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Asumând premisele relativiste speci-
fice condiţiei post-moderne a scrisului 
istoric textul de faţă nu îşi propune să 
dea sentinţe sau explicaţii ultime unei 
probleme atât de complexă şi de delicată 
precum cea a raportului dintre cler şi 

procesul de construire a identităţii naţionale moderne. Pornind de la câteva lucrări 
majore ale istoriografiei postdecembriste, din care menţionez: Mitologiile revoluţiei 
paşoptiste. Istorie şi imaginar, de Simona Nicoară, Solam virtutem et nomen bonum. 
Nobilitate, Etnie, Regionalism în Transilvania Princiară, de Ionuţ Costea şi Sorin 
Mitu, Geneza identităţii naţionale la românii ardeleni, de Sorin Mitu, studiul de faţă 
încearcă să ofere câteva analize şi explicaţii verosimile în legătură cu rolul clerului 
în acest proces, din dorinţa de a readuce în discuţie problema compatibilităţii dintre 
misiunea sacerdotală şi apostolatul naţiunii.

Clerul român din Transilvania a avut un rol fundamental în construirea identităţii 
naţionale moderne, contribuţia unor cărturari din sânul celor două biserici ale 
românilor impunându-se ca veritabil canon în tratarea şi dezvoltarea problemei 
identitare. Pe de altă parte, rolul important atribuit religiei şi bisericii în economia 
procesului de formare a identităţii naţionale precum şi în formulele identitare de 
mare impact, m-au determinat să cercetez raportul dintre cler şi problema identitară 
în Epoca Modernă. Formatul de faţă nu-mi permite să intru în multe detalii însă, în 
cele ce urmează, voi încerca să structurez câteva trăsături esenţiale ale identităţii 
naţionale moderne a românilor transilvăneni, a procesului de elaborare şi a par-
ticularităţilor datorate împărţirii în două confesiuni, două biserici, a românilor. 

Transilvania a devenit parte a statului român abia în 1918, anterior fiind parte 
a mai multor configuraţii statale: Regatul Ungar medieval, Principat autonom sub 
suzeranitate otomană şi Imperiul Habsburgic, mai târziu reorganizat în formula 
monarhiei dualiste austro-ungare. Un aspect important îl presupune absenţa unei 
tradiţii statale româneşti – fără a lua în discuţie evul mediu timpuriu când în procesul 
de cucerire al Transilvaniei, maghiarii s-au ciocnit de diferite formaţiuni politico-
militare lipsite de anvergură. În cadrul Regatului Ungar medieval Transilvania avea 
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o situaţie aparte în privinţa organizării în jurul categoriei latine de natio. Dacă 
în restul Ungariei sau în alte state europene era doar o natio care beneficia de 
drepturi politice, privilegii şi imunităţi, în Transilvania avem trei: nobilii (maghiari 
şi români) saşii şi secuii (colonizaţi de către regalitatea maghiară după cucerirea 
Transilvaniei în secolele XI-XIII, aceste populaţii au primit o serie de privilegii şi 
înlesniri). Natio fiind definită prin statutul legal şi nu prin etnicitate, originile etnice 
sau limba nu erau suficiente pentru a fi inclus. De menţionat că statutul de natio nu 
se suprapunea peste etnie ci peste statutul nobiliar, elocventă fiind situaţia multor 
maghiari iobagi. După Reforma religioasă, când majoritatea saşilor devin lutherani, 
secuii unitarieni, maghiarii calvini etc., şi când autonomia colectivă şi libertăţile sunt 
transmise descendenţilor, apare o asociere între privilegiile colectivităţii, autonomia 
teritorială şi comunitatea etnoreligioasă.1 Nobilimea a fost o matrice socio-culturală 
dominantă în Transilvania premodernă, consolindându-şi autonomia şi impunându-
se ca ideal social. A fundamentat un sistem de valori care a ordonat viaţa nobilului 
de la cotidian la momentele majore, nobilitatea nefiind doar un sistem rigid de 
norme juridice, privilegii, imunităţi şi scutiri, ci presupunea împărtăşirea unui mod 
de viaţă denumit ca nobiliar. Afirmarea şi recunoaşterea apartenenţei la acest grup 
social semnifica asimilarea şi exersarea în orizontul cultural al nobilimii.

