Mitropolitul Iosif Budai al Ardealului (1680-1682)
Lect. Dr. Florin Dobrei
Menţinerea unei legislaţii şovine şi a unei stratificări „naţionale” discriminatorii, cu perpetuarea aceloraşi servituţi senioriale înrobitoare (censul, daturile, dijmele şi slujbele)1, toate având drept scop excluderea definitivă a etniei româneşti
din viaţa publică a Principatului transilvănean2, sunt aspecte definitorii ale climatului socio-politic al celei de-a doua jumătăţi a secolului al XVII-lea, circumscris
domniei principelui maghiar Mihail Apafi I (1661-1690). În această epocă a exacerbării prozelitismului protestant antiortodox3, caracterizată prin încercarea de
subordonare totală a Mitropoliei Ortodoxe faţă de Episcopia reformată maghiară,
s-a procedat la o schimbare de tactică, anume impunerea, la confirmarea hirotoniei
unui nou arhipăstor al Ardealului, a unui număr variabil de „condiţii” calvinizatoare4. Atât principii Transilvaniei, cât şi superintendenţii reformaţi au fost, fără
excepţie, direct implicaţi în această acţiune de atragere a românilor „răsăriteni” la
linia reformatoare a Calvinismului; autointitulându-se „episcopi valahi”, cei din
urmă s-au erijat în postura de conducători ai Bisericii Ortodoxe transilvănene, socotită drept simplă anexă administrativ-canonică a Episcopiei maghiare5.
În plan juridico-legislativ, reprezentative pentru creionarea ambianţei confesionale enunţate sunt şi prevederile cunoscutelor coduri de legi Approbatae Constitutiones Regni Transilvaniae et Partium Hungariae eidem anexarium (promulgat de principele Gheorghe Rákóczi II, la 15 martie 1653, cuprindea, într-o formuDavid Prodan, Iobăgia în Transilvania în secolul al XVII-lea. I. Supuşii, Bucureşti, 1986, p.
92-98; Istoria românilor. V. O epocă de înnoiri în spirit european (1601-1711/1716) (coord. Virgil
Cândea), Bucureşti, 2003, p. 483-486.
2
Ioan N. Ciolan, Constantin Voicu, Mihai Racoviţan, Transilvania – istorie şi dăinuire românească. Documente oficiale maghiare confirmă, Bucureşti, 1995, p. 27.
3
Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, ed. a III-a, vol. I, Iaşi, 2005, p. 498.
4
Ana Dumitran, „Aspecte ale politicii confesionale a Principatului calvin faţă de români:
confirmările în funcţiile ecleziastice şi programul de reformare a Bisericii Ortodoxe din Transilvania”, în rev. Mediaevalia Transilvanica, Satu Mare, an. 5-6, nr. 1-2, 2001-2002, p. 113-119.
5
Petre Filimon, Protestantismul şi românii din Ardeal. Combaterea unei teorii uniate, Arad,
1938, p. 48; M. Păcurariu, op. cit, I, p. 439 şi II, p. 56-60, 68-78.
1
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lă sistematizată, articolele dietale din perioada anilor 1540-1653)6 şi Compilatae
Constitutiones Regni Transilvaniae et Partium Hungariae eidem anexarium (o
întregire a corpusului anterior cu legi adoptate de Dieta ardeleană între anii 1654
şi 1669, iniţiată de principele Mihail Apafi I)7. Iată doar câteva dintre dispoziţiile
privitoare la români şi Biserica acestora: „Deşi neamul valahilor nu a fost socotit
în această ţară nici între stări şi nici între religii, nefiind între religiile acceptate,
cu toate acestea, pentru folosul ţării, sunt toleraţi. Episcopii, protopopii şi preoţii
valahi, în timpul vizitaţiilor, să nu se amestece în serviciul slujbaşilor laici, să nu
stoarcă sărăcimea, să nu administreze lucruri străine de Biserică [...], ci să-şi viziteze numai preoţii şi diecii lor, bisericile, cimitirele şi locurile de îngropăciune;
atât unirea, cât şi despărţirea persoanelor ce se căsătoresc, serviciile bisericeşti
după ritul lor, îndatoririle ecleziastice şi alte treburi asemănătoare, care privesc
numai funcţia şi starea lor, în toate acestea să se acomodeze hotărârilor ţării şi să
nu se amestece în pedepsiri şi în amendări laice. Preoţii valahi care vin din alte ţări
să fie obligaţi să se înfăţişeze protopopului; iar aceştia, ei înşişi sau prin episcopul
lor, să fie obligaţi să-i aducă pentru cercetare înaintea slujbaşilor din acele comitate, scaune sau cetăţi mai apropiate. Pentru ca proprietatea moşierilor să nu fie
periclitată [...], preoţii valahi să fie obligaţi anual să dea un anumit onorariu [...], în
raport cu starea şi valoarea lor”8. Iar „acea tagmă, ai cărei aparţinători se numesc
călugări, nu s-a acceptat; din contră, s-a interzis. De aceea, şi acuma, se lasă la
libera dispoziţie a ţării şi a principilor, ca atunci când apreciază că este de cuviinţă
sau necesar, să se elimine complet”9. Comentariile sunt de prisos.
