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STUDIU ISTORIC

Laura Stanciu

Argument

La două sute de ani de la publicarea Predichelor lui Petru Maior și la 
mai bine de 100 de ani de la reeditarea lor cu caractere latine1, considerăm 
utilă reevaluarea lor din perspectiva impactului social al lucrării neegalat 
până acum în mediul românesc. Cu atât mai necesară ni se pare exegeza 
lor, cu cât constatăm că lucrarea reflectă tipul de modernitate traversat de 
românii ardeleni în secolul al XIX‑lea. 

De asemenea, răspândirea și succesul de care s‑a bucurat cartea în 
lumea românească a vremii2, ne oferă motive întemeiate să descoperim în 

1 Petru Maior, Prediche sau Învăţături la toate Duminecile şi Serbătorile anului. La Buda, 
În Crăiasca Tipografie a Universităţii Ungureşti, în anul 1810–1811. Prima reeditare a 
apărut sub titlul Predici sau Învăţături la toate Duminecile şi Serbătorile anului. Vol. I–II. 
Culese de Petru Maior de Dicio‑Sânmărtin. Editate acum întâia dată cu litere latineşti 
după ediţia din Buda dela 1811 de Dr. Elie Dăianu paroh şi protopop, Cluj, Tipografia 
Carmen Petru P. Bariţiu, 1906. De remarcat că, protopopul Clujului, dr. Dăianu, oferă 
cititorului un indice tematic al predicilor lui Maior organizat alfabetic, care indică 
rolul pe care lucrarea a avut‑o în dezvoltarea omileticii moderne românești.

2 Reflectată în bogata exegeză dedicată lucrării în istoriografia românească: Gheorghe 
Comşa, Istoria Predicii la români, Bucureşti, 1921, p.  160–161; Ioan Georgescu, „Un 
izvor literar al lui Petru Maior: Paolo Segneri, Quaresimale”, în Studii italiene, 
Bucureşti, nr.  VII, 1940, p.  13–22; Nicolae Brînzeu, „Omiletica modernă”, în 
Semănătorul, tom. 2, Lugoj, 1944, p. 94–95; Ioan Lupaş, „Îndrumări de ordin omiletic 
în prefeţele Propovedaniilor şi Predicelor lui Petru Maior”, în Mitropolia Ardealului, 
Anul II, Nr. 5–8,1957, p. 490–503; Lucian Blaga, Gândirea românească în Transilvania 
în secolul al XVIII‑lea. Ediţie îngrijită de George Ivaşcu, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 
1966, p. 204–205; A. Radu, „Opera omiletică a lui Petru Maior”, în Studii teologice, IX, 
Nr. 9–10, 1967, p. 661–662; idem, „Cu privire a izvoarele predicilor lui Petru Maior”, în 
Steaua, Cluj, anul XIX (223), 8 august 1968, p. 99–101; Maria Protase, Petru Maior: un 
ctitor de conştiinţe, Bucureşti, Minerva, 1973, p. 146–156; Serafim Duicu, Pe urmele lui 
Petru Maior, Editura Sport‑Turism, Bucureşti, 1990, p.  180–195; Ioan Chindriş, „Un 
caz iluminist: Petru Maior”, în Transilvanica, Cluj‑Napoca, Cartimpex, 2003, p. 497–
498. Laura Stanciu, Biografia unei atitudini: Petru Maior (1760–1821), Cluj‑Napoca, 
Risoprint, 2003, p.  207–218; Ioan Adrian Circa, Predica act de cult în Transilvania la 
sfârşitul secolului al XVIII‑lea şi începutul secolului al XIX‑lea, Teză de doctorat susținută 
în 2007, coodonator științific I.P.S. Prof. Dr. Laurenţiu (Liviu) Streza, Universitatea 
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autorul Predichelor „noul tip de cărturar”3, de Aufklärer român ardelean. În 
ciuda caracterului conservator al genului omiletic, am ales să evidențiem 
în discutarea Predichelor elementele distincte specifice iluminismului româ‑
nesc, adaptate condițiilor locale din Transilvania4, configurate de iluminis‑
mul catolic al Europei Centrale.

Nu putem ignora nici rolul sau locul lucrării în construcția operei și 
concepției lui Petru Maior. Predichele relevă, totodată, puterea de sinteză, de 
sincretism al ardelenilor. Ne gândim la beneficiile aduse în mediul intelectu‑
al ardelean de Reforma religioasă (mai ales de calvinism), Reforma catolică 
(tezele conciliului tridentin), emulația barocă și dorința de emancipare prin 
educație impusă de Iluminism: „Iară eu zic că, de vreaţi să rădicaţi şi să înăl‑
ţaţi statul vostru, rădicaţi‑l întru învăţătură, în ştiinţă, rădicaţi‑i întru evlavie, 
întru curăţie, în tresvie [sic!], rădicaţi‑i în dragostea cea frăţească şi atuncea 
cu adevărat veţi ajunge la mărirea cea adevărată”5. Lucrarea a avut o gestație 
îndelungată, a fost precursoarea celorlalte lucrări maioriene, fiind scrisă trep‑
tat (de aici și termenul „culese” din titlul cărții), odată cu maturizarea auto‑
rului și cu acumularea unei anumite experiențe, în timpul slujirii pe care a 
facut‑o protopopul Gurghiului și parohul Magyar‑Reghinului în eparhia sa, 

„Lucian Blaga” din Sibiu, p. 77–126; Laura Stanciu, Iluminism central european: Școala 
Ardeleană (1700–1825), Cluj‑Napoca, Mega, 2010, p.  160–166; Nicolae Bolea, „Opera 
omiletică a lui Petru Maior în mediul ortodox transilvănean”, în vol. Petru Maior și 
prietenii, Laura Stanciu (ed.), Cluj‑Napoca, Editura Mega, 2015, p. 121–127; Alin‑Mihai 
Gherman, „Predichele lui Petru Maior, o perspectivă istorico‑culturală asupra unui 
text mai puţin cercetat”, în Petru Maior și prietenii, Laura Stanciu (ed.), Cluj‑ Napoca, 
Mega, 2015, p. 109–120.

