
acei specialiºti care profeseazã sau au preocupãri de istoria bisericii în cadrul facultãþilor de teologie)
ºi istoricii laici profesioniºti. Chiar dacã la început au existat reticenþe reciproce, treptat s-a constatat
nevoia de colaborare cu scopul lãrgirii ºi diversificãrii cercetãrilor.

Proiectul nostru s-a nãscut pe fondul acestei deschideri reciproce ºi se doreºte o completare a
direcþiilor care au fost deja lansate în câmpul cercetãrii istorice, cu altele deschizãtoare de noi
orizonturi ºtiinþifice. Am plecat de la nevoia de profesionalism ºi exigenþã pe care o presupune
publicarea corpusurilor de documente ºi de la premisa cã aceastã muncã presupune ºi un efort de
echipã. Timpul îndelungat necesar publicãrii unui volum de documente ºi necesitatea de a respecta
toate criteriile ºtiinþifice ºi deontologice reclamã un asemenea efort comun. Se adaugã problema
accesului la documentul în sine ºi la conþinutul acestuia, în cel din urmã caz fiind vorba de
cunoaºterea paleografiilor româno-chirilicã, maghiarã ºi goticã.

Revenind la proiectul în discuþie – Bisericã ºi comunitate în Transilvania în epoca modernã,
acesta a fost gândit cu cel puþin 7-8 ani în urmã când s-a pus problema publicãrii corespondenþei
dintre Protopopiatele ortodoxe ale Transilvaniei ºi Eparhia de la Sibiu care sã acopere în principal,
cea de-a doua jumãtate a secolului al 19-lea pânã la 1918. Astfel s-a reuºit publicarea în anul 2006 a
unui prim volum care însumeazã 370 de documente ºi anume corespondenþa dintre Protopopiatul
Solnoc II ºi Consistoriul de la Sibiu pe perioada 1845-18747. Între timp, în urma investigaþiilor de
arhivã s-a fãcut o evaluare a fondurilor documentare, constatându-se cã acestea sunt în ansamblul lor, 
deosebit de bogate, dar inegale ca valoare ºi cantitate, când ne referim la cele 38 de protopopiate
ortodoxe care existau în epocã. Fondurile ecleziastice pãstrate la Arhiva Mitropoliei de la Sibiu se
completeazã adesea cu cele identificate la nivelul Direcþiilor Judeþene ale Arhivelor Naþionale ºi care
ºi ele sunt inegale ca dimensiune; unele sunt deosebit de bogate ºi prezintã o bunã continuitate
cronologicã, altele sunt fragmentare ºi dispersate ºi vor trebui folosite ca atare. 

