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În această lucrare, plecăm de la 
considerentul că mersul la biserică este un 
„indicator” al pietăţii populare. Ritualul 
creştin păstrează „simţul puternic al 
comunităţii”1, iar credinţa este mai mult 
decât o alegere individuală, ea este o 

obligaţie colectivă2. Religia acţionează asupra grupurilor, „solidarităţi ancestrale”3 
reprezentate de familie, parohie, sat, ca şi asupra indivizilor, aducând coeziune 
şi identitate, alături de sentimentul că fiecare om în parte, este mereu însoţit de 
divinitate. Religiozitatea populară colectivă este, adesea, exprimată prin multitudinea 
manifestărilor la evenimente cum ar fi procesiuni, pelerinaje, şi celebrări în masă ale 
marilor sărbători (Paştele, Crăciunul, Rusaliile)4. Ţăranii, pe cât puteau, respectau 
aspectul comunitar şi ritualistic al religiei, dar tindeau să ignore sau să reziste la 
inovaţii individualiste promovate de biserica tridentină, cum ar fi confesiunea şi 
rugăciunea individuală5. Prin ceremoniile religioase colective, trecutul creştin era 
adus în prezentul acestor ţărani, în care vechile credinţe şi practici constituiau modele 
pentru viaţa de zi cu zi6.

Conform modelului elitar de comportament, credinciosul trebuie să arate în 
biserică „cea mai mare pietate”, iar duminicile şi sărbătorile trebuie să le ţină cu zel 
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şi frică de Dumnezeu7, cu „acurateţe”, evlavie şi sfinţenie, cu sârguinţă, „cu deplină 
religiozitate”. Participarea la liturghia de dumineca este un eveniment foarte important 
al vieţii rurale religioase, când credinciosul trebuie să îşi îndrepte privirea asupra lui 
Dumnezeu şi pentru moment să îşi uite problemele sale8. Este o primă formă de 
„agregare comunitară în plan religios, spiritual şi civil”9. 

Clădirea bisericii a reprezentat „funcţional viaţa religioasă şi spiritualitatea satului” 
românesc, fiind că în jurul ei se reconstituie liturghia duminicală precum şi „o seamă de 
acte religioase, care privesc viaţa omului în deosebitele sale vârste şi situaţii specifice, 
de la naştere şi până la moarte şi cele care apar în legătură cu casa şi îndeletnicirile 
sale zilnice”10. Biserica „slujeşte dialogul între existenţa cotidiană şi eternitate”11, este 
o „interfaţă între lumea pământeană şi cea veşnică”12; este „adăpost antropomorf al 
spiritului divin, sinonim cu casa Domnului”13. Biserica (şi cimitirul, de altfel) se află 
amplasată, în majoritatea cazurilor, în mĳlocul satului, a comunităţii care îşi regăseşte 
şi structurează solidaritatea şi coeziunea în funcţie ea. Este mult mai mult decât o 
simplă clădire, este centrul vieţii parohiale, căci prin biserică se manifestă necesitatea 
de sacru şi participarea la slujbele religioase14, este focar de viaţă spirituală comună; 
în jurul temelor de propagandă ale bisericii se formează mentalităţi şi sensibilităţi. 
Cu toate strădaniile clerului de a o reduce la rolul său de casă a lui Dumnezeu 15, ea 
rămâne un centru social cu funcţii multiple16.

Problema frecventării bisericii este strâns legată de „ţinerea sfintelor zile de 
dumineci şi sărbători”, chestiune complexă asupra căreia nu vom insista foarte mult 
cu această ocazie. Timpul sărbătorii este, oficial, sub controlul Bisericii, care încearcă 
să-şi impună asupra ansamblului comunitar, propriile prescripţii. Reuşeşte doar 
parţial, pentru că societatea rurală găseşte potrivit să desfăşoare în acest „timp liber” 
diverse alte activităţi. Aceste „zile de pietate”17, în care nu se lucrează sau, cel puţin 

7  Arhivele Naţionale - Direcţia Judeţeană Bihor (în continuare: AN-DJBh), Fond Episcopia Greco-
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aşa ar trebui, nu sparg întru totul ritmul cotidianului, credincioşii îndeletnicindu-se cu 
diverse ocupaţii banale18. Sunt zile ale vieţii comunitare, graţie întâlnirilor şi modului 
de petrecere a timpului liber împreună, în colectiv. Prezenţa la slujbă e o „datină”, o 
obligaţie, dar sunt şi numeroase excepţii, pentru că acum omul de rând are ocazia să 
facă călătorii, să meargă la târg sau să-şi viziteze rudele mai îndepărtate, sau, când 
muncile agricole devin deosebit de presante, să lucreze pe câmp, să-şi adune recolta. 
Este vorba despre o „tendinţă evazionistă” a ţărănimii, care încearcă, astfel, să se 
sustragă de la controlarea timpului de către Biserică19.

