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Biserica şi religiozitatea 

Nicoleta Hegedus 

Credinţa într-o forţă transcendentă care guvernează vieţile oamenilor este una dintre 
structurile arhetipale esenţiale ale existenţei umane, implicaţiile ei diverse constituind 
obiect de studiu pentru multe ştiinţe socioumane. Istoria plasează în spaţiu şi timp reli
giozitatea, contabilizând şi interpretând urmele sale materiale, vestigiile scrise sau 
figurative, în încercarea de a le descifra semnificaţiile în ansamblul devenirii societăţii 

În spectrul larg al subiectelor care se pretează cercetării istorice, imaginarul şi-a 
câştigat de multă vreme un loc important. Însă dincolo de sondarea construcţiilor men
tale (de la ideologiile politice până la mitul longevităţii), scrisul istoric este condamnat 
să elaboreze el însuşi imagini (ale trecutului), pe care le vrea bazate pe izvoare palpabile 
interpretate critic, pentru a fi cât mai apropiate de adevăr, dar care sunt nevoite să treacă 
inevitabil prin lentilele celui care le produce. 

În ceea ce urmează, vor fi prezentate o serie de astfel de imagini identificabile în 
scrisul istoric şi în conştiinţa istorică, referitoare la religie şi la Biserică, aşa cum sunt 
reprezentate ele la români. Subiectul a stat în atenţia istoriografiei româneşti încă de la 
începuturile acesteia, viata religioasă şi instituţia menită să o adăpostească fiind perce
pute ca elemente de bază ale vieţii sociale. Orice sinteză de istorie a românilor cuprinde 
şi referiri la istoria bisericească, fără de care ar rămâne incompletă atât reconstrucţia 
genezei poporului, cât şi cea a evoluţiei sale politico-statale sau culturale. 

Asemenea altor aspecte ale istoriei, viata religioasă a fost deseori trecută prin filtrul 
mitificator al ideologiei naţionaliste (Boia, 2011). Originile latine ale creştinismului, 
prestigiul dat de atributul apostolic, continuitatea, nota de originalitate născută din 
combinarea începuturilor latine cu ritualul bizantin - toate se transformă în pietre de 
temelie ale edificiului identităţii naţionale. "Legea românească" a documentelor medi
evale se transformă în religie „naţională", ortodoxia ocupându-şi locul printre trăsăturile 
de bază ale specificului românesc. Scrisul istoric punctează însă rolul clericilor greco-cato
lici în sedimentarea conştiinţei naţionale, participarea lor la construirea discursului 
identitar fiind considerată, la începuturi, mai activă decât cea a clerului ortodox. Biserica 
Ortodoxă Română şi-a asumat pe deplin acest discurs focalizat pe istorie, contribuind 
la definitivarea panteonului eroilor naţionali, prin glorificarea unor personalităţi ale căror 
fapte politice glorioase au fost completate de importante acte de binefacere în folosul 
Bisericii (Leuştean, 2014). Prin îmbrăţişarea problematicii naţionale, bisericile s-au 
adaptat la noua formă de coeziune socială care la începutul secolului al XIX-lea a depă
şit prin forţă şi intensitate vechile solidarităţi de tip religios (Mitu, 1997) şi care se 
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menţine puternică şi astăzi în spaţiul european, cu toate că este concurată de forme de 
solidaritate bazate pe valori transnationale. 

Împletirea dintre identitatea religioasă şi cea naţională şi-a găsit expresia cea mai 
elocventă în relaţia Bisericii cu statul. Istoria raporturilor dintre cele două entităţi datează 
de la formarea statelor medievale. Colaborarea domnilor cu ierarhia bisericească (legi
timarea puterii politice prin girul oferit de Biserică, pentru care instituţia ecleziastică 
primeşte în schimb protecţie, sprijin material şi dreptul de a fi prezentă în instituţiile 
centrale ale statului) descrie o adaptare în spaţiul românesc a modelului bizantin, defi
nit prin strânsa conlucrare între cele două autorităţi în vederea oblăduirii destinelor 
membrilor aceleiaşi comunităţi (de supuşi ai statului şi de credincioşi ai Bisericii). 
Dinamica raportului stat-Biserică se schimbă odată cu triumful naţionalismului şi cu 
concentrarea eforturilor politice în vederea construirii statului naţional modem. Factorul 
politic a avut tendinţa să subordoneze Biserica tot mai mult şi să o transforme într-un 
instrument pentru atingerea scopurilor sale specifice (Leuştean, 2014). Această tendinţă a 
ajuns la apogeu odată cu instalarea regimului comunist, cu consecinţe dezastruoase pentru 
instituţia ecleziastică. Tradiţionala „conlucrare" s-a transformat în subordonare aproape 
totală, ca preţ plătit pentru dreptul la existenţă (Bucur, 2003 ; Vasile, 2005 ; Gillet, 2001). 

Religia şi Biserica sunt repere ale imaginarului istoric şi sub aspectul dimensiunii 
lor culturale, de la manuscrisele medievale şi lăcaşele de cult, monumente ale artei 
bizantine, până la şcolile mănăstireşti şi confesionale, de la cărţile religioase purtătoare 
ale mesajului creştin de inspiraţie răsăriteană până la curentele filosofice modeme intro
duse în cultura română de personalităţi formate în mediul bisericesc. 

Identităţi religioase 

Creştinismul este unul dintre elementele fundamentale ale autoimaginii construite de 
români, originile sale în spaţiul dintre Dunăre şi Carpaţi fiind plasate chiar în primele 
secole de existenţă ale acestei religii. ,,Românul născut creştin" este o sintagmă adânc 
înrădăcinată în conştiinţa publică, iar istoria Bisericii se împleteşte cu istoria devenirii 
etnice şi naţionale. 

Alături de mitul vechimii creştinismului s-a răspândit şi cel al purităţii şi al conti
nuităţii sale. Religia creştină ar fi fost adusă pe teritoriul Daciei de coloniştii romani, 
unii dintre ei primind învăţătura sfântă direct de la apostoli, iar imaginarul istoric îl 
identifică printre primii propovăduitori ai învăţăturii creştine pe teritoriile locuite de 
români pe Sfântul Apostol Andrei, care şi-ar fi desfăşurat activitatea misionară şi în 
Sciţia Mică (Dobrogea de astăzi) (Păcurariu, 2000, pp. 17-22). Izvoarele arheologice 
nu pot confirma însă această tradiţie, cele mai vechi artefacte creştine cu datare sigură 
provenind mai ales din secolul al IV-lea, fapt explicabil şi prin caracterul clandestin al 
creştinismului în Imperiu până la edictul de toleranţă din 313 (Bărbulescu et al. 
pp. 103-108). 

Creştinismul „apostolic" a fost conservat, asemenea latinităţii, de-a lungul secole
lor III-XIII, perioadă marcată de relativa tăcere a izvoarelor. Tot atunci s-a format 
poporul român, ca urmare a modificărilor aduse fondului daco-roman de migraţia 
popoarelor. Cele mai vizibile şi mai durabile influenţe au fost lăsate de migratorii slavi, 
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urme care se regăsesc în limbă, obiceiuri şi, nu în ultimul rând, în ritualul creştin. 
Creştinarea cu rezonanţe latine (ea însăşi percepută ca o dovadă a vechimii creştinismu
lui la români) a fost urmată de includerea românilor în aria de civilizaţie bizantină. 

După destrămarea Imperiului Roman de Apus şi reconfigurarea Europei ca o conse
cinţă a migraţiilor - o reorganizare politică, economică şi culturală în urma căreia au 
rezultat marile popoare europene-, în Vest s-au conturat treptat realităţi diferite faţă de 
Răsăritul bizantin, fapt sesizabil şi în cazul organizării Bisericii creştine. "Marea 
Schismă", asociată din raţiuni didactice cu anul 1054, a fost cauzată de o serie de trans
formări structurale în urma cărora s-au conturat diferenţele bine-cunoscute dintre Occident 
şi lumea orientală. 

Din cauza discreţiei surselor, este dificilă reconstituirea procesului bizantinizării 
religioase a românilor. Analiza lingvistică a vocabularului bisericesc arată că termenii 
de bază ("biserică", ,,botez", ,,cruce", ,,creştin", "Dumnezeu") sunt de origine latină, 
însă majoritatea cuvintelor care descriu ritualul provin din slavonă (,,moaşte", "muce
nic", ,,stareţ", ,,duhovnic"). Se poate presupune că ritualul bizantin a fost preluat de 
români după creştinarea bulgarilor de la sud de Dunăre şi după adoptarea de către 
aceştia a tradiţiei bizantine în limba slavonă (Bărbulescu et al., 1998, p. 195). O influ
enţă bizantină semnificativă venea dinspre Dobrogea, recucerită de Imperiu în 
secolele X-XI (Pascu şi Theodorescu, 2010, pp. 500-505). Cert este că în secolul 
al XIV-lea, când reapar în izvoarele scrise, românii sunt practicanţi ai creştinismului 
răsăritean în limba slavonă. Creştinarea a fost urmată, în mod firesc, de organizarea 
instituţiei bisericeşti. 

