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Omul religios tradiţional trăieşte în 
veşnicie. Legăturile sale cu istoria sunt 
formale, astfel că aproape tot ce se petrece 
în dimensiunea istorică e perceput într-o 
manieră magică, suportând valorizări 
specifice universului societăţilor tradiţi-

onale, menite să adapteze, să traducă evenimentul în funcţie de arhetipul care 
poate permite înţelegerea. Evenimentul capătă un rost, e absorbit într-o schemă 
mitică suportând diferite retuşuri şi distorsionări pentru a permite „domesticirea”-
îmblânzirea sa1.

Preotul ardelean al secolului XVIII vieţuia într-o lume profund tradiţională, 
regăsindu-se în cea mai mare parte în prezentarea schiţată mai sus. Între preotul 
de rând, slujbaş în lumea rurală şi ierarhii superiori, era o distanţă foarte mare, 
acesta semănând mult mai mult cu enoriaşii pe care-i păstorea decât cu superiorii 
săi. Practic, de cele mai multe ori se diferenţia foarte puţin de turma sa, atât ca mod 
de viaţă, ca mentalitate cât şi ca nivel social-mai ales în cazul preoţimii ortodoxe2.

Dacă clerul greco-catolic beneficiază de anumite înlesniri şi un anumit sprijin, care 
permit pe parcursul secolului al XVIII-lea o serie de măsuri ce vizează îmbunătăţirea 

1 Mircea Eliade, Mitul eternei reîntoarceri-arhetipuri şi repetare, Ed. Universul Enciclopedic, 
Bucureşti, 1999, p. 45; Idem, Le sacré et le profane, Ed. Gallimard, Paris, 1965, p. 99; Ernest 
Bernea, Spaţiu, timp şi cauzalitate la poporul român, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2005, 
p. 47-50; Ştefan Lemny, Sensibilitate şi istorie în secolul XVIII românesc, Ed. Meridiane, 
Bucureşti, 1990, p. 154.

2 Nicolae Popea, Arhiepiscopul şi Metropolitul Andreiu Baron de Şaguna, Sibiu, 1879, p. 11; 
Ioan Toader, De la cazanie la predica rostită liber, în „Teologie şi cultură transilvană în 
contextul spiritualităţii europene în secolele XVI-XIX”, coord. Ioan Vasile Leb, Ed. Presa 
Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 1999, p. 237-240.
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condiţiei preoţeşti pe toate palierele3, clerul ortodox rămâne încă o bucată bună de 
timp într-o sărăcie cruntă, cu o organizare fragilă, priviţi fiind şi trataţi drept eretici 
sau schismatici -„Religia răsăriteană era luată la goană ca o erezie sau batjocorită 
ca o sumă de „credinţe băbeşti”4. Unirea religioasa a unei părţi din Biserica Greco-
Orientală cu Biserica Romano-Catolică a marcat debutul unei „intelectualizări” 
treptate a clerului românesc din Transilvania. Accesul la instituţiile de învăţământ 
din Biserica Latină a permis structurarea în timp a unei elite racordată la cultura 
occidentală. Astfel, pe parcursul secolului XVIII, în special în a II-a jumătate ideile 
iluministe îşi fac loc încet în cultura clerului, cu retuşările şi adaptările fireşti. 
Momentul principal îl reprezintă Şcoala Ardeleană, o primă generaţie de cărturari 
români din Transilvania, având o formaţie teologică, dar tot mai receptivi şi mai 
marcaţi de gândirea vremii. Scrierile acestora, demersurile lor culturale reprezintă 
racordarea clerului ardelean şi mai apoi a lumii româneşti ardelene la modernitatea 
ce începe să fisureze încet eşafodajul universului tradiţional. Demersul acestora stă 
sub semnul „luminării” şi al „deşteptării”, slogane perpetuate pe întreg parcursul 
secolului al XIX-lea dar cu modificări semnificative a sensurilor5.

Clerul -atât cel greco-catolic, cât şi cel ortodox- a fost transformat pe parcursul 
secolului XVIII în mare parte, într-un vector de loializare a populaţiei româneşti, 
fiind un important mijloc de loializare dinastică. Sprijinul dat bisericilor şi mai 
ales învăţământului, atât de lipsit românilor ardeleni, de către despoţi luminaţi 
precum Maria Tereza şi Iosif al II-lea, a cântărit enorm în conturarea unei imagini 
de părinte ocrotitor şi iubitor al românilor, în rândul poporului şi a liderilor lui. 
Casa de Habsburg a reuşit să ancoreze în sensibilitatea lumii rurale, miturile legate 
de reprezentanţii acesteia răspândindu-se rapid în popor şi perforând în straturi 
profunde. Filiera ecleziastică ce a mediat în mare parte acest proces, a conferit o aură 
profund religioasă imaginii aulice, sensibilitatea populară fiind profund marcată 
de acest motiv al Bunului Împărat, cu posibilităţi de asociere atât de îndepărtate 
şi cu un arhetip atât de solid în cultura creştină. Cezaro-papismul, atât de firesc 
bisericilor orientale a favorizat răspândirea mitului la fel de profund şi în rândul 
clericilor, majoritatea tributari unei viziuni creştine folclorizate, mult mai apropiată 
de sensibilitatea populară decât de cea a înalţilor ierarhi, cu un grad de educaţie 
mai ridicat şi cu o formaţie teologică mai solidă. Pentru ierarhi, raporturile cu Casa 

3 Camil Mureşanu, Rolul pregătirii teologice în formarea intelectualităţii româneşti, în 
„Teologie şi cultură transilvană în contextul spiritualităţii europene în secolele XVI-XIX”, 
coord. Ioan Vasile Leb, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 1999, p. 200.

4 Ioan Lupaş, Mitropolitul Andreiu Şaguna. Monografie istorică, Sibiu, 1909, p. 39.

5 Camil Mureşanu, op. cit.,p. 201; Alexandru Duţu, Coordonate ale culturii româneşti în 
secolul XVIII, Ed. pentru literatură, Bucureşti, 1968, p. 295; Ştefan Lemny, op. cit., p. 182; 
Lucian Blaga, Gândirea românească în Transilvania în secolul al XVIII-lea, Ed. Ştiinţifică, 
Bucureşti, 1966, p. 128-129; Keith Hitchins, Ortodoxie şi naţionalitate. Andrei Şaguna şi 
românii din Transilvania 1846-1873, Ed. Univers enciclopedic, Bucureşti, 1995, p. 22-23.
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de Habsburg erau fireşti, în continuarea liniei tradiţionale de raportare la puterea 
terestră6.