Cât de importantă este considerată frecventarea bisericii de către credincioşii de 
rând, se poate consta din cazuri extreme, când, în diferite împrejurări, li se interzice 
mersul la biserica din sat. Oprirea de către preot a unor credincioşi de a mai intra 
în biserică, drept pedeapsă pentru greşelile lor, se dovedeşte a avea un impact mare 
asupra conştiinţelor nu numai ale celor vinovaţi, ci a întregii colectivităţi. Acest lucru 
se poate remarca din plângerea pe care o face Abrudan Nicolae din Oradea, în anul 
1785, împotriva preotului greco-catolic Raţ. Reclamantul întreabă Consistoriul greco-
catolic din Oradea: „Cinstitul Părintele Popa Raţ de unde are puterea aceasta ca să 
poată de sineş a opri pe omul de la sfântul altariu”? Cel care este astfel pedepsit 
probabil că a făcut o mare greşeală, recunoaşte Abrudan Nicolae: „iară unul ca acele 
carele să lipseşte de la sfânta Beserică în mare vină trebuie să fie greşită, şi cu greu 
păcat împotriva S. Besereci păcătuit”. Totuşi, reclamantul cere mai multe lămuri, dacă 
are preotul lor sau nu dreptul să oprească omul de la a merge la biserică20.

În cele ce urmează, vom analiza modul cum se frecventează lăcaşul sfânt în mediul 
greco-catolic de la mĳlocul secolului al XIX-lea. Informaţiile le-am extras din rapoartele 
pe care preoţii şi administratorii parohiilor greco-catolice le fac, drept răspuns circularei 
episcopului Vasile Erdeliy din 10 octombrie 1852, pe parcursul a aproximativ 20 
ani21. Prin această circulară se cerea să se facă descrierea stării morale şi religioase a 
credincioşilor (avându-se în vedere mersul la biserică, respectarea zilelor de duminici şi 
sărbători, cuminecarea şi împărtăşania etc.), rapoarte despre văduvele şi copiii orfani de 
preoţi, inventare ale averilor şi clădirilor bisericeşti şi şcolare22. Aceste documente trebuie 
cercetate cu prudenţă, căci exprimă puncte de vedere ale preoţilor despre comunitatea 
pe care o au în grĳă, şi, adesea, se dovedesc a fi destul de subiectivi23. Administratorul 

18  Bernard Plongeron, Le procès de la fête á la fin de l’Ancien Regime, în Bernard Plongeron, Robert 
Pannet, op. cit., p. 172.
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Confesiune şi cultură în evul mediu. În honorem Ion Toderaşcu, Editura Universităţii „Alexandru 
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parohiei Semlac (jud. Arad), George Iuhas, declară cu convingere, că prin cele raportate 
nu va crea neplăcere, nici nu va fi modest, dar va fi sincer24; sinceritatea este adesea 
invocată, pentru o mai bună credibilitatea din partea clerului superior, care va citi 
aceste opinii cu privire la credincioşi. Alte sintagme folosite sunt: „încâtu mi sa datu a 
cunoaste”, „încâtu cunoscu eu poporul meu”, preotul neexcluzând, deci, posibilitatea 
de nu fi suficient de bine informat25. Declaraţiile nu sunt întotdeauna consecvente, 
iar evenimentele nu au întotdeauna o evoluţie logică.

Frecventarea bisericii atestă o „religiozitate trăită”26, ca o componentă importantă 
a devoţiunii colective, dar şi personale, căci individul ar trebui să îndeplinească 
această „datorie” de creştin împinşi de propriile sentimente religioase. În biserică, 
credincioşii vin să se „îndulcească” cu „învăţăturile cele sfinte” şi să asculte liturghia27 
(căci, în această cultură tradiţională ce aparţine unei „civilizaţii a cuvântului” 
numeroşi sunt cei care nu ştiu să citească şi să scrie, dar, în orice caz, toată „lumea 
ştie să asculte”28), care realizează legătura organică afectivă dintre comunitatea 
rurală şi biserică29 şi, sub semnul ei se realizează o coeziune a pioşilor. Locuitorii 
greco-catolici din Păuleşti (jud. Bihor), caracterizaţi ca fiind „cuvioşi” şi „temători 
de Dumnezeu”, „Dumineca si in dilele de Serbatore alearga spre a versa fierbinte 
rugaciuni lui D[umn]iedeu si a asculta Santu Cuventul lui. Serbatorile le tinu cu tota 
pietatea” – se spune despre ei în anul 185230. „S. Duminici si serbatori se tienu cu 
pietate, poporenii sunt oameni buni si usior se pleca la orice lucru bun”31 – spune 
parohul din Arieşul de Câmpie (jud. Satu Mare) despre credincioşii săi în acelaşi an. 
În Sanislău (jud. Satu Mare), în anul 1858, „S[fintele] Dumineci şi Serbători poporul 
le ţine cu tot cuviinciosul zelu, la matutin, la S[fânta] Liturgie şi vecernie se adună cu 
toţi şi laudă pre Dumnedieu în canturi melodiose intonandu scholari din choru tote 

 oameni nu ar fi decat dansi si mai cu dragoste catre Preot si S. Beserica” – spune acesta; se 
poate observa care este punctul de vedere al preotului – dacă enoriaşii plătesc sunt creştini 
buni; la fel, şi frica de preot este asociată fricii de Biserică: „inse precum mecar unde se afla 
poporeni cu frica catre Preotu si tocma pentru acia si catra S. Beserica si aceea se afle forte 
pucin”. Mai ales că „prin mare strădanie” a reuşit să aducă oamenii la biserică şi nu este 
vreo familie care să nu vină la casa Domnului în zilele de duminici şi sărbători (AN-DJBh, 
Fond Episcopia Greco-Catolică…, dos. 1368, f. 16).

