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Naţionalismul a reprezentat în 
secolul al XIX-lea, alături de patriotism 
şi populism, o nouă formă de credinţă 
secularizată propovăduită de ideologii. 
Naţionalismul reprezintă o mentalitate 
ce presupune sentimente, convingeri, 

emoţii idealuri legate de reperele istorice şi contemporane ale naţiunii: istoria, 
etnia, teritoriul(patria), limba, Bisericile, cultura.Drept urmare în veacul al XIX-lea 
poate fi observată ideea unei mutaţii la nivelul mentalităţii colective, accentuarea 
„politicului” în gândirea intelectualităţii, regresul religiozităţii tradiţionale şi 
transferul sacralităţii înspre noile temeiuri ale existenţei şi ale legitimării. Erodată 
de către gândirea iluministă, propunându-i-se aspecte şi înţelesuri noi de către elanul 
romantismului, religia creştină se trezeşte supusă unor teribile încercări în cursul 
secololului al XIX-lea, corifeii gândirii secularizate şi secularizante propunând noi 
„sensuri” şi „adevăruri”vieţii şi lumii. Instituţia Bisericii ajunge să fie asociată cu 
ceea ce gândirea laică denumea prin expresia l’ancien regime, fie ca o instituţie care a 
jucat un rol fundamental în păstrarea identităţii naţionale, necesară „propovăduirii” 
naţionalismului şi a noii ordini.

Transilvania nu a fost ocolită de aceste idei şi de cortegiul de influenţe aferente, 
însă filtrate prin cultura şi mentalitatea celor care le-au adus şi au căutat să explice 
şi să „schimbe” lumea prin noua grilă. Contactul cu ideile occidentale a fost facilitat 
de Unirea religioasă din 1699, datorită căreia, în timp, un număr tot mai consistent 
de români ardeleni au ajuns să studieze în instituţiile de învăţământ din occident, 
iar prin dezvoltarea treptată a sistemului educaţional din Transilvania, numărul 
celor şcoliţi creşte, astfel că receptivitatea la scrierile învăţaţilor creşte.

Prin opera Şcolii Ardelene şi în general a iluminismului românesc, se 
fundamentează geneza şi afirmarea „conştiinţei naţionale” de tip modern, ce 
cuprinde şi moştenirea unor constructe anterioare sau paralele, precum conştiinţa 
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cărturărească de „neam”, sau conştiinţa identităţii etnice, caracteristică mentalităţii 
populare.1Pornind de la scrierile Şcolii Ardelene se edifică treptat ideologia naţională, 
interesul pentru istoria românilor şi pentru limbă capătă un rol esenţial în definirea 
identităţii naţionale. Dacă la începutul epocii moderne, biserica şi religia reprezentau 
elementul fundamental prin care îşi defineau identitatea naţională, de neînlocuit în 
orice reprezentare coerentă a imaginii de sine, prin continuarea demersului Şcolii 
Ardelene de către următoarele generaţii de intelectuali, rolul acestora e relativizat 
prin accentuarea etnicului şi a limbii, devenind la fel ca istoria, tradiţia sau cultura, 
simplii factori de expresie ai principiului naţional.2

Răspândirea ideii de naţionalitate între românii educaţi, la mijlocul secolului al 
XIX-lea, a cauzat o criză atât în Biserica Ortodoxă cât şi în cea Unită. Ea a început să 
se dezvolte o dată cu apariţia conştiinţei naţionale în ultimele decenii ale secolului al 
XVIII-lea şi s-a manifestat cu tărie întâia oară în severa controversă dintre episcopul 
unit Lemeni şi tinerii dascăli laici şi o parte din clericii din Blaj, în deceniul al IV-lea 
al secolului XIX. Deşi au fost mai multe cauze ce au determinat controversa, problema 
fundamentală era adaptabilitatea sau inadaptabilitatea Bisericii la spiritul liberal şi 
naţional al vremii. Tinerii contestatari nu au respins Biserica sau credinţa religioasă, 
ci au solicitat clerului şi bisericii să acorde mai multă atenţie nevoilor lumeşti ale 
enoriaşilor şi mai ales să promoveze „bunăstarea naţională”3, atât de necesară întăririi 
şi ridicării unei naţiuni vrednice de o misiune înaltă. Pentru intelectualii acestui 
timp tipul de solidaritate şi identitate colectivă, cel mai important, era cel naţional, 
având fundamente etnico-lingvistice herderiene. În această perspectivă, biserica 
şi religia – în fapt orice aspect al vieţii spirituale – sunt subsumate naţionalităţii, 
pierzându-şi autonomia, acestea devin, asemeni tradiţiei, istoriei sau culturii, simplii 
factori de expresie ai principiului naţional.4

Racordarea elitei române ardelene, tot mai numeroasă şi mai prezentă în spaţiul 
public, la spiritul vremii ce bântuia Europa, a impus „prinţipiul naţional” ca temei 
al oricărei mişcări şi acţiuni. Deşi în numeroase puncte, raportarea la acest principiu 
avea puncte comune şi a descoperit aspecte, forme şi argumente identice sau 
măcar apropiate, în esenţă s-a petrecut o perpetuare, chiar o adâncire a rupturii 
„neamului”, cel puţin la vârf. Se poate vorbii, în linii mari de două perspective majore 
asupra naţiunii: una laică şi una religioasă, fără a fi clar delimitate şi cunoscând 
variante intermediare. Studiul de faţă se centrează pe viziunea ortodoxă asupra 
naţiunii, precum şi pe cea greco-catolică, apropiindu-se astfel şi de perspectiva 
intelectualităţii laice, a cărei viziuni, în măsura în care se apropie de Biserică şi 

1 Sorin Mitu, Geneza identităţii naţionale la românii ardeleni, Ed. Humanitas, Buc., 1997, 
p.7-8; Lucian Blaga, Gândirea românească în Transilvania în secolul alXVIII-lea, Ed. 
Ştiinţifică, Bucureşti, 1966, p. 228.

2 Ibidem, p. 358-359.

3 Keith Hitchins, Ortodoxie şi naţionalitate. Andrei Şaguna şi românii din Transilvania 
1846-1873, Ed. Univers Enciclopedic, Buc., 1995, p. 204-205.

4 Sorin Mitu, op. cit.,p. 359.
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de religie, are mai multe aspecte comune cu varianta greco-catolică. De asemenea, 
dincolo de prezentarea sumară a acestor perspective, studiul are în vedere şi modul 
în care preoţimea, atât ortodoxă cât şi greco-catolică se va raporta la teoriile ce 
circulă, şi modul în care le influenţează acţiunile, şi, dacă nu cumva risc să devin 
prea evaziv, modul în care le influenţează mentalitatea atât lor cât şi poporului pe 
care îl păstoresc. 

Naţionalismul şi tot cortegiul pe care-l implică (printre alţi factori ce ţin de 
modernitate) a influenţat ascensiunea elitei laice în detrimentul clerului şi sporirea 
rolului acesteia, în comunitate. Dacă la vârf, „ideea naţională”, prin modul diferit în 
care a fost receptată şi propusă mai departe de către învăţaţii vremii, atât de factură 
laică, cât şi din sfera ecleziastică, a produs disensiuni majore şi o serie de „schisme” 
în rândul aceleiaşi „naţiuni” în straturile inferioare delimitarea opţiunilor a fost 
mai puţin precisă, iar de multe ori, aspectele subliniate de intelectualitatea laică, 
au avut o răspândire mai largă, mai ales după revoluţia paşoptistă, fapt evidenţiat 
de implicarea semnificativă a clerului în acţiuni ce depăşeau sfera ecleziasticului, 
şi delimitările impuse de superiorii lor.

Naţiunea modernă în rândul clerului ardelean.

Avându-şi originea în cultura occidentală, „prinţipiul naţional” ce stă la baza 
resurecţiei identitare naţională a românilor ardeleni, a pătruns în spaţiul transilvan 
prin intermediul tinerilor şcoliţi în eferfescenţa iluminismului şi a romantismului. 
Chiar dacă majoritatea acestora aveau o formaţie religioasă şi au fost slujbaşi ai 
Bisericii, seduşi fiind de spiritul veacului s-au îndepărtat semnificativ de învăţăturile 
acesteia, cheltuind mai multă energie şi zel în slujba marilor idei ale vremii. Prin 
poziţia adoptată şi prin învăţăturile pe care le propovăduiau, s-au îndepărtat 
de misiunea sacră a mântuirii sufletelor enoriaşilor sau i-au dat noi rosturi şi 
semnificaţii, subsumând-o unei misiuni ce părea mai stringentă: „mântuirea prin 
naţiune”5. Astfel că din propovăduitori ai adevărului religios şi ai mântuirii întru 
Christos, aceştia au devenit propovăduitorii unei noi religii, ai unei noi învăţături6. 
În ciuda faptului că au păstrat legătura cu Biserica, punctele lor de vedere, atât 
asupra rolului atribuit acesteia cât şi în privinţa naţiunii, nu pot fi considerate ale 
Bisericii, ci afirmate în nume personal.

Două aspecte ce ţin de contextualizarea problemei abordate în studiul de faţă, 
sunt esenţiale în înţelegerea acestei probleme: dominanta religioasă a sensibilităţii 
premoderne, tradiţionale şi „criza bisericii” în epoca modernă. 7 Pornind de la această 

5 Simona Nicoară, Mitologiile revoluţiei paşoptiste. Istorie şi imaginar, Ed. Presa Universitară 
Clujeană, Cluj-Napoca, 1999, p. 182; Idem, Naţiunea modernă..., p.161.