Pentru secolele premergătoare întemeierii statelor medievale româneşti, izvoarele 
arheologice şi mărturiile indirecte provenite din cancelariile străine atestă prezenţa în 
spaţiul nord-dunărean a unor aşezăminte ecleziastice şi a unei vieţi monahale (Pascu şi 
Theodorescu, 2010, p. 646). În Dobrogea, în secolele IV-VI Biserica creştină era orga
nizată sub formă de episcopie, iar după întreruperea cauzată de migraţii şi recucerirea 
de către Imperiul Bizantin, în secolele X-XI, viaţa religioasă era coordonată de Mitropolia 
din Dristra şi mai târziu de cea din Vicina (Pascu şi Theodorescu, 2010, pp. 500-505). 
Odată cu centralizarea statală şi naşterea Ţării Româneşti şi a Moldovei, voievozii şi-au 
consolidat puterea politică şi prin organizarea Bisericii. În Ţara Românească, voievodul 
Nicolae Alexandru (1352-1364) a fondat, cu acordul Constantinopolului, Mitropolia 
Valahiei, cu sediul la Argeş. Acest act al voievodului, dincolo de pietatea religioasă, a 
avut puternice implicaţii politice. Încă de la înfiinţarea lor, Ţara Românească şi Moldova 
se aflau în aria de expansiune a Regatului Ungariei, care îşi asumase, pe baza unei 
împuterniciri papale, misiunea „apostolică" de convertire la catolicism a schismaticilor 
din teritoriile vecine. Sub pretextul „războiului sfânt", regele Ungariei a urmărit extin
derea graniţelor regatului său. Din această perspectivă, alegerea voievodului român de 
a-şi căuta consacrarea la Constantinopol, şi nu la Roma, ca şi de a organiza pe teritoriul 
voievodatului său o Biserică de tip răsăritean, subordonată Patriarhiei ortodoxe, are şi 
semnificaţia unei distanţări de Regatul Ungariei. În Moldova, acţiuni similare au fost 
întreprinse de Petru I, care a înfiinţat Mitropolia Moldovei în 1386-1387 (Pop, 1994). 

Organiza,rea instituJională ne este relevată de izvoarele istorice, dar manifestările de 
zi cu zi ale religiozităţii mulţimilor sunt greu de surprins pentru că lasă puţine urme 
scrise. Ştim însă că sensibilitatea medievală era măcinată de perspectiva terifiantă a 
osândei veşnice, iar promisiunea mântuirii conferea Bisericii Creştine şi slujitorilor ei 
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o putere care depăşea cu mult sfera spirituală. Autoritatea Bisericii era incontestabilă 
într-o societate care se defmea în primul rând prin atributul său religios. Religia trăită, 
cea a masei credincioşilor, diferea însă de prevederile rigide ale dogmei, creştinismul 
societăţilor tradiţionale fiind modelat de ritualuri şi simboluri, în care elementele mito
logice se împletesc cu religia, dând naştere "creştinismului cosmic" descris de Mircea 
Eliade (Avram, 1999, p. 472). Pentru cei mai mulţi, identitatea religioasă însuma aşadar 
mai puţin dogmele abstracte ale ortodoxiei şi mai mult ritualurile moştenite din gene
raţie în generaţie, mai ales în condiţiile slabei alfabetizări a credincioşilor şi ale pregă
tirii precare a preoţilor meniţi să-i îndrume în materie de credinţă (Nicoară, T., 2001, 
pp. 81-109). Necesitatea definirii identităţii religioase, a familiarizării credincioşilor cu 
elementele dogmatice specifice unei anumite religii apare atunci când religia tradiţională 
se vede concurată, atunci când apare pericolul pierderii credincioşilor în favoarea altei 
confesiuni. În secolele XVI-XVII, ortodoxia s-a confruntat cu prozelitismul Reformei 
şi cu ofensiva catolică a Contrareformei. Cei mai expuşi acestor tentative de convertire 
au fost românii transilvăneni. 

Transilvania a fost cucerită de Regatul Ungariei în secolele XII-XIII, iar populaţia 
românească de religie ortodoxă trăia alături de maghiarii, secuii şi saşii catolici. Sistemul 
feudal al celor trei naţiuni privilegiate îi excludea pe români, ţărani în marea lor majo
ritate. În secolul al XVI-lea, Reforma câştigă teren în Transilvania transformată în 
principat autonom sub suzeranitate otomană, iar Dieta ţării include cele trei noi orientări 
reformate (calvinismul, luteranismul şi unitarianismul) printre confesiunile legale, alături 
de catolicism, ortodoxia fiind doar „tolerată", iar clerul ei privat de privilegii. Izvoarele 
epocii îi caracterizează pe români prin limba şi mai ales prin religia lor, credinţa orto
doxă devenind credinţă "românească" (Pop, 1995). La sfârşitul secolului al XVII-lea 
Transilvania a ajuns sub stăpânire habsburgică, iar Viena a încercat să se impună în faţa 
stărilor ardelene, majoritatea protestante, prin sprijinirea catolicismului şi prin atragerea 
românilor la această confesiune, în schimbul asigurării pentru clerul românesc a acelo
raşi privilegii economice şi sociale de care se bucura clerul confesiunilor recepte. În 
această misiune, autorităţile habsburgice au fost sprijinite de iezuiţi, care au reuşit să 
convingă înaltul cler ortodox românesc să accepte unirea cu Biserica Catolică 
adoptarea celor patru puncte de la Florenţa (primatul papal, existenta purgatoriului, 
azima pentru cuminecare, purcederea Spiritului Sfânt de la Tatăl şi de la Fiul). Cele 
două diplome ale unirii, emise în 1699 şi 1701, marchează naşterea noii Biserici 
,,Româneşti", unită în credinţă cu Biserica Romei, dar rămasă fidelă ritului răsăritean. 
Înaltul cler condus de mitropoliţii Teofil şi Atanasie a optat pentru unire, iar construirea 
şi consolidarea identităţii noii Biserici s-a realizat abia în deceniile următoare, când s-a 
dovedit că doar o parte a clerului şi a credincioşilor români transilvăneni a aderat de 
fapt la noua confesiune. 

În 1744, călugărul sârb Visarion Sarai a sosit în sudul Transilvaniei, venind din 
Banat, şi a predicat sătenilor că ortodoxia este adevărata credinţă care duce spre mân
tuire şi că sfmtele sacramente săvârşite de preoţii uniţi nu au nici o valoare. Văzându-şi 
mântuirea în pericol, mulţi români s-au pronunţat categoric împotriva unirii religioase, 
unii dintre ei au declarat că nu ştiau că preoţii lor au trecut la catolicism şi că ei înşişi 
sunt consideraţi uniţi. Mitropolia sârbească de la Karlowitz, dar şi bisericile ortodoxe 
din Ţara Românească şi Moldova le-au oferit sprijin în vederea persistenţei în ortodoxie, 
furnizându-le cărţi religioase sau hirotonisindu-le preoţii (Hitchins, 1987, pp. 30-41). 
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discurs identitar prin 

price  (1750, 1816), Dialogul uce
 (1760), 

 (1780), Poslania lui Niceta Horvat (1787), , 
Catehismele cele Mari

scri

Acţiunile lui Visarion Sarai şi cele similare săvârşite de un alt călugăr, Sofronie, 
câţiva ani mai târziu au avut consecinţe atât în ceea ce priveşte definirea identităţii 
ortodoxe, cât şi a celei greco-catolice. Anchetele efectuate de autorităţi în satele în care 
s-au înregistrat conflicte au arătat cum îşi defineau identitatea religioasă cei care s-au 
pronunţat împotriva unirii. Aceştia evidenţiau vechimea confesiunii lor ortodoxe, carac
terul ei moştenit de la generaţiile anterioare, ritul grecesc, răsăritean, punând accent pe 
vechime şi continuitate, în contradicţie cu ceea ce însemna unirea religioasă, asociată 
cu noutatea şi schimbarea (Miron, 2014). 

Pentru vizualizarea imaginii, vă rugăm să consultaţi volumul nr. 

3 al Enciclopediei imaginarii/or din România. Volumul a fost 

publicat la Editura Polirom în anul 2020 şi poate fi achiziţionat de 

aici: https://www.polirom.ro/web/polirom/carti/-/carte/7315. 