24  Ibidem, f. 152.
25  Ibidem, f. 176, 248.
26  Toader Nicoară, Transilvania la începuturile timpurilor moderne (1680 - 1800) – societate rurală 
şi mentalităţi colective, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001, p. 103.
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29  Toader Nicoară, op. cit., p. 81.
30  AN-DJBh, Fond Episcopia Greco-Catolică…, dos. 1368, f. 17.
31  Ibidem, f. 4.
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respunsurile prescrise”32. „In parohia Gr. Catolica Vetis [jud. Satu Mare – n.n. E.G.] 
poporul este religiosu – la Beserica umbla cu silintia in S Dominici si Santele Sarbatori 
dimineata la Santa Liturgie, dupa amiada la Vecernie, care se face la Santele inveceturi 
si catecisatie. Moralitatea poporului este buna” – se evidenţiază în 185933.

Numai că, resorturilor interioare sufleteşti (nu întotdeuna suficient de puternice 
pentru a determina omul să frecventeze casa lui Dumnezeu) li se adaugă acţiunea 
coercitivă a Bisericii şi a opiniei publice. Astfel, mersul la biserică este condiţionat 
de „datină” şi de legile laice şi ecleziastice: în Pocola (jud. Bihor), „Santele dile de 
Duminici si sarbatori dupa legile prescrise sa tinu”34. În Dindeşti (jud. Satu Mare), după 
exemplul „Mantuitoriului nostru Isus Christos” „care nu voeste moarte pacatosului, 
ci ca se se miluiasca si se fie viu”, „Ritul S. Maica Biserica, S.S. Dumineci si serbatori 
se tinu si nevatamate se prasnuiese, in care poporeni cu pietate si zelu adunandu-
sa la S Biserica asculta serbirea S Liturgii”35. Aceiaşi ţăranii din Dindeşti îşi vor 
păstra obiceiul bun de a frecventa liturghia religioasă şi peste câţiva ani, respectând 
sfinţenia zilelor de duminică şi sărbătoare: „S Dumineci si Sarbatori, dupa poruncile 
S Beserici si Inaltele Ordinaciuni, neocupanduse cu lucruri economicale, cu zelu le 
tenu si sierbesc umblandu la S Beserica si ascultand Cuvantul lui DDeu si Santele 
Invatiaturi”, relatează preotul paroh în anul 185836. Şi cei din Vetiş „la Beserica umbla 
in S[antele] Dominici si Santele Sarbatori dimineata la Santa Liturgie, dupa amiada 
la Vecernie, care se face la Santele inveceturi si catecisatie”37

Se poate considera că preotul greco-catolic, Demeter Hossu, din parohia Sanislău 
este un caz fericit, căci enoriaşii săi, la mĳlocul secolului al XIX-lea, umplu biserica 
atât dimineaţa, cât şi seara la vecernie. Şi ce poate fi mai emoţionant pentru un preot 
devotat, decât să îşi vadă turma de credincioşi de care se îngrĳeşte, înghesuindu-se 
în biserică, de îndată ce aud sunetul clopotelor? „La clopotitu cu toate campanelelor e 
adunat in S Beserica si pene la inceputul S. Liturgii se roga lui Ddeu in genunchi – asia 
la Lyturghie – si sera la vecernie, macar ca beserica e destul de ampla, totusi arare ori 
potu ingenunchia de multimea aice adunata, ca in postu religionariu a poporului si 
canticele dulci in choru cu armonie din gura tinerimei si atat poporului indesuit nu 
facu solatiu spirituale, si me sci Ddeu ca nu mintiu nici me inaltiu ci spunu adevarul, 
audindule aceste scapu cate o lacrima (a) versa...”38 În decursul a 6 ani (din 1852 până 
în 1858), ei nu îşi pierd fervoarea religioasă, preotul lor putând fi la fel de mulţumit 
şi mândru de enoriaşii săi, pe care cu drag îi numeşte „oile” sale39: „Poporul cestei 
Parochiei in tot cuprinsul cuventului e religiosu si [...] asia catu du pe datina de aice 

32  Ibidem, f. 125.
33  Ibidem, dos. 1369, f. 298.
34  Ibidem, dos. 1368, f. 325.
35  Ibidem, f. 63.
36  Ibidem, f. 244.
37  Ibidem, f. 259.
38  Ibidem, f. 28.
39  Ibidem.
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in Serbatori cându se face lit(urgh)ie la 5 ore deminetia, in Dumineci la 6 ore matinal, 
oamenii dinainte de pulsu campanelor asceptându intrare – cari apoi ingenunti se 
roga lui Ddeu pena la inceputul mai santiselor litii [...], care multu solatiu spiritalu 
face oricui bunu credintiosu la anima”40.

Prezenţa la slujbă se mai explică şi prin teama de a nu  supăra divinitatea şi „Maica 
Biserică”, căci frica de pedepsele lui Dumnezeu îl urmăreşte pe om pretutindeni 
şi devine constrângătoare: „Poporul de Ciocariu e cu frica lui D-dieu. Pietosu S. 
dile de Dumineci si Serbatori le tinu in cunostintia sufletului. Cea mai frumoasa 
caracteristica a poporului acestuia cumca ei place S. M(aică) Biserica”41. Participarea la 
slujbele religioase a ţăranilor din Betfia (jud. Bihor) este asociată cu moralitatea şi este 
pusă pe seama moştenirii principiilor religiei greco-catolice de la înaintaşi. „Poporul 
acesta fiind introdus in principiile GCath religiuni care de la stramosi (...) creditatu 
ci statornica si viatia este moraliter bine. Spre ascultarea S Liturghii in Dumineci si in 
sarbatori poporul acesta dedatu fiind la pietate spre ascultare a cieloru sante alerga 
[a] nu antardia”42.

