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Abstract: As a result of the unification of a part of the Orthodox people from
Transylvania with the Catholic Church, in 1700, the romanians from Transylvania divide
themselves from the confessional point of view in two parts: the first one composed by Orthodox
that will further remain tolerated in front of the other confessions from transylvanian space.
The second one is constituted by Greek-catholic, formed by the romanians who embraced this
confession because of promises coming from Habsburgic authorities. Based on the sources that
present the confessional census from Transylvania, written during the 18th century, we will
present statistical data regarding the confessional demography. In this respect, we present the
consequences of the unification with Rome‟s Church in Sãlaj, but furthermore we try to show
the way this new confession was performed in this area.
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Românii transilvãneni, aflaţi în umilinţãşi apãsare etnicãşi religioasã, la
interferenţa secolelor XVII-XVIII, sunt puşi în faţa posibilitãţii unirii
religioase cu Biserica Romei, în schimbul promisiunilor fãcute prin cele
douã diplome leopoldine. La prima vedere aceastã unire, promitea mari
schimbãri în viaţa românilor, atât din punct de vedere material cât şi
cultural. În realitate aceastã unire, nu urmãreau decât denaţionalizarea
românilor transilvãneni începând în primã fazã prin înlãturarea
ortodoxiei, care în faţa catolicismului imperial se clasa evident într-o
poziţie dezavantajoasã, dar urmãrea şi o rupturã a unitãţii poporului
român pentru a putea fi subjugat şi stãpânit mai uşor.
Promisiunile, dar şi dorinţa de a scãpa de starea umilitoare în care se
aflau, i-au fãcut pe câţiva preoţi din Sãlaj sã îmbrãţişeze uniaţia. Astfel,
printre cei 38 de protopopi semnatari ai uniaţiei, 3 semnatari au fost
protopopi care au activat pe meleagurile sãlãjene. Au semnat: protopopul
Simion din Sãrãuand (azi în judeţul Satu Mare), Andrei din Şimleu şi
Simion din Bãseşti (azi în judeţul Maramureş). Aceşti protopopi nu au
acceptat unirea dintr-o necesitate spiritualã, ci pentru a se bucura de
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promisiunile fãcute anterior, şi anume de privilegiile de care aveau parte
preoţii catolici.1
Dupã acest moment crucial din viaţa bisericeascã a sãlãjenilor,
confesiunea greco-catolicã îşi va face cunoscutã apariţia pe meleagurile
sãlãjene dupã cum vom putea vedea, într-un mod lent.
Unirea cu Biserica Romei a fost doar o amãgire, prin faptul cã
stãpânirea austriacã nu a acordat drepturile promise prin diplomele
leopoldine românilor trecuţi la catolicism. Aproape tot secolul al XVIIIlea, din punct de vedere eclezial pe teritoriul Sãlajului de azi, ca de altfel
în întregul cuprins al Transilvaniei, se va prezenta ca secolul luptelor
confesionale.
Este de remarcat faptul cã în spaţiul sãlãjean o adevãratã uniaţie are
loc mult dupã anul 1700, cãci aşa cum vom vedea şi mai departe,
episcopul Grigore Maior, originar din pãrţile Sãlajului, din satul Sãrãuad
de lângã oraşul Tãşnad (azi în judeţul Satu Mare), pentru a creşte în ochii
stãpânirii strãine, de care depindea scaunul ce-i fãcea mare plãcere, însoţit
de doi comisari maghiari a inteprins o vizitã canonicã în anul 1776, când
a trecut aproape 60 de sate din Sãlaj la greco-catolicism, declarându-le
unite cu Biserica Catolicã.2
Dupã actul unirii de la 1700, imediat au apãrut şi nemulţumirile.
Evident clasa dominantã şi-a arãtat prima nemulţumirea, refuzând sã
acorde românilor drepturile promise, cãci prin acordarea acestor
drepturi, ea pierdea surse de venituri importante din dubla exploatare a
românilor. Apoi, nemulţumiri au manifestat atât clerul cât şi credincioşii,
care s-au vãzut înselaţi, neprimind niciun drept din promisiunile fãcute
de cãtre autoritãţile austriece.