3 Dumitru Ghișe, Pompiliu Teodor, Fragmentarium iluminist, Cluj‑Napoca, Dacia, 1972, 
p. 206.

4 Vezi discuția privitoare la particularitatea Iluminismului din Transilvania: Victor 
Neumann, „Transylvanian Enlightenment European influences and local intellectual 
ambitions”, în Transylvania in the Eighteenth Century. Aspects of Regional Identity, 
Laura Stanciu and Cosmin Popa‑Gorjanu (eds.), Cluj‑Napoca, Mega, 2013, p. 38–51; 
varianta în limba română a studiului: idem, „Iluminismul și politicile Habsburgilor: 
cazurile Transilvaniei și Banatului”, în Victor Neumann (coord.), Istoria Banatului. 
Studii privind particularitățile unei regiuni transfrontaliere. Cuvânt înainte de Acad. 
Răzvan Teodorescu. Studiu introductiv de Prof.univ.dr. Victor Neumann, București, 
Editura Academiei Române, 2015, p. 36–55; o opinie diferită vezi la Camil Mureșan, 

„Greco‑catolicism și Luminism”, în Spiritualitate transilvană și istorie europeană, 
Iacob Mârza & Ana Dumitran (ed.), Alba Iulia, Bibliotheca Musei Apulensis X, 1999, 
p. 160–166.

5 Petru Maior, Prediche, Partea 2 (Predica 7, Duminică, a opta săptămână după Rusalii. Pen‑
tru milostenie). 
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în toată perioada cuprinsă între anii 1784–1809. În acest context, am medi‑
tat asupra relației dintre Prediche și celelalte lucrări și experiențe creative ale 
lui Petru Maior: Procanon (1783), Protopopadichia (1795), Didahii (1809), Istoria 
pentru începutul românilor în Dachia (1812), Istoria Besearicei românilor (1813). 

Deși sunt primele lucrări publicate de Maior la Buda, Propovedaniile, 
Didahiile și Predichele, au fost eclipsate de lucrările lui Maior tipărite ulte‑
rior, cele care reflectau mizele politice și culturale ale momentului: Istoria 
pentru începutul românilor în Dachia și Istoria Besericei Românilor. Situația 
a rămas pe nedrept necorectată, dacă ținem seama că omiletica lui Petru 
Maior oglindește viața cotidiană a românilor și citește asimilarea, chiar 
dacă lentă, a modernității de către comunitatea românească din Ardeal. 
Regăsim în textele omiletice exprimarea eforturilor cumulate, ale binomu‑
lui Biserică – Stat, la momentul în care această colaborare începea să dea 
roade în emanciparea omului de rând. Rezultatul acestei străduințe s‑a 
materializat într‑o concepție modernă, care a alimentat și Predichele, o ati‑
tudine pretutindeni detectabilă în textul omiletic, în ciuda unor habitudini 
locale rurale, a inerțiilor și conservatorismului lumii ce caracteriza un târg 
ardelean, cum era Reghinul6, de unde s‑a inspirat Maior. 

Între tradiție și inovație: rădăcini și influențe 

Până la apariția Predichelor sau Învățăturilor la toate duminicile și săr‑
bătorile anului, omiletica din Biserica Unită cunoscuse doar volumul Pro‑
povedaniilor sau Învățăturilor la îngropăciunea oamenilor morți a lui Samuil 
Micu (Blaj, 1784). Cum Micu a oferit prima carte de predici funerare în 
limba română din Biserica Română Unită, cartea lui Maior a constituit o 
premieră, prin faptul că a fost prima lucrare cu predici duminicale și pentru 
sărbători, care răspundea comandamentelor iosefine ale vremii. Dacă pre‑
dicile funebre ale lui Samuil Micu veneau oarecum în continuarea practicii 
specifice din Transilvania, aceea a cuvântărilor funebre culte de influență 
calvină, mă refer la Sicriul de Aur conceput de protopopul din Vinț, Ioan 

6 Pentru situația din mediul luteran săsesc din Transilvania și rolul jucat de baroc și 
iluminism în construirea pietății individuale prin omiletica funebră în Ardeal, vezi 
Edit Szegedi, „Moartea, disciplina ecleziastică şi socială în mediile protestante din 
Transilvania (sec. XVI–XVIII)”, în Reprezentări ale morţii în Transilvania secolelor XVI–
XX), Mihaela Grancea (ed.), Cluj‑Napoca, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 2005, p. 70 – 
85; eadem, Tradiție și inovație în istoriografia săsească între Barc și Iluminism, Cluj‑Napoca, 
Casa Cărții de Știință, 2006, p. 36 și următ.