Tot din perspectiva raporturilor cu autorităţile imperiale, Biserica, în special 
prin ierarhii săi mai şcoliţi – cel puţin în cazul ortodocşilor, pentru că greco-
catolicii aveau deja un sistem educaţional ce permitea structurarea unei minime 
baze teologice clerului-a mediat demersurile imperiale de modernizare a lumii 
transilvănene. În special Biserica Greco-Catolică a susţinut politica autorităţilor, 
de combatere a „superstiţiilor”, de organizare pe baze raţionale a agriculturii, a 
muncii; de educare – civilizare a populaţiei, fiind alături de instituţia militară – 
Regimentele Grănicereşti în special – pârghiile necesare în desfăşurarea unor procese 
caracteristice Aufklärung-ului7.

În secolul al XIX-lea procesul de „intelectualizare” a clerului – pe fondul 
importanţei crescânde a şcolii şi educaţiei – atinge într-un mod mai consistent şi 
clerul ortodox din Transilvania, în special în a II-a jumătate, când măsurile luate 
de Şaguna determină o reformare profundă a Bisericii Ortodoxe. Nutrită cu scrierile 
Şcolii Ardelene, preoţimea ortodoxă este racordată treptat la „spiritul veacului”, 
asemeni celei greco-catolice, fapt tot mai vizibil datorită preocupării crescânde 
pentru ceea ce ţine de viaţa politico-socială şi culturală a timpului. În această 
perioadă „modernitatea” scoate încet lumea rurală din „veşnicie” aducând-o tot 
mai aproape de istorie. Preotul şcolit şi tot mai informat, odată cu dezvoltarea 
învăţământului, răspândirea cărţilor şi apariţia publicaţiilor, e vectorul principal al 
acestui proces, în primă fază, după care intelectualitatea laică, tot mai consistentă, 
preia o bună parte a acestui rol.

Încet-încet, în partea a II-a a secolului al XIX-lea, datorită dezvoltării sistemului 
educaţional eclesiastic şi nu numai, precum şi a numeroaselor măsuri ce vizau 
„progresul” şi „luminarea” clerului şi implicit a poporului, o bună parte a clerului 
dobândeşte o dimensiune intelectuală. Considerându-se înhămaţi la o misiune sacră 
ce depăşeşte limitele simplei păstoriri a enoriaşilor întru dobândirea vieţii veşnice, 
activitatea lor dobândeşte semnificative valenţe politico-sociale, adeseori funcţia 
sacerdotală fiind folosită ca un mijloc de propagare a principiilor epocii. Fiind tot 
mai acaparaţi de problemele economice, sociale, politice şi culturale, misiunea 
clerului comportă o dimensiune a „lumescului” tot mai pronunţată.

Însă situaţia clerului nu se rezumă doar la o astfel de poziţie. Fiind vorba de 
o categorie complexă de oameni, cu un rol fundamental în societatea tradiţională 
chiar şi în contextul modernizării, reprezentanţi ai unei tradiţii solide, e firesc ca 
poziţia clerului în contextul modernizării să fie mai amplă. Prezentarea clerului 
doar din perspectiva aportului unor preoţi la răspândirea ideilor epocii ar fi eronată, 

6 Liviu Maior, Habsburgi şi români. De la loialitatea dinastică la identitatea naţională, 
Bucureşti, 2006, p. 185-190; Sorin Mitu, Imagini europene şi mentalităţi româneşti din 
Transilvania la începutul epocii moderne, Cluj-Napoca, 2000, p. 45; Ştefan Buzilă, O 
predică a Vicarului Mărian, în „ Arhiva Someşană” , nr. 9, Năsăud, 1928, p. 88-89.

7 Liviu Maior, op. cit., p. 187, 196.
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clerul având un rol esenţial de stăvilire a elanului modernizator-secular al elitei 
intelectuale, tot mai laicizate, mai ales în a II-a jumătate a secolului XIX. Deşi 
sunt conştienţi de importanţa obiectivelor „lumeşti” propulsate de efervescenţa 
epocii, racordarea într-un mod sincer a multora dintre clerici la tradiţia creştină şi 
prin aceasta la o dimensiune anistorică a existenţei, a cântărit mult în echilibrarea 
cursului evenimentelor, în evitarea unor rupturi.

Pe lângă acest aspect, lumea rurală, în pofida intrării sale în istorie, păstra încă 
majoritatea datelor anterioare, fiind un univers profund tradiţionalist, fapt ce se 
răsfrânge asupra clerului, sufocând sau distorsionând adesea sensul procesului 
modernizator. Forţele de rezistenţă ale lumii tradiţionale fac ca intruziunea 
modernităţii să capete forme neaşteptate. Inevitabil însă, lumea rurală e treptat tot 
mai sărăcită de rosturile ei; încet, dar sigur şi ireversibil modernitatea, prin tot mai 
numeroşii săi agenţi, invadează palierele vieţii, atât la nivel material cât şi la nivelul 
sensibilităţii şi mentalităţii. Unele manifestări specifice lumii rurale tradiţionale, 
combătute într-o primă fază a modernizării (a „luminării” şi „trezirii”) - etapa Şcolii 
Ardelene, de combatere a „superstiţiilor şi a obscurantismului”- sunt reciclate 
şi valorificate în elaboratele ideologiei naţionale; sunt considerate depozitare a 
identităţii naţionale, astfel că sunt preluate şi instrumentalizate în scopuri ideologice. 
Acestea sunt reconsiderate de pe o poziţie atare, insistându-se pe o păstrare a formei, 
uneori şi aceasta purificată de ingerinţele alterităţii, acestor manifestări li se conferă 
un conţinut nou, înţelesuri noi, vizând susţinerea eşafodajului naţiunii moderne. 
Un exemplu edificator îl reprezintă ideologizarea sărbătorilor tradiţionale, al căror 
spirit religios tradiţional e deturnat înspre o manifestare a spiritului naţional; de 
asemenea asocierea slujbelor religioase cu manifestările politice determinând un 
transfer de sacralitate înspre noua referinţă, se înscrie în acelaşi proces de confiscare 
a simbolisticii.8 Sărbătorile tradiţionale, îmbibate de o religiozitate populară, având 
semnificaţii fundamentale în rânduiala lumii tradiţionale şi în rânduirea vieţii într-
un cadru cu profunde valenţe magice şi anistorice, au fost reconsiderate în funcţie 
de noile valori şi priorităţi.”Pecetea veacului” invadează aceste manifestări alungând 
încet sensurile arhaice, magico-spirituale, conferindu-le un rost pseudo-spiritual.