În aceste vremuri tulburi, în fruntea Mitropoliei Ortodoxe ardelene a ajuns,
pentru scurt timp, vlădica Iosif Budai (1680-1682), un ierarh despre a cărui viaţă
se cunosc prea puţine lucruri. Se ştie că s-a născut în satul hunedorean Pişchinţi
(com. Romos), din scaunul săsesc al Orăştiei, în jurul anului 163010, într-o veche
familie românească de rang nobiliar11. De mic copil se va fi rugat Domnului în
bisericuţa de lemn a localităţii – a fost mistuită de flăcări în 1910 -, menţionată
6

Gheorghe Bichicean, „Religia românilor din Transilvania în cuprinsul Constituţiilor Aprobate (Dieta din anul 1653)”, în rev. Sargetia. Acta Musei Devensis, Deva, an. 25, 1992-1994, p.
278-281.
7
George Bariţiu, Părţi alese din Istoria Transilvaniei. Pre doue sute de ani din urmă, vol. I,
Sibiu, 1889, p. 135.
8
Constituţiile Aprobate ale Transilvaniei (1653) (trad., studiu introd. şi note de Alexandru
Herlea, Valeriu Şotropa, Raul Pop, Iuliu Nasta, Ioan N. Floca), Cluj-Napoca, 1997, p. 58-59.
9
Ibidem, p. 155.
10
Gheorghe Cunescu, „Mitropolitul Iosif Budai. La 300 de ani de la moarte (ianuarie 1682)”,
în rev. Mitropolia Ardealului, Sibiu, an. 30, nr. 1-3, 1982, p. 141.
11
Nicolae Iorga, Istoria Bisericii româneşti, ed. a II-a, vol. I, Bucureşti, 1928, p. 371.
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12
Eugen Gagyi de Etéd, „Regulatio Diocesis Transilvanicae Disunitae anno 1805”, în rev.
Transilvania. Foaia Asociaţiunei transilvane pentru literatura română şi cultura poporului român,
Sibiu, an. 42, nr. 2, 1911, p. 164; Augustin Bunea, Episcopul Ioan Inocenţiu Klein, Blaj, 1900, p.
394; Idem, Statistica românilor din Transilvania în anul 1750, făcută de vicariul episcopesc Petru
Aron, Sibiu, 1901, p. 21; Virgil Ciobanu, „Statistica românilor ardeleni din anii 1760-1762, în Anuarul Institutului de Istorie Naţională, Cluj, an. 3, 1926, p. 648; Matei Voileanu, Să se facă lumină.
Biserica românilor din Ardeal în veacul al XVIII-lea, Sibiu, 1926, p. 34; Idem, Contribuţiune la
istoria bisericească din Ardeal, Sibiu, 1928, p. 74-75.
13
Informaţie oferită în august 2007 de preotul Adrian Uriţescu, paroh în Turdaş, originar din
satul Pişchinţi.
14
Mircea Păcurariu, „Legăturile Bisericii Ortodoxe din Transilvania cu Ţara Românească
şi Moldova în secolele XVI-XVIII”, în rev. Mitropolia Ardealului, Sibiu, an. 13, nr. 1-3, 1968, p.
20, n. 94.
15
Gh. Cunescu, op. cit., p. 141-142.
16
Timotei Cipariu, Acte şi fragmente latine romanesci pentru istoria Besericei romane mai
alesu unite, Blaj, 1855, p. 257-263; Nicolae Popea, Vechea Mitropolie Ortodoxă Română a Transilvaniei, suprimarea şi restaurarea ei, Sibiu, 1870, p. 18-20; Vasile Mangra, Mitropolitul Sava II
Brancovici (1656-1680), Arad, 1906, p. 92-94.