6 Dominique Schnapper, Comunitatea cetăţenilor. Asupra ideii moderne de naţiune, Ed. 
Paralela 45, Piteşti, 2004, p. 26.

7 Sorin Mitu, op. cit., p. 359; Ştefan Lemny, Originea şi cristalizarea ideii de patrie în cultura 
românească, Ed. Minerva, Bucureşti, 1986, p. 30; Alain Besançon, Dilemele mântuirii-
criza Bisericii Catolice, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2001.
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precizare, distingem două moduri diferite, inversate, de a privi aceeaşi problemă: la 
fel ca şi în cazul naţionalismului modern, pentru identitatea culturală a comunităţii 
tradiţionale între religie şi naţionalitate este o strânsă legătură, indisociabilă; 
doar că mentalitatea tradiţională, predominant religioasă, operează o ordine de 
priorităţi răsturnată. Biserica şi religia nu sunt expresii ale „prinţipiului naţional”, 
ci confesiunea este elementul fundamental care ne defineşte, iar etnia reprezintă 
modul specific prin care se particularizează această condiţie esenţială.8 Modul în 
care e legitimat „prinţipiul naţional” şi tot cortegiul aferent, impune două modele 
diferite. Perspectiva laică, ancorează naţiunea şi tot ceea ce implică această idee, 
în „drepturile” şi „libertăţile” abstracte, rezultate din Revoluţia Franceză şi din 
filosofia luminilor, care au început să cutreiere Europa de la un capăt la altul, 
iscând şi alimentând diferite acţiuni şi viziuni mobilizatoare, bineînţeles purtând 
pecetea culturii locului. În schimb, perspectiva religioasă a ancorat naţiunea în 
învăţătura creştină, conformând-o în acelaşi timp principiilor fundamentale şi 
transformând-o într-o problemă ce ţine mai mult de formă şi nu de fond. Dreapta 
credinţă şi mântuirea aferentă au rămas temeiurile religiei, naţiunea fiind mai mult 
o pecete a veacului, sau desemnând conştiinţa de neam a mentalităţii tradiţionale. 

Unul din fundamentele modernităţii îl reprezintă necesitatea redefinirii coeziunii 
sociale, politicul arondându-şi prin transfer de sacralitate, puternica influenţă a 
legăturii religioase Gândirea modernă s-a desprins de preocupările teologice şi 
s-a centrat pe filosofia socială şi pe cea a naturii. Astfel modernizarea stă sub 
semnul decreştinării culturii şi a secularizării valorilor colective. Deşi religia n-a 
putut fi eradicată, ea a fost subminată, pierzând rolul de unifiant al valorilor şi al 
comportamentelor sociale.9

a) clerul ortodox şi naţiunea.

Dincolo de disensiunea religios-laic, caracteristică epocii moderne, problema 
naţionalităţii este transcedată şi de neînţelegerile confesionale. Deşi „prinţipiul 
naţional” presupunea depăşirea diferendelor confesionale (cel puţin în viziunea 
intelectualităţii laice), unitatea fiind un aspect esenţial în fundamentarea şi mitologia 
naţiunii10, „dezbinarea” religioasă s-a dovedit a fi mult mai puternică şi mai adâncită 
în conştiinţa epocii, fiind puţine momentele de apropiere şi de relativ consens cu 
privire la interesele naţiunii. În fapt fondul neînţelegerii era de natură dogmatică, 
iar ideea naţională, în pofida pretinsei supraconfesionalităţi, era percepută în baza 
învăţăturii religioase, fapt ce genera diferenţe semnificative.

Adaptarea „prinţipiului naţional” la învăţăturile de credinţă, acordarea lor 
cu acestea, a generat o viziune diferită asupra naţiunii, viziune în care criteriul 
confesionalităţii era fundamental, fapt ce a adâncit dezbinarea românilor transil-

8 Sorin Mitu, op. cit., p. 360.

9 Simona Nicoară, Naţiunea modernă..., p. 24-26.

10 Simona Nicoară, Naţiunea modernă..., p. 22.
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văneni. În calitatea sa de conducător religios şi implicit „naţional”, Şaguna a căutat 
să explice provocarea generată de gândirea vremii, în conformitate cu gândirea 
creştină şi cu tradiţia Bisericii pe care o păstorea11, ştiut fiind că în ortodoxie tradiţia 
este un factor esenţial în analiza atât a problemelor ce ţin de spiritualitate cât şi 
în provocările impuse de traiul în lume, tradiţia fiind „memoria vie a Bisericii, 
conţinând adevărata doctrină aşa cum se manifestă în istorie”.12 Scrierile şaguniene, 
căutând să clarifice problema naţională, poziţia Bisericii ortodoxe vizavi de aceasta 
şi rolul Bisericii în cadrul naţiunii, nu au reuşit să apropie viziunile existente.

În concepţia creştin-ortodoxă misiunea fiecărei naţiuni, precum şi ţelurile pe 
care le urmăreşte, provin de la o forţă diriguitoare şi ordonatoare a lumii, precum 
şi a fiecărei naţiuni în parte, naţiunile reprezentând un dat de sus. Diversitatea 
lumii fiind dată prin actul creaţiei, fiecare existenţă îşi are în planul transcendent 
o raţiune veşnică. După învăţătura Sfintei Scripturi neamul face parte din opera de 
creare a lumii, iar ca lucrare dumnezeiască, neamul poartă în el pecetea veşniciei, 
nici un neam putând fi distrus atât timp cât îşi păstrează credinţa în Dumnezeu. 
Varietatea s-a accentuat şi în condiţiile vieţuirii pe pământ, concretizându-se în 
naţiuni. Grupurile umane au fost în timp condiţionate geografic şi istoric, dezvoltând 
caractere specifice.13 În gândirea ortodoxă unitatea spirituală nu a fost interpretată ca 
uniformizare şi centralizare care să fi tins la suprimarea particularităţii popoarelor, 
ci e vorba de o unitate în diversitate. În Biserica Ortodoxă specificul naţional e privit 
ca fiind parte a lucrării divine, astfel că nu se caută suprimarea lui ci acordarea cu 
învăţătura creştină.14

Limba reprezintă un factor fundamental în definirea naţiunii, fiind un mijloc de 
comunicare ce favorizează şi conservă unitatea corpului naţional. Conform modelului 
naţionalismului etnico-ligvistic de sorginte herderiană, limba, asemeni naţionalităţii, 
este ridicată la rangul unui principiu metafizic, în jurul căruia se construieşte un cult 
al adoraţiei mistice.15 Proeminenţa limbii în construcţia identitară românească, idee 
vehiculată de scrierile Şcolii Ardelene, a influenţat gândirea intelectualilor ortodocşi 
de la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea. Un exemplu 
este cazul clericului Nicolae Stoica de Haţeg, care în demersurile sale de prezentare 
a identităţii naţionale a românilor bănăţeni, mergând pe ideea latinităţii, atât de 

11 Keith Hitchins, Ortodoxie şi naţionalitate..., p. 207.

12 Serghei Bulgakov, Ortodoxia, Ed. Paideia, Bucureşti, 1997, p. 15-16.

13 Dr. Antonie Ploieşteanul, Zece teze despre catolicitate şi etnicitate, în „Studii Teologice”, 
nr. 1-4, 1979, p. 304. 

14 Nicolae Bălan, Biserica şi Naţiunea, în vol „ Ortodoxia Românească”, Bucureşti, 1992, 
p.304; Arhid. Prof. Ioan N. Floca, Canoanele Bisericii Ortodoxe. Note şi comentarii, 1991, 
p. 25.

15 Sorin Mitu, op. cit., p. 331; Larisa Matei, Limbă şi naţiune la istoricul iluminist bănăţean 
Nicolae Stoica de Haţeg (1751-1833), în „Revista Erasmus”, nr. 12, Noiembrie, 2003, 
Alba-Iulia, p. 1.
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răspândită în epocă, studiază limba română, încercând să demonstreze latinitatea ei 
şi implicit a identităţii românilor. De asemenea este preocupat de cultivarea limbii, 
în sensul perfecţionării şi unificării ei, având ca ţintă limba literară care să formeze 
o legătură solidă între elementele româneşti risipite.16

O chestiune importantă în contextul descoperirii identităţii naţionale şi a 
acţiunilor pentru recunoaşterea acesteia, a reprezentat-o alfabetul. Aceasta s-a 
transformat într-o aprigă confruntare asupra identităţii între partizanii literelor latine 
şi a slovelor chirilice. Majoritatea intelectualilor importanţi ai vremii militează 
pentru introducerea alfabetului latin, deşi mulţi publică s-au corespondează în 
continuare în chirilică. Pentru cei favorabili alfabetului latin, adoptarea sa ţine de 
problema identitară, în contextul elaborării ideologiei naţionale. De asemenea şi 
pentru ierarhia bisericească ortodoxă, menţinerea alfabetului chirilic, ţine tot de 
identitate, de apărarea specificului naţional17, astfel că introducerea alfabetului latin 
s-a făcut treptat şi anevoios.

