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     Rezumatul lucrării 
 
 
 
 Cuvinte Cheie: Biserică, calvini, ortodocşi, principat, Transilvania 
 
 Relaţiile bisericii româneşti din Transilvania cu protestanţii calvini au făcut obiectul 

cercetării încă din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea: În epoca iluminismului se vor 

contura principalele două curente istoriografice: una promovată de învăţatul ungur Péter Bod, 

care sublinia influenţa benefică a reformei calvine în devenirea culturală şi spirituală a 

românilor, şi una dezvoltată, în spiritul Contrareformei, de către corifeii „ Şcolii ardelene”, 

care pune în evidenţă persecuţiile religioase şi denaturarea cultului tradiţional. 

 Problematica este reluată de generaţia paşoptistă şi şcoala romantică, dar strâns legat 

de istoria generală şi de mişcarea de emancipare naţională. În urma acumulării de noi surse şi 

de publicarea sistematică a izvoarelor, activitate începută din timpul romantismului, „şcoala 

critică”, încurajată de pozitivism şi maturizată spre sfârşitul secolului al XIX-lea, abordează 

cu mai mult profesionalism,  cu spirit critic şi analitic, dar, în egală măsură, şi mai profund, 

relaţiile bisericii româneşti din Transilvania cu Reforma, fără însă să se poată detaşa cu totul 

de discursul confesionalizant şi patriotic.  

După Marea Unire s-a continuat tradiţia, inaugurată de „şcoala critică”, însă s-a 

depăşit discursul confesionalizant  şi patriotic, care nu-şi mai avea locul acum în noul context 

politic. Deşi documentul rămâne principalul obiect de cercetare  şi este mereu valorizat, el nu 

mai este fetişizat, deoarece s-a constatat că nu poate oferi obiectivitate deplină. De aceea, 

accentul se pune pe context, pe înţelegerea mecanismelor istorice, iar discursul devine 

preponderent explicativ.  

În perioada interbelică se pun bazele cercetării sistematice a fenomenului reformelor 

protestante şi a influenţelor în biserica  şi  cultura românească din Transilvania. Acum apar 

broşuri şi cărţi care abordează strict relaţiile dintre români şi protestanţi, atât în istoriografia 

română, cât şi în cea maghiară.  

Interesul pentru această temă va cunoaşte sub regimul comunist o curbă descendentă, 

fiind abordată de cercetători doar ca o temă conexă a istoriei culturale şi sociale, sau va fi 

cuprinsă în scurte capitole din istoria bisericească. După căderea acestui regim politic, 

ecleziologia, un domeniu aflat în umbră, a redevenit de mare interes ştiinţific, frecventat de 

istorici, teologi, antropologi. Un rol hotărâtor în relansarea cercetării istoriei  relaţiilor 
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interconfesionale, i-a revenit bisericilor, care au reintrat în prim-plan, căutând să se 

redefinească într-o societate liberă. Astfel, s-au reînfiinţat mai multe instituţii de învăţământ 

teologic superior şi  multe reviste de profil, care au acordat un spaţiu amplu tematicii relaţiilor 

interconfesionale în decursul istorie.   Nu doar interesul a sporit, ci şi metodele de investigaţie 

s-au reactualizat, interdisciplinaritatea devenind punctul forte al reinterpretării datelor şi 

faptelor istorice. În noul context ştiinţific, relaţiile interconfesionale au făcut şi ele obiectul de 

cercetare a noilor metode. În ce priveşte relaţiile bisericii româneşti cu reforma au rezultat 

studii şi lucrări, ce dezvăluie alte perspective şi clarifică multe aspecte. S-a configurat, astfel, 

un nou curent istoriografic în această problematică, care încearcă să reconcilieze cele două 

curente divergente formate în timpul iluminismului şi care de-a lungul timpului rar au căzut 

întrutotul de acord. În afară de modernizarea discursului şi a metodelor, acest nou curent 

istoriografic a fost alimentat de spiritul irenic, de o anumită dezideologizare şi mai ales de 

descoperirea unor surse inedite. Din această perspectivă modernă, sperăm că prin cercetarea 

noastră o să avem un aport semnificativ la reliefarea unor aspecte inedite ale subiectului  şi la 

lămurirea altora încă confuze.  

Momentul Mihai Viteazul este foarte important din punctul nostru de vedere în 

relaţiile dintre biserica românească ortodoxă şi celelalte bisericii în debutul secolului al XVII-

lea. Pentru a înţelege corect acţiunile şi politica lui Mihai Viteazul, istoricul P. P. Panaitescu 

ne îndeamnă să analizăm trăsăturile sufleteşti care l-au determinat să lupte în numele 

creştinătăţii, dar şi să-şi sprijine şi apere credinţa strămoşească.  

A crescut şi trăit în proximitatea bisericii ortodoxe, având, potrivit mărturiilor epocii, o 

mare evlavie şi credinţă. Ajuns domnitor, în calitate de reprezentant a lui Dumnezeu pe 

pământ, trebuia să-şi ocrotească biserica şi credinţa propovăduită de aceasta. În scurta s-a 

domnie n-a precupeţit nici un moment pentru a se preocupa cu deosebită atenţie de biserica 

românească ortodoxă. Astfel, pe lângă fireasca atenţie de care s-a bucurat mitropolia şi 

episcopiile Ţării Româneşti, peste douăzeci de mănăstiri din această provincie au beneficiat 

de multe danii. De asemenea, în numai patru luni cât va şedea şi pe tronul Moldovei, aşadar, o 

scurtă perioadă, destul de agitată din cariera sa politică şi militară, Mihai Viteazul întăreşte 

privilegiile unor mănăstirii moldoveneşti şi face danii altora.  