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în tabelele tuturor conscripţiilor ecleziastice ale secolelor XVIII-XIX12; potrivit
tradiţiei locale, în vechea vatră a satului, situată la fruntariile apusene ale vestitului „Câmp al Pâinii”, existase anterior o ctitorie medievală din piatră, distrusă în
cursul unei incursiuni turceşti din anii 1658-166013. Potrivit mărturiei preotului
Ioan din Alba Iulia, din timpul procesului intentat succesorului său, mitropolitul
grec Ioasaf, în 1682, viitorul ierarh a intrat, încă de tânăr, în obştea unei mănăstiri
de la răsăritul Carpaţilor14.
Cum la 2 iunie 1680 înaintaşul său, Sava II Brancovici (1656-1680), a fost
depus „din dregătoria episcopească şi din cea preoţească” şi întemniţat, soborul
protopopilor ardeleni, întrunit la Bălgrad în cursul aceleiaşi luni, l-a ales mitropolit pe Iosif Budai15, revenit din Moldova la o dată necunoscută. Informaţii în acest
sens ne oferă şi Zaconicul, ce se zice Cartea legiloru, un prim statut de organizare
contemporan al Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania, în care se preciza:
„Început-amu a scrie cându au fostu anii Domnului 1680 iunie, cându Săborulu
Mare a toţi Protopopii, cu voia şi porunca prea luminatului şi milostivului Domnului nostru, a Craiului Apafi Michaiu, den mila lui D-dieu Craiulu Ardealului,
domnulu pârtiei Ţierei Unguresci, şpanului secuilor, pre părintele Iosifu Budai,
pre Vladica Ardealului, Mitropolitu Belgradului [sic!] l-au alesu, fiindu notareşiu
Săborului Mare protopopu Ion den Vinţi şi titoru monastirei Belgradului împreună
cu protopopulu Georgie din Daia şi protopopu Vasiiu din Belgradu şi protopopu
Oprea den Armeni. Havasiali Suciu Pal de Belgradu, titorii bisericei şi juraţii Scaunului şi Mitropoliei Belgradului”16. Alegerea a fost confirmată de Mihail Apafi
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I, însuşi domnitorul român Gheorghe Duca al Moldovei (1656-1666; 1668-1672;
1678-1683) recomandându-l principelui pe noul titular17.
Însoţit de doi protopopi – Nicolae Iorga îi socotea „spioni” ai ungurilor18 -,
Iosif Budai a trecut Carpaţii în Ţara Românească spre a fi hirotonit ierarh19. Susţinător al mitropolitului întemniţat, domnitorul Şerban Cantacuzino (1678-1688)
s-a opus iniţial acestei numiri, considerându-l pe noul ales „uzurpator”20. Scrisorile de recomandare ale principelui, cu care se afla în bune relaţii diplomatice, dar
şi conştientizarea necesităţii numirii grabnice în fruntea Bisericii transilvănene
a unui nou arhipăstor ortodox l-au determinat pe domnul muntean să urgenteze
instituirea vlădicului ardelean. Consacrarea în treapta arhierească s-a făcut la Bucureşti, în data de 23 august 1680; în virtutea prerogativelor sale „exarhale”, cel
care şi-a pus mâinile asupra sa a fost mitropolitul Teodosie al Ungrovlahiei (16681672; 1679-1708), însoţit de ierarhii greci Ioasaf al Lacedemoniei (urmaşul lui
Iosif în scaunul bălgrădean) şi Spiridon al Silivriei21.
Înaintea hirotoniei, ieromonahul ardelean a fost pus să semneze un act – păstrat în condica de hirotonii a Mitropoliei Ungrovlahiei22 -, în care declara totală
supunere faţă de mitropolitul Teodosie şi păstrarea nealterată a tezaurului doctrinar şi canonic răsăritean: „Iosif, cu mila lui Dumnezeu rănduit supt această Sf.