Pentru clerul unit a devenit clară necesitatea elaborării unui 
care să familiarizeze credincioşii cu elementele distinctive ale noii religii, dar în acelaşi 
timp să-i convingă de legitimitatea noii credinţe, care nu le punea mântuirea în pericol 
şi nici nu era străină tradiţiei româneşti. Mesajul transmis prin cărţi teoretice şi de cult, 
catehisme sau predici avea scopul de a familiariza credincioşii cu denominaţia, dogma, 
ritul, de a evidenţia legătura cu scrierile patristice şi cu istoria. Articuluşurile cele de 

ale lui Gherontie Cotare ( 17 46), Floarea adevărului 
nicului cu dascălul (1755-1763), Păstoriceasca poslanie 
despre sfânta unire 

Întrebări şi răspunsuri 
Învă/ătura creştinească 

etc. reiau de-a lungul anilor 1750-1850 acelaşi mesaj, urmărind 
să educe prin repetiţie constantă. Scopul acestui discurs religios era prezentarea elemen
telor noi aduse de unirea religioasă ca nişte adevăruri care se regăsesc în operele 
itorilor patristici ai Răsăritului. Credincioşii erau chemaţi să înţeleagă că unirea este 
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adevărata credinţă, cea care propovăduieşte învăţăturile lui Christos însuşi, iar trecerea 
la catolicism nu însemna o ruptură cu tradiţia, ci o revenire la credinţa originală. Alături 
de familiarizarea credincioşilor cu preceptele de bază ale credinţei, s-a pus mereu accen
tul pe ataşamentul Bisericii Unite faţă de ritul răsăritean, subliniindu-se că unirea s-a 
tăcut în credinţă, şi nu în rit. Păstrarea ritului era esenţială pentru ca noua confesiune 
să aibă şansa de a se impune în lumea satelor. Discursul identitar elaborat de clerul unit 
s-a dovedit a fi unul de succes pe termen lung, Biserica Greco-Catolică românească 
edificându-şi o identitate solidă, capabilă să reziste mai târziu persecuţiilor regimului 
comunist (Ghişa, 2006). 

Pe termen scurt, unirea religioasă nu a împlinit nici speranţele autorităţilor austriece, 
nici pe cele ale românilor. Mulţi români s-au opus unirii şi au luptat pentru păstrarea 
confesiunii ortodoxe, împărăteasa Maria Tereza fiind nevoită să accepte această realitate 
şi să numească în 1761 un episcop pentru ei, după mai multe decenii de dezorganizare 
instituţională. Românii uniţi nu au obţinut drepturile politice promise din cauza opoziţiei 
hotărâte a Dietei ardelene. Marele lor câştig a fost în primul rând pe teren cultural. 
Tinerii uniţi au primit acces în şcolile romano-catolice din Ardeal (Colegiul Iezuit din 
Cluj, Colegiul Piarist din Bistriţa), iar cei mai talentaţi dintre ei au avut posibilitatea 
să-şi desăvârşească studiile în străinătate, la Roma şi Viena, intrând în contact cu curen
tele de idei ale epocii, ceea ce le-a deschis calea spre o activitate intelectuală în spirit 
iluminist (Hitchins, 1987, pp. 50-65). Această nouă elită formată la mijlocul secolului 
al XVIII-lea a pus bazele unui discurs în care solidaritatea religioasă a fost subsumată 
unui alt tip de solidaritate, bazată pe conştiinţa unei istorii comune, a împărtăşirii unei 
culturi specifice şi a unui destin comun. 

Biserică şi naţiune 

Relaţia dintre identitatea religioasă şi cea naţională a fost susţinută de scrisul istoric încă 
de la primele istorii culte ale epocii moderne, ideea unei legături organice între etnie şi 
religie fiind preluată şi dezvoltată şi în discursul identitar al Bisericii Ortodoxe. Formula 
ortodoxiei ca „lege românească" apare în textele medievale referitoare la românii din 
Transilvania ca urmare a observării empirice a unei caracteristici care îi diferenţia pe 
români de celelalte etnii prezente în acest spaţiu şi a transformării acelei trăsături în 
element specific de identificare a grupului etnic. Odată cu triumful ideologiei naţionaliste, 
atributul îşi schimbă valenţele, religia devine salvatoarea şi ocrotitoarea fiinţei naţionale, 
identitatea religioasă - parte componentă a specificului naţional, iar Biserica Ortodoxă 
îşi asumă misiunea de slujitoare a intereselor naţiunii şi de matcă a culturii române, 
devenind ea însăşi „naţională". Pornind de la această concepţie şi-au tăcut loc în dez
baterea publică idei precum contestarea caracterului „românesc" al altor confesiuni 
îmbrăţişate de români sau respingerea unor modele şi produse culturale care proveneau 
din mediul catolic, în virtutea incompatibilităţii lor cu spiritualitatea ortodoxă. 

Discursul identitar na/ional rămâne tributar clerului unit ardelean, care a iniţiat opera 
de făurire a unei conştiinţe naţionale, operă preluată mai apoi de laici. Elita intelectuală, 
la rândul ei, a consolidat rolul religiei în definirea specificului naţional. Aşezarea de 
către unele curente autohtoniste interbelice a ortodoxiei în fruntea trăsăturilor care 
descriu identitatea etnică reprezintă punctul culminant al acestei tendinţe. 



110 IMAGINARUL ISTORIC
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jinul unirii religioase, iar  continuitatea

Teoria modernistă plasează începuturile naţionalismului în secolul al XVIII-lea. 
Iluminismul a avut puterea să clatine supremaţia religiei şi să determine schimbări majore 
în gândirea politică şi în viziunea asupra societăţii, dând naştere, în multe părţi ale 
Europei, unui program de reforme cu spectru larg care vizau transformarea acesteia în 
spirit modern. Cultul raţiunii şi accentul pus pe educaţie au pregătit terenul pentru 
definirea de către filosofii romantici a naţiunii etnice bazate pe conştiinţa unităţii de 
limbă, de istorie, de tradiţii şi obiceiuri. În epoca modernă, identitatea naţională a reu
şit să îşi subsumeze identitatea religioasă, incluzând-o printre componentele sale de bază 

Deşi formal s-a menţinut pretenţia la universalitate a religiei creştine, odată cu cen
tralizarea politică şi naşterea statelor medievale bisericile „locale" s-au implicat în viata 
politică şi au pus binele statului propriu adesea mai presus de interesele Vaticanului sau 
ale Constantinopolului. Atunci când naţionalismul s-a transformat din curent literar şi 
cultural în ideologie politică dominantă, Biserica s-a implicat în lupta pentru dezidera
tele naţionale, ocupând în viata politică un rol pe care atât clerul, cât şi elita laică îl 
considera „predestinat". 

Teologii greco-catolici români din Transilvania au căutat argumente istorice în spri-
originea latină şi s-au constituit în piloni de 

susţinere atât pentru identitatea religioasă, cât şi pentru cea naţională. Cele două concepte 
susţineau ideea unităţii poporului român, bazată pe originea comună şi pe păstrarea 
identităţii culturale de-a lungul secolelor de migraţii şi dominaţii străine. Primul inte
lectual care a utilizat argumentul continuităţii pentru a pretinde drepturi politice şi 

economice mai ales pentru clerul unit, dar şi pentru laici a fost episcopul Inochentie 
Micu Klein. Concepţia sa despre naţiune era încă ambiguă, el utiliza termenul atât în 
sensul medieval de grup privilegiat, cât şi în sensul modern, referindu-se în unele peti
ţii la români ca la o comunitate etnică unită prin limbă şi istorie. Universul ideatic 
etalat de Micu Klein reflectă în mod grăitor „evoluţia de la confesional la naţional" 
(Bărbulescu et al., 1998, p. 307). Concepţia sa a fost dezvoltată de autorii cărţilor menite 
să contribuie la consolidarea identităţii greco-catolice. Petru Pavel Aron, Gherontie 
Cotore şi alţi teologi uniţi educaţi la Roma şi Viena şi familiarizaţi cu curentele de idei 
europene au făcut legătura între latinitatea poporului român şi Biserica Romei. Cultura 
bizantină nu a fost însă abandonată, ataşamentul faţă de aceasta reieşind din intransigenta 
cu care clerul unit se opunea oricărei tentative de latinizare a ritului, de accentul pus 
pe păstrarea tradiţiei răsăritene în ritualul religios (Hitchins, 1987, pp. 54-61). 

Înaltul cler unit din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea şi de la începutul 
secolului al XIX-lea, ca exponent al Iluminismului românesc, a dat prima definiţie 
modernă a identităţii naţionale. Samuil Micu, Petru Maior, Gheorghe Şincai, Ioan 
Budai-Deleanu sunt autorii primelor istorii savante în care, în continuarea unor idei 
vehiculate încă în cronicile secolului anterior, se pune accentul pe originea latină a 
poporului şi a limbii, dar şi a creştinismului, subliniindu-se că unii strămoşi au fost 
creştinaţi la Roma direct de către apostoli. Existenţa continuă a urmaşilor coloniştilor 
romani în spaţiul dintre Dunăre şi Carpaţi, privilegiul de a fi primii stabiliţi aici, în 
raport cu celelalte popoare conlocuitoare în Transilvania devin argumente importante 
în lupta pentru drepturi politice. Discursul naţionalist se propagă în toate spaţiile 

locuite de români, iar conştientizarea apartenenţei la aceeaşi naţiune va genera un 
program politic unionist în Principate. 
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Pentrn vizualizarea imaginii, vă rugăm să consultaţi volumul nr. 

3 al Enciclopediei imaginariilor din România. Volumul a fost 

publicat la Editura Polirom în anul 2020 şi poate fi achiziţionat de 

aici: https://www.polirom.ro/web/polirom/carti/-/carte/7315. 