„Limba este acel vehiculu, prin care vine un popor la cunoaşterea învăţăturii cei 
dumnezeieşti”18Această afirmaţie arată rolul cheie pe care îl joacă limba în viaţa 
unui popor, fiind o pârghie esenţială în definirea spiritualităţii unui popor, conform 
gândirii ortodoxe. Biserica Ortodoxă Răsăriteană propovăduia ca fiecare popor să 
îşi primească învăţătura religioasă şi să ţină slujbele în limba proprie dar datorită 
vicisitudinilor istorice, a situaţiei politice-năvălirea altor popoare-limba română 
nu a putut să devină limbă de cult astfel că românii au folosit limba greacă şi 
slavă în a cărei sferă de influenţă se afla. Deşi treburile politice nu ar fi trebuit să 
influenţeze pe cele bisericeşti, dezvoltarea bisericii a fost condiţionată de această 
situaţie. Însă în timp, datorită grijii divine şi a tradiţiei vii răsăritene, s-a putut 
petrece punerea limbii române în drepturile sale fireşti, conforme cu învăţătura 
creştină.19În Istoria Bisericei.., arătând rolul esenţial pe care l-a avut şi îl are Biserica 
în păstrarea identităţii naţionale şi implicit a limbii române, Şaguna vorbeşte despre 
existenţa unor cărţi religioase şi de rugăciuni în limba română încă din vechime. Îi 
pare foarte probabil ca printre învăţaţii vremurilor trecute să fi fost şi români, care 
datorită râvnei de a răspândii semenilor săi de acelaşi neam şi limbă învăţăturile 
dumnezeieşti, ar fi scris în româneşte, dovadă fiind existenţa unor manuscrise 
anterioare Cazaniei din 1580.20

Fundamentându-şi afirmaţiile pe argumente scripturistice şi mai ales pe tradiţia 
răsăriteană, Andrei Şaguna pune ortodoxia ca temei al identităţii naţionale, 

16 Nicolae Bocşan, Contribuţii la istoria iluminismului românesc, Ed. Facla, Timişoara, 1986, 
p. 350; Larisa Matei, Limbă şi naţiune.., p. 1; Ladislau Gyemant, Mişcarea naţională 
a românilor din Transilvania între anii 1790 şi1848, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 
Bucureşti, 1986, p. 467.

17 Sorin Mitu, op. cit., p. 345-346.

18 Andrei Şaguna, Istoria Bisericei Ortodoxe Răsăritene, Sibiu, 1860, p. 64.

19 Ibidem, p. 64-65.

20 Ibidem, p. 66-68.
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dezvoltarea istorică a poporului român neputând fi separată de creştinism şi de 
Biserica ce i-a fost alături încă de la naştere fiindu-i izvor de spiritualitate şi păzindu-i 
identitatea.

„În trecut Aristocraţia română din Ardeal n’au avut nici o predilecţie cătră 
Biserica şi naţia sa, şi era sedusă de o idee deşartă, pe atâta cu fală zicem noi azi, 
că Preoţimea şi Creştinii, şi în fruntea lor Arhiereii au arătat o tărie esemplară în 
mijlocul numeroaselor goniri şi au rămas neclătiţi în religie şi în naţionalitate. Tăria 
aceasta sufletească au fost un product viu al acelei convingeri morale că deacă se vor 
lăsa de una numaidecât se vor lipsi şi de cealaltă şi fiindcă Românul Religia sa nu’şi 
pote închipui fără naţia sa şi naţionalitatea sa; pentru aceea ca să asigureze esistenţa 
sa naţională, au rămas în aceea Religie, în carea sau pomenit ca Român şi despre 
carea e convins că ea este scutul cel mai puternic de ai apăra naţionalitatea lui de 
cătră ori ce vijelii. […] La convingerea aceasta au trebuit să vină Naţia Română din 
Ardeal şi pentru aceea, căci vedea cum celelalte naţii din Ardeal Religia şi naţia o 
preţuiesc, şi că încă făcu prozelitismuri în favoarea Religiei şi naţiei lor spre stricarea 
Religiei şi Naţiei Române. În credinţa aceasta se întăria Românii, văzând cu ochii, 
că acei Români cari din norocire au ajuns la clasa aristocratică, părăsia Religia şi 
naţia lor română şi trecea cu religia nouă şi la naţionalitate nouă.21 

Aceste rânduri sintetizează viziunea ortodoxă şaguniană asupra „naţiunii” şi 
asupra rolului „credinţei strămoşeşti” în edificarea şi propăşirea identităţii naţionale, 
tradiţia creştină fiind sufletul neamului românesc, iar păstrarea cu sfinţenie a 
datinilor şi obiceiurilor, o datorie a urmaşilor.22 Rolul central şi pecetluitor atribuit 
credinţei răsăritene în lucrarea lui Şaguna, va constitui baza unor analize şi elaborate 
ale intelectualităţii ortodoxe de mai târziu ajungându-se la concluzia că „român” 
reprezintă o anumită structură spirituală, formată pe parcursul istoriei, în care 
există ca „parte integrantă” sau „esenţială” ortodoxia, unul din factorii istorici 
care au plămădit sufletul românesc23 pentru că „religia în viaţa unui popor nu e 
ceva de suprafaţă, o sumă de adevăruri obiective, care se suprapun sufletului cuiva 
pur extern[…] ci un element care transformă într-un anumit sens tot sufletul cuiva 
nu numai idealurile, afectele, preocupările lui, ci şi modul de a cugeta şi în toate 
manifestările practice, artistice, de fiecare zi şi epocale ale unui popor. Toată viaţa 
unui popor poartă pecetea religiei sale.24 Analizând polemica despre românitate şi 
ortodoxie din perioada interbelică dintre filosoful Nae Ionescu şi dl. Iosif Frollo, 
teologul Dumitru Stăniloaie continuă linia Şaguniană, analizând „naţiunea” ca pe 
o problemă în primul rând spirituală, argumentele de ordin sociologic aduse de 
dl. Iosif cum ar fi „locul” şi „limba” fiind trecute într-un plan secundar, astfel că 
în această perspectivă o trecere la modul profund la catolicism e văzută drept o 

21 Andrei Şaguna, Istoria Bisericei.., p. 123-125.

22 Telegraful Român, nr. 1, anul I, Sibiu, 3 ianuarie, 1853, p. 2.

23 Dumitru Stăniloaie, Naţiune şi creştinism, Ed. Elion, Bucureşti, 2003, p. 14.

24 Ibidem, p. 18.
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pierdere a românităţii, fiind vorba de o modificare a modului de cugetare şi de 
viaţă sufletească, cu toate manifestările în plan extern. Unirea cu Roma a unei 
părţi a românilor ardeleni e privită ca fiind formală, aceştia rămânând mai departe 
în toate resorturile lor sufleteşti anterioare, adică ortodocşi.25 Un aspect esenţial 
care decurge din cele spuse mai sus este planul spiritualităţii în care e transpusă 
ideea naţională, manifestările rezultante ale ideii fiind văzute drept ecouri în 
planul realităţii concrete. Naţionalitatea e aşadar un dat divin datorat diversităţii 
popoarelor, o anumită structură spirituală ce se manifestă în planul istoriei. Biserica 
Răsăriteană propune aceeaşi învăţătură fiecărui popor, dar datorită faptului că 
Biserica este o instituţie divino-umană26, componenta umană poate fi diferită de 
multe ori, acest aspect ţinând mai mult de formă, esenţa păstrându-se şi influenţând 
viaţa credincioşilor, a poporului, pătrunzând astfel la nivelul expresiei formale şi 
pecetluind-o, fără a uniformiza. Astfel că Biserica Răsăriteană poate fi „naţională”, 
fiind vorba de o anumită „haină” umană pe care o îmbracă,27 pornind de la premisa 
apropierii de credincioşi, a comuniunii cu aceştia, necesare vieţuirii, fapt ce se 
răsfrânge asupra ambelor părţi.

Datoria instituţiei Bisericii şi implicit a clerului de a sluji poporului, pune 
Biserica în centrul neamului, nu doar în plan simbolic ci şi în planul realităţilor 
sociale, administrative şi politice. Biserica este văzută ca un scut ce a protejat de-a 
lungul timpului identitatea românilor, fiind nu doar o instituţie ce s-a ocupat de 
problema mântuirii enoriaşilor şi de organizarea vieţii spirituale a acestora, ci şi de 
problemele lumeşti ale acestora, „legea strămoşească” fiind temeiul organizării şi 
vieţuirii comunităţii româneşti, dincolo de cadrul legislativ şi rânduiala existentă 
datorită autorităţii statului. 28 Din fragmentul ce urmează, reiese rolul central acordat 
instituţiei Bisericii nu doar în trecut ci şi în perioada modernă atât de cler cât şi de 
intelectualitatea laică, însă comportând diferenţe semnificative. „dacă năciunea 
română a mai sustat ca naţiune, aceasta a fost numai în biserică. Dacă nu o susţinea 
biserica sa cu ritul şi institutele orientale, poate că ea, după cum se conjuraseră 
toate elementele încontra ei, ar fi fost cotrupită de mult. Chiar şi împrejurările de 
astăzi nu ne surâd mai plăcut şi se poate întâmpla ca şi în viitoriu cel din urmă 
refugiu, scăpare şi scut al năciunalităţei române va fi tot biserica cu institutul său 
cel autonomico-năciunal”.29

25 Ibidem, p. 18; † Nicolae Mitropolitul Ardealului, Biserica Ortodoxă Română una şi aceeaşi 
în toate timpurile, Sibiu, 1968, p. 26-27.