Mitropolie a Ardealului, cu ruga mea făgăduesc: Crezu întru Unul Dumnezeu,
Tatăl Care ţine toate, Carele au făcut ceriul şi pământul şi toate căte se vădu şi căte
nu se vădu. Şi într-un Domnu Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Carele iaste Unul
născut, Cela Ce S-au născut dela Tatăl mai nainte de toţi veacii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărit dela Dumnezeu Cel adeverit, Carele S-au născut, iară nu
S-au făcut, într-o fire cu Tatăl, dintru Carele S-au făcut toate. Carele S-au pogorât
din ceriuri pentru noi oamenii şi pentru a noastră spăsenie, Carele S-au întrupat
den Duhul Sfânt şi din Maria, Curată Fecioară, şi S-au făcut om. Şi Se-au răstignit
pentru noi îm vreamea lui Pilat din Pont. Carele S-au muncit şi S-au îngropat şi au
înviat a treea zi, cum au zis Scripturile. Şi S-au suit la ceriure şi şade din adreapta
Tatălui şi iar va se vie cu slavă, se judice viii şi morţii şi Înpărăţia Lui n-are sfărşenie. Şi întru Duhul Sfănt Domnul, Carele face viaţa şi iaste dela Tatăl, Carele
17
Ştefan Meteş, Istoria Bisericii şi a vieţii religioase a românilor din Transilvania şi Ungaria, ed. a II-a, vol. I, Sibiu, 1935, p. 300.
18
N. Iorga, op. cit., I, p. 371.
19
M. Păcurariu, Legăturile..., p. 20.
20
Augustin Bunea, Mitropolitul Sava Brancovici, Blaj, 1906, p. 133; Nicolae Iorga, Sate şi
preoţi din Ardeal, Bucureşti, 1902, p. 80; Nicolae Dobrescu, Fragmente privitoare la istoria Bisericii Române, Budapesta, 1905, p. 45; V. Mangra, op. cit., p. 122.
21
Ioan Lupaş, Istoria bisericească a românilor ardeleni (reed.), Cluj-Napoca, 1995, p. 82.
22
Samuil Micu, Istoria românilor (ed. princeps după manuscris de Ioan Chindriş), vol. II,
Bucureşti, 1995, p. 388, n. 17.
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23
Alexandru Geanoglu-Lesviodax, Istorie bisericească pre scurt, cuprinzătoare de cele mai
vrednice de ştiut întâmplări a Sfintei Biserici răsăritene, Bucureşti, 1845, p. 315-317; T. Cipariu,
op. cit., p. 235-236; N. Popea, op. cit., p. 8-9; Ghenadie Enăceanu, Condica Sfântă a Mitropoliei
Ungrovlahiei, prelucrată după original, Bucureşti, 1886, p. 56-58.
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Se închină şi Se măreaşte înpreună cu Tatăl şi cu Fiiul, Carele au grăit cu prorocii.
Într-o sfântă, adevirită, apostolească Besearecă. Mărturisesc un Botez întru ertarea
păcatelor. Aştept înviiarea morţilor şi viaţa a veacului ce va se fie. Amin. După
aceasta sufer şi priimesc şi cealea şapte Sfinte Săboară, care s-au adunat şi s-au
făcut pentru întărirea tocmealilor creştineşti. Mărturisesc cu sufletul cu inima se
sufer şe se păzesc căte canoanele şi căte tocmeale au întărit acei Sfinţi Părinţi ce
se-au aflat atunci la aceale şapte Săboară şi toate sfintele tocmeale şi învăţături,
căte după bogate vremi se-au îndreptat de Sfinţii Părinţi. Iar de căte se-au lăpădat
ei lapădu-mă şi eu şi toate căte au primit ei primesc şi eu. Şi iar încă mai mărturisesc că se păzesc şi pacea Besearicii. Şi întru toată vremia vieţii meale se nu
găndesc asupra ei niscare lucrure înpotrivă nici într-un chip, ce cu totul se urmez
şi se mă plec învăţăturilor celor bune, ale prea sfinţitului mieu stăpân şi biruitoriul
a toată Ţara Ungrovlahii, chir Teodosie. Şi mă făgăduesc cu mintea, cu dragostea
dumnezeiască şi cu frica lui Dumnezeu, pre sfintele canoane şi învăţături se nasc,
cuvăntătoarea turmă carea mi se dă pre măna mea şi cu căte îmi va fi putearea se
mă păzăsc curat de toate răotăţile nedreapte şi vicleane. După aceasta încă mai
mărturisesc şi de căte tocmeale ce are scaunul Ungrovlahiei se le păzesc neschimbat întru Eparhiia mea. Iosif, cu mila lui Dumnezeu rănduit la Sfânta Mitropolie a
Ţărăi Ardealului, cu măna mea supt aceasta am iscălit”23.