Situaţia realã a vieţii bisericeşti pe meleagurile sãlãjene, în perioada ce
a urmat Uniaţiei se poate prezenta din rezultatele conscripţiei lui Bucow,
care între anii 1760-1762 întocmeşte o situaţie corectã a demografiei
confesionale din Transilvania.
Conform rezultatelor acestei conscripţii în comitatele sãlãjene situaţia
se prezintã astfel: în comitatul Solnocul Interior au fost conscrise: 10.195
familii neunite şi 2.491 familii unite. Au fost conscrişi 111 preoţi neuniţi
şi 234 preoţi uniţi. Ortodocşii avea 138 de biserici, iar uniţii aveau 50 de
biserici. În comitatul Solnocul de Mijloc au fost conscrise 5.668 familii

Ioan-Mircea Ielciu, ,,Din istoria vieţii bisericeşti a românilor sãlãjeni: de la începuturi
pânã la Marea Unire din 1918”,în Revista teologicã, X (2000), nr. 1(82), 2000, p. 51.
2Ioan Tomole, Românii şi creştinismul, Oradea, Editura Episcopiei Ortodoxe Române
Oradea, 1998, p. 28.
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neunite şi 411 familii unite. Au fost conscrişi 115 preoţi neuniţi şi 61
preoţi uniţi. Ortodocşii aveau 92 de biserici, iar uniţii aveau 15 biserici.
În comitatului Crasnei, tot clerul şi credincioşii s-au declarat
ortodocşi, doar o singurã familie din comuna Nuşfalãu s-a declarat unitã.
Astfel, în acest comitat au fost conscrise: 2.528 familii neunite şi o familie
unitã. Au fost conscrişi 77 de preoţi neuniţi. În acest comitat erau 44 de
biserice, în unanimitate fiind în posesia ortodocşilor.
Situaţia din Comitatul Crasnei, prin faptul cã la conscripţia lui Bucow
doar o familie s-a declarat unitã în acest comitat, se datoreazã
protopopului Buteanu şi a prietenului sãu Crãciun, care s-au împotrivit
trecerii ortodocşilor din acest comitat la greco-catolism, iar prin aceasta
numele lor se înscriu în rândul acelora care au luptat pentru identitatea
confesionalã a românilor transilvãneni.3
O altã statisticã rãsunãtoare în istoria post-unionistã, care vine sã arate
adevãrata situaţie din teritoriul Sãlajului în primele şase decenii ce au
urmat Uniaţie, este„Conscripţia clerului ortodox din Transilvania” întocmitã de
episcopul Dionisie Novacovici la anul 1767.
Conform conscripţiei dionisiene parohiile de pe meleagurile sãlãjene,
cât şi cele din zonele învecinate, la anul 1767 erau cuprinse în 10
protopopiate greco-orientale, respectiv Banabic, Zimbor, Miluan,
Sânpetru, Girolţ, Chiueşti, Bãseşti, Cig, Şimleul-Silvaniei şi Protopopiatul
Dealurilor, toate protopopiatele însumând un numãr de 112 parohii, în
care funcţionau 121 de preoţi.4 Patru protopopiate ortodoxe din cele 10
amintite mai sus, funcţionau pe teritoriul Sãlajului de astãzi şi anume:
Zimbor, Miluan, Sânpetru şi Şimleu Silvaniei.
Între anii 1759-1761 s-a desfaşurat o mişcare de mari proporţii contra
uniaţiei, cunoscutã în istoria de specialitate sub numele de Rãscoala lui
Sofronie din Cioara. Lupta contraunionistã a cãlugãrului Sofronie din
Cioara a influenţat şi pe românii din Ţara Silvaniei. De altfel întreaga
mişcare popularã îndrumatã de Sofronie poate fi consideratã ca o
biruinţã deplinã a Ortodoxiei în Transilvania. Zeci de sate transilvãnene
au pãrãsit unirea, încât tot ce se lucrase timp de 60 de ani pentru
înstrãinarea poporului era acum distrus.5 Este revelatorie pentru

Gabriel-Viorel Gârdan, ,,Viaţa bisericeascã ortodoxã pe meleagurile sãlãjene”, în
Credinţã şi viaţã în Hristos, Anuarul Episcopiei Sãlajului, II (2009), p. 277-278.