26 Serghei Bulgakov, op. cit., p. 80.

27 Ibidem, p. 75.

28 Mirela Andrei, La graniţa Imperiului. Vicariatul Rodnei, Ed. Argonaut, Cluj-Napoca, 2006, 
p. 167; Keith Hitchins, Ortodoxie şi naţionalitate..., p. 31; Dumitru Stăniloaie, Naţiune.., 
p. 1; † Nicolae Mitropolitul Ardealului, Biserica Ortodoxă.., p. 13; Sorin Mitu, Geneza 
identităţii..., p. 362.

29 Marius Dan Drăgoi, Ortodocşi şi uniţi în Transilvania (1874-1916)-Convergenşţe şi 
divergenţe, Cluj-Napoca, 2008, p. 16.
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Dacă pentru Şaguna instituţia Bisericii prin demersul său spiritual şi prin 
consecinţele organizării sale administrative şi prin rolul fundamental al preotului 
în societate, duce mai departe identitatea naţională prin firul tradiţiei, ba chiar 
contribuie într-un mod esenţial la dezvoltarea vieţii materiale şi culturale a poporului 
şi implicit a naţiunii; pentru intelectualitatea laică funcţia spirituală a Bisericii ţine 
mai mult de un rit, fiind necesară, în contextul modernităţii aplecarea cu predilecţie 
spre treburile lumeşti ale poporului, poziţia centrală în societate şi pârghiile pe 
care le presupune administraţia şi prestigiul fiind atât de necesare propovăduirii 
învăţăturii naţionale şi educării poporului în acest sens. Şaguna nu a acceptat 
transformarea instituţiei Bisericii într-o instituţie subsumată imperativelor naţionale 
aşa cum le vedeau intelectualii laici, chiar dacă a făcut unele concesii faţă de aceştia 
şi a sporit rolul social al acesteia. El era convins de existenţa unei legături mult mai 
profunde între Biserică şi năzuinţele naţionale ale poporului, naţiunea neputând 
via fără ortodoxie.30

Revendicându-se continuator al tradiţiei de reprezentare a românilor şi de 
organizare a vieţii acestora, Şaguna abordează provocările modernităţii din 
perspectiva sa de lider religios şi naţional. Starea jalnică a Bisericii şi a clerului 
reprezintă pentru el unul dintre motivele pentru care naţiunea română se află de 
asemenea într-o stare tulbure şi de nevoinţă. Convins că prin întărirea Bisericii şi a 
clerului va revitaliza viaţa spirituală enoriaşilor fapt ce se va răsfrânge într-un mod 
pozitiv şi vizibil pe toate planurile vieţuirii, acesta se angajează pe calea reorganizării 
instituţiei Bisericii. În concordanţă cu spiritul vremii considera că printr-o mai 
temeinică pregătire a clerului, având cât mai mulţi preoţi luminaţi în lumea rurală va 
putea să aducă poporul în epoca modernă din punct de vedere material şi spiritual.31 
Dezvoltarea învăţământului era văzut ca una dintre soluţiile esenţiale nu doar în 
întărirea Bisericii şi în mai-buna pregătire a clerului în vederea îndeplinirii misiunii 
sacre a propovăduirii învăţăturii creştine şi a mântuirii credincioşilor, ci şi ca o 
măsură necesară pentru dezvoltarea naţiunii, fapt comun cu viziunea intelectualilor 
contemporani. 

Călătoriile sale din primii ani de după preluarea conducerii Bisericii ortodoxe 
române din Ardeal i-au prezentat un peisaj jalnic şi oinstituţie bisericească decăzută, 
în pericol de pierzanie datorită în mare parte marii sărăcii materiale şi culturale a 
clerului din parohii. A găsit preotul din comunităţile rurale slab înzestrat cultural şi 
uneori moral pentru a putea corespunde responsabilităţilor sale, avînd adesea doar o 
pregătire elementară primită de regulă de la un alt preot, adesea tatăl său sau o rudă 
apropiată, pe care în baza tradiţiei locale trebuia să-l urmeze.32 Însă Şaguna ştia că 
nu doar preotul era răspunzător pentru situaţia sa nefericită. Biserica era prea săracă 

30 Keith Hitchins, Ortodoxie şi naţionalitate..., p. 43; Visarion Răşinăreanu, Episcop Vicar 
Sibiu, Mitropolitul Andrei Şaguna ca predicator, îîn vol. „In Memoriam: Mitropolitul 
Andrei Şaguna 1873-2003”, Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2003, p.34.

31 Keith Hitchins, Ortodoxie şi naţionalitate..., p. 43; Toader Nicoară, Transilvania..., p. 88.

32 Keith Hitchins, Ortodoxie şi naţionalitate..., p. 42-43.



190

pentru a-i putea oferi un salariu sau ceea ce se chema porţie canonică, de regulă un 
mic lot de pământ menit să-i ofere cele de trebuinţă. Statul nu subvenţiona parohia 
întrucât constituţia nu recunoştea Biserica Ortodoxă ca religie receptă iar enoriaşii din 
parohie erau de obicei prea săraci pentru a putea să-şi susţină cum se cuvine preotul, 
astfel că cea mai mare parte dintre preoţi se diferenţia în foarte puţine chestiuni de 
parohieni, ducând un trai umil de ţăran asemeni celorlalţi. Modestele taxe pe care 
le aduna la botezuri, cununii şi înmormântări, precum şi alte contribuţii benevole 
sporadice constituiau venitul său. Dar tocmai această asemănare şi apropiere în trai 
de cei pe care îi păstorea au ajutat la întărirea poziţiei sale şi a influenţei pe care o 
exercita asupra comunităţii, preotul fiind reperul cultural al acesteia.

Aspectul fizic al eparhiei lăsa de asemenea de dorit, multe dintre clădirile 
Bisericii se găseau în grade diferite de stricăciune. Şcolile administrate de Biserică 
se aflau şi ele în mare parte într-o stare jalnică. Învăţământul se făcea pe cărţi 
bisericeşti, Psaltirea, Catehismul sau o simplă Bucoavnă constituind materialul 
didactic şi de obicei nu depăşea simpla citire şi aritmetica, citirea Catehismului şi 
cântarea bisericească. Cei ce voiau o educaţie mai consistentă trebuiau să urmeze 
şcoli romano-catolice sau reformate.33Totuşi, pentru înţelegerea consecvenţei în 
păstrarea spiritului ortodoxiei şi a învăţăturii răsăritene nu trebuie uitată răspândirea 
şi forţa învăţăturii orale precum şi rolul esenţial jucat de aşezările mănăstireşti şi de 
rolul acestora şi al călugărilor misionari în viaţa comunităţilor tradiţionale.34 Într-o 
lume rurală tradiţională, influenţa culturii orale, forţa cuvântului rostit, este imensă, 
sensibilitatea colectivă fiind una profund religioasă.35

Pretenţia de poziţionare a Bisericii şi a tot ceea ce presupune ea, în centrul 
identităţii naţionale şi a vieţii românilor nu se leagă doar de argumentele teoretice 
şi observaţile unor cărturari şi clerici care vedeau în această instituţie un nucleu 
organizatoric şi o pavăză de-a lungul veacurilor. Un argument forte al acestei 
poziţionări este poziţia centrală pe care o ocupă în existenţa societăţilor tradiţionale 
şi a enoriaşilor, atât în plan simbolic cât şi practic. Biserica este prin fiinţa ei, 
dincolo de cortegiul instituţional-administrativ, creatoare de unitate în mijlocul 
poporului. Întâiul atribut al ei în Simbolul credinţei este unitatea, sobornicitatea.36 
Lumea rurală românească ardeleană din secolul XIX, în special în prima jumătate, 
era puternic determinată de Biserică şi de spiritul religios. De la botez la mormânt 
toate momentele de căpătâi ale existenţei erau acompaniate de Biserică şi de sfintele 
taine. Fiind aşezată în centrul satului sau pe un loc mai înălţat, îmbie la comuniune, 

33 Alexandru Moraru, Câteva aspecte din influenţa isihasmului asupra vieţii bisericeşti din 
Transilvania până în veacul al XIX-lea, în vol. „Teologie şi cultură transilvăneană în 
contextul spiritualităţii europene în secolele XVI-XIX” ed. Ioan –Vasile Leb, Ed. P.C.U, 
Cluj-Napoca, 1999, p. 43.