În unele cazuri până şi ritualurile religioase şi chiar instituţia Bisericii e pândită 
de aceste noi rosturi, unii slujitori ai Bisericii fiind într-atât de contaminaţi de vraja 
istoriei iminente încât pervertesc sensul tradiţional al ritualurilor, al instituţiei şi al 
funcţiei sacerdotale.9 Revendicându-se de la rolul tradiţional de lider al comunităţii, 
ce-i revine preotului, mulţi slujitori ai Bisericii se simt obligaţi/îndreptăţiţi să aloce 
spaţii ample chestiunilor sociale, politice şi economice. Societatea tradiţională, mult 
mai complexă şi mai profundă în plan spiritual şi magic, presupunea alte raporturi 
cu „lumescul”, cu istoria, astfel că sarcinile preotului în acest sens erau intrinsec 

8 Ioan Ciocian, Biserica şi societatea românească din Transilvania, Ed. Vasile Goldiş 
University Press, Arad, 2000, p. 118.

9 Simona Nicoară, Mitologiile revoluţiei paşoptiste. Istorie şi imaginar, Ed. Presa Universitară 
Clujeană, Cluj-Napoca, 1999, p. 171-177.
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limitate. Modernitatea însă, aduce noi provocări, deschide noi aspecte dimensiunii 
sociale a funcţiei sacerdotale, tăind în acelaşi timp anumite legături cu lumea 
spirituală. Modernitatea presupune noi probleme, noi sensuri şi rosturi care absorb 
omul de la rosturile tradiţionale. Aici însă intervin ierarhii sau preoţii cu o înaltă 
vieţuire duhovnicească şi cu o formaţie teologică solidă, care prin existenţa lor şi prin 
acţiunile lor caută să reamintească prioritatea sacrului, a rosturilor supraomeneşti, a 
atribuţiilor sacerdotale în sensul tradiţiei patristice. Se caută o domolire a elanurilor 
active în lumesc. Se caută astfel păstrarea sau readucerea (după caz) a preoţilor şi a 
turmei, pe făgaşul spiritualului, un univers spiritual în aparenţă tot mai îngust, mai 
dificil de sesizat şi de asumat. Modernitatea cenzurează spiritualul, aruncă un văl 
peste acesta rupând omul de o dimensiune vitală în accepţiunea tradiţiei creştine. 

Provocările unei modernităţi în care evenimentele se bulucesc în viaţa publică 
iar proiectele sunt tot mai numeroase şi mai necesare, sporind un aer de urgenţă, 
absorb omul din vieţuirea tradiţională, sufocându-i simţul religios, aglomerându-i 
în schimb numeroase alte chestiuni stringente, vitale. „Problema naţională” în toată 
complexitatea ei reprezintă marele consumator de „energie” intelectuală şi spirituală 
a elitei române din Transilvania. Clerul, datorită faptului că „Biserica e şi din lumea 
aceasta”10 a fost inevitabil prins în acest vârtej.

De la loialitatea dinastică la cea naţională.

Începutul secolului al XIX-lea este marcat de o serie de conflicte în care a fost 
implicat Imperiul Habsburgic şi care au probat încă o dată eficienţa propagandei 
imperiale, pe direcţia loializării supuşilor. „Războaiele antinapoleonene” reprezintă 
un moment important în amplul proces de intrare în modernitate a lumii transilvănene, 
în special a celei rurale. Deşi populaţia fusese implicată de-a lungul timpului, direct 
sau indirect, în numeroase conflicte militare, acest conflict comportă înţelesuri şi 
aspecte mult mai profunde care vor marca lumea modernă. În acest context, rolul 
„tradiţional” al clerului român – atât cel ortodox cât şi cel greco-catolic – de releu 
de propagare a unei imagini aulice pozitive, de popularizare a măsurilor imperiale 
şi de mobilizare, a dat roade din plin.

Secolul anterior a permis structurarea la nivelul mentalităţii populare a unei 
imagini pozitive a Casei de Habsburg, rolul clerului în acest proces fiind fundamental. 
Prin intermediul Bisericii, Casa de Habsburg a reuşit să perforeze mentalitatea 
populară şi să acapareze un spaţiu esenţial, mitul imperial suprapunându-se peste 
arhetipul împăratului creştin. Pe parcursul secolului al XVIII-lea se structurează 
la nivelul mentalităţii colective o amplă construcţie mitică, centrată în linii mari 
pe două idei: caracterul universal al monarhiei şi sacralitatea persoanei imperiale. 
Acestea au fost difuzate prin mijloace variate: imagini şi scrieri, o vastă literatură 
didactico-morală redactată în limbile vulgare11, precum şi pe cale orală prin predici 

