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Corpul social 

Remus Câmpeanu 

Metafora corpului în istoriografie 

Corpul uman a fost, din cele mai vechi timpuri, una dintre referinţele esenţiale la care 
a apelat omul în încercarea sa de a înţelege lumea înconjurătoare şi de a descifra tainele, 
raţiunile şi sensurile vieţii. Ca unic "mecanism" viu, înzestrat cu conştiinţă de sine şi 
capabil de a se raporta la natură depăşind bariera instinctelor primare, omul a palpat 
fundamentele vieţii pornind de la elementul cel mai accesibil, trupul său, un fel de 
univers interior primordial, un blocstart al cunoaşterii empirice, de unde şi-a extins apoi 
dorinţa de a şti spre orizonturi tot mai largi şi spre interpretări tot mai complexe. 

În această evoluţie spectaculoasă a gândirii au apărut mereu noi forme ale cunoaş
terii, derivate una din alta, cărora le-au fost ataşate, odată cu evoluţia cunoaşterii siste
matice, alte instrumentare, metode şi metodologii. Raportate însă la suma gigantică a 
tentativelor de înţelegere a lumii, în operaţiunile masive de rezolvare a ecuaţiei om-exis
tenţă-univers, cu necunoscute covârşitoare, regăsim, până aproape de istoria actuală, 
două constante esenţiale la care s-a tăcut mai tot timpul trimitere : corpul uman şi 

divinitatea. Nevoia de ordine şi de legitate în asumarea şi explicarea existenţei a pro
movat aceste constante în cele mai variate întruchipări pe care imaginarul le-a putut 
produce pe parcursul evolutiv al umanităţii. Când în interacţiune, când oarecum delimi
taţi, când contopiţi sau suprapuşi (de multe ori divinitatea purtând profunde trăsături 
umane), niciodată însă separaţi pe deplin, cei doi actori care au asigurat de-a lungul 
istoriei o bună parte din coerenţa concepţiilor despre lume s-au infiltrat dinspre etajul 
superior al perspectivei generale asupra universului spre toate domeniile care ţin de 
devenirea omenirii. Ei au generat noi şi noi teorii specifice fiecărui domeniu în parte şi 
au evidenţiat nu numai avansul în sine al cunoaşterii, ci şi senzorii mult mai fini ai 
mentalităţii epocilor traversate de om. 

În ceea ce priveşte cercetările asupra divinităţii şi asupra trupului ca unităţi de măsură 
neapărat necesare în operaţiunile privind descifrarea existenţei, trebuie menţionat că 
acestea, cum e şi firesc, au fost deschise în epoca modernă mai cu seamă pe căile socio
logiei şi antropologiei, care le-au focalizat prin toate mijloacele ştiinţifice oferite de 
subdiviziunile lor disciplinare (informaţii utile despre problematică la Detrez, 2002). 
Aceasta deoarece atât corpul, cât şi divinitatea stau în centrul câmpului vast de civili
zaţii, culturi, tradiţii, comportamente, devoţiuni, obiceiuri, cutume, ritualuri, curente 
spirituale, moduri de gândire şi alte elemente fundamentale care marchează în forme 
cuantificabile devenirea sinuoasă a omului, definit ca "trestie gânditoare", ,,creaţia 
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supremă a divinităţii", ,,animal politic", ,,fiinţă socială", ,,forţă de muncă", ,,stăpân al 
naturii", ,,geniu al răului sau al binelui" etc. 

Desigur că eforturile de definire, motivare, organizare, dezvoltare şi diagnoză a 
existenţei prin raportare la trupul uman nu au născut doar întrebări şi demonstraţii de 
sorginte filosofi.că, teologică sau din domeniul ştiinţelor naturale. Ele au vizat dintot
deauna atât socialul, cât şi politicul (vezi, de exemplu, Baecque, 1993), sfere contra
dictorii, marcate de obsesiile paradoxale ale schimbării, dar şi de cele ale descoperirii 
unor valori perene, care să asigure fericirea şi perfecţiunea nu doar în ceruri, ci şi pe 
pământ. În efortul de a-şi contura ambientul pe potriva sa, fiinţa umană a pornit de la 
propriul organism înzestrat cu organe în coordonare, cu funcţia raţiunii, cu capacitatea 
de a-şi evalua trecutul şi de a-şi proiecta viitorul, cu forţa conferită de asocierea asumată 
cu partenerii săi şi cu protecţia asigurată de puterea nelimitată a divinităţii. Pentru că 
era factorul palpabil natural cel mai apropiat de perfecţiune, exemplul angrenajului 
corporal nu putea absenta din visurile şi proiectele de dezvoltare politică şi socială. 

În pofida polisemiei sale, corpul ca referinţă a gândirii despre societate şi, cu deo
sebire, ca semnificant al mentalului sociopolitic al unei epoci a intrat destul de târziu 
în cadrul vizual al istoriografiei. Interesul istoricilor pentru sugestiile teoretice profunde 
ale corpului, pentru metafora corpului în general şi pentru posibilităţile, pe atunci inedite, 
pe care le oferea în sondarea gândirii sociopolitice a veacurilor trecute s-a născut şi s-a 
maturizat rapid în perioada postbelică, odată cu desprinderea treptată a scrisului istoric 
de sedimentele marilor naraţiuni politice, ale descriptivismului, ale pozitivismului şi ale 
abordărilor epopeice. Istoria a ieşit din confortul nostalgiilor, a virat dinspre subiecte 
de largă anvergură (precum universalismul, naţiunile, instituţiile majore, politica, mizele 
economice, cuprinderile sociale şi culturale supradimensionate) către teme de detaliu şi 
s-a focalizat mai cu seamă pe studiul omului, printr-un tip de observare aparent ciudată 
şi egocentrică, realizând că el este, în fond, ,,atomul" proceselor sociopolitice de anvergură. 

Pentm 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 achizitionat de 

aici: https://www.polirom.ro/web/polirom/carti/-/carte/7315. 
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Asemenea ştiinţelor exacte care se apleacă tot mai temeinic asupra microuniversului, 
pătrunzându-i profunzimile inaccesibile cândva, şi istoricii şi-au orientat instrumentarul 
spre „atomul" lor, individul, cu nebănuitele sale particule elementare. Acest „atom", 
ca de altfel şi atomul fizic propriu-zis, conţine materie şi energie, este greu de descifrat, 
operează cu mulţi parametri, aşa încât sondarea interacţiunii dintre trup, suflet şi raţiune 
(fie ea individuală sau colectivă) ascunde mistere adânci, ciudat de asemănătoare cu cele 
relevate de cercetările fizicii cuantice. Şi pentru că e vorba de metafore, păstrând regu
lile şi capacitatea lor de a amplifica încărcătura mesajelor, s-ar putea vorbi, de ce nu, 
despre o „istorie cuantică", sintagmă care ar explica numeroase tendinţe manifestate în 
istoriografie în siajul postmodernismului, mai mult sau mai puţin benefice (multi- şi 

interdisciplinaritatea investigaţiilor istorice, munca în echipă, apelul insistent la instru
mentarele antropologiei, sociologiei, psihologiei sociale, statisticii, demografiei, biolo
giei, medicinei, recursul la mijloacele digitale, fragmentarea discursului, atenţia la 
detalii, îndoiala cu privire la cunoaşterea adevărului, acceptarea unui oarecare relativism 
şi multe altele). 

Între multiplele cercetări care vizează prezenta directă a individului comun - ,,marele 
anonim" sau „atomul social" - în istorie, cu tot bagajul său fizic şi mental, se înscriu 
şi cercetările privind imaginarul. Promovarea imagologiei în studiul trecutului este 
generată, fără îndoială, şi de îngrijorarea tot mai accentuată a istoricilor că adevărul 
oricum nu poate fi atins şi că, dacă acest suprem obiectiv al disciplinei tot nu poate fi 
îndeplinit, în locul resemnării le rămâne măcar misiunea apropierii de adevăr pe o cale 
onestă, dar performantă. O atare cale vizează, desigur, focalizarea actorilor consideraţi 
până acum nesemnificativi din spatele marii scene a narativelor tradiţionale. 