Schimbarea de mentalitate a lăsat însă puţine urme în viaţa de zi cu zi a populaţiei 
şi în special în modul de gestionare a vieţii religioase. Sub influenţa Iluminismului, s-a 
pus mai mult accent pe pregătirea adecvată a preoţilor în toate ţinuturile locuite de 
români. În Transilvania s-au organizat şcolile de la Blaj pentru clerul unit, iar în Ţara 
Românească şi Moldova regimul fanariot s-a implicat tot mai mult în viaţa Bisericii, cu 
scopul introducerii unor reforme. Constantin Mavrocordat a luat o serie de măsuri menite 
să întărească poziţia clerului şi a instituţiei ecleziastice (scutirea de obligaţii servile şi 
de biruri, instrucţia clerului inferior etc.). Spre sfârşitul secolului al XVIII-lea, preoţia 
începea să fie condiţionată de absolvirea unei şcoli speciale (Bărbulescu et al. 
pp. 314-317). Aceste măsuri, precum şi răspândirea cărţilor de popularizare a unirii 
religioase sau a celor de apărare a ortodoxiei, tipărirea lor în număr tot mai mare în 
limba română au contribuit la îmbunătăţirea cunoştinţelor dogmatice, însă pentru marea 
majoritate a populaţiei ritualurile şi practicile religioase tradiţionale continuă să ocupe 
un loc central. Participarea la liturghia de duminică, marcarea prin ritualuri religioase 
a principalelor momente din viaţa omului (naştere, căsătorie, deces), respectarea pos
tului, cultul icoanelor, al sfinţilor şi al moaştelor, superstiţiile şi farmecele etc. sunt 
definitorii pentru religia „trăită". În acelaşi timp, în discursul elitei intelectuale religia 
începea să fie subsumată solidarităţii de tip etnic. 

Pentrn vizualizarea imaginii, vă rngăm să consultaţi volumul nr. 

3 al Enciclopediei imaginariilor din România. Volumul a fost 

publicat la Editura Polirom în anul 2020 şi poate fi achiziţionat de 

aici : https://www.polirom.ro/web/polirom/carti/-/carte/7315 . 
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Generaţia paşoptistă a îmbrăţişat ideologia naţionalistă în spirit romantic. Mişcările 
revoluţionare au fost coordonate mai ales de elita laică în plină formare, dar şi clerul 
înalt s-a implicat în lupta pentru dezideratele naţionale. Andrei Şaguna a prezidat 
Adunarea Naţională de la Blaj alături de episcopul unit, capii celor două Biserici româ
neşti din Transilvania asumându-şi rolul de lideri formali ai mişcării politice (în mod 
semnificativ, dezideratul naţional depăşea în importanţă conflictele de natură religioasă). 

Episcopul (apoi mitropolitul) Andrei Şaguna a avut un rol important în definirea 
identităţii ortodoxe, concomitent cu desăvârşirea organizării interne a Bisericii şi cu 
recunoaşterea autonomiei sale în relaţia cu statul. În viziunea lui Şaguna, principala 
trăsătură a poporului român era ataşamentul puternic faţă de confesiunea ortodoxă. Acest 
ataşament indestructibil a fost cheia păstrării identităţii sale etnice de-a lungul timpului, 
iar cultura de inspiraţie ortodoxă este în deplină afinitate cu spiritul românesc. De aceea, 
Bisericii Ortodoxe Române i se poate atribui un caracter naţional. Şaguna era mândru 
de originea latină a poporului român, dar şi de înclinaţia sa spirituală răsăriteană, fără 
a sesiza vreo inadvertentă între cele două trăsături care defineau originalitatea naţiunii 
române. În lupta sa pentru restaurarea Mitropoliei Ortodoxe şi pentru obţinerea în acest 
mod a independentei faţă de ierarhia sârbească de la Karlowitz, Şaguna s-a folosit, pe 
lângă argumentele de drept canonic, şi de ideea autodeterminării naţionale. Biserica este 
una naţională şi de aceea nu poate fi indiferentă la aspiraţiile cele mai de seamă ale 
naţiunii, iar printre acestea se numără şi independenta faţă de autoritatea religioasă sârbă. 
Ortodocşii români din Transilvania trăiau în "spiritul timpului" şi nu mai puteau accepta 
îndrumarea străină şi nici limba liturgică slavonă. Marele episcop ortodox aprecia că şi 
greco-catolicii aparţineau naţiunii române, de aceea, când a luat cuvântul pentru a sus
ţine revendicările politice ale românilor (la 1848 sau 1863-1864), vorbea în numele 
întregii naţiuni. Era însă un adversar convins al unirii religioase şi considera că Bisericii 
Ortodoxe i s-a făcut o mare nedreptate prin semnarea actelor unirii (Hitchins, 2009, 
pp. 119-132). 

Mitul ortodoxiei ca pavăză a identităţii etnice este spulberat în lucrarea 
, scrisă de Dumitru Drăghicescu şi publicată în 19fJ7. Formulându-şi 

ideile în principal pe baza interpretării realităţilor Vechiului Regat, Drăghicescu consi
dera că românii şi-au păstrat fiinţa naţională nu datorită ortodoxiei, ci în pofida ei, 
întrucât tocmai Biserica Ortodoxă a fost cea care a deschis calea pentru influentele slave 
şi greceşti. Acest prim studiu amplu de etnopsihologie românească oferă o serie de 
consideraţii subiective asupra religiozităţii românilor. Respectul exagerat arătat ritualu
lui şi lipsa oricărei profunzimi filosofice ar fi trăsăturile principale ale acestei religio
zităţi, toleranta românilor în materie religioasă datorându-se tocmai indiferentei faţă de 
aspectele doctrinare. Ceea ce contează cu adevărat pentru români este respectarea cu 
sfinţenie a obiceiurilor care marchează pregătirea pentru lumea de dincolo, pentru viata 
de după moarte, în care cred cu străşnicie. Prin această credinţă se explică ridicarea 
numeroaselor mănăstiri de către domni şi boieri şi înzestrarea lor cu averi considerabile. 
Cultul sfinţilor derivă din obiceiul oriental de a apela la intermediari în vederea obţine
rii unor favoruri de la autorităţi. Anumite concepţii încurajate de ortodoxie, cum ar fi 
accentul pus pe credinţa puternică în defavoarea aplicării practice a preceptelor morale 
sau importanta acordată postului, sunt identificate ca eventuale cauze pentru o trăsătură 
negativă deseori atribuită românilor: ,,lenea" (Drăghicescu, 19fJ7, pp. 357-382). 

Sondarea „modului de a fi" românesc a câştigat teren în dezbaterea de idei din 
perioada interbelică. Realizarea dezideratului unităţii naţionale, dar şi trauma războiului 
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mondial au cauzat nevoia acută de căutare a căilor politice şi ideologice de urmat pen
tru naţiunea întregită, dar şi efortul constant de identificare a trăsăturilor definitorii 
pentru poporul român. Religiozitatea se număra printre aspectele care trebuiau atinse în 
încercarea de a răspunde la întrebarea „cum este românul?", iar teoriile au variat de 
la contestarea religiozităţii „înnăscute" şi respingerea ortodoxiei ca piedică în calea 
dezvoltării culturale şi economice până la identificarea sa cu însuşi „spiritul românesc", 
în cadrul ortodoxismului mistic al . Disputa dintre tradiţionalişti şi moder
nişti, autohtonişti şi europenişti în privinţa imitării Occidentului sau a valorificării 
potenţialului autohton prin permiterea unui progres natural, organic, bazat pe calităţile 
naţionale a animat scena dezbaterilor politice şi intelectuale interbelice. ,,Moderniştii", 
susţinători ai implementării valorilor occidentale în societatea românească, priveau 
ortodoxia ca element în disonanţă cu progresul, caracterul său pasiv şi contemplativ 
opunându-se modernizării. În viziunea lui Eugen Lovinescu, pentru construirea civili
zaţiei române moderne era necesară o aliniere şi pe plan spiritual cu Occidentul 
(Lovinescu, 1997). Autohtoniştii au elaborat teorii diverse privind calea de urmat în 
viitor, punctul lor comun fiind accentul pus pe valorile „româneşti". Constantin 
Rădulescu-Motru vorbea despre naşterea în urma Primului Război Mondial a unui nou 
tip de naţionalism, care nu mai imită vreun model „clasic", ci valorifică fondul spiritual 
specific fiecărui popor. Noul naţionalism, românismul, nu este însă în acord cu orto
doxia, pentru că nu îşi poate atinge scopul ultim - modernizarea societăţii româneşti 
prin valorificarea potenţialului propriu, şi nu prin imitarea străinilor-, dacă identifică 
în continuare spiritualitatea românească cu ortodoxia. Cu toate că „religiozitatea este o 
recomandaţie sigură pentru o cultură înaltă", Biserica Ortodoxă trebuie să se rezume 
exclusiv la menirea sa spirituală şi să nu se implice în luptele duse în numele naţiona
lismului românesc (Rădulescu-Motru, 1992). 