Însă, un fenomen pe care îl cunosc clericii superiori greco-catolici este faptul că, 
frecventarea bisericii nu se face cu regularitate şi de către toţii enoriaşii. În Mako 
(Ungaria), după cum scrie diaconul Ignatiu Baldu, în raportul adresat Episcopiei 
greco-catolice pe anii 1857-58, merg la biserică „muieri evlavice” şi bărbaţi „mai 
procopsiti si mai vederosi”. Rareori vin la liturghie „plugarii şi pecurarii”, negustorii: 
cei care au pământuri mai depărtate, „dedati Economiei rurale, cu anul deplinu siedu 
pe la hodaile sale – mai de multe ori in departare mare de la orasiu si nu pot veni 
la Beserica”; păstorii sunt, de asemenea, prinşi cu treburilor lor şi vara şi iarna şi la 
biserică vin doar de Crăciun şi Paşti; negustorii din Mako profită de numărul mare 
de târguri din apropiere: „Dumineca la Mezöheques [Ungaria – n.n. E.G.], luni la 
Cenadul Mare [jud. Timiş – n.n. E.G.], marti la Semlacu si Santmiklausiu [jud. Arad 
– n.n. E.G.], miercuri la Macon, Pecak si Segedin [Ungaria – n.n. E.G.], joi la Nadlacu 
[jud. Arad – n.n. E.G.], vineri êra la Macon, sambata la Segedin si Apalfalva”; iar apoi, 
ţăranii, păstorii şi alţi muncitori, decât să meargă la biserică, „mai cu mare sârguintia 
alearga” la aceste târguri. Astfel că, biserica este plină doar la „Serbatorile cele mai 
luminate”43.

Cei care nu asistă la slujba religioasă, pot fi aspru categorisiţi de către preoţii lor: 
sunt cei „carora nu le pasa de Religie”44, „nebăgători de seamă de frica lui Dumnezeu”, 
„nu au grĳă de Biserică”45. Locuitorii din Buşag (jud. Maramureş), care ţin înseratul 
zilelor sfinte în cârciumi, sunt consideraţi „pângăritori” ai lucrurilor sfinte46. Iar prin 

40  Ibidem, f. 97.
41  Ibidem, f. 338.
42  Ibidem, dos. 1369, f. 134.
43  Ibidem, f. 95.
44  Ibidem, f. 45.
45  Ibidem, f. 242.
46  Ibidem, f. 22.
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diversele lucrări realizate „in contra oprelistii”, „se profanează sfintele zile de duminici 
şi sărbători”47, „spre greotatea sufletelor”48 ţăranilor care le efectuează.

Aceiaşi preoţi arătă o serie de motive pentru care credincioşii lor nu frecventează 
biserica, cum ar fi depărtarea bisericii, ca în cazul comunităţii din Ardusat (jud. 
Maramureş)49. Cel mai adesea sunt invocate desfăşurarea de diverse activităţi. Astfel 
este şi cărăuşia: în Topa de Criş (jud. Bihor), doar „carausi speculanti arare ori frengu 
uni santienia serbetorilor fiind pe cale”, căci, după raportul făcut de preotul greco-
catolic Teodor Ivan în 1852, restul enoriaşilor, „toâte serbatorile legiute si Duminecele 
cu ce mai mare zelositate le tine”50. La fel se întâmplă şi cu unii locuitori din Vadu 
Crişului (jud. Bihor), care îşi petrec sfintele zile cu căruţa pe drumuri51. Cea mai mare 
parte a ţăranilor din Văşad (jud. Bihor) merg „în cărăuşie”52, iar credincioşii uniţi din 
Galşa (jud. Arad) „cară bucate” împreună cu cei de alte confesiuni53. Cei din Sânlazăr 
(jud. Bihor), de asemenea, fac drumuri cu căruţa la Marghita (jud. Bihor), duminicile 
şi sărbătorile54.

La mĳlocul secolului al XIX-lea, se remarcă o „deturnare” a timpului sacru, în 
favoarea timpului profan. În Semlac, duminicile şi sărbătorile „sau tinutu; insa datina 
vechia de a se deprinde cu ceva lucru campescu mai vartos pe tempulu urginte, si a 
tine jocuri in dupa ameadia – nu o potu desbara ca facie cu tote capacitatiunile audite 
de la noi”55. Biserica urmăreşte, printre altele, şi „disciplinarea trupurilor”56 în aceste 
zile sfinte, căci tentaţiile sunt numeroase: claca, cârciuma şi hora îi pot abate uşor pe 
credincioşi de la drumul spre biserică. Dacă preotul Ştefan Dume îi laudă pe adulţii 
din Păuleşti, ca fiind oameni cuvioşi, nu la fel vorbeşte despre tineretul din sat, în 
1852: „tinerimea nu se pote lauda pentru că în locu să vină Dumineca si [la] serbatore 
la rugatiunile pomeridiane si învătiaturile crestinesci, remane la musica, jocu, salta, 
pene la apusul soarelui”57. Cântecele, dansurile, petrecerile permit creştinului de 
rând o „eliberare” după zilele grele de muncă58. În Sebiş, Beliu, Bocsig (jud. Arad) 
se obişnuieşte să se ţină clăci şi de către credincioşii greco-catoloci, după obiceiul 
ortodocşilor, iar în perioadele de munci agricole „se cuprind” în munca câmpului, în 
detrimentul prăznuirii zilelor sfinte. Prin exemplul neuniţilor şi mai ales al preoţilor 
lor nu „se îndeamnă, ce încă şi dânşii dau prilegiu de a nu ţine sărbătorile” – se 