Cercetarea imaginarului este cu atât mai mult legată de problema adevărului istoric, 
a realităţii istorice, cu cât studiile deceniilor trecute, derulate pe calea sugerată de cele
bra Şcoală a Analelor, au demonstrat că, precum adevărul istoric, nici realitatea în fapt 
nu se lasă dezvăluită, ci se relevă doar prin modul în care este percepută de om. În 
cadrul imagologiei, corpul ca paradigmă a teoriilor despre existentă, despre societate, 
despre modul de organizare sociopolitică şi despre funcţionarea optimă a societăţii a 
fost o prezenţă constantă şi frecventă din Antichitate până în epoca modernă. Investigaţiile 
legate de percepţia umană a realităţii şi de traseul istoric al acestei percepţii au apelat 
tot mai des la metode, metodologii şi mijloace împrumutate din arealul cercetărilor 
lingvistice, al hermeneuticii, al semioticii şi al altor ştiinţe interesate de puterea şi sem
nificaţiile comunicării între indivizi, instituţii şi comunităţi în efortul lor de a asimila şi 
a ameliora realul. Comparaţia şi metafora, dincolo de valenţele lor literare şi poetice, 
fac parte din grupul factorilor care sporesc forţa comunicării, o ordonează şi o direcţi
onează, îi conferă flexibilitate şi, nu în ultimul rând, plasticitate. Din aceste motive, 
studiul corpului ca metaforă a socialului, a politicului şi a reţelei instituţionale demarat 
cu câteva decenii în urmă rămâne un domeniu de mare actualitate. 

Pe urmele revoluţiei istoriografice declanşate de Şcoala Analelor (Marc Bloch, 
rois thaumaturges. Etude sur le caractere surnaturel attribue ii la puissance royale 

, 1924) în anii 1920, pe măsură ce subiectele 
de istorie culturală ajungeau în prim-planul scrisului istoric, s-a sesizat şi importanţa 
problematicilor legate de istoria corpului, dincolo de semnificaţiile sale biologice. 
Începând din anii 1970, câteva studii şi volume publicate cu deosebire în spaţiul fran
cez, american şi britanic semnalează în diverse forme potenţialul temei. Se analizează 
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mai cu seamă latura politică a metaforei corpului, în succesiunea unei admirabile cer
cetări din anii 1950 a lui Ernst H. Kantorowicz (Kantorowicz, 1957), care exploata ca 
nimeni altul până atunci teologia politică medievală şi încărcătura simbolică a trupului 
regelui. Interpretările teologice şi juridice pe care le propune autorul în analiza sa cu 
privire la corpul regelui şi la instituţiile politice medievale, la avatarurile raporturilor 
dintre Biserică şi regalitate şi la modificarea treptată a mentalităţilor politico-teologice 
şi a poziţiilor în aria patrulaterului rege-stat-Biserică-drept (laic şi ecleziastic) au 
stârnit şi interesul altor specialişti pentru istoria metaforei corpului ca reprezentare a 
realităţii. 

Treptat, spre finele secolului XX, această metaforă iese din câmpul interpretărilor 
politice şi, ceva mai târziu, odată cu apariţia celor trei volume dedicate istoriei sale, 
coordonate de Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine şi Georges Vigarello (Istoria cor

' ediţie în limba română, 2008), cercetarea înţelesurilor corpului se extinde şi spre 
alte paliere ale existenţei complexe umane, beneficiind de abordări de istorie socială şi 
culturală consistente. 

Metafora corpului ne spune foarte multe lucruri despre societate, despre modul în 
care ea îşi proiectează organizarea şi îşi vede viitorul, despre raporturile de putere, 
despre poziţionările grupurilor de interese şi ale categoriilor componente, despre insti
tuţii şi mentalităţi, despre raţiune, credinţă şi devoţiune. Mesajele transmise prin metafora 
corpului sunt utile tuturor ştiinţelor sociale, nu doar istoriei. Dintr-o atare perspectivă, 
corpul îşi excedează creuzetul biologic şi devine un construct cultural şi social (Johnson, 
1987). A-i decoperta semantica, adică a vedea în ce măsură el, ca sistem formalizat, 
explică un alt sistem formalizat într-o anume perioadă, reprezintă o întreprindere bene
fică în analiza gândirii colective. Intrând însă în atenţia istoricilor, metafora corpului ne 
poate spune mai multe despre evoluţia gândirii şi mentalităţilor, ea dobândeşte, cu alte 
cuvinte, istoricitatea necesară pentru a releva mecanismele de progres care au marcat 
itinerarul raţiunii, de la apariţia civilizaţiei până în epoca modernă. 

Analiza duratei lungi a gândirii în toate detaliile ei, inclusiv la nivelul imaginarului 
şi reprezentărilor metaforice, nu a atins încă în istoriografia noastră vârsta maturităţii 
depline. Majoritatea studiilor gravitează în jurul corpului politic şi, în fapt, ne este 
cunoscut ca nume cu adevărat consacrat în domeniu şi dedicat vreme îndelungată subiec
tului doar profesorul Alexandru-Florin Platon. Continuând preocupările academicianu
lui Gheorghe Platon şi colaborând cu acesta pe linia cercetărilor vizând corpul politic 
Boierimea din Moldova în secolul al XIX-iea. Context european, evoluJie socială şi 

politică, 1995), Alexandru-Florin Platon a stăruit vreme îndelungată asupra tematicii, 
detectându-i cei mai fini senzori culturali. Lucrarea sa dedicată devenirii "corpului 
politic" din ambientul culturii europene (n Corpul politic" în cultura europeană. Din 
Evul Mediu până în epoca modernă, 2017), precedată de o serie de studii care anunţau 
această incontestabilă reuşită istoriografică, deschide o cale interesantă de analiză şi 
constituie un reper pentru cei interesaţi de impactul metaforei (nu numai politice) asupra 
mentalului public, aşa cum ni se dezvăluie în istoricitatea sa. 

Întreprinderea lui Alexandru-Florin Platon nu ne etalează corpul politic numai în 
înţelesul său de categorie a puterii sau de clasă socială "dominantă" şi nu ne vorbeşte 
numai despre strategiile de consolidare şi prezervare a controlului, pe care acest corp 
îl exercită în interacţiune cu alte paliere sociale. Nu e vorba în lucrarea sa nici de o 
analiză structurală a instituţiilor prin care corpul politic îşi operează tutela asupra societăţii, 
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Corpus 
( ) mysticum

aşa cum nu avem de-a face nici cu o analiză a corporatismului într-un sens socioistoric, 
cu accent pe corporatismul medieval, aşa cum s-au mai efectuat destule în sfera ştiinţe
lor sociale. Este, de fapt, o istorie a culturii politice din perspectiva metaforei corpului. 
Beneficiul este cu atât mai mare cu cât subiectul e abordat într-o manieră de orizont 
larg, depăşind dimensiunile politicului şi barierele cronologice convenţionale ale medi
evalului şi ale epocii moderne. Acest bonus anexat subiectului face ca o cercetare aparent 
dificilă, complexă, derulată pe un teritoriu încă nedefrişat să devină plăcută, iar rezul
tatele ei - uşor de asimilat. 

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: htţps:/ /www.polirom.ro/web/polirom/carti/-/carte/73 l 5. 

Autorul sondează puterea corpului în ipostază de construct social sau de paradigmă 
a organizării sociale şi semnificaţiile sale în această calitate. Ne vorbeşte despre core
laţia dintre o entitate fizică (trupul) şi una abstractă (statul) şi despre variaţiile acesteia, 
despre teoriile limbajului şi ale comunicării, despre formele cogniţiei, despre rolul 
analogiei în cadrul comunicării, despre cunoaşterea prin imagini, despre simboluri, 
despre utilitatea abordării metaforei din perspectivă istorică şi despre numeroase alte 
elemente pe care corpul le transmite şi care îl definesc ca metaforă puternică a societă
ţii. Desigur, naraţiunea coboară până în Antichitate, astfel încât analiza corpului politic 
în Evul Mediu ne apare şi în lumina unei remarcabile continuităţi a gândirii despre 
putere şi societate. 

Densitatea amplului studiu este asigurată de valorizarea istorică a trupului ca repre
zentare a statului în Evul Mediu şi în Renaştere, cu accent pe raportul dintre 
Christi/Ecclesiae şi Corpus Reipublicae mysticum şi pe dubla semnificaţie a 

corpului regelui, care domină lanţul de concepţii şi teorii politice şi sociale trecute cu 
migală în revistă. Se punctează cu abilitate, în acest cadru, diferenţele dintre mentalul 
politic bizantin şi cel occidental şi se dezvăluie transformările metaforei corpului în 
Renaştere, perioadă în care paradigma trupului începe să asimileze şi categorii (organe) 
închegate prin merit şi prin competenţa profesiunii. 

Aşa cum ne arată Alexandru-Florin Platon, începuturile modernităţii marchează noi 
reprezentări ale trupului, în contextul în care concepţia mecanicistă îl deturnează spre 
o structură închipuită aidoma unei maşinării. Corpul politic mecanic nu îşi refuză cu 
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Leviathan

din Imperiul Habsburgic.