Pentru nobilimea română acceptarea limbii maghiare (legată de exercitarea 
puterii centrale, statul maghiar creându-şi propria identitate sub raport lingvistic), 
a habitudinilor proprii ordinului nobiliar, definitorii pentru un proces de aculturaţie 
care a uniformizat orizontul cultural al nobilimii transilvănene, precum şi acceptarea 
în masă a calvinismului, au determinat regruparea într-o structură socială unitară 
şi omogenă, în concurenţă în plan intern cu saşii lutherani, şi în plan extern cu 
Habsburgii catolici.2 Opţiunea pentru calvinism, în contextul metamorfozelor 
confesionale din perioada Reformei, necesită câteva precizări. În Ianuarie 1568 Dieta 
transilvană a votat o lege seculară ce viza crearea unui climat de toleranţă religioasă. 
Conform acesteia au fost recunoscute patru religii recepte: Confesiunea Augustană, 
Confesiunea Calvină, Confesiunea Unitariană şi cea Catolică. Confesiunea Greco-
Ortodoxă, reprezentată în cea mai mare parte de români a primit statutul de religio 
tolerata, datorită faptului că n-a fost reprezentată în Dietă, românii neavând statutul 
de natio.3 Problema nobililor români care s-au integrat „naţiunii” maghiare medievale 
şi care au trecut la calvinism, va constitui o piesă importantă în arsenalul discursului 
identitar în secolul al XIX-lea, deşi contextul medieval şi premodern erau mult 
diferite de secolul XIX.

1 Roger Brubaker, Margit Feischmidt, Jon Fox, Liana Grancea, Nationalist Politics and 
Everyday Ethnicity in a Transylvanian Town, Princeton University Press, Princeton and 
Oxford, 2006, pp. 57-58.

2 Ionuţ Costea, Solam virtutem et nomen bonum. Nobilitate, Etnie, Regionalism în Transilvania 
Princiară, Ed. Argonaut, Cluj Napoca, 2005, p. 196, 252.

3 István Pásztori-Kupán, A Secular Decree on Interfaith Acceptance Based on the Bible, 
în „Geneza şi semnificaţiile ideii de Toleranţă Religioasă în Principatul Transilvaniei 
(secolele XVI-XVIII), Ed. Altip, Alba Iulia, 2010, p. 20.
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Încorporarea principatului Transilvaniei în Imperiul Habsburgic în anul 
1699 declanşează o serie de schimbări importante pentru populaţia română. 
Având condiţia de „bastion al catolicismului”, Curtea de la Viena a dus o politică 
de convertire, văzând în alipirea Transilvaniei o Reconquista, în fond vizând 
contracararea protestantismului maghiar. Urmărind atragerea populaţiei române, 
aproape în întregime de confesiune greco-ortodoxă, înspre romano-catolicism, a 
apărut Biserica Greco-Catolică. Unirea religioasă nu a fost gândită ca un act pur 
bisericesc ci şi ca o măsură politică de prim rang, totuşi motivele primare ale politicii 
vieneze cu privire la uniunea bisericească nu pot fi reduse la formula exagerată 
conform căreia Curtea ar fi recunoscut în români aliaţi şi ar fi intenţionat să-i 
folosească drept unealtă.4 Uniunea trebuie considerată în sensul promotorilor ei 
sub aspectul ideii de stat al Barocului târziu, fiindcă în ideea barocă de Regnum 
Marianum se întrepătrund, fără a putea fi deosebite, ţeluri religioase şi statale.5 
Voi încerca să explic, în linii mari ce a presupus unirea religioasă, folosindu-mă 
de un citat: „The Uniate (or Greek Catholic) Church was established at the end of 
the seventeenth century as part of a broader attempt to strenghten Catholicism after 
Transylvania came under Habsburg rule. Orthodox clergy were promised full equality 
if they would convert. In return they had to recognize the Roman pope as head of 
the church, and accept a few other theological principles; but they were not asked 
to change the Eastern liturgy. The promise of equal status initially attracted large 
numbers of Orthodox priests, and congregants followed, since the rhythms, language, 
and rituals of religious practice remained undisturbed. But the failure to deliver fully 
on the promise of equal status left many clergy disenchanted, and popular resistance 
suddenly exploded in the middle of the eighteenth century in response to the preaching 
of Visarion Sarai, a charismatic Serbian Orthodox monk; this eventually led in 1759 
to the renewed toleration of the Orthodox Church (wich had lost even that measure 
of legal recognition after the Union). Thereafter, Transylvanian Romanians were 
divided between the two churches.”6