10 Serghei Bulgakov, Ortodoxia, Ed. Paideia, Bucureşti, 1997, p. 80.

11 Toader Nicoară, Transilvania la începutul timpurilor moderne (1680-1800). Societate rurală 
şi mentalităţi colective., Cluj-Napoca, 2001, p. 330.
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rostite şi prin legendele ce se înmulţesc şi se răspândesc în rândul poporului, 
familiarizându-l cu imaginea Bunului Împărat. Monarhul e văzut ca un veritabil 
pater patriae care îşi protejează supuşii, asemeni unui adevărat tată de familie. 
„Drept îndată ce s-au dat puterea împărătească la unul, acela se socoteşte ca un 
părinte al acelora pentru care împărăteşte, iară norodul cel ce stă sub împărăţia 
lui se socotesc ca neşte casnici ai lui, că precum casnicii sunt supuşi stăpânului 
casei, aşa şi norodul este supus împăratului”12.Autoritatea imperială era legitimată 
ca având origini divine, o practică atât de firească, în fapt ţinând de tradiţia creştină, 
recursul la textele sacre fiind suficient pentru acreditarea acestei idei-„iară de vom 
cerca mai adânc, începuturile împărăţiei, vom afla cum că purcede de la Dumnezeu, 
preaînţeleptul, care lucru şi din Sfânta Scriptură se adeverează că zice la Pilde, cap. 
8 «Prin mine împăraţii împărăţesc, cei puternici scriu dreptate, prin mine domnii se 
măresc şi stăpânii prin mine stăpânesc pământul» şi apostolul Pavel către Romani, 
cap. 13 scrie: «Nu este putere fără numai dela Dumnezeu»13.

Tendinţa de a diviniza cezarul e o tendinţă eternă, fără mituri fiind practic 
imposibil de a guverna masele umane14. Sacralizarea persoanei imperiale s-a dovedit 
a fi o structură mentală consistentă şi persistentă. Fenomenul răspunde aceleiaşi 
nevoi de aşteptare mesianică. Cultul eroului cu rol excepţional pentru o comunitate 
opresată este o caracteristică a imaginarului colectiv tradiţional15. Vremurile de 
restrişte şi încercările deosebite necesită prezenţa unui personaj deosebit, având 
atât atributele eroilor antichităţii cât şi ale sfinţiilor medievali. Aceste atribute sunt 
proiectate asupra personajului ce se revendică atât la nivel declarativ cât şi faptic, 
ca „salvator” al celor oprimaţi.

Figura „regelui-preot”, a împăratului trimis de Dumnezeu pe pământ, consacrat 
într-o atare postură de către Biserică, a favorizat trecerea de la loialitatea religioasă la cea 
imperială, pe fundalul ivirii şi conturării conştiinţei naţionale. Acest proces a coincis 
cu pătrunderea Imperiului în spaţiul românesc, fapt ce a produs o ruptură în viaţa 
religioasă a comunităţilor. Această pătrundere s-a petrecut pe fundalul conflictelor cu 
turcii, astfel că ocuparea Transilvaniei şi scoaterea ei de sub suzeranitatea otomană a 
constituit o parte esenţială a fenomenului de „reconquista a unui teritoriu creştin din 
sistemul politic şi militar otoman şi reintegrare într-un imperiu creştin”16.

Reformismul iosefinian a întărit legătura dintre tron şi altar, Edictul de Toleranţă 
a permis şi ortodocşilor să se apropie treptat de recunoaşterea de care beneficiau 

12 Filosofia cea lucrătoare, în „Şcoala Ardeleană”, vol. I, ediţie de Florea Fugariu, Ed. Minerva, 
Bucureşti, 1983, p. 503.

13 Ibidem, p. 504.

14 Nikolai Berdiaev, Împărăţia spiritului şi împărăţia cezarului , Bucureşti, 1998, p. 98.

15 Toader Nicoară, Transilvania..., p. 316; Petre Din, Mitul bunului împărat în sensibilitatea 
colectivă a românilor din Transilvania în secolul al XVIII-lea, Cluj-Napoca, 2003, p. 34.

16 Liviu Maior, op. cit., p. 184; Doru Radosav, Arătarea Împăratului. Intrările imperiale în 
Transilvania şi Banat (sec. XVIII-XIX). Discurs şi reprezentare, Presa Universitară Clujeană, 
Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2002, p. 23.
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celelalte culte, astfel că speranţele investite înspre figura imperială, păreau a fi 
îndreptăţite. Cele două Biserici au reuşit astfel să ancoreze speranţele supuşilor într-un 
binefăcător, iar vizitele imperiale au sporit aura legendară a împăraţilor austrieci. 
Propovăduită constant, supunerea şi loialitatea faţă de Casa de Habsburg a dat roade 
pe parcursul secolului al XIX-lea, mai ales în prima jumătate, fapt demonstrat atât 
în campaniile antinapoleoniene cât şi în timpul revoluţiei paşoptiste.

„ Aici vă împărtăşesc cântarea naţională, ca fieştecare să şi-o scrie şi ţie pe pristol 
având grijă [...] Apoi la ziua cinstitului împărat şi când vine vreunul din cei mai mari 
preoţeşti sau ofiţeri militari să se cânte în loc de priceasnă. «Doamne ţine pe înălţatul 
nostru Ferdinand împărat etc.» Aceasta trebue învăţaţi pruncii din toate şcoalele şi 
tineretul satului a o cânta. Ioan Marian, Năsăud 8 August 1835”17. Fragmentul, unul 
din numeroasele de acest gen, evidenţiază modul în care propovăduirea imaginii 
aulice a devenit un veritabil cult. Numeroase generaţii au fost crescute în această 
credinţă, iar pentru cei şcoliţi, sistemul educaţional era o pârghie în plus pentru 
cultivarea loialităţii şi a dragostei faţă de împărat.

Sprijinul dat de către Biserică pentru armata imperială în timpul războaielor cu 
Franţa, a reprezentat o modalitate de întărire a alianţei dintre tron şi altar, de nutrire 
a loialităţii prodinastice18. Propaganda oficială difuzată în lumea rurală ardeleană, 
a cărei eficienţă era asigurată de caracteristicile specifice principalului canal de 
răspândire utilizat, anume cel al circularelor bisericeşti care reproduc şi explicitează 
comunicatele oficiale, a reuşit să contureze o imagine diabolică a inamicului şi să 
inducă starea de primejdie în care se află patria, fiind astfel vitală înţelegerea şi 
sprijinul pe toate căile posibile, din partea supuşilor. Prin citirea circularelor în 
biserici, repetarea aceloraşi clişee săptămâni la rând, a favorizat pătrunderea în 
mecanismele culturii orale ţărăneşti, bazată pe memorare, dicţiune, ascultare şi 
repetiţie. Autoritatea datorată caracterului oficial al textelor era puternic întărită de 
autoritatea spirituală conferită de difuzarea în spaţiul sacru al bisericii. Circularele 
nu vizau doar loializarea populaţiei de rând ci şi a clericilor, fapt reuşit în mare 
măsură, majoritatea preoţilor implicându-se cu reală dăruire19.