Les corps et ses hypostases en Europe et dans la société 
roumaine du Moyen Âge á l’époque contemporaine

totul atributele unui organism biologic, dar nu poate evita efectele denaturalizării spre 
care îl împing raţiunea şi nevoia de ordine. Noile manifestări elimină, sub imperiul 
absolutismului, şi caracterul dual al corpului regal, cele două părţi ale sale fuzionând 
treptat. Fenomenul este lesne de decriptat mai cu seamă în spaţiul francez, unde, dincolo 
de mental, identificarea corpului regelui cu corpul mistic al statului se reflectă şi în 
ceremoniile de la Curte. În mod firesc, metafora trupului urmează îndeaproape eveni
mentele politice ale epocii moderne, aşa încât pe scena istoriei îşi fac treptat apariţia 
corpul republican şi corpul naţional, cu reverberaţiile lor înălţătoare. 

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 . 

Investigaţia lui Alexandru-Florin Platon, axată pe acoperirea tematicii corpului poli
tic în spaţiul cultural european, se opreşte în Secolul Luminilor şi al raţiunii, undeva la 
pragul temporal în care metafora corpului începe să pătrundă, e drept, extrem de firav, 
în gândirea politică românească. Specialistul ieşean subliniază că, lăsând la o parte rare 
excepţii, în majoritatea proiectelor politice româneşti corpul este asociat naţiunii, sub 
influenţa ideologiei franceze. Nici nu ne puteam aştepta la mai mult, din moment ce 
până şi termenul "stat" îşi găseşte locul în Principatele Române abia în secolul al XIX-lea. 
Există câteva trimiteri la corpul statului în rândurile unor autori din veacul al XIX-lea 
timpuriu (Dionisie Eclesiarhul, Ionică Tăutu şi Naum Râmniceanu), dar cea mai mare 
parte a metaforelor politice ale corpului au în vedere corpul etnic, un lucru de altminteri 
firesc în aşa-zisul secol al naţiunilor. În ceea ce priveşte puterea şi semnificaţia utiliză
rii corpului naţional în ideologia politică din Principate, un exemplu ilustrativ este 
oferit de scrierile lui Nicolae Bălcescu, în care se regăsesc multe dintre sugestiile pro
fesorului său, ardeleanul Aaron Florian. Cât despre Transilvania, Alexandru-Florin 
Platon ne oferă câteva spicuiri din concepţiile lui Simion Bărnuţiu şi Aron Pumnul, 
relevante în reliefarea amprentei corpului naţional asupra gândirii politice a românilor 

Aspecte interesante pe această temă regăsim şi în câteva studii semnate de Bogdan 
Petru-Maleon şi Liviu Pilat ( 

- coord. Constanţa Vintilă-Ghiţulescu 
şi Alexandru-Florin Platon, 2010). Ele focalizează subiecte precum corpul imperial ca 
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simbol al puterii şi ţintă a luptelor pentru putere în Bizanţ, în accepţiuni oarecum dife
rite în raport cu spaţiul occidental, şi metafora corpului în cronicile moldoveneşti din 
secolul al XVI-lea, unde, pe lângă alte consideraţii interesante, numitorul comun pare 
a fi sublinierea superiorităţii sufletului în relaţie cu trupul. În paralel, pe linia deschisă 
de studiul boierimii moldovene în veacul al XIX-lea citat mai sus, cu ample trimiteri la 
starea nobilimii europene, au continuat să apară şi alte analize dedicate acestei catego
rii sociale elitare, conturând mai cu seamă modul în care şi-a prezervat spiritul de "corp", 
în pofida imenselor presiuni pe care proiectele sociopolitice specifice şi transformările 
sociale ale epocii moderne le-au exercitat asupra ei. Înnoit, reinventat, supus necesităţii 
profesionalizării şi birocratizării, obligat la numeroase compromisuri, trecut prin filtrele 
revoluţiilor, eliminat în bună măsură din sferele de decizie, corpul nobiliar continuă să 
existe şi să se definească ca o castă elitară aparte, cu o anume cultură de ordin, vizibilă 
în manifestările ei mondene (vezi, în acest sens, studiul semnat de Claude-Isabelle Brelot 
în Noi perspective asupra istoriei sociale în România şi Franţa, coord. Alexandru-Florin 
Platon, Cristina Oghină-Pavie şi Jacques-Guy Petit, 2003). 

Pentru că traseul european pe care îl parcurge Alexandru-Florin Platon se opreşte la 
secolul al XVIII-lea, este relevant să analizăm în cele ce urmează metamorfozele care 
au loc în gândirea social-politică din acest veac, ilustrată cu precădere în scrierile căr
turarilor ardeleni. Vom aborda aşadar primul secol şi jumătate al mişcării naţionale şi 
al evoluţiei intelectuale româneşti din Transilvania, un interval de timp relativ scurt din 
punct de vedere istoric, în care s-a maturizat conştiinţa politică a unei etnii, cel puţin 
la nivelul elitelor ei. Într-un asemenea sondaj menit să pătrundă metafora corpului se 
ridică din start o întrebare importantă. I s-au atribuit corpului înţelesuri care să depă
şească sfera problematicii naţionale şi, dacă răspunsul este afirmativ, care au fost acestea? 
Pentru a răspunde la această interogaţie, este necesar să trasăm o linie a orizontului de 
cercetare undeva la cumpăna secolelor al XVII-lea şi al XVIII-lea, în spaţiul transilvan. 

Corpul în reprezentarea unirii religioase a românilor 
cu Biserica Romei 

În conjunctura istorică a Contrareformei şi a presiunii habsburgice spre centrul şi răsă
ritul continentului european, se petrece un eveniment capital pentru evoluţia istorică a 
românilor din Transilvania : unirea religioasă a Bisericii lor cu Biserica Romei. Unirea 
în discuţie nu a fost un fenomen singular. Astfel de „uniri" religioase ale "grecilor" cu 
„latinii" au mai avut loc în secolele de după Conciliul florentin, aşa încât existau deja 
o bază dogmatică şi un precedent substanţial în aceste părţi ale Europei pentru realiza
rea unui atare „transfer" confesional. Unirea Bisericii Române din Transilvania cu 
Biserica Romei vine aşadar în prelungirea unei tendinţe care prindea putere în împreju
rările de la finele veacului al XVII-lea. 

Cert este că o asemenea opţiune spirituală a unei etnii sau a unei părţi consistente a 
acesteia nu poate fi judecată dintr-o singură perspectivă, aşa cum s-a încercat vreme 
îndelungată, deoarece o viziune limitată, deseori din raţiuni tendenţioase, nu poate 
conduce decât spre definiri parţiale, subiective şi sărace în semnificaţii. Istoricii şi 
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teologii angajaţi în îndelungata dezbatere, cu accente polemice acute adeseori, au expri
mat poziţii atât de variate şi de înverşunate, încât problematica adevărului istoric s-a 
dizolvat cu totul în focul duelului istoriografic. Unirea religioasă sau, nu fără accente 
peiorative, uniaţia românilor s-a analizat cel mai des prin hiperbolizarea unei singure 
componente din multitudinea celor care au generat-o, astfel că nu trebuie să ne mire 
faptul că ea e catalogată în cele mai diverse şi contrarii forme : când „ strategie politică", 
„act de trădare a credinţei străbune", ,,iniţiativă de dezbinare a neamului", ,,moment 
de laşitate", ,,rupere a clerului superior de turma lui" sau „goană după privilegii", când 
,,început al mântuirii naţionale", ,,exprimare a devoţiunii sincere", ,,reîntoarcere a nea
mului la originile sale latine", ,,geneză a luptei de afirmare naţională", ,,debut al dru
mului culturii române înspre modernitate", ,,moment de eliberare a Bisericii din chingile 
calvine" sau „desprindere din cadrele slavonismului", ca să pomenim doar câteva ten
tative de definire şi caracterizare a unirii religioase. Opţiunea unei părţi consistente a 
etniei „tolerate" pentru catolicism a fost frecvent interpretată de pe extremele ei şi a 
purtat, în investigaţiile de istorie confesională, amprenta partizanatului. 

Importantă din toate punctele de vedere pentru istoria modernă a României, naşterea 
Bisericii Române Unite cu Roma include în povestea ei, şi încă într-o măsură consistentă, 
metafora corpului. În bogata literatură de specialitate existentă, metafora corpului a 
devenit un subiect autonom subsumat tematicii unirii religioase, generând speculaţii 
teologice interesante. Corpul Bisericii era cu atât mai important pentru românii ardeleni 
cu cât avea şi o încărcătură etnică, acoperea nevoi şi interese de natură etnică şi era 
singurul lor corp instituţionalizat, cu valoare juridică şi norme proprii. 

