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Sinteza lucrării

I. Stadiul atins în derularea proiectului în raport cu obiectivele prevăzute iniţial
Proiectul de cercetare consacrat istoriei ideii de toleranţă religioasă în Transilvania a propus ca
principale obiective pentru anul în curs:
a. organizarea cercetării documentare;
b. documentarea în vederea abordării primei etape a cercetării;
c. continuarea documentării şi încheierea primei etape a cercetării.
Concepute ca teme introductive ale proiectului, obiectivele menţionate au avut menirea de a crea
condiţiile pentru conturarea bibliografiei esenţiale a subiectului şi depistarea principalelor direcţii de
investigaţie (în biblioteci şi arhive din ţară sau străinătate). Astfel, organizarea cercetării documentare, realizată
în faza intermediară, a urmărit constituirea bazei materiale necesare activităţii membrilor echipei şi stabilirea
direcţiilor esenţiale de dezvoltare a proiectului. Tot în această fază a început şi cercetarea propriu-zisă, cu un
prim stagiu de documentare bibliografică externă, efectuat la Geneva.
Documentarea a continuat în cea de-a doua fază, când au fost efectuate două stagii de cercetare la
Budapesta, unul fiind destinat depistării principalelor fonduri arhivistice indispensabile derulării proiectului,
iar cel de-al doilea continuării pregătirii disertaţiei doctorale a unuia dintre membrii echipei. O altă direcţie de
investigaţie, iniţiată la Budapesta, a avut în vedere literatura istorică privitoare la ideea de toleranţă. Cu
predilecţie acestei direcţii i-a fost consacrată ultima deplasare din faza finală, efectuată la Biblioteca Naţională
din Viena.
O menţiune distinctă se cuvine făcută cu privire la dezbaterea asupra subiectului de cercetare, care a
avut loc cu prilejul unei întruniri lărgite a echipei de cercetare, din 15-16 octombrie a.c. Discuţia s-a desfăşurat
sub forma unei mese rotunde incluse în programul simpozionului cu tema „Schimbarea de paradigmă din
istoria ecleziastică şi cea laică în Transilvania secolului al XVIII-lea”. Au fost dezbătute problemele
legate de abordarea primei etape a proiectului, fiind formulate interesante puncte de vedere din partea
participanţilor la simpozion, iar unele dintre ele se regăsesc în volumul tipărit cuprinzând comunicările
prezentate. În acelaşi cadru au fost prezentate rezultatele stagiilor de documentare externă efectuate, la
Geneva şi Budapesta.
Un alt stagiu de documentare, prevăzut pentru arhivele şi bibliotecile din Roma, nu mai putut fi
efectuat în cursul acestui an. Au fost însă parcurşi deja paşi importanţi în identificarea surselor aferente
subiectului în arhivele din Alba Iulia (Arhiva Arhiepiscopiei Romano-Catolice şi Direcţia Judeţeană Alba a
Arhivelor Naţionale) şi Cluj (Arhiva Centrală a Bisericii Unitariene), instituţii cu care au fost şi iniţiate
discuţiile pentru încheierea unor acorduri de colaborare.
II. Valoarea şi nivelul ştiinţific al rezultatelor obţinute până în stadiul respectiv
În conformitate cu titlul etapei în curs a proiectului („Constituirea şi evoluţia sistemului confesional
transilvănean (sec. XVI-XVIII). Semnificaţiile ideii de toleranţă”), primul rezultat oferit a constat din stabilirea
stadiului cercetării subiectului în istoriografiile transilvănene (germană, maghiară şi românească), prin analiza
efectuată de Daniel Dumitran. Lucrările mai vechi, elaborate de istorici precum Mályusz Elemér, I. Tóth

Zoltán, Georg Adolph Schuller pe baza arhivelor externe, de la Budapesta şi Viena, au accentuat perspectiva
oficială asupra toleranţei – cea a dezbaterilor din cadrul forurilor centrale – şi analiza actelor fundamentale.
Ulterior, studiile semnate de Ludwig Binder şi István Juhász (în contextul momentului aniversativ al
bicentenarului Edictului de toleranţă), respectiv, mai recent, de Angelika Schaser, Pompiliu Teodor şi Krista
Zach, au ilustrat o perspectivă de abordare convergentă stadiului european al investigaţiei, cu accent pe
receptarea Edictului iosefin de către confesiunile transilvănene (inclusiv cu referire, în unele cazuri, la surse
arhivistice transilvănene), pe problematica iosefinismului provincial, pe relaţia dintre conceptul terezian al
toleranţei şi cel iosefin, ori pe raportul dintre toleranţa religioasă şi construirea stereotipurilor într-o regiune
multiculturală. Cercetări mai ample au fost iniţiate de Istvan Fazakas (punerea problemei, în cadrul unei teze
de doctorat consacrate politicii religioase şi şcolare a absolutismului luminat în Transilvania) şi Ioan Horga
(efectele Edictului de toleranţă în dieceza greco-catolică de Oradea).