47  Ibidem, f. 162.
48  Ibidem, f. 115.
49  Ibidem, dos. 1368, f. 2.
50  Ibidem, f. 21.
51  Ibidem, f. 26.
52  Ibidem, dos. 1369, f. 45.
53  Ibidem, f. 259, 264; sau mai desfăşoară alte lucrări în „contra opreliştilor”.
54  Ibidem, dos. 1368, f. 201.
55  Ibidem, dos. 1369, f. 9.
56  Roger Chartier, Lecturi şi cititori în Franţa vechiului regim, Editura Meridiane, Bucureşti, 1997, 

p. 37.
57  AN-DJBh, Fond Episcopia Greco-Catolică…, dos. 1368, f. 17.
58  Barbu Ştefănescu, op. cit., p. 247.
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spune despre aceştia în anul 185959. În unele situaţii, oamenii încearcă să rezolve în 
aceeaşi zi şi problemele religioase, asistând dimineaţa la liturghie, şi pe cele lumeşti, 
cărora le rezervă după-amiaza şi seara. În Ardusat, enoriaşii sunt descrişi ca fiind 
„dreptucredinciosu”, mergând la biserică în zilele sfinte, asistând la liturghie şi 
vecernie, iar tinerii la învăţăturile duminicale; dar, seara, după vecernie „nu se sfienscu 
aşi tiene oiceiulu ab immemoriali ca se lucra în claci la cei lipsiti si se duc” în cărăuşie 
– se arată în anul 186760. Ţăranii pot merge la târguri în aceste zile cum fac cei din 
Ciuleşti (jud. Bihor): când preotul lor este în biserică ei sunt în Carei, la târg (jud. Satu 
Mare)61. Credincioşii din Sântandrei (jud. Bihor) merg în zilele de duminici la Oradea 
să vândă „lapte şi pui” şi ajung înapoi acasă la sfârşitul liturghiei62. 

În cazuri urgente, se realizează diverse munci agricole. Aşa fac locuitorii greco-
catolici din Minişul de Sus (jud. Arad), căci, „SS dile de Dumineci si serbatori nu sa 
tinu dupa cuviintia cace indrasnescu in contra oprelisti noastre a lucra”63. Mai ales 
în zile de vară şi „spre usurarea greutatilor puse”, greco-catolicii din Fegernic (jud. 
Bihor) desfăşoară diferite activităţi care le aduce câştiguri64. Cei din Şilindru (jud. 
Bihor) „Santele dile de dominici si serbatori tenu – ansa vara candu ie adunarea fenului 
dupa vecernie se cuprindu cu adunarea”65. Ţăranii din Sânlazăr, de asemenea, merg 
la fân în zilele de duminică şi sărbătoare66. În Galşa, în anul 1859, s-a remarcat faptul 
că, „pe tempulu lucratului grâului, cucuruzului şi culesul viilor se lucră de obicei”, 
în detrimentul prăznuirii sărbătorilor după cum se cuvine67.

Prin natura activităţii din care îşi câştigă traiul de zi cu zi, locuitorii din Valea 
lui Mihai (jud. Bihor), sunt, prin anii 1850, „serbi, toci pecurari, purcari domnesci si 
satesci” şi puţine sunt „familiile statornicite, sunt localnici cu casi”; aceştia din urmă 
„cu mare stredanie umble la S Beserica”, dar cei lalţi, care sunt păstori, vin şi ei în 
casa lui Dumnezeu, dar numai dacă au în grĳa cui să-şi lase turmele. Totuşi, sunt 
caracterizaţi drept „crestini buni si cu frica lui Dumnedeu” de către Simion C[…], 
parohul satului vecin, Curtuişeni (jud. Bihor)68. În Haieu (jud. Bihor), sfinţenia zilelor 
de sărbătoare nu este respectată de toţi, pentru că unii „din lăcomia banilor” fac 
cărăuşii până la Oradea, iar alţii „mai săraci fiind în unele sărbători îndrănescu” a 
fabrica cărbune din lemn69. 