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. 

Episoadele aderării românilor ardeleni la Biserica latină sunt bine cunoscute şi, în 
limitele surselor documentare, unele contestate frecvent, mai mult sau mai puţin ten
denţios, au fost reluate, interpretate şi reinterpretate în mod repetat de cei care s-au 
aplecat asupra subiectului. Din punctul de vedere al metaforei corpului, dintre cele trei 
documente elaborate de sinod care au pecetluit catolicizarea românilor (unul elaborat sub 
vlădica Teofil, două sub păstorirea lui Atanasie Anghel) interesează, în ordine cronologică, 



131CORPUL SOCIAL

[...]

cel din octombrie 1698, aşadar al doilea act, numit şi manifestul de unire, care precizează 
următoarele: ,,Ne unim cu Beserica Romei cea catholiciască şi ne mărturisim a fi 
mădularele ceştii Biserici sfinte catholicească a Romei prin ceastă carte de mărturie a 
noastră şi cu acele priveligiomuri voim să trăim cu carele trăesc mădulările şi popii 
aceştii Biserici sfinte, precum înălţia sa împăratul şi coronatul craiu nostru în milostenia 
decretumului înălţii sale ne face părtaş . Însă într-acesta chip ne unim şi ne mărtu
risim a fi mădulările sfintei, catholiceştii Biserici a Romei, cum pre noi şi rămăşiţele 
noastre (urmaşii noştri) din obiceiul Bisericii noastre a Răsăritului să nu ne clătească". 

Pare a nu fi nimic interesant în această mărturisire oficială a credinţei. Între semni
ficaţiile sale, cuvântul „mădular", folosit repetat în mărturisirea de credinţă şi care 
interesează în acest context, poate însemna şi simplu membru al unei entităţi de orice 
natură (instituţională, asociativă etc.). Dar, în cazul unirii religioase, par să primeze 
valenţele sale metaforice. Mai mult decât atât, într-o paradigmă des întâlnită în menta
lul medieval, dar şi în zorii modernităţii, Biserica îmbracă în imaginar forma unui corp 
unitar (vezi, de exemplu, Ioan Zoba din Vinţ, Cărare pre scurt, ed. 2019), bine înche
gat, şi e firesc ca organele care fac parte din el şi îi asigură funcţionalitatea (în speţă, 
,,mădularele") să se bucure de sănătatea şi puterea trupului pe care îl slujesc. 

Momentul marca apariţia unei Biserici noi în Transilvania, aşa încât, deocamdată, 
aspectele teologice sau dogmatice ale aderării se limitau la câteva condiţii simple, anume 
bine cunoscutele puncte florentine. Trebuie totuşi semnalată o chestiune care complică 
lucrurile. Din manifestul de unire răzbate conturul unui corp cu două capete, şi aceasta 
deoarece într-un alt pasaj actul menţionează: ,,Să stea în voia soborului pre cine ar 
alege să fie vlădică, pre care sfinţia sa papa şi înălţatul împărat să-l întărească şi patri
arhul de suptu biruinţa înălţii sale să-l hirotonească". În judecata simplă a clerului 
superior românesc, căruia, cu puţine excepţii până în veacul al XVIII-lea, împrejurările 
istorice nu i-au permis accesarea unei pregătiri teologice superioare, un asemenea corp, 
dinamizat în cele sfmte de un cap şi în cele administrative de altul, ar fi putut să prindă 
viaţă fără mari dificultăţi. Nu se punea încă problema în ce măsură un atare trup şi-ar 
fi putut coordona mişcările şi cum ar fi activat el, alături de celelalte trupuri instituţio
nale, spre binele credincioşilor, al comunităţii şi al statului. Bineînţeles că istoricii, de 
regulă mai puţin atenţi la metafore (în cazul unirii religioase, majoritatea au degradat 
metafora „mădularului", echivalând-o cu termenul prozaic de membru, era mai simplu 
aşa), au pus aceste disfuncţionalităţi pe seama faptului că se dorea cu ardoare păstrarea 
ritului şi a calendarului, care, în percepţia clerului de rând şi a credincioşilor de atunci, 
însemnau de fapt „legea străbună". Părea că celelalte chestiuni care derivau din catoli
cizare sunt de detaliu, că e important momentul opţiunii în sine şi că timpul le va rezolva 
pe toate, cu atât mai mult cu cât existau deja anumite precedente. 

Metafora corpului, dacă e să interpretăm în această cheie de lectură mărturisirea de 
credinţă, relevă multe aspecte carte ţin de concepţia ierarhiei româneşti şi determină o mai 
bună înţelegere a celor ce au urmat în istoria Episcopiei Greco-Catolice a Transilvaniei. 
Nu se ştia încă mai nimic şi nici nu se prefigura mare lucru despre locul şi rolul acestui 
nou „mădular" în corpul Bisericii Romei, iar păstorii românilor nu îi gândiseră viitorul 
decât în termenii rudimentari ai ambientului social. Rămâneau oare în vigoare micile 
„autonomii greceşti" după schimbarea de tutelă? Era într-adevăr posibilă o dublă tutelă 
spirituală? Se putea cu adevărat limita aderarea la Biserica Romei la cele patru puncte 
florentine? Care erau mecanismele concrete de integrare în angrenajul noii administraţii 
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Cestiuni din dreptul
, 1893).

ecleziastice? Aceste chestiuni, ca multe altele care se puteau ridica, derivă în fond din 
metafora vagă, dar existentă a corpului, a "mădularului" unui corp, aşa cum apare el 
în manifestul de unire. Într-un document de o asemenea importanţă, este extrem de 
plauzibil ca „mădularul" să nu fi fost echivalat cu membrul în accepţiunea lui de astăzi. 
Dacă aici are valenţele unei metafore, aceasta conferă actului un caracter oarecum 
organic, funcţional, desemnează o legătură armonioasă şi imprimă accepţiuni mai pro
funde decât banala poziţie de membru într-un cadru ecleziastic oarecare. Pentru sensu
rile insuficient precizate ale textului manifestului de unire, de vină a fost, fără îndoială, 
şi insuficienta expresivitate a limbii române, netrecută încă atunci prin filtrul construc
tiv al Şcolii Ardelene. 

Dincolo de toate aceste scăderi, dar exploatându-le cu dibăcie, o imagine mai bună 
a coerentei noii alcătuiri ecleziastice proiectaseră, desigur, în acel moment, iezuiţii şi 

ceilalţi teologi latini implicaţi, adică cei sub presiunea cărora s-a impus activarea unui 
teolog latin în centrul episcopal şi s-a tăcut trecerea dinspre accepţiunea florentină a 
unirii spre cea tridentină sau, după cum denumesc istoricii Bisericii acest fenomen, 
dinspre unirea cea dintâi către unirea a doua, mult mai riguroasă în solicitările ei. 

De altfel, metafora corpului şi cea a "mădularului" sau, mai precis, cea a relaţiei 
dintre corp şi „mădularul" său, pe care câţiva autori au sesizat-o totuşi, a stârnit o 
îndelungată şi înverşunată dezbatere în literatura unirii religioase. Unii istorici şi teologi 
au încercat să explice ce a însemnat atunci, în anii 1697-1701, asumarea statutului de 
"mădular" în cadrul Bisericii Romei. 

În acest sens, o controversă interesantă din punct de vedere istoriografic a fost cea 
dintre Nicolae Densuşianu şi Augustin Bunea. Ea s-a purtat atât cu argumente istorice, 
cât şi pe calea speculaţiilor logice, prin invocarea dreptului canonic şi prin recursul la 
dogmatică şi la teologie generală. Pentru Densuşianu, unirea religioasă s-a definit ca o 
simplă alianţă cu latinii, care a avut un sens naţional şi în cadrul căreia Biserica română 
din Transilvania şi-a păstrat credinţa, normele, legile, obiceiurile, canoanele şi indepen
denta, cu alte cuvinte calitatea de Biserică autocefală (/ndependenJa bisericească a 
Mitropoliei Române de Alba Iulia, 1893). Dacă ar fi să avem în vedere metafora "mădu
larului" din actul de la 1698, ea ar fi nefuncţională în această percepţie, deoarece ne-ar 
sugera mai degrabă imaginea unui brat străin ataşat unui corp cu care nu se coordonează 
şi în funcţie de care se mişcă după o dinamică şi după reflexe proprii. Dar, din partea 
unui cercetător care şi-a dorit să demonstreze că manifestul de unire a fost plastografiat, 
neglijarea încărcăturii metaforei „mădularului" e de înţeles. El echivalează „mădularul" 
cu membrul, accentuând astfel relativizarea mesajului transmis prin mărturisirea de 
credinţă. 