În aceeaşi Condică Sfântă a Mitropoliei Ungrovlahiei era consemnat şi conţinutul actului său de hirotonire: „De vreame ce prea Sf. Metropolie a Belgradului
[sic!] din ţara Ardealului au rămas fără de păstoriu, cel mai denainte mitropolit
Sava scoţându-se den scaun de cel ce domneaşte acolo, craiul Ardealului, împreună cu tot sfatul ţărei şi al protopopilor Besearecii noastre carii sânt acolo, pentru
ale lui năpăşti, de carele sfatul, ca nişte oameni slobozi, l-au judecat acolo, nepoftind judecată de aiuria, şi alegând de acolo craiul cu tot sfatul ţărăi şi cu voea
protopopilor şi creştinilor pravoslavnici care sănt acolo lăcuitori pre chir Iosif ieromonahul a fi mitropolit în scaunul acesta, ce este mai sus zis, mărturisind a fi om
cu credinţă curată şi cu viaţă sufletească, l-au trimes aici la noi se se hirotonească
după leage, rănduind lăngă dinsul marturi trimişi din pravoslavnici protopopi doi.
Deci Măriia Sa, preluminatul şi bunul creştin domnul nostru Io Şerban Voevod,
împreună cu tot sfatul Măriei Sale şi cu noi denpreună au socotit se se hirotonească acest chir Iosif, ieromonah, după cum l-au ales ţara de acolo, ca se nu rămăe
acel scaun văduv şi creştinii de acolo făr’ de păstoriu, neputând cel mai denainte
se-şi dobăndească scaunul, adecă mitropolitul Sava, pentru nemutatele obiceaiuri

Lect. Dr. Florin Dobrei

şi tocmeale ce are republica Ţărăi Ardealului. Pentru aceea s-au şi scris acest lucru
în condica ţărăi ca se se ştie şi s-au iscălit mai jos, înpreună cu noi, şi alţi fraţi
Arhierei carii s-au aflat aici. Pis. msţa. August 23, leat 7183 [corect, 7188, adică
1680, nu 1675 n.n.]. Vlădica Teodosie.” Întăreau actul ierarhii greci prezenţi la
Bucureşti, „Ioasaf al Lachedemoniei şi Meletie al Silivriei”24.
După câteva săptămâni de şedere în Ţara Românească, mitropolitul Iosif, ducând cu sine şi o scrisoare a lui Şerban Vodă către principele maghiar, s-a întors
acasă25. În drum, s-a abătut, probabil, pe la Braşov, doar aşa explicându-se întârzierea cu care Mihail Apafi I îl recunoştea în treapta mitropolitană26. Conţinutul confirmării princiare – actul purta data de 28 decembrie 1680 – repeta „îndatoririle”
impuse mitropoliţilor anteriori, Simion Ştefan (15 condiţii) şi Sava II Brancovici
(4 condiţii), în anii 1643 şi 1669, anume: 1. supunerea mitropoliţilor, a protopopilor şi a preoţilor faţă de episcopul reformat; 2. sprijinirea celor care doreau să
treacă la credinţa calvină; 3. organizarea Bisericii Ortodoxe după model protestant;
4. disciplinarea clerului şi a credincioşilor prin vizite canonice, în prezenţa unui
delegat al superintendentului maghiar; 5. introducerea ceremonialului calvin în
cultul public ortodox; 6. acordarea divorţului după prescripţiile canonice prevăzute
în corpusul legislativ al Bisericii maghiare, formulat de episcopul Geleji Katona
István (1633-1649); 7. renunţarea la cultul sfinţilor, al icoanelor, al crucii, cât şi
la o serie de „superstiţii” (în fapt, învăţături şi acte liturgice ortodoxe neconforme
dogmelor calvine); 8. instruirea tineretului în litera Scripturii (adică renunţarea la
Sfânta Tradiţie), după Catehismul calvinesc tipărit de episcopul Csulay György
(1650-1660); 9. folosirea exclusivă a limbii române la oficierea slujbelor şi rânduielilor bisericeşti, dar şi în şcolile şi în tipografiile care ar urma să se înfiinţeze etc.27
La prima vedere, oricine ar fi tentat să vadă în aceste măsuri o iniţiativă
lăudabilă de modernizare a unei Biserici Ortodoxe, catalogată ca anacronică, tributară unei linii doctrinare şi unor practici neconforme cu adevăratul spirit al creştinismului. Analizând însă lucrurile în profunzime, se constată tocmai contrariul.
Nu „dragostea” exagerată faţă de poporul român a determinat forurile calvine să
întreprindă aceste demersuri, ci interese imediate de natură politică, subtil mascate
în spatele unei măşti „culturalizatoare”28. Aceleaşi consideraţii se impun şi în privinţa obligativităţii înfiinţării de şcoli româneşti, al căror scop, dat fiind patronajul
Al. Geanoglu-Lesviodax, op. cit., p. 313-314; T. Cipariu, op. cit., p. 234-235; N. Popea, op.
cit., p. 7-8; G. Enăceanu, op. cit., p. 55-56.