34 Ernest Bernea, Spaţiu, timp şi cauzalitate la poporul român, Ed. Humanitas, Bucureşti, 
2005, p. 267.

35 Serghei Bulgakov, op. cit., p. 69.

36 Dumitru Stăniloaie, Naţiune.., p.133-135; Toader Nicoară, Transilvania.., p. 81-82.
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la depăşirea poziţilor lăturalnice şi a vrajbei pentru întâlnirea într-un rost superior. 
Prin Sfânta Liturghie duminicală, Biserica reface unitatea satului zdruncinată peste 
săptămână de certurile pentru pământ, rivalităţile între familii, de agenţii electorali şi 
de toate celelalte motive mici şi mari. Totul era îmbibat de spiritul religios. Clopotele 
Bisericii şi sărbătorile calendarului religios ritmau şi marcau timpul şi existenţa 
comunităţii. Un rol esenţial îl avea preotul. Asemeni lăcaşului de cult şi învăţăturii 
Evangheliei, preotul trebuie să se plaseze deasupra vrajbelor şi dezbinărilor între 
credincioşi. El trebuie să fie amplificatorul chemărilor evanghelice şi liturgice la 
pace, unire şi iubire, administratorul bunurilor spirituale de care depinde atât de 
mult viaţa credincioşilor.37

Continuând tradiţia răsăriteană, Şaguna vedea în soluţionarea problemelor 
Bisericii Ortodoxe, apărarea intereselor acesteia şi în recunoaşterea drepturilor ei, 
apărarea interesului naţional, neexistând o separaţie între interesul naţional şi cel 
bisericesc. Şaguna nu vedea nicio contradicţie între misiunea spirituală şi cea socială 
a Bisericii, sau între credinţa religioasă şi sentimentul naţional. El socotea că Biserica 
avea o misiune dublă, una spirituală şi transcedentală iar cealaltă în primul rând 
socială, o consecinţă a faptului că Biserica era şi din această lume. Preocuparea 
fundamentală rămânând propovăduirea adevărurilor creştine şi grija pentru mântuirii 
sufletelor, acestea fiind de esenţă atemporală şi neschimbătoare nu pot fi afectate, 
ci dimpotrivă spre folosul lor se desfăşoară şi implicaţiile sociale. Biserica fiind 
bastionul identităţii naţionale iar tradiţia ei pecetluind neamul românesc, dându-i 
un specific aparte, făcea din restaurarea Mitropoliei Ardealului un pas fundamental 
în recunoaşterea autonomiei ortodocşilor şi implicit a naţiunii române. Dorinţa de a 
armoniza conducerea Bisericii Ortodoxe din Ardeal cu dreptul canonic al Bisericii 
Răsăritene Ecumenice, aşezând-o astfel pe un fundament constituţional solid faţă 
de stat şi faţă de celelalte confesiuni ale imperiului i-au călăuzit demersurile. A 
arătat printr-o argumentaţie solidă, atât din punct de vedere dogmatic cât şi istoric 
(Promemoria űber das historische Recht der nationalen Kirchen-Autonomie der 
Romanen morganländ. Kirche in den k.k. Kronändern der österreich. Monarchie, 
Viena, 1949; şi Adaos la Promemoria) de ce consideră Biserica Ortodoxă o instituţie 
naţională38 (nu un sensul în care socotea intelectualitatea laică), pornind atât de 
la argumentul autocefaliei şi al orânduirii specific răsăritene, cât şi de la tradiţia 
orgănizării vieţii religioase în aceste ţinuturi, emblematică fiind Mitropolia de la 
Alba-Iulia desfiinţată odată cu Unirea din 1699. Fragmentul următor este edificator 
în această privinţă.

„Dreptul bisericii române de a avea un astfel de cap se razimă pe propria ei 
constituţiune, întemeiată pe ritul bisericii orientale, care constituţiune cere ca biserica 

37 Andrei Şaguna, Istoria Bisericei.., p. 74; Keith Hitchins, Ortodoxie şi naţionalitate..., p. 205-
207; Dr. Laurenţiu Streza, Episcopul Caransebeşului, Însemnări asupra operei canonice 
a Mitropolitului Andrei Şaguna, „In Memoriam..”, p. 27.

38 Teodor V. Păcăţian, Cartea de aur sau luptele politice-naţionale ale românilor de sub 
coroana ungară, ed. a II-a, I, 1904, p. 624-625.
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unei naţiuni, în privinţa administrativă, să fie de sine-stătătoare şi neatârnată de 
biserica vericărei alte naţiuni (autocefalie). Afară de aceasta, biserica orientală e 
naţională pentru că cultul dumnezeiesc şi administraţiunea ei se săvârşeşte în limba 
naţională, şi cu toate că biserica orientală are numai un drept canonic (pravila), 
totuşi administrarea ei se întemeiază şi pe trebuinţele, cererile şi datinile proprii ale 
naţiunilor [...] Unitatea episcopilor, a mitropoliţilor şi patriarhilor, ai deosebitelor 
naţiuni, aparţinători la una şi aceeaşi credinţă, condiţionată de constituţia bisericii 
orientale, nu se razimă pe puncte administrative, ci pe puncte curat dogmatice, adică 
pe mărturisirea unora şi a aceloraşi dogme şi pe observarea unor datini bisericeşti, 
exclusiv ceremoniale, la cultul dumnezeiesc, care cer ca episcopul la sfântul jertfelnic 
şi în rugăciunile ce se fac la cultul divin să pomenească pe mitropolitul şi acesta 
pe patriarhul, fie acesta chiar şi străin. Biserica orientală, amăsurat dogmele sale, 
crede că capul ei este Christos. Crede deci într-un cap nevăzut şi se deosebeşte de 
biserica romano-catolică prin faptul că în privinţa administraţiunii are pentru fiecare 
naţiune un cap propriu ales, care la deosebitele naţiuni de aceeaşi credinţă poate fi 
şi el deosebit, colectiv sau singular.39

Acţiunile lui Şaguna şi realizările sale în cadrul Bisericii Ortodoxe (reînfiinţarea 
Mitropoliei Ardealului, Statutul Organic al Bisericii, dezvoltarea învăţământului) au 
avut nu doar consecinţe confesionale ci şi naţionale, favorizând trezirea conştiinţei 
naţionale. Însă lipsa de unitate continuă şi după revoluţia paşoptistă, ba chiar 
acutizându-se în deceniul al şaselea datorită înfiinţării Mitropoliei greco-catolice 
şi prozelitismului religios. Văzând în Unire o încercare de subminare a ortodoxiei în 
Ardeal şi Banat, Şaguna a fost deranjat de asumarea rolului de conducător a noului 
mitropolit Şuluţiu, fapt ce a generat o ruptură feroce, fapt culminat cu „interzicerea” 
enoriaşilor de a citi Gazeta de Transilvania, pe care o considera principalul organ 
al prozelitismului unit. Prozelitismul a cauzat încă de la apariţia Bisericii Unite, o 
cauză fundamentală a conflictelor interconfesionale, iar în deceniul şase criza s-a 
adâncit, numeroase conflicte petrecute în comunităţile rurale îndeobşte pornind de 
la chestiuni lumeşti, au afectat unitatea naţională mult dorită de elita intelectuală, 
în ciuda încercărilor de ameliorare a disensiunilor făcute de cei doi conducători 
religioşi. 40În ciuda dialogului şi a apropierilor temporare dezbinarea dintre cele 
două confesiuni se adânceşte, fapt transpus şi în cele două opţiuni strategice ce vor 
defini mişcarea naţională românească în cea mai mare parte a perioadei de după 
pactul dualist: „activismul” ortodox şi „pasivismul” greco-catolic şi al elitei laice.

Deşi Biserica păstrează şi în a II-a jumătate a secolului al XIX-lea o poziţie centrală 
în comunităţile rurale româneşti, ideologia naţională pătrunde tot mai adânc în 
aceste societăţi, de cele mai multe ori chiar prin intermediul clerului, denaturând în 
parte mesajul creştin şi conduita preotului. Seduşi de învăţătura naţionalistă mulţi 

39 Keith Hitchins, Ortodoxie şi naţionalitate..., p. 214-215; Andrei Şaguna, Corespondenţă 
I/1, coord. Nicolae Bocşan, Ioan-Vasile Leb, Gabriel Gârdan, Pavel Vesa, Bogdan Ivanov, 
Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2005, p.353- 355, 410, 417,419-421.

40 Sorin Mitu, op. cit., p. 376.
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preoţi pun pe primul loc probleme lumeşti, folosindu-se de influenţa lor pentru 
răspândirea noii „religii”, idolatrizând naţiunea. 

La vârf, influenţa clerului scade, iar odată cu înfiinţarea partidelor politice, o 
mare parte din atribuţiile instituţiilor religioase e preluată. Urmaşii lui Şaguna s-au 
concentrat mai mult pe problemele interne ale Bisericii, căutând să păstreze cât mai 
limpede învăţătura de credinţă şi să păstreze vie în conştiinţa populară credinţa 
creştină şi tradiţia ortodoxă. Bisericii nu-i mai revenea acum coordonarea vieţii 
poporului, într-un mod covârşitor, ci doar o parte, secularizarea cuprinzând tot mai 
multe sectoare ale societăţii şi limitând atribuţiile acesteia. Structurile tradiţionale 
ale societăţii româneşti fiind erodate de procesul modernizării, determină o adaptare 
a vieţii religioase la noile cerinţe, în fapt marea probă a Bisericii abia începând.

b) clerul greco-catolic şi naţiunea.

Perspectiva greco-catolică asupra naţiunii se centrează în primul rând pe 
argumentarea actului unirii cu Roma, pe tuşarea unor note „latinizante” ce conferă 
distincţie în raport cu lumea slavă ortodoxă, dar în acelaşi timp păstrarea ritului 
răsăritean conferă specificitate în raport cu restul lumii catolice. 

