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Cuvânt înainte
Un număr nou din cea de-a treia serie a revistei Arhiva Someşană
vede lumina tiparului, volum ce marchează un moment aniversar în ţinutul
Năsăudului, acolo unde generaţiile trecute au presărat cu fapte de cultură,
cronologia devenirii istorice a acestui colţ de ţară din nord-estul
Transilvaniei. Este vorba de împlinirea a 1 40 de ani de la înfiinţarea
gimnaziului din Năsăud, instituţie venerabilă care a contribuit la dezvoltarea
şi iradierea culturii din mediile româneşti transilvane pe parcursul epocii
moderne şi contemporane. Este deja un fapt istoric cunoscut, dar nu
suficient evidenţiat, şcolile năsăudene au format personalităţi de marcă, care
au ridicat la cele mai înalte exigenţe valorile spiritului românesc începând
cu secolul al XIX-lea. Ca urmare este cu atât mai important acest demers
cultural-istoriografic restitutiv.
Din iniţiativa unei noi generaţii de istorici, cu susţinerea Muzeului
Grăniceresc Năsăudean şi a Universităţii "Babeş-Bolyai " din Cluj-Napoca,
prin Departamentul său de Istorie, în 2002 a fost tipărit primul tom din noua
serie (a treia), a acestei publicaţii care a jucat un rol important în cadrul
publicisticii de profil din România interbelică, şi apoi pentru o scurtă
perioadă între 1 972- 1 977. Se cuvine aplaudată această lăudabilă iniţiativă,
mai ales într-un peisaj cultural în care, chiar dacă încercările nu lipsesc,
puţine ajung să se concretizeze la nivel ştiinţific şi mai ales să aibă
continuitate.
Cel de-al doilea număr al revistei, propune un sumar generos, grupat
în şapte secţiuni : I . Istorie veche şi arheologie, Il. Şcoală şi societate, III.
Biserică şi societate, IV. Restituiri. Memorii, V. Structuri de civilizaţie
tradiţională, VI. Varia, VII. Recenzii. Note de lectură.
Se abordează astfel o tematică diversă, cu accent pe problemele
istoriei şcolilor, alfabetizarea şi modernizarea gândirii pedagogice pe
parcursul epocii moderne, probleme actuale ale istoriei bisericeşti, relaţia
şcolii cu societatea şi cu comunitatea etc., studii le remarcându-se printr-un
suflu modem, înnoitor, în care sursele arhivistice sunt supuse unor grile de
lectură moderne, cu interpretări nuanţate de mare fineţe intelectuală.
Celelalte secţiuni sporesc substanţial valoarea ştiinţifică a volumului. Arhiva
Someşană se prezintă cititorilor ca un însemnat instrument de cunoaştere, ca
un eveniment cultural de o ţinută intelectuală deosebită.
Prof. Univ. dr. Toader Nicoară
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CIMITIRUL CEL TIC DE LA FÂNTÂNELE
(PUNCTUL -LA GA'ŢA-)
-informare privind cercetările arheologice-

Lucian Vaida

Localitatea Fântânele (corn. Matei, j ud. B istriţa-Năsăud) este
cunoscută în literatura de specialitate prin importante descoperiri
arheologice, dintre care în strânsă legătură cu subiectul acordat rândurilor
următoare se află necropola celtică dezvelită în punctul -Dâmbul Popii-, una
dintre cele mai importante din ţara noastră pentru epoca Latene. Referitor la
acest cimitir ne exprimăm încă o dată regretul că rezultatele cercetărilor nu
au fost făcute publice decât într-o foarte mică măsură, cu toate că a trecut
mai bine de un sfert de veac de la finalizarea săpăturilor1•
Descoperiri similare au fost înregistrate ulterior şi în alte locuri din
împrejurimi (pl . I). Astfel, la cea 3-4 km spre sud de Dâmbul Popii, în
partea de hotar numită -Livadă-, au fost recuperate numeroase obiecte de
podoabă, cu mare valoare artistică, rezultate dintr-un mormânt de
incineraţie2 . Materiale specifice au mai fost semnalate la foarte mică
distanţă, pe teri tari ul satului Zoreni 3•
Cel de-al treilea punct unde au fost stabilite complexe funerare
celtice la Fântânele este delimitat de către localnici sub numele -La Gâţa-.
Fiind vorba de o nouă necropolă, a cărei întindere nu poate fi deocamdată
estimată, cercetările aflându-se în derulare, considerăm util ca până la
momentul publicării integrale să oferim celor interesaţi câteva date şi
consideraţii preliminare, desprinse în acest stadiu. Terenul pe care a fost
amplasată necropola este situat la o distanţă de cea 2 km de vatra satului,
reprezentând un segment din coama dealului (Dealul Juşului) care
mărgineşte localitatea dinspre N-E (foto 1 ).
1 Cu privire Ia necropoia de Ia Fântâneie Dâmbul Popii a se vedea: I.H. Crişan, La
necropole de Fântânele el SOli importance pour le probleme des celtes 1 'Europe Centrale,
în Alba Regia, XIV, 1 975, p. 1 85 - 1 86; idem, Începutul Latene-lui la daco-geţi, în Marisia,
VII, 1 977 p. 67-84; Şt. Dănilă, Primele săpături în necropola de epocă Latene de la
Fântânele, în SCIVA , 29, 1978, 2, p. 257-275.
2 I.H. Crişan, Mormântul ce/tic de la Fântânele-" Livadă ", în SCJV, 26, 1 975, 1 , p . 4 1 -56.
3 St. Dănilă, Noi descoperiri arheologice privind problema celţilor din zona Bistriţei, în
File de istorie, 1, 1 97 1 , p. 66.
-
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Investigaţiile arheologice întreprinse de către specialiştii
Complexului Muzeal Bistriţa-Năsăud au avut ca punct de pornire
descoperiri întâmplătoare repetate, prilejuite de lucrările de exploatare a
nisipului pentru trebuinţele gospodăriilor din apropiere, activitate care se
desfăşoară în acel sector de multe decenii. În primăvara anului 1 999 muzeul
din Bistriţa a reuşit să achiziţioneze mai multe vase ceramice, salvate din
două morminte de incineraţie deranj ate anterior.

Foto 1
Începând cu toamna aceluiaşi an au fost dezvelite prin săpături
sistematice zece morminte de incineraţie în groapă şi trei de inhumaţie4 .
Distanţa relativ mare constatată între complexe ar putea fi pusă tocmai pe
seama faptului că locul de înmormântare se află pe o culme foarte întinsă,
situaţie care a permis ca dispunerea gropilor sepulcrale să nu se facă prin
constrângere la o suprafaţă limitată. Deocamdată aici nu au fost identificate
şi morminte din alte epoci, motiv de bucurie gândindu-ne la necropolele de
la Archiud şi Galaţii Bistriţei, în aceeaşi zonă, unde multe dintre depunerile
celtice au fost distruse de gropile practicate în perioada migraţiilor. Totuşi,
unele complexe au fost afectate înspre suprafaţă de lucrările agricole
mecanizate, care au cauzat fragmentarea vaselor de ofrandă cu dimensiuni
man.
Modul în care s-au făcut înrnormântările îşi găseşte analogii în cazul
cimitirului "învecinat" de pe Dâmbul Popii, dar şi la alte necropole celtice.
4

Săpăturile de la Fântânele-La Gâţa au fost demarate cu sprijinul d-lui Corneliu Gaiu, de la
muzeul din Bistriţa .
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Gropile funerare pot avea formă rotundă, ovală sau rectangulară, iar
adâncimea de depunere variază de la 30 la 1 1 5 cm. O remarcă poate fi
făcută pentru complexele de inhumaţie, unde, spre deosebire de cele mai
multe dintre mormintele de acelaşi rit cunoscute în Transilvania, în care
trupurile umane au fost lungite pe spate cu mâinile pe lângă corp, de această
dată toate cele trei schelete au fost găsite în poziţie chircită.

Foto 2
Mobilierele funerare au oferit categorii diferite de materiale (pl. II
III). Bogăţia acestora se evidenţiază mai ales în cazul complexelor de
incineraţie. Remarcabil este singurul mormânt de războinic cercetat până în
prezent (foto 2), din compunerea căruia făceau parte: o sabie cu teacă, un
lanţ de sabie, o zăbală, un umbo bivalv împreună cu fragmente din rama
scutului, un cuţit, un vârf de săgeată, o foarfecă şi tot acolo şapte vase de
ofrandă. Între celelalte lucruri aflate în necropolă se regăsesc cuţite mari de
lovit (Hiebmesser), fibule din bronz de tip Pauken şi Dux evoluat, fibule din
fier, brăţări, piese de centură, aplici din bronz şi fier, alte numeroase vase
lucrate cu mâna sau la roată, păstrate în prezent la muzeele din Bistriţa şi
Năsăud. Datarea celor mai multe dintre obiecte poate fi stabilită în răstimpul
acordat subfazei Latene B 2 (începutul sec. III î. Chr.), nelipsind însă nici
forme caracteristice Latene-ului mij lociu.
În momentul de faţă nu pot fi făcute aprecieri privind începutul şi
sîarşitul necropolei sau, cum spuneam, întinderea acesteia. Dacă se va
dovedi că este vorba de un cimitir cu dimensiuni mai mari, atunci
mormintele consemnate până acum aparţin cu siguranţă unui moment de
început, înmormântările putându-se continua în timp până la sfârşitul etapei
13
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Latene C , când încetează şi celelalte complexe funerare celtice din
1
Transilvania. Iar dacă se va dovedi, şi bănuim că aşa s-a întâmplat, că
înmormântările au început dinspre nord, respectiv din zona afectată astăzi de
exploatarea nisipului, este posibil să fi fost distruse şi complexe mai
timpurii, respectiv din Latene B1• Astfel de morminte au fost sesizate şi în
amintita necropolă de pe Dâmbul Popii.
Nu deţinem nici de această dată indicii privind locul unde era
amplasată aşezarea aferentă cimitirului în discuţie. De altfel nicăieri în zonă
nu au fost cercetate încă urmele vreunei locuinţe celtice. Chiar şi aşa,
numărul mare al punctelor cu descoperiri funerare pe o suprafaţă restrânsă,
ce nu depăşeşte 5-6 km lungime, reflectă o situaţie similară pentru
comunităţile existente în acea vreme, concentrarea locuirii celtice fiind cu
siguranţă favorizată de condiţiile de mediu, prielnice îndeosebi practicării
agriculturii.

Resume
Le site de Fântânele (le departement de Bistriţa-Năsăud) est bien
connu dans les etudes d'arheologie grâce a la necropole celtique de "Dâmbu
Popii " . Parcourant cette etude, on sera informe sur un autre cimetiere de
l'epoque La Tene, en train de recherche, situe dans le point " La Gâţa" . A
partir de l'annee 1 999, on y a ete decouvert 1 0 sepulcres d'incineration et 3
sepulcres d' inhumation. On date les sepulcres enregistres jusqu'a present
dans l'epoque La Tene B 2 (le debut du 3e siecle avant J.-C.) Les meubles
funeraires sont specifiques aux necropoles celtiques de cette periode, on y a
trouve des bijoux, des armes, des outils et beaucoup de vases ceramiques.
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La Gaţa
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TEZAURUL MONETAR DE LA CIREŞOAIA
Balint Zagoni
Î n Cabinetul numismatic al Muzeului Naţional de Istorie a
Transilvaniei din Cluj -Napoca se află numeroase tezaure neprelucrate,
analizarea cărora ar putea confirma sau rectifica cunoştinţele noastre despre
diferitele tipuri de monede şi circulaţia monetară din secolele XVI - XVII.
Tezaurul de la Cireşoaia a fost inventariat în 1903; despre locul
exact al descoperirii sau circumstanţele în care a fost descoperit acesta nu
avem date. După inventariere mare parte a tezaurului de 234 monede a fost
trimisă la Muzeul Naţional din Budapesta, 17 monede au fost păstrate. Pe
inventar figurează şi numele lui Czirjak Janos, el fi ind probabil persoana
prin care au ajuns monedele la muzeu.
Conform inventarului tezaurul conţine următoarele monede: 1
1 . Transilvania

Sigismund Bathori ( 158 1- 1602)
Tripli groşi, 1597 . H 150.
1-8 .
Triplu groş, an incert. H 151.
9.

Il. Polonia
Ştefan Bathori ( 1576- 1586)
Triplu groş, 1580 . G 692 .
10.
Triplu groş, 1582 . G 704 .
11 .
Triplu groş, 1584 . G 708 .
12.
Triplu groş, 1584. G 709 .
13.
Tripli groşi, 1585 . G 7 13 .
14 . - 18 .
Triplu groş, 1586. G 7 17 .
19.

1. Appel, Repertorium zur Milnzkunde des Mittelalters und der
1 Abrevieri folosite: App
IV. Pesta. 1 820-29; G
M. Gumowski, Handbuch der polnischen
neueren Zeit. 1
Huszar Lajos, Az Erdelyi Fejedelemseg penzverese,
Numismatik, Graz, 1 960; H
Budapest, 1 995; H C Catalogue de la co/lection des medailles et monnaies polonaiscs
du comte Emeric Hutten-Czapski, 1-11, Paris, 1 87 1 - 1 872; Welzl
Leopold Welz von
Wellenheim, Verzeichniss de Miinz- und Medaillen-Sammlung, I-II, Wien, 1 844-45; unde
era posibil monedele sunt identificate printr-un determinator mai nou
=

-

=

=

-

=

=
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Sigismund I I I (1587 - 1632)
Triplu groş, 1589. G 990.
Triplu groş, 1589. G 992.
Tripli groşi, 1590 . G 994.
Tripli groşi, 1590 . G 995.
Triplu groş, 1591 . G 996.
Tripli groşi, 1591 . G 998.
Triplu groş, 1592. G 999.
Triplu groş, 1592. G 1001.
Tripli groşi, 1592 . G 1003 .
Tripli groşi, 1592. G 1004.
Triplu groş, 1593 . G 1005 .
Triplu groş, 1593 . G 1006.
Tripli groşi, 1593 . G 1010 .
Triplu groş, 1594. G 1 O15.
Tripli groşi, 1594. G 1017 .
Tripli groşi, 1594. G 1018.
Triplu groş, 1594. G 1 O19.
Tripli groşi, 1594. G 1021 .
Tripli groşi, 1595 . G 1022 .
Triplu groş, 1595 . G 1022 (?)
Tripli groşi, 1595. G 1023.
Triplu groş, 1595 . G 1026.
Tripli groşi, 1595. G 1027.
Triplu groş, 1595. G 1034.
Tripli groşi, 1596. G 1035.
Triplu groş, 1596. G 1037.
Triplu groş, 1596. G 1040.
Tripli groşi, 1596. G 1052.
Tripli groşi, 1597 . G 1054.
Tripli groşi, 1597 . G 1055.
Triplu groş, 1597. G 1059.
Tripli groşi, 1597. G 1060.
Tripli groşi, 1597. G 1063 .
Triplu groş, 1597. G 1070 .
Triplu groş, 1597 . G 1074.
Tripli groşi, 1598 . G 1076.
Triplu groş, 1598. G 1077.
Triplu groş, 1598 . G 1080 .
Tripli groşi, 1598. G 1083 .

20 .
21 .
22-25 .
26-31 .
32 .
33 - 37 .
38 .
39.
40-43 .
44-47 .
48 .
49 .
50 - 53.
54.
55 - 57 .
58-61.
62 .
63-67.
68-70 .
71.
72-74.
75.
76-77.
78.
79-94.
95.
96.
97-98.
99-110.
111-112.
113.
114-117.
118-119.
120 .
121.
122-139.
140.
141.
142- 143.
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144.

Triplu groş, 1598 . H - C , G. 1083 (?). Av.: SIG III
DG - REX PO MDL Rv. : * II I* 1 G*R*OS A*RG* 1 TRIP
-

RP 1

145.
146- 147.
148-153.
154 - 156.
157.
158.
159 - 16 1 .
162.

Triplu groş, 1598. G 1085.
Tripli groşi, 1598 . G 1088.
Tripli groşi, 1599. G 1093.
Tripli groşi, 1599 . G 1093.
Triplu groş, 1599. G 1094.
Triplu groş, 1599 . G 1095 .
Tripli groşi, 1600 . G Il O 1 .
Triplu groş. ?. G. 1070 (?) Av. : S I G · 3 D G
REX
· PO · M
DL Rv. : III 1- GROS ARG 1 TRIP . REG : 1
POLONI . 17 I - F 9
Triplu groş, 1595 . G 1026.
Triplu groş, 1596 (?). G. 1048 .
3 monede foarte tocite
·

·

163.
164.
165 - 167.

III. Lituania
Ştefan Bâthori ( 1576-1586)
Triplu groş, 1581 . G 754.
168.
Tripli groşi, 1582 . G 756
169 - 17 1.
172- 173 .
Tripli groşi, 1583 . G 758.
174.
Triplu groş, 1584. G 76 1.
Tripli groşi, 1585 . G 763 .
175 - 176.
Tripli groşi, 1586. G 764.
177- 178.
Sigismund III ( 1587 - 1632)
Tripli groşi, 1592 . G 1333 .
179- 180 .
18 1 - 182.
Tripli groşi, 1593 . G 1334.
Triplu groş, 1594. G 1335 .
183 .
Triplu groş, 1597 . G 1340 .
184.
Triplu groş, 1598 . G 1341.
185.
IV. Riga

Ştefan Bcithori (1576- 1586)
186.- 187.
Tripli groşi, 1583 G 8 13.
Tripli groşi, 1583 G 8 13 .
188 .- 189 .
190.
Triplu groş, 1584 G 8 13 .
Tripli groşi, 1586. G 8 14.
191 .- 197.
21
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Sigi smund III ( 1 586 - 1 632)
1 98.
Triplu groş, 1 5 8 8 . G 1 448 .
Tripli groşi, 1 590. G 1 450.
1 99. - 204.
205 .
Triplu groş, 1 59 1 . G 1 450.
206. - 2 1 2.
Tripli groşi, 1 592. G 1 45 1 .
2 1 3 . - 2 1 6.
Tripli groşi, 1 593 . G 1 452.
Tripli groşi, 1 594. G 1 45 3 .
2 1 7. - 2 1 9.
220.-224.
Tripli groşi, 1 595. G 1 454.
Tripli groşi, 1 596. G 1 454.
225 . - 228 .
Tripli groşi, 1 597. G 1 454.
229 - 230.
23 1 .
Triplu groş, 1 598. G 1 454.
V. Prusia
Albert de Brandenburg ( 1 525 - 1 568)
Groş lat. 1 532. Cf. App 2/r 720 1. 3 . r. Rupt, stele în
232.
loc de puncte
Groş lat. 1 548. Cf. App 2/r 720 1. 3. r. Rv. : - PRVS
233.
VI. Curlanda
Adam Wenzel ( 1 5 79 - 1 6 1 8)
Triplu groş, 1 597. Cf. Welzl 1 23 8 1 , dar Av. : ADA· W
234.
· D · G · DVX E(?) · TES &· M 1 2 GLD Rv. : 1 5 - 97 1
MON· NOV 1 ARG TRIVM 1 CRVCIFE 1 RORVM 1 ·III·
·

·

·

·

În Cabinetul numismatic al muzeului din Cluj-Napoca se află
monedele cu numerele 5, 26, 5 5 , 79, 88, 95, 96, 1 06, 1 1 3, 1 46, 1 44, 1 62 1 63, 1 65, 1 8 1 , 1 99 şi 200.
Cele nouă monede transilvane (numerele de catalog 1 - 9) reprezintă
3,84% din ansamblul monetar. Acestea sunt tripli groşi emişi de Sigismund
Bathori: opt piese bătute în 1 597, în cazul celei de a noua monede data
emiterii nu a putut fi stabilită.
Numărul relativ redus al monedelor din Transilvania este un
fenomen comun în cazul tezaurelor din perioada Principatului. El se
datorează faptului că principii Transilvaniei au bătut de preferinţă monede
cu nominale mari (multiplii de taleri, taleri, apoi subdiviziunile talerului şi
22
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ale florinului de aur), pe care atât populaţia cât şi statul le-a folosit pentru
plata diferitelor dări . Î n schimb monedele mărunte emise în cantitate mică
au fost între timp preschimbate, topite şi bătute din nou. 2 Monedele de trei
groşi urmăresc modelul polonez, fapt ce poate fi explicat prin circulaţia
răspândită a monedelor poloneze în Transilvania. Datorită acesteia, când sub
domnia lui Sigismund Băthori s-a început o emitere regulată a monedelor cu
valoare nominală mică, aceste monede noi au fost bătute după modelul celor
poloneze prezente în principat. 3 Piesele lui Sigismund Bathori înseamnă
inovaţie şi din punctul de vedere al reprezentărilor: pe exemplarele emise de
el apare pentru prima dată în Transilvania portretul principelui. 4

Cum am afirmat mai înainte, numărul redus al monedelor cu valoare
nominală mică este compensat de prezenţa pieselor analoge poloneze şi
maghiare. Pe lângă monedele poloneze sunt prezente în tezaur şi monedele
statelor şi oraşelor subordonate temporar Poloniei sau ale acelora care au
emis monede asemănătoare monedelor poloneze. (Toate aceste emisiuni
sunt numite "polonicalis moneta". 5) Aceasta este cauza pentru care şi în
cazul tezaurului de la Cireşoaia sunt prezenţi tripli groşi şi groşi din Riga,
Lituania şi Curlanda. Lituania a intrat în uniune personală cu Polonia de mai
multe ori, începând cu 1 3 86, dar unificarea monetară s-a efectuat numai în
1 578, când în Lituania au fost emise monede conform sistemului polonez.
Riga a intrat sub suzeranitate poloneză în 1 56 1 . A păstrat multe dintre
vechile drepturi, aşa şi dreptul de a bate monedă, dar după 1 5 8 1 era obligată
să accepte sistemul monetar polonez. 6
Triplii groşi polonezi ( dutce) au fost bătuţi începând cu 1 579 până la
începutul secolului XVII; datorită calităţii relativ bune a monetei erau
populari în rândul populaţiei. 7 Preponderenţa pieselor de trei groşi în
tezaur(97,86%) nu este ceva ieşit din comun, triplii groşi sunt un foarte
frecvent tip de monedă pe atunci. 8
Există o diferenţă în timp de mai multe decenii între groşii laţi din
Prusia (din 1 532 respectiv 1 548) şi restul monedelor, emise între 1 5 80 şi
1 600. Prezenţa atât de lungă în circulaţie a acestor groşi poate fi explicată
F. Pap, J. Winkler, Erdelyi eremmiivesseg a 16- 18. szâzadban, (Bucureşti),
1 996, p. l 23 - 124.
3 L. Huszăr, Az Erdelyi Fejedelemseg Penzverr!se, Budapesta, 1 995, p. 1 3.
4 L. Huszăr, F. Pap, J. Winkler, op. cit. . p. 88.
5 L . Huszăr, A lengyel penzek forgalma Magyarorszagon a XV!-XVJJ. szazadhan. în NK,
LXVIII- LXIX, ( 1 969- 1 970), p. 58.
6 M. Gumowski, Handbuch cler polnischen Numismatik. Graz, 1 960, p. 42.
7 Huszar L., A lengyel penzek forgalma Magyarorszagon a XVI-XVII. szazadhan, în NK,
LXVIII- LXIX, ( 1 969-1 970), p. 59.
8 F. Pap, 1 . Winkler, Monede poloneze din secolele XV. -XVII. în Transilvania, în ActaMN,
III, 1 966, p. 203.
2 L. Huszăr,
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prin calitatea bună a monetei şi greutatea stabilă, datorită cărora populaţia a
avut încredere în aceste emisiuni. Şi aceşti groşi au fost bătuţi după sistemul
monetar polonez,9 Albert de Brandenburg fiind vasalul regelui polonez
Sigismund 1.
Remarcăm lipsa monedelor maghiare cu valoare nominală mică din
tezaur, cu toate că mijlocul şi a doua jumătate a secolului XVI se
caracterizează prin prezenţa masivă a denarilor ungureşti. Prezenţa
monedelor maghiare poate fi pus în legătură cu ocuparea Transilvaniei de
către trupele lui Ferdinand între 1 55 1 - 1 5 56, cu întărirea poziţiei imperialilor
şi cu încetarea ostilităţilor dintre Austria şi Principatul Transilvaniei. 1 0 . Dacă
analizăm tezaurele descoperite până în 2000 în care data celor mai recente
emisiuni poate fi plasată între 1 595 şi 1 605, dintre cele 47 de tezaure
existente numai în cazul a şase ansambluri monetare nu găsim monede
maghiare. 1 1 Aceste tezaure au dimensiuni mici şi nici din compoziţia lor nu
putem trage concluzii pertinente referitoare la circulaţia monetară: cel de la
Târgui Secuiesc conţine o monedă, cel de Ia Vişea 1 1 , cel de la Pădurea
Cenaclului 3 5 , cel descoperit la Deva 5 monede, iar cel de la Moldoveneşti
96. Chiar dacă tezaurul de la Brâznic conţine 2486 de monede, în cazul
acestuia nu se cunosc statele emitente şi presupun că marea majoritate sunt
emise în Ungaria. În cazul tezaurelor de dimensiuni mai mari este univocă
prezenţa denarilor maghiari. Din această cauză este de presupus că în cazul
tezaurului de la Cireşoaia ori persoana căreia aparţinea tezaurul a circulat în
Polonia ori în alegerea c ompoziţiei ansamblului au jucat un rol important
factori de natură personală care nu reflectă caracteristicile circulaţiei
monetare a vremii.
Perioada de acumulare relativ scurtă şi prezenţa aproape exclusivă a
pieselor de trei groşi reprezintă asemănări între tezaurul discutat acum şi cel
descoperit în curtea Conservatorului din Cluj-Napoca. 1 2 Î n cazul celui din
urmă s-a ivit ipoteza că proprietarul a avut intenţia de a utiliza tezaurul
pentru retopire şi prelucrare, 1 3 acest lucru este însă greu de presupus în cazul
ansamblului monetar de Ia Cireşoaia.
9 M. Gumowski, op. cit. , p. 44; E. Chirilă-Şt. Dănilă, Tezaurul monetar de la Pozmuş, sec.
XVI, în Tezaure monetare din nordul Transilvaniei sec. X VI- X VIII, Zalău, 1970, p. 9; Gh.
Dragotă, 1. Frătean, Tezaurul monetar de la Părău sec. XIV. - XVII, Făgăraş, 1 998, p. 12.
1
0 E. Chirilă, Şt. Dănilă, Tezaurul monetar de la Şieu, (sec. XIV- X VII), în Apulum VIII!, p.
523.
.
11
F Pap, Repertoriu numismatic al Transilvaniei şi Banatului secolele 11-20. Despre
circulaţia monetară in Transilvania şi Banat secolele I l - 20, Cluj-Napoca, 2002, p. 2 1 9222.
12 P. Iambor, F. Pap, Tezaurul monetar din secolul XVI - XVII de la Cluj-Napoca
(Conservator), în ActaMN XV, 1 978, p. 33 1 -347.
1 3 Ibidem, p. 343.
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Monedele au fost emise într-un interval destul de scurt, neluând în
calcul cele două monede prusiene, toate monedele au fost emise între 1 5 80
şi 1 600 adică într-o perioadă de 21 de ani.
Privind situaţia relaţiilor dintre diferitele tipuri de monede de la
sfârşitul secolului XVI 1 4 ( 1 dutcă= 9 denari, 1 groş lat= 5 denari), valoarea
tezaurului este de 207 1 denari . Asta înseamnă un tezaur de mărime mijlocie.
Datorită fenomenului revoluţiei preţurilor, apărut în secolul XVI, şi fiindcă
preţurile diferitelor produse au oscilat pe o scară relativ largă chiar şi pe
parcursul unui an, 1 5 este destul de riscant de a ilustra puterea de cumpărare a
sumei respective prin prezentarea valorii diferitelor produse. Totuşi, luând
în considerare faptul că tezaurul a fost acumulat într-o perioadă destul de
scurtă 2 1 de ani - am să prezint preţurile practicate în 1 600 la Cluj centru comercial situat aproape de Cireşoaia: 1 6
-

Produsul
făină
pâine
un ou
o găină
un purcel
un bou
vm

Unitatea
1 câblă
(cea 1 60 1)
1 bucată

1 eitel
(cea 1 ,35 1)

Preţul în
denari
1 50 .
7 - 16
1
8 - 12
30 - 35
800 - 850
3-5

Î n legătură cu venitul meşteşugarilor nu avem date din 1 600, dar
ştim că în 1 599 salariul unui fierar sau morar era circa 20 de florini pe un
an, iar o slugă angaj ată de oraş primea un florin pe două săptămâni. 1 7 Astfel
2071 de denari erau de ajuns pentru 1 3 câble de făină sau 63 de purcei şi
erau egali cu banii câştigaţi de către un morar pe parcursul unui an.
Luând în considerare că monedele cele mai recente sunt piese de trei
groşi emise în Polonia în 1 600 ( 1 59- 1 6 1 pe listă) şi că ele oricum au avut
nevoie de timp pentru a ajunge în Transilvania, s-ar putea ca tezaurul să fi
fost ascuns spre sfârşitul anului 1 600 sau în 1 60 1 . Această dată coincide cu·
perioada zbuciumată de la sfârşitul secolului XVI şi începutul secolului
Huszăr, Az Erdelyi Fejedelemseg Nnzverese. Budapesta, 1 995, p. 1 3 .
S. Goldenberg, Clujul in sec. XVI. Producţia şi schimbul de mărfuri, Bucureşti, 1958,
322.
1 6 Ibidem, p. 358-359.
17 Ibidem, p. 364.
14

L.

15
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XVII, legată de numele lui Sigismund Bâthori, Mihai Viteazul şi generalului
Basta, însă nu poate fi exclusă nici vreo altă cauză personală a ascunderii
tezaurului .
Cireşoaia, situată nu departe de Dej, s-a încadrat în viaţa comercială
a Transilvaniei prin ruta Dej - Gherla - Cluj-Napoca. În această arie sunt
încă cinci tezaure din secolele XVI - XVII: cele de la Iclozel, Ghirişul
Român, Vişea, Borzeşti şi Dezmir 1 8 . Tezaurul de ia Cireşoaia poate fi
important în definirea şi descrierea diferitelor tipuri de monede, totodată
întregeşte cunoştinţele noastre despre circulaţia monetară din Transilvania,
mai exact din împrejurimile Cluj ului.
Der Mtinzhort von Cireşoaia aus dem 1 6. J ahrhundert
(Zusammenfassung)
Der oben beschriebene Fund wurde im Jahre 1 903 entdeckt. Ober
den Umstand der Entdeckung wissen wir nichts. Der Hort besteht aus
Mtinzen aus Polen, Siebenbtirgen, Riga, Lituanien, Preussen und Kurland
und fast alle Mtinzen sind Dreigroschen. Aul3er der zwei Groschen aus
Preussen die 1 5 32 beziehungsweise 1 548 geprăgt wurden, alle Mtinzen sind
zwischen 1 580 und 1 600 geprăgt. Der Wert des Fundes ist 207 1 denar. Der
Hort konnte dank den belăstige Umstănden am Ende des Jahrhunderts
eingegraben worden.
Abrevieri
ActaMN - Acta Musei Napocensis, Cluj-Napoca
NK - Numizmatikai KozlOny
Tibiscum - Tibiscum, Muzeul j udeţean de etnografie şi al
regimentului de graniţă, Caransebeş.
StComBrukenthal - Muzeul Brukenthal. Studii şi comunicări.
Arheologie - Istorie, Sibiu
Apulum - Acta Musei Apulensis, Alba-Iulia
RassNum- Rassegna Numismatica, Roma
·

1 8 Icloze1 ([ 1 5 0 1 - 1 506]- 1 579), E. Chirilă, StComBrukenthal, Sibiu, XII, 1 965, p. 277-279;
Ghirişul Român ([ 1444- 1 492]- 1 586), F. Pap, ActaMN, Cluj-Napoca, XXI, 1 984, p. 543549; Vişea ( 1 537 - 1 598), F. Pap - R. Ardevan, Tibiscum, VIII, 1 993, p. 1 69 - 175;
Borzeşti ([ 1 479- 1 492]- 1600), E. Chiri1ă- Z. M i1ea, A pulum, V , 1 964, p . 4 1 7 - 4 1 6;
Dezmir ( 1 5 67- 1 63 1 ), O. Floca, RassNum, Roma, XXX, 1 933, p. 1 79.
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Anul

1 532
1 548
1 580
1581
1 582
1 583
1 584
1 585
1 586
1 588
1 589
1 590
1 59 1
1 592
1 593
1 594
1 595
1 596
1 597
1 598
1 599
1 600
an
discutabil

Total

Transilvania
3 groşi

Polonia
3 groşi

Lituania Riga
Prusia
l ţi
3 groşi 3 groşi Groşi a

Curlanda
3 groşi

1
1
1
1
2
5
1

1

2
10
6
10
6
14
11
20
23
26
11
3
3

9

1 55

8

1
3
2
1
2
2

4
1
7
1

1
1

6
1
7
4
3
5
4
2
1

18

46

2
2
1

1

2

1
tocite
total

Total

1
1
1
1
4
6
4
7
10
1
2
16
7
19
12
18
16
24
35
28
11
3
4
23 1
3
234

Tabel general pe am, ţăn ŞI grupe de monede al tezaurului monetar descopent
la Cireşoaia
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ÎNCEPUTURILE ÎNVĂTĂMÂNTULUI NĂSĂUDEAN.
ŞCOLILE TRIVIALE
'

Mirela Andrei

1.

Noţiuni generale cu privire la învăţământul românesc din
Transilvania la începutul epocii moderne

Fenomenul şcolar românesc modem, sub multiplele sale aspecte
(înfiinţarea şi dezvoltarea sistemului şcolar, sistematizarea şi modernizarea
procesului de învăţământ, statutul profesional, social şi material al
dascălilor), şi-a găsit mereu un important loc în preocupările şi scrisul
istoriografic naţional. Mai toţi istoricii români, de ieri şi de azi, au abordat,
cel puţin tangenţial, problematica şcolară, unii acordând subiectului
însemnate studii sau lucrări de sinteză. V. Şotropa, N. Drăganu, N. Albu.
On. Ghibu, V. Popeangă, T. Pavel, S. Retegan 1 sunt doar câteva nume dintr
o foarte lungă listă a specialiştilor domeniului. Astfel stând lucrurile s-ar
putea crede că această problematică istoriografică a fost epuizată. În
realitate mai sunt încă numeroase fonduri arhivistice necercetate sau
cercetate parţial, fie din cauza faptului că au scăpat ochiului cercetătorului,
fie pentru că au fost ţinute sub "lacăt" o lungă perioadă de timp. Studierea şi
valorificarea lor va aduce, cu siguranţă, la lumină informaţii şi date noi care
vor completa - sau cine ştie, chiar modifica pe alocuri, - tabloul de
ansamblu referitor la evoluţia şi rolul în societate a instituţii lor şcolare
româneşti.
Cultura şi gradul de civilizaţie al unei naţiuni se află în raport direct
proporţional cu interesul manifestat şi măsurile promovate de aceasta pentru
şcolarizare şi modernizarea procesului de învăţământ. Educaţia reprezintă
calea spre lumină, spre libertate sau altfel spus şansa progresului spiritual şi
material al unui popor, iar valoarea şi semnificaţia ei se amplifică în rândul
unui popor care de la începuturile afirrnării sale a trăit în umbra stăpânirilor
străine.

1 V. Şotropa, N. Drăganu , Istoria şcoalelor năsăudene, Năsăud, 1 9 1 3 ; N. Albu, Istoria
şcolilor româneşti din Transilvania 1800-1 867, Bucureşti, 1 97 1 ; On.Gnibu, Din istoria
literaturii didactice româneşti, Bucureşti, 1 975; V.Popeangă, Şcoala românească din
Transilvania în perioada 1867- 1 918 şi lupta sa pentru unire, Bucureşti, 1 974; T. Pavel
Instituţii româneşti moderne în Transilvania. Prelegeri universitare, Cluj, 1 994; S.
Retegan, Satul românesc din Transilvania, ctitor de şcoală, 185 0-/867, Cluj, 1 994.
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Bogata literatură istorică românească dedicată evoluţiei şcolare şi
învăţământului naţional este legitimată de istoria specifică a românilor în
general, şi a celor transilvăneni în special, pentru care şcoala a reprezentat
una dintre cele două instituţii româneşti, a constituit una dintre puţinele căi
de emancipare a acestora. Dezvoltarea şi generalizarea învăţământului au
fost reclamate cu putere şi convingere pentru întâia dată de reprezentanţii
iluminismului european care vedeau posibilă atingerea fericirii de obşte, a
progresului într-un singur mod: accesul unor cât mai largi categorii sociale
la roadele educaţiei, ale culturii. Cultivarea maselor, luminarea lor, care în
mod concret însemna alfabetizare era realizabilă prin intermediul şcolii,
instituţie cu rol major în instrucţie şi formare. Extinderea procesului de
alfabetizare echivala cu dezvoltarea învăţământului , iar în viziunea
i luminiştilor acestea erau coordonatele fundamentale care se aflau la baza
evoluţiei societăţii şi a epocii noi care se anunţa: modernitatea.
Dezideratul general-european iluminist va fi asumat şi de către cei
care reprezentau varianta românească a acestui curent, Şcoala Ardeleană.
Iluminiştii ardeleni au înţeles importanţa şi necesitatea construirii unui
sistem şcolar puternic în rândul unei naţiuni oprimate, care se afla în ceasul
afirmării de sine. Î n contextul în care stărşitul secolului al XVIII-lea şi
începutul secolului al XIX-lea marchează afirmarea conştiinţelor naţionale
la popoarele din Imperiul austriac, elita intelectuală românească a înţeles
faptul că pentru răspândirea ideologiei naţionale, fundamentată în operele
corifeilor ardeleni şi în mişcarea Supplex-ului, şi mai ales în vederea
închegării unei largi mişcări naţionale era necesară cooptarea şi mobilizarea
ţărănimii. Însă ţărănimea prezenta imaginea unei lumi profund patriarhale,
neatinse de efectele instrucţiei, greu de mobilizat, la nivelul căreia mesaj ul
politica-naţional era slab perceput şi de cele mai multe ori dificil de înţeles.
Era nevoie aşadar de luminarea acestei largi categorii care trebuia să ofere
suportul social al mişcării naţionale româneşti.
Încă din această perioadă mişcarea naţională românească din
Transilvania îşi asuma ca un principal obiectiv înfiinţarea şi apoi sporirea
numărului de şcoli, dezvoltarea învăţământului naţional . Înfăptuirea acestui
deziderat va necesita răbdare, mult timp şi conjuncturi politice favorabile.
Acestea vor fi oferite de însăşi stăpânirea habsburgică. Pe l ângă
numeroasele dezavantaje pe care le-a adus cu sine, ca orice stăpânire străină,
suzeranitatea austriacă a avut şi efecte pozitive asupra societăţii româneşti
ardelene, printre acestea la loc de frunte situându-se preocupările şi măsurile
vizând ridicarea economică şi culturală.
Pentru populaţia românească din Transilvania, secole la rând
calificată drept "tolerată" şi astfel privată de orice fel de drepturi
(economice, culturale, politice) stăpânirea habsburgică a fost cea care,
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motivată de propriile-i raţiuni politice, a creat cadrul legislativ care îi va
permite accesul la educaţie şi la o anumită stare de prosperitate. Începutul a
fost făcut la scurt timp de la instalarea noii stăpâniri, în contextul înfiinţării
bisericii greco-catolice române din Transilvania. Evenimentul, atât de
controversat până şi azi în scrisul istoric, a oferit posibilităţi şi mij loace de
emancipare românilor.
Unul dintre cele dintâi documente imperiale elaborate pentru
Transilvania, şi în special pentru românii uniţi, a fost a doua Diplomă
leopoldină din 1 9 martie 1 70 1 care explica sensul şi însemnătatea unirii
religioase de curând înfăptuite şi avantaj ele obţinute de acea parte a
românilor ortodocşi care au recunoscut autoritatea religioasă a Romei. Actul
conţinea şi prima promisiune de promovare a unui învăţământ românesc:
" Iar pentru ca fii uniţilor să poată dobândi mai multă ştiinţă, dorim ca la
Alba-Iulia să se întemeieze şcoli". 2
Datorită complexităţii sociale şi politice, din primele decenii ale
secolului al XVIII-lea, a principatului transilvănean, dar şi tergiversării de
către puterea imperială a satisfacerii promisiunilor făcute "uniţilor",
prevederile celei de-a doua Diplome leopoldine vor rămâne mult timp litere
moarte. Lucrurile vor lua o turnură favorabilă românilor abia din deceniul
şase al secolului al XVIII-lea când sunt create primele şcoli româneşti la
Blaj . Momentul coincidea cu inaugurarea politicii reformiste a Curţii
vieneze, politică care avea să ducă la o îmbunătăţire a vieţii naţionalităţilor
din Imperiu, inclusiv pe tărâm educaţional. Maria Tereza a emis o serie de
decrete care au stimulat dezvoltarea învăţământului. În 1 764 ordona
înfiinţarea prin contribuţia comună a localităţilor militarizate şi a statului a
câte unei şcoli în sediile regimentelor grănicereşti şi a batalioanelor. Au
urmat apoi alte reglementări în 1 766 şi 1 774, care au făcut posibilă apariţia
şcolilor triviale, culminând cu "Ratia Educationes" . 3
Reformele tereziene în domeniul învăţământului vor fi continuate şi
completate de către fiul şi succesorul împărătesei, Iosif al II-lea prin edictul
din 1 78 1 "Norma Regia" . Obiectivele monarhiei austriece în domeniul
cultural şi şcolar au fost acelea de a-şi asigura buni şi credincioşi soldaţi,
funcţionarii necesari unui aparat birocratic4 aflat în extindere, dar pe de altă
parte s-a urmărit şi modelarea ţăranilor, transformarea lor în cetăţeni educaţi
şi instruiţi, capabili să sluj ească interesele statului. În viziunea politică
2 Andreas Freyberger, Relatare istorică despre unirea bisericii româneşti cu biserica
Romei, Cluj , 1 996, p. 1 07.
3 Lazăr Ureche, Fondurile grănicereşti năsăudene (1851-19/8), Cluj, 200 1 , p. 22.
4 Ioan Pop, Situaţia învăţământului pe teritoriul regimentului Il românesc de graniţă în
preajma revoluţiei de la 1848- 1849, în Arhiva Someşană (Studii şi comunicări), Năsăud,
nr.3/1 975, p. 53.
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imperială şcoala a reprezentat principalul instrument de cultivare a
loialismului şi a ataşamentului faţă de monarhie şi dinastie, dar şi mij locul
cel mai eficace al germanizării naţionalităţilor. Indiferent care au fost
raţiunile - cunoscute sau doar presupuse - ale Curţii vieneze ce au stat la
baza promovării învăţământului în rândul popoarelor dominate, reformismul
austriac a declanşat procesul de instituţionalizare a educaţiei pentru naţiunea
română din Transilvania.
Iosefinismul a coincis cu deşteptarea interesului elitei române pentru
răspândirea ştiinţei de carte la nivelul maselor şi în timp ce împăratul se
gândea la beneficiile care aveau să se răsfrângă asupra Imperiului şi a
dinastiei în urma seriei de reforme iniţiate, intelectualitatea românească
vedea în acestea mijloace necesare şi utile în dobândirea emancipării
n.aţionale. 5
Epocă a schimbărilor pozitive pentru români, reformismul austriac a
stimulat şi interesul ierarhiei bisericeşti, în special a celei greco-catolice care dispunea şi de pârghiile necesare - vizavi de posibilitatea ridicării
calitative a formaţiei preoţilor. Înarmaţi cu o înaltă cultură aceştia aveau
şanse mai mari în împlinirea complexei şi dificilei lor misiuni: de apărători
şi propagatori ai mesajului bisericii unite, de a fi modele viabile la nivelul
societăţii rurale româneşti şi factori activi ai emancipării culturale,
economice şi naţionale a propriului popor.
Grănicerizarea a impulsionat la rândul său, în regiunile militarizate
ale Transilvaniei, dezvoltarea învăţământului. Românii grăniceri, deveniţi
oameni liberi, nu numai că aveau acces deplin la şcoală dar erau chiar
încuraj aţi, iar uneori obligaţi să urmeze diferite forme de învăţământ din
necesitatea creării funcţionarilor şi cadrelor militare. La toate acestea se
adaugă implicarea directă a comandamentelor militare în organizarea,
conducerea şi susţinerea financiară a demersurilor şcolare.
Toate aceste măsuri venite dinspre puterea politică şi corelate cu
interesul elitei româneşti de promovare a învăţământului şi de creştere a
cotei de şcolarizare în sânul propriei naţii vor da roade neaşteptat de bune
mai ales în zonele în care localnicii au dat dovadă de receptare a
comandamentelor epocii şi au manifestat o sinceră înclinaţie spre învăţătură
şi înţelegerea efectelor acesteia pe termen lung. Este şi cazul Regimentului
năsăudean unde de la sf'arşitul secolului XVIII şi pe parcursul primei
jumătăţi a secolului al XIX-lea cu mari eforturi şi sacrificii materiale se va
crea un sistem şcolar puternic care va deveni peste timp simbol şi punct de
referinţă în cultura românească transilvăneană. Jertfele făcute de
comunităţile româneşti din cuprinsul Regimentului II de graniţă pe altarul
5

Keith Hitchins, Conştiinţa naţională şi acţiune politică la românii din Transilvania (17001868), Cluj, 1 987, p. 7 1 .

34

www.cimec.ro

Începuturile învăţământului năsăudean

şcolii au fost recunoscute şi apreciate de contemporani : " . . . dar să nu scape
din vedere că sacrificiile năsăudenilor se pot asămâna cu denarul văduvei
din scriptură: din puţin ei au dat aproape tot. Locuind un teritoriu muntos,
iernatic, în mare parte steril, ei trebuie să facă d.e. câte trei zile de plug,
pentru ca toamna să poată aduna pe atât porumb, cât adună locuitorul de la
ţeară după o singură zi de arătură. Şi de câte ori nu compromite o brumă
timpurie munca lor dintr-o vară întreagă?[ . . . ] Afară de aceasta grăniţerii au
stat sub arme aproape o sută de ani [ . . ] Din toate acestea urmează, că
grăniţerii în curs de o sută de ani n-au putut aduna la averi materiale. Şi cu
toate acestea ştiţi ce au făcut ei pentru şcoalelor?"6
.

Răspunsul la această întrebare îl putem căuta în lucrările dedicate
istoricului şcolilor năsăudene. Una dintre cărţile de referinţă, care în mod
obligatoriu trebuie să fie unul dintre principalele instrumente de lucru ale
specialistului de azi care se apleacă asupra cercetării acestui subiect, este
Istoria şcoalelor năsăudene, care are ca autori doi intelectuali năsăudeni:
Virgil Şotropa şi Nicolae Drăganu. 7
Deşi lucrării îi lipseşte aparatul critic îi pot fi acordate circumstanţe
atenuante dacă luăm în considerare faptul că a apărut la începutul secolului
XX. Marele său merit este acela de a fi deschis seria scrierilor dedicate
şcolilor din fostul Regiment grăniceresc năsăudean, până în momentul de
faţă rămânând şi singura sinteză de amploare asupra acestui subiect. Autorii
surprind evoluţia sistemului şcolar năsăudean de la începutul întemeiarii
acestuia (deceniul şapte al secolului al XVIII-lea) până la momentul
redactării cărţii. Impresionantă este abundenţa informaţiilor referitoare la
toate formele de învăţământ care s-au dezvoltat în această regiune, de la
şcoala normală şi Institutul militar din Năsăud, şcolile triviale, şcolile
comunale naţionale, şcoala de fetiţe din Năsăud până la gimnaziul
năsăudean, reuniunea " Mariana" , fondurile şi fundaţiile şcolare etc. Pentru
fiecare tip de şcoală găsim date preţioase începând cu momentul înfinţării,
apoi despre personalul didactic care a funcţionat (există liste nominale cu
dascălii şcolilor triviale pentru întreaga perioadă), pregătirea profesională a
dascălilor, modul în care se desfăşura instrucţiunea, obiectele de învăţământ,
organele de conducere a şcolilor, problema frecvenţei şcolare etc.
În perioada interbelică restituirea trecutului şcolar al ţinutului
năsăudean este continuată în paginile revistei Arhiva Someşană. Chiar dacă
articolele care abordează această problematică nu sunt foarte numeroase ele
contribuie la întregirea imaginii de ansamblu asupra sistemului şcolar din
fostul regiment de graniţă. Printre cei care publică studii încadrabile în

6

cf. rev. Transilvania m. 34/ 1 882, apud V. Şotropa şi. N. Drăganu, op. cit. , p. 9 1 .
Şotropa şi N. Drăganu, op. cit.
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tematica amintită s.e numără Virgil Şotropa8 şi Iuliu Moisil9 . În 1 929 apărea
la Năsăud sub îndrumarea profesorului şi directorului şcolii normale Sandu
Manoliu şi cu colaborarea colegilor săi : V.Şotropa, Şt.Scridon etc. Anuarul
acestei instituţii care purta sugestiv titlul, Icoana unei şcoli dintr-un colţ de
ţară românesc 1 0 Volumul are ca idee centrală plasarea şcolii normale şi a
întregului învăţământ năsăudean în continuarea unei tradiţii şcolare bogate
şi de o înaltă ţinută. Studiile au un caracter eseistic, literar şi istoric, multe
dintre ele ridicându-se la o reală valoare ştiinţifică, printre care menţionăm:
Vechea preparandie năsăudeană (V. Şotropa), sau Un ales pedagog al
Ardealului: V Petri (S.Manoliu).
În ultimii ani preocupări constante pentru reconstituirea fenomenului
şcolar românesc din Transilvania - şi prin urmare şi a celui năsăudean - a
manifestat cercetătorul S .Retegan. Lucrările sale, deşi au un caracter general
- transilvănean, prefigurează multiple perspective de cercetare a
fenomenului 1 1 • O lucrare laborioasă şi de o mare rigurozitate ştiinţifică
apărută de puţin timp în scrisul istoriografic românesc îi aparţine lui
L.Ureche. Aceasta are meritul de a clarifica importante aspecte referitoare la
fondurile grănicereşti năsdăudene, pornind de la sursele şi modalităţile de
constituire ale acestora (fondul de provente, fondul de monture şi fondurile
şcolare comunale transformate mai apoi în fondul şcolar central şi cel de
stipendii), modul de administrare şi gestionare ale acestora, rolul lor în
susţinerea şi dezvoltarea, atât sub raport calitativ cât şi cantitativ, a
învătământului năsăudean 1 2 . Lucrarea, rod al unei solide documentări, are
meritul de a oferi explicaţii în ceea ce priveşte buna funcţionare a
învăţământului de pe teritoriul fostului regiment II de graniţă.
Vigoarea şi longevitatea învăţământului din această zonă trebuie
căutată în înţelepciunea unei anumite categorii sociale din rândul foştilor
grăniceri (intelectualii locului : preoţi, învăţători, funcţionari, foste cadre
militare), care pe lângă un simţ practic şi un spirit gospodăresc lăudabile, a
găsit forţa şi căile de a mobiliza masele, ca prin eforturile lor materiale să
contribuie la crearea unui suport financiar ce s-a dovedit a fi fundamental în
dezvoltarea, dar şi în salvarea - în timpul regimului politic dualist - a
învăţământului românesc de aici.
•

8 V. Şotropa, Contribuţii la istoria şcoale/or năsăudene, în Arhiva Someşană (AS), Năsăud,
Nr. 1 11 1 929.
9 1. Moisil, Figuri grăniţereşti năsăudene, în AS, Năsăud, Nr. 1 9/1 936.
1 0 S. Manoliu, Icoana unei şcoli dintr-un colţ de ţară românesc, Năsăud, 1 929.
1 1 S. Retegan, op.cit.
1 2 L. Ureche, op.cit.
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II. Scurt istoric al şcolilor năsăudene
Una dintre consecinţele majore ale procesului de militarizare a unor
teritorii transilvănene a constat în accederea românilor la educaţie. Conform
ordinului împărătesei Maria Tereza din 1 764 vor fi ridicate primele şcoli din
graniţa militară: şcoala normală din Orlat, şcolile triviale din Haţeg şi
Vaida-rece şi şcoala normală din Năsăud 1 3 . Şcoala latina-germană sau
şcoala normală din Năsăud va avea o lungă existenţă devenind una dintre
instituţiile şcolare de prestigiu ale românilor din Ardeal. V . Şotropa şi
N.Drăganu situează înfinţarea acesteia undeva între anii 1 770- 1 77 i 4 fără a
fixa cu precizie un anumit an. L. Ureche susţine că la 1 noiembrie 1 77 1
şcoala funcţiona deja. Ea a funcţionat cu două clase până la 1 784 când i s-a
adăugat cea de a treia clasă şi a devenit şcoală normală capitală 1 5, tot atunci
latina, care îşi dovedise inutilitatea şi ineficacitatea fiind scoasă din procesul
de învăţământ, singura limbă de predare rămânând germana. La 1 824 va fi
creată, din iniţiativa directorului 1. Marian, şi clasa a patra 1 6 •
Anul 1 784 marchează un dublu succes al năsăudenilor în plan şcolar,
pentru că pe lângă schimbările petrecute în legătură cu şcoala normală, va fi
înfiinţat şi va funcţiona de acum şi Institutul militar. Ideea creări acestei
instituţii i-a aparţinut împăratului Iosif al II-lea, care prin hotărârea din 23
februarie 1 782 încuviinţa utilizarea în scopul construirii sediului acestuia
suma de 6996 fl. din fondul de provente al Regimentului. În 1 783
constructia era finalizată, iar la 22 noiembrie 1 784 avea loc deschiderea
'
7
solemnă a Institutului militar 1 • Şcoala normală va fi găzduită, iar mai apoi
şi cea elementară, în noul edificiu, de acum între cele două instituţii
stabilindu-se o indispensabilă legătură şi un raport de intercondiţionare până
la încetarea activităţii Institutului (martie 1 849). Elevii care urmau aceste
şcoli învăţau mai întâi obiectele de cultură generală în cadrul claselor
normale şi primeau instrucţia militară în Institut 1 8 . Şcolarii puteau să se
limiteze doar la absolvirea şcolii normale sau puteau să-şi continue studiile
în cadrul Institutului, însă pentru cei care doreau să urmeze Institutul era
obligatoriu să fi absolvit şcoala normală 1 9 •
Scopul educaţional al acestor instituţii şcolare era de a crea cadrele
necesare atât administraţiei cât şi armatei şi în acelaşi timp de a forma
1 3 Arhivele naţionale. Direcţia judeţeană Bistriţa-Năsăud (A.N.D.J.BN), Fond: V. Şotropa,
dosar 38 1 , f. 205 .
1 4 V. Şotropa, N. Drăganu, op. cit. , p. 1 3 .
1 5 L.Ureche, op.cit., p . 23 .
16 1bidem.
17 V. Şotropa, N. Drăganu, op.cit. , p. 14.
1 8 Ibidem, p. 20.
19 Ibidem, p. 1 6; L.Ureche, op.cit. , p. 24.
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cetăţeni disciplinaţi Şi credincioşi. Deşi aceste şcoli trebuiau să
îndeplinească în primul rând un obiectiv militar ele au constituit cadrul de
formare a celei dintâi generaţii de intelectuali năsăudeni, mulţi dintre cei
care le-au frecventat continuându-şi studiile în alte centre de cultură:
Bistriţa, Cluj , Blaj dar şi în străinătate pentru ca apoi să revină în locurile
natale şi să contribuie la ridicarea culturală şi prosperitatea lor. Potrivit unei
statistici întocmite de secretarul comandei generale din Sibiu în anul 1 832 în
perioada 1 784- 1 832 s-au format în instituţiile şcolare năsăudene din rândul
românilor 46 ofiţeri, 77 subofiţeri, 49 preoţi, 2 directori normali şi 1 8
învăţători normali şi triviali 20 .
O altă formă de învăţământ creată în teritoriul Regimentului II de
graniţă a fost cea a şcolilor triviale. Datorită faptului că Institutul militar
avea o capacitate limitată de şcolarizare2 1 , învăţământul trivial trebuia să
completeze programul imperial de răspândire a unei instrucţii şi educaţii
minimale la nivelul unor cât mai largi categorii sociale. Un rol asemănător
urma să-I j oace şcoala de fete, a cărei înfiinţare a fost hotărâtă de către
Consiliul de război din Viena în 1 825 şi care avea să-şi deschidă porţile în
1 826 la Năsăud 22 . Ea trebuia să se îngrijească de creşterea şi educarea - în
raport cu cerinţele timpului - a fiicelor de ofiţeri şi funcţionari ai
regimentului, dar şi a fetelor de preoţi, învăţători sau ţărani înstăriţi, întrucât
acestea urmau să devină viitoarele doamne ale înaltei societăţi din graniţa
militară.
Şcoala de fete a fost organizată sub forma unei singure clase,
funcţionând astfel până la 1 863 când stabilindu-se drept criteriu vârsta s-au
format trei despărţăminte, iar de la 1 870 trei clase23 • Conducerea şcolii era
asigurată până la 1 860 de singura învăţătoare a acesteia. După acest an, ca
urmare a înmulţirii numărului de eleve s-a recurs la ajutorul a câte doi-trei
învăţători de la şcoala normală care anual predau fetelor anumite discipline
24
de învăţământ . Catehetul şcolii a fost întotdeauna cel al şcolii normale25
numirea învăţătoarelor s-a făcut în timpul regimentului de către comanda
din Sibiu la recomandarea comandei de regiment, iar între 1 850- 1 860 de
către Comitetul fondurilor. De la 1 860 alegerea şi investirea învăţătoarelor
20

V.Şotropa, N.Drăganu, op.cit. , p. 62-64.
cf. V.Şotropa, N.Drăganu, în institut erau şcolarizaţi 50 de elevi interni, fii de grăniceri,
care erau întreţinuţi din fondul de provente şi un număr de elevi externi care varia de la un
an Ia altul, maximum fiind de 1 00, aceştia fiind de cele mai multe ori dinafara regimentului,
fii de nobili maghiari, germani, armeni care urmau cursurile pe propria lor cheltuială,
orcit., p. 1 7.
2 Ibidem, p. 1 08.
2 3 Ibidem, p. 1 09.
24 Ibidem, p. 1 1 1 .
25 Ibidem.
21