4 Ioan Beju, ,,Conscripţia clerului ortodox transilvan din 1767”, în Mitropolia Ardealului,
XXIX (1984), nr. 7-8, pp. 541-568.
5 Mircea Pãcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. II, ediţia a III-a, Iaşi, Editura
Trinitas, p. 219.
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aceastãperioadã lupta dusã de cãtre protopopul Buteanu şi prietenul sãu
Crãciun pe meleagurile sãlãjene, dupã cum am amintit mai sus.6
Apoi un lucru care susţine vehement cã uniaţia în cuprinsul Sãlajului
nu a reuşit a se stabili cu succes imediat dupã anul 1700, este şi faptul cã
dupã exilarea episcopului Clain şi dupã abzicerea lui forţatã din anul
1751, a scârbit şi înstrãinat în aşa mãsurã pe români, încât între anii 17601762, în Ţara Silvaniei aproape cã nu erau uniţi.7
Episcopul Clain încercase pânã atunci prin toate mijloacele sã
dobândeascã de la cercurile hotãrâtoare, drepturile care se cuveneau
Bisericii şi naţiunii sale, dar în zadar. Ca sã obţinã rezultate ameninţa cã
ori se face dreptate românilor ori se spulberã unirea cu Biserica Romei.8
El consemneazã în conscripţia sa din 1733 în Comitatul Crasna 44 de
parohii cu 29 de preoţi, din care 21 erau uniţi şi 8 neuniţi (ortodocşi), iar
în Solnocul de Mijloc 104 parohii cu 96 de preoţi: 56 ortodocşi şi 40
uniţi.9
În aceastã conscripţie, Biserica românã din Sãlaj era împãrţitãîn douã
protopopiate numite arhidiaconate: protopopiatul Şimleului sau al
Boianului şi al Odorheiului. Numãrul familiilor în tractul Şimleului era de
790, cu un numãr de 3950 de suflete. Case parohiale se aflau 17, biserici
33, porţiuni canonice: 25 jugãre de fânaţ, sau de 50 de case de fân, iar
arãtor tot circa 25 iugãre.10
Aceastã conscripţie nu este revelatorie, în primul rând pentru simplu
fapt cã, succesorul protopopului Andrei din Şimleu, care la anul 1700
subscrise unirii, se leapadã de uniaţie, lucru care de altfel susţine
conscripţia din 1762, conform cãreia, cel puţin, în comitatul Crasnei nu
erau uniţi.
În protopopiatul Odorhei s-au conscris 101 parohii, preoţi erau 96
dintre care 35 uniţi şi 56 neuniţi (5 preoţi din Nãpradea nu se numarãu la
nicio confesiune). Numãrul famiilor era de 2246 cu 11.230 de suflete.
Case parohiale erau 27, biserici 79, porţiuni canonice 66 iugãre, iar arãtor
80 iugãre.11
Augustin Bunea, Episcopii Petru Pavel Aron şi Dionisiu Novanovici sau Istoria românilor
transilvãneni de la 1751 la 1764, Blaj, Tipografia Seminarului Arhidiecezan, 1902, p. 198.
7Dionisie Stoica, Ioan P. Lazãr, Schiţa monograficã a Sãlagiului, Şimleul Silvaniei, Institutul
tipografic şi de editurã ,,Victoria”, 1908,p. 42.
8 George Popovici, Uniunea românilor din Transilvania sub împãratul Leopold I, Lugoj, 1901,
Caransebeş, Ed. Autorului, Tiparul tipografiei diecezane din Caransebeş, p.185.
9 Ioan Ciocianu, Biserica şi societatea româneascã din Transilvania. Vicariatul Silvaniei în a doua
jumãtate a secolului al XIX-lea, Arad, Editura Vasile Goldiş University Press, 2000, p. 38.
10 D. Stoica, , I. P. Lazãr, Schiţa monograficã a Sãlagiului, p. 44.
11Ibidem,p. 45.
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Conscripţia de la 1750, fãcutã din ordinul episcopului Petru Aron de
la Blaj, surprinde în Sãlaj trei arhidiaconate greco-catolice: cel al Crasnei
cu 41 de parohii unite, cel al Someş Odorheiului cu 71 de parohii, şi cel
al Bãseştilor cu 24 de parohii. Aceastã conscripţie fiind fãcutã dintr-o
pornire confesionalã, îi lasã deoparte pe ortodocşi,12 motiv pentru care
ridicã mari semne de întrebare asupra datelor propuse prin aceastã
conscripţie.