59  AN-DJBh, Fond Episcopia Greco-Catolică…, dos. 1369, f. 15, 16, 204, 206, 297.
60  Ibidem, dos. 1370, f. 21.
61  Ibidem, dos. 1369, f. 249.
62  Ibidem, dos. 1368, f. 143; dos. 1369, f. 38.
63  Ibidem, dos. 1369, f. 35, 35 v.
64  Ibidem, dos. 1368, f. 116, 301.
65  Ibidem, dos. 1369, f. 46.
66  Ibidem, dos. 1368, f. 201.
67  Ibidem, dos. 1369, f. 67.
68  Ibidem, dos. 1368, f. 16; aceeaşi este situaţia şi în Ciumeşti (jud. Satu Mare) şi din această 

cauză nici copii păstorilor nu pot merge la şcoală (Ibidem, f. 170).
69  Ibidem, f. 147.
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Pentru locuitorii din Suplacu de Barcău (jud. Bihor), construirea drumurilor spre 
Cluj, Oradea, Marghita, Debrecin, nu a fost întru totul benefică, căci, pentru început, 
au fost deposedaţi de pământurile arabile, iar apoi, moralitatea lor este grav afectată, 
efectul acesta putându-se vedea în timp, căci, fiind implicaţi ca muncitori şi paznici 
la construcţia drumurilor, „neci dumineca şi în serbatori [nu] potu să se reîntoarcă 
ca se fie părtaşi la serviciul Cultului divinu”. Cum tinerii rămân acolo să lucreze 
de primăvara până toamna, ajung în contact cu „cei mai despoiaţi tineri, trecuţi şi 
lepădaţi”, şi de alte confesiuni şi, astfel, se înstreinează de a veni la biserică. Mulţi „au 
remasu departati de ascultarea S. Liturgii. De unde macar ca raciala in frecventarea 
celor sante […] a respectivilor poporeni”, care s-ar putea duce la alte biserici mai 
apropiate70. Din motive asemănătoare, nici credincioşii din Săcălăşeu şi Derna (jud. 
Bihor) nu serbează cum se cuvine zilele sfinte, „pentru trimiterea la drumuri şi 
împlinirea altora mandate Judecatorie Civile”71.

Exemplul satelor învecinate şi/sau al mai marilor satului pot fi alte motive pentru 
care nu se frecventează biserica. În Cihei (jud. Bihor), „la un timpu sau tinutu foarte 
strictu, dara vedindu ca tote satele de prin giuru lucra”, sătenii au făcut şi ei la fel72, 
în Adoni (jud. Bihor), lucrează în timpul „sărbătorilor mai mici”, „luându-se după 
unguri” - 186373. De asemenea, este invocat şi răul exemplu al ortodocşilor sau al 
celor de altă religie ca în Gurba (jud. Arad) şi Paleu (jud. Bihor)74. Dacă nu există 
alte confesiuni, care să le „dea pilde rele”, ca în cazul celor din Ioneşti (jud. Arad) şi 
Valea Mare de Criş (jud. Hunedoara), atunci credincioşii greco-catolici se pot dovedi 
„zeloşi, şi aplecaţi la tote poruncile cele Dumnedeesti şi civile, in Santele Dominici 
şi Serbatori şi plină intotdeauna beserica de dânşii” şi la litughie, şi la vecernie, când 
sunt „mai pucini şi mai rari, dar în serbatori nimic nu lucra şi neci sudalmi grele nu 
spunu”75. Credincioşii din parohia Chilia (jud. Satu Mare) şi filialele din jur, pentru 
că „nu-s invatati cu alte gente, care sele dea exemple rele”, sunt „zeloşi si aplecaţi la 
tote demandarile cele Dumnediesci si civile, in Santele Dominici si Serbatori ie plina 
Beserica de dânsii la (...) si la Santa Lyturghie, la Vecernie e[i] su[nt] mai rari, in care 
nimic nu lucra, nici sudalmi grele nu se audu de la dansii” (aşa scrie parohul Andreiu 
Szabó, în anul 1859)76. În aprilie 1859, preotul Petru Geţiu spune despre enoriaşii săi 
că se arată zeloşi şi evlavioşi în prăznuirea sărbătorilor, şi „anca ei se tulbură vedindu 
pre ceilalţi de alte confesiuni poporeni lucrând”77. 

Se mai constată că iarna, când lucrările agricole sunt mai puţine, prezenţa în 
biserică a credincioşilor e mai mare. În multe rapoarte, preoţii greco-catolici spun că 

70  Ibidem, f. 213.
71  Ibidem, f. 215, 218, dos. 1369, f. 56.
72  Ibidem, dos. 1369, f. 79.
73  Ibidem, dos. 1370, f. 12.
74  Ibidem, dos. 1368, f. 183; dos. 1369, f. 50.
75  Ibidem, dos. 1368, f. 228.
76  Ibidem, f. 252.
77  Ibidem, f. 210; dos. 1369, f. 113.
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„în tempul de iarna nevătămate să ţin de toţi poporenii”78 sfintele zile de duminică 
şi sărbătoare, căci nu au la ce munci agricole să participe. În Bedeu, poporul e foarte 
„silitoriu Duminecile peste vară pentru târgu D[…] care pică Lunea nu pre se ţin, iar 
peste iarnă se adună cu numeru mare la S[fânta] Beserică”79. În Oar (jud. Satu Mare), 
duminicile şi sărbătorile „in tempul de earna nevatamate sa tin de toti poporenii”80. 
În Şimand (jud. Arad), „iarna nefiindu si altcum ce lucra nu se potu observa lucrandu 
zgomotosu. Dar vara lucrandu fara SS Pasci şi Rusalii (...) lucra si acasa si la camp, 
atat in Dumineci cat si in serbatori – acest indemn damnabil loru (...) poporul de la 
Preoti neuniti, care pentru imputine cheltuielelor au lucrat pana si in sarbatori...”; 
lucrează în zilele de sărbători, luându-se după „preoţii neuniţi care arată poporului 
esemplu rău”81. 

