
i-a fost urmat şi de consãtenii din Balomir. Deşi în conscripţia vicarului
Petru Pavel Aron din 1750 parohia figureazã ca fiind supusã canonic
Blajului, sunt înregistrate 191 de „suflete”, cu o bisericã şi trei preoţi, 38
adevãrata apartenenţã confesionalã a credincioşilor este relevatã de alte
trei surse documentare contemporane. Astfel, în tabelele „comisiei de
dismembrare Buccow” din anii 1761-1762, în dreptul acestei localitãţi sunt
înscrise o familie unitã cu trei preoţi, cãrora le revenise lãcaşul de
închinare, şi 59 de familii ortodoxe, fãrã un pãstor sufletesc şi fãrã
bisericã.39 Diferit, în catagrafia bisericeascã a episcopului Atanasie Rednic
al Blajului (1765-1772) din 1765 erau înregistrate cinci familii unite şi un
preot.40 În sfârşit, în statistica românilor „greco-rãsãriteni”, întocmitã la
cererea ierarhului neunit Dionisie Novacovici (1761-1767) în anul 1766,
Balomirul avea 337 de credincioşi ortodocşi (165 de bãrbaţi şi 172 de
femei).41
Reîntors în Ţara Româneascã, Nicolae Pop, rãmas, cu
probabilitate, vãduv, s-a închinoviat la mãnãstirea Argeş, primind, în
cãlugãrie, numele de Nichifor.42 Dar legãturile cu foştii sãi pãstoriţi
ardeleni au continuat. Mai mult, în octombrie 1748, acesta solicitase
domnitorului fanariot Constantin Mavrocordat (1733-1735; 1741-1743;
1748-1749; 1769) permisiunea emigrãrii peste munţi a circa 16.000 de
români ardeleni, cerere aprobatã, la 14 mai 1750, de urmaşul acestuia,
domnitorul Gheorghe II Ghica (1733-1735; 1748-1752).43 Prin urmare,
Silviu Dragomir, Istoria dezrobirii religioase, volum I, p. 262.
Augustin Bunea, Statistica Românilor din Transilvania în anul 1750, fãcutã de vicariul
episcopesc Petru Aron, Sibiu, 1901, p. 21.
39 Virgil Ciobanu, ,,Statistica românilor ardeleni din anii 1760-1762”, în Anuarul
Institutului de Istorie Naţionalã, Cluj, an 3, 1926, p. 700; Matei Voileanu, Sã se facã luminã.
Biserica românilor din Ardeal în veacul al XVIII-lea, Sibiu, Tipografia Tiparului
Arhidiecezan, 1926, p. 90.
40 ***, Diecesa Lugoşului. Şematism istoric, Lugoj, Tipografia Ioan Virányi, 1903, p. 383.
41 Keith Hitchins, Ioan Beju, „Statistica românilor ortodocşi din Transilvania din anul
1766”, în Mitropolia Ardealului, an XXII, numãr 7-9, 1977, p. 550.
42 Mircea Pãcurariu, „Preoţimea hunedoreanã, sprijinitoare a nãzuinţelor poporului în
cursul veacurilor”, în Mitropolia Banatului, an XVIII, numãr 10-12, 1968, p. 625.
43 Nicolaus Nilles, Symbolae, volum I, p. 598; Nicolae Iorga, Sate şi preoţi din Ardeal,
Bucureşti, Institutul de Arte Grafice „Carol Göbl”, 1902, p. 248; Silviu Dragomir, Istoria
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potrivit rapoartelor generalului Platz, adresate Consiliului Aulic de
Rãzboi în ianuarie-februarie 1749, clericul hunedorean se gãsea în atenţia
autoritãţilor de la nordul Carpaţilor.44 În pofida celor 200 de galbeni,
promişi la 7 noiembrie 1750, ca recompensã, celui care îl va ademeni sã
se reîntoarcã în Transilvania şi-l va da pe mâna „stãpânirii”, nu s-a gãsit
niciun apropiat care sã îl trãdeze.45 În plus, în vara anului 1761, monahul
hunedorean îl primea la Argeş pe cãlugãrul Sofronie de la Cioara (azi
Sãlişte, judeţul Alba), un alt mare apãrãtor al Ortodoxiei ardelene, 46
mijlocind numirea acestuia în fruntea obştii monahale muscelene de la
Robaia, iar, ulterior, a celei de la Vieroş.47
În anul 1763, episcopul Grigorie Socoteanu al Râmnicului a
intervenit pe lângã episcopul ortodox Dionisie Novacovici al Ardealului
(1761-1767), cerându-i, printr-o scrisoare, sã îl reprimeascã în eparhie;
motiva cã „din îndemnarea locuitorilor pravoslavnici ai Ardealului, luându-ţi voie
şi blagoslovenie de la noi, s-au dus cu oare-şi-ce jãlbi şi pânã la Curtea ruseascã, la
rãposata întru fericire Elisaveta Petrovna, şi, de acolo, întorcându-se iarãşi aice,
doreşte, de va fi cu voia şi blagoslovenia Frãţiei Tale, sã-şi vie în locul şi neamul
sãu”.48 De teama autoritãţilor austriece, ierarhul de neam sârb l-a refuzat.