38

www.cimec.ro

Începuturile invăţământului năsăudean

trebuia aprobată de Ordinariatul din Gherla, pentru ca după 1 885 alegerea să
se facă de către Comisiunea fondurilor, întărită fiind de guvem2 6 . Retribuţia
învăţătoarelor în timpul regimentului, dar şi o perioadă după desfiinţarea
acestuia (până în 1 864) a fost relativ satisfăcătoare ridicându-se la 1 50 fl.
anual, cvartir gratuit şi câte şase stânjeni lemne de foc pe an. La 1 864
remuneraţia a crescut la 200 fl. plus 30 fl. pentru locuinţă şi bani pentru
lemne27 •
Toate şcolile năsăudene menţionate erau considerate şcoli erariale
întrucât erau susţinute în parte din fondul de provente al regimentului, rară a
se ţine cont că şi comunităţiile grănicereşti au participat cu sume
semnificative la ridicarea şi întreţinera lor. Important rămâne însă faptul că
şcolile din teritoriul militarizat al văii Rodnei, mult timp singurele româneşti
din nordul Ardealului, au avut cea mai bună organizare dintre toate şcolile
române ardelene şi poate chiar ale întregii Transilvanii, ceea ce le-a creat un
prestigiu binemeritat. Reputaţia, dar mai ales seriozitatea învăţământului
năsăudean a atras numeroşi elevi români sau de alte etnii din toate colţurile
Transilvaniei, mulţi dintre ei ajungând ulterior nume răsunătoare ale vieţii
culturale şi politice a Principatului .
III. Sistemul şcolar trivial
Punctul de plecare în procesul constituirii unui sistem şcolar public
în ţinutul năsăudean s-a realizat prin înfiinţarea şcolilor triviale. Denumirea
lor a dat-o modul de organizare al procesului de învăţământ, care reprezenta
o adaptare a modelului şcolar medieval în cadrul căruia accentul cădea pe
studiul gramaticii, dialecticii şi retoricii, împreună formând aşa numitul
"
"
studierea
"trivium . În şcolile triviale moderne " trivium-ul era asigurat de
a trei obiecte cu caracter practic: citirea, scrierea şi calcularea2 8 . Acestea
erau şcoli elementare de trei ani cu un program de învăţământ mai avansat
decât cel al şcolilor elementare obişnuite (poporale). Caracterul
învăţământului trivial era în principal unul militar2 9 însă în cadrul lor era
pregătită şi mica funcţionărime sătească (juzi, notari, învăţători etc.) 3 0 . O
mare parte a absolvenţilor acestei forme de învăţământ urmau însă şcoli mai
înalte, de pildă şcoala normală, g[mnaziul , seminarul, ajungând înalţi
funcţionari, ofiţeri, învăţători sau preoţi 3 1 .
26

Ibidem.
Ibidem, p. 1 1 1 - 1 12.
28 Ibidem, p. 72.
2 9 T. Tanco, Pagini alese din istoria Monorului, Cluj-Napoca, 200 1 , p. 207.
3 0 L. Ureche, op. cit. , p. 22.
31 Ibidem, p. 23.
27

39
www.cimec.ro

MIRELA ANDREI

Pe teritoriul militarizat al Năsăudului au fost înfinţate în două etape
succesive cinci şcoli triviale. Dacă despre cea de a doua etapă, în care s-au
înfiinţat cele din Zagra şi Prundu-Bârgăului, se ştie cu precizie că a
corespuns anului 1 786 32 , fixarea cronologică cu exactitate a celei dintâi
etape rămâne încă controversată. Până de curând istoricii care s-au ocupat de
această problemă susţineau că primele şcoli triviale din Regimentul II de
graniţă au fost înfiinţate cândva între anii 1 766- 1 770, ca urmare a primelor
ordinaţiuni cu caracter şcolar emise de Maria Tereza33 . Recenta lucrare a lui
T. Tanco Pagini alese din istoria Monorului a lansat o nouă opinie
istoriografică în această problemă. Valorificând un document al Comisiei
economice a Regimentului din 5 noiembrie 1 770, necunoscut până acum,
Tanco susţine, în baza informatiilor oferite de acesta, că deschiderea şcolilor
4
din Monor, Năsăud şi Maieru 3 ar fi avut loc la 1 noiembrie 1 76435 . Rămâne
ca această problemă să-şi găsească rezolvarea în timp odată cu descoperirea
unor noi documente care să confirme una dintre cele două opinii sau să le
infirme pe amândouă. Sediul a două dintre aceste şcoli va fi ulterior
schimbat: în 1 8 1 6 şcoala din Maieru va fi mutată la Sângeorgiu, iar cea de la
Năsăud la Telciu36 .
Cele cinci şcoli triviale au fost ridicate în localităţi care erau şi
reşedinţe ale diviziilor regimentului, fiecare şcolarizând la început câte 50
d e elevi proveniţi din comunităţile ce aparţineau diviziei respective. Ulterior
numărul şcolarilor va creşte37 , pentru ca după desfiinţarea regimentului să se
afle într-o continuă scădere, situaţia fiind în primul rând o consecinţă a
dezvoltării învăţământului primar. Limba de predare a fost româna până în
1 83 7, când datorită înfiinţării şcolilor comunale naţionale, cele triviale se
aflau în ipostaza de a nu-şi mai justifica existenţa 38 , singura soluţie pentru
supravieţuire dovedindu-se a fi transformarea lor în şcoli triviale germane3 9 •
În urma desfiinţării regimentului grăniceresc năsăudean şi a trecerii
fondului de provente, din care erau susţinute şi şcolile triviale; în
administrarea erariului, banii necesari funcţionării lor vor fi furnizaţi prin
intermediul organelor financiare ale statului . Modul de organizare a şcolilor
şi a procesului de învăţământ va rămâne acelaşi40 . După 1 852, drept
Ibidem, p. 22; V. Şotropa, N. Drăganu, op. cit. , p. 72; T. Tanco, op. cit. , p. 207.
V. Şotropa, N. Drăganu, op. cit, p. 72; L.Ureche, op. cit. , p. 22.
34 Este cunoscut faptul că cele trei şcoli au fost infiinţate în acelaşi timp.
35 T. Tanco, op. cit., p.207-208.
36 V. Şotropa, N. Drăganu, op. cit. , p.73.
37 L. Ureche, op. cit., p. 23 .
38 Conţinutul procesului de învăţământ trivial era foarte asemănător cu cel din şcolile
comunale naţionale, inclusiv limba de predare era aceeaşi.
39 V. Şotropa, N. Drăganu, op. cit. , p. 73.
40 Ibidem, p.74.
32
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consecinţă a noii politicii imperiale, care în materie de şcoală viza
colaborarea între stat şi biserică, şcolile triviale vor intra sub cotutela celor
două instituţii. Din punct de vedere administrativ ele vor fi trecute în
subordinea ordinariatelor confesionale (şcoala din Prund sub autoritatea
ordinariatului ortodox din Sibiu, celelalte sub cea a ordinariatului greco
catolic de Gherla), guvernul rezervându-şi dreptul de suprainspecţie. De
acum ele îmbracă un caracter confesional şcolilor pe care şi-1 păstrează
până în 1 885. Limba principală de predare rămânea germana, se stipula
posibilitatea utilizării în procesul de predare-învăţare şi a celei de-a doua
limbi4 1 , aleasă fiind, cum era firesc, limba română.
Evoluţia diferită a şcolilor triviale, iniţiată prin măsurile privind
administrarea lor din 1 85 8, se va accentua după 1 86 1 . Astfel, în anul amintit
o parte dintre cele 44 comunităţi foste grănicereşti reintră în posesia
fondului de provente (redenumit şcolastic central) din care urmau a fi
susţinute şi şcolile triviale din acele localităţi ce se numărau printre cele 29
comunităţi reîmproprietărite: Sângeorgiu, Telciu şi Zagra42 .
În urma ordinaţiunii Ministerului de Culte şi Învăţământ nr.
1 8788/1 8 55 cele trei şcoli triviale vor primi o nouă organizare începând cu
anul 1 864. Acestea aveau să se unească cu şcolile comunale, împreună
formând o singură instituţie şcolară, organizată în următorul mod: şcoala
naţională cu învăţătorul ei forma clasa I, şcoala trivială forma clasele a II-a
şi a III-a - fiecare cu câte un învăţător trivial. Scopul acestei organizări
consta în echivalarea claselor triviale cu primele trei clase de şcoală
normală, astfel încât absolvenţii să poată fi admişi direct în clasa a patra
normală43• Învăţătorul clasei 1 urma a fi plătit în continuare de către
comunitate, în timp ce învăţătorii triviali erau retribuiţi cu un salariu anual
de 240 fl., locuinţă gratuită şi lemne de foc (ori contravaloarea acestora în
bani
5 0 fl.) din fondul şcolastic central44 . Şcolile triviale amintite vor
funcţiona în noua formulă de organizare până în 1 890, când în urma
hotărârii Comitetului fondurilor şcolare năsăudene vor fi desfinţate45 .
Reacţiile în epocă faţă de această măsură au fost diferite: de la
înţelegerea şi acceptarea ei până la împotrivire şi acuze, mai ales din partea
unor intelectuali, la adresa membrilor Comitetului. Din Pesta prof. univ. Al.
Roman condamna, printr-un articol publicat în Federaţiunea, cu mult timp
înainte de luarea acestei hotărâri, intenţia desfiinţării şcolilor triviale:
-

41

Ibidem.
Ibidem, p.75.
4 3 Ibidem ; Până acum absolvenţii unei şcoli triviale dacă doreau să urmeze şcoala normală
erau acceptaţi doar în clasa 1.
44 Ibidem, p. 76.
45 Ibidem.
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"Aceste şcoale e vorba să se desfiinţeze, şi anume din motivul, că sunt
puţini prunci în ele şi poftesc multe spese [ . . . ] şi asta o propun români, şi
încă cu capete albe ca oaia. Ei domnilor! A fost greu a le întemeia, dar a le
desfiinţa e foarte uşor. "46
Într-adevăr de la distanţă hotărârea desfiinţării şcolilor triviale putea
fi catalogată drept un act anticultural şi antiromânesc, dar în realitate aceste
şcoli deveniseră superficiale şi inutile, existenţa şi cheltuielile pe care le
necesitau nu se mai justificau de mult timp: disciplinele predate erau
aceleaşi cu cele din şcolile populare, mai ales după 1 864, când s-a decis ca
şi în învăţământul trivial limba de predare să fie româna. Pe de altă parte
părinţii refuzau sistematic să-şi trimită copiii la aceste şcoli, considerând că
reprezintă doar o cheltuială în plus, când aceleaşi cunoştinţe puteau fi
dobândite în şcolile săteşti .
Corespondenţa dintre preoţii-parohi şi vicarul Rodnei, relevă
reticenţa şi chiar rezistenţa părinţilor faţă de îndemnurile sau chiar ordinele
ierarhiei bisericeşti şi a autorităţilor civile locale de a-şi trimite copiii la
aceste şcoli. Clement Lupşai, în repetate rânduri, scrie vicarului că în ciuda
insistenţelor şi sfaturilor sale şi ale judelui, rodnenii se încăpăţânează în
hotărârea de a nu-şi trimite copiii "în afara comunei" . Cauzele invocate de
aceştia au uneori un substrat naţional, iar alteori demonstrează existenţa unei
anumite conştiinţe a libertăţii omului simplu de a lua deciziile cele mai bune
pentru el şi familia sa: "Încă din timpurile cele mai vechi am fost învăţaţi tot
numai cu sila politică, care acuma nu-i "47 • Rodnenii îşi legitimează opoziţia
prin recursul la legile existente, ştiind că acestea prevăd constrângeri numai
în cazul în care părinţii îi împiedică pe copii de la frecventarea şcolii
populare48 .
Motivele refuzului părinţilor de a-şi lăsa copiii să urmeze şcolile
triviale sunt variate, de la cele de natură profundă până la unele concrete
cum ar fi precaritatea financiară. Preotul şi judele din Ilva-Mică se confruntă
cu o situaţie asemănătoare celei din Rodna. Aici au fost aleşi şi trimişi la
şcoala trivială din Sângiorgiu şase copii. După câteva zile tatăl unuia dintre
aceştia s-a prezentat la pretură unde s-a plâns că îi este imposibil, din motive
materiale, să-şi ţină copilul la " şcoală străină" . Întrucât pretura i-a acceptat
să-şi retragă copilul exemplul său este urmat de ceilalţi săteni care aveau
copii la şcoala din Sângiorgiu49. V.Şoldea, preotul din Mititei, apela în
toamna anului 1 85 9 la vicar cerându-i să intervină, fie direct, fie să solicite
sprij inul preturii pentru a-i convinge pe săteni să-şi trimită copiii la şcoala
46

Federaţiunea, nr.3 1/1 87 1 , apud V.Şotropa, N.Drăganu, op. cit. , p. 77.
A.N.D.J.BN, Fond Vicariatul Rodnei, dosar 1 2511 859, f. 292.
48 Ibidem.
49 Ibidem, f. 336.
47
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trivială din Zagra. El arăta că au fost aleşi patru prunci care ar fi trebuit să
urmeze această şcoală, însă ei se împotrivesc50 .
Mişcarea de rezistenţă a satelor faţă de ordinele de a-şi trimite copiii
la şcolile triviale, începută în ultimii ani ai deceniului şase din secolul al
XIX-lea se va amplifica în anii următori . În 1 878 comunele din j urul Zagrei,
ca urmare a poruncii pretorului din Năsăud, Nicolae Rus, pentru ca în
conformitate cu tradiţia să-şi trimită copiii la şcoala din Zagra şi să
contribuie la repararea localului şcolii, înaintau un apel vicecomitelui din
Bistriţa. În acel apel susţineau că şcolile triviale şi-au pierdut însemnătatea,
mai ales în contextul intrării în vigoare a legii de instrucţie din 1 868 care
stabilea că în fiecare şcoală comunală se predau în limba română aceleaşi
obiecte ca şi în şcolile triviale5 1 •
Nemulţumirea şi răzvrătirea comunităţilor foste grănicereşti faţă de
obligaţia de a furniza elevi pentru învăţământul trivial şi de a contribui la
întreţinerea materială a şcolilor aferente era absolut justificată, iar
argumentele invocate reale. O analiză comparativă asupra obiectelor de
învăţământ predate în şcolile comunale şi cele triviale în anul 1 866
evidenţiază conţinutul identic al procesului de învăţământ. Disciplinele
învăţate şi într-o şcoală şi în alta erau aceleaşi : catehismul, istoria biblică,
calcularea (aritmetica), citirea, gramatica limbii române, caligrafie, cântările
bisericeşti şi economie practică. Pe lângă aceste obiecte în şcolile triviale
mai erau predate: cititul şi gramatica germană şi istorie - geografie, care
împreună aveau destinată o oră pe săptămână5 2 • Diferenţele erau sensibile şi
în plus, în noul context politic, interesul pentru limba germană era în
scădere.
Şcolile triviale au jucat un rol important în întemeierea unei vieţi
şcolare şi în ridicarea culturală a năsăudenilor, însă după consolidarea reţelei
şcolare comunale şi mai ales în contextul legislaţiei şcolare a anilor '60 ele
au devenit inutile, doar o povară financiară în plus pentru fostele sate
grănicereşti. Scopul lor iniţial - de formare a cadrelor militare şi a
funcţionărimii locale - a fost atins, misiunea lor s-a încheiat cu mult timp
înainte de a fi desfiintate.
O istorie dif�rită vor avea după 1 85 1 şcolile triviale din Prundul
Bârgăului şi Monor. Cele două localităţi făceau parte dintre cele 1 5
comunităţi foste grănicereşti de pe văile Bârgăului, Şieului şi Ml!reşului
cărora li s-au restituit " regaliile" (fondul de provente) abia în 1 872. In acest

so

f. 294.
V. Şotropa, N. Drăganu, op. cit., p. 77.
52 A.N.D.J.BN, Fond, V.Şotropa, f. 1 4 1 - 142, f. 353.
51

Ibidem,
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an cele două şcoli . se vor reorganiza ca şcoli normale cu patru clase du� ă
modelul celei din Năsăud53. Acestea vor rămâne în funcţiune până în 1 909 4 .
Pe tot parcursul existenţei şcolile triviale au beneficiat de un statut
oarecum privilegiat, determinat de faptul că au avut o permanentă susţinere
şi prin aceasta stabilitate materială, întreţinute fiind din fondul de provente
la care se adăugau contribuţiile obligatorii a celor opt comunităţi din
vecinătatea fiecăreia. Localurile în care au funcţionat; construite în timpul
regimentului cu munca comunităţilor, erau din piatră, spaţioase, în stare
bună, această situaţie rămânând neschimbată şi după desfiinţarea
regimentului. Într-un raport din 1 854 un singur local dintre cele cinci de
şcoală trivială era menţionat ca aflându-se într-o stare rea, cel din Monor55.
Localurile de şcoală erau dotate cu obiectele necesare unei bune
desfăşurări a procesului de învăţământ: scaune, mese, tablă, chiar şi
suficiente manuale şcolare56. De asemenea şcolile erau dotate şi cu grădini şi
•
şcolo1 de pomant57 .
Învăţătorii triviali au fost întotdeauna bine plătiţi. La înfiinţarea
acestor şcoli dascălilor li s-au stabilit salarii de câte 60 fl., locuinţă gratuită
şi şase stânjeni lemne de foc5 8 . Dacă comparăm retribuţiile acestora cu cele
ale preoţilor din timpul respectiv ale căror venituri erau departe de a egala
salariul unui învăţător trivial, constatăm că acesta din urmă avea create
condiţiile pentru o reală bunăstare materială. În 1 83 7 salariul va fi ridicat la
suma de 1 20 fl. plus celelalte beneficii de care dispuneau şi înainte, iar în
perioada 1 840- 1 850 unii vor ajunge la o retribuţie de 1 50 fl. sau chiar 1 80
fl. 59 În deceniul şase situaţia financiară a învăţătorilor triviali va rămâne
neschimbată: dascălii din Telciu, Sângeorgiu, Zagra, Prundu Bârgăului
aveau un salar de 1 20 fl., iar cel din Monor 1 50 fl. Cu toţii beneficiau de
locuinţă gratuită şi cele şase orgii de lemne şi aveau în folosinţă câte o
grădină, a cărei dimensiune era diferită de la o comună la alta (Telciu peste un iugăr, Monor - 600 stj., Sângeorgiu - 200 stj . , Prundu Bârgăului o
falcă de pământ)60 .
V

53

V.Şotropa, N.Drăganu, op. cit. , p. 76.
p. 79.
55 cf. însemnărilor despre starea şcolilor întocmite de preoţi şi trimise la vicariat; vezi
A.N.D.J.BN, Fond Vicariatul Rodnei, dosar 1 2511 859, f. 202; Fondul şcolilor din
Vicariatul Rodnei, neinventariat; Fond oficiul parohial greco-catolic Zagra, dosar
1 4/ 1 853- 1 947, f. 5 .
56 A.N.D.J.BN, Fond Vicariatul Rodnei, dosar 1 25/1 859, f. 202.
57 A.N.D.J.BN, Fond oficiul parohial greco-catolic Zagra, dosar 1 4/1 853- 1 947, f. 78; Fond
Vicariatul Rodnei, dosar 1 25/1 859, f. 202.
58 V.Şotropa, N.Drăganu, op. cit. , p. 83.
54 Ibidem,

5 9 Ibidem.
60

A.N.D.J.BN, Fond Vicariatul Rodnei, dosar 1 25/1 859, f. 202; Fond şcolile din Vicariatul
neinventariat.
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În 1 864 odată cu reorganizarea şcolilor triviale pentru învăţătorii
acestora va fi prevăzută o mărire a salarului la 240 fl. plus celelalte
beneficii 61 • În timpul regimentului învăţătorii triviali mai destoinici primeau
pe lângă salariul obişnuit premii de câte 40-50 fl., iar după 1 85 1 mici
ajutoare financiare le vor fi acordate din partea Comitetului fondurilor62.
O astfel de salarizare nu putea fi decât extrem de tentantă, mulţi
tineri râvnind un post de acest gen. Însă ocuparea unei slujbe de învăţător
trivial nu era · un lucru tocmai simplu, întrucât exigenţele faţă de candidaţi
erau, raportate la cele ale timpului, destul de ridicate. La începutul existenţei
acestor şcoli, pretendenţilor la un post li se cerea să fie absolvenţi ai şcolii
normale şi Institulului militar63. Ştacheta cerinţelor va fi mult ridicată după
1 850 când candidaţilor li se pretinde ca pe lângă şcoala normală să fi
absolvit şi cursuri pedagogice64 , aceasta în condiţiile în care în şcolile
naţionale erau acceptaţi încă absolvenţi doar de şcoală normală sau chiar
trivială, iar în cazuri stringente până şi cantorul putea substitui dascălul.
Aşadar, învăţătorii triviali erau aleşi dintre cei mai buni absolvenţi ai
cursului preparandial, dispunând astfel de o calificare superioară în raport cu
învăţătorii poporali.
Numirea acestora se făcea până în 1 8 1 9 de către Comanda generală
de la Sibiu la recomandarea comandei Regimentului, iar după 1 8 1 9 de către
Consiliul de război din Viena65. Între 1 85 1 - 1 860 ei erau numiţi de guvernul
din Sibiu, iar după 1 860, ca urmare a trecerii şcolilor triviale în autoritatea
ordinariatelor confesionale, erau aleşi de către Comitetul fondurilor şcolare
şi întăriţi de Ordinariatul greco-catolic ain Gherla sau Sibiu, pentru şcoala
din Prundul Bârgăului66 . Din punct de vedere administrativ dascălii triviali
după desfiinţarea regimentului vor fi subordonaţi · la nivel local directorului
şcolar sătesc (preotul) şi inspectorului şcolar sătesc, iar la nivel superior
vicarului, în calitate de inspector şcolar districtual. Din 1 86 1 se vor afla sub
patronatul Comitetului fondurilor şcolare centrale şi de stipendi67 .
Dintre cele cinci şcoli triviale ale districtului şcolar năsăudean patru
au fost greco-catolice, frecventate de copiii "uniţilor", dascălii lor fiind şi ei
greco-catolici. Ele nu au fost însă niciodată pe deplin confesionale, precum
şcolile populare, întrucât ponderea cea mai mare în întreţinerea lor au avut-o
fondurile grănicereşti şi nu în mod direct comunităţile confesionale
61

V. Şotropa, N. Drăganu, op. cit. , p. 75.
p. 83.
63
Ibidem, p. 8 1 .
64 Ibidem, p. 82; A.N.D.J.BN, Fond Vicariatul Rodnei, dosar 1 25/1 859, f. 202.
65
V. Şotropa, N. Drăganu, op. cit. , p. 82
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Ibidem,

66 /bidem
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L. Ureche, op. cit. , p. 99
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ASPECTE ALE EDUCATIEI GIMNAZIALE

EXAMENUL DE MATURITATE LĂ GIMNAZIUL DIN NĂSĂUD,
ÎN PERIOADA 1 871-1 910

Aurelia Pop
Problematica învăţământului a înregistrat, de-a lungul timpului,
semnificative contribuţii care i-au marcat evoluţia. Sursă inepuizabilă de
valori, şcoala continuă să ofere şi astăzi direcţii de cercetare încă
neexplorate menite să completeze peisajul istoriografic românesc. Alături de
biserică, instituţia şcolară a reprezentat centrul de conservare al specificului
naţional într-un cadru eterogen şi represiv determinat de realităţile social
politice concrete din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Mersul
instrucţiunii în instituţiile educative recunoscute de regim (sau înfiinţate
ulterior) s-a aliniat normelor, dispoziţiilor şi legilor emise de autorităţi.
Analiza conţinutului acestuia precum şi efectul materializării lor în procesul
instructiv-educativ nu constituie obiectul acestui studiu; ele formează,
alături de alte preocupări cuantumul celor mai semnificative direcţii din
istoria învăţământului transilvănean şi a monografiilor şcolare: problemele
de reformă ale învăţământului, organizarea şi configuraţia externă a reţelei
şcolare; activitatea profesorilor, legăturile dintre şcoală şi societate,
aprofundarea rolului social al învăţământului şi evidenţierea efectelor
activităţii desfăşurate între zidurile şcolilor asupra diferitelor categorii
sociale. 1
Analiza produselor activităţii instructiv-educative din fiecare
instituţie şcolară presupune, în acelaşi timp şi evidenţierea locului şi rolului
deţinut de aceasta în reţeaua de învăţământ, dintr-o arie geografică într-un
anumit segment temporal. Gimnaziul din Năsăud a avut un rol deosebit de
important în procesul de pregătire al intelectualităţii româneşti , asigurându
şi prin aceasta şi un loc privilegiat în reţeaua de învăţământ din
Transilvania. Înfiinţarea sa este indisolubil legată de momentul desfiinţării
regimentului II de graniţă cu sediul la Năsăud, în anul 1 85 1 ; un sfârşit şi un
început menite a zămisli un ideal peste timp. Cele 44 de comunităţi politice
care alcătuiau Regimentul II român de graniţă din Transilvania şi-au format

1 Remus Câmpeanu, Contribuţii la istoria învăţământului bistriţean în secolul al XVI/1-lea,
în Revista Bistriţei, IX, Iaşi, 1 995, p.203.
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treptat două fonduri : " fondul de monturu şi fondul de provente" , ambele
administrate prin superiorii militari. 2
Din veniturile primului fond urma să se procure veşmintele lipsă
pentru militarii regimentului în timp ce izvorul principal al fondului de
3
provente era venitul obţinut din drepturile regale ale comunităţilor militare.
In anul 1 85 1 , Adunarea reprezentativă a celor 44 de comune foste
grănicereşti a decis ca acest fond să nu se împartă între proprietarii grăniceri
şi să rămână integru, iar din veniturile lui să se ajute fiii foştilor grăniceri
pentru a urma instituţii de învăţământ. 4 A fost hotărârea care a marcat
decisiv actul de naştere al gimnaziului superior din Năsăud. Demersurile
foştilor grăniceri însoţite de un scurt argument bine elaborat a culminat cu
redactarea documentului numit "Invoire"5, bază legală, oficială a acestui
deziderat. Documetul susţine înfiinţarea, în Năsăud " a unui gimnaziu
complet, naţional român, în care să se predea toate acele ştiinţe care s-au
predat până acum şi se vor mai preda în celelalte gimnazii complete publice
ale patriei. 6
Gimnaziul românesc din Năsăud s-a inaugurat la 4 octombrie 1 863 .
Euforia acestui moment a fost relevată de serbările şi manifestările
organizate cu acest prilej surprinse şi redate elocvent de Virgil Şotropa. 7
Organizarea instituţiei nou înfiinţate a urmat încă de la început
normele prescrise în " Proiectul de organizare a gimnaziilor şi şcolilor reale
din Austria" , publicat în 1 849 de ministrul instrucţiunii, contele Leo Thun.
Astfel, gimnaziul complet cuprinde două cicluri, inferior clasa I-IV - menit
pentru educaţia copilului şi superior (V-VIII) destinat pentru creşterea
adolescentului. După completarea celor 4 clase ale gimnaziului inferior în
1 867, comisia fondurilor a început demersurile necesare pentru a se putea
deschide şi cele 4 clase ale gimnaziului superior. Motivaţia era una reală,
susţinând că şcolarii care vor absolvi clasa a VI-a, nu vor putea urma alte
gimnazii din cauza lipsei mij loacelor materiale. 7 Cererea a avut rezultatul
favorabil şi astfel, în anul 1 870- 1 87 1 au debutat, pe rând cele 4 clase ale
gimnaziului superior.

2 Instrumente fundaţionale pentru instituţiile de învăţământ şi educaţiune din districtul
Năsăudului în Transilvania, Cluj, 1 872, p. 3-4.
3 Statute pentru administrarea fondurilor şcolare grănicereşti ale comunităţilor din fostul li
regiment grăniceresc de graniţă din Ardeal, Cluj, 1 880, p. 5 .
4 Instrumente fundaţionale pentru instituţiile de învăţământ ş i educaţiune din districtul
Năsăudului în Transilvania, Cluj, 1 872, p. 5 .
5 Ibidem.
6 Virgil Şotropa, N. Drăganu, Istoria şcoalelor năsăudene, Năsăud, 1 9 1 3 .
7 Ibidem, p . 1 49.
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În funcţie de natura susţinerii lor materiale, acelaşi " Proiect"
clasifica gimnaziile în două categorii : publice şi private specificând faptul că
doar cele dintâi aveau dreptul de a elabora testimonii şcolare valabile.
Pentru aceasta, elevii "privatişti" erau obligaţi să susţină un examen la unul
dintre gimnaziile cu drept de publicitate. 8
Încă de la începutul activităţii sale, prin conţinutul procesului de
învăţământ desfăşurat aici, gimnaziul din Năsăud a urmat idealurile,
scopurile şi obiectivele concrete ale educaţiei şi instrucţiei şcolare din a
doua jumătate a secolului al XIX-lea. Scopul învăţământului în această
perioadă se limita doar la realizarea instruirii general-obligatorie de bază,
suficientă pentru integrarea în viaţa activă de atunci. Prezumţia acestei
concepţii era că pentru omul de jos era suficient să ştie să scrie şi să citească
(pentru a-şi semna numele pe acte), în timp ce, tinerii capabili puteau să
urmeze o şcoală mai înaltă dacă aveau asigurate mij loace materiale pentru a
fi întreţinuţi. 9
Depăşind acest cadru elementar, organizarea învăţământului facilita
şi conturarea altor direcţii educaţionale, permisive unor categorii sociale
diverse. Din diversitatea trebuinţelor societăţii româneşti au apărut treptat şi
o diversitate de şcoli, atât de specialitate, cât şi de cultură generală. Dintre
institutele de educaţie, cele mai reprezentative erau şcolile populare şi
gimnaziile. Dacă primele sunt o materializare a trebuinţelor poporului,
având un caracter elementar, cea de-a doua categorie poartă amprenta
definitorie a acelei categorii sociale ce avea să devină grupa celor erudiţi:
"gimnaziul e acel institut de educaţie a cărui problemă este ca pe baza
ocupaţiunii cu literatura clasică şi-n genere a stiluri/ar istorice şi prin
deşteptarea unui interes multilateral să năzuiască spre o cultură universală,
pregătindu-i pe elevi într-un mod corespunzător pentru studiul universitar şi
realizarea problemei vieţii. 1 0
Scopul particular al instrucţiunii gimnaziale era de a cultiva
inteligenţa elevului prin comunicarea de cunoştinţe care, având în vedere
ideea adevărului, puteau să-i îmbogăţească cercul cunoştinţelor teoretice.
Deşi în epocă educaţia gimnazială avea un caracter preponderent
informativ, cunoştinţele teoretice includeau şi o componentă pragmnatică, în
forma dexterităţilor. Cultura intelectuală cuprindea în cadrul educaţiei
gimnaziale, ansamblul disciplinelor de învăţământ, alese pe baza respectării
a două principii didactice: selectarea informaţiei (materialul transmis să aibă

8 Ibidem, p. 1 54.
9 Ibidem, p. 1 66.

10

Ibidem, p. 198.
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valoarea culturală) şi respectarea nivelului intelectual şi al vârstei
(materialul să fie potrivit cu gradul de cultură al elevilor).
Înainte de a se înscrie în gimnaziu, elevul trebuia să deţină un cumul
de cunoştinţe dej a consolidate. Cercul cunoştinţelor urma să se lărgească,
treptat, în noul ciclu de învăţământ, paralel cu îmbogăţirea experienţei
sociale a elevului. Această experienţă putea include mediul natural (tot ceea
ce exista în natură) dar şi cel social (referinţele sociale sau împrumutate), în
care ne aflăm cu alte fiinţe. 1 1 Din acest punct de vedere, toate disciplinele
ce alcătuiau planul de învăţământ gimnazial se puteau reduce la 2 grupe, iar
întreg conţinutul învăţământului desfăşurat în acest gen de instituţie la două
direcţii : ştiinţele naturale şi istorice.
Prin intermediul cunoştinţelor însuşite elevul era pus în legătură cu
lumea exterioară, studiindu-i fenomenele şi cauzele exercitării lor în diferite
forme: formele limbii (gramaticale), formele matematicii, logicii, esteticii şi
eticii. Toate aceste variante convergeau, în final, spre discipline de sine
stătătoare, regăsite în structura conţinutului învăţării sau în planul de
învăţământ. Acestea relevă deopotrivă şi o dimensiune pragmatică a
instruirii gimnaziale care rezidă în concepţia potrivit căreia fiecare ramură a
ştiinţei îşi are sfera sa de aplicare iar elevul în mod spontan, poate să aducă
la deprindere cunoştinţele sale teoretice. 1 2 Aceste dexterităţi calificate de a
presta materialul pentru instrucţiunea gimnazială erau: caligrafia, desenul,
gimnastica şi muzica. Alături de disciplinele teoretice ele formau ansamblul
obiectivelor de învăţământ într-un girnn aziu şi pot fi grupate în două
categorii:
a) obiecte de învăţământ pentru cursul inferior: religia, limbile clasice
(latina), limba maternă, alte limbi (germana, maghiara, franceza, italiana,
engleza) luate după afinitate, referinţele locale şi valoarea culturală,
matematica, istoria, geografia, ştiinţele naturale, istoria naturală şi fizica
alături de cele patru dexterităţi : muzica, desenul, gimnastica şi caligrafia.
b) obiecte de învăţământ pentru cursul superior - sunt asemănătoare cu
cele de mai sus, renunţându-se însă la caligrafie şi introducând, în plus,
limba greacă şi filosofia. 1 3
Obiectele de învăţământ erau prevăzute, cu mai multe sau mai puţine
modificări cerute de particularităţile locale sau provinciale, în planurile de
învăţământ care purtau inevitabil amprenta fiecărui regim. De exemplu,
planul de învăţământ al regatului maghiar realizat pe baza articolului 30 al
Legii din 1 883, menţinea configuraţia şi componenţa culturii intelectuale în
gimnaziu, dar anula referinţa dintre cursul inferior şi superior al
1 1 /bidem.

1 2 Ibidem, p.

1 3 Ibidem.

21.
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gimnaziului. Potrivit noilor cerinţe, învăţământul secundar era scos din
legătura de corespondenţă pe care o avea cu institutele similare din alte ţări,
deşi pentru dezvoltarea uniformă şi mersul armonie între ramurile culturii,
pedagogia ştiinţifică pretindea această legătură. 1 4
Învăţământul educativ gimnazial, ca o formă particulară a
învăţământului educativ în general, avea deci în vedere studierea
personalităţii umane în toată configuraţia sa, urmărind " cultivarea
inteligenţei, dar nu într-o anumită direcţie, ci numai deşteptând interesul
pentru toate formele şi toate direcţiile culturale. " 1 5 Se distinge astfel deşi
lacunar un ideal educaţional regăsit într-o oarecare măsură şi-n societatea
contemporană: "prin deşteptarea interesului cultural multilateral şi
îmbogăţirea cercului cunoştinţelor, elevul să poată deveni capabil de a
realiza în persoana sa ideea perfecţiunii". 1 6
Evident că masa subiecţilor educaţionali nu era uniformă. Principalii
beneficiari ai procesului de instruire, cei asupra cărora se răsfrânge
deopotrivă efortul şi capacitatea dascălilor deveneau executarii propriilor
demersuri de autocunoaştere şi autodepăşire. Se distingeau astfel, şcolari
eminenţi, dar şi elevi a căror rezultate nu le permiteau să pornească pe o
treaptă superioară a şcolii care o frecventau, "Trecerea într-o clasă mai
înaltă a gimnaziului ţinea de judecata ce şi-au alcătuit-o profesorii unei clase
. 7
m d ecursu 1 anu 1 m. şco 1 ar asupra e 1 evu 1 m " . 1
Această judecată era (întărită) completată (şi deseori confirmată)
prin examenele de promovare (promoţiune) scripturistice şi verbale,
desfăşurate la sfărşitul fiecărui an şcolar, în prezenţa directorului şi a
profesorului clasei următoare. 1 8 Elevii examinaţi erau apoi clasificaţi pe
baza calificativelor (calculi lor) pe care le primeau atât pentru moralitate cât
şi pentru progresul înregistrat la diferitele obiecte de învăţământ. Era
criteriul principal după care şcolarii îşi ocupau locul în clasă în semestrul şi
anul următor.
Aceste forme de evaluare a cunoştinţelor şi moralei elevilor au fost
singurele utilizate până în 1 87 1 când, asemănător celorlalte instituţii
similare din Transilvania, gimnaziul superior din Năsăud primea dreptul de
a organiza şi susţine examenul de maturitate (bacalaureatul). Introducerea
acestei noi forme educative însemna pe de o parte o încoronare a
învăţământului gimnazial din Năsăud iar pe de altă parte, înscrierea acestei
�

14 Ibidem.

15 Ibidem,

1 6 1bidem.
17

p. I l .

Virgil Şotropa, N. Drăganu,

1 8 1bidem .

op. cit.,

p. 200.
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instituţii în circuitul celorlalte similare din monarhia austro-ungară. 1 9
Aprobarea dreptului de publicitate oferea şcolarilor absolvenţi de clasa a
VIII-a de la gimnaziul superior să poată depune aici examenul de maturitate
cu scopul de a putea fi primiţi, ulterior, în Academii sau Universităţi.
Primele demersuri în acest sens au fost iniţiate chiar de conducerea
gimnaziului prin - directorul de atunci al instituţiei profesor Ioan Lazăr.
Astfel, la 7 iulie 1 870 acesta a adresat comitetului fondurilor şcolare o
scrisoare prin care solicita efectuarea paşilor necesari pentru ca gimnaziul să
poată obţine deplină publicitate. Câteva luni mai târziu, analizând această
cerere, comitetul fondurilor a hotărât, în şedinţa lor din noiembrie 1 870
alcătuirea unei " representaţiuni", o cerere oficială a cărei conţinut reliefa
cele mai valabile argumente în scopul susţinerii acestui desiderat: fondarea
gimnaziului prin "învoirea" celor 44 comunităi din fostul regiment,
conshtmrea " fondului şcolastic central din districtul Năsăudului ",
completarea actului superior al instituţiei până în 1 86911 870. De asemenea,
gimnaziul era organizat după regulile altor gimnazii din ţară, propunea
studiile prescrise de lege şi dispunea de mij loace de învăţământ
corespunzătoare şi eficiente.
Aici îşi desfăşurau activitatea cei 1 4 profesori ordinari (ulterior
numărul lor a crescut), iar stilul şi orizontul intelectual al acestora au
influenţat un număr mare de studenţi excelenţi, atât în purtarea morală, cât
şi-n ştiinţe.
Aceste realităţi au fost recunoscute chiar şi de directorul suprem
scolastic din Cluj, Alexandru Pali, cu ocazia vizitei acestuia la gimnaziu la
sfârşitul anului şcolar 1 868-1 869. 20
Rezoluţia a înregistrat un ecou favorabil în rîndul autorităţilor, iar
organele de competenţă au continuat demersurile până la concretizarea
acestui deziderat. Astfel, la 8 ianuarie 1 87 1 Ministerul Cultelor şi
Instrucţiunilor Publice transmitea actul de aprobare a dreptului de
publicitate iar hotărârea apărea menţionată în Raportul General al şcolii de
la sfârşitul anului 1 87 1 : " drept momentul cel mai însemnat pentru analele
acestui gimanziu. "2 1 În acest fel, instituţia năsăudeană primea dreptul de
publicitate provizorie ceea ce echivala cu desfăşurarea examenului de
maturitate şi elaborarea " testimoniilor" legale de studii şi maturitate.
Dreptul de publicitate definitiv urma să fie recunoscut odată cu
confirmarea instrumentului fundaţional. 22 Acest moment de mare
19 Lazăr Ureche, Fondurile grănicereşti năsăudene (/ 851 - 1 9 1 8). Presa universitară
Clujeană, 200 1 , p 1 1 2 .
20
Virgil Şotropa, N. Drăganu, op. cit., p. 1 70.
21 A.N.D.J.B.-N., Fond .. Liceul George Coşbuc " Năsăud, dosar 2, 1 87 1 , f.3 .
22
Ib idem .
.
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însemnătate a fost surprins atât de jurnalele româneşti de atunci cât şi de
cele din Pesta. El a determinat deopotrivă şi manifestarea unor sentimente
de cordialitate şi consideraţie din partea unor instituţii similare. Astfel, într
o corespondenţă cu autorităţile gimnaziale năsăudene, corpul profesoral,
direcţiunea din Blaj, dorea să-şi exprime " bucuria sinceră pentru
recunoaşterea acestui drept şi a-i ura cea mai deplină prosperitate. "2 3 (3
februarie 1 87 1 ).
Organizarea şi desfăşurarea examenelor de maturitate se conformau
în toate instituţiile gimnaziale normelor metodologice prevăzute în legile
referitoare la instrucţiunea în şcolile gimnaziale şi reale sau în dispoziţiile
ministeriale emise în acest scop (Eutwurf, dispoziţiile ministeriale din
1 87 1 , 1 872; articolul 30 din Legea din 1 883; ordinaţiunile ministeriale din
1 890, 1 894, 1 905). 2 4
Această formă de evaluare superioară era destinată acelor tineri care
au absolvit clasa a VIII-a, deci întreg cursul învăţământului, la oricare
gimnaziu sau şcoală reală, au promovat examenul de clasă valid cu succes şi
doresc să-şi continue studiile la o şcoală mai înaltă: academii sau
universităţi. Examenul constituia de asemenea şi o ocazie pentru stat de a-şi
exersa dreptul de supraveghere şi control prin delegarea organelor sale în
acest scop. 2 5 Astfel, ele se desfăşurau în edificiul propriu al gimnaziului sau
şcolilor reale, fiind organizate de corpul profesoral respectiv şi prezidate de
inspectorul şcolastic sau în absenţa acestuia de un reprezentant de
specialitate autorizat. Dacă instituţiile menţionate erau lipsite de dreptul de
publicitate ele aveau obligaţia de a-i orienta pe elevii absolvenţi de clasa a
VIII-a spre susţinerea examenului de maturitate la o altă şcoală, destinată de
ministerul instrucţiunii. 2 6
Scopul examenului era de a aprecia şi judeca, îndeosebi pe baza
elaboratelor scripturistice, dacă tânărul ce urma să susţină această probă,
poseda calităţile intelectuale cerute pentru continuarea studiilor la
universitate sau o şcoală tehnică mai înaltă. 2 7
Metodologia pentru desfăşurarea acestui examen era emtsa de
ministrul instrucţiunii, în urma consultării propunerile sugerate de colegiile
profesorale de la universităţi sau şcoli tehnice superioare şi înregistrării
nivelului instrucţiunii din şcolile medii. Se urmărea astfel, realizarea unei

23 A.N.D.J.B.-N., Fond . , Liceul George Coşbuc Năsăud, dosar 4, 1 87 1 , f. 2.
24 Virgil Şotropa, N. Drăganu, op. cit. , p. 1 72.
25 Proiect de lege relaţii la instrucţiunea din şcolile gimnaziale şi reale, în Şcoala română,
an 1 , nr. l , Sibiu, 1 876, p.79.
26 Ibidem.
27 Ibidem.
..
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coeziuni absolut necesare între realităţile şcolare existente în gimanziu şi
expectanţele instituţiilor superioare în care urmau să fie integraţi absolvenţii.
Primul regulament pentru organizarea şi susţinerea examenului de
maturitate la gimnaziul superior din Năsăud a fost transmis de directorul
superior al şcolilor din Cluj, Alexandru Pall şi dezbătut pe larg în conferinţa
profesorilor a acestei instituţii, din mai 1 871 . Directorul gimnazial de atunci
Ioan Lazăr a anunţat drept obiectiv prioritar al şedinţei stabilirea termenelor
calificativelor şi temelor primului examen ce urma să se desfăşoare la
sîarşitul anului şcolar 1 87011 87 1 .
Urmând îndeaproape dispoziţiile ministeriale, corpul profesoral a
înregistrat mai întâi cererile şcolarilor absolvenţi de clasa a VIII-a de a fi
înscrişi la examenul de maturitate." Asupra celor 1 7 candidaţi, fiecare
profesor urma să-şi formuleze o judecată (părere) despre progresul şi
capacităţile acestora la fiecare disciplină de învăţământ. În temeiul acestor
prezumţii, 1 1 şcolari au primit referinţele necesare pentru a obţine la
examenul de maturitate rezultate bune şi foarte bune. Despre 5 dintre ei se
consideră că e probabil să poată susţine această �robă, în timp ce unuia i se
acordau puţine şanse de a se prezenta la examen. 8
După ce a analizat şi luat în considerare toate împrejurările,
conferinţa a stabilit şi termenul desfăşurării examenului între 5 şi 1 5 iunie
1 87 1 examenul scripturistic şi 5-4 iulie2 9 examenul verbal. Aceste segmente
temporale au fost standardizate în anii următori şi respectate în mare
măsură.
Descriptorii de performanţă care însoţeau judecata finală sau parţială
pentru fiecare obiect au constituit, de asemenea, subiect de dezbatere. Pentru
stabilirea acestora, conferinţa a luat în considerare calculii (calificativele)
utilizate deja în timpul studiilor gimnaziale în scopul ierarhizării elevilor:
"
"
"
" foarte mulţumitoriu , " mulţumitoriu , " destulătoriu , " de mij loc
destulatoriu" şi " nedestulătoriu" .
Urmând semnificaţia acestora s-a hotărât ca pentru examenul de
maturitate să se utilizeze alţi calculi, corespunzători însă celor menţionaţi
anterior şi anume: pentru " foarte mulţumitoriu " se întrebuinţează " valve
bonum" ; pentru " mulţumitoriu" - " bonum " ; pentru " destulatoriu" "
"
"
" sufficiens ; pentru " de mij loc destulatoriu - " vix sufficiens , iar pentru
" 30
"
" nedestulatoriu - " nesufficiens . Dacă un candidat urma să fie clasificat
la două obiecte cu " vix sufficiens " (de mij loc destulatoriu) nu se putea
declara matur (conform regulilor încetăţenite deja în clasificarea elevilor din
acest gimnaziu). Pentru completarea protocolului (testimoniului) de
28

A.N.D.J.B.-N., Fond ., Liceul George Coşbuc " Năsăud,

29 Ibidem.

30 Ibidem, f.

26.
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maturitate şi evidenţierea prestanţei generale a elevului la acest examen se
utilizau următorii calculi; " maturus cum pracellentia" (sau "maturus
eminent"); " maturus cum laude" ( "bine maturus") şi " maturus" . 3 1
Analiza şi stabilirea calificaţiunii generale, dar si specifice (pentru
fiecare disciplină) urma să se facă de către reprezentantul regimului,
directorul gimnaziului şi profesorul de specialitate, luându-se în considerare
votul acestuia din urmă completat însă cu opiniile, (judecăţile) emise şi de
ceilalţi reprezentanţi ai corpului profesora1. 32
Examenul de maturitate a îmbrăcat, de-a lungul perioadei
menţionate, două forme specifice: una scrisă (examenul scripturistic) şi una
verbală, structură pe care a menţinut-o, cu modificările inerente, pe întreg
parcursul desfăşurării lui. Conform dispoziţiilor din instrucţiunea de
maturitate, examenul scripturistic din 1 87 1 se susţinea la următoarele
discipline: limba română, limba latină, limba greacă, limba germană, limba
maghiară şi matematica. Candidaţii erau examinaţi pe trei grupe, alcătuite pe
criteriul alfabetic, în fiecare zi la o disciplină. Sarcina principală a acestuia
era elaborarea unor disertaţii, pe baza temelor propuse. Acestea se scriau
numai pe hârtia dată de la direcţiunea gimnazială şi ştampilată, având o
formă standard " un spaţiu de 3 degete de la margine" . Deasupra, pe
elaborat, se scria:
Teză pentru examenul scripturistic de maturitate din
. . . . . . . " (se completează disciplina), apoi titlul acesteia. 33 (vezi anexa 2)
Fiecare candidat trebuia să deţină asupra lui : "pană, negreală,
dicţionare, tabele logaritmice admise" . Folosirea altor cărţi era interzisă, iar
împrumutarea celor admise era, de asemenea, oprită. Timpul de lucru pentru
fiecare disciplină era de 5 ore (de la 8 la 1 3), neluându-se în considerare
timpul în care s-a dictat tema.
Elevii erau supravegheaţi, pe parcursul desfăşurării probei de
profesorii gimanziali de specialitate care aveau sarcina de a respecta
dispoziţiile prevăzute în instrucţiunea de specialitate. Cu excepţia unor
cazuri urgente, candidaţii nu aveau voie să părăsească sala de examen, iar la
ieşire, nu puteau comunica cu vreun candidat sau orice altă persoană. De
asemenea, în acest interval de timp, şcolarii din clasele inferioare sau orice
alte persoane, cu excepţia celor oficiale, nu aveau acces în spaţiul unde se
desfăşura proba. În protocolul despre examenul scripturistic profesorii
consemnau, pentru uniformitate, intervalul de timp în care au supravegheat,
dacă vreun candidat a părăsit sala în timpul examenului, ora şi minutul la
, .

.

.

.

3 1 Ibidem.
32 1bidem.
33 Ibidem, dosar 1 1 1 1 903 , f. 20.
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care a fost predat fiecare elaborat atât în forma " pură" - oficială, cât şi
.
� ..
.
34
" 1mpura - ciOrna.
Candidaţii admişi în urma examenului scripturistic, susţineau apoi
examenul verbal. Profesorii examinatori dădeau astfel elevilor posibilitatea
ca, în mod independent să-şi exprime cunoştinţele, urmând să aprecieze, pe
de o parte gradul de însuşire a acestora, iar pe de altă parte, capacitatea de a
judeca şi analiza anumite fenomene. Candidaţii erau examinaţi pe grupe, în
ordinea alfabetică, iniţial din toate studiile propuse: religie, latină, istorie şi
geografie, limba greacă, matematică, limba română, filosofie, limba
germană, limba maghiară, fizică. 35 Rezultatele examenului verbal erau
coroborate cu cele obţinute la examenul scripturistic şi alcătuiau, în final,
calificativul general al probei.
Primul examen verbal a avut loc sub prezidiu} directorului suprem
din cercul de învăţământ al Clujului, Alexandru Pali, fiind de faţă şi vicarul
Grigore Moisil, preşedintele de tribunal, Ioachim Mureşianu, precum şi un
numeros public ascultător.
Din cei 1 7 candidaţi admişi, unul nu s-a prezentat, fiind bolnav, iar
ceilalţi au obţinut următoarele rezultate: 1 matur cum pracellentia, 6 maturi
cu lauda, 3 respinşi pe 3 luni şi 2 respinşi pe 1 an. 36
Candidaţii care nu întruneau aprecierile necesare pentru a promova
la un obiect erau consideraţi " relegaţi " - a repeta examenul, după 3 luni,
numai la disciplina respectivă. Dacă un elev nu promova la mai multe
obiecte, atunci era " relegat" la repetarea întregului examen după un an.
Protocoalele examenului de maturitate înregistrau, anual cel puţin o cerere
din partea celor respinşi de a susţine, din nou, probele respective.
În legătură cu rezultatele examenului de maturitate, în protocolul
conferinţei care analiza şi cuantifica performanţele elevilor, apar deseori
formulate o serie de concluzii.
Acestea se manifestau îndeosebi sub forma unor criterii de apreciere
a unora şi încuraj are (stimulare) a altora: " munca stăruitoare în completarea
studiilor superioare şi în îndeplinirea conştiincioasă a trebuinţelor ca astfel
să devină factori folositori ai patriei şi ai societăţii, iar pe cei care nu au
promovat examenul îi îndemnăm să-şi întregească cunoştinţele în mod
. . . ..3
conştnnc10s. 7
Normele şi dispoziţiile care reglementau desfăşurarea examenului de
maturitate în anul 1 87 1 au fost menţinute şi-n perioada următoare, ducând
treptat la încetăţenirea unei practici care a rămas neschimbată până la
�

34

Ibidem.
Ibidem, dosar 1 011 873, f. 36.
36 Virgil Şotropa, N. Drăganu, o p. c it. , p. 277.
37 A.N.D.J.B.-N., Fond "Liceul George Coşbuc " Năsăud, dosar 1 1 , 1 87 1 , f. 142.
35
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introducerea articolului de Lege XXX din anul 1 883. Potrivit noii prevederi,
examenul rămânea structurat în două părţi : scris şi verbal - cu menţiunea că
acesta din urmă devenea mai facil şi mai permisiv. Candidaţii erau
examinaţi din limba română, maghiară, latină, istoria Ungariei, matematica
şi fizica. Pentru examenul scripturistic aveau de elaborat o disertaţie din
limba maternă, una din limba maghiară sau o traducere din româneşte în
maghiară; o traducere din română în latină, din română în germană şi o alta
din greacă în română. Era menţinut şi examenul din matematică ce consta în
rezolvarea unei probleme de algebră şi a uneia de geometrie. 3 8
Legea din 1 883 era expresia aceleiaşi politici de stat desfăşurată de
guvernele maghiare şi care viza în principal maghiarizarea învăţământului
naţionalităţilor din Transilvania, tendinţă exprimată făţiş printr-o serie de
legi şi acte administrative. 39
Legislaţia din perioada următoare a continuat să confere un caracter
particular examenului de maturitate şi printr-o serie de ordinaţiuni
ministeriale succesive să conserve sau să modifice unele din normele
prescrise dej a. Astfel, pe baza dispoziţiilor ministeriale din anii 1 890 şi
1 894, elevii care urmau studiile suplimentare de limbă greacă erau obligaţi
să susţină examen de maturitate verbal şi din acest obiect (anterior limba
greacă constituia proba obligatorie la examenul scripturistic nu şi la cel
verbal).
Deoarece planul de învăţământ introdus în anul 1 899 modifica
scopul instrucţiunii limbii latine în gimnaziu, ordinaţiunea ministerială din
anul 1 902 modifica şi examenul de maturitate din limba latină prevăzând ca
la examenul scrifturistic să se dea ca temă o traducere din limba latină în
limba română. 4 Dispoziţiile ulterioare au materializat o tendinţă de
simplificare a examenului de maturitate, astfel că, prin ordinaţiunea din anul
1 905 acesta devenea şi mai accesibil prin renunţarea la limbile germană şi
greacă pentru examenul scripturistic şi la studiile suplinitoare de limba
greacă pentru cel verbal. 4 1
Pentru înscrierea şi susţinerea examenului de maturitate elevii
absolvenţi de clasa a VIII-a erau obligaţi să plătească o taxă care a urmat şi
ea fluxul modificărilor ministeriale: iniţial de 5 florini, ea ajunge în 1 905 la
20 de coroane pentru elevii ordinari. Pentru descendenţii grănicerilor aceasta
era achitată din fondul şcolar constituit anterior în acest scop. 4 2

38

Virgil Şotropa, N. Drăganu, op.cit., p. 277.
Leonora Feştilă, op. cit., p.29.
40 Virgil Şotropa, N. Drăganu, op.cit., p. 278.
4 1 Ibidem.
42 Ibidem.
39

57

www.cimec.ro

AURELIA POP
Testimoniile de maturitate erau elaborate la început în limba latină,
pentru ca, începând cu anul şcolar 1 883- 1 884, ea să fie înlocuită cu limba
maghiară. Acestea puteau fi traduse - la cerere - în limba de propunere a
institutului sau în limba latină, dar această traducere avea valoare de copie.43
Ca institut prin excelenţă educativ, gimnaziul superior din Năsăud avea
rolul de a pregăti viitorii aspiranţi spre studiile universitare şi de a forma
specialişti : teologi, j urişti, medicinişti etc. De asemenea, urmărea deşteptarea
interesului pentru diferite specializări printr-o infimă contribuţie la temelia
fiecăruia. Pentru îndeplinirea acestor deziderate, educaţia gimnazială utiliza
metode şi mijloace didactice eficiente şi valorifica un conţinut informaţional în
concordanţă cu planurile de învăţământ. Chiar dacă acestea purtau amprenta
regimului care le elabora, se poate distinge clar caracterul procesului de
învăţământ din şcolile medii transilvane.
Între disciplinele care se studiau în instituţia năsăudeană, un rol
principal îl deţineau limbile; după cele două prioritare (română şi maghiară după 1 883) gimnaziul propunea, ca o necesitate, studiul limbilor clasice: latina
şi greaca, care au reuşit să imprime culturii moderne caracterul lor exclusiv.
Limba greacă era considerată promotoarea adevăratei ştiinţe şi a unui
sistem de valori devenit universal în timp ce limba latină conservase productele
minţii omeneşti de viitorul Evului Mediu.44 Ca o confirmare a rolului deţinut de
acestea în spectrul disciplinelor gimnaziale, traducerile din limbile latină şi
greacă au constituit, încă de Ia introducerea lui, probe ale examenului
scripturistic de maturitate.
La primul examen de acest gen, susţinut în 1 87 1 , regăsim printre temele
propuse două variante de traducere obligatorie: una din limba latină în
româneşte (traducere din Tacitus - " Ab urbe condita"), iar alta din limba
română în limba latină (fragment din lucrarea " Elemente din istoria şi
Geografia veche după Putz"). 45 În cadrul aceluiaşi examen, candidaţii elaborau
şi alte traduceri cu caracter de obligativitate: din limba greacă în limba română
( " Platon: apologia lui Socrate" ), din limba română în germană ( " Cum să
folosim timpul tinereţii? "), din româneşte în maghiară { " Primăvara" ). Indiferent
de natura traducerii scopul introducerii acestora ca teme pentru examenul de
maturitate corespunde întrutotul rolului deţinut de aceste obiecte în planurile de
învăţământ gimnaziale. La finalul celor opt clase gimnaziale, elevii dădeau mai
mult o probă de autoevaluare şi autocunoaştere. Verificarea lor inseamna, pe de
o parte aprecierea modului în care şi-au însuşit cunoştinţele teoretice legate de
trecutul popoarelor clasice sau medievale (german, maghiar), iar pe de altă
parte realizarea unor exerciţii reale şi de stil (dexterităţi) necesare pentru

43

Gheorghe Pletosu, Educaţiunea şi instrucţiunea în gimnaziu, p. 8 .

4 4 Ibidem.

45 Programa de la gimnaziul public superior românesc greco-catolic din Năsăud, pe anul
1 8701 1 87 1 , Bistriţa, 1 87 1 , p. 54.
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traducerea diferitelor texte din cercul de învăţământ al gimnaziului.46 Indiferent
de natura lor, traducerile şi mai ales fragmentele propuse spre traducere la
examenul scripturistic de maturitate urmăreau, pe de o parte înţelegerea
materialului respectiv şi, pe de altă parte respectarea normelor gramaticale
prescrise de legitatea fiecărei limbi.
Un rol central între disciplinele de examen revenea evident, limbii
române. Chiar şi după introducerea obligativităţii limbii maghiare şi
modificarea întregului plan de învăţământ, aceasta continua să rămână, într-un
raport covârşitor, limba maternă a absolvenţilor.
Studierea ei ca disciplină de învăţământ presupunea însă într-o bună
măsură însuşirea culturii gramaticale (elevii trebuiau să ştie să citească şi să
vorbească corect) şi mai puţin însuşirea unor cunoştinţe teoretice şi literare.
Putem enumera, în acest sens, câteva dintre temele propuse pentru examen:
"
" Istoria e învăţătura vieţii ( 1 87 1 ); "Nu prin puterea corpului, ci prin cea a
spiritului se fac lucrări mari " ( 1 872); " Cauzele şi efectele expediţiunilor
cruciate" ( 1 884); " Rolul electricităţii în economia vieţii" ( 1 89 1 ); " Ce influenţă
a avut descoperirea Americii asupra culturii şi modului de a trăi al
europenilor? " ( 1 903). 47 Elaboratele elevilor aveau forma unor disertaţii,
distingându-se, în funcţie de tema aleasă, disertaţii istorice sau narative. Dacă
iniţial teza propusă spre elaborare era unică în cadrul probei de limba română,
după 1 880, candidaţilor li se oferă posibilitatea de a alege una din trei teze
propuse. Se ţinea astfel cont şi de gustul pe care şcolarii absolvenţi şi I-au
format pentru citirea, explicarea sau memorizarea unor bucăţi alese scrise în
proză sau versuri. 48
Singura disciplină căreia i s-a conferit un caracter de particularitate în
spectrul temelor propuse pentru examenul scripturistic de maturitate era
matematica. Scopul studierii acesteia în gimnaziu era însuşirea deprinderilor de
calcul cu numere obţinute, cunoaşterea figurilor geometrice, a raporturilor şi a
legilor lor, însă fără o argumentare stric ştiinţifică.49 Pe baza instrucţiunii
metodice şi utilizând deprinderile şi cunoştinţele geometrice însuşite elevul
trebuia să fie capabil a asigura o reală coeziune între acestea şi viaţa practică.
Subiectele propuse candidaţilor la proba de matematică în cadrul examenului de
maturitate erau structurate pe două segmente: algebră şi geometrie, iar în
rezolvarea lor se regăseau criterii care includeau şi identificarea corectă şi
rapidă a acestor indici pragmatici.
Pe baza calificativelor obţinute la examenul scripturistic candidaţii
susţineau apoi examenul verbal. Numărul disciplinelor de concurs era acum
mult mai mare, iar criteriile de evaluare primeau alte conotaţii.
46

47

48

Virgil Şotropa, N. Drăganu, op.cit., p. 237.
Raportul despre gimnaziul superior greco-catolic românesc din Năsăud pe anii şcolari:
1 870171, 1871118 72; 188311884; 1 89011891; 190211903.