După confruntarea de la Călugăreni, când ţara nu reuşise să se refacă total în urma 

devastării ei, acesta luase hotărârea împreună cu ierarhii bisericii să facă un mare sinod pentru 

a statornicii buna rânduială în mănăstiri, amânând chestiuni stringente ale politicii şi 

războiului. S-a fixat în scris, astfel, primul regulament monahal , valabil pe tot parcursul 

veacului al XVII-lea. 
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Urmând tradiţia predecesorilor săi, Mihai Viteazul a continuat să facă danii la Muntele 

Athos. Însă evlavia credinciosului voievod iese la iveală nu numai în timpuri de pace, în 

momente de firească reculegere, ci şi pe câmpul de luptă, când toată nădejdea se îndreaptă 

spre pronia cerească. Înainte de o  mare luptă făcea un gest pios, o danie către un locaş de 

cult, săvârşea liturghia, iar în timpul luptei invoca cu putere numele lui Isus.  

A îmbrăţişat cauza întregii creştinătăţi, care era ameninţată de pericolul otoman şi 

musulman, intrând în Liga Sfântă, unde s-a manifestat ca unul dintre cei mai importanţi lideri. 

În războiul cu turcii de la sudul Dunării a fost perceput de populaţiile ortodoxe ca un 

eliberator şi restaurator al Imperiului Bizantin. Ortodocşi din Balcani au luptat cu mai mare 

entuziasm lângă Mihai Viteazul pentru că era de aceeaşi confesiune cu ei, întrucât perspectiva 

eliberării de sub dominaţia otomană de către un rege sau un principe  catolic nu-i mulţumea, 

cei mai radicali preferând mai bine să rămână sub ocupaţia musulmană, decât, în urma acestei 

eliberări, să se catolicizeze. 

În calitate de important lider ortodox va veni în sprijinul ortodocşilor ruteni din 

Ucraina, persecutaţi şi supuşi unei propagande catolice agresive, declanşată mai ales după 

unirea de la Brest-Litovsk. Din 1598 renunţase la politica filopolonă şi va interveni nemijlocit 

pentru cauza ortodocşilor ruteni. Astfel, cu ştiinţa patriarhului ecumenic, va încheia o alianţă 

secretă cu voievodul Kievului, Constantin Ostrogorski şi cu ţarul Rusie, iar prin acţiuni 

diplomatice şi militare trebuiau să contracareze  propaganda catolică şi chiar să-i îndepărteze  

pe catolicii din Ucraina.  

Intrarea lui Mihai Viteazul în Liga sfântă, iniţiată de Papă şi de statele catolice, apoi 

tratatul de vasalitate cu Transilvania a condus la adoptarea unei politici de conciliere şi de 

respect reciproc între biserica românească şi cea catolică. Dacă prin tratatul din 1595, încheiat 

la Alba Iulia, cu Sigismund Bathori s-a produs o scădere drastică a autorităţii voievodului 

român, iar autonomia Ţării româneşti a fost aproape desfiinţată, s-a obţinut, totuşi, reaşezarea 

oficială a Mitropoliei ortodoxe din Transilvania sub jurisdicţia Mitropoliei din Târgovişte, aşa 

cum fusese în vechime, precum şi garanţia funcţionării bisericii româneşti conform cu 

tradiţiile, învăţăturile şi dogmele ei.  

În virtutea acestui tratat, Mihai a primit câteva domenii în Transilvania, unde putea să 

se refugieze cu familia în cazul că va pierde tronul, în urma războiului cu turcii. 

Administrarea acestor domenii nu s-a făcut doar din punct de vedere economic, ci şi religios, 

deoarece aici va construi pentru comunitatea ortodoxă lăcaşuri de cult.  De o atenţie deosebită 

din partea voievodului s-a bucurat însă mitropolia românească de la Alba Iulia, unde va ridica 

o nouă reşedinţă şi o nouă biserică.  



 7 

Semnarea tratatului din 9 iunie 1598 cu habsburgii a însemnat anularea de drept a celui 

din 1595, iar în schimbul recunoaşterii unei suveranităţi nominale a împăratului, Mihai 

Viteazul obţinea puterile depline ale unui principe legitim. În ce priveşte religia, primeşte 

garanţii pentru libertatea cultului ortodox şi, în plus, interzicerea oricăror forme de prozelitism 

catolic, având în vedere încercările lui Sigismund şi propunerile repetate ale papei pentru 

atragerea la unire cu biserica catolică.  

Ocuparea Transilvaniei şi stăpânirea ei timp de aproape un an, i-a dat ocazia 

voievodului român să sprijine nemijlocit biserica ortodoxă, tratată până atunci în acest 

principat ca o biserică tolerată.  Pentru a intra în graţia Papei şi a obţine mai repede 

recunoaşterea stăpânirii sale în Ardeal din partea habsburgilor a sprijinit f ăţiş biserica catolică 

în detrimentul cultelor reformate. În special împotriva calvinilor şi unitarienilor se iau o serie 

de măsuri menite să diminueze prezenţa acestora în viaţa publică şi să-i scoată în final dintre 

confesiunile recepte, recunoscute în principat. În locul confesiunii calvine şi unitariene a fost 

impusă confesiunea ortodoxă a voievodului român, pentru întărirea căreia acesta  nu a ezitat 

să-i pună la dispoziţie chiar o parte din bunurile şi averile iezuiţilor.  

De asemenea, pentru consolidarea acestei instituţii reprezentative, Mihai Viteazul 

numeşte episcopi fideli în scaune vacante. După ce a ridicat biserica ortodoxă în rândul 

religiilor oficiale ale Transilvaniei, a luat măsuri pentru îmbunătăţirea situaţiei slujitorilor ei, 

trataţi ca iobagii şi discriminaţi în acest principat. Prin urmare, a cerut Dietei să aprobe 

scutirea preoţilor români de robotă şi alte sarcini specifice iobăgimii. Nu se viza, astfel, 

tocmai eliberarea clerului românesc din şerbie, dar era un important act pe calea emancipării 

şi a ridicării lor la egalitate cu a celui a bisericilor oficiale. Aceste măsuri de ameliorare a 

stării preoţimii româneşti ardelene, precum şi promovarea bisericii ortodoxe între confesiunile 

oficiale, vor rămâne un deziderat şi după trecerea acestui voievod în eternitate.   