Greco-catolicismul se autoprezintă, în primul rând ca o modalitate de evidenţiere a 
identităţii occidentale a românilor. În al doilea rând, insistând pe ideea descendenţei 
latine se combate asumarea identităţii de tip răsăritean, înţeleasă ca fiind ortodoxia, 
fundamentând simbolic aceste două aspecte definitorii ale identităţii comunitare, 
prin metafora ataşamentului românilor faţă de Roma. Cele spuse permit observarea 
modului în care greco-catolicismul şi-a construit un sistem auto-legitimant bazat în 
special pe argumente de natură ideologică, rataşând o istorie justificativă, inclusiv 
prin imaginarea unei maniere specifice de raportare simbolică la interesele naţiunii, 
prezentându-se ca un mod de evidenţiere a identităţii occidentale a românilor.41 

Prin demersul lor, corifeii Şcolii Ardelene încearcă, printre altele, să confecţioneze 
o istorie a „greco-catolicismului” românilor, anterioară Unirii, în ideea că această 
confesiune a reprezentat dintotdeauna adevărata noastră Biserică, subliniind faptul 
că Biserica românească, în ciuda unor accidente trecătoare, sau căderi temporale, a 
fost mereu unită cu Biserica Romei, de la care îşi trage originile.42 Biserica Ortodoxă 
este văzută de multe ori ca un instrument de slavizare sau grecizare a naţiunii, 
reprezentând un mecanism de încătuşare a naţiunii, ba chiar de sufocare a sufletului 
naţional, după cum spune Z. Pâclişan la începutul secolului XX, prezentând o 
„carte îndrăzneaţă” a unui licenţiat în teologie, dl Cernăianu: „ Biserica română, 
nu numai că n’a contribuit cu nimic la progresul cultural, la înălţarea şi întărirea 
naţionalităţii noastre, ci din contră, rolul ei în trecutul românesc a fost dintre cele 
mai funeste […] ajungând în curând sub influinţa slavonă, biserica îmbracă o haină, 
care nu se potriveşte de loc cu sufletul nostru, […]biserica română, departe de-a ne 
susţine culturaliceşte ne sugruma, […]când scapă de sub jugul slavonesc biserica 

41 Sorin Mitu, op. cit., p. 378-379.

42 Z. Pâclişan, Biserica şi Românismul, Cluj, 1910, p. 4.
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e copleşită de grecism”43. Biserica Greco-Catolică se apropie treptat, în special în a 
II-a jumătate a secolului al XIX-lea, de perspectiva intelectualităţii, în special când 
e vorba de aspecte ce ţin de combaterea Bisericii (în măsura în care nu acceptă 
unificarea sau subsumarea „prinţipiului naţional”) şi a rolului ei în viaţa naţiunii, 
atât în trecut, cât şi în prezent. Continuând linia argumentaţiei unirii, deşi Biserica 
Greco-Catolică se revendică drept continuare a tradiţiei şi a Bisericii româneşti din 
vechime, desprinderea de blocul răsăritean (slavi şi greci) nu reprezintă altceva decât 
firescul evoluţiei organice a neamului ce se trezeşte şi îşi revigoreză existenţa şi 
implicit tot ceea ce ţine de aceasta. Astfel că discursurile intelectualităţii ce combat 
poziţia ortodoxă, sunt însuşite de multe ori, în măsura în care reuşesc să creeze un 
ascendent pentru Biserica Unită. Focalizarea unirii din perspectivă naţională, în 
accepţiunea modernă, conferă temei Bisericii Unite şi îi întăresc poziţia de reazăm 
a naţiunii. „un mare eveniment, care a avut incomparabile urmări pentru viaţa 
românească; În unirea cu Roma a ardelenilor se cuprinde în germene, înviorarea, 
care avea să resară pentru tot românismul”44.

Fiorul naţionalismului, propagat la o scară largă în contextul revoluţiei paşoptiste 
şi după, a imprimat un nou mod de gândire tot mai multor categorii sociale. În 
acest context, în deceniul absolutist, principala misiune a clerului greco-catolic, 
este aceea de a lumina poporul prin ataşarea la limba naţională,45în fapt e vorba 
de apostolatul unei noi învăţături, preoţii asumându-şi rolul atribuit de ideologie, 
acela de propovăduitori ai ideilor şi învăţăturilor pe care le implică naţiunea 
modernă. Pornind de la premisa că emanciparea socială şi confesională se poate 
realiza doar prin Biserică şi şcoală, o pleiadă de protopopi şi preoţi formaţi în 
spirit militantist de Şuluţiu, dau o nouă dimensiune luptelor pentru susţinerea 
cauzelor naţionale.46Sporirea rolului social al preotului şi proeminenţa atributelor 
ce ţin de lumesc, în activitatea clerului, denotă o subsumare a funcţiei sacerdotale 
„princiţiului naţional”, fapt ce a favorizat pătrunderea mitologiei naţionale în 
mentalitatea colectivă şi răspândirea cultului naţiunii în rândul poporului. Spiritul 
veacului, naţionalismul, nu doar că pecetluieşte formaţia şi activitatea clerului, 
dar tinde şi în cele mai multe cazuri reuşeşte să capete o pondere considerabilă, în 
demersurile acestuia fiindu-i înlesnit transferul de sacralitate necesar consolidării în 
sensibilitatea colectivă.47 Dacă Şaguna a căutat să pună „prinţipiul naţional” în acord 
cu învăţătura de credinţă, păstrând primatul religiosului, în detrimentul ideologiei 
naţionale, la greco-catolici, s-a petrecut oarecum invers. Găsind temei identitar în 

43 Z. Pâclişan, Biserica şi.., p. 5.

44 Ioan Ciocian, Biserica şi societatea românească din Transilvania, Arad, Ed. Vasile Goldis 
University Press, 2000 p. 116.

45 Ibidem, p. 116.

46 Simona Nicoară, Naţiunea modernă..., p. 159.

47 Liviu Maior, Habsburgi şi români. De la loialitatea dinastică la identitatea naţională, 
Bucureşti, 2006, 212-213.



195

slujirea intereselor naţiunii şi căutând să reziste catolicizării şi maghiarizării, pentru 
înfiinţarea şi existenţa Bisericii, opoziţia faţă de subsumarea faţă de „prinţipiul 
naţional”, a fost mai puţin consistentă.

Ieşită din revoluţie cu prestigiul şubrezit prin asocierea episcopului Lemenyi 
cu guvernul maghiar, Biserica Unită nu rămâne pasivă la evenimentele cauzate de 
reorganizarea imperiului. Adoptând modelul şagunian de fidelitate faţă de împărat 
şi întemeiere a cererilor românilor pe loialitatea faţă de acesta, reprezentanţii 
greco-catolici se implică tot mai mult în mişcarea naţională. Pe lângă această 
responsabilitate izvorâtă din condiţia „tradiţională” de călăuzitori ai naţiunii, ierarhii 
uniţi au avut de rezistat şi tendinţelor de catolicizare, văzând, asemeni ortodocşilor, 
în înfiinţarea unei mitropolii româneşti, o soluţionare atât a problemelor confesionale 
cât şi naţionale. Nou-înfiinţata Mitropolie (1854) s-a lovit repede de tendinţele 
latinizante, mitropolitul Alexandru Şterca-Şuluţiu şi urmaşul său, Ioan Vancea, 
căutând să păstreze identitatea Bisericii greco-catolice.48 Astfel treptat se schimbă 
raportul dintre naţional şi confesional, în favoarea procesului identitar, accentuându-
se rolul de instituţie naţională a Bisericii Unite. 

În contextul disputelor cu privire la strategia ce trebuie adoptată după 1867, 
ierarhii Bisericii Unite se plasează în tabăra „pasivistă”, practic confundându-se cu 
poziţia intelectualităţii laice. Clerul se implică masiv în răspândirea ideilor naţionale 
şi în aplicarea strategiei „pasiviste” îndemnând la acţiuni angajante solidarizatate 
şi îndrăzneala de a păra drepturile naţionale cu orice preţ.49 Generaţia preoţilor ce 
se va implica în mişcarea memorandistă este stăpânită de un mesianism dublat de 
îndrăzneala de a sluji cauza naţională prin toate mijloacele. Aceştia erau pătrunşi de 
un misionarism militant, preoţii fiind cei care informau populaţia despre demersurile 
liderilor mişcării naţionale. Un rol important în activităţile lor era alocat educării 
poporului în spirit naţional, organizării de acţiuni ce aduc în prim plan „specificul 
românesc” prin: „grai, port, venerarea străbunilor şi cunoaşterea tradiţiilor de luptă 
ale acestora”.50Făcând din militantismul naţional raţiunea de a fi a Bisericii Unite, 
devine vizibilă în timp o apropiere de Roma, în măsura în care acest fapt slujeşte 
interesul naţional şi scoate Biserica de sub influenţa statului.51

Privită prin spectrul raţiunilor care au determinat acceptarea unirii cu Biserica 
Romei de către o parte a românilor ardeleni, subsumarea Bisericii Unite interesului 
naţional şi ideologiei aferente, pare a fi rezultatul cursului firesc. Din perspectivă 
dogmatică însă, subsumarea Bisericii „prinţipiului naţional” seamănă mai mult a 
erezie, însă tăvălugul ideologic nu a ţinut cont de principiile teologice asaltând şi 
influenţând mai mult sau mai puţin, evoluţia istorică a ambelor Biserici româneşti. 