În replică, Augustin Bunea, un apărător fervent al autenticităţii documentelor care 
marchează opţiunea românilor ardeleni pentru catolicism, evaluează actul unirii ca fiind 
profund dogmatic, o contopire în credinţă şi o asumare a tuturor dogmelor Bisericii 
Catolice. Dacă nu ar fi fost aşa, susţine el, s-ar fi ajuns în situaţia în care „cineva s-ar 
fi declarat cetăţean al unui stat fără a primi nici una din legile acelui stat". În interpre
tarea sa, a fi „mădularul" Bisericii Romei însemna a funcţiona pe deplin integrat şi în 
totală coordonare cu corpul ecleziastic care a asimilat Biserica Unită şi care, prin capul 
său, imprimă şi armonizează mişcările părţilor ( u şi istoria Bisericei 
Românesci Unite 

Disputa dintre Nicolae Densuşianu şi Augustin Bunea este reprezentativă pentru 
întreaga dezbatere istoriografică pe marginea unirii religioase, care a continuat urmând 
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aceste direcţii până în momentul desfiinţării Bisericii Greco-Catolice din România, după 
care, până în 1990, în ţară s-a tăcut auzit doar glasul autorilor din arealul Bisericii 
Ortodoxe. Nu întâmplător, în anul în care uniţii îşi pierdeau dreptul de a-şi practica 
credinţa, revistele teologice ortodoxe asediau cu încrâncenare temeiurile istorice ale 
catolicizării românilor ardeleni (vezi, de exemplu, Ştefan Lupşa, Biserica ardeleană şi 
„ Unirea" în anii 1697-1701, 1948). Demonstraţiile şi teoriile extrem de critice aveau la 
bază, în marea lor majoritate, studiile coagulate de Ştefan Meteş, Ioan Lupaş şi Silviu 
Dragomir, specialişti consacraţi, cu mare experienţă în valorificarea documentelor istorice. 

Treptat, interesul pentru textele fundamentale ale aderării la Biserica Romei a scăzut, 
insistându-se cu deosebire asupra condiţiilor istorice, asupra aspectului evenimenţial şi 
asupra consecinţelor celor întâmplate la cumpăna secolelor al XVII-lea şi al XVIII-iea. 
Este oare mesajul lor pe deplin descifrat şi înţeles ? În limba română limitată în expre
sivitate a vremurilor de atunci, cuvântul "mădular" avea înţelesuri largi, chiar fără 
conotaţiile sale metaforice. În primul rând, cum s-a mai precizat, predomina accepţia 
simplă de „membru" (în comunitate, în instituţii, în orice forme de asociativitate, de 
orice natură). Dar nu era singura. Putea desemna o componentă dintr-un angrenaj oare
care, parte a unui întreg, organ al corpului, piesă a unui ansamblu funcţional sau 
nefuncţional, static sau dinamic etc. Plantat în câmpul metaforelor, sugera mai degrabă 
cooperarea, armonia, integrarea, organicitatea, omogenitatea structurală, ierarhia unui 
ansamblu sau angrenaj şi multe altele. Dacă "mădularul" se poate citi ca o metaforă în 
manifestul de unire, dacă are valenţele unei metafore, îndeamnă mai degrabă spre ase
mănarea Bisericii cu un corp fizic, cu corpul uman, cu atât mai mult cu cât, în epocă, 
analogiile de tip mecanicist erau încă departe de spaţiul spiritual transilvan. Cât de 
cuprinzătoare este încărcătura semantică a acestui cuvânt reiese şi dintr-un alt pasaj al 
actului unirii care, referindu-se la Biserica latină în general, vorbeşte de "mădulările şi 
popii aceştii Biserici sfinte". Aici, cuvântul "mădular" poate însemna cam tot ceea ce 
ţine de structura şi aria de acoperire a Bisericii Catolice (instituţii, credincioşi, admi
nistraţie ecleziastică etc.). 

Pe tot parcursul veacului al XVIII-lea, în efortul de a contura o identitate pentru 
Biserica lor, teologii uniţi au încercat să definească condiţia Episcopiei Greco-Catolice 
transilvane de „mădular" al Bisericii romane (despre coagularea identităţii greco-catolice, 
vezi Cristian Barta, Episcopii Bisericii Unite cu Roma, Greco-Catolică, slujitori ai 
credinţei apostolice, teză de doctorat nepublicată, Bucureşti, 2002). Unii au continuat 
să recurgă la metafora corpului. Gheronte Cotare, de pildă, adept al reprezentării cor
porale a Bisericii, îl caracteriza pe papă folosind sintagmele "cap cel mare sufletesc" şi 
„capul bisearicii cel mare", înzestrat cu o raţiune admirabilă, căci altfel „cine ar giudeca 
despre lucrurile bisericii? " (Gheronte Cotare, Despre articuluşurile ceale de price 
1746). Pentru Gheorghe Şincai, înţelesurile „mădularului" sunt numeroase. În contexte 
diferite, el pomeneşte „mădulariile şi bărbaţii învăţaţi şi procopsiţi ai Unirei", "mădu
lariile bune" care trebuie sprijinite pentru „sporirea Unirei", duşmanii care „a religiei 
catolice volnicie o vatămă şi mădulariile ei le grozăvesc şi le calcă" (Mârza şi Stanciu, 
2005). În accepţiunea sa, după cum se poate observa, ,,mădularul" are când înţeles de 
membru individual al Bisericii, când de parte componentă (chiar instituţională) astruc
turii ecleziastice latine. 

Desigur, într-o literatură română cultural-ştiinţifică, lingvistică, filosofică, istorică, 
teologică, de popularizare şi de propagandă de dimensiunea celei din veacul al XVIII-lea, 
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exemplele de acest tip sunt mult mai numeroase. Esenţial este faptul că, într-o primă 
fază, metafora corpului în accepţiunea românilor ardeleni din zorii epocii moderne face 
trimitere, în buna tradiţie medievală, la corpul Bisericii şi se manifestă prin elita lor 
clericală. Ea pare încorporată în manifestul de credinţă din 1698 prin cuvântul „mădu
lar", folosit repetat în textul de altminteri scurt al opţiunii oficiale pentru Biserica Romei. 
Înţelesurile sale au fost considerate suficient de largi de semnatarii actului pentru a-şi 
putea configura, la nivelul imaginarului cel puţin, rolul şi funcţionalitatea Bisericii lor 
în noul cadru ecleziastic. 

De acum, corpul bisericesc şi corpul confesional încep să asimileze atribute etnice, 
îndreptându-se cu paşi repezi spre o altă metaforă de care se vor lega strâns, cea a 
corpului naţional. De cele mai multe ori, contopirea lor deplină s-a exprimat doar 
ca deziderat, pentru că între ele s-a aflat mai mereu unirea religioasă. Însuşi Ioan Micu 
Moldovan, care prin scrisul său a ridicat o baricadă solidă în calea celor care au atacat 
momentul întemeierii Bisericii Unite, a disociat oarecum metafora corpului Bisericii de 
cea a naţiunii, admiţând că, pe de o parte, catolicizarea a fracturat corpul naţiunii, dar 
pe de altă parte, nu ar fi singurul caz în istorie de asimilare a mai multor corpuri con
fesionale în corpul naţional (Ioan Micu Moldovan, Spicuire în istoria bisericească a 
românilor. Răspuns la contracritica domnului N. Popea 

Nu vom putea afla niciodată, până în ultimele lor raţiuni, ce au simţit şi ce au gân
dit actorii principali ai anilor de început ai unirii religioase a românilor cu Biserica 
Romei atunci când au avut de luat decizii de mare impact în evoluţia comunităţilor în 
fruntea cărora se aflau. Dar este cert că, pe calea analizei metaforelor pe care le-au 
utilizat, dar şi pe alte căi care ţin de investigarea imaginarului, putem pătrunde mai 
adânc în sufletul şi în mintea lor. 

lnochentie Micu şi corpul nobiliar 

Suprapunerea celor două valente ale metaforei corpului, cea confesională şi cea etnică, 
la care s-au adăugat şi nuanţe sociopolitice, s-a manifestat în plenitudinea ei în timpul 
episcopatului lui Inochentie Micu. Înainte de toate, se cuvine să observăm că, deşi este 
considerat un promotor al mişcării naţionale a românilor din Transilvania şi, ca atare, 
un lider care prin revendicările sale etnice a devansat într-un fel cadrul mentalului public 
al epocii, Inochentie Micu a fost totuşi adept al corporatismului de sorginte medievală, 
la principiile căruia a recurs în mai toate proiectele sale. 