Fără a ne cufunda foarte mult în aceste aspecte, se poate lesne observa poziţia 
centrală pe care a avut-o preotul în medierea între autorităţile imperiale şi lumea 
rurală, astfel că apropierea împăratului de supuşii săi români a reuşit să lase urme 
adânci în sensibilitatea colectivă, datorită aportului substanţial al clerului. Însă în 
prima jumătate a secolului al XIX-lea ideile naţionale îmbibate de retorica „luminării” 
şi „deşteptării”, pătrunse treptat de aura mistică a sensibilităţii romantice, îşi fac tot 
mai simţită prezenţa în rândul clericilor. Tezele dezvoltate de Şcoala Ardeleană, 
răspândite în primă fază, cu precădere în rândul greco-catolicilor, devin tot mai 
familiare şi preoţilor ortodocşi care se arată tot mai receptivi la noile probleme şi idei.

17 Ştefan Buzilă, Documente bisericeşti, în „ Arhiva Someşană” , nr. 17, Năsăud, 1931, p. 235.

18 Liviu Maior, op. cit., p. 185.

19 Sorin Mitu, Imagini europene..., p. 45.
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Modele de „păstori”: Andrei Şaguna şi Alexandru Şterca Şuluţiu.

Dacă Biserica Greco-Catolică a fost sprijinită să organizeze un sistem educaţional ce 
oferea o minimă cultură teologică şi intelectuală clerului său, încă din secolul XVIII, nu 
la fel se poate vorbi despre ortodocşi, al căror sistem educaţional anterior reorganizării 
şaguniene, lăsa mult de dorit. Fără a insista prea mult asupra acestor aspecte, îndelung 
tratate în numeroase studii şi scrieri, se poate spune, într-un mod mai abrupt, că odată 
cu măsurile luate de către Şaguna, clerul ortodox intră în modernitate. De la învăţatul pe 
de rost al unor rugăciuni şi cuvântări elementare, de la nevoirea buchisirii şi a scrisului20, 
până la măsurile luate de Şaguna, e o trecere substanţială, însă e foarte important de 
avut în vedere că odată cu aceste transformări ce vizează pregătirea preoţilor se petrece 
şi o transformare a funcţiei sacerdotale. Datorită noilor condiţii şi provocări ale epocii, 
funcţia sacerdotală comportă tot mai multe aspecte sociale şi intelectuale, universul 
tradiţional al satului fiind pătruns încet de noi înţelesuri şi rosturi.

La numirea sa ca episcop, Şaguna demarează un amplu proces de reorganizare 
a Bisericii pe care o păstorea, fiind conştient de starea jalnică în care aceasta se afla. 
„Ştiind eu ce lipsă mare are poporul nostru de a căpăta învăţătură, de a se desăvârşi şi 
lumina, poftesc pe întreaga mie iubită preoţime ca să se nevoiască a întocmi şi spune 
cuvântări bisericeşti, adecă a învăţa şi lumina pre poporenii noştri”21 – în spiritul 
ideilor iluminist-romantice ce guvernau epoca, Şaguna pune accentul pe „luminare” şi 
„învăţare”, încercând să mobilizeze preoţimea ortodoxă în spiritul veacului. Efervescenţa 
intelectuală specifică epocii a generat o stare de mobilizare generală în rândul celor 
cu carte, în scopul împlinirii rapide a dezideratelor specifice epocii: ridicarea naţiunii 
prin cultură, prin instruire. În condiţiile sociale şi politice existente în primii ani ai 
păstoririi lui Andrei Şaguna, schimbarea statutului juridic al sistemului de învăţământ 
confesional ortodox era imposibil de îndeplinit. Situaţia era diferită în ceea ce privea 
pregătirea pedagogică a dascălilor şi a preoţilor. Aşa că, în curând după sosirea în 
Transilvania-toamna 1846 – a dispus ridicarea cursului clerical de la şase luni la un 
an, introducând noi materii de învăţământ: Teologia Pastorală, Metodul învăţătoresc, 
Exegeza şi Gramatica românească22. A fost o inovaţie ce urmărea ca tuturor „candidaţilor 
de preoţi să le fie dată posibilitatea să fie şi învăţători şi astfel să corespundă şi mai 
bine misiunii lor culturale de luminători ai poporului şi de supraveghetori ai şcoalelor, 
suplinându-se astfel pe un timp oarecare şi lipsa institutului pedagogic”23.

20 Keith Hitchins, op. cit., p. 40.

21 Circulara nr. 119 din 12 feb. 1848, la Nicolae Popea, Arhiepiscopul şi Metropolitul Andreiu 
Baron de Şaguna, Sibiu, 1879, p. 308.

22 Paul Brusanowski, Învăţământul confesional ortodox din Transilvania între anii 1848-
1918. Între exigenţele statului centralizat şi principiile autonomiei bisericeşti, Ed. PUC, 
Cluj-Napoca, 2005, p. 100.