Ceea ce s-a constatat aproape ca o certitudine în investigaþiile noastre preliminare este faptul cã
cel mai bine reprezentatã este perioada 1848-1874, perioadã în care Biserica Ortodoxã din
Transilvania s-a aflat sub pãstorirea marelui ierarh Andrei ªaguna. Am optat astfel ca într-o primã
fazã sã se publice documentele aferente perioadei de pânã la 1874; având în vedere ºi faptul cã primul 
volum acoperã corespondenþa din Protopopiatul Solnoc II situat în partea de nord a Transilvaniei, am
optat pentru a continua cu aceastã regiune ºi anume cu Protopopiatul Cetatea de Piatrã sau al
Chioarului cum era numit acesta în documentele de epocã. Documentele provin în marea lor
majoritate din Arhiva Mitropoliei Sibiu, cât ºi de la Direcþia Judeþeanã Baia Mare a Arhivelor
Naþionale fond nr. 142 Protopopiatul Ortodox Cetatea de Piatrã dar care conþine documente doar
începând cu anul 1869-1870. Am optat pentru publicarea exhaustivã ºi integralã a tuturor dosarelor,
fãrã a realiza vreo selecþie anume, pentru a acoperi o arie cât mai largã de probleme care în epocã au
constituit subiect de consemnare documentarã sub formã de scrisori, rapoarte, procese verbale,
cereri, plângeri, protocoale, socoteli, adeverinþe, conscripþii, însumãri de date statistice etc., ºi care
toate la un loc reflectã într-adevãr acea realitate a raporturilor dintre bisericã ºi comunitate într-o
perioadã în care biserica era una dintre puþinele instituþii care, prin influenþa ºi ponderea pe care o
avea, era în mãsurã sã controleze ºi sã impunã o sumã de raporturi cu comunitãþile ºi care azi îngãduie 
istoricului sã pãtrundã în dinamica ºi în intimitatea unei lumi rurale angrenatã într-un proces de
transformare greu sesizabil altminteri în alte categorii de surse documentare. Privind documentele
din aceastã perspectivã, ele sunt utile pentru o categorie largã de istorici, de la cei preocupaþi de
reconstituirea instituþiilor bisericeºti ºi a vieþii religioase la cei preocupaþi de relaþiile
inter-confesionale; sunt date de interes pentru demografia istoricã, pentru istoria familiei ºi a
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comportamentului matrimonial. La fel de bine este reprezentatã istoria învãþãmântului elementar, cu
precãdere a celui confesional. Sunt reflectate relaþiile dintre bisericã ºi autoritãþile laice de la nivel de
comitat ºi uneori cu cele superioare, sunt, de asemenea, date numeroase despre starea materialã a
preoþilor ºi comunitãþilor, a învãþãtorilor ºi a ºcolilor, a raporturilor inter-umane la nivelul
comunitãþilor, a raporturilor dintre enoriaºi ºi preoþi, date despre gradul de instruire ºi disciplinã
a preoþilor ºi învãþãtorilor, aspecte ale raporturilor instituþionale în diagrama
Parohie-Protopopiat-Consistoriu cu toate aspectele lor pozitive ºi negative care toate pot fi de interes
într-o reconstituire istoricã, indiferent de perspectiva pe care specialistul se plaseazã. Chiar ºi pentru
cei care se ocupã de istoria mentalitãþilor, de imagologie ºi antropologie istoricã, informaþia prezentã
uneori cu o surprinzãtoare continuitate în timp, este realmente utilã ºi relevantã.

Districtul protopopial al Cetãþii de Piatrã cuprindea un numãr de 16-17 parohii ºi o filie (ele
suferã doar mici modificãri în acest interval cronologic), însumând aproape 9000 de suflete. O
parohie avea între 230 de membri (Secãtura) ºi 894 (Vima Micã la 1869)8. Desigur cã este vorba
despre un fragment mic ºi modest românesc de confesiune ortodoxã plasat la periferia nordicã a
Transilvaniei, departe de centrul episcopal de la Sibiu, dar aceste documente relevã o imagine
complexã a vieþii comunitare în diversele ei ipostaze; aceste documente coroborate cu altele similare
de la nivelul altor Protopopiate pot fi relevante pentru cercetarea istoricã.

În cele mai multe cazuri avem de-a face cu corespondenþa dintre Protopopiat ºi Consistoriul de
la Sibiu, Protopopul fiind principalul mediator instituþional în aceastã relaþie care, cel puþin pentru
perioada lui ªaguna s-a dorit deosebit de riguroasã. În rare cazuri avem de-a face cu situaþia în care un 
simplu paroh se adresa direct înaltelor foruri bisericeºti de la Sibiu. Acestea din urmã afiºau vizavi de
orice problemã care ajungea acolo, o atitudine riguroasã, uneori durã ºi intransigentã, neezitând a-l
mustra aspru pe Protopop atunci când acesta nu elabora vreun raport sau nu punea în aplicare vreun
ordin aºa cum era cerut de la Sibiu.

Atunci când Protopopul încerca sã intervinã pentru un preot într-o chestiune sau alta,
Consistoriul insista întotdeauna pentru aplicarea legilor ºi regulamentelor bisericeºti sau a celor
civile unde era cazul. Rezoluþiile ºi rãspunsurile Consistoriului erau formulate cu deosebitã
seriozitate, luându-se în considerare numai acele argumente ºi motivaþii pe deplin documentate. 

Se remarcã, din multitudinea de cazuri dezvãluite ºi dezbãtute în documente, rolul major al
Sinoadelor, de la cel parohial la cel protopopesc, precum ºi aplicarea riguroasã a Statutului Organic
care, astfel, cel puþin pentru perioada lui ªaguna a avut rolul unei veritabile constituþii bisericeºti. 