Pentru români înfiinţarea Bisericii Unite a reprezentat o posibilitate de 
emancipare, permiţându-se astfel formarea treptată a unei elite intelectuale din ce în 
ce mai solidă, fapt ce se încadra în cea mai mare parte în planurile habsburgilor, fiind 
vorba de o elită structurată în spiritul recunoştiinţei faţă de Viena şi a loialismului 
dinastic. 

Faptul că biserica şi religia/confesiunea erau elemente fundamentale, de 
neînlocuit în orice reprezentare coerentă a imaginii de sine,7 în secolul al XIX-lea 
(aspect valabil şi în secolul XX, precum, în unele medii tradiţionaliste, şi în zilele 
noastre) are mai multe posibile explicaţii care vor fi prezentate în cele ce urmează.

4 Mathias Bernath, Habsburgii şi începuturile formării naţiunii române, Cluj-Napoca, 1994, 
p. 77.

5 Ibidem, p. 78.

6 Roger Brubaker, Margit Feischmidt, Jon Fox, Liana Grancea, op.cit., pp. 59-60.

7 Sorin Mitu, Geneza identităţii naţionale la românii ardeleni, Ed. Humanitas, Bucureşti, 
1997, p. 358.
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În primul rând, punerea bazele discursului identitar de către cărturari din rândul 
bisericii greco-catolice din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, prima jumătate 
a secolului al XIX-lea, încadraţi de posteritate în formula „Şcoala Ardeleană”. În 
al doilea rând, absenţa unei elite laice, a unei nobilimi româneşti (cu conştiinţa şi 
asumarea identităţii etnice), a unei natio medievale, a făcut ca instituţia bisericii 
să fie singura care reprezenta şi gestiona interesele românilor. Această tradiţie a 
centralităţii bisericii în lumea românească din Transilvania şi a clerului ca elită, a 
influenţat profund procesul de elaborare a identităţii naţionale moderne. Absenţa 
unei tradiţii statale şi juridice româneşti a lăsat de asemenea loc vacant pentru 
instituţia bisericii, administraţia şi canoanele acesteia (Pravila) impunându-se 
ca „lege”, mai târziu motivul „legii strămoşeşti” fiind o componentă esenţială în 
versiunea identitară greco-ortodoxă. Proiectul identitar n-a venit dinspre stat sau 
dinspre o elită ce dorea acapararea puterii politice, ci dinspre o elită care reprezenta 
o instituţie, biserica, care a dominat viaţa socială şi culturală a românilor.

Trei mari teme organizează discursurile identitare a celor două biserici româneşti: 
1. Istoria – problema originilor şi a devenirii naţiunii.
2. Limba şi alfabetul.
3. Biserica şi religia.

În continuare voi prezenta formulele identitare dezvoltate de clerul celor două 
biserici româneşti.