Prigonirea clerului român ortodox şi desconsiderarea instituţiei lor prin hotărârile 

dietelor, ţinute după alungarea şi asasinarea voievodului Mihai, nu au putut fi transpuse cu 

consecvenţă în fapt datorită noilor evenimente şi conjuncturi de pe scena politică, care au dus 

la reconsiderarea reprezentanţilor bisericii ortodoxe. De altfel, întreaga evoluţie a vieţii 

religioase a românilor ardeleni este jalonată de contextul politic şi social, de transformările 

politice şi instituţionale care au avut loc în principatul Transilvaniei în secolul al XVII-lea. În 

acest sens, putem observa cum domnitorii români au putut sprijini biserica românească 

ardeleană de fiecare dată când încheiau înţelegeri cu principii Transilvaniei sau când treceau 

cu oştile peste Carpaţi. Pe de altă parte, când principii ardeleni doreau să domine absolut, 

biserica românească era prinsă în proiecte ce vizau asanarea confesională pentru a nu mai 
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exista elemente centrifuge, asanare care se definea prin prozelitism, convertiri şi schimbarea 

structurii instituţionale a bisericii româneşti ortodoxe.   

Biserica românească din Transilvania va evolua, aşadar, în acest veac, între lupta 

pentru păstrarea neştirbită a tradiţiei, pentru obţinerea unor privilegii sau redobândirea unui 

statut de care s-a bucurat prea puţin în timpul lui Mihai Viteazul, şi acceptarea unor 

compromisuri faţă de măsurile de calvinizare.  

Sigismund Rakoczi, spre deosebire de viitorul principe Gabriel Bathori, s-a preocupat 

de bunele legături cu domnitorii români, raporturi mai bune având însă cu cel moldovean. 

Probabil la sugestiile lui Simion Movilă, acesta reconfirmă la 23 iunie, calitatea lui Spiridon 

de întâistătător a tuturor bisericilor româneşti din Transilvania şi părţile ungureşti. Dar acest 

principe, care ducea o politică confesională de conjunctură, prin aceea că numeşte episcopi la 

recomandarea voievozilor români, nu ezită să favorizeze atragerea clerului românesc la 

calvinism. O dovadă în acest sens stă diploma, emisă de principe la Beiuş în ianuarie 1608, 

prin care scuteşte pe preotul Mihai din Vajdafalva, convertit la calvinism, de toate taxele 

datorate fiscului şi stăpânului de domeniu. Totodată, în această diplomă se arată că toţi preoţii 

români care pe viitor vor îmbrăţişa confesiunea calvină se vor bucura de aceleaşi drepturi şi 

privilegii ca şi cei maghiari calvini, fiind scoşi de sub jurisdicţia episcopului ortodox şi 

permiţându-le astfel să-şi aleagă proprii episcopi şi protopopi. Aşadar, prin scutiri şi alte 

privilegii se inaugura o nouă perioadă de atragere a clerului românesc la calvinism.  

Nu putem  şti cu exactitate ce l-a determinat pe un principe cu veleităţi dictatoriale ca 

şi Gabriel Bathori să acorde preoţilor români un act de  scutire  pentru sarcinile iobăgeşti, 

deosebit de valoros prin motivaţii şi semnificaţii. În primul rând, este aproape similar celui 

emis în timpul lui Mihai Viteazul, ceea ce ar putea însemna că preoţii ortodocşii nu au uitat 

gestul făcut de domnitorul român şi nu s-au descurajat pe urmă, aşteptând momentul potrivit 

pentru a solicita din nou unele drepturi corespunzătoare statului lor. În 9 iunie 1609, de la 

Alba Iulia, ca răspuns la o plângere formulată de preoţimea ortodoxă din Transilvania şi 

părţile ungureşti, principele Gabriel Bathori, mărturisind sincera lui pietate şi afecţiune pentru 

servitorii bisericii şi datorită stării mizere a preoţimii româneşti ortodoxe,  a hotărât ca aceştia, 

aflaţi în condiţie iobăgească să fie scutiţi de toate sarcinile plebee şi serviciile civile datorate 

stăpânilor şi să se poată strămuta liberi  împreună cu familia oriunde doresc, după ce în 

prealabil s-au achitat de obligaţiile faţă de stăpânul de pământ, recte darurile datorate potrivit 

obiceiului încetăţenit, şi după ce au anunţat pe vlădica lor din Bălgrad. Fără să conţină vreo 

condiţionare de ordin confesional, sau mesaje prozelite, ca cel emisă de Sigismund, actul, 

situat în succesiunea hotărârii dietale din 1600, deschide seria unor acte similare emise de 
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principi, care vor reconfirma de-a lungul secolului statutul de oameni liberi al sacerdoţilor 

români, în funcţie de anumite conjuncturi politice.  