Avem de-a face cu o regiune compozitã din punct de vedere etnic ºi confesional, avem
comunitãþi mixte în care românii trãiau alãturi de unguri sau evrei, alãturi de greco-catolici, reformaþi
sau alte confesiuni, aceastã realitate implicând raporturi inter-umane ºi instituþionale extrem de
variate ºi complexe dintre care unele fac obiectul documentelor pe care le publicãm ºi care pun în
luminã caracterul complex al societãþii ardelene din a doua jumãtate a secolului al XIX-lea.
Cãsãtoriile obiºnuite sau mixte, naºterile ºi decesele, divorþurile, trecerile de la o confesiune la alta,
moralitatea ºi imoralitatea sunt doar câteva dintre ipostazele care relevã acest complex proces al
coexistenþei ºi convieþuirii.

Existã, de asemenea, numeroase date ºi informaþii cantitative de o realã valoare istoricã, fiind în
linii mari, similare cu datele statistice oficiale ale vremii, probând în mod clar cã biserica, de la
parohie la protopopiat ºi episcopie au furnizat autoritãþilor date ºi rapoarte complexe ºi variate legate
de numãrul sufletelor, al nou-nãscuþilor, al populaþiei ºcolare, a stãrii ºcolilor ºi gradul de instruire al
învãþãtorilor etc. S-au înaintat ºi autoritãþilor militare date privind numãrul celor apþi de serviciul
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militar sau al celor scutiþi de acest serviciu conform legii. Protopopul a vegheat la respectarea
legalitãþii cununiilor potrivit normelor canonice ºi a legislaþiei civile. Se poate afirma cu deplin temei
cã oamenii bisericii au furnizat autoritãþilor statale acel necesar sprijin în efortul de modernizare, de
ridicare a standardului lumii rurale pe care l-au avut în vedere, e drept în grade diferite toate cele trei
regimuri politice care s-au succedat în aceastã vreme: neoabsolutist, semi-liberal ºi dualist. 

Rezultã clar acest efort al instituþiilor bisericeºti ºi laice de a avea o evidenþã cât mai completã a
realitãþilor locale, din consecvenþa cu care parohii ºi Protopopul au adunat an de an datele despre
numãrul populaþiei, cãsãtorii, naºteri, decese, date despre numãrul copiilor obligaþi a frecventa ºcoala 
confesionalã, salarizarea ºi calificarea învãþãtorilor etc. ªaguna îl mustra aspru pe Protopop ori de
câte ori acesta întârzia cu aceste conspecte anuale, sau când le înainta incomplete, acuzându-l cã îºi
neglijeazã îndatoririle ºi atenþionându-l cã „va cãdea sub grea rãspundere” dacã pe viitor nu va fi
suficient de riguros ºi punctual.

Concluzionând asupra celor enunþate, suntem de pãrere cã demararea acestui proiect este o
întreprindere utilã pentru istoriografie, în condiþiile în care se va reuºi publicarea documentelor de la
cât mai multe Protopopiate, fapt ce presupune desigur muncã în echipã, efort ºtiinþific ºi, nu în
ultimul rând, resurse materiale.

Kirche und Gemeinschaft in Siebenbürgen in der Neuzeit. Ein Editionsvorhaben des
Briefwechsels der griechisch-orthodoxen Erzpriestertümer (Protopopiate)

mit der Bistum (Eparchie) aus Hermannstadt (1800-1918)
Zusammenfassung

Die vorliegende Studie ermöglicht uns einen Einblick in den Ablauf eines
Publikationsvorhabens zwecks Veröffentlichung kirchlicher Dokumente des 19. Jahrhunderts, die
auf geschichtlicher Ebene die Wechselwirkungen zwischen Kirche und Gemeinschaft, unter
mannigfaltigen Aspekten, widerspiegeln. Diese Unterlagen erweisen sich als sehr nützlich für alle
Forscher, egal aus welcher methodologischen Perspektive sie das Thema zu verfolgen beabsichtigen. 

Die Fallstudie behandelt das griechisch-orthodoxe Erzpriestertum Cetatea de Piatrã/Kõvár,
gelegen im nördlichen Teil Siebenbürgens. Die historische Dokumentation schildert den
Briefwechsel zwischen dem Erzpriestertum und der höheren Hierarchie aus Sibiu/Hermannstadt
betreffend verschiedene Angelegenheiten – von der Problematik der Priester und Lehrer der
konfessionellen Schulen, bis zu Ehestreitigkeiten oder Aspekte der Interkonfessionalität.
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