25
M. Păcurariu, Istoria Bisericii..., II, p. 76.
26
Gh. Cunescu, op. cit., p. 144.
27
A. Dumitran, op. cit., p. 119-124; M. Păcurariu, op. cit., II, p. 59, 72-73.
28
A. Bunea, op. cit., p. 42; Antonie Plămădeală, Romanitate, continuitate, unitate (pornind
de la un izvor narativ din 1666), Sibiu, 1988, p. 197-199.
24
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Augustin Bunea, Vechile Episcopii româneşti ale Vadului, Geoagiului, Silvaşului şi Bălgradului, Blaj, 1902, p. 85; V. Mangra, op. cit., p. 88; Zenovie Pâclişanu, „Legăturile românilor ardeleni
cu Reformaţiunea în veacul al XVI-lea şi al XVII-lea”, în rev. Cultura Creştină, Blaj, an. 9, nr. 18,
1911, p. 587.
30
T. Cipariu, op. cit., p. 60-68; V. Mangra, op. cit., p. 173-178; Z. Pâclişanu, op. cit., p. 72;
A. Dumitran, op. cit., p. 178-180.
31
Eudoxiu Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria României, Bucureşti, XV/2, 1915
(ed. Nicolae Iorga), p. 1376; A. Bunea, Mitropolitul Sava Brancovici..., p. 133; N. Iorga, op. cit., p.
79; Şt. Meteş, op. cit., I, p. 302.
32
Şt. Meteş, op. cit., I, p. 301-302; M. Păcurariu, Legăturile Bisericii..., p. 21.
29
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autorităţilor calvine, ar fi fost repede deturnat; din locaşuri ale „iluminării” românilor, acestea s-ar fi transformat în mijloace eficace de infuzie a ideilor Reformei,
procesul calvinizării fiind, în acest caz, sincron cu acela al maghiarizării29. Mitropolitul nu s-a conformat însă acestor dispoziţii.
Din punct de vedere jurisdicţional, prin acelaşi act princiar de confirmare i-a
fost pusă sub oblăduire întreaga Transilvanie: comitatele Alba, Hunedoara, Turda,
Cluj, Cetatea de Baltă (Târnava), Solnocul Dinlăuntru, Solnocul de Mijloc, Crasna, Maramureş şi Bihor, districtele Chioar, Bârsa şi Bistriţa, precum şi scaunele
secuieşti şi săseşti; exceptate erau doar Banatul de Severin şi Ţara Făgăraşului30.
Dată fiind această jurisdicţie extinsă, mitropolitul Iosif, în scurta sa activitate arhipăstorească, nu a reuşit să întreprindă decât o singură vizită canonică mai însemnată, anume în nordul eparhiei sale. Astfel, la începutul anului 1681, ierarhul
se găsea în părţile Bistriţei şi Maramureşului, căci, la 2 februarie, din localitatea
maramureşeană Ieud adresa magistratului Bistriţei o scrisoare, în care îi mulţumea
pentru sprijinul financiar acordat în timpul cercetării parohiilor din districtul Rodnei31. Alte date nu s-au păstrat.
Privită în ansamblu, păstorirea mitropolitului Iosif Budai s-a desfăşurat în
condiţii vitrege. În Transilvania unii l-am perceput, încă de la început, ca un uzurpator. Nici în Ţara Românească ierarhul nu era privit cu prea multă îngăduinţă,
căci la 4 septembrie 1680, domnitorul Şerban Cantacuzino îi scria principelui ardelean Mihail Apafi I următoarele: „Am primit scrisoarea Măriei Tale şi am sfinţit
de vlădică pe cel care mi l-aţi trimis, cu toate că Pravila noastră ortodoxă spune că
trebuie examinat din multe lucruri arătate în Pravilă, dar luând în considerare că
creştinii din religiunea noastră, din ţara Măriei Tale, nu pot fi fără păstor, am lăsat
la o parte unele examinări şi, în înţelegere cu Sfinţia Sa mitropolitul [Teodosie
n.n.], l-am sfinţit de vlădică, cu toate că nu i-am examinat păcatele lui, după spusele celuilalt vlădică”32. În august 1681, Constantin Brâncoveanu, viitorul domn
muntean, obţinea chiar promisiunea nobililor maghiari Csáky şi Paskó de repunere pe scaunul mitropolitan al Ardealului a vechiului ocupant, vlădica Sava Bran-
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covici33. Dintr-o jalbă a mai multor „credincioşi, protopopi şi preoţi”, adresată,
spre sfârşitul anului 1680, principelui maghiar, rezultă clar că fostul mitropolit,
„cu toate că e pus jos, tot sfinţeşte preoţi şi biserici”34; aceeaşi dublare a exercitării
atribuţiilor arhiereşti era semnalată şi în iulie 168135.
