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MÃRTURII INEDITE DESPRE DIONISIE NOVACOVICI – PRIMUL EPISCOP SÂRB
AL TRANSILVANIEI INSTALAT ÎN ªCHEII BRAªOVULUI

Dupã desfiinþarea abuzivã a Mitropoliei Ardealului la 1700, românii din ªchei sunt nevoiþi sã
caute adãpost de protecþie creºtinã când în Muntenia, la Bucureºti, când la Râmnic, preoþii bisericii de 
aici fiind hirotoniþi de mitropolitul Munteniei sau de episcopul Râmnicului. Dupã ce austriecii ocupã
Oltenia, românii din ªchei sunt subordonaþi episcopiei sârbeºti a Carloviþului. În urma rãscoalei lui
Sofronie de la Cioara ºi mai ales dupã instituirea „sinodului” de la Alba Iulia din 14-18 februarie
1761, unde Sofronie impune autoritãþilor guvernamentale cele 18 puncte în apãrarea ortodoxiei în
Ardeal, Maria Tereza trimite pe generalul Nicolae Adolf, baron de Bucov, în calitate de comandant al 
forþelor de aici, pentru a menþine liniºtea în Ardeal. Încã din anul 1746 regina Maria Tereza adresase
guvernului ardelean un decret public, prin care oprea chiar sãvârºirea cultului rãsãritean ºi dispunea
arestarea tuturor preoþilor neuniþi, sub cuvânt cã au fost sfinþiþi în Þara Româneascã1. Aceasta, dupã
ce în 9 octombrie 1756 magistratul trimisese protopopului ºcheian ordinul guvernamental, prin care
se interzice strict oricãrui român sã se adreseze mitropolitului din Carloviþ (de care românii ortodocºi
din Ardeal depindeau la acea datã) sau oricãrui arhiereu din afarã de graniþele principatului, în orice
chestiune2.

Acum, când datele problemei s-au schimbat este trimis episcopul sârb al Budei, originar din
Dalmaþia, care dupã ce fusese tuns în monahism la mãnãstirea Sf. Sava din Cattara ºi dupã studiile
fãcute la Kiev (1726-1737), fiind ºi profesor de teologie la Novi Sad, ajunge predicator în eparhia
sârbeascã a Budei, fiind numit episcop al Budei din 24 iulie 1749 (dar instalat abia la 25 februarie
1761). La puþin timp, în 12 martie 1761 este trimis în Transilvania, vizitând Braºovul în iunie acelaºi
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1 C. Muºlea, Biserica Sf. Nicolae din ªcheii Braºovului, Braºov, 1946, vol. II, p. 29.
2 Ibidem, p. 43.



an, iar prin decretul imperial din 13 iulie 1761 este numit episcop al ortodocºilor din Transilvania,
pãstrând în acelaºi timp scaunul de episcop al Budei ºi al Câmpurilor Mohaciului. Instalarea se face
în ªchei în 4 septembrie 1761 cu mult fast oferit de onorurile militare ale generalului Bucov, în ciuda
numãrului mic de preoþi ºi creºtini prezenþi la ceremonie. ªcheienii s-au dovedit deosebit de sceptici,
vãzând implicaþiile autoritare ale guvernanþilor catolici ºi luterani, motiv pentru care (cum n-au fãcut
nici unui ierarh al Ardealului) l-au obligat pe noul episcop sã semneze un umilitor jurãmânt, la 23
august 1761, declarând: „mã fãgãduiesc înaintea bisericii ºi a norodului ºi mã jur pre D(u)mn(e)zeu
cel atotputernic ºi pre patimile ºi pre sângele cel rescumpãrãtoriu al Domnului Chr. ºi pre Sfânta lui
Ev(an)gh(e)lie, precum credinþa cea pravoslavnicã a mãrturisirii rãsãritului dupã legea greceascã,
neunitã cu a Romei, o voi pãzi aici în Transilvania... în nici un fel neschimbatã, nici adãogând, nici
scãzând, ci întreagã ºi nezmintitã în toatã vremea, la voe ºi la nevoe, pânã la sfârºitul vieþii mele...
Aºijderea ºi pre norodul cel încrdinþat mie, îl voi învãþa ºi îl voi întãri... aºa sã-mi ajute
D(u)mn(e)zeul mieu ºi sã mã judece la înfricoºata sa judecatã ... ”3.