Odată cu venirea la tron a lui Babriel Bethlen, pentru un deceniu şi jumătate,  

conferind astfel o stabilitate statală, biserica ortodoxă română din Ardeal şi slujitorii săi va 

cunoaşte o altă etapă a evoluţiei şi un nou impact al. influenţei calvine. Bunele relaţii pe care 

principele le-a avut la început cu domnii români ne-ar putea lămuri de ce acesta s-a abţinut să  

intervină făţiş în rosturile tradiţionale ale bisericii  În acelaşi spirit de toleranţă şi admiraţie 

pentru slujitorii bisericii, Gabriel Bethlen reconfirmă  diploma din 1609 a lui Gabriel Bathori, 

prin care preoţii români de rit grecesc din Transilvania şi părţile anexe primesc o serie de 

drepturi şi scutiri. Prin urmare, putem afirma că Gabriel Bethlen a avut o atitudine 

binevoitoare faţă de biserica românească ortodoxă, atitudine ce putea decurge atât din datoria 

sa de a respecta şi asigura bunul mers al vieţii spirituale, cât şi din bunele relaţii pe care le 

avea cu principii români protectori şi susţinători ai ortodoxiei din Transilvania.  Există indicii 

însă că el a favorizat convertirea la calvinism a preoţilor români încă de la început, în zonele 

româneşti unde voievozii români nu aveau o mare influenţă, fiind  încurajat, probabil, de 

anumite succese ale predicatorilor români în părţile de vest ale principatului. Câteva mărturii s 

Un document ne semnalează că la puţin timp după urcarea sa pe tron, i se aduce la cunoştinţă 

situaţia unor preoţi români din comitatele Bihor, Crasna şi Solnocul interior, care au 

îmbrăţişat calvinismul şi aşteptau să le fie recunoscute toate drepturile şi privilegiile oferite 

preoţilor calvini. Mai exact, a aflat că aceşti preoţi şi diaconi români propovăduiesc cuvântul 

lui Dumnezeu şi credinţa calvină în bisericile româneşti, renunţând la erorile credinţei greceşti 

răsăritene. Aceştia activau cu succes în câteva din bisericile româneşti şi s-au supus de 

bunăvoie jurisdicţiei superintendentului calvin şi altor predicatori de seamă, sub a căror 

îndrumare şi cu a căror sprijin au început să propovăduiască învăţăturile calvine între români..  

Aşadar, la 17 februarie 1614, luând act de această realitate favorabilă bisericii calvine, care-şi 

atrăgea noi adepţi, principele emite un document prin care le acordă onoruri, favoruri, 

privilegii, prerogative, îngăduinţe, libertăţi şi scutiri, de care s-au folosit ceilalţi pastori şi 

diaconi ai bisericilor ungureşti de credinţă calvină. Rezultă din analiza acestui document că 

predicatorii calvini au reuşit să-şi atragă noi adepţi din rândul câtorva preoţi români. 

Presupunem că principalul motiv al acceptării calvinismului a fost atât oferta materială şi 

socială, cât şi privilegiile şi favorurile de care se bucurau preoţii calvini, şi mai puţin ori, 

poate, deloc „o învăţătură mai sănătoasă”.  

 După ce autoritatea lui Bethlen a ajuns la apogeu, nu mai simţea necesară consultarea 

cu domni sau mitropoliţii din cele două ţări româneşti în chestiuni religioase, ambiţiile sale 
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politice vizând chiar supunerea acestora. O guvernare greu de zdruncinat se putea realiza 

numai prin convertirea celorlalte culte la calvinism, menit să dea suportul ideologic al puterii 

princiare Încrezător în sine, principele, invocând ideea unei singure confesiuni în principatul 

său, dar şi în calitatea de garant al purităţii credinţei, i-a solicitat acordul patriarhului Chiril 

Lucaris de a-i calviniza pe românii din Ardeal, decăzuţi moral şi inculţi teologic. Răspunsul 

patriarhului, simpatizant el însuşi al calvinismului, emis în 2 septembrie 1629,  îi dă de înţeles 

că acest deziderat este greu de atins şi că o condiţie sine qua non este ruperea legăturilor cu  

românii din celelalte două provincii, care este imposibil de realizat.  

Politica de calvinizare a clerului este reluată mai sistematic de succesorii lui Gabriel 

Bethlen, principii Rakoczi, în timpul cărora ea atinge apogeul. Colaborarea dintre principele 

Gheorghe Rakoczi I şi diriguitorii bisericii calvine devine tot mai strânsă în vederea 

subordonării celorlalte biserici. Radicalizarea intenţiilor şi discursul aferent ţine de 

accentuarea procesului de confesionalizare, ce urmărea combaterea curentelor disidente 

apărute în cadrul calvinismului şi astfel consolidarea puterii episcopale; anihilarea 

sabatarienilor şi aşezarea bisericii unitariene sub controlul puterii centrale, dar nu în ultimul 

rând transformarea arhiereului român de la Alba Iulia într-un subordonat al ierarhului calvin    

 În paralel cu reconfirmările scutirilor acordate preoţilor români, Gheorghe Rackoczi I 

numeşte şi întăreşte mitropoliţi români la Alba Iulia cu obligaţia să respecte condiţiile de 

calvinizare a bisericii româneşti, condiţii care trebuiau impuse întregului cler românesc. Unele 

din prevederile calvinizante, cuprinse în diplomele de numirea a mitropoliţilor, vor figura,  în 

această perioadă, şi în diplomele de numire a  câtorva protopopi dispuşi să colaboreze.  

Mitropolitul Ilie Iorest, care nu a dorit să aplice acest program de calvinizare, a fost îndepărtat 

din scaunul vlădicesc, iar în locul lui va fi numit Simion Ştefan, mult mai dispus să pună în 

operă măsurile calvinizante şi să accepte imixtiunea tot mai mare a superintendenţei calvine în 

problemele interne ale bisericii româneşti.  

Deşi o perioadă Gheorghe Rakoczi al II-lea va continua politica de calvinizare 

inaugurată de tatăl său, implicarea spre sfârşitul domniei în campanii externe militare, având 

sprijinul domnitorilor români, a coincis cu o politică mai conciliantă faţă de biserica ortodoxă 

din Ardeal şi cu scăderea în intensitate a prozelitismului calvin. Astfel, a putut fi numit 

mitropolit ca Sava Brancovici, care nu agrea deloc politica absolutismului calvin.  