Naţiunea văzută de clerul greco-catolic

În primul caz, clerul Bisericii Greco-Catolice a jucat un rol-cheie în procesul 
de racordare a lumii româneşti la marile probleme ale modernităţii, printre care se 
plasează şi problema identităţii naţionale. O serie de clerici-cărturari cu o cultură 
specifică Aufklärung-ului, considerându-se veritabili luminători ai poporului, au 
adus în discuţie problema originii şi identităţii «naţiunii» române, trasând direcţiile 
esenţiale ale discursului identitar. Mare parte din ideile şi motivele identitare 
vehiculate în discursul acestora s-a constituit ca bază comună în discursul identitar 
al ambelor confesiuni. 

Tema „istoriei naţiunii”, cu o preocupare acerbă pentru prezentarea şi demon-
strarea originii romane a poporului român, este şi un argument legitimant în privinţa 
posibilităţilor de progres a naţiunii.8 Pe de altă parte, argumentarea originii latine 
conferă nobleţe naţiunii şi justifică pretenţiile la recunoaştere şi dezvoltare. Naţiunea 
română avea nevoie de un temei solid şi de o ancorare profundă în stratul nobil al 
civilizaţiei europene, pentru a putea emite pretenţii la recunoaştere şi la un statut 
onorabil. Din această cauză în procesul de scriere a istoriei naţiunii, a unei poveşti 
legitimatoare, corifeii Şcolii Ardelene au plusat pe teza romanităţii şi continuităţii 
poporului român. Un bun exemplu în privinţa modului în care era văzută de 
către elita intelectuală legătura dintre români şi strămoşii lor, romanii, precum 
şi necesitatea cunoaşterii civilizaţiei şi culturii acestora, îl constituie fragmentul 
următor dintr-un articol de Simion Bărnuţiu publicat în 1853: „coloniile lui Traian nu 

8 Ibidem, p. 273.
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dorm, ci s-au deşteptat spre cunoştiinţă cum că ele încă sînt chemate la o cultură mai 
înaltă omenească, în care numai prin ajutorul limbii materne pot face paşi siguri”9 

Prin urmare, nu e surprinzător că în versiunea greco-catolică, discursul identitar 
se bazează în primul rând pe argumentarea actului unirii cu Biserica Romano-
Catolică, pe evidenţierea unor tuşe „latinizante”, deoarece doar acest element putea 
să-i scoată în relief caracterul aparte, pentru că celălalt aspect, ritul răsăritean, 
subliniază ortodoxia şi implică riscul sumbminării propriei identităţi. Apartenenţa la 
greco-catolicism e prezentată ca o modalitate de subliniere a identităţii occidentale, 
o întreagă istorie justificativă fiind construită, „biserica românească” fiind prezentată 
ca aparţinând încă de la început de Roma, în care îşi are originile, fiind smulsă 
vremelnic, prin intrigile străinilor, din sfera de civilizaţie de care aparţinea în mod 
firesc.10 În absenţa unei tradiţii statale şi a unei elite nobiliare, „istoria naţiunii” se 
confundă în mare parte cu „istoria bisericii româneşti” şi a luptei acesteia pentru 
apărarea şi afirmarea identităţii latine a românilor. 