La polul opus al spectrului ideologic al epocii s-au situat Nichifor Crainic şi Nae 
Ionescu, care au identificat ortodoxia ca element definitoriu al specificului românesc, 
suprapunând-o practic etnicităţii. În revista , Crainic şi discipolii săi vorbeau 
despre ortodoxie ca expresie a sufletului ţărănesc (singurul deţinător autentic al spiritu
lui naţional) şi despre nevoia ca arta să exprime acest specific naţional ortodox (Ornea, 

Teologul Dumitru Stăniloae sublinia şi el legătura strânsă dintre religia „strămo
şească" şi românism. Dar mulţi intelectuali laici care s-au pronunţat pe marginea aces
tei probleme tratau ortodoxia ca un fenomen etnocultural, desprinzând-o de latura sa 
dogmatică. Printre ei se numărau Lucian Blaga, Mircea Eliade, Emil Cioran sau Mircea 
Vulcănescu. Deşi nu au lipsit accente extremiste (sesizabile la Nichifor Crainic sau la 
Nae Ionescu), ortodoxismul perioadei interbelice a fost totuşi în principal „o filosofie 
a culturii şi o teorie a dezvoltării" (Zub, 1999). 

Dincolo de scena înflăcărată a dezbaterilor intelectuale, fenomene precum „minunea 
de la Maglavit" se transformă în ecou al religiozităţii maselor, dar arată şi efectul publi
cităţii excesive asupra sensibilităţii religioase, transformând miraculosul în banal prin 
diluare mediatică (Radosav, 1997, pp. 318-319). 

Ortodoxia rămânea confesiunea marii majorităţi a populaţiei şi în România întregită, 
iar Constituţia din 1923 consacra poziţia „dominantă" a Bisericii Ortodoxe. Discursul 
identitar al instituţiei ecleziastice accentua legătura puternică dintre ortodoxie şi etnie, 
dintre Biserică şi naţiune, promovându-se ideea realizării unităţii religioase ca urmare 
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firească a unităţii politice. Unii înalţi ierarhi au lansat către clericii şi credincioşii 

greco-catolici apelul de revenire la Biserica strămoşească. Argumentaţia referitoare la 
necesitatea unităţii religioase se sprijinea pe două puncte principale : înlăturarea nedrep
tăţii produse în 1700 faţă de Biserica Ortodoxă în urma uneltirilor străine şi condiţio
narea progresului naţional de realizarea unităţii bisericeşti (Bucur, 2003, pp. 63-64). La 
discuţiile privind unitatea religioasă au participat şi clericii greco-catolici, care nu 
respingeau ideea unei astfel de unităţi, însă îşi imaginau realizarea ei într-o formă total 
diferită, şi anume unirea cu Roma după modelul conciliului florentin. 

"Reîntregirea" Bisericii Ortodoxe Române prin revenirea în sânul ei a clerului şi 
credincioşilor greco-catolici s-a produs în 1948, prin desfiinfarea Bisericii Greco-Catolice 

în urma unui decret abuziv al statului comunist. Decizia a fost una politică, 
însă ea convenea intereselor Bisericii Ortodoxe, care a secundat statul în acest proces 
(Bucur, 2003, pp. 266-267). Pe de altă parte, opţiunile clerului ortodox în privinţa 
gestionării problemei Bisericii Greco-Catolice erau totuşi limitate, el însuşi fiind nevoit 
să încheie compromisuri dificile în lupta sa pentru supravieţuire, într-un regim care 
pretindea obedienţă totală. În viziunea comunistă, Biserica putea să demonstreze că se 
află cu adevărat "în slujba poporului" numai respectând cu stricteţe directivele statului 
(Bucur, 2003, pp. 152-153). 

Primul pas a fost adaptarea ideologiei Bisericii la noile realităţi politice. 
, lucrare în zece volume scrisă de primul patriarh ortodox al perioadei comuniste, 

Justinian Marina (1948-1977), îndemna clerul să slujească interesele poporului, să se 
implice în lupta pentru pace şi progres, să susţină statul în efortul de construire a socie
tăţii socialiste, care era în deplină concordanţă cu interesele celor mulţi. Biserica trebuie 
să devină una "populară". poate fi considerat o tentativă de „socia
lizare" a Bisericii, după modelul susţinut de noul regim politic (Gillet, 2001, pp. 34-84). 

În faza finală a comunismului românesc, odată cu promovarea de către regimul cea
uşist a unui naţionalism agresiv, cu accente , Biserica Ortodoxă a revenit 
la ideea etnicităţii sale primare, identificând românismul cu ortodoxia. În noul discurs, 
credinţa „strămoşească" devine inseparabilă de poporul român încă de la naşterea sa, 
ambele contabilizând o existenţă bimilenară pe teritoriul vechii Dacii romane. Se sub
liniază că Biserica a sprijinit mereu statul în lupta pentru împlinirea idealului naţional. 
Biserica Ortodoxă s-a aflat de la începuturi în slujba naţiunii române, câştigându-şi 
statutul de unică Biserică "românească" (Gillet, 2001, pp. 176-178). 

Caracterul naţional şi misiunea socială sunt elemente prezente în discursul identitar 
al Bisericii Ortodoxe de multă vreme, ele regăsindu-se şi în viziunea şaguniană. Dar în 
perioada comunistă aceste trăsături "tradiţionale" sunt chemate să justifice supunerea 
Bisericii faţă de stat, într-o încercare de adaptare ideologică la un regim necreştin şi 
anticlerical, precum şi de păstrare a iluziei continuităţii şi respectării tradiţiilor ortodoxe. 

perioada postcomunistă, discursul identitar al Bisericii Ortodoxe reia temele deja 
consacrate : creştinarea poporului român încă de la apariţia sa în istorie ; credinţa orto
doxă ca element fundamental al conştiinţei unităţii de neam, alături de latinitate şi 

continuitate ; Biserica slujitoare a poporului român încă de la naşterea sa şi propovădu
itoare a conştiinţei unităţii naţionale, participantă la lupta pentru unitate politică, prezentă 
la toate momentele cruciale din istoria românilor ; Biserica Ortodoxă ca luptătoare 
pentru realizarea dezideratelor neamului, iar apoi pentru atingerea obiectivelor proprii, 
autocefalia obţinută la 1885 şi ridicarea la rangul de patriarhie în 1925, acte care au 
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crescut prestigiul Bisericii şi al neamului în egală măsură. Biserica Ortodoxă Română 
continuă să-şi afirme caracterul naţional şi să-şi asume misiunea socială într-o societate 
în care factorul religios rămâne de primă importanţă. 

Biserica Greco-Catolică şi-a recâştigat dreptul la existentă, însă deceniile de clan
destinitate au lăsat urme asupra profilului ei identitar. Ataşamentul faţă de puritatea 
ritului răsăritean nu mai este atât de intens, permiţându-se pătrunderea unor 

(rugăciunea rozariului, aspectul noilor biserici construite etc.). Celelalte 
coordonate identitare au rămas însă intacte (cele patru puncte ale unirii, fidelitatea faţă 
de învăţătura transmisă de sfinţii părinti ai Răsăritului, rolul jucat în propovăduirea 
conştiinţei naţionale, în deschiderea faţă de cultura europeană). Acestora li se adaugă 
acum martiriul suferit sub regimul comunist (Ghişa, 2006, pp. 382-385). 

Imaginea Bisericii Ortodoxe Române în perioada comunistă înregistrează în conştiinţa 
istorică accente negative (supunerea servilă faţă de regim, participarea la procesul de 
desfiinţare a Bisericii Greco-Catolice "surori", îmbrăţişarea discursului naţionalist), dar 
sunt prezente şi nuanţările (lupta Bisericii pentru propria supravieţuire, punctarea rezis
tentei faţă de regim a unor clerici etc.). Studierea istoriei sale recente a cunoscut progrese 
importante şi relevă, pe lângă analiza formelor de adaptare la regim, mecanismele prin 
care statul a desfiinţat libertatea instituţiei ecleziastice. Însă perspectiva istorică asupra 
raportului stat-Biserică dezvăluie o interdependenţă permanentă între cele două autorităţi, 
o „colaborare" în care cei doi parteneri nu au fost niciodată egali, primând mereu inte-

Biserică şi stat 

Încă de la apariţia primelor state centralizate medievale, Biserica a colaborat cu puterea 
politică, reprezentată de voievozi, conferindu-i legitimitate şi prestigiu. Atât în lumea 
ortodoxă, cât şi în cea catolică puterea temporală avea nevoie de girul instituţiei care 
deţinea rolul de mesager al voinţei divine, dată fiind importanta primordială a factorului 
religios în societăţile tradiţionale. Ritualul ungerii cu mir şi al încoronării simboliza 
împuternicirea divină dată regelui sau împăratului în vederea guvernării vremelnice a 
credincioşilor. Liderul politic primea uneori atributul de „sfânt", subliniindu-se astfel 
şi mai pregnant rolul său de mijlocitor între societate şi divinitate. 