Adevăratul obstacol l-a constituit însă presiunea autorităţilor calvine, interesate de subjugarea totală a instituţiei mitropolitane. Nici legislaţia maghiară nu
se modificase; între anii 1679 şi 1688 au fost „casate” majoritatea diplomelor de
înnobilare ale elitei ortodoxe transilvănene, în cadrul căreia un segment important
îl constituia preoţimea36. De altfel, la 12 ianuarie 1680, Dieta de la Sighişoara a
abrogat toate privilegiile anterioare ale clerului ortodox37, încât în anul 1682 principele Mihail Apafi I s-a văzut nevoit să intervină împotriva abuzurilor săvârşite
de către cei însărcinaţi cu strângerea dijmelor38.
Nerespectarea „condiţiilor” impuse la numire a constituit, cu siguranţă, motivul înlăturării mitropolitului Iosif Budai de la cârma Bisericii româneşti transilvănene39. Din a doua parte a anului 1681, niciun fel de menţiune documentară nu
îi mai atestă prezenţa în scaunul vlădicesc al Ardealului40. În plus, declaraţia preotului Ioan din Alba Iulia – chemat ca martor în „soborul de judecată”, întrunit la
Bălgrad, în 12-13 iulie 1682, pentru înlăturarea mitropolitului Ioasaf (1682-1683)
-, potrivit căreia „eu înainte am locuit în Moldova, de unde am venit cu sărmanul
domn Iosif Budai înainte de asta cu doi ani”, sugerează că finalul arhipăstoririi
sale nu a fost tocmai paşnic41.
De altfel, în ceea ce priveşte sfârşitul mitropolitului, s-a emis şi ipoteza42
identificării lui Iosif Budai cu ierarhul despre care Petru Maior relata, consemnând
o mai veche tradiţie orală, că a fost întemniţat, torturat şi ucis, în cetatea Eciu
(azi Brâncoveneşti, jud. Mureş), din ordinul principelui Mihail Apafi, la instigarea
superintendentului reformat Tofaeus Dobos Mihály (1679-1684): „Iaste trădanie
[tradiţie n.n.] că şi la cetatea Eciului, în varmeghiia Turzii, un vlădică a românilor
Timotei Cipariu, Archivu pentru filologia şi istoria, Blaj, 1867, p. 652; V. Mangra, op. cit.,
p. 179-180; N. Iorga, Istoria Bisericii..., I, p. 373.
34
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Gh. Cunescu, op. cit., p. 145-149.
33

94

Mitropolitul Iosif Budai al Ardealului
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Şt. Meteş, op. cit., I, p. 451-452.
48
A. Dumitran, op. cit., p. 122; M. Păcurariu, op. cit., II, p. 73.
43

95

Teologie şi Istorie

din Ardeal, aruncat din cetate, fu omorât. Ba preotul Ioan Ladoş cel bătrân din
Săcalu de Margini [azi Săcalu de Pădure n.n.], care sat e vecin Eciului, mi-au
povestit că lui i-au spus tată-său cum că tatăl lui povestea că, fiind prunc diecuţ
şi tată-său preot acolo, în Săcalu de Margini, au fost cu tată-său la îngropăciunea
zisului vlădică şi numai amândoi l-au prohodit. Cauza pentru ce fu omorât vlădica
acela spun că au fost aceia: că fiind vlădica la prânz cu prinţipul Ardealului, în
zisa cetate, şi mâncând vlădica bucate de post după legea Bisearicei Răsăritului,
îi zice prinţipul către vlădica românilor să-i boteze un câine, ce-l avea acolo lângă
sine. Vlădica, bine pricepând această poruncă a fi numai spre a batjocori credinţa
cea pravoslavnică, răspunse către prinţipul calvin: «De iaste câinele de legea mea,
eu îl voiu boteza, iar de iaste de altă lege, să-l boteze preoţii cei de legea aceia!