Virgil Şotropa, N. Drăganu, op.cit., p. 2 1 0.
49 Ibidem, p. 2 1 2.
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Profesorii evaluau îndeosebi gradul de însuşire teoretică a cunoştinţelor.
în cadrul fiecărei discipline.
Acesta era completat, în cazul celor realiste şi de o cerinţă aplicativă
urmând acelaşi principiu al legării teoriei de practică. Prima probă a
examenului verbal era religia. Cuantumul întrebărilor adresate elevului era
variabil, la fel şi natura lor: " Care a fost cel mai mare scolastic? " , " În care
conciliu s-a condamnat învăţătura lui Arian? " ; " Ce a fost maniheismul? " ; " Care
sunt elementele moralei? " ; " Ce este literatura omenească? "5 0
Răspunsurile candidaţilor variau de la eminent la destulatoriu. Urma
apoi o serie de probe susţinute şi în cadrul examenului scripturistic: latină,
greacă, germană, maghiară cu menţiunea că traducerile erau dublate - în fiecare
caz - de o serie de întrebări teoretice privind aspecte de istoria şi civilizaţia
poporului respectiv. De exemplu, traducerea în limba latină era completată de
întrebări precum: " Cine a fost Horaţiu" ? sau " Ce rol ocupa Tacitus între
istoricii romani?". În cadrul probei de limba greacă, candidatul trebuia să
răspundă oral şi unor interogaţii de genul: " Cine a fost Herodot? " sau " Când a
trăit şi ce a scris Platon? " . Obţinerea unui calificativ bun la proba de limbă
maghiară însemna în 1 873 pe de o parte elaborarea corectă a unei traduceri care
să ateste însuşirea normelor lingvistice specifice acestei limbi precum şi
cunoaşterea celor mai semnificative aspecte ale culturii maghiare în Evul
Mediu: " Originea limbii maghiare" şi " Cultura limbii maghiare în Evul
Mediu. "5 1
Printre celelalte discipline la care candidaţii susţineau examenul verbal
de maturitate se numără istoria şi geografia, limba română, filosofia, fizica,
matematica:. Întrebările din istorie vizau exclusiv momentele cele mai
importante ale istoriei universale sau Ungariei: " Contribuţia lui Licurg la istoria
grecilor", " Al treilea război punic" ; " Intemeierea Imperiului persan" ,
"
" Sigismund, regele Ungariei . 52
Complexitatea examenului de maturitate rezidă nu numai în structura şi
conţinutul acestuia, cât mai ales în varietatea criteriilor şi cunoştinţelor
evaluate. Calificativele obţinute descriau atât capacităţile intelectuale ale
elevului, gradul de însuşire a unor priceperi şi deprinderi, cât şi conduita morală
a acestuia.
Din consultarea programelor şi rapoartelor gimnaziale, în perioada
1 870- 1 9 1 O reiese faptul că 73 7 dintre absolvenţii clasei a VIII-a au susţinut (cu
mici excepţii) examenul de maturitate (ANEXA 1 ).53 Dintre aceştia 70 au
obţinut calificativul " matur cu eminenţă" ; 1 53 " bine matur" , iar 365 au depăşit
această probă cu rezultatul " matur". De asemenea, 1 49 dintre candidaţi au fost
A.N.D.J.B.-N., Fond .. Liceul George Coşbuc " Năsăud, dosar 1 0, 1 873, f. 37.
Ibidem.
52 Ibidem.
53 Pentru monitorizarea rezultatului examenului de maturitate au fost utilizate Rapoartele
gimanziului superior greco-catolic din Năsăud pe anii 187011871 - 190911 9 1 0.
50
51
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declaraţi " respinşi" ( " relegaţi") şi nevoiţi să susţină din nou examenul fie peste
3 luni (dacă nu au promovat la o singură disciplină) fie peste 1 an (dacă nu au
fost respinşi la mai multe discipline). Cei care au reuşit să treacă examenul de
maturitate s-au înscris în bună parte, la instituţii de învăţământ superior şi
academii. Carierele preferate şi deseori alese de tinerii absolvenţi erau:
teologică (cea mai mare parte), medicină, filosofică, juridică, militară,
electrotehnică, practică, silvicultură etc. În ciuda unei aparente diversităţi în
orientarea profesională a maturizanţilor, o serie de dificultăţi, îndeosebi de
natură pragmatică, au împiedicat o reală alegere din partea acestora. Mulţi
dintre ei optau pentru profesii cu finalitate practică şi-n concordanţă cu
cerinţele societăţii. În legătură cu motivaţiile care-i influenţau pe tinerii
absolvenţi în urmarea unei cariere, " Gazeta Transilvaniei" menţiona într-unul
dintre articolele sale din nr.9 1 / 1 882: "păcat că nu avem destule stipendii ca să
poată tinerii noştri aplica la diversele ramuri ale ştiinţei, ci mulţi sunt siliţi a
recurge la teologie şi nici acolo nu voiesc a-i primi; cu toate acestea, ne putem
mândri cu mulţi tineri excelenţi ieşiţi din acest gimnaziu şi aplicaţi la diverse
dregături: profesori, preoţi, medici, forestieri . . . ".54
Categoria absolvenţilor români de gimnaziu, continuă să reprezinte
echivalentul unei categorii sociale intermediare, desprinsă prin studii şi uneori
prin mentalitate de lumea satelor. Este categoria care a constituit veriga de
legătură între liderii mişcării naţionale şi marea masă a ţărănimii. Cea mai mare
parte a acestor absolvenţi se întorceau însă în lumea satelor, beneficiind de o
bună pregătire şi vehiculând în mediul în care trăiesc ideile veacului.55
Pregătiţi pe baza unor programe - mult mai riguroase decât în veacul
precedent - tot mai numeroşi absolvenţi români ai gimnaziilor preiau lucrările
elitei româneşti, le adaptează, le prelucrează şi le popularizează într-o formă
simplificată, în lumea satelor.56 Devin astfel, promotorii mişcării naţionale,
fiind produsul unuia dintre elementele fundamentale care a contribuit la
conservarea specificului naţional: şcoala.
Evidenţierea acestei categorii sociale prin descrierea unei etape din
ascensiunea ei spre maturitate constituie una dintre motivaţiile acestui demers.
Fără a li se conferi un caracter de postulat, consideraţiile prezentate aici sunt
menite să susţină, printr-o infimă contribuţie, efortul de reconstituire al locului
şi rolului pe care gimnaziul din Năsăud 1-a deţinut în reţeaua de învăţământ a
Transilvaniei în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi începutul veacului
următor.

Gazeta Transilvaniei, nr. 9 1 , 1 882.
Remus Câmpeanu, Contribuţii la istoria învă,tământului bistritean
.
�
Ibidem.
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ANEXA t
REZULTATELE EXAMENULUI DE MATURITATE SUSŢINUT DE ABSOLVENŢIT GIMNAZIULUI DIN NĂSĂUD

Anul
şcolar

1870/1871 - 1909/1910

Numlrul celor
examinaţi

1 870/ 1 87 1
1 87 1 / 1 872
1 872/1 873

.

matur

c:u

eminenţi

CALIFICATIVE
Matur

Bine matur

Relegaţi

16

1

6

4

5

8

1

3

4

-

13

-

2

11

-

ÎN PERIOADA

OBSERVAŢII
Repetă examenul după 3 luni

Il

1

3

3

1

Repetă examenul după 3 luni

1 875/ 1 876

2

3

5

1

Repetă examenul după 3 luni

1 879/ 1 880

10

2

1

17

-
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Repetă examenul după 1 an
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Repetă examenul după 3 luni
3 reprobaţi pe 3 luni, 1 reprobat pe 1

an

ANEXA 2
Anul

Nu mirul celor

şcolar

examinaţi

matur cu eminenti

Bine matur

Matur

Re�ati

1 894/1 895
1 896/1 897
1 897/1 898
1 898/1 899
1 899/1900
1 900/1901
1 90 111 902
1 902/1 903
1 903/1 904
1 904/1905
1 905/1906
1 906/1 907
1 907/ 1 908
1 908/1 909
1 909/ 1 9 1 0

30
35
29
32
42
37
25
42
23
37
27
31
25
30
30

1
5
2
1
2
1
4

2
7
8
12
11
4
4
10
4
5
8
5
6
8
6

8
16
14
13
23
22
6
24
15
20
7
16
10
12
18

19
7
5
6
6
10
7
8
1
10
8
6
6
7
3

TOTAL

737

OBSERVAŢII

REZULTATE

-

1
2
4
4
3
3
3

70

365

1 53
--

�

--
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Repetă examenul după 3 luni, 6 luni şi după 1 an
3 relegaţi pe 3 luni şi 2 relegaţi pe 1 an
Rel�ati_E_e 3 luni şi 1 an
Rele_gaţi pe 3 luni şi 1 an
Relegati p e 3 luni şi 1 an
4 elevi nu au trecut examenul verbal
Repetă examenul după 3 luni sau 1 an
2 elevi nu s-au prezentat la examenul verbal
Repetă examenul după 3 luni şi 1 an
R�etă examenul peste 3 luni sau 1 an
"

"

"

"
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"
" GEORGE COŞBUC DIN NĂSĂUD

Adrian Onofreiu, Florin Vlaşin
Instituţie reprezentativă a sistemului educaţional din " graniţa
năsăudeană " , gimnaziul din Năsăud şi-a început activitatea la 4 octombrie
1 863.
Pe parcursul anilor s-au adăugat alte clase care însemnau trepte spre
scopul urmărit de fondatori, acela ca instituţia să poată fi egală cu altele
asemănătoare din monarhia habsburgică: Astfel, şi fondatorii gimnaziului
"
de la Năsăud, cu cât progresează institutul de învăţământ mai tare, cu atâta
mai mare bucuria, sacrifică şi cel din urmă dinariu; totu aşa de altă parte,
atâtu corporaţiunea încredinţată cu conducerea acestui institutu, câtu şi
junimea, ce frecventează studiile in elu, cu cât se aproprie mai tare de
coroana dorită, cu atâta mai cu mare solemnitate serbează ziua, în care s-a
pus fundamentul acestuia " 1 •
Această mărturisire de credinţă, de la aniversarea din anul 1 868 2, a
devenit simbolul prin care, de-a lungul timpului, s-au marcat momentele
aniversare din existenţa gimnaziului năsăudean.
În anul 1 888, cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la înfiinţarea
gimnaziului, s-a organizat ., sărbătorirea jubiliară din 4 octombrie 1888 "
Festivităţile s-au desfăşurat cu participarea episcopului greco-catolic din
Gherla, Ioan Szabo, a comisarului regesc şi comite suprem al comitatului
Bistriţa-Năsăud, baronul Desideriu Bânffy şi a consilierului ministerial, dr.
Ioan Klamarik.
La banchetul organizat la două oare după amiază ", s-a toastat şi
"
pentru fundatorii şi susţinătorii gimnaziului, pentru comisiunea de
"
clădire * , pentru întreprinzătorii clădirei, pentru corpul profesoral, pentru
tinerimea gimnazială, pentru donatorii steagului şi pentru oaspeţi "3 .
Trecerea anilor a făcut ca aniversarea să capete noi valenţe şi
determinări culturale. La jubileul a 50 de ani, în anul 1 9 1 3, inteligenţa
.

1 Magazinu Pedagogicu, tomul II, Năsăud, 1 868, p. 380.
2 vezi pe larg, cuvântările la festivităţile organizate, în: Ibidem, p. 379-398 (o relatare
despre festivităţile din anul 1 867, şi oda recitată de Ioan Papiu, în: Ibidem, tomul 1,
Naseudu, 1 867, p. 427-429, 478-480).
• clădirea nouă a gimnaziului inaugurată în anul 1 888 şi funcţională şi azi.
3 Direcţia Judeţeană Bistriţa-Năsăud a Arhivelor Naţionale, fond: Liceul .. George
Coşbuc " Năsăud, d. 171 1 888, f. 4 (în continuare A.N.B., fond: . . . ).
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năsăudeană a convocat o conferinţă, în 5 octombrie. Sub prezidiu} lui Iuliu
Moisil, s-a evidenţiat necesitatea " impusă de cerinţele timpului, ca neamul
românesc să se valideze pe toate terenele culturale, căci cultura este
singurul mijloc care asigură unui popor conservarea fiintei şi
individualităţii sale etnice. În urmare, se constată că, după părerea D-sale,
cu prilejul aniversării de 50 de ani de existenţă a gimnaziului nostru, ar fi
timpul potrivit, ca foştii elevi ai acestui institut să iniţieze o mişcare
culturală pe teren ştiinţific, pentru care să ceară şi sprijinul altor persoane,
care se interesează de propăşirea neamului ·A.
Hotărârea s-a materializat în redactarea următorului :
" Apel
Cu ocazia aniversării a 50 de ani de existenţă a liceului din Năsăud, un
grup defoşti elevi ai acestuia, având în vedere importanţa istorică şi culturală
a Ardealului de Nord, dimpreună cu împrejurimile lui a hotărât, în
consjătuirea de la 13 Octombrie anul curent, întemeierea unui organ cu
caracter ştiinţific, în care să se publice studii despre toate chestiile, care s-ar
părea interesante din oarecare punct de vedere: istoric, arheologic, etnografic,
geologic, folcloristic, lingvistic, etc. Organul se va numi STRĂBUNJI, buletin
pentru studiul Ardealului de Nord şi împrejurimile lui şi va apare, cu începutul
anului 1914, cel putin de două ori pe an "5.
În anul 1 9J8 se împlineau 75 de ani de la înfiinţarea gimnaziului.
Din nou se fac proiecte pentru apariţia de publicaţii . Dintre ele, cel
mai interesant, apare cel lansat prin apelul publicat de directorul liceului,
Aurel Şorobetea, cu următorul conţinut:

" Jubileul de

75 de

ani al Liceului George Coşbuc din Năsăud "

" Un apel al direcţiunii Liceului Năsăud, 20 ianuarie

1 939.

Am anunţat că Liceul Grăniceresc " George Coşbuc " din
localitate, împlinind 75 de ani de funcţionare şi impunătoare
activitate românească, în iunie 1 939 va organiza mari serbări
jubiliare, patronate de IP. S. Patriarhul Miron Cristea, absolvent al
acestui aşezământ românesc.
Aurel Şorobetea, harnicul şi însujleţitul director al liceului, a
luat initiative de a redacta şi edita un almanah, care să fie opera
tuturor joştilor profesori şi elevi, şi care să fie distribuit cu ocazia
serbărilor.
fond: " /ulian Marţian ", d. XXIII/C.
5 Ibidem; din păcate, ca multe alte iniţiative asemănătoare, nici acesta nu s-a materializat
practic.

4 Ibidem,
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Pentru ca această lucrare să prezinte valoare şi interesul
dorit, direcţiunea Liceului din Năsăud a adresat călduroase scrisori
foştilor profesori şi elevi, cerându-le colaborarea.
Nefacem şi noi ecoul acestui apel, acceptând obligaţia morală
de a ne arăta toată recunoştinţa faţă de instituţia veche, care ne-a
deschis cărările vieţii şi ne-a oţelit în dragostea faţă de neam şi rege,
în credinţa nezdruncinată în Dumnezeu şi viitorulfericit al neamului.
O clipă de reculegere, provocarea unei amintiri plăcute şi
un
eveniment sau o întâmplare din lunga sau scurta viaţă de
triste,
elev petrecută în Năsăudul istoric şi patriarhal, şi, motivul de
inspiraţie va veni, pentru a aşterne pe hârtie un gând bun, o poezie, o
povestire a unei întâmplări, o caracterizare a vieţii oraşului,
societăţii, profesorilor, care apoi să fie inserate în coloanele
almanah ului.
Foştii profesori ai liceului sunt invitaţi să-şi întocmească
scurte autobiografii şi, împreună cu o fotografie, să le trimită cât mai
urgent la direcţiunea liceului, spre a fi publicate.
Sistematizarea materialului a început, fiindfăcută de o comisie
specială, sub adunarea domnului director A urei Şorobetea "6 .
Apelul a avut ecouri puternice şi, la direcţiunea liceului din Năsăud
s-au adunat multe materiale. Din păcate, ele au rămas doar în manuscris,
almanahul proiectat nu s-a realizat.
Considerând interesante aceste materiale, reproducem în continuare
o parte a lor, care definesc concepţia autorilor şi a epocii respective, asupra
·
a ceea ce reprezenta gimnaziul năsăudean .
Ridicând vălul uitării " de pe aceste manuscrise, sperăm să
"
contribuim la actualizarea unor valori perene, ale sistemului educaţional din
graniţa năsăudeană, ilustrate pregnant, de instituţia etalon, Gimnaziul
Năsăudean.
***

Universul, anul 56, nr . 23, miercuri, 25 ianuarie 1939, p. 6.
Fiecărui autor i-am întocmit o "fişă " sintetică, în care am subliniat numai perioada
activităţii ca elev la gimnaziu: restul biografiei pentru cei care au ajuns personalităţi, se
poate completa din o multitudine de surse.
6

•
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ARTENE IOAN
perioada
-

născut la 9 august 1 889, în Leşu, judeţul Bistriţa -Năsăud;
fiul lui Calistru;
elev la Gimnaziul Superior din Năsăud, în clasele 1- VIII, în
1 90 1 - 1 9 1 2;
examenul de maturitate cu rezultatul ,. matur ", în anul 1 9 1 2;
ocupaţia : directorul Institutului de Orbi din Timişoara.

"AMINTIRI din prilejul Jubileului de 75 ani de existenţă a liceului
grăniceresc din Năsăud " Gh. Coşbuc" - Dr. ARTENE IOAN
Subsemnatul, absolvent al acestui liceu, când mă gândesc la copilăria
mea, nu pot să nu mărturisesc, că o bună parte a acestei copilării am
petrecut-o la şcolile româneşti din Năsăud, nu departe de comuna mea natală
Leşu, fruntaşă comună grănicerească, de la poalele Muntelui Heniu.
Îmi amintesc şi azi, după 40 de ani, - parcă s-ar petrece în ceasul de
faţă -, când unchiul meu, un dascăl foarte priceput şi cuminte, vine într-o zi
la noi şi zice către mama, fie iertată , . Să-I daţi pe Ion la şcoală în Năsăud " .
Zis şi făcut.
Vecinul nostru Manoilă, mi-a făcut o ladă mare pentru cele necesare,
în vederea mersului la şcoală, şi, într-o bună zi, după ce s-au pregătit toate
din vreme în vederea plecării mele, i-am spus mamei Mâine plec ". La
"
vestea aceasta, pentru mine nu prea îmbucurătoare, am început să alerg în
dreapta şi în stânga să-mi iau rămas bun de la prietenii mei de copilărie şi să
mai dau o raită în fundul grădinii noastre, unde era un păr mare cu pere mari
şi frumoase, care atunci începu să se coacă, să culeg o straiţă de pere să am
pe cale. A doua zi, toate fiind pregătite pentru plecare, mi-am luat rămas bun
de la bunica, pe care am lăsat-o plângând, iar mama m-a aşezat în căruţă
lângă dânsa, în dreptul nostru era lada cu cele necesare, iar tata stătea
înaintea noastră şi mâna caii. După câteva ore de mers cu căruţa, am ajuns în
Cetăţuia noastră romunească, Năsăud " , unde după ce m-au aşezat la o
gazdă, unde locuia şi un verişor de al meu, m-am înscris în clasa a III-a
primară (normale cum îi mai ziceau), unde am avut de dascăl pe Catarig, iar
în clasa a IV -a pe Gri vase, care era şi directorul şcolii.
Pe urmă am trecut la liceu, unde profesorii noştri toţi erau apostoli ai
românismului, căci pe lângă aceea că erau foarte buni pedagogi, erau şi
foarte buni români, care aprindeau în noi, de mici, flacăra românismului şi
patriotismului. Şi nu era lucru uşor pe acele vremuri să fi bun român, sub
,.
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era maghiară de sufocare a tot ce era românesc, şi care supraveghea cu cea
mai mare vigilenţă orice mişcare naţională românească.
Pe vremea aceea, când noi , cei dinainte de Unirea cea Mare, am
urmat liceul din Năsăud, nu se putea spune de modernism căci profesorii
noştri ne îndrumau sistematic, spre simplicitate, pietate, cinste, smerenie şi
spre învăţătură.
Privind de la distanţa de aproape 30 de ani, de când am terminat
liceul, amintirile cele mai trainice mi-au rămas:
1 - în acei profesori, adevăraţi apostoli ai românismului;
II- în acea sărbare şcolară şi naţională " Maialul ".
Liceul grăniceresc din Năsăud pe vremea aceea a fost un mare focar
de naţionalism şi cultură românească, şi totodată fala şi mândria graniţei,
datorită acelor profesori inimoşi şi luminaţi, care în decursul celor 75 de ani
de existenţă a dat un şir întreg de oameni învăţaţi - între aceşti profesori ţin
să-I amintesc pe 1. Păcurariu. Nu voi uita niciodată lecţiile de limba şi
literatura română, pe cari ni le ţinea acel profesor, căci pentru noi toţi erau
adevărate revelaţii sufleteşti de cel mai pur naţionalism. Cu câtă bucurie în
sufletele noastre aşteptam pe profesor să intre în clasă şi să ne vorbească cu vocea lui dulce, clară şi armonioasă - despre literatura veche, despre
scriitori ca: Dimitrie Cantemir, cronicari şi alţii, iar când aj ungea la Bogdan
Petriceicu Haj deu, sufletul lui mare nu putea să nu dezvăluie tot ce a scris
despre noi românii (acest mare scriitor), şi aşa ore şi săptămâni întregi ne
vorbea de el, neuitând să dezvolte latura naţională şi patriotică din fiecare
scriitor român. Aşa erau profesorii pe acele vremuri.
Altă bucurie sufletească pentru noi era Maialul" acea vestită
"
serbare şcolară, cu caracter pronunţat naţional, care se ţinea în luna Mai a
fiecărui an şi unde erau încadrate toate şcolile româneşti, începând cu liceul
şi sfârşind cu şcolile primare. La această sărbare elevii din clasa a VII-a de
liceu jucau în fiecare an regulat şi obligatoriu . câluşerul ". În fruntea lor era
unul care se numea . vâtaf" şi care conducea întreg dansul. El se alegea din
doi elevi ai clasei a VI-a de liceu, care erau obligaţi să joace şi ei căluşerul
împreună cu cei de pe clasa a VII-a. Toţi căluşerii erau îmbrăcaţi în
frumosul şi pitorescul costum şi port naţional din partea ţinutului Năsăud şi
cu zurgălăi la opinci, ca-n port de sat, cum spune poetul Coşbuc.
Pregătirile erau febrile în vederea acelei mari sărbători, iar la data
fixată, dej a în zorii zilei să auzeau detunături puternice de treascuri " ,
prevestitoare de mari serbări. În .dimineaţa acelei zile, la ora 8 fix ne adunam
toţi elevii în curtea liceului împreună cu profesorii noştri, purtând toţi frunză
verde de stej ar la chipie, iar de acolo plecam toţi în coloane de marş, cu
muzica în frunte, străbătând străzile principale ale Năsăudului, vestind sus şi
tare, că suntem în plină sărbătoare, căci muzica, din fruntea coloanei de
·

.

.

..
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marş cânta de se prăpădea Deşteaptă-te române, Hora Sinaiei " şi alte
cântece naţionale. La ora 1 2 să servea masa în aer liber, într-o alee
splendidă, încântătoare şi umbroasă, numită Loagăr " . Masa consta mai
ales din friptură de miel cu pâine şi bere câtă putea bea, de la vestita fabrică
de bere "Marţian şi Şotropa" din localitate. La masa noastră erau invitaţi toţi
profesorii noştri, unde mâncau şi beau împreună cu noi, întreţinându-se cu
noi într-o frăţească şi adevărată colegialitate, iar noi toţi eram fericiţi . După
masa la ora 4, pe un teren bine amenajat din nemij locita apropiere, se
începea dansul, care începe cu căluşerul" jucat de elevii liceului din clasa
a VII-a, în frumosul port naţional, fiind aplaudaţi în continuu de întreaga
asistenţă venită la sărbare din cele mai îndepărtate colţuri ale graniţei, pe
urmă dansul continua în sala de gimnastică a liceului până zorii zilei. Atunci
tinerimea noastră păstra un deosebit cult faţă de jocurile naţionale.
Pitorescul j oc al căluşerului de la acest liceu, dezvăluie o latură din viaţa
sufletească a acestui ţinut curat românesc, căci dansul arată şi specificul şi
geniul artistic al unei naţiuni, iar portul nostru naţional ilustrează
ingeniozitatea, maestria şi hărnicia setencei române, pe care trebuie s-o
admirăm şi încuraj ăm să continuie această frumoasă muncă naţională.
Jocurile noastre naţionale cu vechea lor obârşie mistică nu trebuie să se
piardă, căci sunt caracteristice prin originalitatea lor, iar noi romam1 ne
deosebim de alte neamuri doar şi prin aceste j ocuri şi în special
Căluşerul " .
Timişoara, 27 februarie 1 939.
Dr. Artene Ioan
.,

..

.,

.,

Directorul institutului de orbi "

7

BRETAN NICOLAE
- născut la 25 martie 1 887, în Năsăud, jud. Bistriţa-Năsăud;
- decedat la 1 decembrie 1 968, la Cluj ;
- elev l a Gimnaziul Superior din Năsăud, în clasele 1-IV, în perioada
1 897- 1 90 1 ;
- ocupaţia: regizor muzical, în anul 1 939.

7

A.N.B.,

fond: Liceul .. George Coşbuc " Năsăud, d. 5/1 939, f. 2-4.
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"AMINTIRI DIN NĂSĂUD - NICOLAE BRETAN-BRA TIANU
atunci Îmi voi aduce aminte de
legământul Meu cu Iacob, Îmi voi
aduce aminte de legământul Meu cu
Isaac şi de legământul Meu cu
Avraam, şi Îmi voi aduce aminte de
tară.
'

Leviticul 26 (42).

În sară de toamnă târzie, pe câmp, vezi cum trece trenul, trece trenul
accelerat cu fereşti luminate, pe jeţuri de catifea roşie femei languroase, în
vagonul-restaurant domni eleganţi.
Trece trenul vâjâind şi scânteind, se duce, piere şi tu rămâi în
întunerec. Evocată de direcţiunea liceului, de a scrie o amintire, astfel a
trecut imaginea Năsăudului pe dinaintea mea. Tren luminos al tinereţii !
Stau p e loc în miezul lucrului meu o clipă, cu ochii duşi în depărtări
mi se năzăreşte o casă cu flori în fereastră. Î n fereastră eu însumi, aplecat pe
o carte. O ciocănitoare zboară spre loagăr.
Ca prin vis îmi sună clopoţelul de argint al liceului. Auzi ! Mă
cheamă Năsăudul după 3 3 de ani de absenţe nemotivate ! ,,Atunci îmi voi
aduce aminte de legământul Meu cu Iacob, Îmi voi aduce aminte de
legământul Meu cu Isaac şi de legământul Meu cu Avraam, şi Îmi voi aduce
aminte de ţară ". Năsăudule! Prăbuşitu-sa preste tine Valea Caselor şi focul
era să te prăpădească de tot.
***

Unchiul, profesorul dr. Ioan Mălaiu, a consimţit să mă primească, la
el, avea şi alţi studenţi.
Î n toamna anului 1 879 am revăzut iar Bistriţa, călătorind de la Haţeg
până acolo cu trenul, iar de la Bistriţa la Năsăud cu trăsura lui Zăgrean,
cărăuşul. Un drum frumos prin sate curate săseşti şi pământuri lucrate cu
mare silinţă.
Am sosit într-o zi de soare cu mama şi cu un cufăr mare. Unchiul
Mălaiu locuia într-o stradă ce forma unghiul drept cu "uliţa din dos" ,
mergând paralel cu şirul mare de arbori din loagăr, în fundul grădinii era
poarta cimitirului catolic. Vecinii noştri erau : învăţătorul Ignat Seni, Poldi
lăcătuş, Tofan învăţător, Murăşan Ioachim avocat, Florău şi Ionaşc.
Grădinile caselor dădeau într-un deal cu vie, peri, meri şi pruni .
Şezând spre stradă, pe banca dinaintea ferestrelor, vedeai loagărul şi Munţii
Heniu. La faţada către liceul depărtişor erau grupuri de flori, făntână cu apă
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bună, grădină cu zarzavaturi, cucuruz. Un şir de pruni paralel cu un şir de
meri ducea până în ţinţirimul catolic, între ei iarbă, tri foi şi o cărăruie în
mij loc.
Eram un copil bine îmbrăcat, un fel de "domnişor" de la oraş.
Vorbeam trei limbi, dar nu ştiam scrie corect româneşte, după ortografia
etimologică cu trei feluri de " â" .
În clasele anterioare primare (Orăştie, Bistriţa, Abrud, Haţeg) eram
cam al cincilea în clasă. Şi la Năsăud, în cursul inferior de liceu, m-am
purtat bine la învăţătură. Părinţii mei se mutau dintr-un oraş într-altul, vorba
bunică-i ca ţiganii " , probabil le mergea slab cu hotelurile. La Năsăud, cel
puţin eu, aveam stabilitate, linişte patriarhală, mâncare bună ca acasă,
căldură, biblioteca admirabilă a unchiului, profesori cu doctorate de la
Viena, Mălaiu, Tanco, Moisil, un mediu românesc şi un control, ca în casa
unui profesor.
Graţie acestui mediu am avut curajul, în clasa a VIII-a, să organizez
Corespondenţa Jnterşcolară, împreună cu D. Tomescu (Ramuri Craiova)
între clasele liceului său şi clasele liceului nostru. Toată corespondenţa sosia
într-un pachet pe numele meu.
Fiind un bun violonist, imediat am fost chemat la orchestra şcolară,
la pupitrul violinei 1, alături de cei mari : Vasile Bichigean, Andreescu,
Tudor Moisil. La defilări băteam toba mică, iar în clasele superioare am
format corul bărbătesc al clasei, cu care dădeam serenade la onomasticele
profesorilor şi cântam cântece vitejeşti la masa clasei la Maial. Echipei, în
clasa a VII-a îi cântam la vioară Căluşeruf " şi Bătuta , la exerciţiul
acestor dansuri, în vederea Maialului.
O, câte cântece frumoase ştiam ! Îmi dau bine seama că muzica
operei mele Horia " (mai ales actul Il) îşi are rădăcinile în colindele şi
cântecele vitej eşti auzite şi-nvăţate la Năsăud şi evocate de marele meu
animator Pavel Tofan.
În casa unchiului, unde am sărbătorit Crăciunul şi Paştile ca nicăieri,
am găsit şi cetit drama confiscată Horia ", de regretatul profesor din
Braşov, Ghiţă Popp, publicată în Societatea Petru Maior din Budapesta în
1 892, tipărită la Sibiu. Din această dramă am scos libretul operei mele
Horia " creându-i o muzică din flăcări şi lacrimi de sânge.
Cel mai simpatic profesor mi-a fost Ioan Păcurariu, care în orele de
literatură română ne învăţa întreaga istorie a României mici. Sub conducerea
lui jucasem pe otomani în " Iuliu Caesar" şi declamam Satira a III-a.
Învăţat am fost şi mare orator - s-a dus şi el ca un cântec bătrânesc.
L-am iubit mult . . . Odată era să mă duc şi eu, era să mor moarte năprasnică
la Năsăud - la Bobotează. Eram de vreo 1 3- 1 4 ani. Din cauza ghieţei, pe
alocuri tăiată şi prinsă iarăşi prea subţire, am căzut, patinând singur, până-n
..
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piept în apa Someşului, în faţa comunei Luşca. Din cauza lapoviţei
patinoarul din oraş era închis. Revoltat că nu era ger când era vacanţă, deci
timp să patinez, m-am încumetat pe Someşul complet pustiu. De se rupea
ghiaţa dinspre Luşca, unde Someşul are adâncimea peste 2 metri, mă
pescuiau primăvara la Dej sau niciodată.
Cu hainele îngheţate pe mine - a-nceput să bată un vânt răcoros - n-am
îndrăznit să merg acasă, unde era lume multă de onomastica unchiului, ci am
trecut Someşul, ocolind mai departe, cu gândul să merg la spălătoreasa noastră,
lelea Nastasia, care locuia în Luşca.
Am întâlnit-o pe stradă. M-a condus în locuinţă. Mi-a ajutat să mă
desbrac. M-a culcat în patul ei înalt, mi-a încălzit vin ars şi am prânzit cu ea
sarmale. Către seară mi-a adus albituri şi alt rând de veşminte din Năsăud,
de Ia mătuşa, care n-a vrut să creadă că sunt în viaţă; a trebuit să jure c-am
mâncat cu ea sarmale. Unchiul a pregătit o jordă de mesteacăn să mă bată,
dar când m-a văzut cu fruntea, nasul şi palmele tăiate urât de gheaţa ca
sticla, m-a iertat.
M-am culcat devreme. În odaia de alături profesorul Lupoaie cânta
bocetul tinerei văduve la înmormântarea soţului ei " versuri din care popa
înţelegea că văduva ar vrea să-i fie preoteasă. Am adormit de oboseală.
Hohotele oaspeţilor se amestecau în visurile mele cu huietul sloiurilor de
gheaţă.
De muriam atunci n-aş mai fi compus "Luceafărul " şi alte multe. Şi
"
"Luceafărul îşi are povestea lui . Rece - dar nu sub ghiaţă. Eram în clasa "a
VII-a. Mă mutasem în "castelul Pletos" lângă hotelul "Rahova" ( "Rahova
casa mea natală) după ce mătuşa mea, rămasă văduvă, a plecat din
Năsăud.
Grădina "castelului Pletos" era mărginaşă cu grădina unui alt
profesor. Pe fata lui mai mică o vedeam de ani de zile Dumineca, la biserica
romano-catolică, în banca prima. Pe părul ei cădea lumina străcurată prin
fereastra colorată de lângă altar. Tămâia şi acordurile de orgă o învăluiau
într-un văi mistic. A ve Maria!
Era în Mai. Ambele grădini împovărate de flori . În fereastra deschisă
a "Castelului Pletos" cântam la vioară " Ave Maria " de Schubert. Melodia
dulce trecea peste florile ambelor grădini în odaia ei, o urmăria ca raza
Luceafărului pe Fata de Împărat. Terminat cântecul, ea îmi răspundea la
pian, în aceeaşi tonalitate: " A ve Maria ". Cântecul aluneca pe razele de stele,
razele de lună. Eu însă zadarnic alunecam la gardul grădini lor, domnişoarele
n-aveau voie să s-apropie prea mult. Aşa a fost. O simpatie reciprocă,
nespusă cu vorba tălmăcită, numai prin muzică.
,.
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Din amalgamul acesta de tămâie, orgă, vioară, raze şi flori am
compus " Luceafărul " pe versuri de Eminescu, operă clasică în 3 tablouri.
Prima operă românească, j ucată la 1 92 1 , 1 92 7, 1 9 3 8.
De voi trăi, voi veni la festivităţi după 3 3 ani de absenţe nemotivate,
căci mi-am adus aminte de legământul meu cu Iacob, de legământul meu cu
Isac, de legământul meu cu Avraam - din cârcimele din Entradam şi de alte
blăstămăţii studenţeşti. Să le evocăm cu un strop de vin . . .
Domnule Director, iată lucrarea mea de student bătrân. N-a căzut pe
ea nici un strop de cerneală dar nici o lacrimă, căci s-a sale pleoapă, rece şi
rară rost.
Cluj , 30 ianuarie 1 939.
Nicolae Bretan-Brătianu
Director de scenă la Opera din Cluj " 8

CIONCA MA CEDON
- născut la 1 5 mai 1 889, în Tiha-Bârgăului, j ud. Bistriţa
Năsăud;
- fiul lui Grigore;
- elev la Gimnaziul Superior din Năsăud, în clasele I-VIII, în
perioada 1 900- 1 908;
- examenul de maturitate, cu rezultatul matur ", în anul 1 908;
"
- ocupaţia : prim pretor, în anul 1 939.

" AMINTIRI DE 30 ANI - MA CEDON CIONCA
Au trecu 3 0 ani în ziua de 27 iunie 1 938, de când am dat examenul
de ,. maturitate ", la Liceul " Grăniceresc " din Năsăud.
Vai ! , cum trece vremea de repede ! ! ! Se vede că trăim în epoca
" ! ! Îmi aduc aminte aşa de bine de viaţa studenţească" plină de
vitezei
"
"
emoţii copilăreşti, apoi tinereşti şi către sf'arşit atât de grave şi de serioase
petrecute în cei 8 ani de liceu, parcă eri, alaltăeri s-ar fi întâmplat şi nu ar fi
trecut asupra capului nostru, care începe să albească, atâtea evenimente de
importanţă istorică. Recitind de atâtea ori jurnalul condus de mine în clasa a
8

A.N.B., fond: Liceul .. George Coşbuc " Năsăud, d. 5/1 939, f. 1 8-2 1 .
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VII-a şi a VIII-a, parcă mă simt din nou pe băncile şcoalei "drucăluind" la
oara de latină, greacă dar cu deosebire la maghiară.
Mai apoi în serile lungi de iarnă la "Ceaiul Studenţesc" , organizat în
cartierul nostru de pe "Olimp" , de unde studenţii în chip de "Zei " se luau la
discuţii savante neadmiţând niciodată păreri contrare. Acest " Ceai" de multe
ori, dar cu deosebire la "prima lunei " se completa cu câte un butoi de bere
sau crampăl fiert după sistemul studenţesc. Fiindcă pe aceea vreme în
Năsăud nu era internat cu masă domnească, noi cei mai mulţi fii de ţăran
mâncam ce puteam şi ce aveam ca: slănină, brânză, lapte acru de oi pe care
şi astăzi îl doresc mult, mâncare adusă în "desagi " de acasă de părinţii
noştri, care ne-au adus la şcoală ca să ne facă domni.
Către sfărşitul lunei golindu-se desagii cu mâncare cu stomacul gol în
aşteptarea sosirei unei noiu provizii de acasă meditând asupra " nedreptăţii
sociale" , ca unii să se sature din plin, iar alţii să flămânzească, mai făceam şi
câte o poezie. Astfeliu odată privind flămânzi din etajul casei noastre de pe
"
"Olimp , şi văzând în curtea vecinului pârjolindu-se un porc gras, am
exclamat ca poetul: ., s-a stins viaţa falnicului porc - la !palit Găzdac " . La
"
"
"prima lunei dacă această "primă nu întârzia câteodată una sau două
săptămâni având de toate şi bani şi desagi plini, mai mari domni ca noi nu era
nimenea, nici pe străzile Năsăudului dar nici în localuri mai retrase unde ochi
de profesor nu ne putea afla. Nu vreau ca să destăinuiesc mai multe secrete
din aceea vreme ca nu cumva delicvenţii de atunci, astăzi după 30 de ani, să
fie traduşi în faţa "Conferinţei profesorale" pentru aplicarea sancţiunilor.
Astăzi mai mult ca ori şi când ne putem da seama de marele rol ce 1-a
îndeplinit Liceul din Năsăud, în aceea vreme de grea încercare în ce priveşte
educarea tineretului în spirit naţional, moral. Fără acest liceu multe persoane
care ocupă astăzi funcţii importante în conducerea Ţării , ar fi rămas la coarnele
plugului sau s-ar fi înstreinat de lege şi neam primind în şcolile Statului vitreg
educaţie streină şi duşmănoasă a tot ce era românesc.
Regretatul profesor 1. Pecurariu, în ultima oară de limba şi literatura
română ţinută nouă în clasa a VIII-a, ne-a spus textual: ., acum aţi terminat cu
studiile liceale, de azi Înainte sunteţi liberi. Mă ertaţi, dacă din limba şi literatura
română v-am predat şi am pretins să ştiţi atâta material, cât poate nici la
Universitate nu se pretinde, dar intenţionat am făcut aceasta căci ştie Dumnezeu,
câţi dintre voi va avea ocazia în viaţă ca să mai cetească o carte românească ".
Acest pesimism a fost motivat după împrejurările nefaste de atunci dar
Bunul D-zeu s-a îndurat şi în scurtă vreme - după 1 O ani - ne-a eliberat de
subjugarea Ungurească. Conducătorii de totdeauna a liceului au fost conştienţi
de datoria lor de a ţine trează în inima elevilor ideia naţională. Elevii, deşi tineri
de ani, cu o seriozitate bărbătească luau parte activă la toate mişcările, luptele şi
manifestaţiile naţionale, ce aveau loc în acea vreme în Năsăud şi în jur.
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Generaţie de atunci nu va uita niciodată lupta electorală înverşunată
dusă la alegerea de deputat din 1 906 pentru candidatul naţionalist Dr. Victor
Onişor. Elevii liceului de la mic la mare au fost la datorie. Multe ar putea
povesti jidanii din satul vecin numit azi Jidoviţa, cari, venind la alegere
chemaţi de partidul guvernamental au fost aruncaţi în Someş de elevii
liceului, care le-au ţinut calea.
Graniţa Năsăudeană în general şi liceul nostru în special adeseori era
vizitat de fruntaşii neamului românesc atât din Transilvania subj ugată cât şi
din Regatul liber. Nu voi uita niciodată vizita făcută liceului de marele
bărbat de Stat I.C.Brătianu în ziua de 1 8 septembrie 1 908 care intrând în
clasa noastră în oara de fizică fiindu-ne profesor regretatul E. Domide, ne-a
ţinut o cuvântare înflăcărătoare care ne-a electrizat prin toate fibrele noastre.
În 24 septembrie 1 908 a sosit la Năsăud mult regretatul Octavian
Goga cu Zaharia Bârsan artist dramatic cu soţiile.
În 4 iunie 1 909 ne-a vizitat liceul D-na. şi Dl. Dr. T. Mihali
preşedintele clubului parlamentar a naţionalităţilor.
Mai multe zile a petrecut în Năsăud şi în comunele din jur marele
apostol al culturei româneşti Dl. Nicolae Iorga care umblând din casă în
casă pe la ţăranii români a cules date nepreţuite în ce priveşte trecutul istoric
al românilor din această regiune Grănicerească.
Aceste sunt numai câteva amintiri din numărul mare a bărbaţilor de
Stat care ne-au vizitat liceul, fiecare lăsând o amintire neuitată în inimile
noastre dornice de a rupe odată lanţurile subjugărei ungureşti. Cu toate
opreliştele Statului Ungar, contactul cu fraţii din Patria Mamă era
permanent, nu numai a conducătorilor noştri ci şi a noastră a elevilor care se
manifesta mai ales prin corespondenţa noastră cu elevii de la liceele din
vechiul regat şi prin abonarea de gazete cari cu orice ocazie profeţiau
apropiata unire a Ardealului cu Patria Mamă.
Educaţiei naţionale primită în timpul celor 8 ani petrecuţi în liceul din
Năsăud pot să-i mulţumesc, că de 20 de ani fără întrerupere în aceiaşi plasă cu
toate schimbările guvernelor pot să activez cu rezultate evidente în calitate de
primpretor a 30 comune secuizate cu un fanatizm, pe care numai liceul din
Năsăud l-a putut infiltra în sufletul meu pentru aducerea la matcă a fraţilor
români deznaţionalizaţi cari în decursul impilărilor din trecut şi-au pierdut tot
ce are omul mai scump şi sfănt: legea, graiul şi cunoştinţa naţională.
Auckland, 30 ianuarie 1 939.
Dr. Macedon Cionca
Primpretor, fost Subprefect şi Prefect delegat" 9

9 A.N.B.,
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STEFAN DAM/AN
- născut la 28 august 1 886, în Bistriţa-Bârgăului, jud. Bistriţa
Năsăud;
- decedat la 25 mai 1 970, la Sibiu;
- elev la Gimnaziul Superior din Năsăud, în perioada 1 90 1 1 908;
- examenul de maturitate, cu rezultatul matur cu eminenţă " ;
- ocupaţia: director la Liceul "Radu Negru " din Făgăraş, în
anul 1 939.
..

"AMINTIRI ÎN LUMINA ACTUALITĂŢII - Dr. ŞTEFAN DAM/AN

Cine ar putea arăta câte raze binefăcătoare, de adevărată lumină şi
căldură naţională a răspândit liceul grăniceresc din Năsăud de la înfiinţarea
sa şi până în prezent? Ce depărtări nu va fi străbătut această lumină şi câţi
sluj itori ai intereselor naţionale nu vor fi activând în spiritul povăţuitorilor
primite aici, pe vremea şcolarităţii lor.
Câte instituţii şi ramuri de activitate publică nu vor avea să-şi
mulţumească bunul mers acestui focar făuritor de spirite echilibrate şi
caractere integre.
Aniversarea alor 75 de ani de la deschiderea liceului din Năsăud este
un moment solemn de adânci reflecţii pentru orice reprezentant al vieţii
noastre culturale şi sociale şi cu deosebire pentru cei care au avut parte să fie
crescuţi la sânul acestei "Alma Mater" .
Îmi amintesc cu adâncă emoţie că şi eu am fost elev al acestui liceu,
terminând 8 clase în anii 1 90 1 1 1 902 - 1 90711 908, trebuind să dau clasa a
III-a în particular, după o pregătire de 3 săptămâni în cursul vacanţei . Am
avut deosebita cinste să fiu ales în clasa a VII-a vicepreşedinte, iar în a VIII
a preşedinte al Societăţii de lectură.
Gândindu-mă la acele vremuri, mă năpădesc nenumărate şi variate
sentimente.
Înaintea ochilor sufleteşti, apar rând pe rând figuri le profesorilor, ale
camarazilor şi cunoscuţilor. O serie întreagă de tablouri , mai mult sau mai
puţin conturate, fac să reînvie în mintea noastră o lume trecută cu toată
atmosfera sa speci fică.
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Împrejurările familiare, imaginile duioase ale părinţilor, cu
resemnarea de mucenici întipărită pe faţa lor, amintirea greutăţilor
materiale, grij a pentru împlinirea cu sfinţenie a datoriei de fiecare zi,
provoacă puternice stări sufleteşti, ce nu se lasă tălmăcite prin cuvinte
obişnuite. Iar pe deasupra tuturora se profilează ca un memento verificarea
regretabilă că într-adevăr timpul trece.
Aruncând o privire din lumea actualităţii în lumea amintirilor, ne
izbim de un pronunţat contrast ce se resimte aproape în toate domeniile,
începând de la cele materiale până la cele morale.
În epoca şcolarităţii noastre, dincolo de linia trasă de cataclismul
mondial, întâlnim muncă reală şi constructivă, depusă cu înfrigurare de
adevăraţi apostoli, vizionari ai idealului naţional.
Materialismul pronunţat, patriotismul nesincer şi afişarea prin lozinci
de senzaţie nu bântuiau pe atunci în societatea românească. Toate
preocupările purtau pecetea curată a sentimentului naţional, neprecupeţit.
Societatea românească arăta adâncă înţelegere pentru misiunea înaltă
a instituţiunilor culturale. Va rămâne ca un merit deosebit şi ca un titlu de
glorie pentru vrednicii grăniceri din regiunea Năsăudului faptul că de la mic
la mare îşi dădeau seama de însemnătatea aşezămintelor lor. Ştiau să le
preţuiască după cuviinţă, le ocroteau ca bunuri de înalt folos obştesc şi se
mândreau cu ele.
La liceul nostru, domnea o atmosferă din cele mai înălţătoare. Toată
activitatea educativă se desfăşura sub farmecul admiraţiei şi cultului pentru
oamenu man.
Profesorii se prezentau ca o venerabilă corporaţiune şi ca un
mănunchi de alese forţe intelectuale şi morale, ce insuflau respect chiar şi
trufaşilor stăpânitori de neam străin.
Cu prilejul diferitelor solemnităţi, rămâneam adânc impresionaţi de
înfătişarea demnă şi impunătoare a profesorilor. Parcă-i văd şi acum cum
apă;eau într-o ţinută impecabilă: toţi purtau redingotă, joben şi mănuşi. În
biserică, se aşezau în strane, într-o desăvârşită ordine indicată de ierarhia
vârstei.
Î n viaţa şcolară, profesorii noştri, demni reprezentanţi ai culturii,
asigurau pe deplin realizarea principiului corelaţiunii dintre materii. În caz
de nevoie, un profesor putea să facă faţă oricărui obiect de învăţământ,
mulţumită temeinicelor şi vastelor sale cunoştinţe. Pe atunci, nu se exagera
cu specializarea până la unilateralitate.
Fişa individuală şi profilul psihologic al elevilor erau imprimate în
inima şi sufletul profesorului, iar coeficientul inteligenţei era stabilit fără
greş, apreci indu-se cu mult bun simţ totalitatea manifestărilor şi facultăţilor
sufleteşti ale şcolarilor, priviţi prin prisma realizărilor şi meritelor personale.
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Deşi pe atunci nu se vorbea de şcoala activă, totuşi progresul se baza
aproape în întregime pe interesul, observaţia şi munca proprie a elevilor. E
adevărat că mulţi dintre profesori iniţiau pe elevi în tehnica învăţăturii,
făcându-le cunoscută metoda de lucru ce trebuia să urmeze.
Pe lângă pregătirea conştiincioasă a lecţiilor de fiecare zi, mulţi
dintre elevi mai aprofundau şi din proprie iniţiativă câte un studiu, devenind
în acea materie autoritate recunoscută. Unii cultivau cu mult zel studiile
clasice, alţii matematicile, alţii fizica şi ştiinţele naturale, întocmind herbare
şi insectare de toată frumuseţea. Mulţi se ocupau intens cu istoria,
cunoscând interesante întâmplări de amănunt din regiunea lor.
Repetiţiile generale de la finele anului, recapitulând şi sistematizând
din diferite puncte de vedere materia parcursă, se încheiau cu un bilanţ
conştient, care ridica moralul elevilor. Profesorii mai admiteau referate
generale asupra materiei de peste an, dându-se în chipul acesta posibilitatea
de îndreptare a situaţiei şi a celor mai slabi elevi.
Lectura particulară era în mare cinste, fiind socotită ca un preţios
mij loc de întregire a cunoştinţelor câştigate în limitele strâmte ale orelor de
cursuri şi indispensabilă pentru formarea unei culturi solide. Se cetea mult şi
variat.
În vremea noastră, se puteau vedea încă unii elevi în portul lor de la
ţară, spălăţei şi foarte îngrij iţi, iar preocupările şi discuţiile lor pe un ridicol
nivel intelectual dădeau o notă specifică de înviorătoare atmosferă morală şi
naţională.
Principiile călăuzitoare în materie de educaţie erau pe cât de simple,
pe atât de plastice şi de convingătoare. Adesea auzeam din gura diriginţilor,
când judecau şi sancţionau câte o greşeală a vreunui elev mai bunişor la
studii, cuvinte ca acestea: Eifătul meu, nu-i destul să fi bun numai la carte,
ci trebuie să ai în primul rând o purtare bună, căci la o mână de învăţătură
se cere un car de purtare bună " .
Aceste avertismente, deveneau adevărat maxime, ce cuprindeau
condiţiunile de căpetenie pentru atitudinea şi conduita unui intelectual în
viaţă.
Mi-a rămas în minte ca un fenomen semnificativ pentru creşterea
religioasă şi morală a elevilor, faptul că înainte de mărturisire şi cuminecare
mulţi umblau din clasă în clasă, cerând iertare celor cărora le-ar fi greşit
ceva.
Este incontestabil că liceul din Năsăud, alături de cel din Blaj şi
Braşov, a adus un nepreţuit aport cultural, dând într-un îndelungat şir de ani,
nenumărate generaţii cu mintea luminată şi cu conştiinţa naţională trează.
.,
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Taina succesului, care i-a încununat admirabila operă educativă
constă în sfi n ţenia profesională, căldura şi fluidul dinamic ce se revărsau din
sufletul profesorului în sufletul elevului.
În zilele noastre, o singură învinuire i s-ar putea aduce liceului din
Năsăud: că prea puţin ne-a crescut pentru noi şi prea mult pentru interesele
obşteşti.
Dealtcum păcat că Năsăudul nu este aşezat mai la vedere, pe o arteră
de circulaţie principală, pentru ca neperitoarele sale merite să se menţină
mereu în câmpul luminos al conştiinţei Românilor de pretutindeni.
Dr. Ştefan Damian
Directorul liceului "Radu Negru" Făgăraş " 1 0

�
DRA GANU NICOLAE
- născut la 1 8 februarie 1 884, în Zagra, jud. Bistriţa-Năsăud,
greco-catolic;
- decedat la 1 7 decembrie 1 939, la Cluj ;
- fiul lui Teodor (învăţător) şi al Dochiei ;
- elev la Gimnaziul Superior din Năsăud, în clasele 1-VIII, în
perioada 1 894- 1 902;
- examenul de maturitate, cu rezultatul matur cu eminenţă " ;
- membru al Academiei Române ( 1 939);
- ocupaţia: profesor-doctor în filologie, în anul 1 939.
.,

Ă
" AMINTIRI - Prof. NICOLAE DR GANU
Mult stimate Domnule Director,
Vă mulţumesc din inimă pentru felicitarea pe care aţi binevoit a mi-o
trimite în numele liceului cu prilejul alegerii mele ca membru activ al
Academiei Române.
Am petrecut la Năsăud 22 de ani din viaţă, fără îndoială cei mai frumoşi.
Am fost 8 ani elev al liceului, 1 3 ani profesor al lui ( 1 1 12 "director
substitut"), iar 4 ani bursier al Fondurilor la Universitate (ca membru al
10

A.N.B., fond: Liceul ,. George Coşbuc " Năsâud, d. 5/1 939, f. 32-35.
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Colegiului B aron Eotvos din Budapesta). Astfel pot spune că Năsăudului
îmi datoresc, direct ori indirect, toată pregătirea pentru viaţă.
Am avut câţiva excelenţi profesori. Dintre ei unii mi-au fost mai târziu
colegi buni, care m-au încurajat în străduinţele mele de muncă ştiinţifică. D l .
V. Şotropa m-a luat chiar colaborator l a o lucrare care n u intra în
preocupările mele, dar care era necesară pentru şcoala pe care o scriam.
Preocupările mele ştiinţifice n-au lăsat indiferenţi pe ceilalţi colegi ai
miei. Se formaseră două curente: al bătrânilor conservatori, care, în fiunte
cu neuitatul mieu profesor şi coleg 1. Pecurianu, ţinea la şcoala fi lologică a
lui Haşdeu, şi a noastră, a tinerilor, care ne orientam după vederile lui H .
Paul, W . Wundt, etc. În sala d e şedinţe erau zilnic discuţii de limbă şi
literatură, deosebit de interesante, care au prins în vârtej ul lor şi pe
matematicieni.
Fireşte, uneori discuţii le luau şi calea glumei, niciodată pe cea a
supărării, ori cât de vii ar fi fost ele. N-o să uit niciodată unele dintre aceste
discuţii . Fie-mi permis să reamintesc aici pe cea care urmează.
Într-o zi, intrând în sala de şedinţe, colegul E. Mărcuşiu, matematician,
mă întrebă: . Ascultă, frate Niculae, de mult mă gândesc de unde vine a
cumpăra şi nu găsesc. Poţi să-mi spui tu ? ".
l-am răspuns că etimologic cuvântul se ştie de mult, e doar latinescul
"
"comparare . Dar colegul Mărcuşiu îşi formase părerea lui : eu cred că vine
de la cu parale, căci aş vrea eu să te văd cum vei cumpăra tu fără parale ".
Când am mers la profesorul suplinitor în septembrie 1 906 în Năsăud îmi
dădusem cu distincţie .. examenul special" din limba latină şi elină (fireşte îl
dădusem şi din l imba şi literatura română). Aveam trei teze de examen
special, toate primite şi ca teze de doctorat.
Pe cea din limba elină n-am putut-o tipări, fiindcă m-ar fi costat tiparul
1 400 cor., sumă enormă pentru acel timp, şi rămăsesem orfan.
Cea din limba latină era în strânsă legătură cu cea din limba elină şi
credeam că nu e bine să apară fără cea dintâi. Astfel am fost nevoit să mă
îndrept spre limba română, la care întreg doctoratul, cu examen, cu tipăritul
tezei, cu tot, m-a costat 300 cor. Spre aceasta m-am îndreptat şi din alte motive.
Făcând o privire în frumoasa bibliotecă a liceului, mi-am dat seama
numaidecât că în Năsăud, fiind sărac, nu voi putea cultiva, cum aş fi dorit, în
mod ştiinţific fi lologia clasică, pentru care se cerea o mare bibliotecă, cu
ediţiile cele mai bune şi mai nouă ale autorilor, cu studii şi reviste apărute în
străinătate, fi ind vorba de o ştiinţă universală. În schimb puteam cultiva
fi lologia română, care era bine reprezentată, atât prin cărţile cumpărate, cât
şi prin biblioteca regretatului Gr. Si laşi.
Aşa am început să scriu Limbă şi istorie " , .. Asperităţi sintactice ", dări
de seamă şi etimologii în . Transilvania " , precum şi în revista
.

..

..

.