Au urmat ºi alte neînþelegeri între noul episcop ºi obºtea „exigentã” a ªcheiului, care s-a arãtat
nemulþumitã cã ierarhul lor vorbeºte maghiara cu autoritãþile (ºi nu ºtia limba românã) ºi cã acesta
accepta sã primeascã gãzduire din partea magistratului sas al Braºovului în Cetate ºi nu în ªchei.
Primind ºi patenta împãrãtesei Maria Tereza cu cele 11 restricþii impuse noului episcop în favoarea
Uniaþiei, vãzând ºi „rãceala” ºcheienilor, Dionisie Novacovici pãrãseºte Braºovul, gãsindu-ºi
reºedinþa la Sibiu, mai precis la Rãºinari, în ciuda faptului cã în Sibiu nu avea nicio bisericã, fiind
nevoit sã slujeascã în câte o casã amenajatã ca bisericã, poate doar pentru cã Sibiul din 1717 devenise
„capitala Transilvaniei”. Deºi a pãstorit puþin, îºi gãseºte rãgaz sã-i certe pe ºcheieni pentru cã ºi-au
permis sã înfiinþeze sub egida bisericii, fãrã a-l încunoºtinþa, „cutia mãrfurilor neguþãtoreºti”, un fel
de bancã de venituri. Pentru a rezista în faþa cheltuielilor, încã din 1758 se înfiinþaserã „Catastiful
pentru banii ce se strâng de la negustori la cutia poverilor”, în care se spune cã „Noi preoþii
împreunã cu negustorii, carii ne aflãm într-aceastã vreme lãcuitori în Bolgariia Braºovului (ªchei)... 
socotit-am ºi am fãcut din bunã voinþa noastrã aceastã rânduialã, ca sã sã þie ºi sã se pãzeascã
într-acesta chip: Adecã fieºtecare negustor, din cãt i-au rãnduit Dumnezeu a face negustorie cu
marfã de aici sau dintr-alte þãri a aduce aici sau a scoate de aici, ori cu caru, ori cu cai marfã de
purtare, sau marfã de mâncare... fiecare sã dea la cutia de obºte... ca ºi Milostivul Dumnezeu sã-i
dea însutit...”4. Astfel a luat naºtere o societate neguþãtoreascã care a protejat biserica veacuri de-a
rândul, aºa cum confirmã catastifele intitulate „Cutia fãcliilor” din arhiva muzeului.

„Foarte tare ne mirãm ºi ne ciudãm, – scria Novacovici obºtei preoþeºti ºi orãºeneºti din ªchei
la 6 iulie 1763 – cum aºa prostu în socoteala trebii aceia, adecã a cutiei mãrfurilor neguþãtoreºti aþi
umblat, fiind smerenia noastrã de bogate ori la iubirile voastre de Chr. ºi nici odatã nu aþi dat
înaintea noastrã, însã de ne-þi fi înºtiinþat pre noi întru alaturea noastrã la voi, mai cu cale ºi mai
lesne am fi putut greaba cutiei mai sus numite a întãri ºi mânã de ajutoru la folosul obºtii a vã da...”.
ªcheienii nu numai cã nu desfiinþeazã „banca” lor dar o ºi întãresc ºi o folosesc chiar ºi în perioada
ºagunianã.

Printr-o altã scrisoare din 2 ianuarie 1767 îi ceartã pentru 4 gropi din cimitir, luate abuziv de la
preotul unit Vasile Baran, fratele protopopului neunit Florea Baran. Totuºi în 13 decembrie 1764 le
trimisese o frumoasã pastoralã, aflatã în arhiva din ªchei. Cu doi ani înainte, în 18 decembrie 1762 îºi
depusese demisia, dar nu i se acceptã decât în 1 octombrie 1767, când, pe motiv de boalã se retrage la
mãnãstirea Sântandru de lângã Buda, adormind întru Domnul, la puþin timp, în 8 decembrie 1767,
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4 C. Muºlea, op. cit., vol. II, p. 39.



lãsând o parte din averea sa seminarului unit de la Blaj, ceea ce întãreºte încã odatã pe ºcheieni în
convingerea cã episcopul lor filtrase cu uniþii.