 Sub principele Mihai Apaffi, un principe cu slabă autoritate, propaganda calvină n-a 

mai avut consecvenţa şi determinarea necesară să impună măsuri ce vizau reformarea bisericii 

româneşti potrivit concepţiilor lui Calvin. Pe de altă parte, legăturile strânse cu ţările române 

şi intransigenţa lui Sava Brancovici s-au constituit în alţi factori de anihilare a prozelitismului 
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calvin. Însă numirea unui nou superintendent în persoana lui Mihail Tofoi, fost predicator la 

curtea principelui, un adversar declarat al ortodoxiei, şi organizarea unui complot împotriva 

lui Apaffi de care ştia şi Sava Brancovici, au condus la înlăturarea lui din scaun în 1680. După 

demiterea şi împrocesuarea acestui mitropolit va fi ales  în locul lui, cu vot unanim, Iosif 

Budai, iar principele emite la 28 decembrie 1680 diploma de confirmare a noului mitropolit 

cu jurisdicţia peste Transilvania şi părţile anexe, cu excepţia Ţării Făgăraşului, impunându-i 

spre respectare 19 condiţii calvinizante. A fost nevoie de intervenţia domnului muntean, Şerba 

Cantacuzino, pentru ca românii ortodocşi din Ardeal să-şi poată păstra toate ceremoniile lor 

religioase. Iosif Budai n-a rămas decât doi ani în scaunul mitropolitan, iar urmaşul lui, grecul 

Ioasaf a încercat să răzbune fărădelegile comise împotriva lui Sava Brancovici şi să 

păstorească cu autoritate biserica românească ardeleană, respingând orice imixtiune calvină.  

Numirea lui Varlaam, după moartea acestuia, a fost condiţionată iarăşi de cele 19 puncte 

calvinizante, însă propaganda calvină pierde din intensitate, deoarece în 1688 noii stăpâni ai 

Transilvaniei erau habsburgii catolici   

Biserica românilor este scoasă de sub influenţa politică calvină de către imperiali care 

urmăreau o reechilibrare a balanţei politice interne prin unirea românilor cu biserica Romei.  

Diploma imperială din 1692 oferea clerului românesc posibilitatea de emancipare şi de 

ameliorare a statutului social. Calvinii au încercat şi ei o replică prin numirea noului 

mitropolit al Ardealului Teofil în decembrie 1692, pe baza celor 19 condiţii.           

Organizarea consistoriului suprem reformat a urmărit cu precădere  în această perioadă 

să reziste împotriva restauraţiei catolice promovate de habsburgi. Din conducerea acestui 

Consistoriu făceau parte guvernatorii calvini ai Transilvaniei, care dispuneau de autoritatea şi 

de forţa necesară. Astfel, 1692 guvernatorul Gheorghe Banffi, preşedintele Consitoriului a 

fost cel care l-a întărit pe mitropolitul Teofil, impunîndu-i cele 19 puncte calvinizante. Unirea 

românilor ortodocşi cu Roma, a stârnit un interes mărit în sânul Bisericii reformate,  

preocupată să apere pe preoţii români care au recunoscut jurisdicţia superintendenţei calvine.  

Prima informaţie despre proiectul unirii, a ajuns la curatorii supremi calvini, Gheorghe 

Banfii şi cancelarul Nicolae Bethlen, în anul 1697, când trimişi de stările ardelene au stat la 

Viena 6 luni pentru negocieri. Au protestat imediat la ministrul Kinsky şi au înaintat un 

memoriu împăratului, dar fără succes. Totuşi, în martie 1698 în consiliul miniştrilor au reuşit 

să convingă pe membrii acestuia să accepte dreptul preoţilor ortodocşi de a se uni cu oricare 

din cele patru religii recepte din Ardeal, obţinând totodată şi statutul social al clerului din 

religia respectivă. În acest sens, a fost emis decretul imperial din 14 aprilie 1698.  Prin 

urmare, în timpul anchetelor privind unirea, efectuate în anul următor, s-a constatat că unii 
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preoţi preferau să rămână alături de biserica calvinâ, solidaritate ce era privită ca un 

aranjament oficial, care nu presupunea schimbări în viaţa lor religioasă. În anii următori 

biserica greco-catolică română unită cu Roma, se va consolida treptat şi va înlătura toate 

imixtiunile bisericii reformate calvine în viaţa românilor.   

  

Starea economică a clerului diferitelor confesiuni din Transilvania era strict legată de 

situaţia lor socială şi, în anumite cazuri, politică. Situaţia materială a preoţimii române 

ardelene a rămas în cea mai mare parte similară celei a iobagilor români, deci a enoriaşilor 

săi. Ea nu se bucura de privilegiile clerului din confesiunile recepte. Cu toate acestea, pe 

parcursul secolului al XVII-lea a încercat, ori de câte ori s-a ivit o ocazie favorabilă, să 

solicite îmbunătăţirea stării lor. Iar atunci când obţineau anumite avantaje sau scutiri, făceau 

deosebite eforturi pentru a le păstra neîngrădite de abuzurile stăpânilor de domeniu. Cele mai 

multe scutiri le-au obţinut de la principii Transilvaniei, iar Dieta şi adunările nobiliare au 

încercat să le restrângă. De aceea, au oscilat permanent între o stare materială inferioară şi 

beneficiul unor privilegii.  

La fel ca preoţii confesiunilor oficiale, preoţii români nu aveau salariu, dar primii, spre 

deosebire de ultimii, pe lângă veniturile curente, se bucurau de beneficiile senioriale din 

dijme, vămi, pământ parohial, iar unii aveau în posesie sate întregi sau părţi de sate.  

Cu excepţia preoţilor români nobili şi înstăriţi,  clerul  şi biserica din satul românesc, 

în Evul Mediu, erau în general întreţinute de enoriaşi. Din acest motiv preoţii români au fost 

iertaţi de dijma către biserica catolică oficială şi apoi de cea reformată.  

Majoritatea clerului nu prea putea aduna averi, căci, pe lângă datoriile către fisc şi 

stăpânul domeniului, era obligat să achite anual dăjdile către episcopul lor.  