81

www.cimec.ro

ADRIAN ONOFREnJ, FLORIN VLAŞIN

" Nyelotodomimy ", publicată de Academia maghiară din Budapesta ŞI
redactată de fostul mieu profesor O. Asb6th, care mi le cerea.
O serie de manuscrise şi cărţi vechi găsite în biblioteca regretatului 1.
Marţian m-au ademenit spre literatura românească veche. Am făcut, încă
fiind în Năsăud, câteva studii bine primite în acest domeniu.
Ceea ce s-a întâmplat cu mine poate scriu ca dovadă că se poate lucra
ştiinţific şi într-un centru mic şi cu mij loace puţine, dacă cel ce doreşte să
lucreze îşi dă sama de situaţie şi încearcă să exploateze tot ce poate din ea.
Acelaşi lucru îl dovedeşte, de altfel, şi toată activitatea D-lor V. Şotropa
şi 1. Moisil. Cât de fericit aş fi dacă mulţi, cât mai mulţi din urmaşii noştri
grăniceri, mândrii de trecutul glorios al liceului nostru, ar face la fel cu noi,
folosind cu puţinul muncii lor grănicerilor şi neamului !
Iată-mă Domnule Director, fără să vreau, alunecat pe panta
amintirilor cu care vă sunt dator pentru lucrarea comemorativă. Totuşi
pentru aceasta eu aş fi dorit să vă dau altceva. Am fost împiedicat însă de
"
"vremuri . Până când mai pot da ?
Cu cele mai alese sentimente de stimă şi recunoştinţă.
Prof. N. Drăganu
Cluj , 4 iunie 1 939" 1 1

ILIESIU IUSTIN
- născut la 1 8 martie 1 900, în Maieru, j ud. Bistriţa-Năsăud,
greco-catolic;
- decedat la 30 septembrie 1 976, la Bucureşti;
- fiul lui Laurenţiu şi al Irinei;
- elev la Gimnaziul Superior din Năsăud, în clasele II-IV, în
perioada 1 9 1 2- 1 9 1 5 ;
- ocupaţia: profesor de litere şi filologie, în anul 1 939.

" AMINTIRI

-

/USTIN ILIEŞIU

Năsăud

Oraş cu amintiri, cântări şi flori,
Cu Someşul sub sălciile tale . . .
1 1

A.N.B.,

fond: Liceul .. George Coşbuc " Năsăud, d. 5/1 939, f. 36-39.
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Cu sapa-o spate, fete şi feciori
Doinesc şi azi ca-n vremi patriarhale.
Şi astăzi stau bătrâni sfătoşi la sfat
Şi povestesc de cei care-au plecat. . .
Înconj urat de dealuri, văi şi munţi,
Tu eşti frumoasa graniţei grădină.
S-au ridicat de-aici atâtea frunţi
Ce-au revărsat podoabe de lumină.
În fiecare casă şi ungher
De pază stă viteazul grănicer. . .
În tine fiecare pas e sfănt
Şi fiecare vorbă-i românească.
Şi pentru toată brazda de pământ
Strămoşii s-au luptat s-9 dezrobească.
Şi hoardele ce-au coborât pe plai,
Nu ne-au putut schimba frumosul grai.
Vitej i ce s-au luptat cu braţ de fier,
Dorm căpitanii-o cimitir sub glie . . .
Pe-aicea tot ţăranul e boer
Şi liber pe fruntaşa lui moşie.
Cătane negre, în măreţ avânt,
Săpat-au în istorie cuvânt.
Oraş, în care dascăli buni şi mari
Au semănat credinţă şi cultură,
Tresar din somn strămoşii legendari
Ce-au făurit a neamului scriptură . . .
Ei simt că peste-al vremilor talaz
Acelaşi port îl mai păstrăm şi azi .
Liceul tău, încununat de ani,
Ridică frunte albă de cetate.
Î n el, deşi I-au prigonit duşmani,
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E românească inimă ce bate . . .
Atâtea generaţii-ai strâns la sân,
Eşti veşnic tânăr, drag liceu bătrân.
Mă văd aici copil în zi de Joi . . .
V enearn la târg cu tata, de departe,
Bătrânul s-a-ntors singur înapoi,
Iar eu am rămas înlăcrimat, la carte . . .
ani cum aţi trecut mereu, mereu,
Şi astăzi sunt bătrân cărunt şi eu . . .

Ah,

Văd piaţa largă cu gherete vechi.
Lângă făntână dorm zilerii-n piaţă.
Şi seara sub castani, perechi-perechi,
Se plimbă tineretul care-nvaţă . . .
Aici sunt ochii mari, adânci, senini
Biet călător pribeag, de ce suspini ?
Înalţă turnuri către Dumnezeu
Ca două braţe albe spre rugare,
Biserica măreaţă-n care eu
M-am închinat în zile de sărbătoare.
Preoţi, apostoli hotărâţi, ne-au spus:
Credinţă . . . limbă . . . lege . . . neam . . . Isus . . .
Năsăud, scump oraş încins de munţi
Ce strălucesc în zilele senine,
Şi tineri veseli şi bătrâni cărunţi
Cu-atâta drag ne amintim de tine.
Ne-ai învăţat să credem în eroi,
Şi-ai turnat nădejde nouă-n noi.
Din deal în deal, acum ca din senin,
Începe glas de bucium să răsune.
Cu steag în frunte grănicerii vin
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Din patruzeci şi patru de comune.
Din zori de zi şi până în amurg,
De bucurie lacrimile curg.
Năsăud, astăzi iarăşi ne primeşti,
B ătrânii vin de mână cu nepoţii . . .
Eşti cuib de idealuri româneşti
Şi-n faţa ta ne închinăm cu toţii.
Rugăm pe Dumnezeu să-ţi fie scut,
Să străluceşti mereu, ca în trecut. . .
Iustin Ilieşiu

12

Odă liceului "George Coşbuc" din Năsăud

Liceu măreţ, din vremuri grele, ne-ai strâns de mici copii la sân,
Ne-ai învăţat trecut de glorii şi eroi, liceu bătrân.
Şi peste anii mulţi la număr, a fălfăit a ta lumină,
Azi, fii graniţei s-adună, în faţa ta şi se închină.
Din Valea Rodnei grăniţerii
Spre tine vin, în strai bogat,
Liceu iubit, mărire ţie,
Fii veşnic, binecuvântat.
Crescură-atâtea generaţii, liceu măreţ, sub scutul tău
Ne-ai spus să ne iubim strămoşii, precum iubim pe Dumnezeu,
Căci au luptat pentru credinţă şi pentru limbă, fiecare
Noi le-am păstrat în inimi calde, un colţ de sfăntă sărbătoare.
Din deal în deal cuvântul pleacă,
Răsună doină de cioban;
Aprind în munţi făclii, străj erii,
Cu chipuri blânde de roman.
Liceu, ce ne-ai sădit în suflet, nădejde, lege şi fiori,
Azi, îţi urează grăniţerii, să fi ca soarele-ntre nori,
Să creşti la sânul tău urmaşii, cu aceeaşi dragoste fierbinte,
Şi, peste mii de ani de-acum, să luminezi tot înainte !
12

A.N.B.,

fond: Liceul .. George Coşbuc " Năsăud, d. 5/1 939,
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Din Valea Rodnei grăniţerii
Coboară astăzi, sat de sat.
Liceu străbun, mărire ţie,
Fii veşnic, binecuvântat !
Iustin Ilieşiu" 1 3

PER/AN TOVIE ROMUL
- născut la 2 8 august 1 883, în Săliştea, jud. Hunedoara,
ortodox;
- fiul lui Tovie (preot ortodox);
- elev la Gimnaziul Superior din Năsăud, în clasele V-VIII, în
perioada 1 899- 1 903;
- examenul de maturitate, cu rezultatul bine matur " în anul
1 903 ;
- ocupaţia : preot, în anul 1 939.
.,

"AMINTIRI - preot T. R. PERIANU

Liceul român din Năsăud îşi serbează j ubileul de 75 ani de existenţă
şi de rodnică activitate.
În cursul celor trei sferturi de veac aceste vechiu aşezământ
ardelenesc de cultură a dat neamului nostru mulţi intelectuali de seamă,
iluştrii chiar.
Nu mă nevoiesc a-i înşira - cu siguranţă o vor face alţii - ci lunec cu
gândul îndărăt la anii petrecuţi la această şcoală secundară şi o mare de
amintiri îmi năpădeşte sufletul, răscolind trecutul depărtat. Da, depărtat, căci
în cursul anului curent pe răbozul anilor se înseamnă a patruzecea crestătură
de când devenisem şi eu locuitor Năsăudului, - ca mai apoi după un soroc de
patru ani de vieţuire întrânsul să-I părăsesc despărţindu-mă cu multă duioşie
de bunii mei colegi - şi să pornim fieşte care din noi spre ţinta aleasă şi să
ajungem acolo unde ne mâna soarta şi norocul.
,.E mult de atunci şi nu e mult ", cum zice poetul.
Îmi trec pe dinaintea ochilor sufletului înşiruindu-se ca într-un
minunat caleidoscop imaginile venerabililor mei foşti profesori, care îşi
împlineau cu atâta conştienţiozitate, cu atâta suflet, cu atâta dragoste
1 3 A.N.B.,

fond: Liceul .. George Coşbuc " Năsăud, d. 5/1939, f. 53.
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chemarea lor. Îmi apare viaţa liniştită şi patriarhală, neturb�rată de certuri
confesionale, neuniţii şi uniţii iubindu-se adevărat frăţeşte. Imi apar ţărani i
cuminţi ş i muncitori, c u fetele lor rumene l a faţă ş i c u feciorii lor înalţi şi
voinici, cu cântecele şi jocurile lor nealterate. Îmi răsună şi astăzi în urechi
cântecul " puşlăilor " acompaniind muzica, la spartul jocului : " Vai de mine
iaca-i seară
Şi mă bate maica iar ", pe o melodie atât de asemănătoare cu
marşurile de la nunţile bănăţene.
Îmi vine în minte şi Someşul cu apa-i limpede şi bună de beut, cu
arborii lui seculari de pe ţărmuri, sub cărarea cărora mă umbrisem adeseori .
Îmi vine în minte şi excursia care am făcut-o clasele superioare la
poalele Tibleşului în 3 iunie 1 90 1 , când noi sex tanii eram atât de mândrii
având g�mist din clasa noastră. Î n cântece eroice şi sunet de trâmbiţă
mergeam parcă mai uşor, nesimţind oboseală.
Nu pot uita splendidul peisagiu ce ni s-a desfăşurat ochilor când
apropiindu-ne de munţi, pe ambele laturi ale drumului mare se întindeau
imense covoare de floricele vinete nu mâ uita " , din cari, am luat cu mine
ca suvenire un mic bucheţel.
Şi nu pot uita că trecând prin satul Hordou am văzut o doamnă
bătrână stând pe un scaun la drum şi privindu-ne. Profesorul Haliţă ne-a
făcut atenţi să o salutăm că e mama poetului G. Coşbuc. Am salutat-o
trecând mai departe. Aruncând îndărăt încă o privire am văzut-o intrând în
curte ştergându-şi ochii cu năframa. Desigur se va fi gândit iar la Gheorghe
care " nu mai vine " . . .
Sfăntă iubire de mamă !
. . .

. .

Făcând o mărturisire de conştiinţă declar, că sunt bucuros şi astăzi că
am făcut cursul superior la liceul din Năsăud, unde mi s-a dat şi mie
posibilitatea ca pe lângă studiile ordinare obligatorii să pot învăţa şi muzică
instrumentală, câştigându-mi prin aceasta pe toată viaţa un tovarăş
nedespărţit şi de mult preţ.
Urez din inimă liceului G. Coşbuc din Năsăud mulţi-mulţi ani de
existenţă şi de rodnică activitate.
/"
" V.1vat, crescat, fioreat .
Preot: T. P. Perianu
fost preşedinte al societăţii de lectură în anul 1 903 " 1 4
JUSTJN SOHORCA
14

A.N.B., fond: Liceul .. George Coşbuc " Nâsăud, d. 5/1 939,
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- născut la 23 ianuarie 1 88 1 , în Sângeorz-Băi, j ud. B istriţa
Năsăud, greco-catolic;
- decedat la 1 9 februarie 1 962, la Sângeorz-Băi;
- fiul lui Silviu (preot) şi al Irinei;
- elev la Gimnaziul Superior din Năsăud, în clasele I-II, în
perioada 1 89 1 - 1 893, şi în clasa a III-a, în perioada 1 894-1 895;
- ocupaţia : învăţător pensionat, în anul 1 93 9.

" LA JUBILEUL DE 75 DE ANI AL
LICEULUI "GEORGE COŞBUC " , 1 863-1 938 - IUSTIN SOHORCA

Actul
de naştere şi de botez al liceului român gramceresc " George
Coşbuc " , scos din Matricola conştiinţei Românilor ardeleni şi în deosebi al
celor din Districtul Năsăudului .
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Da, acesta este actul de naştere ŞI de botez al scumpe1 noastre
ALMA
MATER" , care a împlinit 75 de ani .
"
Trei pătrare de veac, pentru noi oamenii înseamnă bătrâneţe cu
întregul ei convoiu de urmări; pentru o instituţiune însă, cum este liceul
nostru cu drag sărbătorit, fiu născut din părinţi atât de sănătoşi, de viguroşi
însufleţiţi, crescut şi ocrotit în decursul timpurilor de vij elii de personalităţi
demne, menit să trăiască o vecinicie, vârsta de 75 de ani înseamnă tinereţe,
energie şi voinţă tare de a muncii fără tocmeală în ogorul Naţiei, abia
desţelenit.
Trei pătrare de veac pentru liceul nostru mai înseamnă trei epoci, trei
faze destul de lămurite, prin cari a străbătut deplin învingător.
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Epoca din tâiu, un timp ce părea liniştit, încrustat totuşi de frământări
felurite, arată faza naşterei, a desvoltărei şi a întărirei sale.
Epoca a doua este timpul vij eliilor, căci viaţa liceului nostru, cuib de
românism integru, a fost atacată atât făţiş, cât şi în coaste. Făţiş prin legile
şcolare maghiare zdrobitoare şi cu scopuri viclene, ce trebuiau aplicate în
învăţământ; în coaste prin atacurile nedrepte date împotriva bazelor sale de
existenţă: Fondurile grănicereşti ştiut fiind, că viaţa liceului se contopeşte cu
viaţa acestor Fonduri.
Aceasta este şi timpul împotrivirei dârze, căci apărarea soartei
acestor Instituţiuni a fost făcută de oameni de seamă, cu suflete pline de
iubire şi de abnegaţiune.
Mulţumită lor şi muncei sincere şi energice depusă de ei, astăzi se
poate spune, că deşi câteva metereze de împotrivire ne-au fost nimicite,
bravii grăniceri nu au fost înfrânţi de nenumăratele şi feluritele uneltiri
duşmane, ci recurgând la ultimele mijloace, au mântuit ce aveau mai scump:
Liceul.
Preşedinţii Comisiilor administratoare ale Fondurilor şi pădurilor
grănicereşti, împreună cu membrii ce le alcătuiau: Vicarii foranei în bună
înţelegere cu directorii liceului, întovărăşiţi în deaproape de Corpurile
profesorale şi de alţi cărturari din Năsăud şi din provincie de pe vremuri, au
format falanga de apărători vajnici, cari cu privirea spre Răsărit, n-au cruţat
odihna, j ertfele personale şi muncile îndreptate spre acelaşi scop: Mântuirea
acestor Instituţiuni de cultură românească.
Mărire Lor !
Epoca a treia este timpul renaşterei liceului, al aşezărei sale pe
bazele tari ale Măritului Stat Român, al îndrumărilor spre o viaţă liniştită şi
al sprijinului celor buni în munca şi dezvoltarea sa în toate directiile.
În adevăr, de la Unire încoace, în viata liceului s-au dovedit mari
paşi spre înaintare.
Mânile harnice şi mintea luminată al celui din tâiu director de după
Unire, I-au readus în ogaşele sale fireşti ; iar directorul de astăzi cu un zel
neobosit, cu o tenacitate admirabilă, având scopuri bine stabilite şi
sistematice, să strădueşte zi şi noapte a-1 pune în ritmul altor Instituţiuni
asemănătoare, făcându-i adaptările şi modemizările necesare.
Având asigurat concursul preţios al Corpurilor profesorale, având
concursul şi sprijinul neprecupeţit al Fondurilor grănicereşti, al Statului
Român şi al tuturor factorilor de bine şi înţelegători, avem toată garanţia că
liceul " George Coşbuc" va deveni un model de Institutiune culturală nu
numai în colţul de Miazănoapte-Răsărit al Ardealului, ci î� întreaga Ţară.
Cu Dumnezeu, înainte !
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Iar noi, cei eşiţi de sub ocrotitoarele aripi ale acestui scump liceu, cei
cari ne-am adăpat mai mult sau mai puţin din izvoarele de lumină, revărsate
de el din belşug, cei ce suntem înşiruiţi pe toate treptele sociale în slujba
Neamului, al patriei şi al Tronului, începând de la Preşedintele Consiliului
de Miniştrii şi Patriarh al României până la cel mai umil învăţăcel de atelier,
cei ce mai avem încă vie amintirea bunilor noştri profesori de pe vremuri,
mânaţi de cele mai curate sentimente de mulţumită, de recunoştinţă şi alipire
firească către acest l iceu, am alergat cu bucurie la sărbătorirea Lui.
Prostemaţi în faţa acestui Altar de lumină şi de cultură românească,
preamărindu-1, îi dorim înaintare, spor la muncă şi fericire deplină, spre
lauda lui Dumnezeu, spre pomenirea vechilor şi bunilor grăniceri şi spre fala
Ţării şi a Neamului în veci de veci !
Sângeorz-Băi, luna februarie 1 939.
Iustin Sohorca, înv. dir. pens. " 1 5

A UREL SOROBETEA
- născut la 1 9 aprilie 1 889, în Sângeorz-B ăi, j ud. B istriţa
Năsăud;
- decedat la 1 3 ianuarie 1 94 7, la Năsăud;
- elev la Gimnaziul Superior din Năsăud, în clasele 1- VIII în
perioada 1 900- 1 908;
- ocupaţia: director la Liceul "George Coşbuc" din Năsăud, în
anul l 939.

Ă
" DOI MERITOŞI DASC LI - A UREL ŞOROBETEA

Anul şcolar 1 9371 1 93 8 poate fi socotit un an al adevăratei reforme
şcolare atât din punct de vedere administrativ şcolar cât şi ceea ce priveşte
educatia elevilor. Datorită acestei reforme administrative şcolare de la liceul
nost�, au fost pensionaţi profesorii : Vasi le Bichigean, profesor şi director,
şi Emi l Mărcuşiu, profesor.
Pensionări1e acestea la şcoala noastră au fost evidenţiate sub forma
cuvântărilor de rămas bun rostit pentru Vasile Bichigean la sfârşitul anului
şcolar 1 93711 938 iar pentru Emil Mărcuşiu la sfârşitul anului şcolar
1 5 A.N.B.,

fond: Liceul " George Coşbuc " Năsăud, d. 511 939, f. 1 37- 1 4 1 .

90

www.cimec.ro

1938 - Jubileu/ liceului grăniceresc " George Coşbuc " din Năsăud

1 938/1 939, totuşi întocmind acest anuar m-am simţit îndatorat chiar şi cu
această ocazie şcoala noastră să-şi arate toată gratitudinea ei pentru domnii
profesori mai sus amintiţi care au sluj it-o cu credinţă şi demnitate atâta timp.
De bună seamă orice instituţie atâta valorează cât slujitorii ei se
identifică cu ea, cu scopul ei, cu demnitatea ei şi dacă aceşti sluj itori nu se
substituie integral cu instituţia pe care o sluj esc, aceasta rămâne o formă
searbădă fără sens, fără viaţă. Şcoala care este laboratorul perpetuu şi
veşnic, unde trebue să se elaboreze integral "forţa dinamică şi creatoare a
individualismului etnic, punându-l în angrenajul asociat al progresului " de
bună seamă trebue să aibă slujitori care să fie " cetăţi deasupra muntelui
stând " . De perfecţionarea acestor slujitori, de gradul de însuşire a tuturor
bunurilor spirituale pe care le revarsă asupra minţii şi asupra sufletelor
şcolăreşti, cum această şcoală prin slujitorii săi să şi j ustifice existenţa,
depinde şi valoarea ei.
Liceul grăniceresc năsăudean s-a bucurat în trecut de un oare care
renume şi s-a veri ficat de-a lungul celor 7 decenii prin majoritatea
absolvenţilor care îi fac cinste. Nu-i mai puţin adevărat însă, că şi profesorii
care s-au perindat în acest timp au fost la înălţimea cuvenită. Caracteristic
este că aproape toţi profesorii şcolii noastre au fost din ţinutul Năsăudului şi
au căutat ca activitatea lor profesorală să fie împletită cu i ubirea acestui ţinut
năsăudean. Între aceşti profesori se găsesc şi aceşti doi pensionaţi: unul
directorul şi savantul profesor Vasile Bichigean şi celălalt profesorul Emil
Mărcuşiu.
Priviţi aceşti profesori în perspectiva timpului parcurs, amândoi cam
de aceeaşi vârstă, de la începutul carierii lor profesorale şi până la sfărşitul
ei, aceşti dascăli au mers pe acelaşi drum al tinereţii, al maturităţii şi al
bătrâneţii .
Cu pensionarea Domniilor lor, aproape toată pleiada generaţiei mai
vârstnice de la liceul nostru este sfărşită.
Directorul Bichigean profesor cu o cultură rară cu pregătire foarte
temeinică, un adânc cunoscător al limbilor clasice, un adevărat duhovnic al
şcoalei, care nu a văzut în şcoală numai o preocupare grăbită ci a căutat să
se j ertfească pentru această şcoală, ne părăseşte după o muncă didactică de
3 5 de ani. Profesor de limba latină a fost dascălul cumpănit şi măsurat în
toată atitudinea sa. Totdeauna dispus a iniţiat pe elevi în clasicismul
antichităţii greco-romane şi pe care totdeauna 1-a socotit cel mai nimerit
drum pentru pregătirea tineretului. Aşa a căutat zi de zi, an de an, deceniu de
deceniu, să însufleţească generaţiilor care s-au perindat Ia această şcoală, un
crez nou . . . crezul muncii, a omenii şi a punctualităţii. Cu toată atmosfera
i spititoare de după război, directorul Vasi le Bichigean, a căutat să rămână
departe de cele materiale şi pe drept cuvânt poate fi socotit apostol al şcoalei
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româneşti, învingând neprevăzutul şi ambianţa păcătoasă de după război, şi
dascălul năsăudean a rămas curat şi cinstit.
Din această împrejurare Vasile Bichigean, a fost şi este socotit omul
de la care întreaga societate românească poate lua exemplu de apărător al lui
,.jus et lex , la umbra cărora şi-a făurit conduita vieţii, în a nu admite nimic
în afară de ceea ce este drept şi legal.
Toate generaţiile pe care le-a crescut la această şcoală, o spun şi
trebue să o spună, că liceul grăniceresc " G. Coşbuc " de la Năsăud se simte
stingherit că nu vă mai poate avea pe mai departe în mij locul său.
Parcă un sentiment de nostalgie mă cuprinde, pe mine, care am
cunoscut întreaga pleiadă a profesorilor renumiţi de la acest liceu, şi văd că
această pleiadă de profesori se răreşte din ce în ce.
Nu pot uita temperamentul potolit al profesorului Mărcuşiu, cea
dintâi condiţie necesară pentru această slujbă de profesor, căci prin
stăpânirea de sine poţi realiza ceea ce îţi cere slujba dăscălească. A căutat ca
ştiinţa matematică de care a fost profesor la acest liceu, să se facă din
convingere sufletească şi nu din ceea ce legile şcolare pot îndemna şi dirija
pe elevi Ia carte. Mulţi au văzut aceasta, poate o scădere, la profesorul
Mărcuşiu, dar eu o admit şi totodată şi admir această lature pedagogică a
profesorului Mărcuşiu, moştenită pare de la antecesorul său, profesorul Dr.
Pavel Tanco, fost profesor la catedra de matematică de la liceul nostru. Ceea
ce i-a caracterizat pe amândoi aceşti profesori, a fost punctualitatea slujbei,
această notă caracteristică a profesorilor bătrâni, care constitue pentru ei şi
un punct de onoare şi de exemplu pentru toţi acei profesori tineri, care
voiesc să le urmeze în dăscălie.
Să dea Domnul ca figurile acestor doi venerabili profesori să fie
imbold şi icoane vii pentru cei ce au ocazie să treacă pragul acestei şcoli. Şi
acum în numele acestui liceu să-mi fie permis a vă arăta toată gratitudinea
pentru ceea ce a-ţi făcut în decursul apostolatului de 35 de ani la această
de educatie natională.
institutie
·
Domnul s ă vă d ăruiască lungă şi mulţumitoare, pentru ca şcoala
noastră să fie proteguită atunci când fiind în necaz, va avea nevoie de sfatul
Domniilor voastre. Î n numele profesorilor şi a elevilor acestei şcoli, vă
doresc toată îndestularea, fericirea şi bucuria de care să nu fiţi lipsiţi
. .
mcw d ata_ " J 6 .
"

16

A.N.B.,

fond: Liceul " George Coşbuc " Năsăud, d. 511 939, f. 1 57- 1 59.
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DILEMELE LUMINĂRII ÎN ORIZONTUL CULTURAL
AL SECOLELOR XVII-XIX
Simona Nicoară
Panorama politică şi religioasă a Europei în secolele XVII-XIX a
fost expresia unor convulsii de mare complexitate, a unor confruntări
intransigente între factori de diviziune, neliniştitori pentru omogenitatea,
echilibrul politic şi spiritual la care visau statele europene. Relaţia
triunghiulară dintre Biserică, Stat şi Societate, acordurile şi dezacorduri le
ei, au fasonat diferit, şi de multe ori contradictoriu, conduitele comunitare. 1
Schimbarea fundamentală care s-a produs în Occident şi ale cărei origini se
regăsesc în reflexele Reformei şi ale Contrareformei, a însemnat substituirea
religiei, - ca principiu de organizare referenţial al societăţii - cu politica, cea
a raţiunii de stat şi a absolutismului luminat, cu ambiţii exclusiviste asupra
ordinii sociale. Cu alte cuvinte, structurile şi obiceiurile religioase sunt
reinvestite exigenţelor principelui, statului şi ordinului social, spre
conturarea unei noi culturi comune, care se dorea superioară barbariei
medievale.
Originile sensibilităţii luminilor se pierd în vechea aspiraţie
religioasă a sporirii credinţei oamenilor, dar ambiţiile secularizante ale
culturii moderne aveau s-o atragă ferm pe terenul profan al modelării
omului, astfel încât, "pe măsură ce spiritul dobândeşte mai multă lumină,
inima dobândeşte mai multă sensibilitate " . 2 Mutaţia lentă, dar profundă a
modernităţii spre prioritatea preocupărilor mondene s-a resimţit diferit şi cu
tensiuni variate în spaţiul european. Faţada luminării interioare, unde
tronează raţiunea bunului simţ, însemna în mediul cultural occidental,
politeţea şi înţelepciunea, hrănită prin acumulare de cunoştinţe. 3
Primele indicii ale unei desprinderi subtile de hegemonia
ecleziastică s-au resimţit şi cultura noastră, înclinată tot mai explicit spre
evaziunea în sensul unor noi valori şi preocupări apreciate de clerici drept
minore, deşi trădau o vădită prioritate spre aspecte profane ! Dar, în spiritul
R ene R emond, R_ eligion et Societe en Europe. La secularisation aux XIX el XX siecle.
Paris, Editions du SeuiL 1 998/200 1 , p. 1 3 .
7
- Ştefan Lemny, Sensibilitate şi istorie in secolul XVIII românesc, S u c . , Ed. Meridiane,
1 990, p. 6.
3 Cf. Alexandru Duţu,
Eseu in istoria modelelor umane. Imaginea omului in literatură şi
pictură, Buc., Ed. Ştiinţifică, 1 972, p. 208.
1

1780-2000,

93

www.cimec.ro

SIMONA NICOARĂ
iconomiei bizantine, pe care ortodoxia a păstrat-o cu consecvenţă, separaţia
fermă dintre sacru şi profan, spiritual şi temporal era de neconceput. Lumea
pentru ortodoxie a însemnat totdeauna hierofanie, adică ornn iprezenţa şi
manifestarea sacrului ! Symfonia tradiţională cu Statul a rămas, de asemenea
o atitudine consecventă a institutiei ecleziastice ortodoxe numai că
perspectivele hegemonice ale puterii temporale au modificat relatiile dintre
cele două instanţe. 4 Î n a doua jumătate a secolului al XVII-lea, no ile condiţii
politice şi economice au favorizat apariţia unei monarhii culturale, care a
tins să concentreze în j urul Curţii activitatea cărturarilor. Într-o lume care nu
era străină, în epoca brâncovenească, de mentalitatea care a produs barocul,
expresie a somptuozităţii, dar şi a grandorii puterii princiare, apare o
confruntare între curtenii, care apelează la Theatrum politicum şi ierarhii
care aruncă în luptă principiile severe din Donatio Constantini şi sentinţele
ascetice reluate din scrierile bizantine. "5 Activitatea culturală, care era în
mod tradiţional - o vocaţie elitară şi princiară - a fost încurajată spre
reconsiderarea vechilor valori, spre o diversificare a preocupărilor
intelectuale. Acestea scapă lent de sub controlul bisericii, fiind modelate pe
accesul la diferite forme de cunoaştere, altele decât cele teologice. Este
vorba de problemele umaniste, străine de cele ascetice pe care consecvent le
promova biserica ortodoxă! Tot mai mulţi cărturari din spaţiul est-european,
chiar şi clerici, deveniseră receptivi la polemici şi lecturi din alte spaţii
confesionale şi manifestau o deschidere spre acea spiritualitate europeană,
cucerită tot mai mult de fi losofia şi ştiinţa modernă. 6 Numai că biserica
creştină, mai ales cea ortodoxă, a predicat consecvent încrederea în
adevărurile revelate, în vreme ce fi losofia şi ştiinţa postulau cu optimism
încrederea în reformarea societăţii, în progres şi în fericire pământeană.
Î ndrăzneala demistificării teologice a sufletului uman a ajuns la noi până în
şcolile şi academiile domneşti din secolul al XVII-lea prin opera lui Theofil
Corydaleu ( 1 570- 1 646), care sugera abandonarea teologiei şi întoarcerea la
natură şi la legile fireşti (naturale n.n.). Th. Corydaleu s-a plasat pe o poziţie
materialistă, şi naturalistă, prea puţin compatibilă cu dogmele bisericii, ceea
'

'

4Cf. 01ivier Gillet, Religion et nationalisme. L 'ideolfJgie de l 'Eglise orthodoxe roumaine
sous le regime communiste. Bruxelles, E d. De l'Universite de Bruxelles, 1 997, p. 37.
5 Al. Duţu, Cărţile de înţelepciune in cultura română, Buc., Ed. Acad. RSR, 1 972, p. 1 06.
vezi, Idem, Umaniştii români şi cultura europeană, Buc, 1 974.
6 Cornel Sigmirean, Istoria formării intelectualităţii româneşti din Transilvania şi Banat in
epoca modernă, Cluj-Napoca, PUC, 2000, p. 3 1 9. Mihaela Grancea, Călători străini prin
Principatele Dunărene, Transilvania şi Banat (1683-1 789). Identitate şi alteritate, Sibiu,
Editura Univ. Lucian Blaga, 2002, p. 1 72.
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ce i-a făcut pe dascălii celor două academii să mai reducă, cu mij loace
teologice, virulenţa viziuni lor sale. 7
Biserica a tolerat tendinţa cărturarilor, unii formaţi la renumite
universităţi italiene, poloneze etc, de a aprecia rolul cultural şi politic al
curţii domneşti. La rândul ei, strategia statului, legată de înnobilarea prin
cultură a fost ataşată unei bune condiţii cărturăreşti şi intenţiei de îndreptare
a moravurilor neamului. Cultura clericală nu a reacţionat vehement atunci
când, la sfârşitul secolului al XVII-lea, s-a manifestat mai clar tendinţa de a
se trasa domeniul puterii profane, un teritoriu cultural-ideologic rezervat
puterii politice. Balanţa culturii începe să încline decisiv în favoarea Curţii
domneşti, în ciuda experienţei tragice brâncoveneşti şi al eşecului politic
cantemirian, pentru ca în vremea principilor fanarioţi sensibilitatea culturală
să fie suficient de deschisă la progresele culturii şi civilizaţiei europene,
atrasă spre secularizare. 8
Criza de conştiinţă a elitelor la cumpăna dintre veacurile al XVI I
lea şi al XVIII-lea a fost mai degrabă o criză d� adaptare, o încercare de
acomodare a noilor valori moderne în tiparele unei gândiri tradiţionale. Dar,
mutaţiile acestea, care se produceau în plan intelectual şi politic au făcut din
această perioadă o matcă din care a gestat lumea modernă în spaţiul
românesc. O lume modernă care, în atmosfera aculturantă europeană, s-a
născut prin răzvrătirea prometeică împotriva ordinii divine şi s-a prelungit
cu lupta omului din lanţul servituţilor naturale, până la eliberarea de
servituţile istoriei şi ale societăţii. I storia umană a devenit o schemă
evolutivă naturală, cu trere ale unei scări în vârful căreia se află civilizaţia
raţională a Occidentului.
Pentru a putea înţelege varietatea deconcertantă a lumii, principiul
divin este treptat înlocuit cu raţiunea umană universală şi omogenă. Idealul
paradigmei clasice era descrierea lumii ca omogenă şi previzibilă după legi
7 Dumitru Popovici, Studii literare, 1, Literatura română in epoca Luminilor, Cluj, Editura
Dacia, 1 972, p. 39-63 . Constantin Litzica, Catalogul manuscriptelor greceşti din Biblioteca
Academiei R o mâ ne, tom 1, Buc., 1 909, miscelanee gr.
680 (208), 7 09 ( 406). Cf. Al.
Duţu, Eseu in istoria modelelor umane. Imaginea omului in literaturâ şi picturâ, Buc., Ed.
Ştiinţifică, 1972, p. 23 3-234. Cf. Vasile Muscă, Vârsta raţiunii. Ipostaz e filosofice ale
iluminismului, Buc., Univers Enciclopedic, 2003, p. 1 47.
Al. Duţu, L a route e l l 'echelle - lmages du devenir historique a u XVI/le siecle. Temps et
changement dans 1 'espace roumain (fragments d 'une histoire des conduites temporelles),
recueil publie par Al. Zub, a l'occasion du XYIIe Congres International des Sciences
Historiques, Madrid, 1 990, p. 83. Idem, Cărţile de Înţelepciune in cultura română, p. 22,
1 06.
Idem, p. 2 1 -22,26. Grigore Georgiu, Naţiune, Cultură, Identitate, Buc., Ed. Diogene,
1997, p. 280-283, 289. Paul Hazard, Criza conştiinţei europene, Buc., Ed. Univers, 1973,
p. 1 1 - 1 2. Pierre Chaunu, Civilizaţia Europei in secolul Luminilor, Buc., Ed. Meridiane,
1 986, p. 26, 6 1 - 1 26.
m.

8

9
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universale. Prin textele filosofilor a început să bântuie fantoma omului
abstract, o esenţă teoretică, o generalizare raţională a însuşirilor umane.
Numai că una dintre lecţiile pe care Europa le-a învăţat din expansiunea
geografică şi culturală avea să fie tocmai cea a relativităţii. Viziunea
relativistă, care considera că nu există un criteriu absolut obiectiv pentru
particularităţile civilizaţiilor s-a opus "fluviului" raţionalist dominant!
Confruntarea religiei cu procesul de raţionalizare, confruntarea credinţelor
religioase cu lumea modernă n-a produs un rezultat univoc. 1 0
Revelaţia este ghidul creştin al cunoaşterii, dar cunoaşterea de sine
nu numai în vederea Eternităţii, ci şi cunoaşterea de sine în privinţa
oamenilor, a vieţii lor, a însemnat o inovaţie în raport cu mentalitatea
tradiţională, prin care destinul păcătătosului era mântuit prin Eternitate.
Dumnezeu era condiţia existenţei, pentru Miron Costin - singur ai dat
vremilor toate să petreacă - dar substanţa temporalităţii este actualizată la
nivelul subiectivităţii umane, adică este însoţită de soartă (jortuna) .
Temporalitatea (vremea) şi fortuna (norocul) sunt cei doi poli, obiectiv,
respectiv subiectiv, ai duratei : Vremea lumii soţie şi norocul alta! (Miron
Costin). Atunci ce mai rămâne din mesajul creştin? Conştiinţa apare sfâşiată
între Revelaţie şi opusul ei hazardul. Radu Greceanu propune etica creştină,
faptele cele bune care să strunească efectele hazardului sub forma păcatului.
Dar Miron Costin nu este atât de tranşant, iar indoiala sa anunţă medierea
raţiunii, mai ales prin descoperirea eschatologiei: cu acele trecute vremi să
pricepem cele viitoare. Istoria nu mai este cea teologică, ci aşa cum aprecia
Constantin Cantacuzino, este una condiţionată de pasiuni şi de instrumente
ale intelectului uman, ceea ce o face atât de relativă. 1 1
Sensibilitatea religioasă ascultase dintotdeauna de un ritm propriu,
dar a fost la fel de dependentă de viaţa intelectuală şi afectivă a societăţii.
Creştinismul a fost orientat către edificarea Cetăţii lui Dumnezeu, - puterea
temporală, fiind gestionară a Cetăţii terestre - de aceea instituţia ecleziastică
a avut mereu sfânta misiune ca prin evanghelizare să pregătească lumea
pentru a deveni o ofrandă acceptabilă pentru Dumnezeu. Barocul tradusese
o deprimare în faţa nenorocirilor şi destinului pământesc, ceea ce putea
însemna întărirea convingerii creştine a deşertăciunii lumii, dar descoperise
şi o duioşie pentru soarta omului ! Se afirma un sentiment nou, cel al
preţmm vieţii, dar şi iluzia fascinantă că lumea pornea pe drumul unei
afirmări pozitive. Milenarismul secularizat face loc speranţei şi curajului

1°

Cf. Le reenchantement du monde, sous la dir., de Peter L. Berger, Paris, Bazard E ditions,
200 1 , p. 1 0- 1 1 .
11
Daniel Barbu, Ecriture sur le sabie. Temps, Histoire et eschatologie dans la societe
roumaine . p. 1 22- 1 23.
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progresului uman, devenit echivalentul terestru al mântuirii, ceea ce a
. . 12
antrenat un reiflux re11gzos.
Secolul al XVIII-lea a fost copleşit de difuzarea spiritului nou,
raţionalist, de progresele spiritului critic, dar şi al necredinţei, prin
cultivarea virtuţilor umane, nu divine. O filosofie raţionalistă, ostilă religiei
revelate, se restrânge deliberat la ceea ce poate surprinde a fi nemijlocit în
sufletul omului. Îndemnul kantian, îndrăzneşte să te serveşti de inteligenţa
proprie (Ce este luminare?, 1 784), adică doar de raţiune, a fost un leitmotiv
al Aujkliirungului, numai că raţiunea critică avea în vedere, deopotrivă
concepţia despre natură şi societate, filosofia, morala şi religia, dar şi
formele instituţionalizate ale prejudecăţilor şi superstiţiilor: statul, biserica
etc. Voltaire a declanşat ostilitatea contra Bisericii, pentru ca enciclopediştii,
să nu mai facă distincţia dintre credinţă şi Biserică, îndrăznind să acuze
religia de a fi un obstacol în calea progresului social politic, moral, etc.
Expansiunea filosofiei raţionaliste iluministe a însemnat configurarea unui
nou ideal de viaţă socială şi de organizare politică. Consecinţa avea să fie
expansiunea unei etici sociale cu caracter utilitarist, îndreptată spre binele
obştesc şi fericirea terestră. 1 3
Influenţa milenarismului modern, care a însemnat secularizarea
regatului lui Dumnezeu în favoarea unui "paradis " terestru a fost posibilă
prin noua antropologie, care, coform viziunii lui Diderot, publicată în
Enciclopedie, omul are o natură proprie, perfectibilă. Raţiunea, ca
dimensiune antropologică, este · pusă în slujba perfecţiunii umane, ceea ce
invită la demolarea critică a tradiţiilor, fundamental religioase. Pentru
iluminiştii secolului al XVIII-lea religiozitatea apare ca o trăire în
emotivitate şi iraţional, în obscurantism şi ignoranţă. Nu se poate omite însă
că viziunea antropologică, raţionalistă a cucerit mentalitatea frustraţilor
sociali, a tuturor straturilor sociale noua lume care se arăta tot mai
deznădăjduită în faţa rigidităţii şi a imobilităţii Vechiului Regim . Este vorba
de pături le sărace, rurale, a negustorilor şi meştesugarilor, a intelectualilor,
cei care au cristalizat în plan cultural mentalitatea modernă.
Creştinism popular uscat şi sec. De-a lungul secolelor XVII-XVIII
datele oferite de categorii diferite de documente relevă o slăbire a
religiozităţii. Creştinii noştri, nota Antim lvireanul, stau împotriva lui

12

P. Chaunu, op. cit. , p. 4 1 9-420.
În conflictul ireconciliabil dintre ştiinţă şi religie, atitudinea filosofiei luminilor
a fost
critică şi sceptică faţă de religie. Dar, cu excepţia i l u m i n is m u l u i francez, cum rem a rc a
Emest Cassirer, ( La philosophie de Lumih·es, Paris, Fayard, p. 1 53) atitudinea critică fată
de religie rămâne, mai degrabă, o eroare obstinată. A l . Duţu, Sinteză şi originalitate in
cultura română, Buc., Ed. Enciclopedică Română, 1 972, p. 1 25 .
13
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Dumnezeu. . şi Sfânta Scriptură zic că sunt basme şi ajlări omeneşti. 1 4
Biserica insista asupra adeziunii la valorile creştine pentru a individualiza şi
absolutiza sacrul, de a separa acest " grâu" roditor de " neghina" profanului.
Numai că la nivel social, frontiera dintre sacru şi profan primea în veacul al
XVII-lea asaltul unor diverse criterii culturale, nu numai a celor propuse de
Biserică.
La nivelul elitelor unitatea dintre timp şi eternitate a fost zdruncinată
sub influenţa spiritului baroc, cel care a inspirat o schimbare de atitudine în
sensul regresiunii valorilor creştine. Oare ce să trece sau îmbătrâneşte in
lume mai curând? Facerea de bine . . apare într-o Istorie a Tării Româneşti
de la octombrie 1 688 până la martie 1 71 7! O meditaţie ca aceasta sugerează
această tendinţă! 1 5 Dacă moartea este soarta fiecăruia, unde este diferenţa
dintre înţelepciune şi nebunie, între bine şi rău? reflecta în acelaşi ton
Constantin Cantacuzino. Într-o societate ţărănească, însă, analfabetă şi cu o
existenţă precară, precum cea din ţările române, se remarcau preferinţele
profunde pentru miracole, minuni, o necunoaştere a misterelor credinţei, de
unde şi o indiferenţă faţă de domeniul spiritual şi de ierarhia ecleziastică.
Religia populară în veacul XVII şi începutul celui următor era bântuită de
" diavoleşti obiceiuri", după expresia lui Neofit al Ungrovlahiei( 1 73 8 - 1 753),
adică era un labirint de viziuni, de care Biserica ortodoxă nu se îngrijora, ba
chiar le ignora. De altfel, legătura directă dintre Biserică şi comunităţi se
reducea tradiţional la riturile de iniţiere: botez, cununie şi moarte ! Penitenţa
şi confesiunea nu erau aproape deloc înţelese în rândul mirenilor. 1 6
Antim lvireanul surprindea, pentru zorii secolului al XVIII-lea un
creştinism popular uscat şi sec, o vocaţie rară a preoţilor şi o tendinţă a elitei
boiereşti de a ignora Sfânta Scriptură. Spiritul creştin al contemporanilor săi
îi părea lui Antim un nume vid şi sec, pentru că preoţii nu erau respectaţi şi
în general chemarea spre viaţa preoţească era considerată un lucru de
nimica. Nici boierii şi nici domnii nu se supuneau timpului liturgic, nu
respectau postul şi sărbătorile! Î n veacul al XVI I-lea Dimitrie Cantemir
mânca frecvent carne în timpul Postului Paştelui! Comportamentul faţă de
Biserică era ireverenţios, mai rău decât pe la cârciume, mergând pînă la
insulta sacramentelor. Spovedania şi penitenţa, postul sunt neglijate, de
vreme ce cei ce păcătuiesc se duc la popă să-i facă sărindariu să li se ierte
păcatele. Restrângerea autorităţii timpului liturgic al parohiei rurale,
.

1

D. Barbu, op. cit. , p. 1 1 0 - 1 1 1 . Cf. Dominique Julia, Problemes de / 'histoire religieuse,
Recherches de Science Religieuse, 58, nr. 4, oct.- dec. 1 970, p. 583.
1 5 D. Barbu, Ecriture sur le sabie. , p. 1 1 1 .
16
Idem, Etica ortodoxă, p. 7 1 . Vezi Toader Nicoară, Transilvania la începutul timpurilor
moderne (/680- 1800). Societate rurală şi mentalităţi colective, Cluj-Napoca, Ed. Dacia,
200 1 , p. 8 1 - 1 1 7.
4
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frecventarea ocazională a sacramentelor a însemnat o altă utilizare a
timpului, ca, de pildă, pentru cârciumă. Necunoaşterea tainelor sfinte ale
euharistiei, a ceremoniei Paştelui, fusese remarcată de Petru Maior, "Proştii
nu ştiu ce putere osăbită socotesc a fi întru acea ţeremonie" . Falimentul
social al timpului liturgic se datora, şi faptului că timpul interior şi conştiinţa
individuală nu izbutesc să devină, ca în reforma catolică, un domeniu de
misiune al Bisericii ortodoxe. Pe firul veacului al XVIII-lea Biserica a
pierdut cursa timpului liturgic din cauza unui anumit izolaţionism identitar
şi doctrinar. 1 7 Abia în a treia domnie ( 1 748- 1 749) în Moldova, Constantin
Mavrocordat a introdus obligativitatea frecventării zilnice a bisericii şi
ţinerea postului marilor sărbători. Nicolae Mavrocordat ( 1 786- 1 790) a
impus clerului serviciul permanent la Biserică şi fidelilor o participare
duminicală la slujbă, ceea ce a dat naştere unei categorii ce se poate numi
creştinii de duminică. Principii fanarioţi, Constantin Mavrocordat,
Alexandru Ipsilanti, Grigore Ghica, Nicolae Mavrogheni au încercat să
reformeze biserica, stabilind noi reguli în alegerea ierarhiei bisericeşti, până
şi reguli ale vieţii monastice etc. 1 8
Lumina credinţei. Mentalitatea creştină tradiţională apare drept
teocentrică, omul fiind la periferia lumii, robul lui Dumnezeu, vierme
păcătos, o fiinţă neaj utorată care are nevoie de mila cerească, adică de
intervenţia permanentă a divinităţii, şi, în fine, de mântuire, adică de iertarea
păcatelor pentru Paradisul ceresc. În manuscrisele slavone termeni de
autodepreciere ca păcătosul, nenorocitul, umilinţă, neputinţă, milostivenie,
smerenie, supunere etc. sunt frecvente, sugerând condiţia omului în raport
cu exigenţele credinţei autentice. Pravoslavnica credinţă înseamna în mod
tradiţional a fi neclintit şi neîmprăştiat la minte, netras de gânduri, tăcut,
mulţumit întru toate şi vitejeşte a suferi ispitele şi întru Dumnezeu a
nădăjdui etc. 1 9 N evoia u nei t ehnici s pirituale a i sihasmului a î ncuraj at u n
punct de vedere empiric depre felul în care poate vieţui omul, aşa cum
demonstrează un manuscris despre isihasm din veacul al XVIII-lea: afară de
fire sau trupeşte, după fire sau sufleteşte, mai presus de fire sau
duhovniceşte, adică după poruncile evanghelice. Acesta din urmă reprezenta
idealul religios, tentaţia urcării pe Scara raiului, la care puteau să se

17 Observaţii asupra slabei frecventări a bisericii sunt semnalate şi la începutul veacului
XIX, prin 1 8 1 4, când un meşteşugar pios nota faptul că oamenii nu participau activ şi
consecvent la viaţa sacramentală a instituţiei ecleziastice. D. Barbu, Etica ortodoxă p. 67-

71 .
18

op. cit. , p. 1 1 0- 1 1 1 .
Apud Traian Herseni, Psihologia c/ericală, în Cultura psihologică românească, Buc.,
Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1 980, p. 70-7 1 , 73. P.P. Panaitescu, Manuscrisele slave din
Biblioteca Academiei R.P. R. voi. 1, Buc., Ed. Acad. R.P.R, 1 959, ms . si. nr. 74 şi 1 3 7.
19

M. Grancea,

.
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încumete, aşa cum preciza o Cazanie sihăstrească din 1 765, doar ce-i ce se
depărtează de amăgitoare lume, să se lepede de dânsa cu totul. 2 0
Viaţa terestră este pentru Biserică deşertăciune, de aceea suprema
virtute creştină însemna lepădarea de lume, de păcate săvârşite cu voie sau
fără voie, aşa cum nota copistul Gavril în Mineii pe luna mai, din anii 1 5341 536. Gavril, care se denumea cu umilinţă păcătosul şi nenorocitul,
surprindea esenţa spiritului creştin, în expresia, lumea aceasta este
trecătoare şi plăcerile ei se risipesc, de aceea omul trebuie să-i fie pe plac
Domnului, iar cel ce face voia lui Dumnezeu rămâne în veci. A fi pe plac
Domnului însemna a te supune şi conforma ordinii naturale şi sociale. 2 1
Desăvârşirea spirituală apare deci ca o desprindere de viaţa socială, cea care
crează prilej ul ispitelor Diavolului. Ideea că omul este fundamental păcătos
se regăseşte pregnant ceva mai târziu, în 1 635, de pildă, când într-un
Tetraevanghel se menţiona " că da hi cerul tot hârtie şi stelele tot diiaci şi
marea tot cerneală şi iarba tot condei, încă n-ar putea scrie păcatele
oamenilor" . 22 În virtutea unei asemenea viziuni Biserica a fost consecventă
în devalorizarea vieţii mondene, adevărata mântuire negăsându-şi împlinirea
în această lume păcătoasă.
Cultivarea înaltă, nu numai ecleziastică, a fost însă o aspiraţie elitară
care însemna şi o autentică educaţie creştină. Luminarea în credinţă era
viziunea bisericii despre luminare, de aceea intenţiile sale culturale au fost
tot mai mult legate de letrizare în măsura unei mai bune cunoaşteri
personale şi în limba sfântă poporului a operelor testamentare în vederea
mântuirii . În prefaţa din Tetraevangheliarul din 1 65 1 editorul cita epistola
Sfântului Pavel către corintieni " în sfânta biserică mai bine e a grăi cinci
cuvinte cu înţeles, decât zece cuvinte neînţelese în limba străină. " În 1 688,
în prefaţa Bibliei se constata că nu mai rămăsese nici un neam care să nu
citească în a lor limbă Dumnezeiasca Scriptură. 23 Traducerea în limba
poporului, întâmpinată de unii prelaţi drept erezie, a dus însă, ca şi la
protestanţi, la un letrism al Scripturii, cu consecinţe asupra dogmei.
Străduinţa unor clerici de a răspunde la nevoile de accesibilitate ale
oamenilor, a însemnat o adevărată reformă prin care credinţa a fost coborâtă
la înţelegerea oamenilor, nu au fost invitaţi oamenii, - de altfel majoritatea
anal fabeti în veacul XVII ! - să se ridice la profunzimile spirituale ale
'
dogmei. S-a deschis calea unei folclorizări teologice care se apropia mai
degrabă de religia trăită decât de cea dogmatică. Oratoriei religioase, care
20

Apud T. Herseni, op. cit. , p. 72-73.
P.P. Panaitescu, op. cit. , ms. si. nr. 266. Cf. Vasile Muscă, Vârsta raţiunii. Ipostaze
filosofice ale iluminismului, Buc., Univers Enciclopedic, 2003, p. 1 23 .
22
P.P. Panaitescu, op. cit. , ms . si. nr . 1 89.
23
Idem, Contribuţii la istoria culturii româneşti, Buc., Ed. Minerva, 1 97 1 , p. 594.
21
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cuprindea cuvântările la sărbătorile bisericeşti, panegiricele consacrate
sfinţilor, predicile exegetice şi cele pe teme morale, se adăugau meditaţiile
personale ale lectorilor. Cultura creştină echivala cu opera de desăvârşire
spirituală personală: aceasta a fost, de altfel şi intenţia planului de tipărituri
din secolele XVI-XVII. Ştim că credinţa iaste pentru auzit, se scria în
Predoslovia Psaltirei de la Bălgrad, (Alba Iulia), din 1 65 1 , iară auzitul iaste

den cuvântul lui Dumnezeu; cuvântul lui den propoveduitură, iară pro�ovedania
trebuiaşte să fie În limbă, să o poată înţelege şi să o ştie ascultătorii. 4 Când a

fost tipărită Biblia din 1 688, Biserica o percepea ca o împlinire culturală, ca
o cale deschisă lecturilor de către credincioşi ! Învăţătura creştină era
considerată o datorie pentru că, " omul fără învăţătură este vită, chiar dacă
face fapte bune, ( . . . ) şi biserica fără cărţi este asemenea chipului frumos
care nu are ochi, adică unei feţe oarbe care nu are lumină" . 25
Alături de cărţile citite la trapeză sau în chilie, de cei ce fugiseră de
lume, - prea ascetice pentru cei ce nu se puteau retrage din lume, ci e rau
prinşi în complicaţiile social-politice ale vremii, precum principele şi
mirenii - au fost tipărite cărţi destinate a fi citite dimineaţa sau cătră seară,
momente care de fapt în mod tradiţional aparţinuseră liturghiei ! 2 6
Biserica a încurajat lectura cărţilor religioase, devenind eficient
aculturantă, după ce multă vreme aceasta era doar apanajul feţelor
ecleziastice. Prefaţând Cazaniile lui Ilie Minia! (Bucureşti, 1 742)
mitropolitul Neofit îndemna astfel; pune-ţi mintea să înţelegi cele ce citeşti
(. . .) că nu numai sufleteşte, ci şi trupeşte vei pricepe cum că multă
cunoştinţă şi mare folos vei dobândi. 2 7 Religia clericilor nu se deosebea
însă prea mult de religia populară, dar nu era modelată pe de-a-ntregul de
aceasta. Clerul rural nu ştia în veacul al XVII-lea şi nici în al XVIII-lea să
scrie şi să citească, de aceea scopul aculturant al bisericii întâmpina în
aceasta o piedică. Luminarea creştină este acum legată de alfabetizare. 2 8
Ignoranţa sau comportamentul corupt al clericilor munteni, de
exemplu, este supus satirei în fnvăţătură de obşte către tot omul cel ce nu-şi
ia seama vorbirii ce vorbeşte sau ce gândeşte, 1 740, dar una dintre
schimbările importante de atitudine în direcţia unei civilităţi creştine o
găsim la mitropolitul moldovean Iavov, în Adunare de multe învăţături. 2 9
24

Apud T. Herseni, op. cit. p. 80.
P.P. Panaitescu, Manuscrisele slave, ms. si. 266. Idem, Contribuţii, p. 364-365.
Al. Duţu, Cărţile de înţelepciune, p. 2 1 .
Apud T . Herseni,
op. cit. . p . 85-86.
.
D. Barbu, Ec .tu sur le sabie. p. 1 1 3. Cf. Roger Chart1er,
Lecturi şi cititori in Franţa
Vechiului Regim, tr. M. Carpov, Buc., Ed. Meridiane, 1 997, p. 1 9.
Civilitatea la începutul secolului al XVII-lea însemna cinste şi cucernicie laolaltă şi
privea atât slava lui Dumnezeu şi m ântuirea, cât şi buna cuvinţă in societate. Ibidem,. p.
.
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Învăţătura bisericească imprimată, de pildă, de Antim lvireanul în 1 7 1 O nu
depăşea prin conţinutul ei elementar, nivelul catehismelor baroce destinate
copiilor! Chiar dacă întâia învăţătură, rămânea bisericească, cel mai popular
a(fabet al credinţei, care era bucoavna, " aduce către cuprindere şi lucruri
trebuinciose în viaţa orăşenească, " un orizont în care sociabilităţile nu mai
sunt prioritar religioase, ci şi economice, culturale, deci profane.30
Bucoavnele conţineau expunerea sub formă dialogată a învăţăturilor
creştine, dar ele erau presărate cu o serie de sfaturi şi cunoştinţe profane, de
istorie, geografie. Ştiut lucru iaste cât folos aduce cetirea cărţilor politiceşti
(adecă lumeşti) cele ce cuprind intru sine multe feluri de învăţături a
bărbaţilor celor înţelepţi, întru toate cele ce sunt de trebuinţă cftre viaţa cea
omenească, mai presus de aceasta îndestulează pe iubitorii de istorii, de
trebuincioasa gheografie şi de alte folositoare ştiinţe. (Învăţătură pentru
tineri, Râmnic, 1 726). Cărţile didactice conţineau reguli de comportare
socială sau !Jfaturi orăşeneşti, manifestându-se o tendinţă entuziastă de
modelare a comportamentelor prin sfaturi gospodăreşti, îndrumări medicale.
etc . 3 1
Luminarea clerului, dar şi a tinerei generaţii prin carte şi şcoală, pe
care o susţinea B iserica trebuia să fie însă tot în folosul ei, pentru părăsirea
obiceiurilor idoleşti. 3 2 Literatura de edificare morală creştină, legislaţia
canonică repudiau şi anatemizau manifestările superstiţioase, ca obiceiuri
rele, demonice. Se ştie că o serie de prelaţi interziseseră popilor să se
îndeletnicească cu vrăj itorii, cu sărbători drăceşti (mitropolitul Sava
Brancovici, 1 675), i ar u n c atehism d in 1 702, P âinea p runcilor c ondamna
mulţimea de obiceiuri păgâne practicate în lumea rurală. 33 Manifestările şi
trăirile de la frontiera sentimentului religios, viziuni , eresuri, vedenii,
blesteme, relicve, icoane miraculoase etc au fost tacit adj udecate şi în
discursul neoficial, popular al bisericii, dar ele sunt consistente în religia
trăită, ceea ce reflectă puternica proximitate a păgânismului. 34
Contrareforma a adoptat o disciplină severă, pentru a extirpa excrecenţele
mult p rea luxuriante ale imaginaţiei populare. În T ransilvania s ecolului a 1
XVII-lea puseu! prozelit calvin împotriva superstiţiilor a găsit un anumit
ecou, de vreme ce sinoadele din 1 673- 1 675 ale bisericii ortodoxe s-au referit
la curăţirea de credinţele deşarte. Rezidurile precreştine, păgâne, precum
credinţele magica-religioase revin cu o forţă imensă, în mediul catolic,
1.

Bianu, Catalogul manuscriptelor româneşti, tom I, Buc., 1 907, p. 625.
3 1 Al. Duţu, op. cit. , p. 32-33.
32 1 . Bianu, op. cit. p. 625.
33 Apud Ovidiu Papadima, Ipostaze ale iluminismului românesc, Buc., Ed. Minerva,

30

.

p,- 78, 81, 86.