Comunele din Comitatul Crasnei nu fac parte din cele trei
protopopiate din Sãlaj, ci aparţin de protopopiatul Jucului din Comitatul
Cojocnei. Prin urmare Şimleul la 1750 aparţinea jurisdictional de Juc,
conform hotãrârii din 1732 luatã de episcopul Clain.
În tractul Jucului sunt înşirate 41 comune, mai puţin cu 5 ca în
conscripţia lui Clain. Aici nu-s incluse satele: Preoteasa, Lazuri, Sârbi,
Horvat, Periceiu şi Subcetate, şi i s-a adãugat satul Guruslãu. Se gãseau
25 de biserici , 49 preoţi, iar suflete 8451.13
În anul 1733 în tot Comitatul Sãlaj erau 147 comune, locuite de
români, iar la 1750 erau numai 141. Preoţi erau la 1733, în numãr de 125,
dintre care 56 uniţi, 64 neuniţi şi 5 cu dubii în privinta religiei, iar la 1750
erau numai 114 preoţi toţi uniţi. Biserici româneşti în tot Sãlajul la 1733
erau 112, iar la 1750 erau 119.
Numãrul populaţiei române la 1733 era de 15180 suflete, iar la 1750
de 33487 suflete.14
Pe când conscripţiile de la 1733 şi 1750, erau fãcute de români uniţi,
prima de episcopul Clain, a doua de vicarul Petru Aron, pentru ca sã se
ştie câţi preoţi se pot scuti de sarcinile publice, şi cât pãmânt s-a dat sau
urma sã se dea preoţilor şi bisericilor unite, conscripţia din 1760, 1761 şi
1762 s-a fãcut de o comisie aulicã, cu scopul de a fi informatã curtea din
Viena corect asupra numãrului românilor uniţi, şi totodatã pentru a se
vedea progresele unirii.15
Fãrã a voi sã ne atingem de simţul de dreptate şi echitate a lui Clain şi
al lui Aron, autorii conscripţiilor din 1733 şi 1750, considerãm cã
conscripţia de la 1760-1762 este mai corectã si mai nepãrtinitoare faţã de
primele douã. Un prim motiv este faptul cã cei care au întocmit
conscripţia din 1760-1762, aveau la dispoziţie tot aparatul administrativ
civil şi militar pentru a elabora o conscripţie cât mai corectã şi mai realã.
I. Ciocianu, Biserica şi societatea româneascã din Transilvania,p.38.
D. Stoica, I. P. Lazãr, Schiţa monograficã a Sãlagiului, pp. 45-55.
14Ibidem, p. 55.
15 Virgil Ciobanu, ,,Statistica românilor ardeleni din anii 1760-1762‟‟, în Anuarul
Institutului de Istorie Nationalã, III (1924-1925), p. 617.
12
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Un al doilea motiv care face conscipţia din 1760-1762 mai plauzibilã, este
faptul cã a fost întocmitã de trei funcţionari superiori germani, un general
şi doi consilieri deprinşi a asculta şi respecta ordinile de la Viena, şi mai
mult decât atât, aceştia nu aveau niciun interes deosebit, nici pentru uniţi,
dar nici pentru ortodocşi, sau cel puţin pentru ortodocşi, cu siguranţã nu.
Aflãm din conscripţia generalului Bukow de la 1760-1762, cã în
Solnocul de Mijloc erau 61 de preoţi uniţi şi 411 familii greco-catolice,
faţã de 97 de preoţi ortodocşi şi 5687 credincioşi neuniţi. În Comitatul
Crasna, cifrele faţã de conscripţiile din 1733 şi 1750 nu suportã nicio
comparaţie. Nu este conscris nici un preot unit, decât numai o singurã
familie greco-catolicã. Sunt consemnaţi 77 preoţi ortodocsi, şi 2428
familii neunite.
Afirmaţia cã românii nu s-ar fi declarat uniţi de fricã, cade de la
început. Odatã, ar fi trebuit sã le fie fricã sã se declare ortodocşi, datã
fiind ofensiva cãtolica imperialã, apoi actele de cruzime ale generalului
Bukow asupra românilor şi asupra bisericilor şi mãnãstirilor ortodoxe
sunt de notorietate istoricã, ceea ce i-ar fi putut determina pe români,
mãcar din acest punct de vedere sã se declare uniţi.