Clerul, greco-catolic dar mai ales cel ortodox, a folosit multă vreme limba slavonă 
şi alfabetul chirilic. Odată cu descoperirea şi valorizarea latinităţii, trecerea la limba 
română şi mai apoi şi la alfabetul latin, a constituit o mare problemă ideologică 
şi identitară. Necesitatea construirii unei limbi potrivite identităţii poporului şi 
unificată, determină un amplu demers de latinizare a limbii, curăţare de slavisme, 
şi standardizare. Confecţionarea unei limbi latinizate, pure, e privită ca un proces 
de redescoperire a limbii originare, de înlăturare a efectelor şi urmelor vitregiilor 
istoriei şi este analoagă procesului de confecţionare a unei identităţi latine pure prin 
eradicarea, prin intermediul scrisului istoric, a oricăror urme dacice. Propun spre 
exemplificare un fragment care vorbeşte de o legendară trecere de la alfabetul latin, 
atât de natural românilor, înspre cel chirilic, datorită unui complot: „(Mitropolitul 
Theoctist) socoti că de vor mai ţine românii slovele cele lătineşti, având şi italianii 
aceleaşi slove, vor scrie aceştia cărţi în partea făcutei uniri, care cititndu-le românii, 
se vor pleca a se uni cu romanii şi cu ceilalţi italiani, ai lor fraţi, şi aşa va scădea 
treaba grecilor [...] Neîndoit lucru este că izvorul a toată nefericirea românilor se 
trage din urgia grecilor, şi după dânşii a sîrbilor, cea asupra românilor şi a tuturor 
italianilor”.11 Chestiunea limbii şi alfabetului se împleteşte cu chestiunea originilor 
şi a confesiunii articulând discursul identitar şi conferindu-i coerenţă. Niciuna 
din aceste chestiuni nu poate fi înlăturată fără a afecta profund „fiinţa naţională”, 
în opinia „părinţilor” naţiunii moderne, tocmai stricarea acestui intim echilibru 
triunghiular fiind o cauză majoră a înapoierii actuale.

Conştienţi fiind de rolul înfiinţării Bisericii Greco-Catolice în dezvoltarea naţiunii 
române, clericii au valorificat în discursul identitar acest aspect atât de important 
pentru dezvoltarea conştiinţei naţionale. Este scoasă în relief „tradiţia” legăturii cu 

9 Gheorghe Bogdan-Duică, Viaţa şi ideile lui Simion Bărnuţiu, Bucureşti, Ed. Cultura 
Naţională, 1924, p. 203.

10 Sorin Mitu, op.cit., pp. 375-379.

11 Petru Maior, Istoria pentru începutul românilor în Dachia, I-II, Ed. Albatros, Bucureşti, 
1970, pp. 68-69.
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Roma şi vocaţia occidentală a românilor, precum şi particularitatea lor, datorată 
ritului oriental.12 Concurenţa cu cealaltă biserică care avea de partea sa argumentul 
continuităţii, a generat confecţionarea unei istorii a „greco-catolicismului” românilor 
anterior secolului al XVIII-lea13, încercând astfel să confişte prestigiul vechimii şi 
al legăturii tradiţionale dintre instituţia bisericii şi lumea românească.

Concurat în a doua jumătate a secolului al XIX-lea nu numai de clerul bisericii 
greco-ortodoxe, în plină consolidare prin păstorirea carismaticului episcop (ulterior 
mitropolit) Andrei Şaguna, ci şi de ascensiunea unei elite intelectuale laice tot mai 
solidă şi mai influentă şi a altor forme de organizare – Partidul Naţional Român, de 
exemplu – ce militau pentru drepturile naţiunii14, clerul greco-catolic şi-a apropiat tot 
mai mult discursul de cel al intelectualităţii laice. Schimbările petrecute în Imperiul 
Habsburgic după revoluţia de la 1848 (deceniul liberalismului, pactul dualist din 
1867 ş.a.) au făcut ca problemele politice să fie tot mai mult apanajul unei elite laice, 
deşi biserica rămânea o instituţie fundamentală prin şcolile confesionale pe care le 
păstorea şi prin rolul decisiv pe care îl juca în viaţa comunităţilor.