1 975,

Bernard Plongeron,
4 Cf. La religion populaire. Approches historiques, sous la dir. de
Paris, Editions Beauchesne, 1 976, p. 71.
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protestant, dar şi ortodox, având forma unui proces de· decreştinare. Despre
superstiţii şi practici magice în Transilvania anilor 1 73 6- 1 73 7 un reverend
protestant pomenea de credinţa în vrăjitorie şi arderi pe rug. 3 5 Dincolo de
Carpaţi se manifesta chiar o toleranţă faţă de imaginaţia populară,
impregnată de miraculos. Î n pictarea bisericilor zugravii ţărani din Muntenia
sau Moldova nu se sfiau să folosească imaginaţia atunci când se inspirau
din apocrife sau cărţi populare, ceea ce 1-a făcut pe un episcop din Vâlcea pe
36
la 1 78 1 să demasce aceste bazaconii care nu sunt primite de pravilă.
Despre un medievalism întârzâiat vorbeau însă şi cronicile populare
muntene din jurul lui 1 800, care pomeneau de misticism, superstiţii, de
credinţele în semnele prevestitoare - epidemiile, cutremurele, cometele,
toate fonnând folclorul religos al crezători/ar, pe care îi combăteau noi
cărturari, precum Budai Deleanu. Vizitaţiunile episcopilor, circularele
episcopale din secolul al XVIII-lea din Transilvania, de pildă, erau prilejuri
prestigioase de epurare a obiceiurilor necanonice, păgâne. Aceste măsuri ale
clerului contra superstiţiilor nu sunt însă o expresie a unui raţionalism
confesional, ci mai degrabă o ofensivă pedagogică a bisericii, tot mai
concurată de celelalte autorităţi social - politice, ideologice, culturale în
expansiune. Balastul de păgânism al religiei trăite nu a constituit un motiv
de îngrijorare până când acest spaţiu putea să intre sub altă autoritate decât a
bisericii. Este vorba de efortul monarhiei administrative şi intelectualităţii,
tot mai angajate în înnoirea valorică şi instituţională, tot mai interesate de
crearea unor mijloace eficiente de control politico-spiritual şi de
uniformizare socio-culturală. Instituţia bisericii nu avusese în veacul al
XVIII-lea, şi nu va avea clară decât pe la mijlocul celui viitor, conştiinţa
dramatică a stăpânirii parţiale a comportamentului oamenilor. Din a doua
jumătate a veacului al XVIII-lea se răspândiseră ideile Enciclopediei cu
privire la superstiţie, ca religiozitate pervertită, idolatră, care corupe relaţia
dintre om şi divinitate. 3 7 Proiectul iluminiştilor, mai ales a celor ardeleni,
atinşi de simpatia raţionalismului, a fost mai ferm în surparea superstiţiilor
norodului prin cultivarea spiritului (Gheorghe Şincai), pe de-o parte, pentru
că ele contraveneau canoanelor bisericeşti, pe de altă parte, pentru că se
ongmau în afara oricărei cunoaşteri raţionale, fiind expediate la coşul
arhaismului, ca anacronice modernităţii .
Călători străini prin Principatele Dunărene, p. l 68.
.ls
1 993, p. 273 .
Amurgul Evului Mediu,
Cum se zugriiveau bisericile in secolul al XVli!-lea şi prima jumătate
36
5-6, 1 967, p. 409.
a secolului al XIX-lea, în Mitropo/ia Olteniei,
p. 2 1 5 .
II
Civilizaţia românească intre medieval şi modern,
Le
Transilvania, p . 1 00- 1 03 . Cf.
3 7 Ibidem, p . 2 1 1 -2 1 2. Cf.
1 960, p.36 1 ;
sentiment religieux en Flandre â la fin de Moyen Âge,
op. cit. , p. 1 68.
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SIMONA NICOARĂ
Lărgirea orizontului cultural. Dincolo de intenţiile politice ale
principelui biserica spera să-şi apropie turma credincioşilor, dar mai ales să
asigure şi să îndrume o cultură omogenă care tindea să intre sub controlul
cărturarilor laici. Cărturarii eleri ci au considerat oportună "direptarea firei şi
a legei " prin sfaturi religioase. Îndreptarea legii ( 1 652) a mitropolitului
Ştefan a fost o iniţiativă curajoasă, menită a ordona viaţa poporului, sub
aspect spiritual şi etic. 3 8 Analizată cu atenţie Îndreptarea . . . este o adevărată
enciclopedie despre om, în care viziunea teologică şi filosofică se împletesc
subtil. Glavele (capitolele) acesteia relevă desprinderea lumii spirituale de
cea naturală, terestră, aceasta din urmă devenind subiectul curiozităţii
cunoaşterii. Naşterea, misterul corpului, al sufletului sunt prezentate în
explicaţii care se detaşează îndrăzneţ de teologie, fiind mai degrabă
naturaliste. 3 9 Î n prefaţa Evangheliei din 1 682 se regăseşte viziunea deistă
despre legile fireşti, care, deşi purced de la Dumnezeu, se desfăşoară
independent de El. O ambiguă viziune deistă o regăsim la Dimitrie Cantemir
care în Monarchiarum physico examinatio ( 1 7 1 4) exprimă o apreciere a
omului şi a naturii, creaţii ale minunatului Dumnezeu, dar o realitate
autonomă, cu "rânduieli ", adică cu premize naturale ! Cantemir credea că
doar unui intelect bine cultivat şi pătrunzător îi este dat să poată intrevedea
şi desluşi de la sine ceea ce înfăptuieşte ordinea neîntreruptă a naturii, după
legea-i proprie. Lumina minţii este văzută de Cantemir ca un dar divin, fiind
călăuzită de lumina dumnezeiască, dar omul şi realitatea terestră se
rotunjeşte în sine, ca un cosmos autonom. Plecând de la revoluţia ştiinţifică
din secolul al XVII-lea cerul şi pământul aparţin aceluiaşi univers şi se
supun aceloraşi legi . 40 Omul este definit într-o Prefa{ă, a lui Şerban
Cantacuzino, la Apostolul ( 1 683) şi apoi într-o Predoslovie (sec. XVIII)
lume mică sau microcosmos, termen inspirat evident de terminologia
ştiinţifică! Această lume terestră zace între alte două lumi : raiul, cu veselă
sănlitate şi iadul, cu boala fliră slinătate, dureri (iată, că bolile apar, cu
prioritate ca izvor de insecuritate, de nelinişte !). În lumea pământeană "sunt
amestecate şi impreunate sănătatea cu boala, bucuriile cu scârbele, dar
până când trliim in lume, se preciza într-un manuscris (secolul XVIII) să
luăm sama şi să judecăm care sunt adevărate şi mai bune, că la voinţa şi

Al. Duţu, op. cit. , p. 1 07 . Virgil Cândea, Raţiunea dominantă, Cluj-Napoca, Editura
Dacia, 1 979, p. 60- 65. Încercarea mitropolitului Ştefan de a reforma clerul prin învăţătură
i-a atras reproşuri din partea preoţimii şi chiar a domnitorului, Matei Basarab, care 1-a
suspectat de vina de a fi fost în legătură cu răsculaţii seimeni şi dorobanţi ! Ibidem, p. 66.
39 Apud T. Herseni, op. cit., p. 1 23 - 1 34.
40 V. Muscă, Vârsta raţiunii., p. 1 45- 1 46, 1 48. Cf. Jean De1umeau, Une histoire du paradis,
Que reste-t-il, du paradis ? tom 3, Paris. Fayard, 2000, p. 467 .
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silinţa omului sunt acestea (subl. n.)". 41 Alegerea liberă, după voinţa umană,
sugerează o viziune antropocentrică, o modelare a eticii active, pe care o
sugerase dej a într-o scrisoare de dedicaţie (la Mărgăritarele lui Ioan
Hrisostomul, 1 69 1 ) a lui Şerban şi Radu Greceanu, a lucra spre binele şi
folosul de obşte. O nouă etică, inspirată de filosofia platoniciană este
sugerată chiar în politică: Ce lucru politic este mai de folos ? Nimica alta
fără cât a face pe toţi buni şi vrednici, scriau fraţii Greceanu, pentru care
toate faptele (lucrările) trebuie să se bazeze pe cunoştinţă şi ştiinţă, opuse
întunericului greşălii. O nouă sugestie, contrară spiritului pasiv ortodox,
care propovăduia retragerea în duh, este aceea conform căreia credinţa . . .făr
de fapte iaste moartă şi sufletul credinţei sunt faptele, cum se preciza în
Prefaţa Evangheliei din 1 682, scrisă de Şerban Cantacuzino. Cu Şerban
Cantacuzino, fratele Stolnicului Constantin Cantacuzino, filosofia cea
cunoscătoare şi lucrătoare se insinuează îndrăzneţ în scrierile religioase. 4 2
Din dorinţa de a se adapta înnoirilor culturale, biserica a lăsat cale
liberă cărturarilor în lărgirea orizontului spiritual cu Paralelele greceşti şi
romane ale lui Plutarh sau un gen de literatură populară, considerată
apocrifă pentru biserică. Când apare Floarea darurilor ( 1 700), Învăţături
creştineşti ( 1 700) sau Pildele filosofeşti ( 1 7 1 3 ), Sfătuiri creştine-politice
( 1 7 1 5 ) etc., biserica nu vedea în ele un pericol, deşi reprezentau o iniţiativă
secularizantă. Creşterea prestigiului unei teologii " fi losofice" inspirată de
Grigore Teologul, Vasile cel Mare şi Ioan Hrisostomul (Gură de Aur) în
veacul al XVIII-lea avea să marcheze cultura ortodoxă. Aceşti Părinţi ai
Bisericii au fost influenţaţi în meditaţii le despre suflet, de filosofia antică,
platoniciană, aristotelică, heraclidiană, stoică etc. Tot în traducere grecească
sunt popularizate în secolul XVIII fragmente din Fericitul Augustin şi din
Toma d' Aquino considerate " foarte folositoare pentru filosofie, mai ales
pentru cea bisericească". 43 Chiar şi unele exigenţe ale învăţăturii în biserică
se schimbaseră aşa încât în Cazan ia, apărută la Viena în 1 793 , textele
provin nu numai de la Sfinţii Părinţi, ci şi de la cei mai aleşi vechi şi noi
41

I. Bianu, G. Nicolaiassa, Catalogul manuscriselor româneşti din Biblioteca A cademiei
Române, tom
Buc, 1 93 1 , ms. rom. nr. 952. T. Herseni, op. cit., p. 78-79, 8 1 .
42 Ibidem. p. 80-82. V .
Georgescu, Contribuţii la studiul culturii juridice româneşti, în
Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie, A. D. Xenopol, Iaşi, I I I , 1 996, p. 2 1 9-22 1 . Cf.
V. Muscă, op. cit. , p. 1 44- 145. V.
Georgescu, Grotius dans la cu/ture juridique
roumaine au XVI/l-e siecle, în Revue Roumaine d 'Histoire, nr. 2, 1 969, p. 227-240. De o
atenţie curioasă, chiar printre feţele bisericeşti o stâmesc principiile juridice ale lui Hugo
Grotius, aşa că pe la începutul veacului al XVIII-lea un ieromonah, pe nume Sava, s- a
încumetat să traducă una dintre operele lui Hugo Grotius, De aequitate, indulgentia et
facilitate.
43 Constantin Litzica, Catalogul manuscriptelor greceşti din Biblioteca Academiei
Române,
Buc., 1 909, ms. gr. nr.353 ( 1 73). Herseni, op. cit., p. 66-67.
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învăţători. În anaforaua mitropolitului Iacob Stamate al Moldovei ( 1 7921 803) privitoare la şcoli (de dinainte de 1 800) acesta recomandă "după cum
zice adâncul Monteschiu (Montesquieu, autorul Spiritului /egilor-n. n.),
toate cele ce sunt au pravilă. Dumnezeirea are pravilele sale, lumea aceasta
materialnică are pravilile sale, minţile cele preste omenire au pravilile lor,
dobitoacele cele necuvântătoare au pravilile lor ( ! ) şi omul are pravilile
sale, pe care şi suflet al politiei le numeşte dumnezeiescul Platon."4 Î n Ţara
Românească, Grigore Râmniceanu, continuatorul operei lui Chezarie, aduce
în prefaţa Triodului său din 1 798, unde elogiază iubirea de înţelepciune şi
de multă ştiinţă, cuceririlor şti inţifice din timpul său, iar în precuvântarea la
manualul său de Logică laudă apropierea de fi losofie şi de ştiinţele cele de
obşte. Se naşte însă şi o reacţie la alterarea mentalităţii religioase prin
expansiunea acestora! Culegerile " filosofeşti" au fost multă vreme cuibărite
în literatura religioasă, pentru că abia la sfârşitul secolului al XVIII-lea s-a
realizat treptat individualizarea disciplinelor intelectuale ! 45 După 1 800, se
resimte în modul cel mai dureros, dispariţia unei culturi comune. Refugiul ei
va fi în conservarea formelor tradiţionale, în conformismul religios, în
construirea unei identităţi naţionale ancorate în istorie şi în limbă.
Pătrunderea viziunilor fi losofice în cultură nu a fost inocentă, mai
ales că unele, precum cele volteriene erau antireligioase ! La începutul
secolului al XIX-lea se resimte deci reflexul unei atitudini, care
dezapreciază influenţa distrugătoare pentru credinţă a cărţilor şi lecturilor
necanonice şi necreştine. Aceasta se amplifică mai ales în rândul clerului
monastic, cel mai fidel apărător al tradiţiei dogmatice. Marile centre
mănăstireşti insistă în promovarea literaturii de învăţături spre mântuirea
păcătoţilor, considerând alternativa laică drept cărţi, istorii şi povestiri de
basme vătămătoare de suflet, cum preciza introducerea la o compilaţie din
1 809 ! Meditaţia asupra decreştinării, prin lipsa pioşeniei la biserică, sidarea
posturilor, domnia păcatului mândriei, etc. venea pe canale livreşti, pentru
meşteşugarul Ioan Dobrescu, autorul unei cronici din 1 8 1 2, prin învliţătura
lui Volter, acela urâtul de Dumnezeu, pe care îl avea păgânii ca pre un
Dumnezeu. Aluzia critică a lui Dobrescu se situează la răscrucea dintre
dezavuarea slăbirii religiozităţii populare până la o atitudine indiferentă, (la
biserică mergem ca la o priveală) pe de-o parte, şi ideologizarea
. . .

44

Ibidem, p. 1 34- 1 35. n spirit antropologie Montesquieu considera drept prejudecăţi, " nu
ceea ce ne Împiedică a cunoaşte anumite lucruri, ci ceea ce ne Împiedică de a ne cunoaşte
pe noi inşine. " Apud Raymond Aron, Les etapes de la pensee sociologique, Paris,
Gallimard, 1 967, p. 6 1 -62.
45 Operele lui Ioan Damaschinul, Maxim Mărturisitorul realizaseră o sinteză între dogma
creştină răsăriteană şi aristotelism sau neoplatonism ! Numai că aceste idei filosofice nu au
contrazis domeniul dogmei, ci I-au dezvoltat! Al. Duţu, Cărţile de înţelepciune, p. 1 7, 24,
30. O. Papadima, Ipostaze ale iluminismului românesc, p. 76-77.
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antireligiozităţii de către spiritele laicizante. Î n 1 83 5 , de pildă, o însemnare,
care nu era clericală, transmitea o reflecţie asemănătoare despre sminteala în
ceea ce priveşte credinţa a unor cărţi care cultivă alte cunoştinţe decât cele
propovăduite de tradiţia bisericii. 46
Despre raţiunea dominantă. Naşterea antropologiei secularizate.
In a doua jumătate a veacului al XVII-lea este evidentă şi în spaţiul
românesc curiozitatea cărturarilor pentru fi losofie şi ştiinţă, pentru ideile
despre raţiunea, demnitatea şi libertatea omului ! Tipărirea Bibliei din 1 688,
se înscrie în criteriile umaniste, cu o atitudine critică faţă de textele clasice,
chiar şi cele confesionale, înlăturând principiul autorităţii ecleziastice în
privinţa canonicităţii textelo·r biblice. De fapt, partea controversată ataşată
acestei Biblii era tratatul De.�pre raţiunea dominantă, a lui Josephus Flavius,
care vorbea despre capacitatea raţiunii de a stăpânii pasiunile, fără
interventii miraculoase, pomenea despre nevoia tăriei morale pentru
înfrunta;ea tiraniei politice. 47 Î n 1 69 1 au fost tipărite la Bucureşti
Mărgăritarele lui Ioan Hrisostomul, în traducerea lui Şerban şi Radu
Greceanu, care proclamau drept lucrul mai bun şi mai dumnezeiesc sub
soare . . . binele şi folosul de obşte şi a povăţui neştine la lumină pre cei ce
trăiesc întru întunerici necunoştinţei şi neştiinţei. 4 8 Aluzia luminării se
referea dej a la adevărul raţiunii, învăţătura raţională fiind cea care duce la
fapte bune, le separă de cele rele. Este limpede că omul, nu mai este ieşit
gata din mâinile Domnului, ci trebuie să se desăvârşească prin învăţătură !
Câştigă teren omul real faţă de care se răsfrânge o viziune optimistă,
viziune care, fără să o nege, marginalizează perspectiva "cerească" . Se naşte
astfel un fel de hermeneutică biblică ce ia o formă intelectuală şi
simplificatoare, o alternativă la cea tradiţională. 4 9
Profilul unei antropologii duioase în sânul teologiei înmugureşte la
1 700 şi în Octoihul, îngrij it de episcopul Mitrofan de la Brăila unde omul
ce/fericit şi cel drept !-au închipuit ca pe un pom, . . . ca măslinul cel roditor,
adică un creator aici pe pământ. Preocuparea pentru viaţa umană terestră
este evidentă, acelaşi episcop precizând în Psaltirea tipărită un an mai
târziu, în 1 70 1 (Buzău) că la cele trupeşti .firescă rânduialâ iaste, că toate
A

46

Ilie Corfus, Cronica meşteşugarului Ioan Dobrescu ( 1 802- 1 830), în Studii şi articole de

istorie , voi VIII. 1 966, p. 34 1 -342.
4 7 Biblia din 1 688 (tălmăcită după cea de la Frankfurt, 1 597) are amprenta criticismului
luteran, dar a devenit ediţia oficială a Bisericii ortodoxe. Textul tratatului Despre raţiunea
dominantă, aşa cum fusese imprimat în Biblia lui Şerban (.wu de la Bucureşti, 1 688) a fost
reeditat de Samuil Micu C!ein în Biblia de la Blaj. din 1 795. V. Cândea, Raţiunea
dominantă, p. 1 5 1 , 1 53, 1 86. Idem, Tratatul despre raţiunea dominanhi, cea dintâi operă

filosofică publicată in limba română, în Viaţa Românească, 1 962, nr. 3, p. 84-89.
48 Ibidem, p. 84-89.
Herseni, op. cit., p. 82-83.
49 Ibidem, p. 84-85.
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mădulările usebită lucrare au, şi fieştecare ca după o datorie oarecare
lucrează Întru cinstea capului. Ca aceluia ce firească stăpânire are, căci
mai mult lucrează În cele fireşti (naturale-n. n). 5° Firea umană, apare ca
realitate naturală care primeşte duhul dumezeiesc în funcţie de calitatea
primitorului, după cum nota mitropolitul Teodosie în Penticostarul din 1 70 1
(Buzău), invocându-1 p e apostolul Pavel. D e altfel, chiar teologia ortodoxă
admitea că mintea omului putea fie luminată de puterea divină, fie umbrită
de cea a Răului. Ideii că omul este făcut din lut, materie perisabilă, i se
adaugă tot mai des "scânteia divină" , ceea ce conferă o demnitate fiinţei
umane. Concepţia despre om ca vieme, cenuşă, pulbere, nimicnicie începe
să nu mai reprezinte principala referinţă, omul fiind considerat capabil de
înţelepciune, de măreţie spirituală. Aşa cum se nota în Molitvelnicul de la
Râmnic, din 1 730, omul este tot mai explicit asemenea lui Dumnezeu, care
"
" pre om au făcut din pământ şi cu al său chip I-au cinstit. Asemenea
reflecţii sugerează o influenţă subtilă a panteismul antic grec, unde lumea se
confunda cu Divinitatea şi era supusă unor legi naturale care transfoma
destinul într-un traseu implacabil. 5 1
Interesului constant pentru suflet a fost prioritar, dar i s-a adăugat
interesul pentru trup, ceea ce era clar un sindrom că nici creştinismul
ortodox n-a putut amâna cuprinderea privirii spre viaţa terestră. Deschiderea
spre lumea pământeană a fost surprinzătoare, aşa că în Predoslovia
Cazaniilor de la Râmnic, din 1 748 omul apare ca parte a unei naturi diverse,
distincte de ordinea transcedentală: " putem cunoaşte că omul şi toate
dihăniile cum se deprind şi se învaţă în vârsta tinereţelor aceleiaşi deprinderi
ţin până întru adânci bătrâneţe, şi numai firea omenească şi a dihaniilor, ci
şi pomii orice fel de roadă vor avea de tineri, aşa şi până la sfârşit". 52 Ideea
unei autonomii a lumii faţă de Dumnezeu exista dej a în teologia gnostică,
ce a oscilat între un raţionalism care încuraja cunoaşterea lui Dumnezeu, dar
şi un agnosticism care a interzis cunoaşterea· lui Dumnezeu în afara
Revelaţiei. Interpretată în spiritul teologiei patristice raţiunea autonomă este
raţiunea omului căzut în păcat, închis în sine, despărţit de Dumnezeu. 53
Pentru raţionalişti acţiunea omenească inspirată de raţiunea imanentă
merge, însă, spre realizarea unor scopuri umane şi sociale.
50

Primatul psiho-fiziologie al capului a constituit o premiză ştiinţifică, dar au existat
viziuni care confereau primatul inimii ca sediu al sufletului (Mysterio, de Ştefan, m itropolit
al Târgoviştei, 1 65 1 ) . Ibidem. p. 79-80, 84. M. Şesan, Teologia ortodoxă in secolul al
XV/Il-lea, în Mitropolia A rdealului, XIII, 1 968, nr. 4-6, p. 278.
51 Cf. Dumitru Gh. Popescu, Teologie şi wltură, Buc., Ed. Institutului B iblic, 1 993, p. 48.
Idem, Transfigurare. s ecularizare. M isiunea B isericii Într-o lume secularizată, în Studia
Universitatis Babeş-Bolyai, Theo1ogia orthodoxa, 39, nr. 1 , 1 994, p. 1 O.
52 Apud T. Herseni, op. cit. , p. 86.
53 D. Popescu, Transfigurare, secularizare, p. l l . D. Popescu, Teologie şi cultură, p. 48.
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Interesul pentru tainele sufletului, dar şi pentru deosebirile dintre
oameni - deosebirea de credinţă, de limbă, de moravuri şi de viaţă, despre
care se scrie într-un Manual din 1 76 1 - relevă o apropiere spre antropologie
chiar pe terenul scrierilor religioase. Pe linia cantemiriană a Gâlcevei
Înţeleptului cu Lumea sau giudeţul sufletului cu trupul, tipărită în greacă şi
română în 1 698, la Mânăstirea Neamţu, un manuscris din 1 786 se referea la
alegerea sufletului cu lumea, pentru că ce iaste mai bun, sufletul sau lumea.
Acelaşi text introduce un sens distinct de interpretarea religioasă, precum
inimă, minte, cunoştinţe, o tentaţie a antropologizării reflecţiei religioase,
contrară isihasmului, care recomanda, aşa cum preciza un manuscris din
veacul XVIII "neclintit şi neîmprăştiat la minte, netras de gânduri, tăcut,
mulţumit întru toate ". Un antropocentrism deschis se reflectă însă la
logofătul Ioniţă, care în Rugă către cititor, din 1 799 pretindea că
"Dumnezeu a făcut pe om mai cinstit şi mai mare decât toate celelalte
"
lucruri (!) ce sunt şi se văd pe lume. 54
La sfârşitul veacului al XVIII-lea apar tot mai dese reflecţii despre
raţiunea şi voinţa umană chiar în sânul clerului, un anume ieromonah
Theotochie nota într-o Precuvântare că "mintea (raţiunea-n. n) nu patima se
"
cade să fie judecător. Stareţul Neamţului, Dositei aprecia, într-o dedicaţie
la Vieţile Sfinţilor, editată începând cu 1 807, expansiunea scrisului, care
devenise necesar după ce "prin lenevirea şi lucrarea celor nelegiuite au
stricat firea ", trebuia să fie în folosul luminării în sens religios.
"Întunerecul cel desăvârşit al neştiinţei însemna pentru cleric necunoaşterea
sfintelor scripturi, cele vechi şi nouă . . . tâlcuitoare . .. învăţătoare de
năravuri . . . povăţuitoare cătrăfapta cea bună " . 55 Mai mult, asemenea texte
nu trebuiau traduse aidoma, ci ţinându-se seama de starea vremii (spiritul
timpului n. n), locului, oamenilor, obiceiurilor. Cartea religioasă devine o
sursă de l iberă meditaţie, de "rumegată socotire ", cum preciza prin 1 809
Petru Maior în Didahii, unde autorul înclină spre îndrumări de factură
pedagogică, civică, decât de natură religioasă ! Cărturarii laici, deşi erau
creatorii unei literaturi religioase monumentale, încep să dobândească o
autoritate cărturărească de sine stătătoare. Se iveşte astfel o cultură şi o
ideologie laicizată, care se detaşează fără ostilitate de o ideologie religioasă,
adică partizană teologiei şi intereselor bisericii ! Cărturarul devine astfel
intelectual, adică se focalizează activ şi prioritar pe rostul omului şi al
societăţii, faţă de cleric, devotat în continuare doar disciplinei teologice.
Pentru ambii însă cetăţeanul devine scop pedagogic! 56

54
55

C. Litzica, op. cit. ,

ms .

gr.

nr.

639 (290). T. Herseni, op. cit., p. 68-69 ' 70-7 1 ' 73 76-77 .

Al. Duţu, Cărţile de înţelepciune, p. 1 07.
5 6 Ibidem, p. 8, 1 1 , 1 09- 1 1 0.
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Cartea de învăţătură începe să prindă chipul unei ideologii naţionale,
care cerea devotament faţă de patrie, naţiune, cultura şi istoria ei. Î n prefaţa
la traducerea după Millot, Istoria universală ( 1 800) Ioan Piuariu Molnar
sugera că istoria putea oferi pilde, de unde tentaţia înlocuirii mitologiei
creştine cu una profană. Literatura de " desfătare" cu dulceaţa cetirii este
invocată pe la 1 797 drept calea de evaziune din " turburarea politicească",
dar se resimte o sensibilitate către fericire găsită în iubire, cheltuirea banilor,
jocul de cărţi. Patima pentru Omu de lume ( 1 8 1 9, Vasile Ghergheli) este tot
răutate, dar noile concepte moderne legate de sensibilitate înlocuiesc treptat
terminologia liturgică tradiţională. O atitudine laică, de critică intransigentă
a registrului religios a însemnat traducerea unor fragmente din Voltaire,
D 'Holbach, Volney, precum cea din 1 820, Feluri de ştiinţe şi păreri morale
şi filosofeşti culese din feluri de cărţi franţozeşti, (tom !-III) . În 1 83 6
Petrache Poenaru recomanda tinerilor, într-un discurs la Colegiul S făntul
Sava să fie demni de noua epocă, să se impregneze de spiritul s ecolului,
care este 5piritul ştiinţei, al păcii, al iubirii de oameni, al supunerei la lege
.
ŞI. 1a cel ce ne guverneaza. 5 7
Lumina raţiunii în secolul XVIII. Aerul filosofic al Occidentului
secolului al XVIII-lea încuraj a interesul spre principii izvorâte din natura
raţională a omului ; ştiinţa, - produs suprem al raţiunii- şi filosofia trebuia să
devină un bun obştesc, răspândite prin carte şi şcoală. Luminarea poporului
ia tot mai mult o culoare ideologică, monarhică, nu numai culturală,
însemnând ieşirea din mizerie şi ignoranţă prin educarea în spiritul
civilităţii, al demnităţii şi al legii. 5 8 Ostilitatea Luminilor faţă de dogme,
prejudecăţi şi instituţii ale unei Lumi Vechi, calificată drept ignorantă, a
încurajat asaltul cultural şi politic contra Bisericii, care pierde monopolul
Adevărului şi al Căii existenţiale, deci întâietatea pedagogică prin şcoală,
carte şi cenzură. Iniţiativa reformistă laicizantă a Statului absolutist a
antrenat însă şi Biserica în efortul Luminării, numai că prin reformele,
Statului absolutist, precum cele tereziene şi iosefine s e d orea u n c etăţean
credincios, devotat coroanei şi intereselor statale. În Principate boierimea
pământeană, tot mai ostilă fanarioţilor îşi alătură dascăli, scriitori ori copişti
care să servească unor idealuri culturale patriotice şi naţionale. Impulsul
luminclrii poporului prin învăţătură, prin accesul la cuceririle filosofiei şi
ştiinţei moderne, nu mm servea credinţei religioase, ci noilor ideologii
politice şi naţionale.

57 ibidem, p. 3 5-36, 40, I l O, 1 1 6 . D. Barbu, Ecriture sur le sabie, p. l 36.
o. Papadima, op. cit. , p. 1 4- 1 5 . În 1 799 a apărut la Pesta Loghica, traducere după

58

filosoful german Fr. Chr. Baumeister; în 1 800 la Sibiu, Filosofia cea lucrătoare
firei lthica şi politica, toate traduse de Samuil Micu.
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Concepţiile despre natură şi societate, despre ordinea de stat, dar mai
ales religia au trecut prin filtrul unei aspre critici. Eliberarea poporului de
eresurile şi credinţele deşarte, copleşitoare în cultura populară, pe care le păstra
în neştiinţa lui însemna ieşirea din obscurantism. ignoranţă şi intoleranţă.
Vechile reprezentări tradiţionale au fost considerate vechituri iraţionale, iar
superstiţiilor, deznădejdiilor, privilegiilor, injustiţiei trebuia să le ia locul
luminarea, fericirea şi bunăstarea poporului, toate aspiraţii profane. Lumea
începe să nu mai desemneze ansamblul patimilor, iar înţelepciunea nu se mai
defineşte doar prin dobândirea cunoştinţelor sfinte şi a virtuţilor creştine. Omul
înţelept, recomandat de biserică era sfântul, iar înţelepciunea lui este un dar
divin! Spiritul iluminist a considerat depăşit acel romantism al sfinţeniei, pe
care îl propovăduia mai ales creştinismul răsăritean, adică nevoia de a vedea
întrupate în om anumite idealuri creştine, mai degrabă ipostaze ale smereniei şi
ale abstinenţei, decât fapte mari puse în slujba exaltării culturii religioase.
Iniţiativele culturale vizau modelarea masei de ignoranţi, în vederea creerii altor
solidarităţi decât cea creştină, dezvoltarea capacităţii umane de a rezolva cele
mai diverse şi complicate situaţii de viaţă. Nu mai este osândită viaţa ca
păcătoasă în sine, pentru că veacul al XVIII-lea a dezvoltat înclinaţia de a vedea
în ceea ce este firesc un element etic pozitiv. Condiţia umană şi sociabilitatea se
conturează astfel ca teme independente şi prioritare în orizontul de gândire al
secolului al XVIII-lea. Armonia socială se realizează prin integrarea oamenilor
în comunitatea cetăţenilor, deoarece "omul este cetăţean, adecă cu alţi
împreună locuitoriu, trebuie să-şi îndrepteze şi să-şi întocmească faptele şi
bucuriile sale" . 59 Cerul divin este tot mai depărtat! Dumnezeu rămâne raţiunea
primă, în calitate de Creator, şi guvernează universul după reguli
(Montesquieu) invariabile create de El. Această viziune iluministă afirmă
inteligibilitatea lumii: lumea şi principiul său Dumnezeu (Natura naturans la
Spinoza) sunt considerate inteligibile. Legile, ca modele raţionale, tind să
reducă astfel, domeniul misterului divin, ceea ce a însemnat de fapt o mare
lovitură dată religiei revelate.
Toate câte se întâmplă se fac după legile cei Dumnezeu le-a dat naturii
dintru început, scria Gheorghe Şincai în Învăţătură firesâi 5pre surparea
superstiţiei norodului. 60 Mentalitatea fundamental deistă a veacului al XVIII
lea, ideea că fericirea umană emană de la Dumnezeu (S. Micu, Legile firei . . .
,

59

S. M i cu, Legile firei, ithica şi politica sau filosofia cea folositoare, Sibiu, 1 88, 3 (8). Al.
Duţu, Cărţile de Înţelepciune, p. 1 7, 1 1 0-1 1 4 . Cf. J. Huizinga, op. cit. , p . 58-59, 62, 292.
60
Gh. Şincai, op. cit. Ediţie de D. Ghişe şi P. Teodor, Buc., Ed, Ştiinţifică, 1 964, p.77.
P.Chaunu, Civilizaţia Europei În Secolul Luminilor, p. 389-390. Vezi Dan. A. Bădărău, O
sută de ani de naturalism În România, laşi, 1 930, p. 42. Naturalismul secolului al XVIII a
devenit o adevărată armă în faţa religiei, prin "inovaţiile" sale asupra unei pretinse origini
antropoide a omului, ceea ce contrazicea flagrant preceptele biblice despre omul ca creaţie
divină!
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1800) sau toate câte au făcut Dumnezeu, cu înţelepciune le-au făcut şi le-au
rânduit (D. Ţichindeal, 1 8 1 4) a stăvilit intransigenţa antireligioasă a
raţionalismului Luminilor în spaţiul românesc! De asemenea, mai ales în
iluminismul ardelean, este atenuată nota individualistă, în favoarea unei
colectivităţi, al folosului de obşte sau binele obştesc ! Spre sfârşitul secolului al
XVIII-lea în spaţiul românesc se produce o anume separare dintre cărturarii
legaţi de aspiraţiile ecleziastice, care se simt legaţi de oglinda clericului şi o
intelectualitate fascinată de progresele cunoaşterii istorice, filologice, ştiinţifice,
dascăli, traducători sau scriitori, atraşi de ideologii politice şi naţionale.
Frontiera dintre cele două tendinţe este permeabilă, unii clerici devin dascăli de
şcoli, dar şi dintre dascăli unii au urmat cariera ecleziastică! Aşa se face că la
noi, între cultura laică şi cea bisericească nu se va contura o prăpastie, numeroşi
clerici fiind receptivi la spiritul veacului. Mitropolitul Moldovei, Iacov
Putneanul în lucrarea sa Cerească floare (1 756) îndemna pur şi simplu ca să-şi
"
dea fieşticare om feciorii la carte" înfăţişând cu simpatie foloasele luminării
minţii. Pavel Aaron episcop între 1 75 1 - 1 764, recomanda clerului din eparhia
sa să-i păzească poporenii de tot felul de nelegiuiri, descântece, vrăjitorii,
jermecătorie etc. 6 1 Chezarie al Râmnicului se arătase intersat de panorama
moravurilor descrise de Montesquieu şi Voltaire, el a tradus în prefeţele
Mineelor sale idei din Enciclopedie, a lui Diderot! Mitropolitul Moldovei Iacov
Stamate citea şi el din adâncul Montesquieu! Clerici ca Veniamin sau Grigore
Dascălul au încuraj at întemeierea şcolilor pentru renaşterea naţională, fiind
toleranţi faţă de conţinutul laic al cunoştinţelor popularizate tinerilor, profund
legate de oglinda cetăţeanului. " De vom asculta noi la cei ce bârfesc se
confesa la 1 8 1 3 un cleric conştient că una dintre tipăriturile sale nu mai
aparţinea integral şi ferm literaturii religioase - tinerimea neamului nostru tot în
întunerec va rămâne, şi nici când nu va ajunge, cum au ajuns alte neamuri, la
lumină". 62
Modelul social al Luminilor porneşte din vârful ierarhiei sociale şi
intelectuale, de la cei culţi, în frunte cu împăratul sau principele luminat,
spre baza piramidei sociale. Spiritul iluminist a fost deci tentat de o
examinare critică şi severă a culturii populare în numele raţiunii, ştiinţei şi
progresului, de pe poziţia unei culturi superioare, de referinţă. De aici şi
îndemnul tipic iluminist de a te perfecţiona pe linie spirituală, dar şi în
profesii utile, de a repudia tot ceea ce este obstacol în calea unui drum spre
fericire. Nu întâmplător literatura iluministă a proliferat manualul bunului
meseriaş, agricultor, comerciant, doctor etc. Marea problemă a iluminiştilor
era ignoranţa populară, dar sub numele ei se înţelegea chiar mentalitatea
religioasă! Î ntr-o scrisoare de prin 1 782, Dissertatio de jejuniis Grecae
-

61

62

O. Papadima, op. cit. , p. 77, 86.
Apud Al. Duţu, op. cit. , p. 3 8 .
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orientalis E cclesiae, Samuil Micu critică postul, considerându-1 î mpotriva
naturii, cu influenţe dăunătoare asupra sănătăţii poporului, arătându-se un
admirator al ţarului Petru al Rusiei care au gonit şi au Împrăştiat negura şi
ceaţa neştiinţei şi a deşerte/ar superstiţii. Nici domnia Ţării Româneşti nu a
rămas indiferentă la superstiţii, aşa încât Alexandru Ipsilanti ( 1 7 74- 1 782)
aprecia că obiceiurile cele pământeşti . . . se împotrivea(u) pravilelor. 63 În
Învăţătura metcifizicii S . Micu considera că legătura lucrurilor. adică
cauzalitatea contravine unor viziuni precum cea a ursitei, atât de răspândită
în mentalitatea populară. Atitudinea faţă de cultura populară se nuanţează la
Samuil Micu atunci când în unele obiceiuri el descoperă moştenirea nobilă a
strămoşilor romani (Scurtă cunăştinţă a istorii rumânilor), tradiţia
rămânând să fie păstrată tocmai de cei lipsiţi de cultură! Ioan Budai
Deleanu, fascinat şi el de tradiţia romană latinistă, critică chiar pe
cărturarii . . . bisericeşti, pentru intenţia de a modifica numele latine ale unor
obiceiuri ţărăneşti ! Ofensiva distrugătoare a spiritului iluminist pornea de la
concepţia că folclorul reprezenta o relicvă arhaică de superstiţii, având
nevoie de sfaturi utile pentru activitatea agricolă sau pentru prevenirea
bolilor. Pentru a-şi împlini vocaţia de povăţuitor al noului spirit raţional
Petru Maior foloseşte calea familiară a predicii, luptând împotriva
prejudecăţilor legate de îngrij irea sănătăţii. 64
Gheorghe Ş incai scria între 1 804- 1 808, Învăţătura firească spre
surparea superstiţiei norodului, despre faptul că cine va învăţa fizica se va
mântui de rătăcirile în care alţii din neştiinţă s-au alunecat. Scurtele poveşti
din 1 78 1 , combătuseră deja credinţa îndeşartă, re ferindu - se nu numai la
superstiţ i i , ci, mai ales la posturi, sărbători, deci la timpul ecleziastic care
trebuia deturnat, în sensul muncii, a datoriei faţă de autoritatea de orice fel.
Oamenii desăvârşiţi, se sugera în Carte trebuincioasă ( 1 785) erau cei care se
uman izează, adică dev in mai bun i, mai c instiţi, mai răbdători pentru propria
comunitate şi patrie, folosind în această direcţie cucernicile năravuri.
Doctrinele teologice asociate cu superstiţi i le au sporit însă dimensiunile tragice
ale raportului dintre om, societate, divinitate, au adâncit opoziţia dintre destinul
existenţial şi cel soc ial. 65
Scrieri le didactice recomandau oamenilor că trebuie nice să cârteascâ
sau de-a sila să aştepte, ci pururea gata sâ se arete a plăti dârile rânduite, sau
şi mai explicit datoria unui bun cetăţean sau supus stă intru aceea că el
stăpânului ţârii sâ .fle credincios, adică cu totul să .fie dat lui. Mesajul c u l turai
şi pol itic iluminist tranfera foarte l impede preocuparea omului către adevăratul
63

64

O. Papadima, op. cit. , p.
Ibidem,

87.

p. 14 - 1 6, 6 1 , 77, 84, 93-95. Pompiliu Teodor,

Interferenţe iluministe europene,

Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 1 984, p. 90 96 .
65 Bogdan Moşneagu,
Barocul postbizantin. Realităţi istorice şi culturale,
Xenopoliana, X, nr. 1 -4, 2002, p. 3 2 .
-
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preţ al omului, s pre dato rinţele de sine însuţi, către stăpânirile sale şi cătră
soţietatea omenească, scria Damaschin Boj incă. Dar acest profil al omului
luminat presupunea o adevărată revoluţie mentală, o secu larizare a valorilor

creştine în favoarea unor valori pol itica-sociale profane. Calea acestui transfer
este mi lenaristă: să gustăm frumuseţiile şi bunătăţile cu care e înavuţit
pământul (Damaschin Boj incă), adică aprecierea şi prioritatea imanenţei în
detrimentrul transcendenţe i ! Anthropologia propusă de P. Vasici cititori lor, deşi
se dorea o ştiinţă despre om, îl m itizează drept făptura cea mai nobilă şi
sublin iază superioritatea Providenţei în raport cu creaturile sale, genialitatea
acesteia în a da libertate omului să se învrednicească de darurile sale. 66
Avansul spiritului şti inţific demolase lent vechea ierarhie a cunoştinţelor şi
valori lor, iar unul dintre principiile prioritare devine "să ţinem drumul drept al
naturii" (Ioan Cantacuzino, 1 807), care seculariza instaţa superioară divină prin
domnia naturi i . Fericirea şi bunăstarea se statorniceşte în fruntea aspiraţii lor
umane. Cel ce ascultă de legea firei se face fericit, iară legea fireşte e cea
dumnezeiască, reflecta într-un spirit deist Samuil Micu. Gândirea i luministă a
pretins dreptul omului la fericire pe pământ, într-o lume apreciată paradisiac,
drept frumoasă lume ( .) plină de lapte şi miere, de nectar şi ambrozie (D.
Ţichindeal). Dacă morala creştină considera că numai prin credinţă se aj unge la
fericire, iluminismul a propus inversarea reperelor, morala social-pol itică
subordonând religia.67
I lum inismul a secularizat viziunea universalistă a B isericii, îmbrăţişând
duios neamul omenesc (D. Ţichindeal), sublimând unitatea şi armonia vieţii
omeneşti, iar cosmopolitismul (universalismul) se îngusta pe măsura invocări
celorlalte solidarităţi, de felul, neamului, naţiunii, patriei. Clerul moldav
cocheta, în veacul XVIII cu volterianismul şi masoneria, cel transilvan se
investea în lupta naţională, prelaţii valahi doreau luminarea poporului,
aristocraţia se ocupa de proiecte de reforme politice. Progresele spiritului laic a
continuat deplasarea lumii viitoare spre imediat. 68 _Tensiunea unei aşteptări
mesianice cu tentă naţională a încurajat descoperirea eschatologiei secularizate
între 1780- 1 820, care ia chipul propăşirii naţiuni i . Un transi lvănean, N icolae
Horga Popovici scria în 1 80 1 Oglindă arătată omului înţelept, în care arăta că
"marea dragoste şi iubire face şi arată acela care se nevoiaşte neamului său a-i
rid ica oameni pricepuţi şi prin a sa săvârşitoare învăţătură ţărani lor haznă,
plugari buni, cărturari înţelepţi, maistori pricepuţi". 69 Mântuirea creştină este tot
.

66

Nicolae Bocşan, Contribuţii la istoria iluminismului românesc, Timişoara, Ed. Facla,
1 986, p. 2 1 5, 227.
67 S. Micu, Legile firei, p. 44. Al. Duţu, Sinteză şi originalitate in cultura română, Buc., Ed.
Enciclopedică Română, 1 972, p. l 27. N. Bocşan, op. cit. , p. 229.
68
Al. Duţu, La route et l "echelle, p.82.
6
9 N . Bocşan, op. cit. , p. 23 1 . O . Barbu, Etica ortodoxă , p. 89-90. Al. Duţu, Coordonate
ale culturii româneşti in secolul XV111, Buc . Ed. Minerva, 1 968, p. 147- 1 5 1 , 338. O.
Papadima, op. cit., p. 77, 88.
,
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Dilemele luminării în orizontul cultural al secolelor XVII-XIX
mai concurată de speranţa fericiri i colective, o fericire strict terestră, o renaştere
a patriei şi a naţiei. Fericirea colectivă capătă sensul unei desăvârşiri
individuale, dobândită prin cunoaşterea raţională şi activitate proprie ! 70 În
Oglindă arătată omului înţelept, 1 807, Horga Popovici "mergerea spre fericire"
însemna dezvoltarea meşteşuguri lor, a neguţătoriei, iar pentru Ţichindeal
(Adunare de lucruri moraliceşti, 1 808) om bun, adică civ i l izat însemna a lucra
pentru folosul omenirei. patriei şi naţiei. 7 1 Cunoaşterea naţiunii devenea
temelia edificiului de cunoaştere (Eftimie Murgu), de aceea obstacolele în calea
emancipării poporului trebuiau sfărâmate ! Prioritatea în acest sens pentru
Ţichindeal era renunţarea la reaua întrebuinţare a unor obiceiuri religioase,
precum posturile, neînsurările, pustinicii le, lepădarea de lume, dar nu nega
datoria norodul ui " să cunoască creştinătatea şi direapta credinţă". Omul nou,
bunul cetăţean al patriei şi al naţiunii trebuia să fie un credincios, credo-ul fiind
naţiunea, poporul ales de Dumnezeu. I ntelectualii interesaţi în luminarea
naţiei, nu au construit însă o cultură anticlericală, ci doar au dorit să capteze
interesul orăşeni lor, dar şi ţărani lor pentru o mentalitate nouă, a omului activ şi
adaptat regul ilor de civilitate, interesat de problemele cetăţi i ! Printre virtuţile
bunului cetăţean trebuia să fie şi aceea de bun creştin, ca fiu al unei naţiuni
creştine !
B i serica devine naţională, idealul creştin se secularizează în raport cu
aspiraţi ile naţionale. Înteresul de a da tineri lor o bună purtare (Scurte
învăţături, Buda, 1 827), se referea nu numai în societate, cât şi la biserică. Dar,
în locul sentinţelor biblice sau a povestirilor din istoria antică, apar tot mai des
portrete istorice (Diregătoriul bunei creşteri, Buda, 1 830, Biblioteca
românească, 1 829- 1 830) sau comentariile social politice ca în manualele de
patriotism. Datoriile bunului creştin ( 1 829) îndemna publicul spre patriotismul
creştinesc, ad ică spre jertfa pentru fericirea concetăţenilor, pentru binele
public. pe care Aaron Florian îl vedea împl init în republ ică. (Patria, patriotul şi
patriotismul, 1 843 ) . 72 Osmoza tradiţională dintre credinţa rei igioasă şi
etnicitate, care s-a prelungit şi în naţiune a făcut din B i serică o instituţie
intrinsecă legată de evoluţia Statului. Identificarea ecleziologică a B isericii cu
naţiunea a avut o uriaşă m iză ideo logică, conştiinţa ortodoxă fi ind necesară
naţiunii, împotriva alterităţilor, adică a acelor de altă lege, naţiunea născându-se
pretutindeni într-un spirit concurenţial.
70 Al. Duţu, Cărţile de înţelepciune, p. 1 1 7 . Vezi Louis Trenard, Pour une histoire sociale
de ! 'idee de bonheur au XVIJI-e siecle, în Annales historiques de la Revolution fi'anr;aise,
1 963, p. 309-330.
71 Al. Duţu, op. cit. , p. 1 1 5- 1 1 6.
72 Ibidem, p. 37-39, 59-60, 1 1 5 . ldem, Histoire de la pensee et des mentalites politiques
europeennes. Buc, Editura Universităţii din Buc., 1 997, p. 220-22 1 , 2 3 5 . N. Bocşan, op.
cit. , p.2 1 4, 2 1 7, 2 1 9, 3 1 2 . Cf. Olivier Gillet, Religion et nationalisme. L 'ideologie de
I'Eglise orthodoxe roumaine sous le regime communiste, Bruxelles, Ed. De I' Universite de
Bruxe1es, 1 997, p. 1 56.
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TINERII ROMÂNI LA GIMNAZIILE BISTRITEI ÎN
VEACUL AL AL XVIII-LEA
'

Remus Câmpeanu
Gimnaziul catolic

Î n 1 7 1 7, generalul Steinville a cumpărat proprietăţile care
aparţinuseră anterior dominicanilor, aducându-i pe piarişti în cetate. Î n anul
următor, aceştia deschideau dej a şcoala catolică, înzestrată atât cu ciclu
elementar cât şi cu clase de învăţământ mediu. Iniţial, instituţia piaristă nu a
fost la fel de frecventată ca şi alte şcoli de pe teritoriul provinciei, dar,
treptat, populaţia şcolară va creşte. Gimnaziul a fost în pericol în anul 1 788,
când s-a propus desfiinţarea uneia dintre reşedinţele piariste, respectiv cea
de la Mediaş sau cea de la Bistriţa. Î n cele din urmă, s-a renunţat la casa
ordinului de la Mediaş, clasele de acolo contopindu-se cu cele din Bistriţa.
După restructurare, numărul piariştilor din Bistriţa s-a ridicat la şapte: u n
paroh, un predicator, un profesor pentru clasele superioare de poetică şi
retorică, unul pentru clasele a doua şi a treia de gramatică, unul pentru prima
clasă de gramatică şi doi pentru clasele a doua şi a treia elementară. Alături
de ei, activa, la prima clasă elementară, un învăţător mirean. Î n noua formă,
procesul didactic s-a reluat în 1 789, fiind organizată, la începutul anului
şcolar, o sărbătoare menită să sublinieze importanţa schimbărilor, la care au
participat mulţi tineri români. Educaţia s-a perfecţionat în regiune într-o
asemenea măsură, încât episcopul catolic a solicitat şefului ordinului din
Ungaria şi Transilvania trimiterea în apropiere, la Năsăud, a încă unui
profesor piarist. În cea mai mare parte a secolului al XVIII-lea, programa de
studiu folosită a fost Ratia Studiorum iezuită, iar ciclul formativ cuprindea
trei clase primare [prima clasă, clasa de legentes sau declinistae şi clasa de
comparatistae sau conjugistae] , trei clase gramaticale [principistae,
grammatistae şi syntaxistae] şi două clase umane [poetae şi rhetores ].
Gimnaziul a funcţionat până în anul şcolar 1 84911 850, aici fiind înscrişi la
studii personalităţi ca Moise Dragoş, Gheorghe Şincai, Andrei şi Iacob
Mureşianu etc 1 •

1

Cf.

Virgil Şotropa, Români la gimnaziul latino-catulic din Bistriţa (/ 729- 1 779), in
Sibiu, 32 ( 1 90 1 ), nr. 1 , p. 3 - 1 7; Ioan Jozsa-Jozsa, Piariştii şi românii până la
Aiud,
p. 1 6-20; 1. Toth-Zoltân, Az erdelyi roman nacionalizmus els6 szazada
Budapest, 1 946, p. 1 68 - 1 69.

Transilvania,
1918,
1 940,
(1 697- 1 792) ,
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Gimnaziu1 era cu atât mai important pentru români, cu cât se situa
într-o zonă cu o consistentă populaţie de această etnie, lipsită de instituţii de
învăţământ mediu proprii . Majoritatea tinerilor aflaţi la studii aici proveneau
din districtul B istriţa şi din comitatele Cluj , Solnocul Interior şi Maramureş,
deci gimnaziul avea, din punctul de vedere al cercetării noastre, un caracter
local. Desigur, existau şi români veniţi mai de departe, din Abrud, Făgăraş
sau din alte părţi ale provinciei, şi chiar un craiovean, Ioannes Feti, ajuns
aici pe la 1 7402 , dar, cu precădere, ei veneau din ţinuturi învecinate, de pe
Valea Someşului sau din zone nordice, de la Baia Mare, Baia Sprie, Onceşti,
Săcel, Tăuţii Măgheruş, Larga, Lăpuş, Băseşti etc3. Între 1 75 7- 1 770, aici au
învăţat 1 7 elevi numai din oraşul Bistriţa, proveniţi, probabil, din cele
aproximativ 1 80 de familii româneşti care locuiau în suburbiile cetăţii4 . Erau
prezenţi în şcoală tineri din familii marcante, greco-catolici sau ortodocşi,
reprezentarea românească fiind apreciabilă, aşa cum ne relevă registrele
păstrate pe perioada 1 729- 1 7795 :
An şcolar

1 72 8/2 9
1 72 9/3 0
1 730/3 1
1 73 1/3 2
1 73 2/33
1 733/34
1 734/35
1 735/36
1 7 36/3 7
1 737/38
1 738/39
1 739/40
1 740/4 1
1 742/43
1 743/44
1 744/45

Nr. elevi
români

1
1
7
6
2
3
1
2
8
3
9

I l

1
12
7
4

An şcolar

Nr. elevi
români

1 745/46
1 746/47
1 747/4 8
1 748/49
1 749/50
1 750/5 1
1 751 /52
1 752/53
1 753/54
1 754/55
1 755/56
1 7 56/5 7
1 75 7/58
1 759/60
1 760/6 1
1 761/62

3
3
7
7
7
5
3
4
10
21
18
29
20
21
19
21

An şcolar

1 762/63
1 763/64
1 764/65
1 765/66
1 766/67
1 767/6 8
1 768/69
1 769170
1 77017 1
1 77 1 /72
1 77217 3
1 773174
1 77417 5
1 77517 6
1 776177
1 7i717 8
1 7i817 9

Nr. elevi
români

19
16
14
12
16
14
17
14
15
8
17
19
18
21
26
23
22

Istoria şcolilor româneşti din Transilvania între anii 1 800-1 867,
Bucureşti, 1 97 1 , p. 1 95 .
3 * * *Monografia municipiului Baia-Mare, voi. 1 , Baia-Mare, 1 972, p . 46 1 .
4 Pompei Boca, Învăţământul românesc din judeţul Bistriţa-Năsăud la mijlocul secolului al
XVlll-lea, în A rhiva Someşană, Năsăud, 3 1 ( 1 976- 1 977), p. 1 29.
5 Virgil Şotropa, op. cit. , loc. cit. Manuscrisul din care autorul a publicat datele poartă titlul
Liber Studiosorum Scholas Pias Bistriciensis ab anno 1 729 frequentantium sed prima
anno -1 774 quemadmodum exquiri poterant inscriptorum die 1 O Noembris Praefecto
Scholarum pro hoc anno P. Emerico a So. Bapt.
2 Nicolae Albu,
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Tinerii români la gimnaziile Bistriţei în veacul al XVIII-lea

Analizând aceste registre, Tonk Săndor demonstrează că cel care le-a
publicat, Virgil Şotropa, a greşit însumând elevii pe ani, pentru că unii
dintre ei s-au aflat în gimnaziu mai mulţi ani consecutivi. Eroarea istoricului
năsăudean s-a perpetuat, datele oferite de el fiind preluate cu oarecare
relativitate şi de către alţi specialişti. Astfel, Ileana Bozac şi Pompiliu
Teodor menţionează pentru perioada în cauză 550 de elevi6, Ladislau
Gyemant se referă la 5 82 de elevi7 , iar Iacob Mârza pomeneşte 580 de
elevi 8 . Refăcând calculele după criteriul numelor, Tonk arată că în perioada
analizată s-au înscris la această şcoală 266 de tineri români, o cifră mai mică
decât cea obţinută de Şotropa. Defalcând frecvenţa pe intervale anuale, 1.
T6th-Zoltan observă că, între 1 729- 1 754, se înregistrau cam 5-6 studioşi
români pe an, iar între 1 75 5- 1 779, 1 8 9 . Dintre aceştia, 1 02 erau de origine
nobil iară, 68 erau libertini şi 64 ignobili 1 0 , mai puţin decât cei 235 de nobili,
1 05 libertini şi 1 78 ignobili depistaţi de Iacob Mârza 1 1 . Chiar şi în condiţiile
unei maxime acribii a cercetărilor, o doză de aproximaţie se menţine, pentru
că deseori numele din registre sunt trecute stâlcit, local itatea de origine şi
confesiunea aceluiaşi elev variază de la un an la altul, în funcţie de atenţia
persoanei care întocmeşte matricolele, iar categoriile sociale de provenienţă
sunt foarte largi şi mereu altele [spectabilis, praenobilis, nobilis, miles,
militans, libertinus, inquilinus, civis, plebeus, subditus, sacerdotes, valachus
etc. 1 2 ] . Există, deci, şi în această zonă, o pătură înstărită românească, destul
de puternică şi cu aspiraţii superioare generaţiilor precedente.
Matricolele publicate de Şotropa pot fi completate cu unele
informaţii depistate în arhivele clujene. Astfel, în anul şcolar 1 797 există o
evide11ţă a elevilor celor trei clase de gramatică, în care, dintr-un total de 29
de elevi, şase erau români, adică 20,6%, provenind din rândul familiilor
grănicereşti, nobiliare, orăşeneşti sau din alte categorii libere 1 3 .
Nici în primele decenii ale veacului al XIX-lea sau în preajma
revoluţiei de la 1 848, gimnaziul nu se va distinge printr-un număr mare de
6

Ileana Bozac, Pompiliu Teodor, Învăţământul românesc din Transilvania in secolul al
şi la inceputul secolului al XIX-lea. în voi. * * *Din istoria pedagogiei româneşti,
voi. II, Bucureşti, 1 966, p. 1 47.
Ladislau Gyemănt, Mişcarea naţională a românilor din Transilvania intre anii 1 790 şi
1848, Bucureşti, 1 986, p. 353.
Iacob Mârza, Şcoală ş i naţiune. Şcolile de la Blaj in epoca renaşterii naţionale, Cluj
Napoca, 1 987 , p. 1 74- 1 75 .
I. T6th-Zoltăn, op. cit. , p. 1 68- 1 69.
Tonk S ăndor, Cadrul formativ al intelectualităţii române din Transilvania, [lucrare în
manuscris], p. 60.
Iacob Mârza, op. cit. , loc. cit.
Virgil Şotropa, op. cit. , loc. cit.
Direcţia judeţeană Cluj a Arhivelor Naţionale, Fond Liceul romana-catolic, dosar 5 .

XVIII-lea
7

8

9
10
11

12

13

nr.
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elevi. În anul şcolar 1 83 511 836, ordinul piarist bistriţean avea şase membri
şi 5 5 de elevi, o proporţie infimă faţă de 82 1 2 elevi piarişti, câţi învăţau în
şcolile din Ungaria şi Transilvania. În 1 836/1 837, s e v or î nregistra 5 5 d e
elevi bistriţeni la un total de 8325 de elevi piarişti; în 1 837/1 838, raportul va
fi de 60 la 934 1 ; în 1 83 811 839, de 42 la 7976; în 1 83911 840, de 60 la 8 1 59;
în 1 840/ 1 84 1 , de 42 la 8276; în 1 84 1 1 1 842, de 46 la 8292; în 1 84211 843, de
46 la 85 1 1 ; în 1 84311 844, de 46 la 825 3 ; în 1 8441 1 845 , de 47 la 8430; în
1 845/1 846, de 45 la 8677; în 1 84611 84 7, de 45 la 8658, iar în 1 84 711 848, de
56 la 9347. Î n tot acest timp, ordinul a funcţionat cu cinci sau maximum
şase membrii, de asemenea puţin, dacă avem în vedere faptul că, în spaţiul
maghiar şi în cel ardelean, existau circa 395-400 de piarişti, dintre care 223225 desfăşurau activitate didactică. Î n clasele elementare ataşate
gimnaziului, erau înscrişi, în deceniul premergător revoluţiei, între 40-48 de
elevi, dar populaţia şcolară din ciclul primar nu era inclusă în evidenţele
globale ale ordinului 14• Î n pofida situaţiei sale modeste, şcoala catolică din
Bistriţa a j ucat un rol important în consolidarea elitelor româneşti din
Transilvania epocii moderne.