48 Liviu Maior, Habsburgi şi români.De la loialitatea dinastică la identitatea naţională, 
Bucureşti, 2006, 212-213.

49 Ioan Ciocian, Biserica şi societatea..., p. 192.

50 Ibidem, p. 118.

51 Augustin Bunea, Discursuri, Autonomia bisericească. Diverse, Blaj, 1903, p. 408.
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Dacă Biserica Ortodoxă avea de partea sa bogatele resurse ale unei tradiţii îndelungate 
şi ale unei spiritualităţii profund înrădăcinate în structura poporului român, fiind 
imposibil de dislocat din existenţa societăţii româneşti, Biserica Unită a fost nevoită 
să pluseze pe rolul în edificarea conştiinţei naţionale pentru a-şi asigura continuitatea 
ca şi instituţie. Până la răspândirea tot mai largă a ideologiei naţionale, ancorarea 
sa în viaţa comunităţilor româneşti ardelene se datora păstrării ritului răsăritean 
şi a obiceiurilor străbune, în fapt a structurilor păstrate din Tradiţia Răsăriteană.

„Apostolatul naţiunii” în timpul revoluţiei paşoptiste.

Revoluţia paşoptistă reprezintă un moment esenţial în procesul de afirmare 
a identităţii naţionale atât prin impactul direct pe care la avut cât şi prin rolul 
dobândit în imaginarul colectiv şi în mitologia naţională. Revoluţia paşoptistă, în 
toată complexitatea sa, a favorizat penetrarea şi tulburarea mentalităţii populare, 
stimulând angajarea colectivă în acţiune. Utilizând drept canale de acces spre 
sensibilitatea colectivă, o diversitate de reprezentări, mituri, imagini, ideologia 
naţională a reuşit solidarizarea şi mobilizarea publică a unei importante părţi a 
populaţiei, atât de necesare într-un moment de criză. Climatul emoţional, generat 
de declanşarea lanţului de revoluţii europene, a avut o rezonanţă puternică în 
mentalitatea publică, momentul fiind resimţit ca şi traversarea unei crize, fapt ce a 
produs o stare de angoasă colectivă ce presa conştiinţa publică. Revoluţia reprezintă 
viziunea unei rupturi profunde de structurile trecutului, ruptură resimţită ca un 
fapt necesar, fatal şi inevitabil, de altfel providenţial. 52Acesta era spiritul veacului, 
un dat dumnezeiesc spre salvarea şi renaşterea popoarelor europene. 

Ideile discursului elitar şi erudit, despre identitatea românilor, originile lor 
ilustre şi vechimea lor, s-au vulgarizat în timp hrănind imaginarul popular prin 
intermediul unei „propagande” desfăşurată prin diverse mijloace, manuale şcolare, 
predici rostite, care prin contagiune mentală, vor pătrunde în sensibilitatea colectivă 
a lumii rurale. Comunitatea rurală românească este astfel încet sensibilizată de 
problemele originii ilustre ale naţiunii.53 Naţiunea română din Transilvania anului 
1848 nu era numai o „realitate tangibilă”, ci ea „vieţuia” în imaginarul colectiv 
românesc prin numeroase reprezentări ce configurau identitatea specifică naţională. 
Această identitate s-a exprimat faptic prin larga receptivitate şi solidaritate colectivă 
ca răspuns la chemarea liderilor naţionali pentru Adunarea de la Blaj din 15 mai 
1848.54Săvârşită într-o manieră apostolică, având girul Divinităţii prin implicarea 
directă a clerului- preoţii fiind sursa principală a mobilizării maselor, motiv pentru 

52 Simona Nicoară, Mitologiile revoluţiei paşoptiste. Istorie şi imaginar, Ed. Presa Universitară 
Clujeană, Cluj-Napoca, 1999, p.142.

53 Toader Nicoară, Transilvania la începutul timpurilor moderne (1680-1800). Societate rurală 
şi mentalităţi colective., Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2001, p. 259; Ladislau Gyemant, Mişcarea 
naţională..., p. 146.

54 Simona Nicoară, Mitologiile revoluţiei..., p. 167.
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care au intrat în structurile de conducere55-propaganda revoluţionară a fost liantul 
dintre popor şi liderii revoluţiei, mesajul mişcării regeneratoare, al cărui ţel mesianic 
era salvarea naţionalităţii.56 O posibilă explicaţie a implicării masive a clerului, 
dincolo de convingerile personale şi de efectul contactului cu ideile vremii, poate 
fi găsită şi în suprapunerea intereselor de natură bisericească peste cele naţionale, 
revendicările cu privire la organizarea bisericească (autonomia celor două confesiuni) 
fiind văzute ca revendicări naţionale. Ansamblul acestor revendicări plecase şi de 
la sentimentul existenţei unor confesiuni privilegiate sau neprivilegiate, în ultima 
categorie înscriindu-se şi românii, în special ortodocşii. Această convingere a fost un 
liant între naţiune şi confesiune, conştiinţa identităţii naţionale generând reflexul 
egalităţii cu celelalte popoare.57

Nu voi insista asupra prezentării revoluţiei paşoptiste şi a rolului fundamental pe 
care l-a avut în consolidarea identităţii naţionale şi în structurarea şi legitimarea unei 
„mişcări naţionale”, fiind numeroase studii şi lucrări care au analizat această problemă, 
dar voi încerca să schiţez câteva date esenţiale cu privire asupra identităţii naţionale 
şi a rolului clerului în mişcarea naţională şi în propagarea ideologiei naţionale. 

Revoluţia a fost terenul propice efuziunii mitologice, în centrul „constelaţiei” 
mitologice plasându-se mitul „Sfintei Naţiuni”, mit cu un rol esenţial în strategia 
ideologică naţională. Acesta irumpe într-o stare de insecuritate, de teamă colectivă 
speculată de strategia ideologică (pericolul Unirii cu Ungaria şi consecinţele 
devastatoare pe care le implică). Mesajele enunţate în proclamaţii, apeluri, discursuri 
ş.a. arată momentele din primăvara anului 1848 ca extrem de critice pentru românii 
ardeleni, pentru a solidariza societatea românească şi pentru a mobiliza energiile 
naţionale în mişcarea de resurecţie naţională. Astfel că „naţiunea” devine, în 
conştiinţa publică, centrul de atracţie spre care se concentrează întreaga fidelitate 
şi devoţiune colectivă; „naţiunea” devine figura esenţială a întregii speranţe social-
politice româneşti, fiind văzută ca un model superior de solidaritate colectivă, 
dincolo de cea etnică ce reprezintă Poporul, un simbol al identităţii comune de 
valori, tradiţii, destin istoric care constituie arhetipal permanenţa, continuitatea şi 
stabilitatea perenă românească.58

În contextul efervescenţei romantic-revoluţionare, „Naţiunea” este „propusă” 
sensibilităţii colective în caracteristicile sale exemplare, mitice, ca având origini 
nobile, vârste istorice eroice, o întruchipare a virtuţiilor onoarei, dreptăţii, 
fraternităţii, simbol al unei instanţe infailibile şi incontestabile. Înspre aceasta 
are loc un „transfer de sacralitate” trăit, ritualizat, în sărbătoarea revoluţionară 
de la Blaj. Imaginea de instanţă colectivă supremă, de voinţă unică şi ordonată, 
induce impresia forţei Naţiunii. Naţiunea e investită cu rol mesianic şi salvator, 

55 Liviu Maior, , Habsburgi şi români.., p. p. 192.

56 Simona Nicoară, Mitologiile revoluţiei..., p. 147.

57 Liviu p. 192; Simona Nicoară, Mitologiile revoluţiei..., p. 149.

58 Simona Nicoară, Mitologiile revoluţiei..., p. 156-159.
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aspect sugerat în discursul ideologic prin limbajul deşteptării, învierii şi resurecţiei, 
arătând necesitatea înnoirii destinului românilor ardeleni şi preocuparea pentru 
o eschatologie modernă, fundamentată pe principiile „mântuitoare” ale libertăţii, 
egalităţii şi fraternităţii.59În Adunarea naţională de la Blaj din mai 1848, veritabilă 
„liturghie politică”, „Naţiunea” devine Putere, Voinţă „unică şi ordonată”, mandatând 
elita intelectuală, atât laică cât şi ecleziastică, ce formează Comitetul Naţional-noua 
formă de legitimare politică, forma tradiţională, de esenţă creştină, e subminată-, 
să conducă demersurile menite să statueze recunoaşterea oficială a acesteia şi să 
soluţioneze doleanţele ei fireşti.60

Astfel imaginea naţiunii a descins din planul elitar al culturii şi ideilor, pentru 
a fi rataşată ca suport ideologic popular, atât de eficient în cadrul militantismului 
naţional paşoptist.61Trezirea sentimentului naţional era condiţia solidarităţii 
colective. Imboldul în acest sens îl dădeau tinerii plini de entuziasm precum 
şi preoţii şi dascălii din satele ardelene, frenezia campaniei de lămurire asupra 
cauzei naţiunii române în rândul maselor populare capătă forma unui „apostolat 
al naţionalităţii”. Explicaţii accesibile poporului, întărite de un limbaj mesianic, 
sunt răspândite cu rapiditate şi succes în cuprinsul Transilvaniei, chemând la 
marea adunare. Chemarea făcea apel la registrul religios al mentalului colectiv, 
speculând o stare de angoasă colectivă ce făcea necesar suportul psihologic oferit de 
protecţia Divinităţii sau a unei solidarităţi colective. Zelul prozelitismului miza pe 
contagiunea mentală tipică atitudinii tradiţionale de concentrare a energiei colective 
în momentele de sărbătoare, mesajul profetic anunnţând ziua Adunării ca „zi a 
învierii” şi a „mântuirii” neamului românesc.. Apostolatul naţionalităţii a generat o 
efuziune fără precedent în rândul românilor, fiind o propagandă naţională eficientă, 
dovadă fiind receptivitatea poporului62precum şi popularitatea ulterioară a ideilor 
naţionale, şi răspândirea treptată a sentimentelor naţionale.