Dar, se poate pune întrebarea în ce măsură manifestările din timpul sărbătorilor 
se datoresc cu adevărat pietăţii interioare? În acest sens îl cităm pe Georgiu Juhasz, 
preotul greco-catolic din satul Negru (jud. Bihor), care declară la 30 aprilie 1856, că 
„Sântele zile sărbătoreşti din partea parohiei se sfinţesc cu umblarea la biserică, la care 
mai vârtos dimineaţa cu mai mare număr se adună”. Problema este, însă, o „datină 
veche”, care „nu o poate dezbrăca poporul cum că în sântele acele sărbători, la a căror 
mai vrednică ajungere S. Maică biserică îşi gată credinciosul său popor cu posturi 
– după vecernie a se ospăta, de bucurie mai vârtos aceia însufleţiţi, cum au gătat cu 
postirea şi acum e iertat a gusta de dulce şi nu arare ori se întâmplă de a se şi îmbăta 
câţiva”82. Lumea se bucură în timpul sărbătorii, iar în mĳlocul unor circumstanţe 
profane şi a bucuriilor populare ar trebui să stea un act religios, cum ar fi participarea 
la liturghie, „ceremonie paralelă şi concurentă”83 petrecerilor care se doresc anihilate. 
Festivul încercuieşte efectiv cotidianul şi provoacă adunări, unde se amestecă toate 
vârstele şi condiţiile sociale84: la cârciumă, la horă sau clăci.

În Bedeu, sătenii, „In Dumineci si Serbatori se cuprind in beuturi cei mai de vrasta, 
iara tinerimea in jocuri si beuturi, vara cu lucru campului neîncetatu lucra in Serbatori 
cu totii, ca si cum Dumineca aru fi di de rand, nimicu folosindule Invataturile celea 
Dumnediesci”. Nici după patru ani, în 1862, situaţia nu este schimbată: credincioşii 
continuă să lucreze în zilele sfinte, în ciuda interdicţiei prin circulare, iar tinerii, mai 
ales de când au venit ostaşii împărăteşti acasă sunt mai desfrânaţi. De altfel, concluzia 
lui Gavril Rednic, preotul locului, este că „acest popor din anul 1848 e foarte stricatu, 
şi mai vârtosu la patima necurăţiei dedatu”85. Aceste alte activităţi care depărtează 

78  Ibidem, dos. 1368, f. 312.
79  Ibidem, dos. 1369, f. 99.
80  Ibidem, dos. 1368, f. 312.
81  Ibidem, dos. 1369, f. 62, 148.
82  Blaga Mihoc, Justiţie şi moralitate, Editura Logos ’94, Oradea, 2000, 191-192.
83 Martine Boiteux, Carnaval annexe: essai de lecture d’une fete romaine, în „Annales E.S.C.”, Paris, 

nr. 32, 1977, p. 373.
84  Bernard Plongeron, op. cit., p. 171.
85  AN-DJBh, Fond Episcopia Greco-Catolică…, dos. 1368, f. 142, dos. 1369, f. 276.
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credinciosul de rând de la preocupările religioase în timpul acestor „sfinte zile”, 
îngrĳorează autorităţile, care discern o scădere a sensului creştin al sărbătorii.

Comoditatea ar putea fi o altă cauză care duce la nefrecventarea bisericii în zilele 
rânduite. „In numitele S. dile lenesi [credincioşii din Petrani, jud, Bihor – n.n. E.G.] 
nu vinu la Beserica asia cu alte lucruri netrebnice si scandaloase tulbura santiene 
anumitelor dile”86. Dintre credincioşii din Petrani, se constată peste câţiva ani, la 
biserică merg, în aproape toate duminicile şi sărbătorile numai „bătrâni (...) şi cativa 
juni, femei şi fete” cu purtare pioasă şi morală, iar cea mai mare parte a tinerilor se 
dovedeşte a fi „coruptă” şi „leneşă”87. Cei din Fegernic, în 1863, nu asistă la slujba 
religioasă datorită lenei, în ciuda învăţăturilor şi sfaturilor preoţeşti88. 

O categorie de credincioşi care sunt în atenţia Bisericii pentru neascultarea 
serviciului divin, dar şi pentru nerespectarea sfinţeniei zilelor de sărbătoarea sunt 
servitorii şi argaţii tocmiţi la lucru la stăpâni de altă confesiune; ei pot să ajungă la 
biserică doar arareori: în Cărăşeu „cativa serbi si argati, care sunt la Protestanti si 
la Iudei” nu prea respectă sfintele zile, „afara de Dominici numai Praznicele ce le 
domnesci si mai de frunte le serbedia”89; în Eriu (jud. Satu Mare), „cei mai mulţi fiind 
servi la reformaţi, sărbătorile nu să ţin”90; la fel şi în Adoni şi filiale91. Într-un articol 
din revista „Familia”, din 1868, se consideră că ireligiozitatea servitorilor provine din 
faptul că, prin natura muncii lor, nu au timp să îndeplinească şi datoriile muncii lor şi 
pe cele ale sufletului. De fapt, articolul îndeamnă ca aceşti oameni să nu fie consideraţi 
ca făcând parte din „clasa cea mai inferioară a omenimei”, punând întrebarea „cine 
o va mântui de cădere şi demoralizare”92.