În a doua jumătate a secolului al XIX-lea pentru intelectualitatea laică, adeptă 
a tipului naţional de solidaritate şi identitate colectivă, pe fundamente etnico-
lingvistice herderiene, biserica şi religia (precum orice compartiment al vieţii 
spirituale) sunt subsumate naţionalităţii, devenind asemeni istoriei, tradiţiei sau 
culturii, simplii factori de expresie a principiului naţional15 Astfel că prinde contur 
o formulă identitară ce se inspira din situaţia bisericii greco-catolice şi din discursul 
anumitor clerici, şi care propunea fuziunea celor două biserici într-o „biserică 
românească” (idee propusă şi în euforia patriotică din timpul revoluţiei de la 1848), 
veritabilă instituţie a naţiunii. Această temă a fost valorificată în ambele versiuni 
confesionale. Plasându-i pe români în afara disputelor dintre catolici şi ortodocşi, 
legaţi prin mitul poporului născut creştin, de însăşi esenţa doctrinară nealterată de 
disensiuni dogmatice, această formulă face apel la conservarea unei tradiţii specific 
româneşti. Însă în rândul clerului ambelor confesiuni această formulă era privită ca 
posibilă doar prin convertirea celeilalte, în acest sens greco-catolicii considerându-
se mai aproape de formula propusă. Având caracterul răsăritean comun ambelor 
confesiuni, fapt ce permite distanţarea de universalismul roman, originile latine 
ce salvează diluarea în marea slavonă din jur, şi în acelaşi timp o tradiţie proprie, 
semn al coerenţei, Biserica Greco-Catolică era văzută ca fiind cea mai „naţională”.16

Deşi în ultimele decenii ale secolului frâiele luptei politice sunt preluate de către 
intelectuali laici, veritabili preoţi ai cultului identitar, clerul îi secondează în multe 

12 Keith Hitchins, Afirmarea naţiunii: Mişcarea naţională românească din Transilvania, 
1860-1914, Ed. Enciclopedică Bucureşti, 2000, p. 22.

13 Sorin Mitu, op.cit., p. 378.

14 Keith Hitchins, op.cit., p. 16.

15 Sorin Mitu, op.cit., p. 359.

16 Ibidem, pp. 371-389.
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acţiuni, prestigiul lor fiind folosit din plin în propovăduirea învăţăturii naţionale 
în rândul poporului neştiutor şi de multe ori confuz.

Naţiunea văzută de clerul greco-ortodox.

Pentru biserica greco-ortodoxă înfiinţarea bisericii greco-catolice a însemnat o 
grea lovitură, pe mai multe planuri. În primul rând pierderea unei importante părţi 
a clerului şi a ierarhiei (inclusiv liderul religios), pierderea unei părţi a enoriaşilor şi 
faptul că vreme de câteva decenii s-a considerat că prin unire vechea biserică nu mai 
există, practic fiind în afara unui statut legal. Edictul de Toleranţă emis de împăratul 
Iosif al II-lea în 1781 a fost urmat de o serie de măsuri ce vizau îmbunătăţirea situaţiei 
bisericii greco-ortodoxe şi fidelizarea clerului.

Apariţia şi dezvoltarea chestiunii naţionale prinde clerul greco-ortodox în plan 
secund până la instaurarea episcopului Andrei Şaguna care în contextul revoluţiei 
de la 1848 reuşeşte să se impună ca reprezentant politic al românilor, victorie de 
prestigiu în duelul cu greco-catolicii. Pe lângă demersurile ce vizează reformarea 
clerului, pune bazele discursului identitar în varianta ortodoxă, formula sa făcând 
carieră şi după unirea cu Regatul României, în linii mari animând chiar şi în prezent 
cercurile tradiţionaliste fascinate în măsură apropiată de trupul şi altarul patriei 
respectiv trupul şi altarul bisericii.

Inspirându-se din tradiţia bizantină, a dedus simbioza dintre popor şi confesiune 
ştiut fiind că în Bizanţ „cetăţenia bizantină nu putea fi concepută în afara apartenenţei 
la ortodoxie: Ortodoxia implica de facto cetăţenia bizantină, chiar şi extra muros la 
frontierele imperiului. Teologia şi concepţia imperială religioasă implicau o confuzie 
între sacru şi profan.”17 Conceptul de naţiune se inspiră din conceptul de etnicitate, 
însă discursul se articulează pe chestiunea universalităţii, etnicitatea nefiind în 
contradicţie cu catolicitatea ci complementară ei.”18 Din acest punct se dezvoltă ideea 
„legii strămoşeşti” ca suflet al neamului românesc, viaţa poporului fiind ghidată 
de tradiţia răsăriteană şi de rânduiala bisericească, fapt ce-i conferă o anumită 
particularitate. „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 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 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 
poate închipui fără naţia 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 

17 Olivier Gillet, Religie şi naţionalism. Ideologia Bisericii Ortodoxe Române sub regimul 
comunist, Ed. Compania, Bucureşti, 2001, p. 142.