În lumea bizantină, creştinismul a desăvârşit formele unui cult imperial care îmbina 
tradiţia romană cu despotismul oriental. Împăratul avea nevoie de consacrare din partea 
Bisericii în rolul său de autoritate supremă, oferind în schimb protecţie şi o deosebită 
consideraţie ierarhiei bisericeşti. Colaborarea dintre stat şi Biserică în vederea îndru
mării societăţii creştine reprezintă esenţa „simfoniei bizantine", o simbioză care nu este 
însă perfectă, întrucât împăratul are dreptul să subordoneze Biserica în numele bunei 
funcţionări a societăţii (Popescu, 2008, pp. 33-36). Dacă în Occidentul catolic, cel puţin 
teoretic, Biserica nu permitea intruziunea puterii vremelnice în afacerile sale interne, 
iar raporturile de putere erau definite de rivalitatea constantă dintre papalitate şi rega
litate/imperiu, în Orientul bizantin raporturile de putere se caracterizau prin superiori
tatea factorului politic în fata celui religios. 

Statele medievale româneşti au luat fiinţă într-o perioadă în care societatea creştină 
a Europei apusene era supusă unui proces intens de fărâmiţare, prin constituirea statelor 
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centralizate susţinute de Biserici implicate în urmărirea intereselor locale. Concomitent 
cu unificarea formaţiunilor politice preexistente, voievozii întemeietori s-au concentrat 
şi pe organizarea instituţională a Bisericii ca pilon de susţinere a puterii politice. Opţiunea 
pentru ortodoxie poate fi motivată fără îndoială şi prin raţiuni politice (mod de apărare 
în faţa eforturilor expansioniste ale regelui Ungariei), însă ea confirma orientarea spi
rituală bizantină deja dobândită de populaţie. Spre deosebire de Regatul Ungariei, unde 
întemeietorul statului, Ştefan cel Sfânt, a optat pentru catolicism şi pentru creştinarea 
forţată a supuşilor, voievozii români au decis să sprijine o structură bisericească dezvol
tată în urma convieţuirilor şi influenţelor acumulate în secolele anterioare. 

Înfiinţarea Mitropoliei Ungrovlahiei la Argeş de către Nicolae Alexandru (1352-1364) 
şi mai târziu a celei de la Severin (1370) de către Vladislav Vlaicu (1364-1377) au 
contribuit la afirmarea pe plan extern a noului stat de sine stătător, echivalând cu o 
confirmare a independenţei faţă de Regatul Ungariei. Primii voievozi au inaugurat tra
diţia ridicării de mănăstiri şi a dotării lor cu averi, dar şi pe cea a susţinerii financiare 
a unor lăcaşuri de cult de la muntele Athos şi din alte locuri sfinte ale ortodoxiei. Actele 
de devoţiune creştină au devenit o caracteristică de seamă a instituţiei domniei în cele 
două ţări româneşti (Popescu, 2008, pp. 77-83). 

Actul încoronării, mai simplu şi mai sărac în simbolistică în Ţările Române decât în 
apusul Europei, transmite acelaşi mesaj : domnitorul este alesul lui Dumnezeu pentru 
deţinerea puterii temporale. Însă acest privilegiu vine cu obligaţia de a acţiona mereu 
în spirit creştin şi spre binele societăţii, respectând anumite principii universale. ÎnvăJăturile 
lui Neagoe Basarab către fiul său Theodosie (1519-1521), mostră de filosofie politică 
medievală românească, accentuează valorile creştine ca bază a guvernării. Principele 
trebuie să acţioneze respectând preceptele Bisericii şi să colaboreze cu înaltul cler în 
actul guvernării (Popescu, 2008, pp. 91-109). 

Această colaborare s-a tradus prin participarea înalţilor ierarhi la sfatul domnesc şi 
la divanele de judecată, prin preluarea unor atribuţii judecătoreşti locale de către prela
ţii din fruntea eparhiilor etc. Mitropoliţii erau numiţi în scaun de către domn, în urma 
sfătuirii cu înalţii ierarhi şi cu marea boierime, iar ulterior primeau confirmarea din 
partea Patriarhiei de la Constantinopol. Autoritatea centrală confirma în funcţie episco
pii, egumenii, protopopii, la propunerile înaintate de mitropolit. Domnia a luat o serie 
de măsuri pentru îmbunătăţirea statutului social al micii preoţimi, acordându-i scutiri 
de impozite. În Ţara Românească a secolului al XVII-lea, preoţii de la sate au fost 
eliberaţi treptat de servituţile feudale. De altfel, mitropolitul Antim Ivireanul a stabilit 
în 1714 ca preoţia să fie accesibilă numai oamenilor liberi. Puterea centrală s-a îngrijit 
să reglementeze statutul clerului în raport cu mirenii, cei din urmă fiind datori să presteze 
clacă pentru slujitorii Bisericii. Înaltul cler era prezent la activităţile diplomatice, la 
ceremoniile de la curţile domneşti, mitropolitul ţinea locul domnitorului în perioada în 
care tronul nu era ocupat, având misiunea de a seconda puterea centrală în acţiunile sale 
politice, mai ales în cele cu încărcătură simbolică. Domnia şi Biserica au colaborat şi 
în acţiunile de protejare a ortodoxiei în faţa influenţelor externe, fie ele musulmane, ale 
Reformei sau ale Contrareformei (Cândea, 2012, pp. 756-765). 

, aşezăminte ecleziastice ortodoxe sunt menţionate încă dinainte de 
secolul al XIV-lea, aflându-se din jurul anului 1400 sub îndrumarea Mitropoliei Ţării 
Româneşti. Dar statutul economic şi religios al românilor, care erau mai ales ţărani şi 
"schismatici", a conferit un rol aparte clerului. În secolul al XVI-lea, Reforma a avut 
un succes răsunător printre maghiarii şi saşii ardeleni, iar în structura sociopolitică a 
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principatului autonom s-a consacrat sistemul celor trei naţiuni privilegiate (maghiarii, 
saşii şi secuii) şi al celor patru religii recepte (catolică, luterană, calvină, unitariană), 
sistem juridic din care românii erau excluşi, neavând dreptul la reprezentare politică şi 
nici la privilegii pentru clerul lor. Nobilimea românească, redusă la număr, fie s-a dez
naţionalizat prin convertire la catolicism, fie a decăzut la statutul economic al ţărănimii 
înstărite, iar meşteşugarii şi comercianţii de pe Fundus Regius (,,pământul saşilor") nu 
s-au putut integra niciodată în lumea breslelor săseşti, fiind prea puţini pentru a se 
constitui într-o clasă de mijloc. Multă vreme, aceste realităţi socioeconomice şi politice 
au făcut imposibilă constituirea unei elite laice, clerul reprezentând singura elită capabilă 
să se implice în lupta pentru drepturi politice. 

Un mijloc propice pentru obţinerea unor rezultate palpabile părea să fie, odată cu 
trecerea Transilvaniei sub stăpânire habsburgică, convertirea la catolicism, cu păstrarea 
ritului răsăritean (Hitchins, 2009, pp. 19-23). Inochentie Micu Klein (1692-1768) s-a 
implicat energic în lupta politică, vizând la început revendicarea drepturilor promise 
clerului prin diplomele unirii, dar extinzându-şi treptat cererile asupra tuturor românilor 
ardeleni, în virtutea superiorităţii numerice şi a existentei lor neîntrerupte în acel spaţiu 
încă din Antichitate. Micu Klein urmărea de fapt ridicarea românilor la statutul privi
legiat de care se bucurau celelalte „naţii" conlocuitoare. Episcopul greco-catolic şi-a 
asumat în mod firesc rolul de lider politic, în virtutea funcţiei pe care o deţinea şi pe 
baza unei înţelegeri profunde a momentului istoric. El a formulat primul program poli
tic coerent care urmărea obţinerea dreptului de reprezentare în forurile politice şi admi
nistrative centrale şi locale, folosind argumentul istoric şi cel al dreptului natural. 
Revendicările de ordin politic au fost completate cu revendicări economice pentru 
ţărănimea liberă şi dependentă, dar şi de ordin cultural. Acest program va fi dezvoltat 
ulterior atât de elita ecleziastică, cât şi de cea laică aflată în formare la începutul seco
lului al XIX-lea (Bărbulescu et al., 1998, pp. 305-310). Inochentie Micu Klein reprezintă 
prototipul ierarhului devenit om politic, a cărui moştenire ideologică a avut un lung 
răsunet în mişcarea naţională a românilor din Transilvania. 

Dintre înalţii prelaţi ortodocşi care s-au remarcat pe scena vieţii politice se desprinde 
figura lui Andrei Şaguna, care şi-a asumat dublul rol de lider spiritual şi politic într-o 
perioadă de intense frământări şi transformări în Imperiul Habsburgic, scrisul istoric 
recunoscându-i numeroase merite atât în ceea ce priveşte organizarea Bisericii Ortodoxe 
din Transilvania, cât şi ca purtător de cuvânt al mişcării naţionale. El s-a dedicat con
struirii unui cadru legal cât mai adecvat în vederea desfăşurării activităţilor Bisericii. 
Independenta faţă de Mitropolia sârbă de la Karlowitz, prin 
Ortodoxe româneşti, a crescut mult prestigiul Bisericii Ortodoxe din Transilvania, însă 
Şaguna a înţeles pe deplin ideologia vremii (naţionalismul şi dezideratul emancipării 
naţionale, liberalismul şi urmărirea progresului pe toate planurile) şi necesitatea adap
tării discursului Bisericii la noua formă de solidaritate care ameninţa să depăşească 
religia în importanţă. El considera de asemenea că Biserica nu poate fi indiferentă faţă 
de situaţia socială a credincioşilor săi. Socialul se împletea cu naţionalul în sensul for
mulării unor revendicări pentru români ca naţiune. Însă lupta pentru autodeterminare 
naţională trebuia să fie dusă respectându-se principiile morale şi autoritatea lumească 
legitimă (Hitchins, 2009, pp. 119-132). Andrei Şaguna a urmat căile puse la dispoziţie 
de sistemul politic şi juridic existent în vederea recunoaşterii autonomiei Bisericii sale 
şi s-a pronunţat, pe filiera tradiţiei bizantine, în favoarea respectării regimului politic 
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instaurat în urma acordului dualist din 1867 şi a desfăşurării luptei pentru drepturi 
naţionale în cadrul constituţional oferit de statul maghiar. 