Rolul crescând al intelectualităţii laice în următoarea perioadă şi vulgarizarea 
ideiilor naţionale a favorizat răspândirea ideologiei naţionale, secularizarea treptată a 
societăţii româneşti făcând din „Naţiune” instanţa supremă în legitimarea acţiunilor 
cu influenţe semnificative asupra mentalităţii colective. Deşi preoţimea îşi păstrează 
un rol proeminent în comunităţile rurale, mare parte a clerului, atât ortodox cât şi 
greco-catolic se implică în activităţile politice, tributari idolului vremii în mai mare 
măsură, decât tradiţiei. Loialitatea confesională pierde teren în raport cu cea etnică, 
solidaritatea socială fiind preluată de către naţionalism, deşi identitatea etnică a 
fost fundamentată în mare măsură şi pe cea confesională.63

59 Ibidem, p. 164; Idem, Naţiunea modernă..,p. 155-156;. Dominique Schnapper, Comunitatea 
cetăţenilor..., p. 18.

60 Simona Nicoară, Mitologiile revoluţiei..., p. 150.

61 Nicolae Bocşan, Ideea de naţiune la românii din Transilvania şi Banat. Sec. Al XIX-lea, 
Ed. Presa Universitară Clujeană, Banatica, Reşiţa, 1997, p. 140.

62 Simona Nicoară, Mitologiile revoluţiei..., p. 171-177.

63 Liviu Maior, , Habsburgi şi români.., p.204-205.
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Mişcarea naţională în a doua jumătate a secolului al XIX-lea.

După revoluţia paşoptistă, avansul procesului de modernizare a societăţii 
româneşti devine tot mai vizibil, marcând tot mai multe aspecte ale acesteia. 
Consolidarea sistemului educaţional, recunoaşterea treptată a anumitor drepturi 
şi mai ales deceniul liberalismului au favorizat îngroşarea rândurilor păturii 
intelectualităţii laice şi sporirea atribuţiilor acestora. De asemenea în sensibilitatea 
colectivă, intelectualitatea laică ocupă un loc din ce în ce mai important, absorbind 
ceva din aura mistică de care sunt înconjuraţi preoţii şi strămoşii.

Are loc o fuziune între priorităţile pe care liderii religioşi, culturali şi politici le stabilesc 
şi tradiţiile istorice ale comunităţilor ţărăneşti, de unde cei dintâi împrumută simboluri 
şi forme pentru clarificarea şi întărirea identităţii naţionale. Mesajul politico-cultural 
devine astfel mai uşor de receptat de către populaţia rurală.Transferul, fundamentat pe 
mituri istorice, urmărea să fluidizeze relaţia dintre elite şi popor. Interesul pentru trecut, 
folclorul, modul de trai ş.a. cultivat în primul rând de preoţii celor două confesiuni, de 
asociaţiile şi societăţile socio-culturale, au favorizat pătrunderea fenomenului identitar. 
Astfel, treptat, tot mai mulţi indivizi sunt implicaţi în viaţa comunităţii naţionale, fiind 
debutul unei „societăţi civice rurale”. Campaniile electorale, alegerile pentru sinoade, 
comitetele şcolare au favorizat creşterea interesului maselor populare pentru statutul 
lor ca români. Identităţile regionale şi locale se interferează şi se îmbogăţesc pe măsură 
ce converg spre una naţională. Rolul clerului rural s-a concentrat, mai ales după 
1867, spre cultivarea loialităţii naţionale panromâneşti. Rolul preoţimii în societatea 
românească s-a erodat spre sfârşitul secolului din cauza creşterii numărului ştiutorilor 
de carte, a întăririi elitelor şi a dezvoltării asociaţionismului, care se substituie în parte 
confesiunilor, favorizând extinderea ideologizării.64

Cei care au elaborat strategia şi au condus cauza românilor în al şaptelea deceniu 
al secolului XIX, făceau parte mai cu seamă din rândul intelectualităţii laice şi a 
întreprinzătorilor, aşa zisa „burghezie” românească, excepţie fiind membrii înaltului 
cler. Mai apoi, însă, rolul înaltului cler fiind tot mai redus, intelectualitatea laică 
ajungând să domine mişcarea naţională.65

Viaţa politică românească a deceniului al VIII-lea a fost dominată de lupta dintre 
activişti şi pasivişti. Neînţelegerile privitoare la tactică, care dezbinaseră pe fruntaşii 
politici români încă din timpul Dietei de la Sibiu, s-au adâncit. Până prin 1870 
înverşunarea celor două tabere lăsa impresia că un compromis ar fi imposibil. 
Tabăra activistă se bizuia pe îndrumarea lui Şaguna şi avea în spate clerul ortodox şi 
Telegraful Român ca organ de presă, pe când pasiviştii aveau în continuare în frunte 
pe George Bariţiu şi Ioan Raţiu, susţinuţi de ierarhii Bisericii Unite şi de redactorii 
Gazetei de Transilvania. Esenţa controversei dintre aceste grupări era modul de a 
combate noua ordine politică ivită după instaurarea dualismului în 1867 şi de a 

64 Liviu Maior, , Habsburgi şi români.., p. 207; Ioan Ciocian, Biserica şi societatea.., p. 118-119, 
191; Anne-Marie Thiesse, Crearea identităţilor naţionale în Europa secolellor XVIII-XX, Ed. 
Polirom, Iaşi, 2000, p. 102.

65 Keith, Hitchins, Afirmarea naţiunii..., p. 96.
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respinge pretenţile fruntaşilor politici maghiari cum că Ungaria (din care făcea parte 
şi Transilvania) este, sau trebuie să devină un stat naţional maghiar.66

Apariţia partidelor politice şi a societăţilor asociaţioniste au subminat în timp rolul 
instituţiei Bisericii în viaţa socială şi politică preluând atât din atribuţii cât şi din 
efuziunea mistică a slujbaşilor şi a fidelilor. O mare parte a preoţilor se îndreaptă cu 
entziuasm şi devotament spre slujirea acestor noi structuri, neglijând uneori sarcina 
divină căreia se dedicaseră iniţial. La nivel local, îndeosebi în târguri şi sate, preoţii 
au avut un rol esenţial pentru Partidul Naţional Român. Făceau parte din comitetele 
executive şi câteodată formau chiar majoritatea membrilor, însufleţind discuţiile din 
cadrul întâlnirilor generale ale electorilor şi tot ei se foloseau de multe ori de prestigiul 
spiritual în cadrul comunităţii pentru a obţine susţinerea politică a partidului.67

Chiar dacă cei implicaţi în profesiuni liberale sau ca funcţionari reprezentau sub 
2% din populaţia românească, ei au fost categoria cea mai activă şi mai inventivă, 
dând tonul în activităţile politice româneşti şi în dezvoltarea economică până la 
primul război mondial.68Devenind administratorii cultului naţiunii, sprijiniţi de 
girul unei importante părţi a clerului ce se implicase în demersurile politice, liderii 
naţional capătă o aură mesianică, sacralitatea fiind conferită şi de natura misiunii 
asumate. Însă în ciuda răspândirii idealului naţional şi a mitologiei aferente în 
rândul poporului, aceştia nu vor reuşi să se ridice la dimensiunea şi influenţa 
conducătorilor religioşi de altă-dată. 

În pofida lipsei de coerenţă a ideii naţionale în rândul intelectualităţii laice, 
datorată diversităţii perspectivelor, construcţia ideologică se edifică amalgamând 
idei din gândirea religioasă, principii democratice şi o dimensiune socială, devenind 
instanţa legitimantă supremă şi un factor eficace de coeziune socială.

O primă concluzie a acestui studiu este evidenţa rolului central jucat de clerul 
atât ortodox cât şi greco-catolic în cadrul mişcării naţionale româneşti. Acest rol 
priveşte mai mult răspândirea ideologiei naţionale şi a mitologiei aferente şi mai 
puţin elaborarea ei. Elaborarea a fost asumată de către o elită intelectuală laică, un 
ciuda unei pregătiri teologice a multor personalităţi ce se regăsesc în această sintagmă. 
Viziunea şaguniană asupra naţiunii, a fost înglobată şi implicit adaptată unui construct 
ideologic amplu, păstrându-se câteva aspecte ce ţin de rostul divin al naţiunii, ce 
au favorizat sacralizarea principiului. Intelectualitatea a dat alte înţelesuri tradiţiei, 
„legii strămoşeşti” şi specificului cultural, de cele mai multe ori subminând esenţa 
învăţăturii creştine cuprinsă în acestea. Constructul ideologic, elaborat pe o lungă 
durată de timp şi înglobând principii şi aspecte diverse, s-a bucurat de o răspândire 
şi o înrădăcinare temeinică în sensibilitatea colectivă, datorită constelaţiei mitologice 
aferentă şi a formelor şi mecanismelor de ordin religios însuşite. 

66 Keith, Hitchins, Afirmarea naţiunii: Mişcarea naţională românească din Transilvania, 
1860-1914, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 2000, p. 106.

67 Keith, Hitchins, Afirmarea naţiunii..., p. 102-103.

68 Keith, Hitchins, Afirmarea naţiunii..., p. 101.