În secolul al XVII-lea, totuşi, starea socială şi economică a clerului românesc se va 

îmbunătăţi datorită unor măsuri statale menite să le uşureze traiul. De aceea, situaţia 

semiprivilegiată a preotului român, în comparaţie cu restul iobagilor, i-a atras pe mulţi tineri 

înspre această profesie. Însă numărul crescând de preoţi i-a nemulţumit pe membrii dietei, 

care au cerut reducerea numărului preoţilor români. 

Aceştia primeau aşa-numite „stole” din partea credincioşilor, adică erau întreţinuţi de 

comunitate, mai ales când nu aveau alte venituri. Pentru a-şi spori veniturile, uneori sunt 

înregistrate abuzuri ale preoţilor, care cereau mai mult sătenilor în schimbul oficierii unui 

serviciu religios. 

Bisericile româneşti nu au, în general, o moşie parohială ca şi ale celorlalte confesiuni, 

astfel preoţii români trăiau pe pământurile familiale moştenite ori achiziţionate, însă iobăgeşti 
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şi supuse la prestaţii. Dacă nu erau supuşi la robotă, în schimb erau supuşi la taxe, daturi, 

onorari, care creşteau permanent. În afara dărilor către stăpânul de domeniu, preoţii erau 

obligaţi cu dări către fisc. Acest cens s-a modificat pe parcursul secolului al XVII-lea şi era 

fixat de dietă.  

Preoţimea română, majoritar de condiţie servilă, avea, în general, aceeaşi situaţie cu 

enoriaşii din comunitatea parohială, ameliorată pe parcursul secolului de o serie de scutiri 

speciale acordate de principi. Prin urmare, ne apare natural faptul ca ea să-şi fi dorit 

recunoaşterea între celelalte culte recepte şi să beneficieze de aceeaşi prestanţă şi avantaje.  

Tânjirea după statutul clerului aşa-numitelor religii oficiale a generat eforturi din partea 

clerului românesc, pe parcursul secolului al XVII-lea, pentru a intra în rândul nobilimii sau a 

dus chiar la aderarea unora la calvinism, cea mai influentă confesiune receptă, iar la sfârşitul 

secolului la acceptarea unirii cu biserica catolică.  Desigur, oferta făcută de împăratul 

Leopold, prin diploma din aprilie 1698, i s-a părut destul de atractivă clerului român care se 

afla într-o situaţie economică şi socială inferioară 

 O situaţie ceva mai bună aveau preoţii români nobili. Nobilitatea moştenită, un caz 

mai rar, se reconfirma în urma unor dovezi şi recomandări temeinice. Faptele remarcabile de 

arme ori slujba militară la o cetate, într-o epocă în care războiul era aproape cotidian, 

constituiau principalul criteriu după care preoţii români puteau obţine înnobilarea, iar din 

această categorie făceau parte cei mai mulţi. O dată cu îmbunătăţirea sistemului educaţional, 

unii preoţi români, care s-au distins prin pregătirea şi cultura lor într-un serviciu public, ca 

scrib sau notar, ori au participat la editarea şi tipărirea cărţilor, au început să fie tot mai mult 

apreciaţi în decursul secolului al XVII-lea şi răsplătiţi cu titlul nobiliar de puterea politică, o 

putere care se folosea de intelectul lor atât în calitate de funcţionari, cât şi ca oameni de 

cultură, într-un stat care punea, din ce în ce mai mult accent, pe difuzarea cunoştinţelor prin 

cuvântul scris. Un alt criteriu, luat mai puţin în calcul, a fost cel religios-pastoral. O pastoraţie 

excepţională putea aduce, în anumite circumstanţe şi condiţii, înnobilarea preotului. În această 

categorie se încadrează şi preoţii români calvinizaţi, care au depus un efort considerabil în 

misiunea lor pastorală pentru a răspândi învăţăturile Reformei şi care, din acest motiv, s-au 

bucurat de o apreciere deosebită din partea principilor calvini, fiind trecuţi în rândul 

persoanelor nobile.  

Se pot distinge mai multe căi prin care românii, în timpul Principatului autonom al 

Transilvaniei au renunţat la credinţa lor şi au îmbrăţişat altă credinţă.  În primul rând, sunt 

acei români, în special elitele, care, fiind convertiţi înainte deja la catolicism, au trecut în mare 

parte la calvinism, o dată cu mulţi catolici din etnia maghiară-în rândul căreia elitele erau 
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asimilate-în momentul când Reforma calvină s-a răspândit în Transilvania şi Banat. Este cazul 

elitelor românilor din Caransebeş, Lugoj şi Haţeg. O altă categorie, desigur cea mai autentică 

şi reprezentativă, este a acelora care au urmat şcoli calvine şi catolice, convertindu-se din 

anumite convingeri împropriate în cadrul formării lor intelectuale.  Probabil, cele mai multe 

convertirii s-au produs în urma căsătoriilor mixte, unde la baza au stat mai întâi sentimentele 

şi nu o convingere religioasă. Asta nu înseamnă că ei nu pot fi consideraţi apostaţi, atâta timp 

cât ei au renunţat la confesiunea lor pentru confesiunea celuilalt. După cum nu putem să 

socotim drept apostazie fapta preoţilor români care au început să slujească în limba română, 

chiar dacă la recomandarea superintendenţei calvine, fără să fi renunţat la ritul răsăritean.  

Apostaţi pot fi consideraţi acei preoţi care într-adevăr au renunţat la credinţa lor răsăriteană în 

favoarea celei calvine, atrăgând şi comunitatea după ei.  

Astfel, românii transilvăneni, în lipsa unei biserici ortodoxe bine organizate, erau 

dispuşi la derapaje de ordin spiritual. Propaganda bisericii calvine,  susţinută cu sprijinul 

principilor, şi avantajele oferite de aceasta, a exercitat o atracţia irezistibilă pentru unii preoţi 

şi intelectuali români, determinându-i pe aceştia să-şi părăsească credinţa tradiţională.  