Mitropoliţii şi episcopii celor două Biserici româneşti din Transilvania erau membri 
de drept ai camerei superioare a parlamentului în Ungaria dualistă. Din această poziţie, 
ei au luat cuvântul atunci când pe ordinea de zi se aflau proiecte de legi care priveau 
direct Biserica (legile şcolare, congrua preoţilor, legea liberului exerciţiu religios, legea 
căsătoriei civile etc.), încercând să se opună politicii liberale ce urmărea restrângerea 
autorităţii instituţiei ecleziastice strict la domeniul spiritual. 

În Ţările Române, prezenţa înalţilor ierarhi la adunările politice importante, plasarea 
lor simbolică în fruntea acestora, numirea lor ca preşedinţi ai adunărilor obşteşti (insti
tuite prin Regulamentele Organice) continuă să evidenţieze girul Bisericii faţă de politica 
statului, un stat care din a doua jumătate a secolului al XIX-lea cunoaşte transformări 
succesive pe drumul lung al modernizării. Gravurile de epocă sunt sugestive pentru rolul 
jucat în continuare de Biserică în societate, un rol pe care liberalii îl vedeau însă mai 
mult ca pe unul simbolic decât decizional. 

Pentrn vizualizarea imaginii, vă rngăm să consultaţi volumul nr. 

3 al Enciclopediei imaginarii/or din România. Volumul a fost 

publicat la Editura Polirom în anul 2020 şi poate fi achiziţionat de 

aici: https://www.polirom.ro/web/polirom/carti/-/carte/7315. 

Pentrn vizualizarea imaginii, vă rngăm să consultaţi volumul nr. 

3 al Enciclopediei imaginariilor din România. Volumul a fost 

publicat la Editura Polirom în anul 2020 şi poate fi achiziţionat de 

aici: https://www.polirom.ro/web/polirom/carti/-/carte/7315. 
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După Unirea Principatelor, susţinută activ şi de membrii înaltului cler (mitropoliţii 
erau preşedinţii comitetelor unioniste), clasa politică românească s-a angajat în procesul 
construirii statului naţional modem. Politica de intervenţie a domnitorului în problemele 
interne ale Bisericii, iniţiată sub regimul fanariot, a continuat sub scurta domnie a lui 
Alexandru Ioan Cuza. Prin reformele sale ecleziastice, Cuza a urmărit intensificarea 
controlului puterii centrale asupra Bisericii, dar şi folosirea acesteia pentru legitimarea 
şi susţinerea regimului său. Printre măsurile luate se numărau unificarea celor două 
Biserici într-un singur corp „naţional", implicarea puterii centrale în numirea înalţilor 
ierarhi, înfiinţarea unui sinod general al Bisericii (care a declarat independenţa faţă de 
Patriarhia ecumenică), numirea mitropoliţilor şi a episcopilor ca membri în Corpul 
Ponderator (Senat) etc. (Leuştean, 2014, pp. 116-122). O serie de măsuri pregătitoare 
(interzicerea oficierii slujbei religioase în altă limbă decât româna, utilizarea fondurilor 
mănăstirilor pentru reparaţii şi întreţinere, supravegherea obiectelor preţioase, strângerea 
documentelor de la mănăstiri, condiţionarea statutului de călugăr de aprobarea din par
tea Ministerului Cultelor etc.) au precedat legea secularizării averilor mănăstireşti, care 
a fost votată pe 13/25 decembrie 1863. În urma adoptării ei, moşiile mănăstirilor închi
nate, circa un sfert din teritoriul ţării, treceau în proprietatea statului. Legea nu a 
întâmpinat o opoziţie semnificativă, fiind interpretată ca o măsură de apărare a naţiunii 
române în faţa influenţelor greceşti. Imaginea lui Cuza în conştiinţa istorică a rămas 
aceea a domnului autoritar care a recuperat pământul Bisericii din mâinile grecilor şi a 
crescut prestigiul internaţional al României. El a transformat Biserica în aliat de nădejde 
în vederea impunerii viziunii sale politice, instituţia ecleziastică aducându-şi contribuţia 
şi la naşterea mitului „conducătorului providenţial" construit în jurul primului domn al 
Principatelor Unite (ibidem 

Constituţia din 1866 reglementa raporturile dintre stat şi Biserică şi poziţia acesteia 
în noua configuraţie politico-juridică. Biserica Ortodoxă, numită „dominantă" pentru 
că de ea aparţinea marea majoritate a locuitorilor ţării (potrivit recensământului din 
1899, 91,5 % din populaţia ţării era de confesiune ortodoxă), era autonomă (administrată 
pe baza unui sistem sinodal) şi independentă de orice ierarhie străină, păstrându-şi 

unitatea cu Biserica Ecumenică a Răsăritului doar în privinţa dogmelor. Patriarhia ecu
menică a recunoscut autocefalia Bisericii Ortodoxe Române în 1885, acest act echivalând 
cu o acceptare pe plan extern a noului stat naţional român. Sub domnia lui Carol I, 
statul îşi consolidează controlul asupra Bisericii prin implicarea sa în numirea înalţilor 
ierarhi, dar şi la nivelurile inferioare, prin salarizarea preoţilor, fondurile Bisericii fiind 
drastic reduse în urma secularizării averilor mănăstireşti. Prin crearea Casei Bisericii, 
în 1902, se definitivează trecerea administrării averilor bisericeşti în mâinile statului 
(Leuştean, 2014). 

După unirea din 1918, Biserica Ortodoxă Română s-a confruntat cu problema reor
ganizării interne prin încorporarea Bisericilor din provinciile unite, dar şi a stabilirii 
raporturilor cu noile confesiuni, dintre care greco-catolicii au reprezentat piatra de 
încercare, prin statutul lor de a doua Biserică „românească", contestat de unii înalţi 
ierarhi ortodocşi. 

Prin instaurarea regimului comunist, raporturile Bisericilor cu statul intrau într-o 
nouă etapă, aceea a subordonării totale. Pentru justificarea supunerii faţă de noul regim, 
Biserica Ortodoxă a recurs la tradiţia simfoniei bizantine şi la misiunea asumată 
de „slujitoare" a poporului, mai târziu a naţiunii. Statul este o emanaţie a poporului/ 
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naţiunii, de aceea Biserica este datoare să se supună statului (Gillet, 2001). Însă această 
argumentare este componenta unui discurs public pe care Biserica Ortodoxă a fost 
obligată să-l elaboreze pentru a nu ajunge în situaţia Bisericii Române Unite sau a altor 
Biserici ortodoxe din blocul comunist. Printre metodele folosite de stat în vederea supu
nerii Bisericii se evidenţiau cele legislative (în urma cărora Biserica a devenit o institu
ţie a statului), supravegherea Securităţii, persecutarea clericilor recalcitranţi şi înăbuşirea 
oricăror tentative de opoziţie, dar şi exploatarea unor conflicte interconfesionale, a 
disensiunilor dintre înalţii ierarhi ai Bisericii sau a neînţelegerilor personale mărunte, 
pe plan local (Vasile, 2005). 

În perioada postcomunistă, Bisericile îşi redefinesc raportul cu statul în contextul 
democratizării societăţii româneşti. Biserica Ortodoxă continuă să joace un rol important 
pe scena publică, se bucură de o susţinere socială solidă şi vocea ei se face auzită în 
cadrul pluralismului politic, confesional şi cultural. 

Biserică şi cultură 

Problema rolului cultural al Bisericii a generat o suită de imagini ale religiozităţii şi ale 
instituţiei ecleziastice ca promotoare sau, dimpotrivă, inhibitoare a dezvoltării culturii 
române. Biserica este deseori prezentată ca producătoare de cultură, iar ortodoxia ca 
parte componentă a spiritualităţii româneşti creatoare. Se accentuează misiunea de ges
tionare a educaţiei şi, mai târziu, de cultivare a identităţii naţionale. În acelaşi timp, 
Biserica este văzută ca piedică în dezvoltarea limbii române prin menţinerea îndelungată 
a slavonei şi a alfabetului chirilic, iar ortodoxia este considerată vinovată pentru înapo
ierea culturală în raport cu apusul Europei. 