Pentru acest episcop perseverent, de aceeaşi importanţă cu susţinerea intereselor 
etnice era şi apartenenţa la un corp bine consolidat politic, juridic şi social, care putea 
reprezenta garanţia fundamentală a privilegiilor, drepturilor şi libertăţilor sub pavăza 
cărora urma să-şi pună în aplicare strategiile radicale. Chiar dacă în încărcătura politică, 
etnică, socială şi confesională a documentelor pe care le-a redactat pe parcursul vieţii 
sale zbuciumate metaforele corpului sau ale trupului nu se regăsesc frecvent, ele se 
întrezăresc printre rânduri în concepţia sa dominantă, de factură corporatistă. În fond, 
el a fost un exponent tipic al nobilimii ambiţioase de competenţă care s-a afirmat în 
veacul al XVIII-lea, ridicându-se din rândurile ţărănimii libere. Ca multi alţii care au 
profitat de noile oportunităţi oferite de catolicizare, şi el s-a impus printr-o pregătire 
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temeinică, desăvârşită, în cazul său, la Cluj şi Târnavia (Augustin Bunea, Din Istoria 
Românilor. Episcopul Ioan InocenJiu Klein, 1900). Nu întâmplător, încă din etapa pre
gătirii sale pentru ocuparea scaunului episcopal a flicut demersurile necesare pentru 
pătrunderea în corpul nobiliar, obţinând rangul de baron în urma unei cereri depuse 
înainte de a fi întronat. Inochentie a fost preocupat constant de consolidarea poziţiei sale 
nobiliare şi şi-a invocat statutul de membru al corpului aristocratic ori de câte ori a fost 
ameninţat cu chemarea în judecată, evitând astfel multe dintre procedurile de înlăturare 
din scaunul episcopal gândite de duşmanii săi. 

Pentru vizualizarea imaginii, vă rngăm să consultaţi volumul m. 

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. 

Istoriografia mişcării naţionale a insistat cu precădere asupra modului în care epi
scopul unit a susţinut proiectul naţional, arătându-se mai puţin interesată de ambiţiile 
sale individuale, pentru a nu distruge imaginea ideală a unei personalităţi istorice repre
zentative. Dar interesele proprii, în speţă cele care ţin de promovarea sociopolitică, 
evidenţiază, până la urmă, latura umană a oricărui lider şi au constituit o forţă motrice 
substanţială în promovarea categoriilor elitare româneşti pe tot parcursul secolului 
al XVIII-lea, iar din acest motiv ele nu pot fi neglijate. 

Lupta lui lnochentie împotriva teologului iezuit a fost interpretată ca fiind declanşată 
din dorinţa sa de a spori autonomia Episcopiei şi de a-i reduce cheltuielile, însă con
flictul a fost purtat şi de pe poziţia nobilului care, considerând că beneficiază de drep
turile depline ale regimului de stări, şi-a propus să înlăture o tutelă inutilă şi jenantă. 
Atacul împotriva privilegiilor saşilor a fost motivat în istoriografie ca o acţiune de 
susţinere a drepturilor româneşti pe Pământul Crăiesc, fliră a se observa că actul a 
derivat şi dintr-o atitudine nobiliară, firească pentru un membru al stărilor, căruia 

magistratul sibian i-a interzis preluarea unei posesiuni în zona învecinată cetăţii. 
Câştigând deprinderea exercitării funcţiei episcopale, Inochentie şi-a conturat un 

orgoliu nobiliar pe măsură. Pentru că diploma sa era de dată recentă, insuficientă în a-i 
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 1989).

susţine prestigiul social şi politic pe care plănuise să-l atingă, el şi-a întocmit o genea
logie care cobora până în secolul al XIV-lea, oprindu-se la un inexistent Ioan Movilă 
Basarab, domn moldovean cândva în anii 1300-1400. De asemenea, se considera înrudit 
şi cu Cantacuzinii, ai căror antecesori fuseseră pe tronul Bizanţului. Astfel de cazuri, 
în care nobilii români şi-au revendicat descendenta din familii glorioase, nu erau singu
lare, ele exprimând dezideratul accesului la nivelurile de vârf ale provinciei ca semn al 
unui proces de maturizare socială a elitelor. 

Mentalitatea nobiliară a episcopului unit, cu alte cuvinte, personalitatea sa puternic 
ancorată în corpul nobiliar, este pusă în lumină de multe alte acţiuni şi atitudini ale sale. 
El s-a considerat, pe bună dreptate şi în concordanţă cu diplomele unirii, egalul celor
lalţi membri ai Dietei, pe care nu s-a sfiit să-i înfrunte, nici când şi-a ţinut cuvântările 
în limba latină, nici când a cerut în plen publicarea diplomelor armaliste ale fraţilor săi 
Oprea şi Mihai, nici când a revendicat un post de consilier şi nici când a solicitat modi
ficarea regimului Aprobatelor şi Compilatelor (Pall, 

În concepţia sa, tot ceea ce decurgea dintr-o binemeritată nobilitate trebuia respectat 
şi pus în aplicare. Ca şi antecesorul său, episcopul întemeietor Atanasie Anghel, 
Inochentie a folosit instrumentul sinoadelor lărgite, adevărate reprezentări ale stărilor 
româneşti după modelul sistemului constituţional, încercând să legitimeze social şi 

juridic revendicările naţionale. Conştiinţa nobilităţii a făcut ca spiritualitatea lui să fie 
dominată de premise politice, nu religioase, sesizabile şi în abilitatea cu care a utilizat 
conceptul de naţiune. Când desemnând pe cei uniţi, când pe ortodocşi şi greco-catolici 
la un loc, când incluzând sau omiţând clerul, întotdeauna referindu-se la ţărănime, el a 
definit termenul „naţiune", în numeroasele sale cereri, în funcţie de momentele şi 

împrejurările politice în care erau înaintate revendicările. Obiectivul a rămas însă mereu 
acelaşi, de a egaliza sensul etnic al naţiunii cu cel juridic-constituţional. Ca nobil de 
frunte, nu se putea mulţumi cu pătrunderea individuală în regimul de stări, ci doar 
împreună cu cei al căror lider era. 

Pentrn vizualizarea imaginii, vă rugăm să consultaţi volumul ru. 

3 al Enciclopediei ilnaginariilor 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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Datorită solidarităţii nobiliare, elitele sociale româneşti l-au sprijinit în unele momente 
decisive ale biografiei sale. Astfel, directorul fiscal al Transilvaniei, Petru Dobra, l-a 
ajutat să schimbe domeniile de la Gherla şi Sâmbăta, care asigurau un venit de 3.000 
de florini anual, cu domeniul Blajului, de pe urma căruia câştigurile Episcopiei se 
dublau, registratorul român al Cancelariei Guberniale, Iosif Boer, i-a semnalat că s-ar 
fi găsit originalul celei de-a doua diplome a unirii religioase, de care episcopul unit avea 
mare nevoie, iar Andrei Boer, funcţionar al Cancelariei Aulice, l-a avertizat, în timpul 
ultimei călătorii la Viena, despre posibilele consecinţe ale anchetei la care urma să fie 
supus, grăbindu-i refugiul la Roma (Pall, 1991). Firavele semne de întrajutorare nobili
ară, venite nu numai din partea clerului, ci şi a categoriilor funcţionăreşti, prevesteau 
frontul naţional mai amplu, de la sfârşitul secolului. 

Ataşamentul nobilimii româneşti, care totuşi nu a depăşit anumite limite, fată de 
Inochentie a fost firesc, în condiţiile în care episcopul a făcut mari eforturi pentru a 
promova social această categorie elitară. Pentru el, ridicarea nobilimii reprezenta 
un obiectiv cel puţin la fel de important precum îmbunătăţirea statutului ţărănimii. 
Preoţii-nobili, funcţionarii-nobili sau mica nobilime jurisdicţională s-au aflat în egală 
măsură în atenţia memoriilor sale. Solicitările privind introducerea pe ordinea de zi 
dietală a dezbaterilor privind nobilitatea clerului unit, obţinerea unui post de consilier, 
desemnarea în funcţii în căpitănatele Chioarului şi Făgăraşului, funcţia de comite suprem 
în Hunedoara, trei locuri la Tabla Regală, şase laici şi clerici regalişti în Dietă, admi
nistraţia şi justiţia proporţională cu procentele etnice relevau faptul că, în cadrul proiec
tului naţional, corpul nobiliar românesc avea un rol esenţial (Gyemânt, 1986). 