23 Eusebiu R. Roşca, Monografia Institutului seminarial teologic-pedagogic « Andreian « al 
Arhidiecezei Gr. Or. Române din Transilvania, Sibiu, 1911, p. 5.
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Această primă măsură a fost urmată de altele ce continuau procesul de ridicare 
a standardelor educaţionale, dintre care menţionez:

 − în 1849 introdusă o nouă disciplină – Istoria bisericească în 1852 cursul clerical 
a fost ridicat la 2 ani, iar în toamna anului viitor a fost înfiinţată o secţiune 
pedagogică de sine stătătoare.-1 an la început şi 2 din 1861;

 − Protopopii au şi funcţia de inspectori şcolari în districtul lor-influenţa legiuirii 
şcolare austriece.; fără să pretindă în mod expres autonomie şcolară pentru 
Biserica Ortodoxă şi respectând cadrele juridice existente, Şaguna a pus bazele 
necesare pentru obţinerea în viitor a deplinei autonomii;

 − 1864 – autonomie şcolară24.
Circularele date la sfârşitul anului 1846 cuprind „un adevărat program de 

muncă social-pedagogică, întrucât ele îmbrăţişează şi educaţia tinerimii, starea 
morală şi materială a ţăranilor, din obiceiurile cărora vrea să stârpească pe cele 
păgubitoare, insistând cu toată căldura pentru cultivarea celor bune şi potrivite 
învăţăturilor creştineşti. În centrul acestei însemnate acţiuni de regenerare socială 
şi culturală Şaguna vrea să pună, cu orice preţ, preoţimea: dela preot să pornească 
toate îndemnurile bune, supravegherea lui părintească să îndrepte paşii poporului, 
să-l ferească din calea ispitelor şi să-l îndrume pe cărările înaintării în cultură şi 
bunăstare”25. Poporul e văzut asemeni unui copil – metafora copilului ce trebuie 
educat-de aici reiese rolul „părintesc” al preotului care prevalându-se de virtuţile 
creştineşti pe care trebuie să se străduiască să le dobândească-dragoste, înţelegere, 
răbdare dar şi binefăcătoarea ceartă – trebuie să ajute acest copil să se dezmeticească 
şi să-l conducă pe calea cea dreaptă. Fiind o persoană cu o solidă formaţie teologică şi 
intelectuală, Şaguna sesizează „spiritul veacului”, pe care se străduie să-l folosească 
în folosul Bisericii şi al poporului pe care-l păstoreşte, astfel că demersul său e 
potrivit atmosferei de regenerare ce plutea în rîndurile păturii şcolite.

În privinţa demersului început de Şaguna e edificatoare circulara dată de Şaguna 
în 20 Octombrie 1846, ce permite observarea direcţiilor pe care se axa proiectul său 
de a ridica starea preoţimii şi a Bisericii: 

„Pentru vaza şi cinstea cinului preoţesc să se poată păstra nevătămate” Şaguna 
adresează în calitate de general – vicar următoarea circulară pruncind protopopilor 
să-şi dea „toată osteneala şi silinţa” întru îndeplinirea următoarelor „folositoare 
rânduieli”:

„1. Fiecare preot să umble în revereandă cu brâu „vânăt închis” şi pălărie rotundă, 
nu numai când are de a săvârşi vre-o slujbă, ci şi când” vor veni la cetate sau vor 
merge la mai marii lor, sau la vre-o tristie mai înaltă”

2. „Nici unul să nu îndrăznească a-şi rade barba, dară părul să şi-l pieptene 
înapoi”

3. „Dela cercetarea jocurilor, crâşmelor şi de a bea vin şi vinars în uliţă sau în 
târguri şi dela orice vorbe statului preoţesc vătămătoare să se contenească”

24 Paul Brusanowski, op. cit., p. 100-102.

25 Ioan Lupaş, op. cit, p. 49.
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4. „negustorie a face sau a umbla în persoană după alte câştiguri să înceteze de tot”
5. „Pentru că fiecare preot după cuviinţă să-şi poată împlini datorinţele sale, tot 

insul să se îndeletnicească în cetirea sfintei scripturi şi a sf. Părinţi, să cetească şi 
să înveţe catichisul de rost, şi câştigându-şi folositoare cunoştinţe să fie în stare a 
cuvânta din timp în timp cătră popor cu sporiu şi folos, şi a-i putea arăta calea cătră 
fapte bune, spre care sfârşit se cuvine să aibă o viaţă neprihănită, purtare bună întru 
toate, şi în tot locul ca o trimbiţă bine răsunătoare să deştepte pe toţi spre cucernicia 
cea adevărat creştină şi spre frica de Dzeu”26.

O primă concluzie ce poate fi trasă din această circulară, e dorinţa de a repune 
funcţia sacerdotală, în parametrii fixaţi de scrierile patristice, cu care Şaguna era 
familiarizat şi care i-au stat ca temei în acţiunile sale; astfel că preotul trebuie 
să redevină o pildă pentru enoriaşii săi şi nu prilej de sminteală. Vizitele făcute 
de Şaguna prin Transilvania, după numirea ca episcop, i-au arătat starea jalnică 
a clerului, numeroasele scandaluri legate de conduita acestuia, slaba pregătire 
etc, l-au convins pe episcop de necesitatea unor reforme reale. Circualara sa a 
fost dublată de numeroase vizite soldate cu mustrări şi pedepse straşnice, sau cu 
laude părinteşti-după caz-urmărindu-se aplicarea măsurilor sale, pentru că deşi şi 
înaintaşii săi reaminteau constant prin circulare datoriile protopopilor şi preoţilor, 
aceştia se obişnuiseră să nu le respecte, acestea fiind văzute ca simple formalităţi, 
fiind obişnuiţi cu o disciplină laxă27.

În demersul său Şaguna a căutat să fie el în primul rând un model veritabil 
pentru subalternii săi. Având ca temei modelul patristic al episcopului, ce are la 
bază arhetipul christic, clerul era astfel asemuit apostolilor28, Şaguna a căutat să fie 
un „părinte” exemplar, veşnic preocupat de soarta turmei sale, ştiind când să certe şi 
când să ierte, bun povăţuitor şi cu o mare capacitate de înţelegere şi răbdare. A pus 
accentul pe rolul de povăţuitor al preotului, insistând ca acesta să aibă o conduită 
exemplară, care să inspire pe enoriaşii săi şi în acelaşi timp să fie în stare să spună 
cuvinte folositoare enoriaşilor, spre „luminarea” acestora29.