Gimnaziul evanghelic

Această şcoală medie s-a întemeiat pe bazele şcolii orăşeneşti
existente în cetate încă de la începutul secolului al XV -lea. Se pare că
nivelul gimnazial a fost inaugurat pe la 1 53 8 , informaţiile despre primul
rector provenind din 1 5 5 1 - 1 552. Conform datelor cunoscute, ciclul de
pregătire cuprindea câte două clase, atât pentru şcoala elementară cât şi
pentru palierul mediu, inferior sau superior. După parcurgerea stadiilor
formative, tinerii puteau urma cursurile teologice organizate aici după model
academic occidental. Î n 1 683, gimnaziului inferior i s-a mai adăugat o clasă,
iar în gimnaziul superior a apărut un al treilea profesor, alături de rector şi
conrector. Odată cu instaurarea regimului habsburgic, presiunile Curţii au
ştirbit prestigiul şcolii, instituţia de învăţământ fi ind nevoită să funcţioneze
14 Vezi Familiae clericorum regularium scholarum piarum provinciae Hungariae et
Transilvaniae, Pesta, 1 837, p. 3 9-40; 1 839, p. 38-39; 1 84 1 , p. 4 1 4 ; 1 842, p. 1 5, 3 8-39;
1 843, p. 1 5 , 38-39; 1 844, p. 1 5 , 3 8-39; 1 845, p. 14- 1 5 , 3 8-39; 1 846, p. 5 , 3 3 -34; 1 847, p. 56, 3 5-36; 1 848, p. 5-6, 3 5 -36; * * * Slaliszlikai jegyzetek. în Nemzeti Tarsalkodo, Kolozsvăr,
1 837, partea a 11-a, nr. 2 5 , p. 398-400; Erdelyi Hirado, Kolozsvăr, 1 840, partea a 11-a, nr.
50, p. 1 96; Aloyius Reesch de Lewald, Universalis schemalismus ecclesiasticus venerabilis
cleri romana- el graeco-calholici saecularis el regularis /ne/iti Regni Hungariae
Partiumque eidem adnexarum nec non Magni Principatus Tramylvaniae, B udae, 1 8421 843, p. 1 246; Nagy Mărton, A Kegyes Tanit6 Rendnek statisztikdja, în Kolozsvari
Szemle. Kolozsvăr, p. 3 3-34, 42-43 .
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cu unu-doi profesori . Temporar, cu greu, situaţia s-a îmbunătăţit apoi, dar,
din 1 786, Iosif al II-lea a introdus o clasă suplimentară de germană şi a
redus din nou numărul profesorilor claselor superioare de la trei , la doi.
Echilibrul activităţii didactice s-a restabilit iarăşi în perioada restauraţiei,
după care media frecvenţei s-a s ituat l a u n n ivel a nual constant d e 3 O de
elevi la cursurile superioare şi 200 de elevi la cele inferioare 1 5•
Dacă în multe alte zone ale principatului, iezuiţii s-au dovedit
agresivi, determinând reducerea activităţii gimnazii lor reformate sau chiar
închiderea lor, în Bistriţa piariştii au arătat mai multă înţelegere faţă de
gimnaziul evanghelic. Din păcate, matricolele acestei şcoli, neoferind
informaţii despre etnia sau confesiunea elevilor, nu pot fi utilizate pentru a
se contura frecvenţa pe naţionalităţi.
În 1 648, clasa superioară cuprindea 30-40 de elevi 1 6 , dar, odată cu
schimbarea regimului politic din provincie şi stimularea prozelitismului
catolic, numărul studioşilor va scădea, între 1 695-1 709, la 1 6, iar în 1 700, la
1 1 . După o scurtă revigorare, involuţia de după războiul curuţi lor devine
vizibilă, de la 3 8 de elevi în 1 7 1 1 , ajungându-se la 29 de elevi în anul
următor. Apoi situaţia se îmbunătăţeşte, în 1 729, în clasa a patra elementară,
fiind nu mai puţin de 1 22 de copii.
În general, media anuală a frecvenţei în clasa superioară a fost, în
perioada 1 640- 1 700, de 25 de elevi, cei mai mulţi în 1 640 [4 1 ] , iar cei mai
puţini în 1 700 [ I l ] . Între 1 70 1 - 1 754, ea va scădea la 22 de elevi, situându-se
dedesubt anii 1 70 1 - 1 707, 1 7 1 3 , 1 723, 1 73 1 - 1 738, 1 742- 1 748 şi 1 75 0- 1 75 1 , iar
peste, anii 1 7 1 0- 1 7 1 2, 1 7 1 7- 1 722, 1 724- 1 729, 1 738- 1 74 1 şi 1 752- 1 754, anii
1 730 şi 1 749 fiind egali cu media. În prima jumătate a secolului al XVIII-lea,
prezenţa maximă a fost înregistrată, în clasa superioară, în 1 7 1 1 [38], iar cea
min imă, în 1 744 [2] .
Clasa a patra elementară a avut, între 1 7 1 7- 1 723, o medie anuală a
frecvenţei de 1 1 8 elevi, ridicându-se, la jumătatea veacului, la 1 50 de elevi,
iar celelalte clase elementare înglobau în jur de 200 de elevi . Din 1 762, la
cele patru clase elementare, patru clase gimnaziale şi o clasă superioară, s-a
mai adăugat o clasă gimnazială. Şcoala evanghel ică a rămas, deci, mult mai
căutată decât cea catolică şi în ea trebuie să fi pătruns, cu siguranţă, şi
studioşi români . Precaritatea informaţii lor despre tinerii înscrişi împiedică
însă analiza statistică pe criterii etnice a frecvenţei. Ceea ce se ştie este că, în
1 759, conducătorul clasei a IV -a se numea Daniel Şoltuţiu, un român, iar ca
el e posibil să fi fost şi alţii17•
15 Vezi Heinrich Wittstock, Kurzer A briss der Geschichte des bistritzer Gymnasiums, în

A nuarul Gimnaziului Evanghelic Bistriţa. B istrita,
1 852, p. 1 -3 1 .
•

1 6 Ibidem.
17 Georg Fischer, Geschichte des bistritzer ev. Gymnasiums A.

Anuarul

8.

bis zu Jahre 1 762, în

Gimnaziului Evanghelic Bistriţa, Bistriţa, 1895-1 896, p. 7- 1 03.
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BURSIERI ROMÂNI GRECO-CATOLICI LA
ŞCOLILE ROMEI (SEC. XVIII-XIX)

Horatiu Bodale
'

Secolul XVIII pentru românii transilvăneni înseamnă începutul
emancipării naţionale în accepţiune modernă, emancipare iniţiată dinspre
arealul cultural religios spre cel politic.
Ca principali promotori ai acestui proces de lungă durată îi regăsim
pe reprezentanţii Şcolii Ardelene, cei care pornind de la discursul ştiinţific al
latinităţii limbii române şi implicit al poporului român, ajung la discursul
naţional bazat pe drepturile inalienabile ale românilor transilvăneni, drepturi
afirmate prin evidenţa istorică, dar neluate în seamă de autorităţi.
Puţin dezbătut de istoriografia modernă, este cert faptul că românii
nu au avut doar greaca sau slavona ca limbi oficiale administrative, ci şi
latina. Dacă existau în secolele XVII-XVIII preoţi care oficiau slujbe,
neînţelegând ceea ce spun, existau preoţi care slujeau în română, iar în
documentele ecleziastice foloseau latina şi italiana. Tocmai din acest punct
porneşte lupta pentru drepturi naţionale a românilor transilvăneni, de la
bătălia pentru limba română. 1
Cel care sesizează pentru prima oară importanţa elementului
lingvistic în afirmarea identităţii naţionale a fost episcopul greco-catolic
Inochentie M icu-Kiein, cel care a dorit să organizeze structural învăţământul
în limba română din Transilvania. Dacă în ceea ce priveşte şcolile
provinciale, acestea nu au existat de facto decât din 1 754 când episcopul
Petru Pavel Aron le pune piatra de temelie la Blaj , iniţiativa constituirii
Blaj ului într-un focar al culturii române, a aparţinut lui Inochentie Micu
Kiein. 2
Prin actul de schimbare-cumpărare a domeniului şi castelului de la
Blaj (3 1 august 1 736), semnat de Inochentie Micu-Klein, se prevedea ca din
suma de 6000 de florini, reprezentând veniturile anuale ale domeniului Blaj ,
3000 de florini s ă fie destinaţi întreţinerii gratuite a viitorilor elevi d e Ia
şcolile din Blaj şi pentru susţinerea a trei români la studii în Roma. Suma

1 Adrian Marino, lluminiştii români şi problema culturii limbii, în Limba română,
nr.6, 1964, p.571 -586.
2 Ion Dumitriu Snagov, Românii în arhivele Romei, Cluj-Napoca, 1 999, p. 28.
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era de 972 de florini anual, iar trimiterea bursierilor se făcea cu acordul
autorităţilor imperiale de la Viena. 3
Prima încercare de a trimite alumni români la Roma a fost în
octombrie 1 736 când Ioan Cotori, Silvestri Calliani şi Petru Carlovari au
sosit la Roma. Neputându-se adapta ritului, studii lor şi vieţii din Cetatea
Eternă, cei trei s-au întors în Transilvania.
Ulterior Silvestri Calliani va reveni la Roma în anul 1 739, alături de
viitorii episcopi Grigore Maior şi Petru Pavel Aron. Ei vor studia în cadrul
Colegiului Urban De Propaganda Fide, studiile durând cinci ani, primii doi
ani fiind dedicaţi filosofiei iar ceilalţi trei teologiei.
Până în 1 774, peste zece tineri greco-catolici vor studia la Roma, iar
apoi se vor întoarce în Transilvania unde se integrează în structurile
ierarhice ale Bisericii Unite. De-a lungul acestei perioade de timp au existat
şi momente în care Curtea de Ia Viena a încercat să stopeze accesul greco
catolicilor români la şcolile pontificale, dar în urma insistenţelor episcopilor
de la Blaj , austriecii vor autoriza studiile la Roma.
Din nefericire, episcopul Inochentie Micu Klein nu a putut să
realizeze eficientizarea formării tinerilor preoţi greco-catolici sub aspectul
educaţiei teologice dar şi la nivelul comunicării în spiritul comuniunii latine.
Acest fapt se datorează exilului fortuit al episcopului la Roma între 1 7451 768, în 7 mai 1 75 1 fiind nevoit să renunţe la scaunul episcopal. Un lung şir
de memorii şi intervenţii în numele dreptăţii românilor transilvăneni vor
pleca din chilia sa de la Mănăstirea Ruteană Madonna del Pascolo devenită
Madonna dei Monti, chilie unde îşi va afla sfârşitul la 23 septembrie 1 768.
În 1 893 ierarhul şi istoricul B isericii greco-catolice, fost bursier la
Roma, Augustin Bunea a vizitat mormântul lui Inochentie Micu-Klein din
biserica Madonna dei Monti, citind inscripţia în piatră pusă de nepotul
episcopului, Ion Micu Clein:
Ioanni Innocentis Lib. Bar. Klein Ion Inocenţiu Liber Baron Klein
Al valahilor, greco-rutenilor şi
Valiachorum,Graec. Rut. et Rase.
rascenilor
Episcop de Făgăraş
Episcopo Fogarasiensi
Care
Qui
A CarloVI Et M. Theresia Romm. Sub Carol al VI-lea şi Maria
Tereza
împărăteasa
romanilor
Impp
Pro Sua Ecclessia Suoque Populo Pentru biserica şi poporul său
După ce a cerut mai multe
Plurimis Impetratis Beneficiis
1
îmbunătăţiri
3 Francisc Pali, Ştiri noi despre primii studenţi trimişi de la Blaj la Roma, în Apulum, XVII,
1 979, p. 470-476.
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Provincia Sancte Pieq. Administrata

Şi a administrat în chip siant
Provincia
De Ecclesia de Patria De Provincia O.M. A binemeritat de la
Biserică, Provincie
Şi Patrie
Tandem Aetate Operisbusq.Confectus În sfărşit, copleşit de vârstă
şi fapte
Cessit Episcopatui
A abdicat de la Episcopie
Obiit IX Kal.Octob.MDCCLXVIII
Răposat la 23 septembrie
1 768 4.
Pe zidul din stânga mormântului, Societatea mormintelor eroilor a pus
în 1 923 următoarea inscripţie:
Celui
Ce a luptat şi suferit
Pentru
Neamul Său
lnocenţiu Klein Micu 5
A vând în episcopii Petru Pavel Aron, Athanasie Rednic sau Ignaţiu
Darabant, luminaţi apărători ai culturii, cu o bună înţelegere a însemnătăţii
filonului latin în ceea ce-i priveşte pe români, B iserica Română Unită va
continua să trimită tineri la Roma din postura de bursieri în cadrul
Colegiului Urban De Propaganda Fide. Astfel vor aj unge la Roma în 1 774:
Ioachim Pop, Gheorghe Şincai şi Petru Maior, prefect al Congregaţiei fiind
Giuseppe Castelli iar Stefano Borgia, secretar.
La 1 5 august 1 775, cei trei alumni români au depus, conform
regulamentului, jurământul faţă de Congregaţie prin care se obligau ca după
întoarcerea în patrie la încheierea studiilor, să trimită la Roma lettre di stato
(rapoarte de activitate) anuale în care să-şi expună amănunţit munca
întreprinsă spre folosul Bisericii Greco-Catolice din Transilvania şi implicit
al catolicismului universal. După 1 770, când Petru Maior şi Gheorghe
Şincai revin la Blaj şi până în 1 794 sunt cunoscute 1 7 lettere di stato ale lui
Petru Maior şi 1 1 ale lui Gheorghe Şincai, toate păstrate în Arhiva
Congregaţiei De Propaganda Fide. După această dată corespondenţa cu
Roma se întrerupe brusc, Petru Maior reluând-o în 1 803 , la ştirea că Stefano
Borgia a fost numit prefect al Congregaţiei. Până în 1 820 când scrie ultima
scrisoare, el a comunicat intermitent fiind identificate în arhive un număr de
1 O rapoarte. 6

4 Augustin Bunea, Din istoria românilor. Episcopul Ioan lnocenţiu Klein (1 729-1 75 1),
Tipografia Seminarului Arhidiecesan, 1 900, p. 268.
5 *** Catolicism şi ortodoxie românească, pe www.istorie/madrid.asp, p. 5 .
6 Ion Dumitriu Snagov, op. cit., p . 34.
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Revenind la perioada romană a celor trei alurnni , aceştia şi-au
încheiat studi i le teologice şi filosofice în 1 779, la 23 ianuarie 1 779
Gheorghe Şincai obţinând titlul de doctor la Academia Sf. Toma din Roma. 7
Această perioadă de cinci ani au încheiat-o cu aprecierile cele mai
favorabile din partea corpului profesoral, având aprobarea şi chiar sprijinul
de a cerceta fără nici o restricţie în cele mai importante biblioteci şi arhive.
Dar pe lângă studiul ştiinţific şi desăvârşirea educaţională, Şincai şi Maior
au cunoscut şi împărtăşit în Roma cele mai înaintate concepte ale sîarşitului
de secol XVIII, întorcându-se în ţară cu idealul de Aufklarer, acela al
luminării maselor prin accesul la cunoaştere şi al colaborării între
intelighentia şi stat, în speţă-monarh, pentru binele tuturor, atât sub aspect
social cât şi sub aspect naţional. Toate aceste idei s-au dorit puse în realitate
de Iosif al II-lea ( 1 780- 1 790), dar după moartea sa, sub presiunea claselor
nobiliare aceste reforme îşi vor pierde consistenţa.
La 20 martie 1 779, secretarul Congregaţiei De Propaganda Fide,
Stefana Borgia anunţa Episcopia din Blaj că cei trei alumni care şi-au
încheiat studiile au dat dovadă de cucernicie şi aplecare spre ştiinţă, astfel
încât se întorc în Transilvania, recomandarea de final fiind aceea ca
episcopul " să nu aibă nici o îndoială asupra lor şi să primească nota de faţă
cu toată încrederea" . 8
Conform normelor iosefiniste de despridere organizatorică de Roma,
la 2 1 noiembrie 1 78 1 , împăratul austriac Iosif al II-lea a decis interzicerea
trimiterii de noi bursieri la Roma, hotărând ca suma destinată întreţinerii
acestora să se folosească pentru nevoile Seminarului Greco-Catolic din
Blaj . 9
Astfel se încheie o perioadă de peste patru decenii în care datorită
iniţiativei episcopului Inochentie Micu Klein, a înţelegerii şi insistenţei
urmaşilor săi pe scaunul episcopal, a fost posibilă formarea unei noi
generaţii educată într-un spirit latin iluminist 1 0, generaţie din care s-au
desprins Gheorghe Şincai şi Petru Maior, fondatori ai Şcolii Ardelene.
Se poate afirma fără tăgadă că generaţia formată la Colegiul Urban
De Propaganda Fide din Roma sau la Colegiul S f. Barbara din Viena
(Samuil Micu) s-a constituit în iniţiatoarea pledoariei naţionale a românilor
transilvăneni, pledoarie susţinută la nivelul intelectualităţii moderne,
promotoarea unor idei naţional-politice cu semnificaţii avangardiste.
7

Nicolae Albu, Istoria învăţământului românesc din Transilvania până la 1800, B laj,
1 944, p.VI.
8 D. Găzdaru, Contribuţie la relaţiile lui Grigore Maior, Gheorghe Şincai şi Petru Maior cu
Roma, Iaşi, p . 5.
9 Cornel Sigmirean, Istoria formării intelectualităţii româneşti din Transilvania ş i Banat în
eţoca modernă, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2000, p. 1 9 .
_
1 Iacob Radu, Foşti elevi uniaţi a i şcoalelor din Roma, Bemş, 1 929, p . 1 0.
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Exemple în acest sens sunt strădaniile unor personalităţi precum
episcopul Petru Pavel Aron care în dorinţa de a susţine dezvoltarea culturii
române a lăsat întreaga sa avere pentru bunul mers al şcol ilor din Blaj şi
pentru întreţinerea a opt tineri greco-catolici la Colegiul Urban De
Propaganda Fi de din Roma (dorinţă nematerializată însă) 1 1 , în acelaşi scop
cumpărând cu suma de 32.000 de florini domeniul B ethlen de la Cut.
Episcopi precum Grigore Maior sau mai târziu Ioan Bob ( 1 802), vor înfiinţa
la rândul lor fundaţii menite să sprijine financiar, prin acordarea de burse
sau stipendii parţiale, elevii şi studenţii români din Transilvania să studieze
la girnn azii, colegii şi universităţi atât din Imperiul habsburgic dar şi
dinafara acestuia.
Se crează astfel la Blaj o adevărată tradiţie în cea ce priveşte grija de
educaţia tinerilor români în şcoli de renume, Biserica Greco-Catolică
administrând în acest sens o serie de fundaţii patente financiar, create de
personalităţi ale intelectualităţii greco-catolice precum: Petru Maior, Paul
Muntean, Simion Romatzai, Marin Micu, Constantin Alutan, Constantin
Papfalvi, Alexandru Şterca Şuluţiu, Ioan Vancea, Victor Mihaly, Augustin
Bun ea.
Din păcate aşa cum am precizat, după 1 78 1 şirul bursierilor români la
Roma se întrerupe datorită interdicţiilor iosefine reluându-se abia după 1 855,
când Papa Pius IX hotărăşte să acorde noii Mitropolii de Alba-Iulia şi Făgăraş
un număr de patru burse destinate studiilor filosofice şi teologice la Roma.
Printre primii care au beneficiat de aceste burse au fost viitorul
episcop de Gherla, Ioan Szabo şi viitorul mitropolit Victor Mihaly de Apşa,
cel care îşi va susţine la Roma, teza de doctorat în teologie, în anul 1 863. 1 2
Anul 1 85 5 înseamnă depăşirea a peste şaptezeci de ani în care
Biserica greco-catolică nu a mai trimis nici un bursier la Roma, fundaţiile
greco-catolice fiind nevoite să-şi îndrepte sprijinul material în special spre
studenţii din interiorul Imperiului habsburgic, din universităţi precum cele
din Budapesta, Praga, Viena, Bratislava, Graz, Cluj, Kosice dar şi dinafara
imperiului precum universităţile din Germania (Heidelberg, Berlin, Leipzig,
Munchen), Belgia (Bruxelles, Liege, Gand), Franţa (Paris), şi Elveţia
(Berna, Geneva, Zurich). După 1 85 5 românii transilvăneni vor continua să
studieze la aceste universităţi, însă viitorii ierarhi greco-catolici se vor forma
la Roma în cadrul Colegiului Sf. Athanasie iar din 1 898 la Colegiul Urban
De Propaganda Fide, reluând astfel tradiţia fruntaşilor Şcolii Ardelene.
În perioada 1 867- 1 9 1 8 la Universitatea Pontificală Gregoriană vor
studia peste treizeci de tineri români greco-catolici transilvăneni .

11

12

Ioan Antonelli, Breviariu istoricu alu şcoaleloru de in Blasiu, Blaj, 1 872, p. 5 .
Cornel Sigmirean, op. cit., p. 35-36.
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Bursele nu se acordau anual, un loc de bursier devenind eligibil
atunci când unul dintre bursierii prezenţi la Roma îşi încheia studiile şi se
întorcea în patrie, având asupra sa situaţia şcolară şi recomandarea
rectorului Colegiului Sf. Athanasie întărită de prefectul Congregaţiei De
Propaganda Fide. În acelaşi timp prefectul Congregaţiei trimitea
Mitropolitului de Alba-Iulia şi Făgăraş şi Consistoriului Mitropolitan, o
scrisoare oficială prin care informa faptul că deoarece un anumit alumn şi-a
încheiat perioada de studii cu un anumit calificativ s-a creat astfel
posibilitatea, pentru următorul an universitar, de a fi trimis un alt bursier la
Roma. 1 3
Mai exista posibilitatea, devenită deseori realitate c a unul dintre
bursieri să-şi întrerupă definitiv studiile din motive personale sau de boală,
locul respectiv putând fi ocupat de un alt bursier. 1 4
Întregul proces al formalităţilor necesare acordării unei burse se
întreprindea la nivel episcopal, fiecărei episcopii sufragane fiindu-i
repartizate câte o bursă. 1 5
Candidaţii erau selecţionaţi din rândul elevilor c laselor terminale ale
gimnaziilor greco-catolice din Transilvania, departaj area făcându-se pe baza
rezultatelor la învăţătură, dar şi printr-un examen susţinut în faţa unei
comisii profesorale. Concluziile acestei comisii erau prezentate episcopului
care la rândul său îşi da avizul, înaintând apoi numele candidatului propus,
Consitoriului Mitropolitan şi Mitropolitului, spre aprobarea finală. 1 6
Condiţia sine qua-non pentru a putea accede la aceste burse, era
aceea ca testimoniul scolastic (matricola) din anul şcolar precedent să aibă
calificativul maxim-eminentia. Alte condiţii colaterale, necesare dar nu
obligatorii erau acelea ca atestatul (certificatul) medical să releve o condiţie
fizică bună, candidatul să provină dintr-o familie greco-catolică cu tradiţie şi
să existe o recomandare din partea unui preot greco-catolic din localitatea
natală a candidatului.
De asemenea candidatul trebuia să-şi exprime în scris opţiunea de a
studia la Roma, iar mai apoi să completeze un formular tip al Congregaţiei
De Propaganda Fide, formular în 1 3 puncte în 1 874, extins la 1 4 în 1 9 1 0,
puncte formulate sub forma unor întrebări legate de familie, credinţă, stare
de sănătate sau nivel intelectual. 1 7

1 3 Arhivele Statului, Direcţia Judeţeană Alba, Fondul Mitropolia Greco-Catolică Unită de
A lba-Iulia şi Făgăraş, Doc. 261 5/1 875, fila 4.
1 4 Arhivele Statului, Direcţia Judeţeană Alba, op. cit., Doc. 1 53411 870, fila3.
1 5 Arhivele Statului, Direcţia Judeţeană Alba, op. cit., Doc. 335 1/1 877,filal 9 .
16
Arhivele Statului, Direcţia Judeţeană Alba, op. cit., Doc. 3 1 59/1 874, fila 3.
17
Ibidem, p . 8.
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Toată această documentaţie complexă era trimisă dinspre Mitropolie
spre Roma, unde în urma unor analize, Prefectul Congregaţiei De
Propaganda Fide îşi exprima acordul sau dezacordul în legatură cu
trimiterea respectivului candidat la Roma, pentru a studia în cadrul
instituţiilor pontificale universitare.
Odată cu acest acord, Congregaţia De Propaganda Fide se obliga să
suporte cheltuielile de masă şi cazare ale bursierului, pe toată durata şederii
sale la Roma.
După acordul prefectului, episcopia sufragană propunătoare trebuia
să acorde noului alumn, suma de 300 de florini, din care 1 50 erau folosiţi
pentru plata drumului spre Roma, iar ceilalţi 1 50 erau încredinţaţi spre
păstrare Rectorului Colegiului Sf. Athanasie (Grec), entru a fi folosiţi de
bursieri la întoarcerea acasă, dupa încheierea studiilor. R8
Au existat cazuri, şi nu puţine, în care episcopiile au renunţat la
trimiterea unui bursier la Roma pentru respectivul an universitar, datorită
lipsei celor 300 de florini necesari drumului spre Roma şi înapoi spre patrie.
Este relevant cazul din 1 877, cînd episcopul de Gherla, Mihai Pavel îi aduce
la cunoştinţă mitropolitului Vancea că nu deţine fondurile necesare trimiterii
tânărului Ştefan Cicio Pop, la Roma. Episcopul Pavel îl roagă pe
Mitropolitul Vancea să intervină pe lângă cardinalul Franchi, în favoarea
păstrării locului vacant pentru Episcopia Gherla, pentru anul universitar
următor, 1 878-1 879. 1 9
Răspunsul cardinalului Franchi va fi favorabi l în acest sens, lucru
confirmat de scrisoarea din 1 5 martie 1 878. 20
Astfel se explică situaţii de genul celor în care existau perioade, în
care deşi numărul burselor va creşte de la 4 la 5, totuşi la Roma studia un
singur bursier, sau cel mult doi ( 1 882 - Dimitrie Radu, Augustin Bunea).
Desigur existau şi perioade, mai ales după 1 900, în care cele 5 locuri sunt
considerate insuficiente, aspect sesizabil în scrisoarea din 3 iulie 1 905, a
alurnnu lui Ioan Coltor către Mitropolitul Victor Mihaly: " Excelenţa Sa
Prefectul S fintei Congregaţii De Propaganda Fide şi-a exprimat dorinţa de a
ridica numărul alumnilor romani de la 5 la 1 0" , acest deziderat
21
nematerializându-se însă.
După acordul prefectului ş i primirea celor 3 0 0 d e florini, următorul
pas al bursierului, era plecarea spre Roma, prezentarea în faţa Rectorului
Colegiului Sf. Athanasie iar din 1 898 a rectorului Colegiului Urban,

18

Arhivele Statului, Direcţia Judeţeană Alba, op. cit., Doc. 2969/1 875, fila 3.
Arhivele Statului, Direcţia Judeţeană Alba, op. cit., Doc. 3679/1 877, fila 2.
20
Arhivele Statului, Direcţia Judeţeană Alba, op. cit., Doc. 957/1 878, fila 2.
21
Arhivele Statului, Direcţia Judeţeană Alba, op. cit. , Doc. 4294/1 905, fila 1 .
19
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înmatricularea în noul an de studiu al Universităţii pontificale şi începerea
efectivă a cursurilor.
Durata studiilor a fluctuat între 4 şi 6 ani, dar majoritatea alurnni lor
români au stat 5 ani la Roma. Primii doi ani erau dedicaţi filosofiei, la
sîarşitul acestora susţinându-se un examen de licenţă, apoi de obţinere a
gradului 1 de doctorat iar în cele din urmă pentru obţinerea titlului de doctor
în filosofie. Diploma de doctor se înmâna într-un cadru festiv, de către
Prefectul Congregaţiei De Propaganda Fide, după depunerea jurământului
de probitate. 22
Următorii trei ani erau dedicaţi cercetării teologice si parcurgerii
ordinelor sacre, mai precis a drumului spre hirotonirea ca preot. Acest drum
spre marea taină a preoţiei însemna o serie de examene şi sacramente
pentru a deveni lector, mai apoi subdiacon şi diacon, iar în cele din urmă
preot. Un exemplu concludent în acest sens îl constituie viitorul m itropolit
Vasile Suciu, iar şirul exemplelor poate continua. 23
La sîarşitul fiecărui an universitar, bursierul era obligat să trimită
episcopiei care-i conferise bursa un certificat autentificat de rectorul
colegiului, certificat menit să releve rezultatele obţinute în respectivul an
universitar. 2 4
După încheierea studiilor, alumnii se întorceau în ţară, pentru a-şi
începe misiunile ecleziastice, încredinţate de Biserica greco-catolică, mai
ales că în Transilvania se resimţea lipsa acută de preoţi cu o bună pregătire
dogmatică.
Viaţa de zi cu zi a alumnilor români din Roma era pigmentată printre
diversele cursuri şi examene, de numeroase excursii în j urul Romei, de
vizite de studiu la o serie de monumente creştine sau de cercetarea cărţilor
sfinte. Legat de acest din urmă aspect trebuie spus faptul că la sfărşitul
secolului XIX, bursierii greco-catolici din Roma resimţeau acut lipsa unor
cărţi de cult scrise în română cu caractere latine. Alumnul Augustin Bunea
face cunoscut acest lucru Mitropolitului Vancea2 5 , a cărui măsură imediată
va fi donarea în 1 882, către biblioteca Colegiului S f. Athanasie a unui
Apostolier, un Liturghier, două Orologiere şi un Octoih, toate scrise cu
caractere latine, cu litere groase şi legate in piele solidă. 2 6
Un motiv foarte serios pentru care tinerii alumni români îşi doreau
cărţi de cult tipărite cu caractere latine, consta în faptul că slavii aflaţi în
Colegiul Sf. Athanasie, în special rutenii, susţineau că din moment ce cărţile
22

Arhivele Statului, Direcţia Judeţeană Alba, op. cit., Doc. 4403/1 884, fila 1 .
Arhivele Statului, D irecţia Judeţeană Alba, op. cit., Doc. 2 8 1 7/1 895, fila 3.
24 Arhivele Statului, Direcţia Judeţeană Alba, op. cit ., Doc. 3503/ 1 882, fila 2.
25 Arhivele Statului, Direcţia Judeţeană Alba,. op. cit., Doc. 624/ 1 884, fila 2.
26 Ibidem, fila 3.
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de cult ale români lor sunt scrise în grafie chirilică, români i nu sunt altceva
decât slavi şi nicidecum latini. 27
Marea schimbare în viaţa bursierilor români, va fi mutarea lor în
1 898, de la Colegiul Grec Sf. Athanasie la Colegiul Urban. Îngrijorarea
românilor a constat în tentativa din 1 896, de a fi integraţi în noul Colegiu
Rutean, nemulţumirea fiind exprimată de alumnul Vasile Suciu într-o
scrisoare către Mitropolitul Mihaly, în care îi aduce la cunoştinţă starea de
lucruri şi de ce români i nu pot fi incluşi în Colegiul Rutean. Vasile Suciu se
teme că românii vor fi obligaţi să înveţe limba ruteană, ceea ce va duce la
deznaţionalizare, iar vechile animozităţi ruteano-bucovinene, vor duce la un
conflict deschis între români şi ruteni. În plus datorită faptului că rutenii nu
se situau printe cei mai silitori studenţi din Roma ei se vor constitui într-un
exemplu negativ pentru români, ceea ce va duce la o proastă faimă a
Bisericii Române Unite din Transilvania. 28 Întreaga ierarhie greco-catolică
română ia poziţie în acest sens printr-o serie de scrisori şi petiţii către
Nunţiatura din Viena şi Prefectul Congregaţiei De Propaganda Fide,
rezultatul fi ind o soluţie de compromis şi anume mutarea românilor în 1 898
din cadrul Colegiului grec în Colegiul Urban. 2 9
Dacă a fost sau nu a fost o soluţie bună în ceea ce priveşte instruirea
şi formarea intelectuală a alumnilor români, rămâne o chestiune pe marginea
căreia se poate argumenta atât pro cât şi contra. Promotorii curentului
latinizant din cadrul B isericii greco-catolice au susţinut deschis această
incorporare a studioşilor români în cadrul Colegiului Urban, din perspectiva
faptului că acesta reprezenta standardul învăţământului rel igios pontifical, în
timp ce adepţii păstrării tradiţiei orientale vedeau în Colegiul Urban, un
instrument de uniformizare romano-catolică, la toate nivelele. Ceea ce
rămâne indubitabil este faptul că trecerea românilor de la Colegiul Grec la
Colegiul Urban şi neincluderea lor în Colegiul Rutean, aşa cum s-a
intenţionat iniţial, a reprezentat o soluţie de compromis, care cel puţin
pentru moment a dezamorsat starea tensionată creată în cadrul Colegiului
Sf. Athanasie, atât la nivel educaţional dar şi la nivel ecleziastic, între
români şi ruteni.
Revenind la bursieri, se poate afirma că în viitor aceşti tineri aveau
să devină profesori, preoţi şi înalţi prelaţi ai B isericii Unite precum
cardinalul Iuliu Hossu, mitropoliţii Vasile Suciu şi Alexandru Nicolescu,
episcopii Dimitrie Radu şi Alexandru Rusu, luptătorul pentru drepturile
românilor din Transilvania, Vasile Lucaciu, istoricul Augustin Bunea şi
omul de cultură Alexiu Viciu. Acest fapt demonstrează că selecţia făcută în
27

Ibidem, fila 4.
Arhivele Statului, Direcţia Judeţeană Alba, op. cit., Doc. 5235/1 897.
29Arhivele Statului, Direcţia Judeţeană Alba, op. cit., Doc. 633711 898.
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cadrul gimnaziilor greco-catolice din Transilvania, de către comisiile
profesorale, a fost o selecţie riguroasă menită să asigure viitorul B isericii
Române Unite cu prelaţi bine pregătiţi, cu un orizont l arg de cunoaştere şi
având calităţi de formatori şi iniţiatori de noi direcţii religioase dar şi
cultural-politice. Faptul că o mare parte dintre foştii bursieri la Roma au
devenit înalţi ierarhi greco-catolici, nu trebuie interpretat ca o consecinţă a
faptului că au studiat la Roma, ci trebuie privit ca o dovadă a eficienţei
sistemului educaţional pontifical roman, combinat cu calităţile native, a
fiecăruia dintre alumnii români.
Concluzionând, rămâne important faptul că în a doua j umatate a
secolului XIX şi începutul sec. XX, posibilitatea ca unii dintre cei mai
merituoşi absolvenţi ai gimnaziilor greco-catolice din Transilvania, să
studieze la Roma, a fost definitorie în formarea unei elite ecleziastice şi
intelectuale, capabile atât să se situeze în fruntea luptei pentru drepturi
politice ale românilor transilvăneni, dar şi să individualizeze B iserica
română Unită în cadrul universalismului catolic şi să devină unul dintre
principalele focare de cultură din Transilvania.
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ASPECTE DIN ISTORIA ŞCOLARĂ ÎN VICARIATUL
HATEGULUI ÎNTRE 1 850- 1 867:
PROBLEMA LOCALURILOR DE ŞCOALĂ
'

Camelia Elena Vulea
Începutul secolului al XIX-lea a marcat creşterea interesului
intelectualilor români transilvăneni faţă de şcoală percepută ca o condiţie a
ridicării nivelului de cultură al poporului. Aceste preocupări se intensifică în
deceniul neoabsolutismului, organizarea şi funcţionarea şcolilor greco-catolice
înregistrând, însă, mari variaţii de la o regiune la alta. În Transilvania, însă,
cauza învăţământului progresa greu în rândul românilor deoarece autorităţile
habsburgice încercau să-şi menţină controlul asupra şcolilor, iar nobilimea
maghiară dorea să impună învăţarea limbii maghiare de către toate
naţionalităţile conlocuitoare. În aceste condiţii, pentru români funcţionau şcolile
confesionale, într-un număr mult mai mic decât al celorlalte naţiuni, într-o
perioadă în care statul şi biserica şi-au disputat controlul asupra învăţământului .
Dacă, în unele zone învăţământul elementar a beneficiat de suportul material
necesar aflându-se în plin proces de dezvoltare, în vicariatului Haţegului se afla
abia la început de drum neexistând, în anul 1 850, nici o şcoală. Istoria şcolară
haţegană, insuficient cercetată, îşi regăseşte unele coordonate ale evoluţiei în
studiile aparţinând lui Ioachim Lazăr1 , cele mai valoroase fiind cele care
dezvăluie activitatea preparandiei haţegane care a funcţionat între anii 1 8541 8572 . Cel care a înfiinţat preparandia este vi carul Ştefan Moldovan, căruia îi
revine şi meritul de a fi pus pe picioare primele alcătuiri şcolare haţegane. În
categoria demersurilor restitutive care recuperează şi aspecte din istoria şcolilor
haţegane la mijlocul secolului al XIX-lea se încadrează publicarea textului
vizitaţiunii canonice efectuate în anul 1 855 3 de către Şt. Moldovan, ocazie cu

1 Ioachim Lazăr, Contribuţii la istoria învăţământului elementar românesc din j udeţul
Hunedoara (1 780-1848), în "Sargeţia", XXI-XXIV, 1 988- 1 99 1 ; Cornel Stoica, Mircea
Valea, Contribuţii la cunoaşterea dezvoltării învăţământului în ţinutul Hunedoara
de-a lungul vremurilor, în "Sargeţia", V, 1 968.
2 Ioachim Lazăr, Din activitate�! preparandiei din Haţeg (1 854-1 857), în AIIA Cluj,
XXIX, 1 989, p. 503-5 1 2; ldem, Invăţământul pedagogic hunedorean între 1 849-1883,
în Sargeţia", XXV, 1 992- 1 994.
"
3 Gh. Naghi, Un manuscris inedit al lui Ştefan Moldovan privitor la Ţara Haţegului Ia
mijlocul secolului al XIX-lea, în "Sargeţia", XXI-XXIV, 1988- 1 99 1 , p. 283-302; A. A.
Rusu, Un manuscris inedit al lui Ştefan Moldovan privitor la Ţara Haţegului Ia
mijlocul secolului al XIX-lea (II), în "Sargeţia", XXI-XXIV, 1 988- 1 99 1 , p. 253-278.
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care a surprins situaţia dezastruoasă de la nivelul parohiilor lipsite de orice
formă de învăţământ elementar.
Învăţământul a reprezentat pentru români un mijloc de cultivare şi
apărare a tradiţiilor dar, mai ales, un mijloc de promovare a limbii şi culturii
naţionale, iar evenimentul care a creat condiţiile de declanşare a unei vaste
opere de organizare şi reorganizare a învăţământului românesc a fost revoluţia
paşoptistă. Dar, în concepţia curţii de la Viena, această operă trebuia să se
desfăşoare sub controlul statului şi să-i serveasca interesele astfel că, la 9 aprilie
1 8504 , Wolgemuth, guvernatorul civil şi militar al Transilvaniei, printr-o
ordonanţă, anunţa principiile pentru reorganizarea învăţământului din
monarhie, văzându-1 ca o problemă de interes comun pentru stat şi biserică.
Impulsul de promovare a învăţământului sătesc vine din partea statului şi al
bisericii, două forţe ce îşi dispută controlul asupra procesului de educaţie. În
perioada absolutismului, perioada de maximă centralizare, întâietatea revine
statului, fără ca biserica să fie dată la o parte. Anul 1 860 a marcat o nouă
modificare a situaţiei pentru ca din 1 868 legea Eotvos să impună o nouă
predominare a statului.
Atât înainte de 1 848 dar şi după revoluţie, şcoala a stat sub patronajul
spiritual al bisericii. Deşi măsurile luate uneori au iscat şi critici, în această
perioadă începând să se manifeste conflictul dintre intelectualii laici şi biserică
cu privire la direcţiile de dezvoltare a învăţământului, biserica a urmărit şi a
dorit progresul şcolii elementare româneşti. Ridicarea gradului de cultură putea
duce şi la îmbunătăţirea situaţiei materiale a poporului, iar şcolii şi culturii le-a
fost atribuit un rol foarte important în înlăturarea stării de înapoiere economică
şi socială a naţiunii . Factorii determinanţi ai organizării învăţământului
românesc erau: legislaţia şcolară, resursele materiale ale comunităţilor săteşti,
precum şi capacitatea corpului didactic.
Ritmul mişcării şcolare diferă de la zonă la zonă, de la an la an,
impresionând dăruirea cu care satele se angajează în această operă, cu atât mai
mult cu cât în cele mai multe cazuri avem de-a face cu prima generaţie de
oameni liberi, abia scăpaţi de iobăgie, săraci. Dar acest progres nu poate fi
disociat de intervenţia statului, a bisericii şi a intelectualităţii laice româneşti .
După 1 850 această mişcare s-a extins şi a antrenat şi funcţionari locali şi
forurile bisericeşti româneşti. Pe lângă şcolile vechi ce şi-au redeschis porţile
după revoluţie, a apărut, din loc în loc, câte o alcătuire şcolară modestă ce va fi
mutată dintr-o casă ţărănească în alta sau chiar în tinda bisericii sau în casa
parohială.
Cu toate greutăţile existente în extinderea învăţământului, mai ales în
mediul rural, această perioadă constituie un moment de referinţă în procesul de
cuprindere a copiilor în şcoli, proces determinat pe de o parte de politica şcolară
a curţii de la Viena şi a guvernului Transilvaniei, iar pe de altă parte de dorinţa
4

Ioachim Lazăr, Î nvăţământul pedagogic

. . .

, p.
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maselor largi de a avea acces cel puţin la cunoştinţele elementare. Astfel, în
1 855, deşi nu exista şcoală, nici măcar loc de şcoală în Paroş-Peştera5, locuitorii
apreciază corect importanţa acestei instituţii, spunând că fără învăţătură " . . . nu
putem fi noi, nici fii noştri, nici următorii lor oameni onoraţi . . . " . Este şi
motivul pentru care donează spre folosul bisericii şi spre scopuri şcolare " . . .
dreptul nostru regal şi tot venitul dintru acela precum din crîşmărit, păşunat,
pădurit şi pescuit. . . " . Sunt tot mai multe comunităţile care pun bazele unor mici
fundaţiuni materiale proprii, devin membre fondatoare ale Astrei, acordă burse
sau întreţin şcoli.
Biserica română a oferit şcolii un patronaj spiritual6 , dar nu se
angajează prea mult în susţinerea sa materială, astfel că întreaga povară a
susţinerii şcolii, precum şi a bisericii, a căzut pe umerii comunităţilor care
contribuie la această sarcină în funcţie de posibilităţile materiale. Peste toate
aceste greutăţi şi piedici, cauza şcolară începe să progreseze, face primii săi
paşi, iar primele alcătuiri şcolare încep să prindă contur chiar dacă, uneori,
speranţele erau prea mari. Comunităţile nu precupeţesc nici un efort, iar din
puţinul lor găsesc resurse şi pentru şcoală. De multe ori această muncă începe
pentru a se prelungi mai mult decât se prevăzuse. Este cazul parohiei Bouţarul
de Sus şi Bouţarul de Jos, care se asociază în 1 855 7 pentru a ridica împreună o
şcoală. Dar, un an mai târziu, în proiectul pentru reorganizarea parohiilor
întocmit de vicarul Ştefan Moldovan, se repetă acelaşi angajament potrivit
căruia în curând se va ridica şcoala8.
Publicul românesc preia sarcina creării şi întreţinerii şcolii cu multă
dăruire indiferent dacă e vorba de colectivităţi mici, sărace, izolate sau mai
mari. Ele se angajează, uneori, în eforturi ce par să depăşească posibilităţile lor
materiale. O formă frecventă de exprimare a adeziunii faţă de cauza şcolară era
reprezentată de actele de donaţie pe seama şcolii. Pe măsură ce celelalte
posibilităţi de exprimare se reduc, creşte adeziunea pentru şcoală care rămâne
una din puţinele instituţii în care era posibilă o acţiune cu caracter naţional,
păstrându-şi autonomia în toată această perioadă. Îndemnurile pentru şcoală vin
din partea ierarhiei bisericeşti. Astfel, în 5 august 1 852 vicarul Ştefan
Moldovan a organizat o consfătuire cu preoţii, la Râuşor, poruncindu-le să
lămurească poporul asupra importanţei şcolii şi să-i îndemne să procure loc şi

5

Arhivele Naţionale. Direcţia judeţeană Hunedoara-Deva (în continuare ANDJHD), fond
dosar 2/1 855, fila 1 .

Vicariatul greco-catolic Haţeg,

6 Simion Retegan, Sate ş i şcoli româneşti din Transilvania la mij locul secolului al XIX

lea (1 867-1 875), Cluj, 1 994, p. 12.
7 Gh. Naghi, op. cit., p . 306-327.
8 ANDJHD, fond cit., 4/1 856 f. 1 .
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local de şcoală în fiecare sat9 , apeluri care, în general, determinau obştea
română să răspundă cu multă însufleţire.
Perioada 1 848- 1 860 cunoaşte cel mai puternic avânt al şcolii săteşti
româneşti din teritoriul Imperiului Habsburgic, urmată de un uşor recul în
timpul liberalismului, afirmaţie valabilă şi pentru spaţiul haţegan. Îndemnuri
pentru susţinerea şcolii româneşti erau adresate din toate părţile. Astfel, în iunie
1 85 1 , viitorul vicar de Haţeg şi canonic la Lugoj , Gavril Pop, scria: " Daţi cu
toţii să punem umerii, să stăm într-ajutor să nu tot dăm zilelor rând, să nu tot
cernem fără a vrea, să şi frământăm, să începem odată căci este un sfert de veac
de la Şincai încoace" 1 0 . Acest avânt cuprinde şi satele foste iobăgeşti, trezite la
o nouă viaţă.
O problemă de mare acuitate era aceea a localurilor de şcoală care, în
cele mai multe cazuri, funcţionau în clădiri improvizate. Adeseori era vorba
doar de o umilă casă ţărănească care aparţinea preotului sau era închiriată,
înfăţişarea şcolii reflectând o economie sătească precară. Puţine edificii şcolare
erau corespunzătoare sau cel puţin într-o stare mulţumitoare. La 1 8 1 3 , D.
Ţichindeal descria starea şcolilor astfel: "Dacă voieşti să şti în sat, unde e
şcoala, nu întreba pe nimeni, ci du-te, şi apoi vei afla o casă, nu departe de
biserică, dezgrădită, descoperită, cu fereştile sparte şi hârtie lipite; să şti că
aceea este şcoala! " 1 1 Cele mai multe instituţii create după 1 848 erau modeste în
toate privinţele, cu personal didactic necalificat şi slab pregătit, cu o frecvenţă
limitată de cele mai multe ori la lunile de iarnă, furnizând o imagine departe de
ceea ce s-ar fi dorit să reprezinte o şcoală în secolul al XIX-lea.
Situaţia reală a şcolii trebuie raportată la starea materială şi mentală a
satelor care au sarcina întreţinerii ei, în general, sate mici, cu o economie
deficitară. Pe umerii acestor colectivităţi nu apăsa doar sarcina întreţinerii
şcolii, ci şi a susţinerii bisericii, iar satele dispuneau rar de bunuri comune care
ar fi putut fi folosite în interesul şcolii. Documentele păstrate reţin faptul că
satele nu pot face prea multe pentru cauza şcolară cu atât mai mult cu cât
trebuiau să întreţină şi administraţia comunală: jude, notar, juraţi. Greutatea
acestei sarcini variază de la an la an sau de la comunitate la comunitate, în
funcţie de starea materială a acestora, dar şi de prezenţa unor familii înstărite
care sprij ineau această cauză. În general, însă, condiţia materială deficitară a
satului românesc rămâne o piedică în calea progresului învăţământului în
mediul rural. Nu degeaba îi scria Al. S . Şuluţiu lui G. Bariţiu despre necesitatea
ridicării de şcoli săteşti, poporale: "Noi cu toţii avem lipsă să avem una
înţelegere şi să ţinem cât va fi cu putinţă în toate şi pe tot locul, oareşcare
Mihai Bordeianu, Petru Vladcovschi, Î nvăţământul românesc în date, Iaşi, 1 979, p. 1 6 1 ;
Vasile Netea, Lupta românilor din Transih:ania pentru libertate naţională (18481881), Bucureşti, 1 974, p. 136.
10
S. Retegan, Satul românesc din Transilvania, ctitor de şcoală (1850-1867), Cluj, 1 994,
�- 1 1 .
1
1. Lupaş, Din istoria Transilvaniei, Bucureşti, 1 988, p. 257.
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uniformitate în şcoalele noastre naţionale. De aceea provoc toate capetele
luminate ale naţiunii, ca mai înainte de toate o neîncetată grijă să poarte, cum să
ridice şcoalele săteşti, că de cele mai înalte doară nu ne putem îndoi " 1 2.
Foarte multe şcoli nu aveau local propriu, ci funcţionau în câte o casă
de ţară, fără dascăl cu pregătire şi lipsite de un suport material adecvat. Pentru
vicariatul Haţegului, peisajul şcolar este prezentat, într-o lumină nefavorabilă
dar reală, chiar de către Ş. Moldovan în informarea sa din 1 855. Ceea ce
frapează este lipsa aproape totală a unor localuri corespunzătoare de şcoală.
Comunităţile din Baru Mare, Băieşti, Bouţarul de Jos şi cel de Sus, Bucova,
Câmeşti, Ciula Mare, Clopotiva, Coroieşti, Fărcădin, Livadia, Ostrov, Peşteana,
Sălaşul, Silvaş, etc. sunt câteva din parohiile în care nu se puseseră încă bazele
unui proces educativ 1 3. Sunt sate care beneficiau de o economie mai dezvoltată
dar care nu au şcoală: Densuş 1\ Sântămărie Orlea1 5, Grădişte 1 6• În majoritatea
acestor sate se ţine şcoală dar nu exista un local cu destinaţie exclusiv şcolară.
Astfel, în 1 855, s-au deschis 1 2 şcoli la Subcetate, Livadia, Sântămărie Orlea,
Păucineşti, Râualb, Silvaşul de Sus, Măţeşti, Petrila, Livezeni, Vulcan, Uricanii
de jos.
Din cauza sărăciei, de multe ori, s-a optat pentru asocierea mai multor
sate în vederea ridicării şi susţinerii unei şcoli, amplasată în comunele mai mari
şi la care să aibă acces şi copiii din satele apropiate 17.
Existau şi comunităţi care au preferat să ridice singure o şcoală:
Bucova, Clopotiva, Păucineşti, Şerel. La Silvaşul Superior întâlnim o situaţie
aparte, fiind singura localitate unde se va ridica şcoală împreună cu românii
ortodocşi 1 8 • Unele sate au reuşit să obţină loc pentru ş� oală şi o parte din
materiale, dar, majoritatea nu aveau nici măcar locul. In aceste cazuri s-a
hotărât ca şcoala să se ţină fie într-o casa închiriată (Clopotiva), fie în casa
parohială. Oraşul Haţeg, deşi reşedinţă a scaunului vicarial, nu va beneficia de
existenţa unei şcoli elementare înregistrând, în schimb, funcţionarea
preparandiei.
Proiectul realizat un an mai târziu de acelaşi vicar ne arată o situaţie
aproape identică cu cea din anul precedent. La Coroieşteni s-a ridicat şcoală1 9
în 1 856 de asemenea şi la Clopotiva20 , în 1 857 la Sălaşul de Jos2 1 şi la
12 Mişcarea naţională a românilor din Transilvania între 1 849-191 9. Documente (8
august 1 849-31 decembrie 1 851), Cluj, 1996, voi. 1, p. 3 1 8-3 1 9.
13
Gh. Naghi, op. cit., p. 3 1 2; A. A. Rusu, op. cit., p. 261 .
14
Gh. Naghi, op. cit., p. 3 1 4-3 1 5 .
1 5 A. A.Rusu, op. cit., p. 263.
16
Gh. Naghi, op. cit., p. 3 1 7.
17
Camelia Vu1ea, Reţeaua şcolară în vicariatul greco-catolic Haţeg între anii 1 8491 867, în "Sargeţia", XXX, 200 1 -2002, p. 505.
18
A. A. Rusu, op. cit., p. 265 .
19
ANDJHD, fond cit., 4/1 85 6 f. 1 .
20 Iacob Radu, Istoria vicariatului greco-catolic al Haţegului, Lugoj, 1 9 1 3 , p. 1 83-1 86.
21
ANDJHD, fond cit., 311 857 f. 22.
·
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Hăţegel22. În anii următori cresc preocupările pentru şcoală. Astfel, în 1 857 s-au
încheiat 1 7 contracte între comune şi învăţători2 3 dar fără a se spune ceva
despre edificiile şcolare.
Absolutismul a adus obligaţia pentru fiecare sat de a avea o şcoală, ceea
ce s-a încercat a se face, dar a implicat mari eforturi. Procesul de edificare a
localurilor şcolare haţegane este cu atât mai lăudabilă cu cât a trebuit să
înfrunte şi piedicile venite din partea unor funcţionari locali. Dar cauza şcolară
progresează peste aceste greutăţi, iar comunităţile săteşti îşi manifestă tot mai
mult disponibilitatea de a se angaja în educaţia copiilor, făcând eforturi de a
avea o şcoală cât de mică. Actele păstrate menţionează eforturile de a obţine un
teren pe care să se ridice şcoala şi de a asigura plata învăţătorului. S-au păstrat
acte de donaţie de pământ pe seama şcolii24 şi angajamentele satelor de a
asigura plata dascălului. Numeroase sate donează obligaţiunile împrumutului de
stat din 1 854 sau venitul cârciumăritului pe cele trei luni de toamnă, mici bucăti
de pământuri comunale, părţi din pădure, etc. În 1 859 comunele25 Băieşti,
Bouţarul de Jos, Bucova, Barul Mare şi Mic, Coroieşti, Ciula Mare şi Mică,
Câmeşti, Densuş, Grădişte, Haţeg, Hăţegel, Hobiţa Grădiştei, Lunea Cemei,
Măţieşti, Ostrov, Ostrovel, Poieni, Peşteana, Paroş-Peştera, Răchitova, Sălaşul
de Jos, Şerel, Valea Lupului, Vaidei, Valea Dâljii, Zeicani, Ponor cedează
jumătate din împrumutul statului pe seama şcolilor locale şi jumătate pentru
proiectul înfiinţării unei şcoli centrale normale în Haţeg.
Anii 1 860 aduc numeroase shimbări, chiar şi în mentalitatea oamenilor.
Se înmulţesc actele de donaţie pe seama şcolii şi preocupările de a asigura o
instrucţie mai bună copiilor. În februarie 1 860 familiile Badia şi Stoicuţia din
Râu Alb au donat şcolii un pământ situat chiar în centrul comunei26, în schimb
la Densuş nu exista nici şcoală dar nici loc pe care să se construiască şcoala în
anul 1 8 6 1 27 • În 1 860 s-a edificat şcoală de lemn în Sălaşul de Jos2 8 .
Informaţii mai multe despre şcolile vicariatului oferă protocoalele
vizitaţiunilor canonice din 1 86 1 29 şi 1 862 3 0 care zugrăvesc o imagine oarecum
în schimbare faţă de anii precedenţi. Sunt mai multe comunităţi care încep să
ridice şcoală, dar şi mai multe în care şcoala se ţine tot în casa parohială sau
într-o casă închiriată. Se întâlnesc numeroase cazuri în care părinţii nu vor să-şi
trimită copiii la şcoală sau cazuri în care şcoala s-a terminat mai repede datorită
debutului muncilor câmpului. În 1 86 1 au fost vizitate 2 1 de parohii, din care în
22

2/1 85 8 f. 28-29.
2/1 857 f. 58.
24
A . A . Rusu, op. cit., p. 258.
25 ANDJHD, fond cit., 2/1 859 f. 3.
26
Ibidem, 211 860 f. 1 9-20.
27 Ibidem, 2/1 86 1 f. 2 1 -22.
28
1. Radu, op. cit., p. 309-3 1 O.
29 ANDJHD, fond cit., 2/1 862 f. 1 -5.
3 0 Ibidem, f. 2 1 -24.
Ibidem,

23 Ibidem,
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9 nu s-a ţinut şcoală, în 1 O s-au desfăşurat cursuri în perioade diferite, iar în trei
parohii se lucra la ridicarea şcolilor: Bouţarul de Jos, Bouţarul de Sus, Peşteana.
In 1 862 au fost vizitate 16 parohii dintre care în 6 nu s-a ţinut şcoală, în 6 s-a
ţinut, iar în patru dintre ele se lucra la edificiul şcolar: cele două Bouţare,
Păucineşti, Sălaşul de Jos. În 1 865 s-a ridicat şcoală şi în Barul Mare la care vor
studia şi copiii din Barul Mic şi Petros3 1 , iar din 1 864 exista şcoală din lemn şi
la Densuş şi Grădişte3 2.
Concluzia care se desprinde din textul vizitaţiunii din 1 86 1 schiţează cel
mai bine tabloul şcolar din vicariat şi surprinde motivul pentru care comunele
nu au şcoli : sărăcia. Vicarul Gavril Pop scria episcopului în 24 decembrie 1 86 1
" . . . poporul în cele mai multe comune e de tot miser şi acum în timpul acesta
neroditor nu este în stare fără ajutor de la stat a-şi edifica şi a-şi ţine şcoala
pentru învăţarea pruncilor"33 •
Aceste şcoli, deşi puţine, s-au întemeiat şi susţinut cu jertfe mari, în
condiţiile în care poporul român abia scăpase de iobagie şi era lipsit de
bunăstare materială. Eforturile comunităţilor de a întemeia şcoli este cu atât mai
lăudabil cu cât nu dispuneau de mijloacele materiale necesare care să facă
această misiune una uşoară dar, cu toate acestea, şcoala românească a progresat
şi a reuşit să îşi păstreze un grad ridicat de autonomie în raporturile cu
autorităţile.