În conscripţia lui Bukow, bisericile apar în Solnocul de Mijloc ca ale
ortodocşilor în numãr de 93, faţã de 15 care figureazã ca ale uniţilor. În
Comitatul Crasna, greco-catolicii nu aveau nici o bisericã, toate
aparţinând ortodocşilor.16
Cu toate acestea luptele confesionale în Ţara Silvaniei vor continua şi
de acum încolo, românii ortodocşi având de suferit pentru credinţa lor
strãmoşeascã.
Cu ocazia tulburãrilor religioase din Mihalţ (judeţul Alba), împãratul
Iosif a cerut informaţii despre mersul ,,unirii” în Ardeal.
Iatã cum prezintã Virgil Ciobanu raportul dat de cãtre acest episcop
împãratului Iosif, despre evoluţia unirii în tot Ardealul:,,Întrebarea I: Ce
dezvoltare a luat unirea în Ardeal?Episcopul Maior rãspunde: De la statistica fãcuta
de generalul Bukow în 1760-1762 pânã în prezent, 1782, au mai trecut la ,,unire”
54697 suflete şi s-au mai luat de la neuniţi încã 740 biserici, (ceea ce crede cã poate
dovedi cu 2 liste, pe care cei din Viena le-au aflat false). Episcopul Maior zice cã
dacã în Ardeal s-ar înlãtura piedicile care stau în calea unirii, toţi românii s-ar face
uniţi.Aceste piedici a cãror înlãturare episcopul Maior o cere, ar fi urmatoarele:a).
Preoţii acatolici şi neuniţi. Cere deci ca aceştia sã fie reduşi şi mai mult, mãnãstirile
cãlugãrilor ortodocşi sã fie dãrâmate, cãlugãrii alungaţi peste graniţe, şcolile unite sã
fie înmulţite, fundaţiile din Blaj mãrite, iar parohiile unite sã fie mai bine dotate; b).
S-a rãspândit în Ardeal vestea cã Maj. Sa Josif nu ar fi în contra ca uniţii sã se
16

Ibidem, pp. 616-617.
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întoarcã la ortodoxie. (Aşa se tãlmãcea edictul de toleranţã din 1781). Episcopul
Maior cere sã se publice în toate satele din Ardeal cã Majestãţii Sale nu-i place
cãderea în schismã; c). Prea uşor li se permite ortodocşilor sã-şi facã alte biserici în
locul celor luate, şi dacã dovedesc cã sunt în majoritate, prea iute li se dau bisericile
care fuseserã sigilate; d). Preoţii uniţi nu numai cã nu sunt stimaţi de autoritãţi, dar
în multe locuri sunt bãtuţi de cãtre acestea; e). Pãmânturile promise preoţilor uniţi, nu
numai cã nu li se dau, ci în multe locuri sub diferite motive li se iau cele primite; f).
Poporul unit devine neliniştit vãzând un comisar protestant la toate cercetãrile ce
privesc unirea; g). Episcopul Maior se roagã ca preoţii hirotoniţi în afarã de graniţele
împãrãţiei habsburgice sã fie din nou aşezaţi între ţãrani (iobagi). La acestea
cancelaria din Transilvania, înainte de a-şi da pãrerea, emite urmãtoarea
consideraţiune: unirea are 2 scopuri; unul teologic, pentru a aduce iarãşi în sânul
Bisericii Catolice poporul român devenit schismatic, şi unul politic, de a tãia legãturile
acestui popor superstiţios cu provinciile strãine. Iar contele Hatzfeld în votul sãu zice:
,,Din punct de vedere politic este de dorit ca românii din Ardeal sã se creadã uniţi, ca
astfel sã fie seduşi sã încline mai mult spre Domnul lor decât spre o putere
strainã.Întrebarea IV: Pe cine au ca episcopi numeroşii neuniţi şi preoţii lor nu se duc
ca odinioarã la hirotonie în Valachia şi Moldova?Episcopul Maior rãspunde:
Deocamdatã nu este în Ardeal episcop neunit (ortodox) şi hirotonia popilor
schismatici cade în sarcina episcopului de Buda. De când popii hirotoniţi în afarã de
împãrãţi, iar ţãranii (iobagii) nu se mai duc în Valachia şi Moldova. Însã neuniţii
sunt ţinuţi la ortodoxie şi multi uniţi se întorc la neuniţi, de când preoţii şi diaconii
streini umblã din sat în sat şi aduc cãrţi ortodoxe, care fac multe neajunsuri unirei.