În ciuda rezistenţelor şi piedicilor întâlnite Şaguna n-a făcut rabat, încăpăţânân-
du-se să implementeze regulile fundamentale ale preoţiei, conform canoanelor 
Bisericii Orientale. Prin activitatea sa complexă şi persuasivă a reuşit într-adevăr să 
îndepărteze într-o măsură semnificativă, preoţimea ortodoxă de etichetele jignitoare 
cu care era gratulată în secolul precedent şi nu numai. La acest proces a contribuit de 
asemenea, într-o măsură semnificativă şi „concurenţa” preoţimei greco-catolice, ce 
punea o presiune serioasa asupra clerului ortodox. Educaţia, de multe ori superioară 
ortodocşilor, disciplina mai riguroasă şi mai strict supervizată a clerului plus poziţia 
privilegiată a Bisericii Greco-Catolice, în raport cu cea ortodoxă, a reprezentat o 

26 Ibidem, p. 49-50.

27 Ibidem, p. 138; Keith Hitchins, op. cit., p. 50.

28 Pr. Prof. Dr. Boris Bobrinskoy, Taina Bisericii, Ed. Reîntregirea, Alba-Iulia, 2004, p. 106.

29 Ioan Lupaş, op. cit, p. 51.
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motivaţie solidă pentru ortodocşi, în demararea unui proces amplu de reformare a 
clerului şi nu numai.

Astfel că perioada episcopatului lui Şaguna, încununat de reînfiinţarea 
Mitropoliei Ortodoxe, a marcat debutul unui proces de reorganizare a funcţiei 
sacerdotale, pornind de la profilul desprins din scrierile patristice, dar ţinând cont 
de vremurile atât de diferite şi atât de complexe. Şaguna a mizat pe o educaţie mai 
solidă, completată de o disciplină mai fermă şi de responsabilizarea clerului. Preotul 
trebuia să se achite de sarcinile ce-i reveneau în mod tradiţional şi în acelaşi timp 
să fie în stare să gestioneze responsabilităţile ce ţin de contextul epocii. Dincolo de 
măsurile luate pentru fundamentarea unui învăţământ potrivit responsabilităţilor 
şi în acelaşi timp potrivit contextului, tot în scopul „luminării” şi „deşteptării” 
clerului şi poporului, Şaguna s-a preocupat de înfiinţarea unei publicaţii periodice, 
ce urmărea informarea şi cultivarea cititorilor – Telegraful Român – publicaţie 
importantă pentru înţelegerea spiritului vremii şi pentru popularizarea anumitor 
idei şi învăţături. Aceasta a fost întâia foaie politico-bisericească şi avea un rol 
esenţial în contextul dezvoltării identităţii naţionale30. O altă realizare a lui Şaguna 
a fost înfiinţarea asociaţiei culturale ASTRA, ce urmărea întărirea vieţii culturale 
a românilor ardeleni.

Veritabil intelectual, Şaguna a fost un spirit angajat în marile chestiuni ale vremii, 
fiind o autoritate în tot ceea ce a însemnat viaţa politică-socială-culturală şi religioasă 
a epocii, solida sa cultură teologică permiţându-i să reorganizeze viaţa clerului şi 
în acelaşi timp temperându-i elanurile în chestiunile lumeşti şi oferindu-i resorturi 
esenţiale pentru păstrarea încrederii şi a voinţei.

Alexandru Şterca Şuluţiu, reprezintă o altă personalitate marcantă a secolului 
XIX, atât pentru viaţa religioasă a românilor ardeleni, cât şi pentru cea politică şi 
socială. În secolul XIX Biserica Greco-Catolică avea deja o seamă de personalităţi 
care contribuiseră într-un mod esenţial la dezvoltarea vieţii intelectuale şi politice 
a românilor. Timpul a permis închegarea în timp a unei tradiţii, fruntaşii greco-
catolici erijându-se în reprezentanţii şi călăuzitorii acestui popor pe calea „luminării” 
şi a „deşteptării naţionale”. Edictul de Toleranţă şi mai apoi închegarea unei elite 
ortodoxe, încununată de apariţia charismaticului episcop Şaguna, au reprezentat 
adevărate provocări pentru uniţi. Poziţia lor fruntaşă a fost contestată şi apoi, în 
contextul revoluţiei paşoptiste a fost pierdută, primatul revenindu-i lui Şaguna. În 
acest context, sarcinile noului episcop, Alexandru Şterca Şuluţiu, erau destul de 
dificile.

Clerul unit era mai bine instruit, sistemul de controlare a vieţii religioase şi 
morale a comunităţii era de asemenea mult mai bine structurat31, însă conturarea 

30 Onisifor Ghibu, Ziaristica bisericească la români. Studiu istoric, Sibiu, 1910, p. 16-17.

31 Daniel Dumitrean, Un timp al reformelor. Biserica Greco-Catolică din Transilvania sub 
conducerea episcopului Ioan Bob (1782-1830), Buc, 2005, pp. 298-315.
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unei intelectualităţi laice-cu o pregătire teologică, în general-tot mai consistentă, care 
începe să-şi aroge tot mai multe atribuţii în chestiunile politice, pune Biserica într-o 
postură nemaiîntâlnită . Şuluţiu purcede la o serie de măsuri ce duc la „patriotizarea” 
clerului greco-catolic.

La o privire generală acţiunile lui Şuluţiu se aseamănă cu cele ale episcopului 
ortodox, urmărind aceleaşi deziderate şi urmând în linii mari aceleaşi căi. Ia 
numeroase măsuri ce vizează dezvoltarea sistemului educaţional, pentru o mai bună 
pregătire a clerului şi prin aceasta întărirea naţiunii. În demersurile sale Şuluţiu se 
raportează la doi poli: Casa de Habsburg, insistând pe cultivarea loialităţii dinastice 
a clerului şi a supuşilor- apropierea lui Lemeny de revoluţia maghiară costând 
mult Biserica Greco-Catolică – şi ridicarea naţiunii, calea cea bună fiind educaţia. 
Prin circularele sale solicită clerului pe care-l păstorea să celebreze slujbe speciale 
pentru împăratul şi să-i aducă mulţumire şi laude prin cuvântări32. Astfel se continua 
linia tradiţională a loialităţii faţă de Casa de Habsburg, chiar dacă nu se mai poate 
vorbi de aceeaşi intensitate şi convingere a clericilor, pe de o parte dezamăgiţi în 
urma deznodământului revoluţiei, pe de altă parte tot mai cuprinşi de fervoarea 
naţionalismului. Se poate astfel vorbi de o inerţie a loialităţii, şi de o mutare a acestei 
atitudini pe fundamente tot mai pragmatice.