Î nvăţământul primar din vicariatele Haţegului şi Rodnei, între
secularizare şi autonomie (1850-1860).
Studiu comparativ.
Acest studiu se doreşte a fi o analiză comparată a realităţilor şcolare
existente în două dintre vicariatele provinciei ecleziastice de Alba Iulia şi
Făgăraş: Haţeg şi Rodna. Cercetarea îşi propune să identifice în ce măsură şi
forma în care intenţiile statului de secularizare a învăţământului, manifestate în
legislaţia perioadei, se vor regăsi concret în organizarea şi funcţionarea reţelei
şcolare.
Se va urmări în mod constant evidenţierea deosebirilor şi similitudinilor
prezente în evoluţia învăţământului, având în vedere mai multe aspecte:
problema localurilor de şcoală şi dotarea acestora, modalităţi de instituire a
învăţătorilor, pregătirea profesională şi veniturile acestora, conţinutul
procesului de învăţământ şi frecvenţa şcolară.
)l

Ibidem, 2/ 1 865

n

1. Radu, op. cit., p.

n

Ibidem,

f. 92-94.

f. 6-7.
202, 2 1 2 .
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Se constată diferenţe semnificative între cele două zone în ceea ce
priveşte organizarea sistemului şcolar. Dacă vicariatul Rodnei, încă înainte de
revoluţia paşoptistă, îşi încheiase procesul de edificare şi sistematizare a
instituţiilor şcolare, în vicariatul Haţegului nu se poate vorbi, la începutul anilor
50, nici măcar de o organizare şcolară incipientă. Zonă de graniţă caracterizată
de instabilitate confesională, socială şi demografică, Haţegul nu a beneficiat de
prezenţa unei structuri instituţionale organizate aşa cum a fost cea a
regimentului de graniţă din Ţara Năsăudului, care a iniţiat şi a oferit şcolii
suportul necesar. În timp ce, pentru vicariatul Rodnei deceniul neoabsolutist a
coincis cu o consolidare a sistemului şcolar, pentru Haţeg acesta a fost unul al
începuturilor.
Ca modalitate de instituire a învăţătorilor s-a generalizat practica
numirii acestora de către consistoriul episcopal. Neoabsolutismul aduce şi
uniformizarea exigenţelor formulate de forurile ecleziastice în drept în privinţa
pregătirii profesionale a pretendenţilor la un post de învăţător. Înfiinţarea
preparandiilor în Haţeg ( 1 854) şi Năsăud ( 1 85 8) a determinat creşterea
pretenţiilor episcopiilor în privinţa pregătirii profesionale şi a calificării
candidaţilor la dăscălie, astfel încât, spre sfărşitul perioadei avute în vedere,
numărul învăţătorilor cu o pregătire de specialitate adecvată a crescut
semnificativ. Asemănări sunt detectabile şi în conţinutul procesului instructiv
educativ, precum şi în ceea ce priveşte manualele şcolare utilizate.
Statul s-a rezumat la iniţiative legislative lăudabile în plan şcolar, lăsând
pe umerii comunităţii bisericeşti povara întreţinerii materiale a şcolii . Acesteia
i-a revenit obligaţia asigurării salariului învăţătorului, iar condiţia materială
precară a satului românesc s-a reflectat în retribuţii insuficiente unui trai decent.
În ciuda tendinţelor statului austriac, identificabile în legislaţia vremii,
de a prelua conducerea afacerilor şcolare, învăţământul elementar românesc
greco-catolic a rămas sub patronajul bisericii, păstrându-şi un ridicat grad de
autonomie. Această stare de lucruri s-a consolidat după anul 1 85 8 ca urmare a
declarării şcolilor elementare drept şcoli confesionale.
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ASPECTE ALE LEGISLATIEI ŞCOLARE UNGARE ŞI
ÎNVĂTĂMÂNTUL
CONFESIONAL ÎN ARHIDIECEZA BLAJULUI
,
(SFÂRŞITUL SEC. XIX - ÎNCEPUTUL SEC. XX)

Daniela Mârza
Sîarşitul secolului XIX şi începutul secolului XX reprezintă pentru
învăţământul din Ungaria o perioadă bogată în iniţiative legislative, care
corespund unui proces general de secularizare, specific epocii. Cele mai
cunoscute dintre acestea sunt legile Apponyi ( 1 907) şi Zichy ( 1 9 1 3) privind
salarizarea învăţătorilor, alături de alte numeroase acte legislative
1
(ordinaţiuni, rescripte).
O altă serioasă problemă cu care s-a confruntat învăţământul greco
catolic în această perioadă a fost presiunea constantă, din partea statului, de
introducere a l imbii maghiare pe o scară cât mai largă, preocupare prezentă
în majoritatea actelor normative importante referitoare la învăţământ.
Un prim asemenea exemplu poate fi considerat legea azilelor de
copii din 1 89 1 , care prevedea, pe lângă obligativitatea frecventării
grădiniţei, şi iniţierea copiilor, încă de la o vârstă fragedă, în l imba
maghiară. Adoptarea acestei legi a prilejuit afirmarea, o dată în plus, a
ataşamentului bisericii şi şcolii româneşti faţă de limba română; legea,
atacând limba română, ataca însăşi biserica greco-catolică, "pentru care
limba română este o condiţiune de viaţă", este " mij locul acela prin care
biserica, cu învăţăturile ei de credinţă şi morală, în cult, predică, şcoală,
cateheză şi alte moduri varie străbate în sufletul şi în inima poporului, spre a
realiza şi în mij locul lui împărăţia lui Dumnezeu . . . Nervul statului e banul,
nervul bisericii e limba" 1 • Era aşadar o lege care ameninţa să răpească
bisericii şi credincioşilor un element fundamental de identificare.
Statul apela la o diversitate de mij loace pentru promovarea limbii
maghiare, supraveghind strict acest proces. De multe ori rezultatele par să
fie sub aşteptări : într-o ordonanţă din 1 893 adresată comisiunilor
administrative ale tuturor oraşelor, ministrul informa că în anul şcolar
precedent, 1 60 1 din 25505 (6,2%) învăţători nu au fost capabili să predea în
limba maghiară, în 2387 de şcoli predarea limbii maghiare nu a înregistrat
progrese, iar 2984 de persoane au fost angaj ate ca învătători fără a avea
calificarea necesară. În această situaţie, comisiunilor ad�inistrative li se
ordona să inspecteze calificarea învăţătorilor şi competenţa lor în domeniu l
1 Unirea, 1 11 1 89 1 , p . 8 1 .
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limbii maghiare, şi să ceară autorităţilor şcolare să-i înlocuiască pe
incompetenţi, într-un termen stabilit2.
Un an mai târziu, ministrul de atunci, Albin Csaky, ordona ca pe
viitor să se dea " diplomă de cualificaţiune" numai acelor învăţători capabili
să predea limba maghiară conform legii din 1 879, iar cei c are activau dej a,
dar nu îndeplineau această condiţie, să fi e demişi3.
Pentru a veni în sprij inul acelor învăţători c are încă nu stăpâneau
limba maghiară la nivelul cerut, s-a dispus, de asemenea, organizarea de
cursuri de limbă fi nanţate de c ătre stat4•
Un moment de acutizare a chestiunii îl reprezintă legile Apponyi
( 1 907), care intenţionau să amplifice gradul de predare a limbii maghiare,
propunându-şi ca orice copil absolvent de şcoală elementară, indiferent de
caracterul acesteia, să fie capabil să se exprime coerent şi fluent în limba
maghiară5. Programa şcolară trebuia astfel întocmită încât să poată fi
satisfăcută această c erinţă; în plus, cursurile şcolilor de repetiţie (la care
mergeau copiii cu vârste de 1 2- 1 5 ani), indiferent de caracterul lor, trebuiau
ţinute în limba maghiară.
În încercarea de a impune cât mai eficient limba statului, autorităţile
civile comiteau de m ulte ori abuzuri . Astfel, pe la 1 900 sunt menţionate
cazuri de inspectori regeşti de şcoli care pretindeau de la preoţii greco
catolici c are catehizau la şcolile elementare de stat să predea religia în limba
maghiară (măsuri întărite printr-o ordinaţiune ministerială din 1 908, în
sensul căreia în clasele superioare ale şcolilor populare de stat " principiile
de credinţă mai însemnate" şi " rugăciunile de toate zilele" trebuiau predate
în maghiară)6•
În replică, ziariştii de la Unirea arătau că preoţii nu pot fi trataţi
drept dascăli ai şcolii de stat, în plus, " conform par. 5 7 al legii despre
instrucţiunea poporală şi ordinaţiunii ministeriale din 26 august 1 87 7 ",
numai Ordinariatul avea dreptul să decidă manualele de c atehism şi limba
de predare, care la greco-catolici nu putea fi alta decât limba liturgică, adică
limba română7• Asupra acestor dispoziţii se revine în 1 9 1 4 printr-o
ordinaţiune ministerială care abrogă ordinaţiunea anterioară, deoarece
" ministrul admite ca în şcolile de stat şi comunale, în institutele de
învăţământ poporal susţinute de privaţi şi societăţi etc., c atehizarea să se
2 În interesul limbii maghiare, în Ibidem, 40/1 893, p. 325.
3 O nouă ordinatiune a domnului Csaky, în Ibidem, 1 5/1 894, p . 1 1 7; vezi şi Arhivele
Naţionale. Direcţia Judeţeană Alba (în continuare AN-DJA), fond Mitropolia Română
Unită (în continuare MR U), Şedinţe Consistoriale, 1/1 894, f. 24 v.
4 Ibidem, 1/1 894, f. 84 r.
s Contra proiectului şcolar, în Unirea, 1 5/ 1 907, p. 132.
6 Foaia şco/astică, 1 0/1 9 1 4, p. 4 1 5 .
7 Limba de propunere în şcolile poporale elementare de stat, în Unirea, 28/1 900, p . 233.
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facă în limba maternă a elevilor", pentru că între viaţa religioasă şi cateheză
există o strânsă legătură8 .
Succesele politicii de maghiarizare continuă să rămână limitate, aşa
cum indică numeroasele reluări ale unor diverse dispoziţii. În 1 909, de
exemplu, este emis un ordin referitor la predarea limbii maghiare în şcolile
nemaghiare ce repetă prevederi din legea XVIII/ 1 879, în încercarea de a
creşte numărul de ore alocat săptămânal; în replică, Consistoriul emite o
circulară către întreg clerul arhidiecezan în care arată că ordinaţiunea a fost
interpretată greşit şi împotriva legii dându-i-se înţelesul că ar fi obligatoriu
ca jumătate din orele de predare să fie afectate limbii maghiare; ceea ce se
cerea de fapt era doar numărul de ore cuprins în planul de învăţământ pentru
şcolile nemaghiare publicat de ministru în 1 879 (materiile la care se făcea
referire fiind constituţie, istorie, geografie, literatura maghiară). Se preciza
de asemenea că planul prevăzut de Consistoriu respecta aceste prevederi ; la
predarea celorlalte obiecte se va folosi limba română9 .
Pe lângă obiecţii legate de chestiuni naţionale şi confesionale, o serie
de argumente împotriva folosirii limbii maghiare aveau în vedere aspecte
strict pedagogice. Astfel - se argumenta - dacă copiii vor fi siliţi să se ocupe
cu limba maghiară în jumătate din ore, nu-şi vor putea însuşi cunoştinţele
elementare pentru viaţă; iar cele învăţate în limba maghiară vor fi
netemeinice, din pricina dificultăţilor legate de învăţarea acestei limbi,
statisticile demonstrând că însuşirea acesteia în termenul şi condiţiile
prevăzute de lege era practic imposibilă, mai ales în comunele compact
româneşti (în cele mixte oricum locuitorii deprindeau rudimente de limba
maghiară, siliţi de treburile administrative şi de contactele zilnice) 1 0 .
Măsurile privind folosirea limbii maghiare nu se limitau numai la
predarea-învăţarea acesteia, ci aveau în vedere şi alte aspecte legate de
chestiuni şcolare. Un astfel de exemplu îl constituie paragraful 1 7 din legea
Apponyi conform căruia nu era necesar ca şcolile confesionale să afişeze o
inscripţie care să arate caracterul lor confesional; dar dacă totuşi doresc să o
pună, aceasta trebuie neapărat să fie în limba maghiară, sancţiunea pentru
nerespectarea acestei prevederi fiind o amendă de până la 5 .000 de coroane.
Reacţia autorităţilor confesionale n-a avut prea mult spaţiu de manevră: în
circulara emisă de către Ordinariat în august 1 907 către întreg clerul
arhidiecezan, se hotăra: " Fiind vorba despre dispoziţia unei legi sancţionate,
senatele noastre şcolastice parohiale au să se plece şi să delăture fără
amânare inscripţia cea românească de pe edificiile şcolii noastre, dară să se

8 Foaia şcolastică, 1 0/1 9 14, p. 4 1 5.
9 Limba maghiară, în Ibidem, 1911 902, p. 288.
1 0 Ibidem, 8/1 907, p. 83.
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mărginească numai la atâta, şi în locul inscripţiei delăturate să nu aplice
alta" 1 1 .
Rămâne de văzut la câte şcoli s-a respectat această decizie, şi la câte
şcoli preoţii sau învăţătorii, poate din conformism faţă de vreo autoritate
civilă locală cu care aveau mai des de-a face, poate, decât cu superiorii
bisericeşti, ignorau aceste dispoziţii .
Un alt asemenea exemplu î l reprezintă scrierea numelor d e familie în
protocoalele şcolare. Circularele consistoriale dispun ca acestea să fie scrise
în strictă conformitate cu extrasele matriculare; după adoptarea legilor civile
din 1 895 însă, aceste nume erau de multe ori trecute în variantă
maghiarizată, precum: Savu-Szabo, Bucur-Bokor etc., situaţie care stârneşte
teama consemnării numelor maghiarizate şi în documentele şcolare ( " De
frică de inspectorul oare nu vor scrie toţi pe ungurie ?") 1 2 •
De asemenea, la ordinul ministrului, Consistoriul dispune clerului şi
învăţătorilor ca în scrisorile oficiale să folosească numai denumirile oficiale
ale localităţi lor, care erau în limba maghiară 1 3 .
O chestiune asemănătoare o reprezintă ordinul direct dat de
comisiunile administrative senatelor şcolare parohiale (deci nu prin
intermediul Consistoriului, cum era procedura obişnuită) de a-şi procura în
cel mai scurt timp sigilii (ştampile) pentru şcolile lor (în locul sigiliilor
bisericeşti parohiale), cu inscripţie bilingvă (pentru şcoala primară) şi unul
numai în maghiară ( " limba statului ") pentru şcolile de repetiţie. Împotriva
acestui ordin protestează Consistoriul arhiepiscopesc direct la ministru,
ordonând în acelaşi timp senatelor parohiale să aştepte deciziile acestuia
înainte de a trece la aplicarea acestui ordin 1 4 •
Dincolo de scopul maghiarizării, putem observa aici şi o tendinţă a
autorităţilor civile de a se adresa direct conducerii şcolilor vizate, fără a mai
trece prin filiera superiorilor ierarhici ai acestora; acest fapt putea semnifica
intenţia de a considera învăţământul ca pe un domeniu distinct de cel
ecleziastic (contrar opiniei elitei greco-catolice conform căreia şcoala era
" fiica bisericii "), în concordanţă cu curentul secularizator promovat de către
stat.
Aceste proteste nu se soldează cu nici un rezultat, astfel încât
Consistoriul se vede silit să dispună executarea ordinului ; sigiliile trebuiau
să conţină, pentru şcolile primare, o inscripţie bilingvă cu conţinutul
"
" Şcoala primară greco-catolică şi numele oficial al comunei numai în
limba maghiară; pentru şcolile de repetiţie, sigiliul trebuia făcut numai în
11

Inscripţiile de pe şcolile confesionale, in Ibidem, 1 1 1 908, p. 2.
La chestia şcolilor popora/e, în Ibidem, 46/ 1 908, p. 382.
1 3 Ibidem, 1 0/1 9 1 1 , p. 309.
14 Ibidem, 1 4/ 1 9 1 3 , p. 437.

12
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limba maghiară. Nu erau admise " alte embleme sacre" . Sub motivul
uniformităţii, Consistoriul dispune ca toate aceste sigilii să fie făcute Ia
librăria seminarului arhidiecezan din Blaj 1 5 •
Problema învăţării limbii maghiare dobândeşte noi dimensiuni în
contextul adoptării unei noi legi electorale în 1 9 1 3 (XIV/ 1 9 1 3 ), lege ce
condiţiona dreptul de vot, pe lângă altele, şi de un bagaj minim de
cunoştinţe de limbă maghiară (aşa-zisul " cens intelectual" , cum era numit în
presă). Din acest motiv, începând cu anul şcolar 1 9 1 3/ 1 9 1 4, examenele
finale ale absolvenţilor clasei a VI-a primare trebuiau să se desfăşoare în
prezenţa unui comisar şcolar special autorizat, semnătura lui fiind
indispensabilă validităţii atestatului de limbă maghiară pe care urmau să-I
obţină numai cei care treceau acest examen 1 6 .
Aceste prevederi au stârnit, aşa cum era de aşteptat, vii reacţii în
rândul celor direct vizaţi, fiind exprimat scepticismul faţă de numărul celor
care ar fi reuşit să obţină actul respectiv; autorităţile civile erau suspectate că
urmau să folosească în mod abuziv acest examen ca pretext pentru a refuza
multor români dreptul de vot.
Pentru adulţii care, dintr-un motiv sau altul, nu dispuneau de vreo
adeverinţă de studii, se prevedea organizarea unor examene separate, în
cadrul cărora aceştia trebuiau să dovedească cunoaşterea scrisului şi cititului
în română şi maghiară. Examenul urma să fie organizat gratuit în fiecare
localitate - sediu pretorială, de către o comisie condusă de prim-pretore şi
formată şi din cadre didactice; erau admişi bărbaţi cu vârsta de peste 24 de
ani. Examenul consta în citirea a 5 rânduri dintr-o carte aprobată de ministru
şi din scrierea după didactare a 2 rânduri (probele erau susţinute atât în
limba maghiară cât şi în limba ţinutului respectiv). În caz de reuşită, era
obţinut un atestat cu valabilitate nelimitată 1 7 .
Şi în acest caz era exprimată temerea că multă lume nu va obţine
rezultate satisfăcătoare, şi deci nici drept de vot. Probabil că în bună măsură
aceste rezerve erau îndreptăţite, autorităţile fiind într-adevăr tentate, de
multe ori, să comită abuzuri. Totuşi e greu de presupus că acest atestat ar fi
putut fi refuzat pe nedrept în majoritatea cazurilor celor care se prezentau în
faţa comisiilor de examinare; temerile fruntaşilor greco-catolici sugerează,
mai degrabă, o cunoaştere nesatisfăcătoare a limbii maghiare, mai ales în
rândul populaţiei adulte, adică, în ultimă instanţă, slaba eficienţă a politicii
de maghiarizare.
Această lege a avut, ca rezultat pozitiv, declanşarea unei adevărate
campanii de alfabetizare ce viza în special persoanele mature, campanie în
Ibidem, 611 9 14, p. 1 86.
Cerem revizor şcolar, în Ibidem, 6/1 9 14, p. 1 6 1 .
1 7 Noua lege electorală ş i scris-cetitul, în Ibidem, 8/1 9 14, p . 249.
15
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care s-au implicat deopotrivă autorităţile şcolare şi diverse asociaţii culturale
(ASTRA, de exemplu).
În toată perioada de care ne ocupăm, o altă problemă mereu prezentă
a reprezentat-o numărul insuficient de învăţători calificaţi. Autorităţile
bisericeşti erau conştiente de diferenţa mare de pregătire şi competenţă între
învăţătorii care absolviseră şi cei care nu absolviseră preparandia; aceştia
din urmă erau, însă, în unele cazuri preferaţi mai degrabă de către
comunitate, deoarece puteau fi mai slab plătiţi : " Poporul, care numai de
plată mare nu voieşte să audă, îl şi primeşte bucuros, numai ca să-şi astupe
urechia şi să nu i să poată zice că nu are învăţător. Şi aşa poporul nu se poate
disciplina, ca să-i placă a avea un învăţător calificat, şi a-1 plăti precum se
cuvine" 1 8
Această problemă s-a aflat de multe ori ş i în atenţia miniştrilor care
s-au succedat de-a lungul anilor la cârma instrucţiunii publice. Astfel, în
1 895 ministrul Csaky emisese o ordonanţă conform căreia nici un preot nu
mai putea funcţiona ca învăţător fără aprobarea ministrului. Această
prevedere nu a convenit în general confesiunilor din Ungaria: dacă s-ar fi
apl icat riguros, multe şcoli săseşti, româneşti, slovace şi sârbeşti ar fi trebuit
să fie închise, deoarece pur şi simplu nu exista un număr suficient de
învăţători. Din această pricină, următorul ministru, Wlassics, a revenit
asupra ei, acceptând şi preoţi angajaţi pe post de învăţător. Totuşi, el a cerut
situaţia exactă a acestor şcoli, interesându-se mai ales de pregătirea acestor
preoţi în ceea ce priveşte limba maghiară şi prevăzând excluderea acestora
din serviciul învăţătoresc dacă s-ar fi dovedit incapabili.
Confesiunile erau îndemnate să-şi formeze numărul necesar de
învăţători calificaţi, deoarece preoţii, prin natura activităţii lor de bază, nu
aveau timp să se ocupe de predare aşa cum s-ar fi cuvenit. Tinerii trebuiau
stimulaţi să se îndrepte spre această carieră, mai ales că, în urma legii din
1 893, starea materială a acestei categorii avea şanse de îmbunătăţire 1 9 .
Problema se pune şi mai acut în 1 9 1 0, odată cu punerea în aplicare a
legii Apponyi, care interzicea învăţătorilor necalificaţi să mai rămână în
serviciu; situaţia acestora pare să fi fost destul de dificilă: o soluţie ar fi fost
pensionarea lor, dar, conform legii, nu aveau dreptul la pensie din fondul
regnicolar decât învăţătorii cu calificare conform legii. Deoarece aceştia
contribuiseră, însă, în timpul activităţii lor, la fondul de pensii, ministrul le
aprobă în mod excepţional o pensie care să însoţească înlăturarea lor din
serviciu. Ordinariatele sunt rugate să-i îndrume pe aceşti învăţători să-şi facă
formalităţile în timp util (până la 30 septembrie 1 9 1 0) şi să vegheze, de

18

19

Esamenele de cualificaţiune la preparandia arhidiecezană, în Unirea, 241 1 89 1 , p. 1 86.
O ordonanţă a ministrului Wlassics, în Ibidem, 1 1/1 895, p. 8 1 .
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asemenea, ca începând cu această dată să nu mai funcţioneze în şcoli decât
învăţători cu cali ficarea necesară.
Capii şcolilor greco-catolice nu pot decât să se conformeze: " Drept
aceea în vederea gravităţii acestui ordin circular, dispunem tuturor
purtătorilor de oficii protopopeşti ca, cetind, studiind şi cumpănind bine cele
cuprinse în acest ordin, fără amânare să-I şi împlinească, sub greutatea
urmărilor legale, provocând pe învăţătorii interesaţi ca să satisfacă întru
toate acestui ordin"2 0 .
Situaţia reală din învăţământ făcea însă imposibi lă, în ciuda
intenţii lor, respectarea legii: în 1 9 1 2 Consistoriul adresează ministrului o
cerere prin care solicită să se permită, datorită numărului insuficient de
învăţători cu diplomă, angaj area temporară, pentru o j umătate de an sau
pentru un an, a studenţilor cu certificat de maturitate şi a clericilor, cerere
acceptată; parohiile aflate în această situaţie sunt îndrumate să îndeplinească
formalităţile de rigoare. Această portiţă contribuia, probabil, la perpetuarea
acelei atitudini a comunităţilor, de a prefera învăţători ajutători, pe care îi
putea plăti mai puţin2 1 .
Această permisiune a fost solicitată şi acordată şi pentru anul şcolar
următor ( 1 9 1 311 9 1 4), fapt care a determinat Consistoriul să ia anumite
măsuri. Astfel, clericii de la seminar erau obligaţi ca, în cursul celor patru
ani de teologie, pe lângă studiile lor specifice, să dea şi examene
"
"diferenţiale din ştiinţele pedagogice, examene parţiale de calificare în anii
1-III, iar în anul IV examen de calificare odată cu candidaţii de învăţători.
Prin această măsură se încerca creşterea numărului de învăţători cu
calificare (de fapt absolvenţii seminarului terminau cu dublă specializare);
în plus, în calitatea lor de directori şcolari, viitorii preoţi aveau ocazia să se
familiarizeze încă din perioada studiilor cu chestiunile privind învăţământul,
cu organizarea şcolii primare.
În plus, argumentând că în acele vremuri cariera de învăţător, "prin
noua sistemizare a salarelor şi prin dreptul la pensie, asigură pânea de toate
zilele şi o frumoasă poziţie socială", Consistoriul cerea preoţilor din
arhidieceză să îndemne tinerii care au terminat "cu succes" patru clase
gimnaziale sau civile să se înscrie la institutul pedagogic; apoi, să se
comunice tinerilor care au absolvit cu succes opt clase gimnaziale sau au
luat examenul de maturitate că pot obţine, conform regulamentului de
calificare al învăţătorilor din 1 9 1 1 , diplomă de învăţător calificat dacă dau
examenul necesar şi dovedesc că au cel puţin un an de activitate didactică.
2° Circulara consistorială (în continuare Circ. cons.) 496 1 1 1 9 1 0 (3 august 1 9 1 0), în Foaia
şco/astică, 1 3/ 1 9 1 O, p. 169- 1 70 (reproduce instrucţiunea ministrului 6 1 95 6 din 2 1 lUme
19 10).
2 1 Învăţători ajutători, în Ibidem, 3/1 9 1 3, p. 96.
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Asemenea doritori erau sfătuiţi să se înscrie ca " elevi privatişi " la institutul
pedagogic, unde în timp de un an şi-ar da examenele de calificare parţiale,
ar face practică la " şcoala de aplicaţiune" a institutului, apoi ar da, la
sfârşitul anului, examenul final împreună cu candidaţii ordinari de
învăţători 22 .
Un alt aspect îl reprezenta problema învăţătorilor care funcţionau şi
pe post de cantori în biserică (cantor-învăţătorii); această situaţie putea fi
întâlnită în majoritatea parohiilor, de mtţlte ori aceasta fiind o modalitate de
a întregi salariul învăţătorului la suma cerută de lege. În astfel de cazuri,
întâlnim preocuparea autorităţilor pentru ca aceste atribuţii secundare ale
învăţătorului să nu-l împiedice de la îndeplinirea principalei sale îndatoriri .
Astfel, în 1 9 1 O, Consistoriul, transmiţând un rescript al ministrului, emite o
circulară prin care dispune: "Fiind această dispoziţie în interesul promovării
învăţământului în şcolile primare, comitem tuturor preoţilor noştri din
comunele acelea, unde sunt instituiţi cantor-învăţători, să facă în aşa fel
încât învăţătorul să nu lipsească de la nici o lecţie" , mai exact ca funcţiunile
bisericeşti să fie îndeplinite, pe cât posibil, în afara orelor de clasă23 .
Necesitatea însăşi a unei asemenea cereri indică faptul că situaţiile de acest
gen erau destul de frecvente.
Întreaga perioadă este marcată, însă, de un intens efort de
profesionalizare a învăţători lor, de o mişcare din interior prin care aceştia
încercau să se delimiteze atât de preoţi cât şi de cantori, pentru a se afirma
ca o categorie socio-profesională distinctă, cu calificări şi exigenţe specifice.
Statul se arăta, de asemenea, preocupat de perfecţionarea
profesională a învăţătorilor. Una din căi era organizarea periodică de cursuri
de calificare suplimentară în cadrul cărora învăţătorii titulari puteau să-şi
actualizeze şi să-şi completeze cunoştinţele. La primul asemenea curs, ţinut
în 1 902 la Cluj şi la Budapesta, din cei 54 de învăţători participanţi (admişi
prin concurs), 7 au fost confesionali; aducând acest fapt la cunoştinţa
învăţătorilor, Consistoriul face apel la o participare cât mai largă, cei care
luau parte fiind ru şaţi să-şi povestească experienţa în paginile revistelor cu
caracter pedagogic 4. Treptat aceste cursuri au fost organizate şi în alte oraşe
(Arad, Deva, Lugoj etc.) pentru a permite accesul a cât mai mulţi învăţători;
de asemenea, erau organizate periodic şi cursuri pe teme mai aplicate
.
- .
(economie, pomant etc. )2 5 .

22 1bidem, 1 4/ 1 9 1 3 , p.
23 Ibidem, 1 7/1 9 1 0, p.
24 Ibidem, 23/1 902, p.
25 Cursul supletor din

434-436.
223; Cantori-învăţători, în Unirea, 3/1 9 1 1 , p. 35.
367.
Budapesta, în Ibidem, 1 3/1 909, p. 1 6 1 .
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Un alt important domeniu aflat în atenţia autorităţilor şcolare civile
era acela al instrumentelor şi materialelor didactice: programa de
învătământ, manuale, rechizite etc.
Iniţial, conform legilor XXXVIII/ 1 868 şi XXVII/1 876, dreptul de a
stabili planul de învăţământ şi manualele revenea confesiunilor care
sustineau şcoala, statul având doar dreptul de a verifica dacă obiectele
pre�ăzute prin lege erau predate conform acesteia. În realitate, însă,
inspectorii şcolari îşi depăşeau destul de des atribuţiile în acest domeniu:
sunt înregistrate numeroase plângeri despre asemenea inspectori care cer să
vadă după ce manuale se învaţă în şcoală, iar dacă nu sunt aprobate de
minister, interzic folosirea lor (în loc să se limiteze, conform legii, să
raporteze despre această situaţie forurilor superioare). Autorităţile
confesionale sunt de acord că asemenea acţiuni sunt ilegale şi arbitrare,
cerându-le învăţătorilor să nu le tolereze; dar totodată le amintesc acestora
că planul de învăţământ şi l ista manualelor şi rechizitelor din şcoală trebuie
avute la îndemână pentru a putea fi arătate la cerere, pentru a nu da prilej la
sancţiuni 2 6 .
După intrarea în vigoare a legii Apponyi, autorităţile confesionale
greco-catolice sunt obligate să întocmească un nou plan de învăţământ, care
să corespundă noilor prevederi legale, în special în ceea ce privea numărul
de ore alocate l imbii maghiare. Alcătuirea acestuia (de către o comisie
formată din profesori de la institutul pedagogic) a fost un bun prilej pentru
învăţătorime de a discuta lipsurile cu care se confruntau în domeniul
pedagogic. O opinie răspândită în epocă era aceea că vechiul plan, datând
din 1 876, era depăşit şi oricum foarte greu de procurat (era menţionat faptul
că şcolile de stat şi comunale aveau un nou plan dej a de câţiva ani),
adoptarea unuia nou fiind un pas necesar spre modernitate. Se considera că
la întocmirea acestuia trebuiau avute mai bine în vedere nevoile tăranului
(principalul " destinatar"), cunoştinţele reale de care acesta avea nev� ie.
O altă cerintă se referea la delimitarea exactă a atributiilor
învăţătorilor, senatul �i şcolar şi preotului ; lipsa acestor precizări era de �uit
motiv de animozitate, fapt care dădea forurilor bisericeşti "mai mult de
lucru" decât cauza şcolară în sine27 . Există suficiente dovezi că lucrurile nu
erau întotdeauna bine cunoscute; astfel, multă vreme a persistat neclaritatea
în privinţa raportului învăţătorului cu senatul şcolar: la 1 900 Foaia
şcolastică răspundea mai multor corespondenţi care cereau lămuriri că
învăţătorul era din oficiu membru ordinar al senatului şcolar28 ; în 1 902, 0
·

�� Manu�lele din şcolile populare confesionale, în Ibidem, 50/ 1 8 9 1 , p. 394.

Octavian Pop, Noul plan de învăţământ, în Foaia şcolastică, 4/1 908, p. 6 1 ; idem, Noul

fjan de învăţământ. Orarul general şi particular, în Ibidem, 1 1 1 9 1 0, p. 5 .
Posta redacţiunei, în Ibidem, 211 900, p. 1 6.
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hotărâre a Consistoriului (6489/7 dec. 1 90 1 ) stabilea că învătătorul urma să
fie de drept şi notar al senatului şcolar parohial, bucurându-se de toate
drepturile de care se bucurau ceilalţi membri. Această măsură era
considerată împlinirea unei " vechi şi drepte dorinţe a învăţătorului", de
numeroase ori reclamate29 .
Planul de învăţământ a fost aprobat şi introdus în toate şcolile
primare din Arhidieceză prin hotărârea Conferinţei episcopeşti din 7
septembrie 1 909, fiecare învăţător, oficiu parohial şi oficiu protopopesc
având obligaţia să-şi procure câte un exemplar. Interesantă este
argumentarea acestei obligaţii : "Aceste dispoziţii le aflăm de necesare şi de
folos pentru promovarea învăţământului nostru primar. Protopopul, ca
inspector şcolar districtual, preotul ca director şcolar iar învăţătorul ca
factorul principal al educaţiunii şi instrucţiunii, numai aşa îşi vor putea face
datoria de a controla, conduce şi îndeplini cu succes educarea şi instruirea
tinerimii, dacă fiecare va cunoaşte deplin materia prescrisă şi metoda
obiectelor de învăţământ"3 0 .
Necesitatea unor asemenea argumente este ea însăşi un indiciu
despre nevoia de modernizare din acest domeniu.
Câteva luni mai târziu ( 1 5 octombrie 1 9 1 0) o nouă circulară cerea
iarăşi celor interesaţi să-şi procure acest plan, semn că mulţi nu se
conformaseră superiorilor lor3 1 •
Nerespectate par să fie şi prevederile referitoare la folosirea numai a
acelor materiale didactice aprobate de guvern (legea Apponyi considera
contrariul chiar un delict); acest fapt îl sugerează o ordonaţiune ministerială
din 1 9 1 O care, constatând, în urma activităţii inspectori lor regeşti, că în
multe şcoli încă erau folosite materiale interzise, cere Consistoriului să
ordone remedierea acestei situatii. Conformându-se, Consistoriul trimite o
circulară prin care cere " tuturor senatelor şcolare parohiale, districtuale şi
învăţătorilor de la şcolile noastre confesionale greco-catolice ca toate
rechizitele de învăţământ oprite, ce eventual s-ar afla în posesiunea lor, să le
nimicească sau spre acest scop să le predea comisiunilor administrative
concernente, sub greutatea urmărilor legale din art. XXVII/ 1 907 "32 .
Câtiva ani mai târziu aceste cereri erau repetate, indicând faptul că
multi învătători nu se arătau prea zeloşi în îndeplinirea dispoziţiilor legale ce
le �rau t;ansmise. E discutabil, totuşi, dacă putem considera această
atitudine ca un gest de protest faţă de politica guvernului : şi în cazul acesta,
ca şi în multe altele, subscriu deciziilor ministeriale, nu se mulţumesc numai
29 Ibidem, 211 902, p. 32.
3 ° Circ. cons. 382/ 1 9 1 0 (25 ian. 1 9 1 0), în Ibidem, 5/ 1 9 1 0, p. 49.
31 Circ. cons. 77991 1 9 1 O ( 1 5 oct. 1 9 1 0), în Ibidem, 201 1 9 1 O, p. 257.
3 2 Circ. cons. 56731 1 9 1 0 (6 aug. 1 9 1 0), în Ibidem, 1 3/ 1 9 1 0, p. 1 72 .
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să le transmită. Nerespectarea lor de către învăţători devine, astfel, o dublă
nesupunere, atât faţă de autoritatea civilă, cât şi faţă de superiorii bisericeşti
cărora le datorau ascultare. Ne putem întreba în ce măsură această
nesupunere poate fi pusă pe seama indolenţei, sau dacă nu indică, de fapt,
conturarea unei tendinţe din interior a învăţătorilor de a ieşi treptat de sub
tutela biserici i .
O altă măsură asupra căreia ministerul insista foarte mult (cu scop d e
întărire a controlului, dar ş i d e unificare) era aceea a introducerii
formularelor tipizate prevăzute de stat (privind prezenţa şi rezultatele
elevilor, foile matricole etc.). Aplicarea acestei dispoziţii pare să fi rămas
deficitară, aşa cum ne indică apelurile repetate venite de la minister. Astfel,
în 1 90 1 , încercând să se conformeze acestor cerinţe, Consistoriul
informează autorităţile subalteme din Arhidieceză despre punerea la
dispoziţie a acestor tipizate, traduse în limba română, prin intermediul
librăriei seminarului arhidiecezan, făcând apel la achiziţionarea lor33 .
Situaţia reală era, însă, departe de cerinţele autorităţilor: în 1 905 , de
exemplu, se constata că erau multe şcoli unde încă nu se păstrau "registre de
prezenţi şi situaţie şcolară (matricule şcolare) " în ciuda dispoziţiilor statului
şi Consistoriului; principalele cauze erau considerate neglij enţa învăţătorului
şi refuzul susţinătorilor şcolii de a da bani pentru cumpărarea acestor
tipizate34 .
Legea Apponyi introduce obligativitatea completării acestora şi în
limba maghiară; rămâne de văzut în ce măsură s-au conformat învăţătorii şi
acestor măsuri. Oricum, treptat statul preia sarcina procurării unor asemenea
documente oficiale: în 1 9 1 3 , de exemplu, pune la dispoziţia autorităţilor
şcolare greco-catolice 1 000 de "blanchete de certificate şi matricule pentru
absolvenţii clasei a VI-a primare şi 500 exemplare pentru absolvenţii
şcolilor de repetiţie generală"3 5 .
Această problemă a tipizatelor prezintă acelaşi caracter dual ca multe
dintre măsurile legislative adoptate în această perioadă: pe de o parte
reprezenta, fără îndoială, un alt instrument al statului pentru impunerea
standardelor proprii, care mergeau în direcţia secularizării şi maghiarizării ;
pe d e altă parte, însă, chiar autorităţile greco-catolice recunoşteau
necesitatea unei evidenţe centralizate, unitare şi cât mai complete a
activităţii propriilor şcoli, evidenţă indispensabilă oricărui real progres.
Unificarea sistemului propriu de învăţământ pare să fi fost şi o
preocupare internă a Bisericii greco-catolice. Astfel, toţi învăţătorii membri
33

Ibidem, 1 21 1 90 1 , p. 96.
O. Pop, Matricu/ele şco/ei poporale, în Ibidem, 1 0/1905, p. 1 5 3 .
3 5 Circ. cons. 1 790/ 1 9 1 3 ( 1 8 martie 1 9 1 3), comunicând rescriptul ministrului din 1 2 martie
1 9 1 3, în Ibidem, 7/1 9 1 3, p. 368.
34
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ai reuniunii învăţătorilor din arhidieceză erau rugaţi să comunice
preşedintelui reuniunii termenii folosiţi în şcolile lor, în scopul simplificării
şi unificării terminologiei şcolare3 6 .
Asemenea iniţiative par să fi caracterizat întreaga provincie
mitropolitană, făcând obiectul unei acţiuni concertate în Arhidieceză şi în
episcopii le sufragane37 .
Nu toate măsurile preconizate de minister în aceste chestiuni aveau
în vedere instituirea controlului; de multe ori se observă şi preocuparea
pentru latura practică, concretă, a folosirii materialelor de învăţământ. Un
exemplu îl constituie o ordonanţă prin care se decide ca manualele să nu se
mai tipărească pe hârtie de calitate inferioară, "transparentă şi vătămătoare
pentru ochi", culoarea acesteia să fie una convenabilă ( " sură-albăstrie") şi să
se renunţe la caracterele tipografice prea mici (cele "petit'' trebuind înlocuite
cu " cicero" şi " garamond"); manualele să fie puse în circulaţie legate, nu
doar broşurate, iar preţul lor să nu fie mai mare decât cel al manualelor
folosite în şcolile de stat. Manualele necores unzătoare acestor prevederi
�
urmau să nu mai fie aprobate spre folosire 8 . Asemenea măsuri creau,
probabil, dificultăţi autorilor şi editurilor, dar incontestabil erau în folosul
celor cărora aceste cărţi se adresau.
Un alt exemplu îl reprezintă problema terenului agricol destinat
învăţării . Astfel, aflând Consistoriul că multe şcoli nu erau dotate cu grădina
şcolară necesară practicii elevilor, aşa cum prevedea legea, sau că acolo
unde exista, rămânea de multe ori neutilizată, este emisă o circulară care
dispune îndreptarea acestor neajunsuri : oficiile parohiale şi senatele şcolare
să prevadă în bugetul lor o sumă care să fie alocată grădinii, astfel încât
elevii să poată învăţa practic despre plantele cuprinse în programa şcolară.
Prezidiu} senatului şcolar arhidiecezan din Blaj se oferă să livreze, pe bază
.
de coman d�a, semmţe1e necesare3 9 .
O iniţiativă pozitivă era şi aceea care viza facilitarea accesului la
rechizite ieftine şi conforme cu cerinţele legii (în 1 902 existase chiar o
încercare de a furniza o parte din aceste rechizite gratuit, aşa cum se făcea
pentru şcolile de stat40).
Astfel, ministrul însărcinează, în 1 9 1 1 , " direcţiunea bibliotecii
pedagogice şi a muzeului de rechizite regnicolar să acorde toată asistenţa
necesară celor ce doresc să-şi procure asemenea rechizite".
Circular către toţi membrii Reuniunii învăţătorilor greco-catolici din Arhidieceză
( 1 3 8/ 1 9 1 0), în Ibidem, 2/ 1 9 1 1 , p. 6 1 .
3 7 Unificarea învăţământlllui, în Ibidem, 1 6/ 1 9 1 2, p . 5 1 6.
38 Edarea cărtilor scolastice, în Ibidem, 47/ 1 89 1 , p. 373.
'
39 Circ. cons. 876/1 9 1 0 (din 14 febr. 1 9 1 0), în Ibidem, 511 9 1 0, p. 56.
40 Ibidem, 4/1 902, p. 63.
36
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Comunicând' învăţătorilor acest rescript, Consistoriul se alătură
acestor prevederi: " Drept aceea, fiindcă şi noi dorim să se provadă şcolile
primare cu toate rechizitele necesare şi prescrise, deoarece fără acestea
învăţământul nu poate să înainteze, comitem tuturor senatelor şcolare
bisericeşti din Arhidieceză ca în termen de 1 5 zile să ne comunice
consemnarea tuturor rechizitelor de învăţământ care de fapt le au, sunt bune
şi corespund legii. După aceasta, vom procura de aici, pentru fiecare şcoală
în particular, rechizitele care îi lipsesc " ; costul acestora urma să fie suportat
de către şcoli, din fondurile proprii sau din cele ale b isericii parohiale sau
din vreo repartiţie făcută special în acest scop; gratuit urmau să le primească
numai şcolile care beneficiau de ajutor din fondul cultural arhidiecezan (se
presupunea că nu aveau veniturile necesare). Circulara se încheie cu apelul:
"Aşteptăm de la toate senatele parohiale să-şi facă datoria, şi pe calea
aceasta să conlucre la înaintarea învăţământului din şcolile noastre
primare"4 1 •
Acest îndemn ni s-ar putea părea inutil, o simplă formulare retorică,
dar realitatea pare să fi stat altfel; la numai câteva săptămâni urmează o altă
circulară care înnoieşte solicitarea de a trimite acele liste, măsură necesară
din pricina slabei receptivităţi cu care a fost întâmpinată cea precedentă, deşi
rapoartele primite de la oficiile protopopeşti şi parohiale arătau că "multe
şcol i din Arhidieceză n-au nici rechizitele de învăţământ cele mai
necesare"42 .
O altă preocupare a guvernului, împărtăşită şi de capii bisericii, era
faţă de moralitatea tinerimii . Astfel, în 1 909, ministrul adresa tuturor
inspectorilor şcolari regeşti o ordinaţiune referitoare la educaţia morală a
şcolarilor, în care era deplâns comportamentul acestora (vestimentaţie şi
aspect necorespunzătoare, slaba frecventare a serviciului divin, colportarea
de ,producte porografice" etc.). Cei chemaţi să lupte în primul rând
împotriva acestor rele erau învăţătorul şi preotul, ca având cel mai bun acces
la formarea sufletelor tinere. Asociindu-se acestei ordinaţiuni, Consistoriul
emite o circulară (65 1 3/27 august 1 9 1 0) în care "îndrumă şi îndeamnă pe
învăţători, pe învăţătoare precum şi pe preoţii cateheţi să lucreze cu zel
potenţat întru dezvoltarea educaţiunii morale a pruncilor şcolari concrezuţi
grijei lor, ca şi din partea lor întru toate împrejurările vietii să premeargă cu
3
exemplu bun, arătând o purtare morală demnă de urmat"4 .
41

Circ. cons. 22001 1 9 1 1 (din 1 5 aprilie 1 9 1 1 ) , care reia rescriptul ministerial din 1 6 febr.
1 9 1 1 ; în Ibidem, 1 0/ 1 9 1 1 , p. 307.
42 Circ. cons. 867 1 / 1 9 1 1 , în Ibidem, 1 811 9 1 1 , p. 590.
43 Educaţiune morală În şcoala poporală, în Ibidem, 14/ 1 9 1 0, p. 173; vezi şi Ordinatiunea
ministrului de culte despre educaţiunea trupească şi morală a tinerimii şcolare, în Jh idem,
6/ 1 909, p. 68.
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Motivele pentru care învăţătorii trebuiau să fie gardieni ai moralităţii
şi bunelor purtări îmbracă uneori aspecte inedite. Astfel, la Ordinariat
ajunge o circulară a ministrului de culte prin care se aducea la cunoştinţa
autorităţilor existenţa a numeroase plângeri că în multe locuri copiii de
şcoală " din petulanţă şi nepricepere aruncă cu pietre asupra automobilelor
ce trec pe drumuri" ; transmiţând în teritoriu această circulară, Ordinariatul
dispune o dată în plus ca învăţătorii să urmărească purtarea elevilor şi în
�
şco 1 11 44 .
a1ara
Un pas mai departe îl reprezintă un rescript al ministrului din 1 909
(transmis prin circulara consistorială 32 1 / 1 9 1 0) care informează despre
intrarea în vigoare a articolului de lege XXXVV1 908 referitor la
modificarea şi întregirea procedurilor şi legilor penale în vigoare. Conform
acestuia, preoţilor şi învăţătorilor li se impunea o nouă îndatorire: să ia parte
la aşa-numitele " Reuniuni de patronaj " ce urmau să fi e înfiinţate pe lângă
judecătorii cu scopul prevenirii delincvenţei j uveni1e4 5 .
Un alt rău major al societăţii la stârpirea căruia şcoala era chemată să
participe era alcoolismul; astfel, printr-un ordin ministerial din 1 9 1 1
(transmis prin circulara consistorială 4322/ 1 9 1 2) era stabilită în fiecare an
şcolar o zi anumită în care învăţătorii trebuiau să facă cunoscute elevilor
efectele nefaste ale acestui viciu. Consistoriul stabileşte această zi în 30
octombrie a fiecărui an, când în locul orelor obişnuite urmau să fie ţinute
prelegeri corespunzătoare. Directorii şcolari avea sarcină să vegheze ca
această manifestare, la care trebuiau implicaţi şi membrii senatului şcolar şi
alţi credincioşi, să se desfăşoare "cu toată solemnitatea, astfel încât să se
imprime mai adânc în sufletul pruncilor cele propuse"46 .
Preocupările statului aveau de multe ori în vedere şi bunăstarea
trupească a elevilor, nu numai cea sufletească. Astfel, este adresat
inspectori lor regeşti un ordin, transmis şi de Consistoriu prin circulara
9 1 461 1 9 1 2, prin care era interzisă implicarea elevilor la slujbele funebre (ca
şi corişti etc.) " în anotimpurile reci, pe vremuri rele sau în cazuri de
ept"d emte"4 7 .
Învătătorii trebuiau de asemenea să ajute la propăşirea materială a
comunităţii din care făceau parte, aşa cum reiese dintr-o circulară
(8592/ 1 9 1 O) prin care Consistoriul " comunică şi recomandă cu toată căldura
Domnului ministru de agricultură de dto 25 Oct.
ordinul Excelentei
· Sale
1 9 1 O prin care se invită preoţii şi învăţătorii să îndemne poporul la
economia rurală" . Mai concret, pe lângă îndatoririle lor specifice, preoţii şi
· ·

o

Circ. cons. 5660/29 dec. 1 9 1 7, în AN-DJA, MRU, Arhiva Generală, 2/1 9 17, f. 6.
45 Foaia şcolastică, 1 1 1 1 9 1 0, p. 1 42.
46 Ibidem, 1 5/ 1 9 1 2, p. 48 1 .
47 Ibidem, 5/1 9 1 3, p . 1 49.
44
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învătătorii ar fi adus un însemnat serviciu patriei dacă s-ar fi ocupat cu
creşeterea vitelor, cultivarea pământului, albinărit, industrie casnică etc.,
dând astfel un bun exemplu tinerelor generaţii care ar fi învăţat astfel, prin
puterea modelului, să preţuiască astfel de activităţi. În ajutorul celor
eventual interesaţi, ministrul dispunea ca toate organele aflate în subordinea
sa să ofere prompt tot sprijinul cerut4 8 .
Sunt instituite, de asemenea, premii pentru acei învăţători, indiferent
de statut, care obţineau cele mai bune rezultate în cultivarea grădinii şcolii49 .
Tot în sprijinul agriculturii vine şi o ordinaţiune ministerială din
1 902 care dispunea ca la şcolile primare poporale unde numărul elevilor
obligaţi să meargă la şcolile de repetiţie era mai mare de 40, să se înfiinţeze
şcoli repetiţionale economice, scop în care învăţătorii trebuiau să urmeze
cursuri de calificare5 0.
Cele mai importante iniţiative legislative înregistrate în domeniul
educaţiei de către guvernele maghiare la cumpăna secolelor XIX şi XX au
avut, fără îndoială, drept obiectiv secularizarea şi maghiarizarea într-o cât
mai mare măsură. Pe lângă acestea, însă, numeroase acte normative s-au
adresat unor probleme reale cu care se confrunta învăţământul din acea
perioadă.
Deşi măsurile cuprinse în aceste ordinaţiuni nu au fost, probabil,
aplicate conform intenţiilor, rămâne semnificativ faptul că, pentru organele
statului, învăţământul nu era numai un instrument pentru politica sa de
secularizare şi maghiarizare, ci reprezenta şi o cale considerată eficientă de
introducere a numeroase idei cu caracter modernizator, cerute de însăşi
realităţile acelei epoci. Acest fapt situa autorităţile confesionale pe o poziţie
ambiguă faţă de întreaga activitate legislativă (în domeniul şcolar) a
guvernelor din această perioadă: de protest şi ostilitate faţă de prevederile
care le ştirbeau autonomia, de adeziune faţă de cele cu caracter progresist.

48

49
so

Preoţii şi învăţătorii să îndemne poporul /a economia ntrală, în Ibidem, 20/ 1 9 1 0, p. 27 1 .
Premii pentru învătătorii
harnici, în Ibidem , 3/1 899 p . 23
,
Ibidem, 911 904, p. 1 55 .
'
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PREOŢII ROMÂNI DIN FĂG ĂRAŞ Î N SECOLUL AL XVII-LEA

Claudia Septimia Peteanu
MOTO:

"Dacă dorim să avem adevărata
înţelepciune trebuie să cunoaştem două
lucruri : trebuie să-I cunoaştem pe
Dumnezeu şi trebuie să ne cunoaştem pe
noi înşine. Ca să-1 cunoaştem cum
trebuie pe unul dintre cei doi, trebuie să-I
cunoaştem la fel de bine şi pe celălalt. "
(Jean Calvin)
Subiectul acestei cercetări îl constituie studiul comunităţii româno
calvine din Făgăraş în secolul al XVII-lea, atenţia noastră axându-se, în
special, asupra investigării stării spirituale, comportamentale şi materiale a
preoţilor români făgărăşeni integraţi în biserica reformată din Principat şi a
mecanismelor de formare a identităţii confesionale a acestora.
De cele mai multe ori, Ţara Făgăraşului a intrat în atenţia istoricilor,
nu ca subiect de cercetare în sine, ci în contextul descălecatului şi al
raporturilor domnitorilor Ţării Româneşti cu Regatul Maghiar în secolele
XIII-XVI 1 • În istoriografia română cele mai vechi referiri la biserica
românească din Ţara Făgăraşului datează de la începutul secolului XX, ele
regăsindu-se în studiile lui Augustin Bunea2 , dar numai în măsura în care au
legătură cu istoria bisericii greco-catolice. În perioada ce a premers primului
război mondial, biserica din Ţara Făgăraşului este menţionată în cărţi şi
studii ce se referă la impactul Reformei asupra românilor transilvăneni 3 ,
autorii subscriindu-se opiniei conform căreia, Reforma nu a afectat doctrina
şi ritualurile bisericii ortodoxe, doar a impulsionat traducerea de cărţi în
1 Antal
Lukăcs, Ţara Făgăraşului În Evul Mediu (Secolele Xl/1-XV/), Bucureşti, 1 999;
David Prodan, Boieri şi vecini În Ţara Fâgăraşului în secolele XVI-XVII, în Anuarul
Institutului de Istorie din Cluj, VI, 1936; Dan Berindei (coord.}, Istoria României. Pagini
Transilvane, Cluj-Napoca, 1 994.
2 Augustin Bunea, Mitropolitul Sava Brancovici, B laj , 1 906; Idem, lerarchia românilor din
Ardeal şi Ungaria, Blaj, 1 904.
3 Ştefan Meteş, Istoria Bisericii şi a vieţii religioase a românilor din Ardeal şi Ungaria,
voi. 1, Arad, 1 9 1 8; articolele semnate de Zenovie Pâclişanu în revista Cultura creştină din
anii 1 9 1 1 , 1 9 1 2, 1 9 1 3; Ioan Lupaş, Spice din istoria noastră bisericească, Sibiu, 1 9 1 2;
Idem, Istoria bisericeascâ a românilor ardeleni, Sibiu, 1 9 1 8; Aron Nico1au, Monografia
bisericilor, şcoalelor şi reuniuni/ar române din Făgăraş, Făgăraş, 1 9 1 3.
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limba română în timp ce eventualele convertiri ale ortodocşilor transilvăneni
au avut doar motivaţii materiale. În perioada interbelică4 există un număr
destul de mare de studii şi articole care se referă la biserica făgărăşeană în
secolul al XVII-lea, acestea accentuând îndeosebi perioada în care
Zsuzsanna Lorântffy a fost stăpână a domeniului şi actele emise de ea,
autorii susţinând principiul cuius regio, eius religio5 ca motiv principal al
prozelitismului calvin în rândul românilor făgărăşeni.
În istoriografia română din ultimele decenii, abordarea situaţiei
bisericii româneşti din Făgăraşul secolului XVII a continuat să se facă în
contextul larg al impactului Reformei asupra românilor transilvăneni6 .
Aceste studii , prin aplicarea noilor concepte: confesionalizare, disciplinare
socială, identitate confesională, impuse de studiul Reformei în întreg spaţiul
european, îşi propun să avanseze o imagine cât mai veridică a comunităţii
româno-calvine din Principatul transilvănean în secolul al XVII-lea.
Scopul nostru este de a ilustra în ce măsură clerul român făgărăşean
devine receptor, dar şi transmiţător al noilor precepte doctrinale şi al
mecanismelor de disciplinare religioasă şi socială şi în ce măsură ne putem
referi la aceşti c lerici ca simplii subiecţi ai prozelitismului calvin sau ca
susţinători ai acestuia. Atenţia noastră s-a concentrat asupra preoţilor
români, deoarece aceştia sunt o componentă esenţială a societăţii
făgărăşene, o societate rurală cu structuri socio-politice şi un drept cutumiar
de o persistenţă deosebită. Pregătirea intelectuală, conduita, starea materială
a preoţilor au fost abordate prin atragerea în discuţie a izvoarelor şi
lucrărilor istorice, concluziile finale conturând trăsăturile speci fice ale
preoţimii din Ţara Făgăraşului în cursul secolului al XVII-lea.
Principalele izvoare utilizate pentru refacerea imaginii comunităţilor
rurale făgărăşene şi cu deosebire a clerului parohial pe parcursul secolului al
XVII-lea au fost urbariile, actele de revizuire ale preoţilor, vizitaţiile
4 V aler Literat, Făgăraşul, Extras din revista Transilvania, an 73, nr. 9, Sibiu, 1 942; Idem,
Din trecutul bisericii româneşti din Făgăraş În veacul al XVII-lea, în Revista Teologică,
nr. 1 -2, an 33, 1 943 ; Idem, Moise Ionaşcu, Oraşul şi Ţara Făgăraşului. Cetatea
Făgăraşului, Făgăraş, 1 943; Ştefan Meteş, Viaţa Bisericească a românilor · din Ţara
Gitului, Sibiu, 1 930.
5 Acest principiu este greşit folosit pentru spaţiul transilvănean deoarece el a fost impus de
pacea de la Augsburg ( 1 555) în legătură cu situaţia confesională existentă în Imperiul
gennan. În Transilvania este valabil ius presentationis.
6 Ioan Vasile Leb (coord.), Teologie şi cull!lrâ transilvană În contextul spiritualităţii
europene în secolele XVI-XIX. C1uj-Napoca, 1 999; Ana Dumitran, Gutor Botond, pr.
Nicolae Dănilă, Relaţii interconfesionale româna-maghiare În Transilvania (mijlocul
secolului XVI- primele decenii ale secolului XVIII), Alba-Iulia, 2000; Maria Crăciun,
Building a Romanian reformed community in seventhenth- century Tram.ylvania, in
Confessional /dentity in East-Central Europe (edited by Maria Crăciun, Ovidiu Ghitta,
Graeme Murdock), Ashgate, 2002.
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canonice, procesele verbale întocmite de Scaunul Superior de Judecată din
Făgăraş, condiţiile impuse mitropoliţilor români, scrisori, hotărâri sinodale.
Documentele publicate de către David Prodan în cele două volume ale
Urbariilor7 conţin pe lângă informaţii valoroase l egate de statutul soci al şi
starea materială a preoţilor făgărăşeni, hotărâri care vizează preoţimea emise
de Zsuzsanna Lorăntffy, Anna Bornemissza, Mihăly Apaffi şi un act de
revizuire a clericilor din 3 iunie 1 64 7. Cercetarea s-a extins asupra unui
număr de 54 de sate care aparţineau domeniului Făgăraş, scopul fiind
reducerea numărului preoţilor din sate. Actul ne oferă o imagine a pregătiri i
profesionale a clericilor în acel moment, deoarece e i sunt testaţi în ce
măsură cunosc rugăciuni le Tatăl Nostru, Crezul şi cele 1 O Porunci, dar şi
scrisul şi cititul în limba română. În acelaşi timp, actul înregistrează şi
vechimea lor în preoţie, calitatea boierească sau iobăgească a moşiei pe care
stau, dovezile sau lipsa de dovezi pentru boieria lor, informaţii legate de
viaţa familială. Aici găsim şi decretul soţiei lui Gyorgy Râckoczi I,
Zsuzsanna Lorăntffy, din data de 2 aprilie 1 65 7 8 privind instituirea
"
"vizitatorilor calvini care să cerceteze şi să supravegheze pregătirea şi
comportamentul clericilor români, dar şi măsura în care satele primesc
"
" sîanta învăţătură . Instrucţiunile date de principesă sunt foarte stricte,
pornind de la întrebările care trebuiau adresate preoţilor şi care urmăreau
pregătirea lor religioasă, cunoaşterea limbii române, viaţa privată, mustrarea
sau pedepsirea acestora şi până la obligaţiile ce le reveneau " vizitatorilor" .
Valer Literat şi Martin Jăray publică rezultatul unei astfel de
" din secolul al XVII-lea, de altfel singura care se păstrează,
vizitaţii
"
începută în luna februarie a anului 1 658 şi întreruptă sub ameninţarea
invaziei tătăreşti care în august 1 65 8 devastează Ţara Făgăraşului. 9 B ilanţul
acestei cercetări este interesant pentru că inspectorii calvini chestionează
atât sătenii, prin intermediul j uraţilor, cât şi preoţii şi grămăticii (viitorii
preoţi) despre ştiinţa, purtarea şi moralitatea acestora. Juriul examinater a
investigat preoţi şi grămătici din 39 de sate pornind din răsăritul districtului
şi continuând spre apus, până la Drăguş şi Viştea de Jos.
Din secolul al XVIII-lea avem vizitaţia canonică întreprinsă în satele
făgărăşene de episcopul greco-catolic Atanasie Rednic, concluziile acesteia
creionând circulaţia şi persistenţa cărţilor româno-calvine precum şi
vechimea lăcaşurilor de cult ortodoxe din Făgăraş.