18 Ibidem, p. 164.
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Religiei şi Naţiei Române. În credinţa aceasta se întăria Românii, văzând cu ochii, 
că acei Români cari din nenorocire au ajuns la clasa aristocratică, părăsia Religia 
şi naţia lor română şi trecea cu religia nouă şi la naţionalitate nouă.”19

Discursul istoric se articulează pe centralitatea bisericii greco-ortodoxe şi a „legii” 
acesteia, în sânul comunităţii româneşti, constituindu-se în argumentul tare, nucleul 
dur al constructului identitar. Dacă la greco-catolici „latinitatea” e elementul identitar 
central, la ortodocşi este „ortodoxia” – în sensul apartenenţei la Biserica Răsăriteană 
– care fuzionează cu etnicitatea. Având de partea sa tradiţia, discursul clerului greco-
ortodox vede în biserică o realitate organică crescută laolaltă cu naţiunea, şi nu o 
opţiune asumată într-un anumit moment. Discursul lor, ofensiv, denunţă unirea 
religioasă descriind-o ca pe o dezbinare a naţiunii20, schimbarea confesiunii fiind 
văzută ca o pierdere a identităţii româneşti, în acest sens fragmentul de mai sus 
dând ca exemplu noblimea românească medievală ce şi-a pierdut „naţionalitatea” 
prin adoptarea calvinismului. 

În privinţa adoptării alfabetului latin, deşi s-au opus până în a doua jumătate a 
secolului al XIX-lea, văzând în alfabetul chirilic o specificitate a identităţii ortodoxe 
şi implicit a identităţii naţionale21, au sfârşit prin a-l adopta, după multe dueluri şi 
denunţări a caracterului inovator pe care această schimbare îl presupune. În această 
privinţă a jucat un rol important intelectualitatea laică ce dorea o mai clară delimitare 
de lumea slavonă şi valorificarea vocaţiei occidentale, datorată originii latine, a 
naţiunii române. Acest compromis probează natura confecţională a identităţii 
naţionale, precum şi impunerea şi consolidarea lentă a unei viziuni laice asupra 
naţiunii. Renunţarea la o componentă, considerată până mai ieri fundamentală în 
exprimarea şi consolidarea identităţii confesionale (implicit şi naţionale) ţine de 
regimul de istoricitate al instituţiei bisericii.

Un alt aspect important în privinţa raportului dintre confesiune şi naţiune îl 
presupune caracterul particularist-naţional al organizării bisericii răsăritene, opus 
universalismului catolic.22 Şaguna şi urmaşii săi s-au preocupat mult de argumentarea 
acestui aspect, ideea că „biserica orientală e naţională”23 subliniind, în viziunea lor, 
compatibilitatea dintre ortodoxie şi naţiune. Aceste idei şi argumente au jucat un 
rol esenţial în evoluţia naţionalismului românesc în prima jumătate a secolului XX 
când în cadrul României Mari de după Primul Război Mondial, greco-ortodoxia a 
avut şi suportul statului, precum şi argumentul majorităţii demografice, datorită 
faptului că celelalte provincii erau majoritar ortodoxe.