Înainte de a fi episcop, Inochentie a fost nobil român, cu o atitudine specifică pătu
rii sociale din care făcea parte şi care se reflecta în insistenţa apelurilor la cele mai 
înalte foruri şi în dezinvoltura corespondentei purtate cu deţinătorii funcţiilor imperiale 
înalte : membrii familiei dinastice, cancelarul, vicecancelarul, preşedintele Consiliului 
Aulic de Război, preşedintele Camerei Aulice, vistierul, preşedintele Deputăţiei bancare 
ministeriale, feldmareşali, conţi, consilieri etc. (Pâclişanu, 1924). 

Nobilitatea i-a conferit un orgoliu şi o siguranţă care s-au manifestat şi în anii de 
exil de la Roma, în raport cu cercurile papale. Deşi a stârnit iritarea împărătesei şi a 
papei, a continuat să-şi conducă Episcopia din exil, cu o fermitate care vădea mult curaj. 
Cu sprijinul unei bune părţi a clerului nobiliar unit din provincie, în legătură permanentă 
cu alte categorii elitare româneşti, de la funcţionari şi mica nobilime până la magiştri 
poştali şi negustori, el a refuzat să demisioneze, trecând peste toate presiunile, chiar 
dacă problema înlăturării lui a fost dezbătută într-un şir întreg de conferinţe ministeriale. 
Depăşindu-şi cu mult, în spirit nobiliar, atribuţiile episcopale, Inochentie s-a considerat 
în continuare reprezentant legitim al tuturor Stărilor româneşti, preocupându-se la Roma 
de situaţia pelerinilor, a tinerilor aflaţi la studii şi a ostaşilor români ajunşi în Italia cu 
prilejul războaielor purtate de monarhia habsburgică. 

Anihilarea personalităţii sale militante a constituit obiectul unor intense negocieri 
între Curtea vieneză şi Curia papală, problema fiind soluţionată cu mare dificultate. A 
cedat numai în momentul în care a considerat că orgoliile nobiliare i-au fost satisfăcute 
printr-o pensie corespunzătoare, prin clarificarea stării sale materiale şi prin recuperarea 
cotei care îi revenea din veniturile episcopale până în momentul demisiei, dar legăturile 
cu provincia ardeleană nu s-au rupt uşor, el fiind privit, până la sfârşitul vieţii, ca o 
posibilă ameninţare politică. Contactele cu pământul natal s-au menţinut îndeosebi prin 
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tinerii care veneau la studii la Colegiul Urban al Propagandei, dar şi prin militarii români 
aflaţi prin forţa împrejurărilor la Roma, care nu l-au ocolit. Compromisul pe care l-a 
făcut cu Viena a răzbătut în textul actului de demisie, dar târgul încheiat reflecta şi 

dorinţa imperialilor de a elimina un adversar de temut, cu mari abilităţi politice. Averea 
considerabilă rămasă în urma lui a fost de asemenea pe măsura vieţii pe care a dus-o şi 
pe care o putem caracteriza, în toate planurile, ca una de tip nobiliar. 

În nici un moment al biografiei sale, educaţia clericală şi atribuţiile confesionale ale 
înaltei funcţii deţinute nu i-au umbrit calităţile laice, capacitatea administrativă şi simţul 
politic. La fel ca Atanasie Anghel, a evaluat actul unirii religioase ca pe o miză la care 
se putea renunţa oricând şi a apreciat diplomele leopoldine referitoare la greco-catolici 
ca pe nişte contracte care îşi pierdeau valabilitatea dacă părţile semnatare nu îşi respec
tau angajamentele. Toate eforturile sale puneau în evidenţă în primul rând calităţile sale 
de nobil puternic, lider şi cel mai de seamă reprezentant al naţiunii. 

Apogeul solicitărilor în nume naţional a fost atins, după cum se ştie, după 1740, în 
timpul domniei Mariei Tereza, interval în care, de altfel, a fost elaborat şi celebrul 
Supplex Libellus. În această perioadă, lupta s-a concentrat cu abstinenţă în jurul diplo
mei a doua a unirii religioase, iar vehemenţa cu care a fost atacat teologul iezuit a sfidat 
nu numai partida catolică, ci şi stările, în general, sau Curtea vieneză (T6th, 1938). 
Sensul revendicărilor dinspre prima diplomă a unirii religioase spre cea de a doua 
reflecta, până la urmă, evoluţia mentalităţii unor elite româneşti de la o conştiinţă cle
rical-nobiliară restrânsă, de castă, la una nobiliar-civică, pusă în slujba comunităţii 
proprii, naţionale, în numele căreia şi episcopul s-a exprimat ca un nobil cu responsa
bilitate faţă de supuşii săi. Istoricii mişcării naţionale au insistat cu precădere asupra 
momentelor de manifestare a conştiinţei din această ultimă perspectivă, ignorând atitu
dinile nobiliare, foarte importante pentru istoria elitelor. Inochentie Micu Klein trebuie 
însă privit şi ca un nobil interesat de soarta sa, reprezentant al unei elite consolidate 
prin compromisurile din primele decenii ale istoriei Bisericii Greco-Catolice şi care, pe 
baza unei situaţii sociale tot mai stabile, s-a încumetat să-şi legitimeze afirmarea în nume 
naţional, căutând binele nobiliar prin binele etniei proprii. În optica istoriei elitelor, 
eforturile liderului nu au fost zadarnice. Privilegiile nobililor români şi ale preoţilor 
uniţi au fost încă o dată recunoscute, întărind o categorie superioară tot mai puţin nevo
ită să recurgă la maghiarizare pentru a atinge obiectivul promovării sociale. 

Una dintre condiţiile ascensiunii era descătuşarea de spiritul dogmatic-confesional 
limitat, fapt pe care episcopul unit l-a realizat prin multiplele sale abilităţi, inclusiv prin 
spiritul său administrativ. Chiar din momentul instalării, şi-a format un Consistoriu 
puternic, alcătuit din doisprezece protopopi, restructurând Episcopia în două vicariate, 
despărţite de cursul Mureşului, obţinând apoi domeniul Blajului, care a dublat veniturile 
instituţiei pe care o conducea (Jancs6, 1896, pp. 665-702). Modul în care a organizat 
desfăşurarea conscripţiei din 1733, solicitată de Dietă, eficienţa programului de colonizare 
a noului centru episcopal, pe care l-ar fi vrut transformat în oraş privilegiat, rezultatele 
practice privind întemeierea şcolilor şi accesul tinerilor români la studii, îndemânarea 
cu care şi-a îndrumat agenţii vienezi, perseverenţa dovedită în îmbunătăţirea situaţiei 
materiale a clerului, a Episcopiei, dar şi a averii sale personale, situaţie materială care 
a fost urmărită până în cele mai mici detalii, de la dreptul de încasare a dijmei bisericeşti 
până la banala cotă de sare gratuită pentru preoţi, erau doar câteva exemple care puneau 
în lumină capacităţile administrativ-funcţionăreşti ale lui Inochentie şi ale personalului 
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compromisuri.

competent pe care a ştiut să-l atragă. El continua de fapt la o scară superioară proiectul 
inaugurat de Atanasie Anghel, de a transforma instituţia Bisericii Greco-Catolice într-un 
domeniu nobiliar bine organizat, autonom şi puternic, care să susţină economic idealu
rile social-politice (Mircea, 1996). 

Căderea lui Inochentie poate fi pusă şi ea pe seama orgoliului nobiliar care i-a 
alimentat peste măsură încrederea că elitele româneşti erau suficient de consolidate 
pentru a trage după ele naţiunea, incluzând-o printre componentele sistemului constitu
ţional. Supraevaluarea forţelor proprii şi puternicele mişcări antiunioniste din Transilvania 
au împins clerul superior unit într-o situaţie extrem de dificilă, obligându-l la noi 

Chiar şi în situaţiile grele în care s-a aflat spre sfârşitul vieţii, Inochentie nu a renun
ţat la speranţe şi la atitudinea sa de nobil luptător pentru cauza pe care şi-o asumase. 
În conjunctura morţii episcopului Petru Pavel Aaron şi conştient de sprijinul de care 
încă beneficia în dieceza pe care fusese silit să o părăsească cu multă vreme în urmă, 
şi-a mai exprimat încă o dată dorinţa de a relua lupta în cel mai pur stil cavaleresc, 
afirmând : ,,Şi iarăşi de va vrea Dumnezeu să mă chieme, măcar îngreuiat cu bătrâneţele, 
pentru binele de obşte nu voi fugi de muncă şi osteneală, ci iarăşi voi încinge arma pe 
coapsa mea". Pe lângă trimiterile la sabie ca simbol al nobilităţii, asemenea magnaţilor 
din Transilvania care se simţeau din ce în ce mai loviţi în privilegiile lor de autoritaris
mul regimului habsburgic, episcopul a recurs ocazional la prevederile constituţiilor 
transilvane şi ale vechilor legi ale regatului ungar, spre a-şi prezerva imunităţile şi a nu 
ceda presiunilor Curţii imperiale şi ale Curiei pontificale. În unele momente, a procedat 
aşadar precum orice nobil puternic ameninţat în statutul său, deşi, după cum bine se 
ştie, de cele mai multe ori şi-a exprimat dorinţa modificării radicale a sistemului con
stituţional din Principat. 