În ciuda scurtului popas în ªcheii Braºovului, aici, graþie cunoscutului protopop Eustatie Grid ºi
mai ales a fiului sãu Dimitrie Eustatievici (autorul primei gramatici româneºti de la 1757) se
alcãtuieºte prima singhelie româneascã. Am gãsit mai întâi o însemnare în manuscrisele
cercetãtorului Candid Muºlea, precum cã „o tablã de tipar” din 1761, se afla în ªchei ºi cã între 19
august-14 septembrie 1905 a fost prezentatã în cadrul unei expoziþii organizate de ASTRA la Sibiu,
împreunã cu vechiul catastif al voievozilor ctitori de la 1665 ºi apoi pierdute. Ambele mãrturii
documentale le-am descoperit recent, catastiful publicându-l cu câþiva ani în urmã în revista Astra5.
Chiar dacã Muºlea nu ne oferea nimic din conþinutul singheliei, menþionând doar dimensiunile
acesteia, ne-a fost înlesnitã posibilitatea de a descoperi în arhiva muzeului din ªcheii Braºovului,
placa de lemn, sculptatã, în grafie chirilicã ca matriþã (deci negativ), pentru a fi reprodusã ori de câte
ori era nevoie, având dimensiunile 46 x 35 cm. Pentru ineditul ei ºi mai ales pentru faptul cã este
primul document de asemenea naturã în istoria Bisericii Ortodoxe Române, fiind ulterior folositã ca
model pentru alte singhelii, o reproducem integral prin descifrare din grafie chirilicã. Se poate
remarca cu uºurinþã limbajul elevat, calitãþile unei limbi româneºti deosebit de corecte ºi aceasta ne
îndreptãþeºte sã atribuim compoziþia de text lui Dimitrie Eustatievici, autorul primei gramatici
româneºti ºi directorul ºcolilor naþionale neunite din Transilvania (care sculptase ºi placa împreunã
cu tatãl sãu). Presupunem cã Dimitrie Eustatievici l-a cunoscut pe viitorul episcop la Kiev, pe când el
urma studiile Academiei Teologice de acolo sub protecþia împãrãtesei Elisabeta Petrovna, unde
studia ºi viitorul episcop. Iatã textul.