Ca şi în cazul greco-catolicilor, preotul devine un model de patriotism, de 
devotament şi acţiune. Sau, se poate spune, că într-un fel patriotismul devine o 

19 Andrei Şaguna, Istoria Bisericei Ortodoxe Române, Sibiu, 1860, pp. 123-125.

20 Sorin Mitu, op.cit., p. 380.

21 Ibidem, p. 346.

22 Ibidem, p. 384.

23 Teodor V. Păcăţian, Cartea de aur sau luptele politice-naţionale ale românilor de sub 
coroana ungară, ed. a II-a, I, Sibiu, 1904, p. 624.
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condiţie esenţială pentru vrednicia unui preot. Naţiunea trebuie păstorită pe calea 
comuniunii şi a mântuirii. O serie de atribute ale bisericii sunt proiectate asupra 
naţiunii, angajarea în mundan capătă un sens religios, devine o misiune conformă 
cu rânduiala divină. Astfel că „mesianismul naţional şi obsesia împărăţiei sfinte 
vor deveni unul din principalele păcate istorice ale creştinătăţii ortodoxe.”24 Preotul, 
mărturisitor şi propovăduitor al adevărului creştin, propune noi adevăruri celor 
păstoriţi. Istoria Naţiunii devine o veritabilă „evanghelie” propovăduită în şcolile 
confesionale, care responsabilizează clerul şi poporul. Preotul are astfel datoria 
de a „mărturisi” acest adevăr, de a combate pe „ereticii” care susţin altceva, de 
a nu pregeta să se sacrifice pentru naţiune. Dimensiunea sa de mărturisitor şi 
promotor al crezului religios e parazitată de aceste adevăruri şi imperative actuale. 
Noi sărbători se inserează în calendarul poporului, noi „sfinţi” sunt propuşi spre 
venerare şi imitare, iar în contextul acestor veritabile „liturghii” politice, preotul e 
însoţit, parazitat şi chiar concurat de noi oficianţi: fruntaşii intelectuali şi politici.25. 
Poporul e hrănit cu noi hagiografii şi povestiri „sfinte” menite să cultive sentimente 
şi devoţiune faţă de referinţa primară: Naţiunea.

Preluarea frâielor luptei politice de către intelectualitatea laică şi înfiinţarea 
Partidului Naţional Român, deşi subsumează apartenenţa confesională identităţii 
etnice, nu reuşeşte să unifice taberele. În contextul în care maturizarea luptei politice 
prin transferarea ei în Dieta Transilvaniei şi mai apoi în Parlamentul de la Budapesta, 
unde românii încep să aibă reprezentanţi, cele două tabere confesionale se regăsesc 
în general în două maniere de acţiune: activism (folosirea cadrului legal actual, deşi 
nemulţumitor, pentru a obţine cât mai multe îmbunătăţiri pentru naţiune) în cazul 
greco-ortodocşilor, şi pasivism (protest prin neimplicare, încercare de boicotare a 
activităţii parlamentare, refuzul compromisului) de către greco-catolici.26

Din păcate spaţiul nu permite dezvoltarea problemelor prezentate, însă ca şi 
concluzie se poate spune că în cazul elitei românilor din Transilvania, deşi au găsit 
locuri comune în elaborarea discursului identitar, deşi au colaborat în anumite 
momente dificile, şi au mimat armonia şi unitatea, reprezentanţii celor două 
confesiuni, precum şi intelectualitatea laică, nu au avut o viziune unitară asupra 
naţiunii. Formarea unei clase politice şi a unei burghezii tot mai active şi mai 
implicate în viaţa Transilvaniei, au făcut ca aspectele politice şi socio-economice 
să ocupe prim-planul problemei naţionale, iar neînţelegerile confesionale să devină 
mai mult preocuparea unor clerici. Aportul clerului la dezvoltarea vieţii politice 
sociale şi economice a românilor transilvăneni, precum şi compatibilitatea acestor 
demersusi cu misiunea sacerdotală, constituie teme care ar merita analizate mai 
amplu. 

24 Mirela-Luminiţa Murgescu, Între „bunul creştin” şi „bravul român”. Rolul şcolii primare 
în construirea identităţii naţionale româneşti (1831-1878), Ed. A 92, Iaşi, 1999, p. 17.

25 Simona Nicoară, Mitologiile revoluţiei paşoptiste. Istorie şi imaginar, Ed. Presa Universitară 
Clujeană, Cluj, 1999.

26 Keith Hitchins, op.cit., p. 106.