Concluziile preliminare oferite de evaluarea acestor lucrări constau în tratarea în mare măsură
circumstanţială sau generală a temei, lipsind pe de altă parte preocuparea pentru o investigaţie documentară de
anvergură. Apropierea dintre istoriile incipiente paralele, reflectând perspectiva confesiunilor transilvănene, şi
raportarea fundamentală la contextul favorizant al reformismului iosefin a reprezentat o posibilitate discutată
la simpozionul menţionat mai sus, în cadrul secţiunii consacrate chestiunii toleranţei. O altă posibilitate
sugerată a fost cea a distingerii semnificaţiilor conceptului de toleranţă în spaţiul transilvănean, cu eventuală
referire la literatura polemică pe marginea temei, redactată în epocă. Abordări desigur incipiente au fost
ilustrate şi de alţi participanţi la simpozion, precum József Marton (Toleranţa şi intoleranţa religioasă în Transilvania
după Reforma religioasă) şi Ana Maria Roman-Negoi şi Cristinel Roman-Negoi (Conceptul de toleranţă la Iosif al IIlea. Reperele analizei).
Depăşirea acestui stadiu a fost propusă de Gudor Botond, printr-un studiu consacrat formelor
toleranţei şi intoleranţei confesionale din Transilvania secolelor XVI-XVII, care conţine în acelaşi timp o
evaluare a interpretărilor istoriografice şi o problematizare extrem de utilă derulării proiectului de faţă. Studiul
a încercat o surprindere a laturii politice, etice şi socio-religioase a evoluţiei ideii de toleranţă până la finele
secolului al XVII-lea, abordând geneza termenului din perspectiva istoriei tumultuoase a Reformei
transilvănene. Născută în secolul XVI-lea pentru a realiza acel status quo socio-politic şi în principal religios
necesar definirii unei identităţi politice distincte între Islam şi Contrareformă, toleranţa religioasă s-a construit
lent, din nevoia pacificării facţiunilor religioase protestante în construire de identitate şi a catolicismului
transilvănean. Momentul culminant al Dietei de la Turda din 1568, decretarea toleranţei religioase, rămâne
tributară binomului intoleranţă/toleranţă, prin care pacificarea unor curente religioase nobiliare a permis
dezvoltarea unei identităţi statale distincte în umbra Islamului. Aceasta fără însă a renunţa la accesele de
absolutism şi autocraţie a confesiunii dominante politic, prin care intoleranţa religioasă şi adversităţile sociale
deveneau vizibile.
Extinderea abordării la scara europeană a presupus, în concepţia aceluiaşi membru al echipei,
cercetarea toleranţei europene din secolele XVI-XVIII din perspectiva evoluţiei istorice şi celei a gândirii
filosofico-religioase (teologice). Prin stagiul de informare bibliografică efectuat la Geneva, el a urmărit
realizarea unei bibliografii mai ales din zona francofonă, dar şi germană, respectiv engleză, prin investigarea a
două cazuri reprezentative pentru secolul al XVI-lea şi al XVIII-lea, cu consecinţe asupra conceperii edictelor
de toleranţă din Europa: cazul Jean Calvin - Michael Servet - Castellio din Geneva şi cazul Voltaire - Jean
Calas din Toulon, Franţa. Cercetarea s-a preocupat şi de rolul unor evenimente particulare (din Geneva,
Toulon) asupra gândirii politico-filosofice şi acţiunii istorice din secolul al XVIII-lea. A rezultat proiectul unei
cercetări cu titlul Problema toleranţei religioase în Europa secolelor XVI-XVIII, în care toleranţa este privită ca o
problemă istorică şi teologică, cu profunde semnificaţii pentru perioada contemporană. Ideile de libertate

religioasă, egalitate şi non-discriminare cer consecvenţial o remodelare şi adaptare a ideii de toleranţă la firea
umană, fluctuantă între refuz (ortodoxie, conservatorism, civism) şi acceptare (liberalism, non-discriminare).