Episcopul Maior se plânge cã prea multor ortodocşi li se dã paşapoarte pentru a pleca
la episcopul din Buda la hirotonie şi cere ca înainte de a li se da paşapoarte,
autoritãţile statului sã-i arate lui lista acelor ortodocşi, care urmeazã sa plece în luna
mai la Buda spre a fi hirotoniţi.Întrebarea V: Nu ar fi necesarã numirea unui
episcop ortodox român în Transilvania?Episcopul Maior gãseşte cã nu este nici
consult, nici de lipsã numirea unui episcop ortodox român în Ardeal”.17
Cu o asfel de mentalitate, Grigore Maior însoţit de doi comisari
maghiari, Ladislau Szentmarjai şi Ioan Kallai, a trecut în anul 1776 prin
59 de sate sãlãjene, pe care le-a declarat unite; mai mulţi preoţi ortodocşi
fiind puşi în lanţuri, pentru a li se putea lua bisericile.18
Conform izvoarelor edite, episcopul unit Grigorie Maior a fãcut
aceastã vizitã canonicã în Comitatul Crasnei între 13 august-1 septembrie
1776 convertind în cele 59 de sate 3203 familii, dintre care amintim:
Bocşa cu 99 de familii, Bãdãcin cu 49 de familii, Giurtelec cu 60 de
familii, Boghiş cu 69 de familii, Lompirt cu 31 de familii, Pericei cu 94 de
17
18

Ibidem, pp. 619-620.
Ibidem, p. 622.

186
CEEOL copyright 2019

CEEOL copyright 2019

Astra Salvensis, an IV, numãr 7, 2016
familii, Vârşolţ cu 29 de familii, Badon cu 52 de familii, Guruslãu cu 37
de familii, Recea cu 60 de familii, Meseşenii de Jos cu 30 de familii,
Meseşenii de Sus cu 52 de familii, Şimleu Silvaniei cu 56 de familii, Cehu
Silvaniei cu 46 de familii, Nuşfalãu cu 25 de familii, Bozieş cu 30 de
familii, Valcãu de Jos cu 83 de familii, Valcãu de Sus cu 47 de familii,
Preoteasa cu 32 de familii, Fizeş cu 50 de familii, Lazuri cu 26 de familii,
Subcetate cu 33 de familii, Iaz cu 50 de familii, Plopiş cu 110 de familii,
Aleuş cu 40 de familii, Drighiu cu 60 de familii, Halmãşd cu 112 de
familii, Horoatu Crasnei şi Petenia cu 49 de familii, Şeredeiu cu 85 de
familii, Stârciu cu 137 de familii, Hurez cu 44 de familii, Poniţa cu 27 de
familii, Pria cu 76 de familii, Plesca cu 21 de familii, Boian cu 60 de
familii, Cizer cu 91 de familii, Mal cu 51 de familii, Sârbi cu 31 de familii,
Tusa cu 25 de familii, Sâg cu 66 de familii, Ban cu 63 de familii, Bãnişor
cu 62 de familii, Peceiu cu 78 de familii, Marin cu 61 de familii, Husasãu
cu 15 familii, Cosniciul de Sus cu 38 de familii, Cosniciul de Jos cu 48 de
familii, Cerîşa cu 16 familii, Ip cu 44 de familii, Marca cu 100 de familii,
Şumal cu 86 de familii, Doh cu 40 de familii, Mãlãdia cu 45 de familii,
Criştelec cu 42 de familii şi Crasna cu 24 de familii.19
În aceste condiţii de represiune, Ţara Silvaniei devine un adevãrat
centru al uniţilor la articulaţia veacurilor al XVIII-lea şi al XIX-lea, când
episcopul Ioan Bob, ardent susţinãtor al Gimnaziului minorit din Şimleu,
a înfiinţat Vicariatul Silvaniei în 1810, instituţie ce va patrona întreaga
viaţã cultural-confesionalãşi social-politicã a românilor uniţi sãlãjeni.