Necesitatea dezvoltării educaţiei era o convingere răspândită în epocă în rîndul 
„intelighenţei” atât clericală cât şi laică, afirmaţia lui Timotei Cipariu, apropiat şi 
colaborator al lui Şuluţiu, fiind sugestivă pentru mentalitatea elitei epocii: ”starea 
generală a unei societăţi porneşte exclusiv de la gradul ei de cultură. Dacă românii 
nu au şcoli ei nu se vor putea bucura de o situaţie mai bună nici în plan economic, 
politic sau social şi nici în ceea ce priveşte starea morală a naţiunii”33. Astfel preoţii, 
în virtutea rolului lor tradiţional de păstori ai comunităţii, aveau datoria să servească 
interesele poporului. În momentul de faţă, dezvoltarea educaţiei constituia nu doar 
o necesitate pentru întărirea poporului ci era vitală pentru supravieţuirea sa. Prin 
urmare, mare parte a clerului s-a implicat în răspândirea noilor învăţături, în special 
Istoria, această „biblie” a romanticilor, pentru propăşirea şi întărirea naţiunii.

În viziunea lui Şuluţiu, slujitorii altarului aveau un rol vital în îmbunătăţirea 
calităţii sistemului educaţional, ei fiind de multe ori învăţători, directori de şcoli 
sau inspectori şi trebuind să vegheze la implementarea principiilor şuluţiene şi 
la buna desfăşurare a procesului educaţional. Măsurile luate de acesta în vederea 
organizării şi funcţionării şcolilor, au favorizat îmbunătăţirea lentă a calităţii 
învăţământului şi accesul unui număr tot mai mare de copii la învăţământul primar 
şi secundar. Asemeni lui Şaguna, Şuluţiu a acordat o mare importanţă şi conduitei 
preoţilor iniţiind demersuri de revigorare a corpului clerical, de transformare a 

32 Ioana Mihaela Bonda, Mitropolia Română Unită în timpul păstoririi lui Alexandru Şterca 
Şuluţiu (1853-1867), Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2008, p. 169.

33 Apud Sorin Mitu, Geneza identităţii naţionale la românii ardeleni, Humanitas, Bucureşti, 
1997, p. 104.
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preotului într-un veritabil model pentru comunitate34. Şi în acest sens educaţia 
avea un rol fundamental, pornindu-se de la convingerea specifică iluminismului 
care încă bântuia mentalitatea elitei epocii, că educaţia ameliorează starea morală 
a omului şi mizând mult pe educabilitatea acestuia. În viziunea lui Şuluţiu preotul 
trebuia să fie instruit, evlavios, blând, înfrânat, răbdător, iubitor de dreptate35. În 
fapt acestea sunt eternele virtuţi spre care tinde funcţia sacerdotală în viziunea 
creştină, poate doar faptul că se punea mult accentul pe instruirea preotului, de 
multe ori această instruire interferând cu sensul laic al instruirii, să ţină mai mult 
de contextul epocii.

Inspecţiile lui în teritoriu au urmărit respectarea directivelor date de el prin 
circulare şi observarea neregurilor precum şi a stării lucrurilor. A luat multe măsuri 
coercitive pe parcursul acestor deplasări, încercând îndreptarea supuşilor săi36.

Un aspect important în procesul de revigorare a corpului clerical îl reprezintă 
măsurile ce vizează veşmintele preoţeşti, mai precis uniformizarea ţinutei preoţeşti 
vizând redarea statutului de onoare al cinului preoţesc. Clerul a fost obligat să 
poarte veşmintele şi în locurile publice şi la întâlnirea cu autorităţile laice37. Această 
măsură denotă dorinţa de segregare a preotului38 diferenţierea de turmă, pentru a 
spori în autoritate. Preotul seamănă tot mai mult cu un funcţionar, statutul său 
trebuie evidenţiat. El nu mai trebuie să poarte straiele sfinte doar în momentul 
exercitării atribuţiilor sacerdotale, el rebuie să fie un preot tot timpul iar acest fapt 
să fie vizibil prin vestimentaţie şi conduită. A purta straiele preoţeşti e o onoare, 
acestea se cer respectate şi trebuie evitată dezonorarea lor. Şuluţiu a sesizat patima 
care se aruncau în lupta pentru cauza naţiunii mulţi clerici, aşa că a căutat să-i mai 
domolească prin unele circulare, amintindu-le de prioritatea păstoririi sufletelor cu 
care erau datori39. A încercat să echilibreze cele două domenii de activitate pentru 
a nu risca pervertirea funcţiei sacerdotale.

Se poat lesne sesiza numeroasele asemănări între activităţile celor doi mari 
lideri religioşi, chiar dacă impactul acestora e oarecum diferit. Oameni ai timpului 
lor, cei doi episcopi-mai apoi mitropoliţi- au ţinut cont de spiritul epocii, dar au 
căutat să păstreze legătura cu eternitatea, au încercat să reafirme rolul important al 
sacrului într-o societate tot mai seculară şi mai laicizată. Prinşi uneori ei înşişi în 
intrigile acestei lumi, au găsit salvare şi resorturi pentru demersurile lor în tradiţie. 
Încercând să acorde spiritul tradiţional al creştinismului cu provocările modernităţii, 
au fost nevoiţi să ia măsuri ce au pronunţat caracterul instituţional al Bisericii în 

34 Ioana Mihaela Bonda, op. cit., p. 173.

35 Ibidem, p. 174.

36 Ibidem, p. 170.

37 Ibidem, p. 192.

38 Alain Besançon, Dilemele mântuirii. Criza bisericii catolice, Ed. Humanitas, Bucureşti, 
2001, p. 23.

39 Ioana Mihaela Bonda, op. cit., p. 194.
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detrimentul celui spiritual tot mai cenzurat şi mai limitat de avansul laicizării. Şcoala 
a devenit o instituţie tot mai pronunţată şi cu un rol tot mai laicizant, spiritualitatea 
tradiţională fiind de multe ori combătută sau convertită în manifestări virusate de 
ideologic. Preotul se trezeşte tot mai mult absorbit în demersuri profane imposibil 
de neglijat şi în acelaşi timp solicitând tot mai mult discernământul său.