Încã din anul 1750, episcopul Grigorie Socoteanu al Râmnicului
(1748-1764) îl ridicase la treapta de „archimandrita et hegumenos Dominialis
monasterii Argis”. De altfel, prestigiul de care s-a bucurat în ochii
contemporanilor este vãdit şi de propunerea sa, în anul 1763, pe lista
celor trei candidaţi la scaunul episcopal al Buzãului, alãturi de stareţul

dezrobirii religioase, volum I, p. 259, 424-425, 441-445; Ştefan Meteş, Emigrãri româneşti, p.
122; David Prodan, Supplex Libellus Valachorum, p. 220.
44 Mihai Sãsãujan, Habsburgii şi Biserica Ortodoxã din Imperiul Austriac (1740-1761).
Documente, Cluj-Napoca, Presa Universitarã Clujeanã, 2003, pp. 248-251.
45 Silviu Dragomir, Istoria dezrobirii religioase, volum I, pp. 267-268, 441-445; Mircea
Pãcurariu, „Legãturile Bisericii”, p. 70; Laura Stanciu, Keith Hitchins, Daniel Dumitran
(edit.), Despre Biserica românilor, p. 232.
46 Florin Dobrei, „Ein Gegner der religiösen Union der Rumänen aus Siebenbürgen mit
der Kirche Roms: der Mönch Sofronie von Cioara”, în Johann Marte, Viorel Ioniţã,
Nikolaus Rappert, Laura Stanciu, Ernst Christoph Suttner (coord.), Die Union der
Rumänen Siebenbürgens mit Kirche von Rom, Bucureşti, Editura Enciclopedicã, 2015, pp.
402-435
47 Nicolae Iorga, Studii şi documente privitoare la istoria românilor, Bucureşti, volum IV, 1904,
p. 39; Ştefan Meteş, Emigrãri româneşti, p. 120; Mircea Pãcurariu, „Legãturile Bisericii”, p.
72.
48 Augustin Bunea, Episcopul Ioan Inocenţiu Klein, p. 221.
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Partenie de la Tismana şi de protosinghelul Mitropoliei din Bucureşti,
Cosma Popescu, ierarhul ales (1763-1787).49
Din pãcate, realizãrile sale ca stareţ sunt puţin cunoscute. Se ştie
doar cã, în anul 1761, în cadrul unei ample renovãri, egumenul Nichifor a
„tocmit” doi zugravi ardeleni, pe Iacov şi pe Stan, fiii preotului Radu
Man din Rãşinari (judeţul Sibiu), pentru a reînnoi zestrea picturalã a
mãnãstirii.50 La finalizarea lucrãrilor, a dãruit sfântului aşezãmânt „o sfitã
de stofã cu stihar, cu poias, cu paftale de argint, şi alte multe odoarã”.51
Sfârşit de drum
Nicolae Pop, preotul şi protopopul hunedorean unit de altãdatã,
s-a aflat la conducerea vestitei mãnãstiri a Argeşului pânã prin iunie
1764,52 data ultimei sale atestãri; momentul corespunde, probabil, cu
însãşi trecerea sa la cele veşnice. Cã a rãmas însã în memoria
contemporanilor o dovedeşte o „plânsoare” a boierilor munteni,
redactatã în jurul anului 1773, în care se aratã cã „în corespondenţele noastre
cu împãrãteasa [ţarina Elisabeta II a Rusiei n. n.], spre a face cunoscute dorinţa şi
aplecarea ţãrii, ne-au slujit doi arhimandriţi, Argeşanul [Nichifor/Nicolae Pop n.
n.] şi Vieroşanul [Sofronie/Stan Popovici de la Cioara n. n.], care au dobândit şi
decoraţii împãrãteşti”, anume crucea imperialã de aur.53
Se stingea astfel un simbol al luptei pentru refacerea unitãţii
bisericeşti a românilor ardeleni. Identificându-se în totalitate cu idealurile
naţiunii sale, protopopul Nicolae Pop a reuşit sã creeze o veritabilã punte
de legãturã între cei doi versanţi ai Carpaţilor, pãstorind, cu egalã
dragoste şi jertfelnicie, atât Biserica ardeleanã, în fruntea cãreia s-a aflat
câţiva ani ca vicar, cât şi obştea „monastirei” Argeşului. Din memoria
celor de astãzi, amintirea sa, din nefericire, s-a estompat.

Ioan Ionaşcu, „Ieromonahul transilvan Nicodim în Ţara Româneascã”, în Omagiu lui
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„Preoţimea hunedoreanã”, p. 625.
50 Mircea Pãcurariu, Istoria Bisericii, volum II, p. 535.
51 Aurelian Sacerdoţeanu, „Pomelnicul mãnãstirii Argeşului”, în Biserica Ortodoxã
Românã, an LXXXIII, numãr 3-4, 1965, p. 307.
52 Ioan Ionaşcu, „Ieromonahul”, p. 366; Mircea Pãcurariu, „Preoţimea hunedoreanã”, p.
625.
53 Ştefan Meteş, Emigrãri româneşti, p. 121.
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