DIONISIE CU MILA LUI D(U)M(NEZEU) PRAVOSLAVNIC EPISCOP BUDII,
CAMPURILOR MOHACIULUI ªI DEALULUI

Cu darul ºi puterea Preasfinþitului ºi de viaþã fãcãtorului Duh, datã noaã de însuºi Marele
Arhiereu Domnul nostru Iisus Hs., prin sfinþii Sãi Apostoli ºi ai lor namesnici ºi arhipãstoriu, pã
pravoslavnicul acesta preot - - - 6 în tot feliul cu deadinsul cercãndu-l ºi cu luare de seamã ispitindu-l 
prin mãrturiile vrednice de crezut, pentru el ne-am încredinþat ºi mai vârtos ºi prin mãrturia
Duhovnicului lui - - - l-am aflat a fi vrednic de sfânta cinste a preoþiei, fiind preoþit de Arhiereu
Pravoslavnic, dupã orânduiala ºi obiceiul Sfintei ºi Apostoliceºtii Bisericii Rãsãritului, întâiu
blagoslovindu-l ºi punându-i mãnile spre ceale mai mici smerene ale Sfântului Cin, adescã spre
purtarea mãnilor, spre citeþul ºi cântãreþul, spre ipodiaconul ºi diaconul, apoi dupã o vreme,
deprinsu fiind ºi iscusit în cinul diaconesc ºi al preoþiei, prin darul aceluiaºi, prea Sfintei Preoþii,
prin darul aceluiaºi de viaþã Fãcãtorului ºi de tot Plinitorului Duh, l-am aºezat pãstoriu sufletesc la
hramul - - -, la care smerenie ºi smerenia noastrã îl întãrim ºi-i dãm putere, prin tainele ceale sfinte,
sã zideascã pre omul spre viaþa creºtineascã ºi duhovniceascã, sã boteze, sã ungã cu Sfântul Mir ºi în 
primejdie numai de moarte sã ispovedeascã, sã liturgiseascã ºi sã cunune dupã învoirea bãrbatului
ºi a muierii ºi cea de pe urmã ungere cu untul de lemn sfânt spre cei bolnavi ºi sã sãvârºeascã, iar pe
cei sãnãtoºi nicicum a face sã nu îndrãzneascã ºi toate rânduielile ºi aºezãmânturile bisericeºti a le
plini, i-am poruncit ca slujitorului lui Hs. ªi purtãtorului de grija Tainelor Dumnezeeºti, aºa ºi a le
griji ºi a dezlega cu socotealã pãcatele celor ce numai la nevoe sã ispovedescu dupã Pravila Sfinþilor 
Apostoli ºi dupã învãþãtura Dumnezeeºtilor Pãrinþi, dupã aºezãmântul sfintei Bisericii Rãsãritului ºi
dupã Arhiereasca noastrã învãþãturã ºi poruncã, iarã pricinile cele mai mari ºi grele de socotit,
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noao Arhiereului sã aibã a le aduce înainte, însã de la hramul ce l-am aºezat ºi blagoslovit sã aibã  a
sluji întrãnsul, darã fãr de porunca ºi blagoslovenia noastrã, nici într-un chip aiurea a trece sã nu
îndrãzneascã, dupã al 3-lea Canon, Soborul de la Antiohia al bisericii dãm þie - - - dupã rânduiala
soborului al 5-lea sã nu sã arate vãnzãtori de sfinte, ci unuia ºi aceluiaºi preastol, totdeuna sã stea
înainte în Bisericã, care e slobod, iarã nu care ar cumpãra el cu bani, pentru care pricinã acela
sobor de obºte, dupã al 3-lea Canon din preoþie sã lipseascã, porunceºte deºi datoriu iaste Ierei - - -
dupã porunca noastrã ºi fãgãduinþa sa, cu tot sufletul sã sã sileascã a citi totdeuna ºi a lua sama
sfintei scripturi ºi foarte tare a purta grija pentru mântuirea sufletelor creºtineºti, a-i deprinde pre
sine însuºi dupã cuvântul Apostolului la Pravoslovie în Blagocestie, în trezvie, în întreagã înþelegere, 
în buna cuviinþã ºi sã fie de cinste, primitoriu de streini, nebeþiv, sã nu batã pe niminea, sã nu fie
lacom, negâlceav, unulu de luãdãtoriu de seamã, nezavistic, neiubitoriu de argint, învãþãtoriu, nici
de o smintealã, nici întru nimica sau scandelã dând, ca sã-i fie slujba fãrã de prihanã, ci întru toate
sã sã pue pre sine înainte pildã faptelor sale, datoriu eºti a învãþa cinul bisericesc ºi viaþa legii
creºtineºti, pre oamenii în toate zilele, mai ales în ziua duminecii, precum porunceºte al 6-lea Sobor
de obºte, canon 19, nici almintrelea sã le tãlmãceascã, ci precum dascãlii ºi stâlpii bisericii le-au
tâlcuit, cã acelaºi canon porunceºte sã fie lipsit de preoþie, care n-ar purta grije de aceia, nici cã ar
învãþa din lenea lui. Încã datoriu eºti Ierei - - - toate celelalte bune feaþe preoþiei lui cãzute, a se sili ºi
cu luare de seamã a le plini, ca unul spre carele, cel de tot vãzãtoriu, ochiul lui Dumnezeu cautã ºi
încredinþata lui pãstorie duhovniceascã a o pãstori ca sã-ºi ia plata slujitorilor celor credincioºi ºi
înþelepþi din mâna cea dãtãtoare fieºtecãror, dupã faptele lui ºi sã nu sã ruºineze în ziua înfricoºatii
cercetãri a Domnului, ci sã zicã: Doamne, iatã eu ºi pruncii miei ºi sã auzi dulce glas Dumnezeesc
grãind: bune, fericite ºi credincioase robule, spre puþin ai fost credincios, preste mult te voi pune,
întrã în bucuria Domnului tãu! Iarã de va începe a trãi fãrã de frica lui Dumnezeu sau a face vreun
lucru necuvios preoþiei, a sã îmbãta sau a grãi cuvinte deºarte ºi slabe, sau a face lãcomie sau rãpire
ori în ce chip sau într-alt feliu, cumva a sã purta cu necinste sau pentru pãstoria ºi Biserica lui de va
începe a nu mai purta grija sau a nu învãþa pre ascultãtorii sãi Cuvântul lui Dumnezeu sau însuºi, de
nu va bãga în seamã citirea ºi luarea aminte a Sfintii Scripturi, oprit sã fie de la preoþie, pânã se va
îndirepta ºi va arãta viaþã de cinste ºi fãrã de prihanã preoþilor, vãzutã ºi cuviincioasã. Iarã de va
mai face ceva ce opreºte a mai fi prea om, sã lipseascã de preoþie de tot într-acelaºi ceas întru care ar 
face ceva împotriva preoþiei, spre mai buna adeverire ºi încredinþare, cã l-a blagoslovit ºi aºezat la
stepena preoþie de la noi în mai sus numitul loc, i s-au dat aceastã scrisoare cu iscãlitura noastrã ºi
cu pecetea întãrit, ca fieºtecare vãzându-o, mãrturisitoare de preoþie lui sã-l aibã preot cu cinste,
dupã legea lui Dumnezeu ºi învãþãtura sfinþilor pãrinþi, întru toate sã-l asculte, i-am dat ºi învãþãtura 
noastrã în scurt, care trebue sã o citeascã totdeauna ºi de rost sã o ºtie, ca sã poarte viaþa lui cu
cinste ºi pãstoriia lui sã o pãzeascã ºi sã o înveþe.

Unrevealed testimonies about Dionisie Novacovici
– the first serbian bishop of Transylvania installed in ªcheii Braºovului

Abstract

The eighteenth century was marked by important events and noteworthy personalities in the life
of the inhabitants from ªcheii Braºovului. Such a personality was the Serbian bishop of Buda, who,
on 13 of July 1761 was named bishop of the Ortodox Christians from Transylvania, keeping at the
same time, the seat of bishop of Buda and Câmpurile Mohaciului. Here, in ªcheii Braºovului, there is
also drawn up the first Romanian act delegating a priest to exercise his sacred functions, wich is the
first document of this kind in the history of the Romanian Orthodox Church.
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