După câte se poate observa, numărul credincioşilor greco-catolici care merg 
la biserică la începutul celei de-a doua jumătăţi a secolului al XIX-lea variază. 
Cert este că, cel puţin la sărbătorile mari (Paşti, Rusalii, Crăciun), biserica este 
întotdeauna plină, lăsând fiecare deoparte alte preocupări. Credincioşii din Cordău 
(jud. Bihor) „la Baserica umbla cand mai multi cand mai pucini”, după „putinţă”93. 
Despre credincioşii greco-catolici din Şimand, preotul Antonio Millian spune în 
anul 1858, că sunt „forte pucini cari umblă la casa Domnului. Cea mai mare parte 
tine datina ca schismatici invatiaturi, ca numai în S[fintele] Sarbatori mai mari 
cerceteadia S. Maică Beserica şi atunci cu numeru mare”, prea mare încât nu 
încap toţi înăuntru şi trebuie să asculte liturghia de afară şi „unu altuia îşi facu 
incomoditate”94. În Oradea, „in serbatori foarte pucini poporani au umblatu la 

86  Ibidem, dos. 1368, f. 32.
87  Ibidem, dos. 1369, f. 28.
88  Ibidem, dos. 1370, f. 4.
89  Ibidem, dos. 1368, f. 298.
90  Ibidem, dos. 1369, f. 42.
91  Ibidem, f. 164.
92  Vasiliu Pop, Despre sierbi şi sierbitoare, în „Familia”, 1868, nr. 3, p. 31-32.
93  AN-DJBh, Fond Episcopia Greco-Catolică…, dos. 1368 f. 76.
94  Ibidem, f. 186.
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Beserica, inse in Duminici de candu dicendu cu fromosu (...) si evlavie umblatu 
la Cultul Dumnediescu”95.

Organele puterii de stat şi ecleziastice ar trebuie să lucreze împreună pentru 
respectarea timpului sărbătorilor, căci ambele au partea lor de profit din aceasta96. În 
cadrul dezbaterilor desfăşurate la Oradea în 1848 în cadrul sinodului greco-catolic, 
se propune „să se ceară ajutor politic pentru ţinerea şi întărirea sărbătorilor” dacă 
este nevoie, fiind, totodată, exclusă raportarea la cerinţele bisericii catolice97. Numai 
că între laici şi clerici, nu există întotdeauna o concordanţă a ideilor şi acţiunilor. 
Parohul greco-catolic din Sântlazăr, în anul 1859, îi consideră vinovaţi de „forte mare 
daună” pe „dirigatorii politici” căci, nu au nici o grĳă ca să se prăznuiască sărbătorile, 
căci locuitorii obişnuiesc ca în acele zile să facă drumuri cu căruţa98. Şi cei din Santău 
Mare (jud. Bihor), în timpul verii, mai ales când e „timpul lucrului” nu prea respectă 
sfinţenia sărbătorilor, iar „cei mai mari”, adică autorităţile, sunt acuzaţi de „nebăgare 
de seamă”99. Preotul greco-catolic din Santău Mare acuză în 1867, autorităţile „politico-
civile”, care nu i-au dat nici un ajutor pentru respectarea zilelor sfinte100.

Aşadar, documentele dezvăluie acea permanentă tensiune între normele elaborate 
de către clerul superior privind obligativitatea vieţii liturgice şi comportamentul 
creştinilor de rând, despre care vorbeşte Doru Radosav101. De asemenea, mai rezultă 
faptul că frecventarea bisericii, cu toată importanţa ei, nu are un caracter general 
la toţi membrii comunităţii, precum se pot remarca diferenţe şi între unele parohii 
greco-catolice din Crişana. În acelaşi timp, vedem o Biserică tot mai interesată să 
reglementeze acest aspect al pietăţii populare.

95  Ibidem, dos. 1369, f. 77; obiceiul de a face unele lucrări urgente, care nu suportă amânare 
(cum ar fi aratul semănatul, sau recoltatul, de care depinde subsistenţa comunităţii, mai 
ales într-un an în care condiţiile nu sunt dintre cele mai propice) în aceste zile sfinte nu este 
cu totul neobişnuit la ortodocşi; în anul 1910 mitropolitul ortodox de la Bucureşti „dădea 
deslegare creştinilor de a lucra la câmp zilele Paştelui a doua şi a treia”; concluziile sunt: 
„aceste cazuri se petrec rar şi atunci când se ivesc, ele trebuie făcute la nevoie, dar numai 
când e nevoie”; când creştinul se află într-o astfel de situaţie, trebuie mai întâi să îşi facă 
datoria de a merge dimineaţa la biserică şi apoi poate să meargă să îşi facă lucrul; „pentru 
că a munci nu-i păcatul creştinului care se află în mare strâmtoare” (Ioan On. Zugravu, Când 
se cade a lucra Dumineca şi Sărbătoarea, în „Biserica şi şcoala”, 1911, nr. 47, p.2-3).

96  Martine Boiteaux, op. cit., p. 368.
97  Viorel Faur, Românii din Crişana în anii revoluţionari 1848-1849, vol. II (1848) Documente, 

Editura Universităţii din Oradea, 2006, p. 175.
98  AN-DJBh, Fond Episcopia Greco-Catolică…, dos. 1369, f. 35.
99  Ibidem, f. 40.
100 Ibidem, dos. 1370, f. 26.
101 Doru Radosav, op. cit., p. 212.