Manifestările artistice ce ţineau de domeniul sacrului ecleziastic, erau, pentru 

populaţia românească din timpul  principatului, circumscrise unei tradiţii bizantine şi 

postbizantine, ce iradia din centrele artistice ortodoxe extracarpatice. Aşadar, prin legăturile 

sale cu tradiţia artistică răsăriteană, ortodoxia transilvăneană a pus o stavilă greu de surmontat 

de către influenţele protestante şi catolice. Totuşi, tradiţia puternic conservatoare a românilor 

ortodocşi şi în materie de tehnică artistică, a fost pătrunsă de unele influenţe stilistice 

occidentale, dar nu ca urmare a acceptării unor modele ideatice care stăteau la baza expresiei 

artistice, ci mai degrabă ca un firesc mimetism pur tehnic şi formal, menit să pună în valoare 

mai bine concepţiile religioase româneşti. Nu e mai puţin adevărat că, în acest mod, s-au 

strecurat neobservate şi unele motive ori teme din gândirea religioasă occidentală. Atât 

ctitoriile domneşti cât şi influenţele ori împrumuturile artistice venite de la sud de Carpaţi, 

chiar dacă contaminate de suflul artelor occidentale, au reprezentat o rezistenţă în faţa 

iconocalsmului şi prozelitismul calvin, iar apoi, de la finele secolului, mărturia statorniciei în 

tradiţia răsăriteană pentru catolicismul care promova unirea.  

 Cu mici excepţii, edificiile de cult ale românilor din Ardeal au reperezentat de-

a lungul Evului Mediu un model identitar confesional distinct. Influenţele din arta religioasă 

catolică până la Reforma religioasă s-au manifestat cu precăderea în stilistica şi tehnica 

execuţiei, cu atât mai puţine fiind înrâuririle de ordin dogmatic şi ideatic. După Reformă, în 

special în domeniul picturii sacre, iconoclasmul profesat de calvini şi unitarieni nu a fost în 
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măsură să deturneze tradiţia iconografiei răsăriteană, care a rămas cea mai puternică marcă 

confesională a identităţii românilor şi care îi diferenţia atât de categoric şi de vizibil faţă de 

protestanţi. Iconografia a constituit, prin urmare, şi un puternic mijloc de rezistenţă la 

propaganda calvină. Dacă tipărirea cărţilor religioase în limba română i-a apropiat pe românii 

ortodocşi într-un anumit fel de ideologia protestantă, care cultiva propovăduirea cuvântului în 

limbile vernaculare, pictura religioasă, înfăţişând atâţea sfinţi bizantini şi scene din tradiţia 

răsăriteană, a  păstrat un clivaj de netrecut între aceste confesiuni.  Efortul susţinut pentru 

copierea în slavonă a  manuscriselor teologice cu caracter dogmatic şi polemic, în a doua 

jumătate a secolului al XVI-lea, a putut fi determinat de răspândirea noilor curente 

protestante. Ele demonstrează că biserica ortodoxă română era pregătit din punct de vedere 

livresc, chiar dacă în haină slavonă, să  demaşte punctele slabe ale celorlalte confesiuni 

creştine, considerate eretice, şi să atragă atenţia asupra prozelitismului lor, precum şi să releve 

dreapta credinţă a bisericii răsăritene. Acest lucru ni-l dezvăluie şi unele manuscrise slavone 

din Transilvania, unde confruntările confesionale erau mai aprige.  Toate aceste manuscrise, 

care conţineau şi texte polemice, vor constitui o sursă de inspiraţie pentru textele româneşti 

polemice, din secolul al XVII-lea, mai elaborate şi mai aplicate. 

S-a stabilit în urma unor lungi dezbateri în literatura de specialitate că primele 

traduceri de cărţi religioase în limba română (Codicele Voroneţian, Psaltirea Scheiană, 

Psaltirea Voroneţiană, Psaltirea Hurmuzaki),  care s-au făcut nu întâmplător pe teritoriul 

Transilvaniei, mai precis în zona Maramureşului, au fost determinate, pe lângă nevoile 

culturale interne, în bună măsură, de mişcările Reformei religioase.  Pornind de la acest fapt s-

a considerat că şi tipăriturile româneşti ale lui Coresi, chiar şi cele fără conţinut protestant au 

apărut sub influenţa curentelor reformei.  

Cărţile de ritual, liturgice şi cele necesare stranei (Ceaslov, Octoih, Minei etc.) 

continuă să fie preponderent în slavonă, în timp ce în limba română sunt preferate cărţile de 

învăţătură şi morale, prezente în cazanii, jitii, cărţi de înţelepciune şi apocrife. Între tipăriturile 

româneşti din intervalul 1560 şi 1650, cazaniile ocupă primul loc, abia din ultimul pătrat al 

secolului al XVII-lea se reia tipărirea cărţilor de ritual. Cum se poate explica solicitarea atât 

de mare pentru cărţile româneşti de învăţătură, unde sunt explicate şi comentate învăţături 

creştine. Pe lângă nevoia firească, credem că redactarea şi multiplicarea lor a fost determinată 

şi de competiţia cu  protestantismul, care nu mai punea accent pe ritual, ci pe predică şi 

explicarea învăţăturile din Biblie.  În faţa reputaţilor predicatori calvini, care puteau fascina 

prin meşteşugul oratoric al predicii, iar mesajul lor putea atrage atenţia creştinilor de alte 

confesiuni,  preoţii ortodocşi, mai ales cei din Transilvania, trebuiau să ridice şi ei nivelul 
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omiletic al predicii, apelând tot mai frecvent la Cazanii, adevărate culegeri de predici în cel 

mai pur spirit ortodox. Spre exemplu, sub influenţă calvină Coresi publică în 1567 Tâlcul 

Evangheliei cu Molitvelnic în anexă, numită şi Cazania I coresiană, traduceri după lucrări 

calvine, iar în 1581 tipăreşte ca o reacţie ortodoxă la acestea, Evanghelia cu tâlc, numită şi 

Cazania a II-a coresiană, tradusă din slavonă după un izvor autentic ortodox. Ambele Cazanii 

au fost  în deceniile următoare copiate în funcţie de înclinările confesionale ale copiştilor.  