Rangul de baron se cuvenea legitimat nu numai prin competenţă, ci şi printr-un 
arbore genealogic pe măsura ambiţiilor episcopului. Ca atare, Inochentie nu a ezitat 
să-şi construiască o descendenţă cât mai strălucită, prin care se punea în legături de 
rudenie cu Cantacuzinii (T6th, 1946, pp. 60-98). 

În acest sens, sunt cunoscute contactele sale vieneze cu Radu, fiul aventuros al fos
tului domn al Ţării Româneşti Şerban Cantacuzino, un personaj care, de asemenea, pe 
baza unor diplome discutabile, se considera urmaş al împăraţilor romani şi bizantini. 
Suspectat politic şi dispreţuit la Curtea imperială, acest Radu i-a conferit lui Inochentie 
gradul de cavaler cu colier şi nu mai puţin fantezista demnitate de „prefect suprem al 
Daciei antice", pe care episcopul, simţindu-se astfel fortificat în poziţia sa nobiliară, 
nu numai că nu le-a refuzat, ci le-a şi utilizat în redactarea unor acte revendicative. 

Atunci când a recurs la metafora părţilor corpului, Inochentie a vădit acelaşi orgoliu 
nobiliar exprimat în numeroase alte documente: ,,Eu sunt episcopul şi capul Bisericii 
mele, membrele fără cap nu constituie un sinod. Căci scaunul meu nu e vacant, ca să 
se ia măsuri cu privire la cap". Pe aceeaşi linie, în atacurile sale împotriva teologului 
iezuit, el afirma : ,,După cum corpul nu primeşte două capete, ci prin firea lucrurilor 
şi prin raţiunea stării, membrele sunt supuse unui cap, tot aşa iezuitul nu poate fi nici 
superior, nici egal episcopului" (Pall, 1997, vol. I, p. 65). În spiritul gândirii catolice 
a vremii, metafora corpului în context ecleziastic opera doar în cadrele tradiţionale ale 
autorităţii incontestabile a capului în raport cu întregul trup, aşa cum şi Gheronte Cotare, 
dar şi alţi teologi uniţi ai vremii subliniaseră în repetate rânduri. 
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Corpul naţional şi încorporarea constituţională 

În strategiile sale revendicative, Inochentie s-a sprijinit pe apartenenţa sa la corpul 
nobiliar, din care şi-a făurit chiar un scut în situaţiile grele. Faptul că nu a fost supus 
niciodată unui proces, fie el canonic sau penal (a derulat doar procese civile, privind 
unele proprietăţi), este legat parţial şi de rangul de baron al imperiului. Concepţia sa 
politică a gravitat în jurul corpusului de legi ale Principatului, adică în jurul sistemului 
constituţiilor transilvane, pe care nu l-a contestat în structura sa, ci şi l-ar fi dorit modi
ficat în specificaţiile sale privind naţiunile privilegiate şi religiile recepte. După cum se 
poate observa din memoriile sale, în solicitările sale nu a depăşit barierele corporatis
mului tradiţional şi nu a promovat proiecte sociopolitice radicale. Nu a propus o recon
strucţie a sistemului social, sugerând doar o îmbunătăţire a sa prin includerea etniei 
tolerate în ansamblul corporatist existent şi în sistemul de caste funcţional în acel 
moment. Desigur că a ameninţat şi cu distanţarea naţiunii române de sistemul constitu
ţional şi de rigorile corporatismului în ceea ce priveşte purtarea sarcinilor publice, dar 
nu a prefigurat nici un proiect serios în acest sens: "Dar dacă naţiunea română ar zice 
că vrea să se separe cu totul de celelalte în privinţa dărilor şi sarcinilor publice, lăsându-le 
pe ele cu treburile lor? Atunci de bună seamă s-ar vedea care este dificultatea cea mare, 
această separare sau încorporarea. Cancelaria se miră că încorporarea o cere un popor 
de atâtea veacuri tolerat ? Ar trebui să se mire că nu doreşte cu puterea să se bucure de 
aceleaşi beneficii cu catolicii şi să nu mai fie supus urii despotice de neam" (Prodan, 
1984, p. 170). Aceasta ar fi însemnat însă o adevărată revoluţie, or, mişcându-se încă 
în cadrele politice existente, dominate de elementele sociale şi instituţiile corporatismu
lui medieval, episcopul a formulat ca cerinţă maximală includerea etniei sale în sistemul 
constituit cu multe secole înainte. 

Inochentie rămânea însă deschis şi în fata compromisurilor. Dacă naţiunea română 
nu putea fi absorbită în întregul ei ca a patra naţiune a corpului constituţional, el s-ar 
fi mulţumit şi cu încorporarea categoriilor sociale româneşti în categoriile sociale echi
valente ale naţiunilor privilegiate. Înaintând Curţii imperiale acest tip de solicitări, 
Inochentie dorea să se enunţe precis că toţi românii, preoţi sau mireni, nobili sau neno
bili, trebuie să fie număraţi şi încorporaţi în celelalte naţiuni recepte, astfel încât stările 
să fie silite să-i încorporeze şi să nu mai aibă motiv de a se îndoi de voinţa regală de 
a-i ajuta pe români. Sesizând că acţiunile privind recunoaşterea etniei tolerate ca a patra 
naţiune constituţională se transformau, în împrejurările date, într-o misiune imposibilă, 
Inochentie şi-a adaptat revendicările la structura corporatistă existentă, propunând tot 
mai frecvent, ca cerinţă minimală, să se interpreteze lămurit punctul al treilea din diploma 
leopoldină a unirii religioase, în aşa fel încât să se încorporeze în cele trei naţiuni recepte 
nu numai preoţii şi nobilii, ci şi orăşenii liberi, libertinii şi iobagii români. În acest 
mod, chiar dacă nu s-ar fi bucurat de drepturi proprii, separate, ca naţiune, românii ar 
fi beneficiat măcar de egalitatea socială corespunzătoare locului şi naţiunii cu care 
convieţuiau. 

După cum se ştie însă, regimul habsburgic a recunoscut calitatea de cetăţeni ai patriei 
numai preoţilor uniţi şi nobililor români, ei fiind încorporaţi în una dintre cele trei 
naţiuni care constituiau sistemul Principatului, şi anume în aceea pe teritoriul căreia 
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locuiau şi unde îşi aveau bunurile. Dieta din 1744, prin hotărârile sale întărite de Maria 
Tereza, preciza că această încorporare parţială a unor categorii româneşti în sistemul 
constituţional existent nu însemna nicidecum ridicarea şi constituirea unei a patra naţi
onalităţi şi că plebea rămânea în continuare în afara arealului constituţional, pentru ca 
sistemul Principatului să nu fie răsturnat. 

Corp, corp confesional, corp clerical, corp nobiliar, corp naţional, corp constituţi
onal, corporatism, încorporare au reprezentat pentru Inochentie Micu mai mult decât 
sintagme generale sau termeni abstracţi. Sporadic, le-a conferit încărcătura unor meta
fore, fiind tentat să ofere o imagine dramatică şi vie a situaţiei românilor transilvăneni 
(un corp naţional în boală şi suferinţă), dar de cele mai multe ori le-a instrumentalizat 
cu valenţele lor practice de concepte sau noţiuni pe baza cărora şi-a construit proiectele 
şi revendicările. Cu alte cuvinte, ele au ocupat o parte consistentă şi dinamică a per
spectivei sale sociopolitice, evidenţiind calităţile sale de nobil pragmatic, luptător, 

implicat cu mult dincolo de delimitările confesionale în afirmarea „supuşilor" săi, 

pentru care şi-a asumat responsabilităţile de lider. Ca atare, calităţile sale de cleric, înalt 
ierarh şi teolog, mai puţin cunoscute, au trecut în planul al doilea al biografiei sale şi 
aşa au rămas chiar şi în istoriografia actuală. Prin tot ceea ce a întreprins, Inochentie a 
mijlocit ferm tranziţia în mentalul românesc de la corpul confesional, nobiliar şi cleri
cal la corpul naţional, pe un drum fără întoarcere, aşa cum se va dovedi în ultimele 
decenii ale secolului al XVIII-lea şi în veacul următor. 