Aceste abordări au semnificaţie pentru geneza şi evoluţia ideii de toleranţă în Transilvania şi în spaţiul
european. Istoria toleranţei religioase presupune însă şi o solidă fundamentare documentară, care să reflecte
atât latura normativă (decrete, instrucţiuni, alte decizii ale autorităţilor centrale sau provinciale), cât şi maniera
de receptare a măsurilor de către reprezentanţii diferitelor confesiuni, respectiv de către credincioşi şi
comunităţi. Pentru perioada imediat ulterioară emiterii decretului de toleranţă terezian şi apariţiei celei de-a
doua Biserici româneşti în Transilvania, o bază de date documentară a oferit-o volumul intitulat „… virtuti
decreti tollerantiae beneficia clero Graeci restituenda …”. Biserica românească din Transilvania în izvoarele statistice ale anului
1767 (editori Daniel Dumitran, Ana Dumitran, Florean-Adrian Laslo). Acesta înfăţişează acţiunile statistice ce
au avut în vedere înregistrarea situaţiei materiale a clerului şi bisericilor românilor din Principat, cu deosebire a
celor uniţi (greco-catolici). Conscripţia confesională din anul 1767 a înregistrat situaţia de fapt (numărul
parohiilor, bisericilor, preoţilor şi credincioşilor, numărul şi capacitatea terenurilor ecleziastice), dar a propus şi
mijloacele de ameliorare a acestei situaţii, nu rareori deplorabile, într-o perioadă în care se pregătea revigorarea
Bisericii Române Unite. Documentele editate ilustrează aşadar încercarea de reedificare cu predilecţie
patrimonială a unei Biserici grav afectate de criza de la mijlocul secolului, şi, în consecinţă, conceptul de
toleranţă uzitat vizează o restituire, conform prevederilor „patentei de toleranţă” emise de Maria Tereza.
Devine astfel posibilă o comparaţie privitoare la câştigurile obţinute de Biserica Unită în perioada următoare
şi, respectiv, la cuantumul noilor pierderi suferite în contextul noii crize declanşate de emiterea Edictului de
toleranţă iosefin.
Pentru perioada imediat anterioară şi posterioară emiterii Edictului de toleranţă al lui Iosif al II-lea, au
fost iniţiate câteva investigaţii arhivistice. În cazul arhivelor interne transilvănene, rezultate mai concrete au
fost deja obţinute în urma cercetării Arhivei Arhiepiscopiei Romano-Catolice a Transilvaniei din Alba Iulia
(protocoalele corespondenţei episcopale pe anii 1781 şi 1782, alături de actele originale păstrate aferente
acesteia). Problematica reflectată este cu deosebire interesantă, dacă ţinem seama de atitudinea mai degrabă
rezervată a episcopului Transilvaniei, Ignác Batthyány, faţă de politica de toleranţă.
În cazul arhivelor externe, au fost efectuate investigaţii preliminare la Arhivele Naţionale Maghiare
(Magyar Országos Levéltár), în două fonduri de o deosebită importanţă: Guberniul Transilvaniei (Gubernium
Transylvanicum Levéltára. Gubernium Transylvanicum /in Politicis/) şi Cancelaria Aulică a Transilvaniei
(Erdélyi Kancelláriai Levéltár. Erdélyi Királyi Kancellária). Au fost identificate în protocoalele de registratură
„intrările” mai semnificative cu referire la problematica toleranţei, în primul caz, pentru perioada anilor 17811787, în cel de-al doilea pentru anii 1781-1782. Cercetarea efectivă pe documente urmează să fie făcută, la fel
şi în cazul unui alt fond important, deocamdată doar identificat, cel al Commissio in publico-ecclesiasticis. Aceste
surse vor putea oferi o imagine detaliată asupra genezei politicii de toleranţă şi a efectelor acesteia în cazul
tuturor confesiunilor transilvănene, iar investigarea lor exhaustivă reprezintă o muncă de durată, dar de o
importanţă excepţională pentru subiectul proiectului de faţă.
Pentru receptarea problematicii toleranţei în perioada iosefină, deosebit de fructuoasă a fost
documentarea la Biblioteca Naţională Szechenyi din Budapesta, unde a fost identificată, printre altele, o
scriere reprezentativă precum De tolerantia ecclesiastica et civili, a lui Thaddaeus de Trautmansdorf. Mai multe
scrieri similare constituie obiectul cercetării care va fi întreprinsă la Biblioteca Naţională a Austriei din Viena.
Cunoaşterea lor este necesară pentru înţelegerea semnificaţiilor dezbaterii în jurul problemei toleranţei
(religioasă, împreună cu semnificaţiile ei teologice, civilă), care sunt esenţiale pentru corecta interpretare a
semnificaţiilor şi perspectivelor toleranţei transilvănene.
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