Intensificarea propagandei calvine la mijlocul secolului al XVII-lea nu a rămas fără 

ecou, întrucât au găsit teren prielnic în anumite zone şi preoţii dispuşi să colaboreze. Copişti 

erau, de asemenea, un bun instrument de răspândire a învăţăturilor calvine. Din ignoranţă sau 

urmând anumite comandamente superioare au transcris şi copiat texte calvine. Fie din ordinul 

vreunui episcop, fie a stăpânului de  domeniu, de regulă calvin, sau poate din proprie iniţiativă 

unii copişti, dieci sau preoţi, au început să transcrie, traducă ori compileze texte calvine. Pe la 

mijlocul secolului al XVII-lea diacul Ioan copiază, de unul singur, în localitatea Pociovelişte, 

aproape de Beiuş, Tâlcul Evangheliilor şi Molitvelnicul, tipărite  împreună de Coresi.  

Copierea unei asemenea tipărituri ilustrează, pe lângă materializarea măsurilor  

propagandistice, insuficienţa exemplarelor necesare, epuizate în timp ori distruse de ortodocşi. 

În pofida câtorva lipsuri din Molitvelnic, copia lui Ioan din Pociovelişte, alături de părţi din 

Cazanie copiate la început de Mihai Românul, sunt expresia clară a propagandei calvine şi a 

instrumentelor sale în ţinuturile Crişanei şi Zarandului. Însă dimensiunea acestui fenomen ne 

este dată de alte exemple şi de alţi copişti procalvini, care au activat în Bihor. Tot pe la 

jumătatea secolului al XVII-lea popa Jurju din Luncasprie, copiază un codice religios, care 

conţine texte, rugăciuni şi litanii calvine, copiate  mai apoi de ucenicul său, popa Ioan. Chiar 

dacă opera copistului Popa Ursu din Cotiglet conţine multe texte şi influenţe ale Reformei 

calvine totuşi nu-l putem socoti pe acesta un preot calvinizat, ci doar unul care a trăit într-o 

zonă unde calvinismul era puternic inrădăcinat.  Cunoscând limba maghiară, a cunoscut cu 

siguranţă şi cărţile calvine de cult şi de învăţătură, pe care apoi le-a introdus în manuscrisele 

sale, poate la presiunea stăpânilor lui maghiari. În orice caz, el apare ca un slujitor al 

prozelitismului calvin. De la acest copist s-au păstrat două Cazanii şi două Molitvelnice, 

instrumente livreşti foarte eficiente în propaganda calvină. Texte calvine, manuscrise sau 

tipărite, au circulat mai ales între românii calvinizaţi, dar  întotdeauna cu alfabet latin şi 

ortografie maghiară.  

Propaganda calvină în masa mare a românilor ortodocşi din Transilvania s-a făcut prin 

tipar. Una din condiţiile impuse de superintendenţa calvină candidaţilor la mitropolia din Alba 
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Iulia era să facă slujba în limba română, să  traducă şi să tipărească în româneşte rugăciunile 

calvine.  

În general, propaganda calvină în rândul românilor s-a făcut cel mai eficient prin carte 

şi tipar, deci prin instrumente culturale. Cartea şi tiparul sunt singurele care au lăsat urme 

adânci ale influenţei Reformei protestante, în special calvine, în rândul românilor. Celelalte 

măsuri impuse românilor ortodocşi nu au rezistat în faţa unui creştinism de factură populară 

foarte bogat şi complex. Românii trebuiau convinşi că urmeze învăţăturile din cartea sfântă, 

după principiul sola scriptura şi nu ritualuri sau tradiţii cultice ortodoxe. De aceea, cartea 

tipărită sau copiată în limba română a fost principala armă de propagandă şi în acelaşi timp 

avea o valoare de dogmă. Atunci când ortodocşi, şi mai ales ierarhi lor, au simţit că, prin carte 

şi tipar, calvinii încercau să destructureze biserica lor, au riposta fără întârziere, tipărind la 

rândul lor lucrări polemice în care se combătea calvinismul. 

Istoria procesului de calvinizare sau a eşecului politicii de calvinizare a bisericii 

româneşti din Transilvania a făcut apel, cu precădere, la izvoarele care conţin informaţii 

referitoare la instituţiile acestei biserici. Echivalarea denumirii soborului mare ortodox şi 

modul de organizare a acestuia după Synodus generalis calvin, sau adunarea preoţilor şi 

protopopilor din întreaga ţară, cu episcopul sau superintendentul în frunte a fost văzută ca o 

certă influenţă calvină. Apoi, faptul că atribuţiile soborului mare erau identice cu cele ale 

sinodului general calvin, iar dreptul bisericesc răsăritean nu prevedea o asemenea instituţie, a 

fost un alt motiv suplimentar să se creadă că a fost copiat după modelul calvin. Cât priveşte 

influenţa pe care a avut-o calvinismul asupra instituţiei soborului mic, acesta a fost considerat 

ca echivalent al sinodului parţial reformat, având şi aceleaşi atribuţii. Studii recente arată că 

atât instituâia soborului mare, cât şi soborul mic, au avut o tradiţie veche începută înaintea 

Reformei calvine, iar în timpul acesteia doar s-a adaptat. Prin urmare, restructurarea încercată 

de superintendenţa calvină la nivelul adunării sinodale româneşti din Ardeal nu a reuşit să 

redefinească specificul soborului mare şi soborului mic. Singura influenţă notabilă a fost 

supervizarea episcopului calvin asupra acestor instituţii ortodoxe româneşti 
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