Să-l ispitim pe câine de ce lege iaste». Răspunse prinţipul: «Bine!» Atunci vlădica puse un blid cu fasole înaintea câinelui, care amirosând-o câinele, nu-i plăcu
să mănânce. După aceia îi puse câinelui înainte un blid cu carne, din care îndată
începu câinele să se îndoape. Atunci zise vlădica către prinţip: «Vezi de-a cui lege
e câinele?»”43. Dacă identificarea este validă, atunci pe lista martirilor români ar
trebui adăugat încă un nume. Ucis – în acest caz – la 16 ianuarie 168244, înaltul
ierarh îşi doarme deci somnul de veci undeva în partea veche a cimitirului actual din Brâncoveneşti, amplasat în vecinătatea castelului medieval din Eciu (Écs,
Weschen)45.
Până în 1701, acestui vrednic vlădică i-au urmat pe scaunul mitropolitan
al Ardealului alţi cinci arhipăstori, anume: Ioasaf (1682-1683), Sava III (16841685), Varlaam (1685-1692), Teofil (1692-1697) şi Atanasie Anghel (1697-1701),
cel sub care a fost „perfectată” unirea românilor transilvăneni cu Biserica Romei46.
Atât Iosif Budai, cât şi ceilalţi ocupanţi ai scaunului vlădicesc ardelean din secolul
al XVII-lea au vegheat îndeaproape la menţinerea specificului Ortodoxiei româneşti. Nerespectarea „condiţiilor” calvinizatoare impuse la recunoaşterea lor în
scaunul vlădicesc, întărirea legăturilor cu clerul aflat în subordine – confirmarea
protopopilor şi a preoţilor, completarea locurilor vacante47, precum şi disciplinarea acestora prin vizite canonice48 şi prin hotărârile soboarelor întrunite la Alba
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Iulia49 -, creşterea voită a numărului sărbătorilor religioase50 (o măsură deopotrivă
socială, menită să uşureze viaţa credincioşilor iobagi, prin stabilirea cât mai multor zile de repaus fizic)51 au constituit răspunsul ferm al înaltei ierarhii bisericeşti
răsăritene din Ardeal la încercările de impunere a unei noi orânduiri spirituale.
Reforma nu a înregistrat, aşadar, progrese notabile. Cauzele acestui eşec sunt
multiple52. Statornicia în credinţă a ortodocşilor53, dublată de un tradiţionalism
autentic, refractar oricărei inovaţii survenite în sfera religiosului54, au constituit
principalul impediment în calea impunerii noilor precepte calvine. „Vinovate” au
fost apoi, în mare măsură, şi stările privilegiate ale Transilvaniei. Pe de o parte,
patriciatul săsesc, din dorinţa de a-şi menţine statutul elitist, a fost total dezinteresat de atragerea românilor la luteranism55. Pe de altă parte, nici marea nobilime
maghiară nu a încurajat convertirea românilor la calvinism, acţiune identificată cu
însăşi tendinţa acestora de emancipare socială; se respingea din start ideea existenţei unei preoţimi emancipate, cu drept de liberă strămutare şi beneficiară a unor
scutiri fiscale, precum plata dijmei56.
Concluzionând, se poate spune că edificiul Bisericii răsăritene, deşi serios
zdruncinat, nu a fost dărâmat. La aceasta au contribuit, în mare măsură, şi legăturile bisericeşti ale ortodocşilor ardeleni cu fraţii de aceeaşi credinţă din celelalte
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Abstract: In the last but one decade of the 17th century, dominated by the
same religious intolerance specific to the entire period of the Principality, the metropolitan bishop Iosif Budai (1680-1682) led, for a short period, the Transylvanian Orthodox Archdiocese. Born in the Pişchinţi village, Hunedoara County, the
hierarch is counted among those who died for keeping the Eastern-Orthodox faith
untouched, safe from Prince Mihail Apafi I’s efforts to denationalize the Romanian population and establish Calvinism in the area.
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două provincii româneşti. Ca şi în perioada precedentă, afluxul de artişti peregrini,
circulaţia neîntreruptă a manuscriselor şi a tipăriturilor cu conţinut liturgic, dogmatic sau moralizator dinspre Moldova şi Ţara Românească, prezenţa preoţilor şi
a monahilor din spaţiul extracarpatic, numărul crescând al transfugilor, daniile şi
moşiile domnilor şi boierilor români în Ardeal, toate au dus la consolidarea relaţiilor bisericeşti şi, implicit, a Ortodoxiei transilvănene57. Deci şi această vicisitudine
a istoriei, graţie păstoririi unor ierarhi vrednici, a fost depăşită.