Cum am putut vedea pânã acum, în Sãlaj greco-catolicismul a început
sã prindã rãdãcini spre sfârşitul secolului al XVIII-lea.
Faptul cã unii din rândul confesionaliştilor greco-catolici, care din
pãcate prezintã istoria în mod vãdit confesional, afirmând cã sãlãjenii au
acceptat paşnic şi deschis greco-catolicismul încã de la momentul prim al
Uniaţiei prin protopopii care au semnat actul unirii cu Biserica Romei, ba
mai mult decât atât, cã românii sãlãjeni au primit uniaţia ca pe o
,,izbãvire”, fiind singura soluţie de a scãpa de calvinizare, le spunem cã
Uniaţia în Sãlaj s-a manifestat într-un mod mult mai lent, mai tacit, şi mai
diplomatic faţã de cum s-a soldat uniaţia în alte pãrţi ale Ardealului,
unde s-au dus dupã cum aratã istoria, adevãrate lupte pentru pãstrarea
credinţei ortodoxe. Ori dacã uniaţia a salvat poporul român de
calvinizare, atunci cei care au rãmas ortodocşi de ce nu au fost calvinizaţi,
sau mai mult de ce azi nu suntem calvini şi am rãmas în continuare
ortodocşi?
19Zenovie
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Dacã confensionaliştii greco-catolici spun cã românii sãlãjeni au
acceptat în mod deschis şi paşnic unirea cu Biserica Catolicã, le spunem
cã se înşealã, deoarece sãlãjenii nici n-au ştiut când şi cum au fost fãcuţi
greco-catolici, şi mulţi nu ştiu nici azi aceste lucruri.
Mai mult decât atât dupã cum s-a putut observa ceva mai sus, însãşi
urmaşul protopopului Andrei al Şimleului care a semnat actul unirii a
refuzat unirea, lucru care dovedeşte clar cã uniaţia nu a avut efectele
spontane dorite şi pe meleagurile sãlãjene.
O altã dovadã grãitoare care demonteazã poziţia confesionaliştilor
greco-catolici, cum cã sãlãjenii au acceptat în mod paşnic şi deschis
uniaţia, o prezintã conscripţiile din 1733 şi 1750 care se prezintã vãdit a
fi confesionale în vederea susţinerii uniaţiei. Prin conscripţiile din 17601762 şi 1767 a lui Dionisie Novanovici, care prezintã evoluţia realã a
uniaţiei pe teritoriul Sãlajului, şi evident acestea prezentând o situaţie în
defavorul conscripţiilor anterioare, care s-au dovedit a fi confesionaliste,
aratã clar cãîn Sãlaj s-a încercat sã se impunã uniaţia printr-un mod
diplomatic, un mod mult mai perfid de a-i trece pe românii ortodocşi la
credinţa apuseanã, cãci prin aceste conscripţii confesionaliste, respectiv
cele din 1733 şi 1750, românii erau trecuţi la Uniaţie printr-o tãcere
diplomaticã, scripticã, fãrã ecou şi cunoştinţã de cauzã.
Se poate observã uşor cã la mai bine de şase decenii de la semnarea
falsului act al uniaţiei, rezultatele nu au fost cele aşteptate. Mai mult decât
atât, doar cu anul 1779, o datã cu trecerea celor 59 de sate sãlãjene la
uniaţie de cãtre episcopul Maior, se poate vorbi cu adevãrat de o ,,unire”
a sãlãjenilor cu Biserica Romei, însã şi aceastã unire, s-a fãcut cum am
remarcat ceva mai devreme sub teroare, şi mai mult decât atât, a fost o
unire diplomaticã, fãcutã oarecum normativ de episcopul amintit pentru
a mulţumi aşteptãrile împãratului Iosif.
Ori înfiinţarea Vicariatului foraneu al Silvaniei, şi totodatã şi a
celorlalte vicariate din Ardeal, aveau prim scop înrãdãcinarea tot mai
acerbã a uniaţie în Transilvania, care s-a produs sistematic şi diplomatic
încã din anul 1700.
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