În secolele X-XI, spaţiul românesc intra în sfera de civiliza/ie bizantină, iar la înte
meierea statelor medievale limba textelor scrise era slavona. În primele secole de exis
tenţă statală, Biserica, sprijinită de domnie, a fost singura instituţie culturală. Spiritualitatea 
răsăriteană şi-a găsit un mediu propice de manifestare în mănăstiri, iar sprijinul material 
acordat lăcaşelor de cult de la muntele Athos şi din alte locuri sfinte, puncte de conflu
enţă ideologică a ortodoxiei, a deschis accesul Ţărilor Române la creaţia religioasă a 
Răsăritului ortodox. Odată cu invazia otomană, mulţi călugări din Balcani s-au refugiat 
în mănăstirile din Principate, contribuind la consolidarea slavonei ca limbă bisericească. 

În mediul monastic s-a desfăşurat o intensă activitate de transcriere a textelor reli
gioase, printre copişti şi miniaturişti remarcându-se în Ţara Românească călugărul 
Nicodim, refugiat aici de la muntele Athos (de numele căruia se leagă Evangheliarul de 
la Tismana), iar în Moldova Gavril Uric, de la mănăstirea Neamţ (Bărbulescu et al. 
1998, pp. 195-201). 

Mediul mănăstiresc a fost cel care a produs şi primele texte cu caracter istoric. Scrisul 
istoric a apărut în Moldova lui Alexandru cel Bun, sub forma unor înşiruiri de nume 
(ale domnilor şi ale membrilor familiilor domneşti, ale preoţilor, ale unor boieri) şi 

prezentări sumare ale faptelor istorice. Prima cronică a Ţării Moldovei scrisă cu finali
tate politică (Letopise/ul Moldovei) a fost realizată la iniţiativa lui Ştefan cel Mare şi 
prezenta istoria ţării de la Dragoş întemeietorul până la Ştefan, punând accentul pe 
relatarea detaliată a domniei marelui voievod moldovean. 
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a apărut în spaţiul românesc în secolul al XVI-lea, datorită eforturilor călu
gărului Macarie, refugiat din Muntenegru în Ţara Românească din cauza invaziei oto
mane. El a tipărit o serie de cărţi religioase între 1508 şi 1512 (ibidem 

Lăcaşurile de cult au îmbogăţit cultura română nu numai prin textele scrise lăsate în 
urmă, ci şi prin edificiile tributare arhitecturii de inspiraţie bizantină, unele dintre ele 
îmbinând trăsăturile răsăritene cu influente venite dinspre apusul Europei, ca expresie 
a situării geopolitice a Principatelor în zona de întâlnire a curentelor spirituale orientale 

ibidem 
În secolele XVI-XVII, locul textelor în slavonă este preluat treptat de cele în limba 

română, secolul al XVII-lea fiind unul de implicare a bisericilor din Principate în scri
erea şi răspândirea de cărţi menite să apere dogma ortodoxiei tradiţionale în faţa proze
litismului reformat şi catolic. 

Tot de mediul monastic se leagă şi apariţia primelor şcoli, misiunea de gestionare a 
educaţiei reprezentând una dintre cele mai importante contribuţii ale Bisericii la dezvol
tarea culturii române. Şcolile mănăstireşti ofereau o pregătire elementară în limba slavonă 
pentru tinerii care doreau să devină preoţi sau copişti, dieci, grămătici. Se poate presu
pune că în unele mănăstiri cei mai talentaţi dintre aceşti tineri erau iniţiaţi în arta pic
tării lăcaşelor de cult. 

În Transilvania, şcolilor confesionale româneşti li s-a atribuit rolul important de 
transmitere a identităţii culturale prin utilizarea limbii române ca limbă de studiu. Atestate 
încă din secolul al XIV-lea în zona Braşovului, aceste şcoli româneşti (în care predarea 
în slavonă este înlocuită treptat, începând cu secolul al XVI-lea, sub influenta Reformei, 
cu predarea în limba română) se vor înmulţi în secolul al XVIII-lea, ca urmare a ela
borării unei legislaţii şcolare iluministe de către statul austriac. Andrei Şaguna a fost 
cel care a obţinut pentru Biserica Ortodoxă recunoaşterea autonomiei şcolare 
inaugurând şi lupta politică pentru păstrarea caracterului confesional al şcolilor. Politica 
şcolară a guvernelor liberale maghiare urmărea creşterea calităţii actului educaţional, 
stabilind anumite standarde pentru clădirea şcolii, pentru pregătirea şi salariul învăţăto
rilor etc. Aceste prevederi erau văzute de români ca măsuri îndreptate împotriva şcolilor 
confesionale (şi, prin extensie, împotriva naţiunii române), afectând autonomia biseri
cească (Brusanowski, 2010, pp. 83-155). De-a lungul perioadei dualiste, bisericile 
româneşti din Transilvania au luptat pentru apărarea dreptului de predare în limba română 
în şcolile lor confesionale. 

Imaginea unei Biserici Ortodoxe care ar reprezenta o piedică în calea "europenizării", 
a alinierii la modelul cultural apusean, a fost promovată începând din a doua jumătate 
a secolului al XIX-lea de tabăra „modernistă". Aceasta preconiza pentru România un 
viitor în care rămânerea în urmă în raport cu vestul Europei să fie contracarată prin 
adoptarea treptată a instituţiilor şi a ideologiei specifice acelui spaţiu. Argumentele 
pentru susţinerea acestor teze au fost găsite deseori în istorie, iar reticenta Bisericii 
Ortodoxe faţă de cultura apuseană, încurajarea influentei greceşti şi menţinerea îndelun
gată a limbii slavone ca limbă de cult sunt considerate în acest context impedimente în 
calea modernizării. Dar imitarea Occidentului a avut şi adversari redutabili printre 
intelectualii români de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi din prima jumătate a seco
lului XX. Printre aceştia, Nichifor Crainic a fost cel care considera cultura creştină drept 
cea mai înaltă formă de manifestare a spiritualităţii umane, iar ortodoxia drept expresia 
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sa optimă. În viziunea lui Crainic, modelul occidental nu putea să imprime culturii 
române decât note false, pentru că era străin de esenţa spiritualităţii româneşti autentice, 
cea de care elita intelectuală s-ar fi îndepărtat semnificativ şi care putea fi regăsită doar 
în mediul ţărănesc, în lumea satului. Însăşi Biserica Ortodoxă, odinioară "creatoare 
de valori spirituale", ar fi fost subjugată de statul laic şi din acest motiv ea nu a mai 
reuşit să imprime culturii române moderne un spirit religios autentic (Hitchins, 2013, 
pp. 341-343). Dar până la urmă, în pofida ascendentei politice a extremei drepte, teoria 
lui Crainic a avut un ecou destul de redus în peisajul intelectual românesc interbelic. 

Pe drumul construirii statului naţional modern, Biserica şi-a pierdut treptat din atri
buţiile sale cărturăreşti şi şcolare. Rolul ei cultural este însă subliniat puternic în isto
riografie, iar conştiinţa istorică îi cultivă imaginea de făuritoare şi propagatoare de 
cultură. 

Concluzii 

Reprezentările Bisericii şi ale religiozităţii în imaginarul istoric românesc combină 
rezultatele demersului ştiinţific al istoricilor cu discursul identitar confesional, cu dis
cursul politic sau cu teoriile de filosofie a culturii. Istoriografia nu este singura forţă 
modelatoare a conştiinţei istorice. Ei îi revine însă misiunea de a căuta o cale onestă de 
rememorare, chiar dacă aceasta presupune şi acceptarea influentei inevitabile a prezen
tului asupra interpretărilor trecutului. Prezentul de astăzi este cel al promovării valorilor 
europene şi democratice, "prezentul" interbelic era cel al redescoperirii eului naţional, 
„prezentul" iluminist - cel al raţiunii triumfătoare, ,,prezentul" medieval - cel al unei 
religiozităţi profunde. Imaginile religiei şi ale Bisericii se înscriu între limitele acestor 
coordonate subiective, ele fiind în acelaşi timp contextualizate în funcţie de scopul 
urmărit de cel care creează imaginea. Astfel, pentru clerul unit de la sfârşitul secolului 
al XVIII-lea vechimea şi latinitatea creştinismului erau strâns legate de nevoia identifi
cării unor rădăcini ilustre ale comunităţii etnice trezite la conştiinţă naţională ; elita 
interbelică frământată de dilemele modernizării glorifica sau repudia ortodoxia în func
ţie de atitudinea ei faţă de modelul occidental ; pentru Biserica Ortodoxă Română din 
perioada comunistă iluzia păstrării tradiţiei era o modalitate de adaptare la solicitările 
regimului represiv. 

În urma experienţei comuniste, imaginea Bisericii Ortodoxe Române a avut mult de 
suferit, acesteia reproşându-i-se colaboraţionismul, ca şi discursul naţionalist, ale cărui 
accente exagerate conturate în perioada interbelică au reapărut în faza finală a regimului 
comunist. Aprecierile critice formulate la adresa Bisericii au coincis însă cu un reviriment 
al sentimentului religios, al manifestărilor sale publice în societatea românească, după 
ce multă vreme religia fusese condamnată la izolare în spaţiul privat. 