7 David Prodan, Urbariile Ţării Făgăraşului, voi. 1, 1 60 1 - 1 650, Bucureşti, 1 970; ibidem,
voi. Il, 1 65 1- 1 680, Bucureşti, 1 976.
8 /bidem, p. 1 8 1 - 1 84.
9 Valer Literat, Martin Jâray, " Vizite ' ' calvineşti la preoţii români din Ţara Făgăraşului, în
Anuarul Institutului de Istorie Naţională, VII, ( 1 936-1 938), p. 582-603, Bucureşti, 1 939.
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O altă sursă la care, din păcate, am avut acces doar parţial este un act
din aprilie 1 646 1 0 care consemnează "popii boieri " din 3 2 sate ale Ţării
Făgăraşului. O comisie de revizuire a străbătut cele 3 2 de sate în care se
găseau popi români ce aveau biserici şi le-au fost verificate actele care le
atestau " boieria" . Toţi cei care nu au posedat acte legale au fost readuşi la
statutul de iobagi .
După cum rezultă dint-un registru de procese verbale, preoţii
făgărăşeni apar destul de des ca litiganţi în procesele pertractate între anii
1 633- 1 690 de S caunul Superior de Judecată din Făgăraş 1 1 şi studierea
acestor procese ne-a ajutat în încercarea de conturare a vieţii private şi a
comportamentului preoţilor în mij locul comunităţii .
În dorinţa d e a obţine o imagine cât mai completă asupra pregătirii,
comportamentului preoţilor în sânul comunităţilor, am apelat şi la un număr
însemnat de documente publicate de Ioan Lupaş 1 2 , de primă importanţă
pentru stabilirea rolului principelui în tentativa de conturare a identităţii
confesionale a supuşilor săi români, condiţiile impuse mitropoliţilor români.
Stabilirea cu exactitate a numărului preoţilor români din satele Ţării
Făgăraşului în perioada de care ne ocupăm, fără a dispune de suficiente
izvoare documentare care să acopere întreaga perioadă, şi asta în cazul în
care ele s-ar păstra şi am avea acces la ele, este greu de realizat. În acelaşi
sens, o altă piedică apărută a fost faptul că în general, în Urbarii 1 3 am
întâlnit doar numărul preoţilor care au sluj it într-un anumit an într-o
localitate, dar nu şi numele acestor preoţi pentru a-i putea identifica în
perioadele anterioare sau posterioare. În acelaşi timp, numărul lor într-o
localitate credem că a variat şi în funcţie de numărul de credincioşi, de
mărimea satului respectiv şi nu în ultimul rând şi de capacităţile
profesionale şi morale ale clerului, de măsura în care ei corespundeau
cerinţelor bisericii calvine. Problema este că din cauza discontinuităţii
documentare nu putem schiţa o evidenţă exactă a preoţilor pe sate, putem
doar să folosim informaţiile găsite pentru segmente temporale mai mari sau
mai mici. Din documentele la care am avut acces nu am putut vedea în mod
limpede nici cum s-a realizat convertirea preoţilor români şi nici cum cum
au interiorizat ei noile concepte. Am înaintat doar ipoteze pentru că din
epoca de care ne ocupăm nu s-au păstrat scrisori sau jurnale ce să abordeze
problematica sus enunţată.
1 0 Endrei Veress, Boieri şi nemeşi români din Ardeal şi Ungaria, ms. 54 1 , Magyar
Tudomang6s Akademia Kongvara, Fond Endrei Veress.
1 1 Valeriu Literat (postfaţă, ediţie îngrijită şi indice de Nicolae Sabău), Biserici vechi
româneşti din Ţara 0/tu/ui. Cluj-Napoca, 1 996, p. 1 8- 1 90.
12
Ioan Lupaş, Documente istorice transilvane, 1 599 -1 699, Cluj-Napoca, 1 940.
1 3 David Prodan, Urbarii/e. . . , voi. II . . . , p. 37.
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Dacă până în deceniul şase al secolului al XVII-lea putem,
folosindu-ne de documentele păstrate, să ne facem o imagine asupra vieţii
preoţilor făgărăşeni, după acestă dată, nu se păstrează nici o altă vizitaţie sau
revizuire, care să ne permită să analizăm ce schimbări au produs asupra
formaţiei profesionale şi asupra comportamentului clericilor făgărăşeni,
şcoala înfiinţată de Zsuzsanna Lorăntffy şi "vizitele" înfăptuite de
inspectorii calvini.
Utilizând izvoarele amintite mai sus, dar şi altele la care vom face
referire pe parcursul lucrării, analiza noastră a trasat coordonatele vieţii
materiale şi spirituale a preoţilor români din 60 de sate aparţinătoare
vechiului district Făgărăş. Urmărind conturarea unei perspective cât mai
veridice asupra formării identităţii confesionale a clerului ne-am axat atenţia
asupra acelor sate a căror reprezentanţi spirituali apar în mai multe izvoare,
în perioade temporale diferite. Această abordare ne-a aj utat să relietăm
evoluţia sau involuţia comportamentală şi teologică a preoţilor tăgărăşeni pe
parcursul secolului XVII.
În spaţiul central şi est european, Reforma religioasă se va răspândi
cu repeziciune după bătălia de la Mohacs ( 1 526) care naşte un vid politic ce
va duce la segmentarea Regatului Maghiar în trei părţi : Paşalâcul de la
Buda, partea superioară a Ungariei aflată sub stăpânire habsburgică şi
Transilvania ce treptat devine principat autonom, sub suzeranitate otomană,
continuator al tradiţiilor statale ungare.
Protestantismul transilvănean s-a conturat în urma unor
interminabile
disputationes " care vor distanţa tot mai mult reforma
"
maghiară, fidelă ideilor helvetice de cea germană, adeptă a lutheranismului
conservator 1 4 , alături de ele afirmându-se şi unitarianismul.
În secolul al XVII-lea, Transilvania a devenit un stat reformat calvin
ce a acceptat confesiunea helvetică şi Catechismul de la Heidelberg. Dacă în
secolul al XVI-lea interesul pentru convertirea românilor ortodocşi a fost
unul sporadic, bazat pe hotărâri dietale, în secolul următor se optează pentru
formula integrativă, biserica ortodoxă devenind parte a celei calvine 1 5 .
Pentru a analiza comunitatea româno-calvină din Făgăraş în secolul
XVII trebuie să operăm cu o serie de concepte necesare înţelegerii modului
de constituire a acestei comunităţi. Termenul "confesionalizare " a fost
introdus de către doi istorici germani, Wolfgang Reinhard 1 6 (în lumea
catolică) şi Heinz Schilling 17 (în lumea protestantă), sîarşind prin a fi o
14

Ana Dumitran . . . , op. cit. , p. 23.
Maria Crăciun, Building a Romanian . , p. 1 0 1 .
1 6 Wolfgang Reinhard, Etat e t Eglise dans / 'Empire e1lfre Reforme el Absolutisme, dans
Etat et Eglise dans la genese de 1 'Etat moderne. Madrid, 1 986, p. l 75 - 1 85.
17 H. Schilling, Religion, Politica/, Cu/ture and the emergence of Early Modern Societis,
Leiden, p. 209-235; Idem, Confessionalisation And The Rise of Religious And Cultural
15

. .
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paradigmă universală în istoria Europei timpurii. Acesta este conceptul
teoretic cel mai frecvent util izat, fiind înteles ca tentativa unui stat în
formare, care evoluează spre modernitate, de a obţine în teritoriul său o
confesiune unică. Acest proces fundamental ce are loc în societatea
europeană în secolul al XVII-lea a avut un efect pozitiv asupra vieţii publice
şi private, asupra individualităţii societăţii europene. Confesionalizarea prin
Reformă a iniţiat un conflict fundamental între vechea stare de lucruri şi
concepţia modernă a unui stat disciplinat. Această paradigmă presupune o
relaţie strânsă între stat şi biserică şi existenţa unor condiţii favorabile
pentru desfăşurarea procesului : acordul şi sprijinul autorităţii civile pentru a
obţine o uniformitate religioasă şi teritorială, existenţa unei confesiuni
dominante, buna funcţionare a instituţiilor ecleziastice de la nivel central
până în parohii. Având ca scop reformatio vitae, confesionalizarea a
reprezentat un proces care a fost aplicat cu succes în societatea
transilvăneană din secolul XVII. Paradigma confesionalismului 1 8 se referă la
formarea, consol idarea ideilor religioase şi a bisericilor noi şi a
congregaţiilor acestora, ducând Ia o nouă identitate confesională, acesta
determinând o disciplinare socială din partea elitelor moderne timpurii.
Disciplina socială 1 9 este un alt concept important cu aplicabilitate în
studiul nostru şi el se referă Ia mecanismele prin care un discurs, o ideologie
este impusă asupra maselor. Prin disciplinare socială se vizează crearea unui
cler educat şi disciplinat şi a unui nou tip de creştin.
Aplicând o politică confesională, Transilvania reuşeşte în secolul
XVII să îşi consolideze identitatea politică şi să subordoneze biserica
intereselor statului, sperând în transformarea supuşilor într-o populaţie
disciplinată şi omogenă, la modul ideal, din punct de vedere confesional.
Ţara Făgăraşului a avut de-a lungul timpului o evoluţie istorică
deosebită. Situată în partea sudică a Transilvaniei, în imediata vecinătate a
Ţării Româneşti, pornind de la menţionarea acelei " Ţări a Românilor "
( Terra Blachorum), trecând prin experienţa ducatului, Ţara Făgăraşului a
sfârşit prin a fi cel mai important domeniu al principilor transilvăneni.
Ţara Făgăraşului apare pentru prima dată2 0 în titulatura domnilor
Ţării Româneşti în timpul lui Vlaicu-Vodă ( 1 369) care se intitulează
" vajvoda Transalpinas et banus de Zewerino, necnon dux de Fagaras ".
Frontiers In Early Modern Europe. in Frontiers of Faith, ed. by Eszter Andor and Istvân
Gyorgy T6th, Budapest, 2002, p. 2 1 -35.
18
Andrew Pettegree, Konfessionisierung in Nordwesteuropa, contribution to conference,
Konfessionalisierung, Stiinde und Staat in Ostmitteleuropa (1550- 1 650), Leipzig, 1 997, p.
1 - 1 5.
1 9 R. Po-Chia Hsia, Social Discipline in the Reformation: Central Europe 1550-1 750,
London and New York, 1 992, p. 1 22- 143.
20
David Prodan, Boieri .şi . . . p. 1 59.
.
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Acesta nu este un titlu gol, ci semnifică o stăpânire efectivă, de drept şi chiar
dacă abia în secolul al XIV -lea avem prima menţiune documentară a Ţării
Făgăraşului ca posesiune a domnilor munteni, legăturile mai vechi între cele
două ţări sunt de necontestat. Prezenţa sau absenţa Făgăraşului din titlul
domnesc nu este un criteriu sigur al stăpânirii efective, pentru că de multe
ori domnii folosesc titlul redus de " domn al Ţării Româneşti " , la fel cum ei
vor include în continuare Făgăraşul în titlul domnesc, multă vreme după ce
I-au pierdut.
Până la începutul secolului al XVI-lea, Ţara Făgăraşului a fost
stăpânită de către domnitorii Ţării Româneşti, care deşi o pierdeau frecvent
în funcţie de relaţiile cu regii maghiari, o şi recâştigau mereu ca pe o
moştenire de drept. De la începutul secolului amintit, Ţara Oltului ajunge în
proprietatea lui Ioan Corvin, fiul regelui Matia Corvin. După moartea lui
Ioan Corvin ( 1 504), teritoriul făgărăşan a fost stăpânit succesiv în secolul
XVI de către Ioan Bomemissa, Ştefan Mailat (în timpul său oraşul Făgăraş
devine reşedinţă voievodală şi important centru militar), de soţia şi fiul
acestuia, de Toma Nadasdy, Gaspar Bekes, Balthasar B athory2 1 .
Folosit în secolele XV -XVI ca " momeală" de către autorităţi în
schimbul recunoaşterii suzeranităţii maghiare din partea voievozilor Ţării
Româneşti, după consolidarea ţării româneşti de la sud de Carpaţi şi
creşterea pericolului otoman, Ţara Făgăraşului este transformată într-un
bastion menit să apere graniţa Regatului şi apoi a Principatului dinspre sud.
Din momentul în care revine principi lor transi lvăneni, din domeniu
regal, Ţara Făgăraşului se transformă în unul princiar, iar principii începând
cu Zsigismund Bathory îl vor conferi drept dotă soţiilor lor. Prima stăpână a
fost principesa Maria Christiema soţia principelui amintit anterior, stăpână a
domeniului între 1 5 83- 1 598. Ei i-a urmat soţia lui Gabor Bethlen, Ecaterina
de Brandemburg între 1 626- 1 63 1 . Din 1 63 1 până în 1 65 8 domeniul Făgăraş
revine ambiţioasei soţii a lui Gyorgy Rackoczi I, Zsuzsanna Lorantffy,
succedată de Anna Bomemissza între 1 663- 1 68 8 , soţia lui Mihaly Apaffi.
La cumpăna dintre secolele XVI-XVII, pentru scurt timp, domeniul a fost şi
în proprietatea unei prinţese românce, Stanca, soţia lui Mihai Viteazul.
Separată de Ţara Românească, Ţara Făgăraşului va cunoaşte o altă
linie de dezvoltare. A fost transformată treptat în domeniu feudal, stăpânul
ei devenind şi stăpân feudal, iar locuitorii ei supuşi feudali. După ce iniţial a
fost un domeniu feudal bazat pe prestaţii, ulterior stăpânii acestuia nu se vor
mulţumi doar cu prestaţii şi vor constitui o economie proprie, domeniul
devenind el însuşi producător.
După luarea în stăpânire de către principii transilvăneni, Făgăraşul s-a
menţinut ca un domeniu regal fiind condus de castelani şi pârcălabi regali şi
2 1 Ibidem, p. 1 65 .
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deşi de mai multe ori, prin danii, revine unor feudali, mereu s-a menţinut ca
un domeniu regal. Ţinutul făgărăşan a jucat în epocă un rol aparte şi este
suficient să amintim că de multe ori el a sprijinit cu succes acţiunile şi
ambiţiile politice ale celor care I-au stăpânit (cazul cel mai celebru este cel
al lui Ştefan Mailat).
Atât în perioada Regatului, cât şi a Principatului, Ţara Făgăraşului
şi-a păstrat statutul special. Nu a fost fărâmiţată în moşii feudale ca urmare a
daniilor regale, nu a fost cuprinsă în organizaţiile specifice ţării, în comitate
sau scaune, ci " a fost păstrată deosebit şi întreagă"22 , având o situaţie
juridică aparte. Statutul de autonomie îi va fi probat de o serie de drepturi:
steag propriu, dreptul paloşului, prerogativa de a nu extrăda iobagii fugiţi de
pe alte domenii şi stabiliţi aici, dreptul de a-şi urmări singură răufăcătorii
fără amestecarea altor autorităţi. Deţinând şi rol militar era exceptată de la
dările Regatului şi apoi ale Principatului. Forul de judecată superior al Ţării
Făgăraşului era Scaunul Superior de Judecată suprapus peste scaunele
proprii ale ţării unde judecau boieri asesori după statutele proprii Ţării
Făgăraşului. Aceste statute se bazau pe dreptul autohton, pe instituţiile
tradiţionale de aici, înregistrând diferite obiceiuri juridice în legătură cu
viaţa penală sau civilă a locuitorilor23 •
Încercarea de recompunere a imagmn societăţii făgărăşene
presupune reconstituirea habitatului medieval rural din secolele XIII-XVI.
Locuitorii Ţării Făgăraşului au trăit aproape în exclusivitate într-un cadru
rural, singura aşezare cu statut de târg fiind Făgăraşul.
Instituţiile feudale2 4 din Ţara Făgăraşului au fost puternic influenţate
de cele similare existente în Ţara Românească. Chiar şi după includerea
Făgăraşului în Regatul Maghiar şi ulterior în Principatul transilvănean,
principalele categorii sociale din Ţara Făgăraşului, boierii şi vecinii
păstrează aceeaşi denotaţie ca în ţara românească sud-carpatică. Boierii
români făgărăşeni deţineau moşii boiereşti scutite de sarcini, cu imunităţi,
prerogative, libertăţi boiereşti, având doar obligaţii militare ca şi nobilii.
Moşiile erau lucrate de vecini sau iobagi, supuşii lor feudali, obligaţi la
prestaţii faţă de boieri .
Marea majoritate a satelor făgărăşene se aflau în posesia acestor
boieri, populaţia majoritară din sate fiind formată din iobagi. La conducerea
satului 2 5 în fiecare an era ales câte un boier care trebuia să poarte grija
comunităţii pe parcursul unui an şi să strângă darea satului, boierul cu
pricina fiind scutit în anul respectiv de plata acesteia.
22/bidem, p. 1 66.
23/bidem, p. 1 69.
24 Ibidem, p. 1 70.
25 Ibidem, p. 1 93.
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Ţara Făgăraşului, pe parcursul evului mediu, a avut o istorie foarte
interesantă şi diferită de restul regiunilor transilvănene, în contextul în care
statutul de autonomie al acestui domeniu, instituţiile speci fice ţării, de certă
influenţă românească, sunt recunoscute şi menţinute de conducătorii
transilvăneni, chiar dacă aceştia încearcă să le pună în propriul serviciu şi să
le dea o direcţie de dezvoltare în ton cu interesele lor. În secolul al XVII-lea
se va manifesta tendinţa principi lor de a reduce boierii şi supuşii lor la un
singur stăpân feudal şi la o masă unică, a iobagilor.
Calificativul de " Terra Blacorum " atestat în anul 1 222 ne permite să
presupunem existenţa în Ţara Făgăraşului a unei structuri ecleziastice de
acelaşi nivel. Dar, pentru că nu sunt menţiuni documentare în această
perioadă şi nici în secolele următoare care să confirme existenţa unei astfel
de ierarhii ecleziastice în teritoriul menţionat, putem susţine doar teorii pe
baza analogiilor cu teritoriile vecine. De exemplu, în Ţara Haţegului în
secolul XIV este consemnată prezenţa a doi protopopi, Petru din Ostrov şi
Dobrotă din Râu-Bărbat26 ceea ce ne îndreptăţeşte să acceptăm existenţa
aceluiaşi nivel ierarhic şi în Ţara Făgăraşului, precaritatea documentară
împiedicând depistarea lor.
În ceea ce priveşte subordonarea faţă de o ierarhie superioară,
invocând aceeaşi tăcere documentară, înaintăm ipoteza că înainte de
întemeierea Ţării Româneşti am putea vorbi de o afiliere la unul din
episcopatele de la sud de Dunăre. După organizarea mitropoliei din această
ţară în 1 3 5 9, dacă acceptăm corelaţia dintre titlul de " exarh al plaiurilor"2 7
cu stăpânirea unor regiuni transilvănene de peste munţi, atunci Ţara
Făgăraşului se afla sub autoritatea mitropolitului de la Târgovişte. Afilierea
ecleziastică pare cu atât mai veridică cu cât în această perioadă, Făgăraşul
face parte din rândul posesiunilor domnilor Ţării Româneşti .
Primul ierarh2 8 al bisericii ortodoxe menţionat în Ţara Făgăraşului
este egumenul Stanciu care, împreună cu fratele său, primeau de la Mircea
cel Bătrân, în 27 decembrie 1 39 1 , satul Scorei.
Din păcate, date concrete despre organizarea şi subordonarea
ierarhică a bisericilor din Ţara Făgăraşului lipsesc şi după pierderea
ducatului de către domnii Ţării Româneşti. Ceea ce se ştie cu certitudine
este că pe baza statutelor din 1 560- 1 570 care consemnează obligaţia tuturor
preoţi lor de a plăti un florin pe an este evident că autorităţile transi lvănene
doreau moştenirea acestor venituri provenite din darea preoţilor2 9 .
26

Ştefan Meteş, Istoria bisericească. . . , p. 42.
Ibidem, p. 39.
28
Antal Lukâcs, op. cit., p. 1 29, apud DRH, B, 1, p.37.
29 Ştefan Meteş, Vieaţa agrară, economică a românilor din Ardeal şi Ungaria, Bucureşti,
1 92 1 , p. 250.
27
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Până la crearea mitropoliei ardelene, în mod sigur protopopii şi
preoţii făgărăşeni au continuat să fie consacraţi peste munţi de către
mitropolitul Ţării Româneşti sau episcopul de la Râmnicu-Vâlcea. În cursul
secolului XVI este posibil ca aceştia să fi fost supuşi vreunui episcop
ortodox din Ardeal, dar oricum, cert este că în jurul anului 1 5 85, toată Ţara
Făgăraşului a fost scoasă de sub jurisdicţia vlădicului de la Belgrad şi
supusă consistoriului reformat maghiar din Făgăraş, care încasa de la fiecare
preot câte un florin. Această dependenţă a durat până în anul 1 595 când
principele Zsigismund Bathori supune din nou Ţara Făgăraşului episcopului
român Ioan de Prislop care primeşte dreptul de a face vizitaţii în aceste părţi
şi de a încasa florinul anual de la fiecare preoe 0 •
Completarea imaginii bisericii ortodoxe făgărăşene în secolele XIII
XVI cu menţionarea monumentelor religioase care au dăinuit din aceste
secole este viciată de faptul că nu se păstrează decât un număr mic de
biserici, a căror dată de construire este oricum, incertă, idee valabilă şi în
cazul mănăstirilor făgărăşene. Afirmaţia este în mod straniu contrazisă de
izvoarele din secolul al XVIII-lea care vorbesc de biserici vechi, de ctitorii
ale unor familii boiereşti de sute de ani .
Un astfel de izvor este " vizitaţia" episcopului greco-catolic Atanasie
Rednic întreprinsă în Ţara Făgăraşului în anii 1 768-1 7693 1 , din concluziile
căreia aflăm că în satele Berivoiul Mare, Mărgineni, Ohaba, Breaza, Lisa,
Arpaşul de Jos, Voievodenii Mari sunt biserici foarte vechi (antiquisima)
zidite de " unii boieri " sau de " vechii boieri ai satului " .
Tot în secolul al XVIII-lea este atestată fiinţarea a 27 de mănăstiri32
în hotarele satelor făgărăşene, majoritatea fiind distruse din ordinul
generalului Adolf B uccow în a doua jumătate a acestui secol . Toate aceste
mănăstiri nu puteau să fie construite doar în secolul XVIII, sigur unele din
ele erau de dată mai veche. Absenţa lor în izvoarele din secolele XIII-XVI
este explicabilă deoarece aceste mănăstiri erau modeste, locuite de câţiva
călugări sau călugăriţe şi cu o înzestrare materială care să le permită
subzistenţa. Nedispunând de domenii mari, cum se întâmpla în alte zone, ele
au ocolit interesul documentelor şi nici nu au dispus de arhive proprii.
Din secolul XVI biserica apuseană cunoaşte noile învăţături
vehiculate în special de către reformatorii Martin Luther şi Jean Calvin.
Ardealul va veni în contact cu aceste idei destul de repede prin intermediul
studenţilor, a negustorilor saşi, a misionarilor, cauzele răspândirii şi
succesului Reformei în Transilvania fiind în linii mari determinate de
aceleaşi motivaţii ca în apusul Europei, dietele ardelene legalizând noile
30

Idem, Viaţa bisericească a . , p. 7- 1 5 .
Zenovie Pâclişanu, Vechi vizitaţii. . . . . , p . 93-99.
32 Antal Lukăcs, op. cit., p. 53-90.
31
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confesiuni astfel, în 1 5 57 luteranismul, în 1 564 calvinismul, în 1 57 1
unitarismul. 33
Religia lutherană va avea succes şi se va întări în oraşele săseşti din
Transilvania deoarece saşii au descoperit în religia profesată de Luther un
mij loc de consolidare a coeziunii lor culturale şi naţionale. Asociat cu
opoziţia împotriva monarhiei habsburgice, cu anticlericalismul, cu ideea
construirii unei biserici naţionale, şi favorizat de conjuctura politică creată
după Mohăcs, calvinismul va găsi numeroşi adepţi în rândul maghiarilor
transilvăneni 34 .
Interesul protestanţilor pentru convertirea românilor a pornit din
dorinţa de a propaga cuvântul lui Dumnezeu şi de a obţine o uniformitate
religioasă, în opinia lor, autoritatea civilă fiind responsabilă pentru
răspândirea adevăratei credinţe. Eforturile lutheranilor de a-i atrage pe
români la confesiunea lor au fost destul de firave, ele centrându-se îndeosebi
pe traducerea de cărţi religioase în limba română, lutheranii sperând în
puterea de cucerire prin sine însuşi a adevărului evanghelic.
Strategia urmată de biserica calvină pentru convertirea românilor în
secolul XVI a demonstrat că interesele calvinilor au " bătaie lungă" , acest
secol fiind unul de experimentare a soluţi ilor celor mai viabile. Dintre
acestea se detaşează ideea înfiinţării unui episcopat româno-calvin, condus
de un episcop român trecut la calvinism. Acesta a beneficiat de sprij inul
dietei şi a unei părţi semnificative a nobilimii, reuşind să întreprindă o serie
de revizuiri în biserica ortodoxă în sens protestant: interzicerea rugăciunilor
pentru sfinţi şi defuncţi, acceptarea recăsătoririi preoţilor, introducerea
limbii române în celebrarea ceremoniilor religioase35 . Totuşi, în contextul în
care poziţia calvinismului nu era încă una foarte bine conturată în cadrul
statului transilvănean, soluţia episcopatului româno-calvin s-a dovedit a fi
una falimentară. Situaţia se va schimba radical în cursul secolului următor,
deoarece acum, Transilvania este un principat calvin, având în frunte un
principe de aceeaşi confesiune şi calvinismul drept religie de stae 6 . În acest
secol, biserica ortodoxă din Transilvania devine parte a bisericii calvine
transilvănene, altfel spus, în secolul al XVII-lea vorbim de o biserică
ortodoxă integrată.
Î n noua conj unctură, principele transilvănean era considerat
stâlpul " adevăratei credinţe, o îndatorire sfăntă a acestuia fiind
"
33 Ioan M. Bota, Istoria bisericii universale şi a bisericii româneşti de la origini până în
zilele noastre. Cluj-Napoca, 1 994, p. 1 4 1 .
34 Maria Crăciun, Protestantism ş i ortodoxie în Moldova secolului al XVI-/ea, Cluj-Napoca,
1 996, p. 3 5 .
3 5 Ştefan Meteş, Istoria Bisericii
, p . 74.
36 Graeme Murdock, Calvinism on the Frontier 1 600-1 660. International Calvinism and the
Reformed Church in Hunga/y and Transylvania, Oxford, 2000, p. 1 8.
....
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misionarismul faţă de celelalte comunităţi religioase. Principele s-a bucurat
de suportul deplin al stărilor pentru constituirea unui stat protestant cu o
religie dominantă. Ele au colaborat şi cu instituţiile ecleziastice · pentru a
facilita implementarea acestui program. Principele şi nobilii considerau a fi
o datorie sfăntă integrarea românilor în statul reformat prin eliminarea
ignoranţei şi a superstiţiilor care le dominau viaţa, ţelul final constând în
disciplinarea acestora. Drept urmare, principele a colaborat cu ierarhia
bisericii reformate la o serie de proiecte educaţionale şi de disciplinare
socială a supuşilor3 7 . Imaginea principelui calvin transilvănean3 8 era
asimilată cu cea a regilor israeliţi din Vechiul Testament, mai ales cu Iosua,
văzut ca reformator religios, iconoclast şi distrugător al religiei false şi adept
al expansiunii teritoriale. Rolul principelui era unul escatologic, de apărare a
bisericii până în momentul Apocalipsei.
Obligaţi ile ce reveneau conducătorului politic al Transilvaniei în
secolul al XVII-lea şi rolul pe care acesta trebuia să îl joace în societate şi
vis-ă-vis de românii ortodocşi, apar creionate în scrisoarea3 9 din 4
septembrie 1 640 trimisă de superintendentul bisericii reformate din
Transilvania, Istvăn Gelej i , principelui Gyorgy Răckoczi 1. Datoria acestuia
"
" după slujbă şi după conştiinţă ca principe creştin era de a avea grijă de
"
" sufletele supuşilor săi şi de a-i conduce la adevărata credinţă. Gelej i se
temea că Dumnezeu le va cere socoteală atât lui, cât şi principelui, dacă nu
vor avea grijă de aceşti " oameni simpli " a căror credinţă este " în mare parte
superstiţie pură" .
În condiţiile în care în secolul al XVII-lea biserica românească
devine un fel de " vicariat" al episcopiei reformate maghiare, intervenţiile
asupra acesteia, iniţiate de superintendent ca ierarh suprem şi de principe ca
patron şi ocrotitor, vor constitui o practică frecventă. Aceste intervenţii se
reflectă cel mai clar în condiţiile impuse candidaţilor la scaunul mitropolitan
de la Belgrad în secolul XVII.
Comentarea acestor condiţii40 ne relevă şi care erau acele elemente
ale credinţei ortodoxe, a ritualului şi a vieţii devoţionale care în concepţie
calvină trebuiau schimbate. În primul rând, viitorul mitropolit trebuia să îşi
ia angaj amentul că va sprij ini înfiinţarea unei şcoli româneşti şi a unei
tipografii necesare pentru publicarea cărţilor în limba română, condiţii ce
reflectă accentul pus de calvini pe latura educativă, văzută, pe de-o parte, ca
o cale sigură de convertire a românilor ortodocşi . Pe de alta, se introducea şi
37

Maria Crăciun, Building a Romanian . . . , p. 1 0 1 .
3 8 Graeme Murdock, The Jmportance of Being Josiah. A n Jmage of Calvinist /dentiy, in
Sixtheenth Century Journal. XXIX/4, 1998, p. 1 043 - 1 044; Idem, Calvinism on ... , p. 6.
39 Ioan Lupaş, Documente
p. 204-205.
40 Ibidem, p. 206-209.
.
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obligativitatea preoţilor de a săvârşi slujbele doar în limba română, ca o
metodă certă de consolidare a identităţii confesionale. Pentru a facilita
interiorizarea religiei, congregaţia era încurajată să participe la rugăciuni, să
cânte înainte şi după predica preotului, să îşi trimită copiii la biserică pentru
a învăţa din Catechism în ore anume precizate. Calvinii combat şi modul de
acordare a comuniunii de către ortodocşi şi ei încercă să eradicheze această
practică, clericului revenindu-i rolul de a explica comunităţi i sensul corect al
acordării comuniunii. Aici este vorba de un element doctrinar, dar şi de unul
ceremonia!, ritual. Preoţii trebuiau să împartă cuminecătura, separat, pâinea
şi vinul, pâinea dându-le-o în mână, iar vinul să îl bea din pahar, nu să le dea
împreună, cu lingura, cum este practica ortodoxă. Multe credinţe şi
ceremonii ortodoxe au fost atacate de calvini pentru că le considerau
"
" superstiţii : modul de desfăşurare a botezului, a înmormântărilor, a
căsătoriilor, ritualul văzut de calvini pentru desfăşurarea acestora,
caracterizându-se prin simplitate. Schimbări dramatice erau preconizate şi în
viaţa devoţională a comunităţilor româneşti : abandonarea credinţei în sfinţi
ca intercesori între om şi Dumnezeu, a posturilor, renunţarea la o serie de
sărbători (de exemplu serbarea Vinerii). Ortodocşii trebuiau să îl accepte pe
Iisus Christos ca unic intermediar între Dumnezeu şi om, să modifice radical
ciclul l iturgic .
Este greu să stabilim în c e măsură românii transilvăneni au rămas
fideli ortodoxiei, au respectat renovările spirituale aduse de mitropoliţii de la
Belgrad sau au devenit fideli preceptelor calvine. Totuşi, studiind
comunitatea româno-calvină din Făgăraş putem vedea în ce măsură
condiţiile de mai sus şi-au găsit o aplicabilitate practică, au creat atmosfera
necesară convertirii acestei comunităţi sau au rămas doar simple deziderate
teoretice.
Înainte de a analiza concret parametrii formării identităţii
confesionale a preoţilor făgărăşeni, vom încerca să reliefăm şi aspectele
sociale care au facilitat convertirea clericilor români şi integrarea lor în noua
biserică română-calvină.
Nu ştim când s-au produs primele convertiri ale românilor din Ţara
Făgăraşului sau în ce au constat ele, dar încă în vara anului 1 54 1 Ştefan
Mailat îi scria soţiei sale, din Constantinopol, să sprij ine religia protestantă
şi " să lucreze pentru răspândirea ei şi între românii din Ţara Oltului'.41 •
Prima confirmare documentară care atestă convertirea unui român
făgărăşean este cea oferită de preotul Mihail din Voievodeni în anul 1 608:
Reverendus vero Michael, concionator ecclesiae possessionis valachalis
Vajdafalva nuncupatae non ita pridem errori Graecorum sive
schismaticorum renunciasset ortodoxaeque religiono sponte et libere se
. .

41

Ibidem,

p.

259.
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addixisset"4 2 . Preotul român îşi câştigă astfel înnobilarea, în acelaşi act
principele Zsigismund Răckoczi specificând că în viitor cei care se vor
converti la calvinism se vor bucura de toate privilegii le, drepturile şi
libertăţile preoţilor unguri .
De regulă, când ne gândim la imaginea preotului român în perioada
medievală, ne închipuim o persoană puţin diferită de enoriaşii săi, majoritar
iobagi, plătind la fel ca şi aceştia taxe şi dări stăpânului feudal. Nu este de
mirare că în aceste condiţii sărăcia a fost unul dintre cele mai imporante
impedimente în calea ascensiunii spirituale a preoţilor români şi ea poate
explica şi disponibilitatea unor preoţi români de a se converti la religia
susţinută de autorităţile statale prin privilegii generoase.
Totuşi, în Ţara Făgăraşului această sintagmă a " preotului iobag" nu
are aplicabilitate absolută deoarece aici, conform relatărilor documentare, în
secolul al XVII-lea, proporţia preoţilor proveniţi din rândul iobagilor este
aproximativ egală cu cea a preoţilor boieri. Faptul este explicabil ţinând cont
de legăturile strânse care au fiinţat în perioada medievală între Ţara Oltului
şi Ţara Românească, afirmaţie probată de menţinerea în Făgăraş a
instituţiilor feudale specifice Ţării Româneşti, chiar şi după transformarea
ducatului în domeniu feuda1 43 .
De altfel, în Ţara Făgăraşului în secolele XIII-XVI44 preoţii satelor
provin cel mai frecvent din rândul familiilor boierilor stăpâni şi abia de la
finele perioadei amintite se înregistrează o creştere a numărului preoţilor de
condiţie servilă. Numărul lor nu poate fi cunoscut cu exactitate pentru că în
documentele vremii preoţii proveniţi din rândul boierilor sunt consemnaţi nu
ca preoţi, ci ca boieri, iar preoţii iobagi au avut şanse minime de a participa
la acţiuni care să ducă la consemnarea lor documentară. Pe lângă acestea, în
satele Ţării Făgăraşului procedura de alegere a preoţilor presupunea aşa
numitul "ius presentationes " adică nobi lul sau stăpânul unui domeniu avea
dreptul de a alege preot sau preoţi pentru biserica ce se afla pe proprietatea
sa. Aceştia erau aleşi de regulă pe o perioadă determinată, cam un an,
alegerea având loc la Sf. Dumitru sau Sf. Gheorghe, în funcţie de mărimea
satului şi de numărul domnilor de pământ. Un sat putea avea chiar 6 sau 1 O
preoţi45 , dar e imposibil să ştim cu exactitate provenienţa lor socială pentru
că în acelaşi sat erau cazuri când serveau simultan şi preoţi boieri şi preoţi
iobagi.

42 Ana Dumitran. . , op. cit. , p. 1 23 ; apud T. Cipariu, Archivu pentru filologia şi istoria,
Blasiu, 1 867- 1 870, p. 609.
4 3 D. Prodan, Boieri şi. . . . , p. 1 68- 1 70.
44 Antal Lukacs, op. cit. p. 1 29.
4 5 Ştefan Meteş, Istoria bisericii. . . . , p. 328.
.
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Pentru secolul al XVII-lea, datorită publicării Urbariilor Ţării
Făgăraşulu146 se poate stabili mai uşor o statistică a provenienţei sociale şi a
veniturilor preoţilor făgărăşeni. De exemplu, în anul 1 6404 7 doar pe
domeniul Făgăraşului sunt înscrişi 73 de preoţi, dintre care 2 1 stau pe moşie
iobăgească, 35 provin din boieri sau stau pe moşie boierească sau doar se
pretind boieri, iar în cazul a 1 7, originea este nedeterminată. Dacă luăm
individual4 8 starea materială a fiecărui preot boier în anul precizat sesizăm
că aceasta variază între stare minimă, cum este cazul preotului din Ucea de
Jos care deţine un cal, un bou, două vaci, trei porci şi veritabila bunăstare
afişată de preotul din Netot care are şase cai, patru boi, două junci, patru
vaci, şaizeci de oi, treisprezece porci, cincisprezece stupi.
Preoţii boieri trebuiau să deţină acte doveditoare pentru boieria lor,
deoarece în caz contrar riscau în urma proceselor de revizuire realizate de
oficialii făgărăşeni să fie reduşi la starea de iobăgie. O astfel de revizuire a
avut loc în aprilie 1 6464 9 când au fost verificate actele preoţilor din 32 de
sate făgărăşene. Investigatorii au consemnat preoţii iobagi, cum erau cei din
Beclean, Galaţi, Părău, iar despre cei boieri, în general se spunea că locuiesc
pe pământ boieresc care nu produce nimic (de exemplu, preotul Simon din
Grid).
Pentru că satele făgărăşene erau supuse cetăţii regale Făgăraş,
preoţimea făgărăşeană plătea acesteia un onorariu al cărui cuantum a variat
în timp. Între 1 667- 1 687 5 0 episcopul plătea 25 de florini, protopopii 1 5-20
de flori ni, ei adunând de la preoţi între 50- 1 00 florini. Preotul boier era dator
doar cu 7,5 florini, cel iobag în funcţie de cât stabilea curtea (puteau fi chiar
şi 30 de florini), iar popii ce erau feciori de preoţi dintre iobagii sfinţiţi erau
datori cu 1 5 florini şi o câb lă de ovăz.
În secolul al XVII-lea principii transilvăneni acordă preoţilor români
un număr însemnat de privilegii 51 . Dacă într-o primă fază ele au fost
acordate doar preoţilor români convertiţi la calvinism (diploma lui
Zsigismund Rackoczi din 1 2 ianuarie 1 608), treptat, începând cu privilegiul
dat de Găbor Băthory în 9 iunie 1 609, ele se vor răsfrânge asupra tuturor
preoţilor români ortodocşi, pasibili de a fi atraşi în acest fel la calvinism.
Principele Găbor Bethlen prin actul din 1 8 septembrie 1 624 îi scuteşte pe
preoţii români din Ţara Oltului de dijma obişnuită din vite şi produse. Seria
privilegiilor acordate acestor clerici continuă în timpul celor doi Răckocz46

Prodan Urbariile . ,voi. I-II . . .
Idem, Boieri şi . , p. 265.
4 8 Ibidem, p. 206-2 1 5 .
47

49
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Endrei Veress, op. cit. , p . 67-68 .

Ştefan Meteş, Istoria Bisericii. . . . , p. 333.
Zenovie Pâclişanu, Prolegomena-Legăturile românilor ardeleni cu reforma în veacurile
1 6- 1 7, în Revista Perspective, m. 65-68, an XVII, Munchen, p. 36-38.
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eşti, a lui Akatios Barcsai (în 20 martie 1 659 acesta îi scuteşte pe preoţii
români de orice dări nedrepte, în afară de onorariul cuvenit domnilor de
pământ şi de eventualele impozite votate de dietă), Mihăly Apaffi (privilegii
din anii 1 663, 1 673 , 1 676 prin care preoţii sunt scutiţi de taxa diverselor
dijme pentru fi se).
Scutirile acordate preoţilor români în decursul secolului al XVII-lea
au fost valabile până în anul 1 680 când dieta ţinută în ianuarie la Sighişoara
abrogă toate privilegiile pe care le obţinuseră aceştia prin diplomele şi
decretele principilor transilvăneni.
Pe lângă favorurile princiare preoţii făgărăşeni au fost înzestraţi în
acest secol şi cu diplome de înnobilare5 2 acordate pentru meritele şi
serviciile realizate în sânul comunităţii şi nu neapărat pentru a-i converti,
deşi şi intenţia prozelită a avut în mod cert un cuvânt de spus. Găbor
Bethlen în 25 mai 1 6 1 7 acordă o diplomă prin care ridică la rang de nobil pe
Oprea Pilţe şi pe fiii săi din Sâmbăta de Sus. Acelaşi gest îl face şi Anna
Bomemissza, în 20 septembrie 1 662 cu preotul Sim din Vad.
În concluzie, starea materială a preoţilor din Ţara Făgăraşului în
secolul al XVII-lea a variat de la preoţi iobagi, foarte săraci şi plătitori a
diverse taxe, până la preoţi boieri care deţineau moşii şi îşi permiteau să dea
colecte şcolii din Făgăraş, unde în mod cert învăţau copii de-ai lor. Aceşti
preoţi par a fi preocupaţi mai mult de asigurarea traiului de zi cu zi,
respectiv de a-şi spori veniturile, decât de a-şi depăşi mediocritatea
profesională. Privilegiile acordate de principi, diplomele de înnobilare,
urmăreau ridicarea materială a clericilor, deoarece un cler educat putea fi
convertit mult mai uşor.
Din actul de revizuire a preoţilor făgărăşeni emis în anul 1 647 aflăm
de la majoritatea preoţilor anchetaţi de câţi ani sunt slujitorii Domnului şi
dacă această aplecare vine pe filieră familială. Preoţi din 1 5 comune
făgărăşene au avut tatăl, bunicul sau chiar strămoşii tot preoţi. De exemplu,
preotul Aldea di� Arpaşul de Sus 5 3 afi r:m� că e�t� r:eot de 1 � ani şi că atât
.
A .
tatăl, cat ŞI bumcul au fost tot preoţi. In Dndif sunt d01 preoţi : popa
Comşa, preot de 1 O ani, bunicul său fiind preot şi popa Tomşa, de 7 ani, fiu
de preot. Î n alte opt sate, serviciul divin era îndeplinit împreună de tată şi fiu
(un exemplu este Comana de Jos55 ). În Beşimbac, deşi funcţia �reoţească nu
este moştenire de familie, avem doi fraţi care servesc împreună 6.

Ştefan Meteş, Viaţa bisericească . . p. 98- 1 14.
David Prodan, Urbarii/e . . , voi. 1, p. 839.
54 Ibidem, p. 834.
ss Ibidem, p. 840.
56 Ibidem, p. 832.
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Şi în februarie 1 65 8 5 7 " vizitatorii " calvini constată că în 1 0 sate,
dintre care Veneţia de Jos, Şinca, Mărgineni, Săvăstreni, Săsciori, grămăticii
luaţi în evidenţă erau fiii ai popilor din satele respective. Î n satul Bucium58
grămătic este un frate al preotului, iar în Hârseni 5 9 , un cumnat al popii
satului.
Constatăm astfel că perpetuarea funcţiei preoţeşti din tată în fiu sau
altor rude este o practică des întâlnită în satele făgărăşene studiate,
cunoştinţele religioase ale tatălui fi i nd transmise cu uşurinţă fiului sau
nepotului.
Cheia integrării ortodocşilor în religia calvină era prin educaţie, iar
această educaţie trebuia să se centreze în sânul fiecărei comunităţi în jurul
preotului. Preotul era stabilimentul de la care se putea ridica noua
comunitate româno-calvină. Dacă el ştia Tatăl Nostru, Crezul şi cele 1 0
Porunci, atunci şi credincioşii le vor învăţa. Dacă el ştia scrie şi vorbi
româneşte atunci putea să citească şi să explice credincioşilor în biserică
Evanghelia şi Catechismul. Jean Calvin60 spunea că niciodată nu vom
ajunge să-L cunoaştem pe Dumnezeu, dacă nu cunoaştem cuvântul Lui şi
cum s-ar putea cunoaşte acest cuvânt mai bine decât în limba vemaculară,
prin citirea Scripturii şi ascultarea glasului ei. În concepţie calvină, nu
posturile şi icoanele, închinarea la sfinţi, rugăciunile şi pomana pentru
morţi, ţinerea slujbei în limba sârbă, comportamentul venal al preoţilor,
neştiinţa lor ar putea crea o legătură strânsă cu Dumnezeu. Cunoaşterea lui
Dumnezeu trebuia să se releve din cuvântul Evangheliei rostit în limba
română care trebuia să "înstăpânească întreg sufletul şi să răzbată până în
cele mai ascunse străfunduri ale inimii "6 1 , materializând dorinţa de
cunoaştere a adevărurilor sfinte, fără intermediari. Nu ştim cât de puternică
a fost legătura dintre ortodocşi şi Dumnezeu atunci când ascultau slujba în
limba slavonă şi cât înţelegeau ei din rostirea acesteia, dar putem afirma cu
certitudine că de o reală evanghelizare a românilor putem vorbi abia după
traducerea slujbelor ascultate până atunci într-o limbă necunoscută.
În paginile care urmează vom analiza în mod comparativ, prin
interpretarea rezultatelor obţinute în urma revizuirii întreprinse în 1 64762 şi a
"
"vizitaţiei din 1 65 8 63 , organizate sub forma a două grafice (figura 1 şi
figura 2, vezi graficele), nivelul de pregătire profesională a clericilor
făgărăşeni, dacă ei răspundeau cerinţelor bisericii calvine şi în primul rând
57
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dacă cunosc sau nu Tatăl Nostru, Crezul, cele 1 O Porunci. În anul 1 64 7 au
fost anchetaţi 86 de preoţi, iar în 1 65 8 doar 62. Distanţa de 1 1 ani care
desparte cele două acte ne permite ca în cazul preoţilor şi a satelor ce apar în
ambele documente să putem privi comparativ evoluţia sau involuţia ştiinţei
de carte a clericilor.
În anul 1 647 observăm că din totalul de 86 de preoţi chestionaţi, 6 1
dintre ei, adică mai bine d e 70% cunosc Tatăl Nostru, Crezul ş i cele 1 0
Porunci, ba chiar în cazul preoţilor din Arpaşul de Jos, Dridif ş i Voila se
precizează că " le ştiu bine" . Acest procentaj ne permite să afirmăm că
marea majoritate a preoţilor făgărăşeni cunosc rugăciunile cerute şi în
consecinţă ne-am aştepta ca 1 1 ani mai târziu numărul celor care le cunosc
să crească simţitor. Rezultatul " vizitaţiei " ne contrazice, pentru că din cei 62
de elerici cercetaţi, doar 34 ştiu Tatăl Nostru, Crezul şi cele 1 O Porunci la
nivelul pretenţii lor examinatorilor, deci numai jumătate dintre preoţi. Partea
bizară urmează acum, pentru că am întâlnit preoţi catalogaţi în iunie 1 64 7 ca
ştiutori a celor două rugăciuni şi a Decalogului, iar în februarie 1 65 8 ei le
ştiau " stricat" , de exemplu Nicula şi Aldea din Berivoiul Mic64 . Se pot da
câteva explicaţii pentru această situaţie, dar şi pentru faptul că numărul celor
care ştiau rugăciunile a scăzut în anul 1 65 8 . Este posibil ca o ficialii care au
realizat revizuirea din 1 647 să fi fost mai indulgenţi cu modul în care preoţii
chestionaţi cunoşteau cele trei rugăciuni, spre deosebire de cei din 1 65 8 . Să
nu uităm că în anul anterior, prin decretul principesei Zsuzsanna Lorăntffy
din 2 apri l ie, se instituiau inspectori calvini cu rol strict de " vizitare"
canonică a Ţării Făgăraşului. O altă posibilă explicaţie ne este oferită de
popa Stanciul din Voievodenii Mici 65 care deşi în 1 647 ştia Tatăl Nostru,
Crezul, 1 O Porunci, unsprezece ani mai târziu el este etichetat drept " un
bătrân foarte neînvăţat" care are şi probleme cu vederea. Odată cu trecerea
anilor este posibil ca preoţii să fi uitat ce au învăţat în tinereţe.
Avem şi un preot, Marcu din Lisa66 pentru care cunoaşterea
"
" stricată a rugăciunilor şi a Decalogului reprezenta un progres faţă de anul
1 64 7 când nu le ştia deloc.
În 1 647 aprecieri foarte bune din partea anchetatorilor primesc
preoţii Iuvon din Părău şi Stoica din Şinca67 care pe lângă cunoaşterea
rugăciunilor, dovedesc că ştiu să citească Evanghelia în limba română şi să
o explice comunităţii. Această informaţie este foarte valoroasă deoarece ea
ne dovedeşte că aceşti preoţi dispun de Evanghelie şi că, pe lângă faptul că
ţin slujbele în limba română, ei şi explică laicilor învăţăturile cuprinse aici.
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De asemenea, această referire la cunoaşterea Evangheliei ne dă un indiciu şi
despre modul cum se desfăşura " interviul " preoţilor, adică aceşti
investigatori îi puneau pe preoţi să citescă din Evanghelie, afirmaţie
demonstrată de faptul că popii din Ludişor şi Ileni ştiu doar să o citească în
română, nu să o şi interpreteze.
La unsprezece ani distanţă, vizitatorii au pretenţia ca preoţii să
cunoască învăţăturile cuprinse în Catechism, pentru că din " vizitaţie" aflăm
că preoţii Stoica din Breaza şi Luca din Ludişor68 se bucură de consideraţie
din partea anchetatorilor pentru că ei au învăţat rugăciunile după Catechism
(ceea ce înseamnă că îl şi deţin), mai mult chiar, despre popa Stoica se
spune că " se şi sileşte să înveţe, cu toate că e om în vârstă" . Pare evident
faptul că aceşti popi studiază Catechismul şi astfel ajung la o interiorizare a
cunoştinţelor religioase, dovedind că ei nu sunt doar simplii receptori ai
preceptelor calvine, ci sunt şi transmiţători ai acestora în mij locul
congregaţiei. De altfel, Catechismele au tocmai rolul de a modela
identitatea religioasă a românilor şi de a-i integra în religia reformată,
exemplele de mai sus dovedind că acest proces a fost o realitate în epoca de
care ne ocupăm.
Despre o parte dintre clericii investigaţi, atât anchetatorii din 1 64 7
cât şi cei din 1 65 8 sunt nemulţumiţi că ei ştiu Pater Noster, Credo şi
Decalogus " după modul lor", "în felul lor", " aşa cum au ei obiceiul să le
spună" , "în felul cum le învăţaseră mai înainte", ceea ce ar putea însemna
rostirea lor în limba slavă veche sau faptul că nu le ştiau conform
Catechismului. Este interesant că numărul celor care se roagă " după modul
lor" este mai crescut în 1 65 8 (fig. 1 şi 2), decât în 1 64 7, ceea ce accentuează
afirmaţia că în deceniul şase pretenţiile investigatorilor erau mult mai mari.
O altă categorie de preoţi pe care o întâlnim în ambele segmente
temporale studiate sunt cei care cunosc doar două rugăciuni . Î n 1 647,
numărul acestora nu este mare, doar patru preoţi 69 dintre cei anchetaţi. Popa
Opra din Hârseni ştie doar Crezul şi cele 1 O Porunci, nu şi Tatăl Nostru. El
este un exemplu destul de surprinzător, deoarece investigatorii constată că
ştie citi şi în limba română şi în limba sârbă, deci pare un om învăţat pentru
timpul său şi în plus are şi 1 O ani de experienţă ca preot. În aceaşi situaţie
este şi popa Coman din Săsciori şi popa Hangul din Săvăstreni . Preotul Sin
din Hurez nu ştie cele 1 O Porunci, dar ştie în schimb Tatăl Nostru şi Crezul.
Preotul Stoica din Porumbacul de Sus70 cunoaşte pe de rost doar
Tatăl Nostru; Crezul şi Decalogul nu le ştie decât " cu cartea în mână" . Î n
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Sâmbăta de Sus7 1 cu toate că este preot de 20 de ani, Solomon dovedeşte
cunoaşterea Tatălui Nostru, a Crezului şi a celor 1 O Porunci " doar din
carte", nu pe de rost. Şi popa Cosma din Scorei72 în ciuda faptului că
slujeşte biserica de 2 8 de ani se află în aceeaşi situaţie cu popa Solomon.
Noi credem că " neştiinţa" acestor preoţi se poate datora şi emoţiilor de a fi
în faţa anchetatorilor (ei decid care preoţi rămân şi care vor fi înlăturaţi) şi
poate din această c auză nu pot rosti rugăciunile decât cu cartea în mână,
prezumţie susţinută de faptul că unsprezece ani mai târziu nu se mai
menţionează astfel de preoţi.
În 1 65 8 nu se consemnează clerici care să nu ştie Tatăl Nostru sau
Crezul, în schimb, 1 1 preoţi probează că nu ştiu Decalogul. Numărul lor este
mare pentru că, în concepţia calvină, cunoaşterea celor zece porunci
reprezenta un deziderat important, în contextul în care chiar părintele
calvinismului spunea că " unul dintre motivele pentru care au fost date cele
zece Porunci a fost prevenirea oamenilor împotriva unei închinări
corupte"73 . Cele 1 O Porunci sunt esenţiale pentru creştinism, deoarece
. primele patru reglementează raporturile dintre Dumnezeu şi oameni, iar
ultimele şase, raporturile dintre oameni. Reţinem astfel că numărul celor
care nu cunosc cele Zece porunci este mai ridicat decât în anul 1 647 şi ne
gândim că din perspectivă calvină situaţia era gravă pentru că acestea
cuprind valori şi norme fundamentale pe care se bazează tradiţia calvină.
Este relevantă porunca a doua care spune " Să nu-ţi faci chip cioplit"
deoarece folosindu-se de această poruncă calvinii au combătut puternic
reprezentările religioase, picturale şi sculpturale specifice bisericii ortodoxe.
Un număr egal de preoţi (vezi graficele) din cei doi ani studiaţi, nu
ştiu deloc cele trei rugăciuni. În 1 647, cazul popii Marcu din Lisa74 este un
exemplu insolit, pentru că deşi tatăl său a fost preot, el nu ştie nici una din
cele două rugăciuni şi nici cele 1 O Porunci. Fratele său care este preot
împreună cu el, le cunoaşte pe de rost. Putem specula fie că Marcu nu
dispunea de capacitate intelectuală necesară memorării sau lecturării
acestora (cu toate că aflăm că el poate citi sârbeşte), fie este o formă de
împotrivire în colaborarea cu anchetatorii. Nu ar fi un caz singular, deoarece
despre popa Ionaşcu din Bucium 7 5 care declară că " a fost depus preot de
vlădica de la Alba-Iulia" (în aceea vreme Simion Ştefan), investigatorii
declară în acelaşi an, că a refuzat să colaboreze cu ei şi nu au putut afla ce
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ştie. În nota bene însă se precizează că " după un timp " a cooperat cu ei şi că
"
" ştie ce trebuie .
Misiunea examinatorilor se dovedeşte la fel de dificilă şi în Comana
de Jos76 fiindcă popa Stanciu, preot în acest sat de 32 de ani "nu a spus ce
ştie", iar fiul său, popa Peter a spus că tot ce ştie, ştie de la tatăl său, dar nici
el nu a vrut să spună cât ştie. Poate această necolaborare să fie determinată
de teama că autorităţile ar fi nemulţumite de câtă ştiinţă posedă cei doi şi
implicit funcţia lor sacerdotală ar fi pusă în pericol. Credem că şi în 1 65 8
acei preoţi care nu au vrut să spună rugăciunile, au sabotat din motive
necunoscute de noi , desf'aşurarea " vizitaţiei" refuzând să colaboreze cu
anchetatorii.
O ultimă categorie de preoţi prezenţi în ambele documente şi ilustraţi
de graficele noastre, sunt cei cărora l i se aminteşte doar numele, eventual
starea socială (în 1 64 7) sau dacă ştiu limba română (în 1 65 8), dar nu ni se
spune în ce măsură cunosc cele trei rugăciuni. Poate că această tăcere
documentară se datorează absenţei preoţi lor în momentul anchetei sau
însemnărilor discontinue făcute de vizitatori.
Concluzionând cele aflate de investigatori în 1 647 şi 1 65 8 în
legătură cu cunoştinţele religioase ale preoţilor români, constatăm că marea
majoritate ştiau Tatăl Nostru, Crezul şi cele 1 O Porunci . Sunt şi câţiva preoţi
despre care se spune că ştiu Tatăl Nostru, Crezul şi 1 O Porunci " după modul
lor" . Cazurile mai grave sunt cele în care preoţii nu ştiu cele două rugăciuni
şi 1 O Porunci sau le ştiu doar citindu-le din carte sau ştiu doar unele din ele,
ori avem cazuri când nu le ştiu deloc. Cunoaşterea şi încă şi mai mult,
interpretarea Evangheliei şi a Catechismului este un deziderat departe de a fi
realizat. De ce? Deoarece în cele 54 de sate studiate în 1 64 7 aflăm printre
preoţii care au fost găsiţi acasă şi care au colaborat cu investigatorii, doar 23
din 20 de sate ce ştiu citi şi scrie bine în limba română. Pe de altă parte sunt
1 9 preoţi în 1 6 sate care . cunosc scrisul şi cititul în limba română
"
"mediocru .
Sunt unii care pot scrie şi citi mai bine în limba sârbă, decât în
română, de pildă, popa Iuvon din Hurez77 sau popa Solomon din
Voievodenii Mari 78 . Popa Radu din Beşimbac79 nu ştie citi, iar popei Comşa
din Dridif3° investigatorii îi recomandă să înveţe româneşte. În ceea ce
priveşte cunoaşterea scrisului şi a cititului în limba română, doar popa

76 Ibidem, p. 840.
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Dobre din Comana de Sus, Sin din Vad, Oprea şi Aldea din Şinca, Radu din
Toderiţa îi mulţumesc pe vizitatori prin felul în care ştiu limba română8 1 .
Ş i în 1 65 8 , majoritatea covârşitoare a preoţilor investigaţi " stau slab
la cititul scrisului românesc ". Cu excepţia grămăticului Bucur din Părău82
care ştie citi bine în limba română, restul viitorilor preoţi investigaţi stau
foarte prost şi nu este de mirare că anchetatorii constată " c ă le e l ipsă de
învăţătură în şcoală" şi pe cei din Dej ani, Drăguş, Voevodenii Mari îi
îndrumă la şcoala românească nou înfiinţată. Încă din anul 1 640 pentru a
putea obţine scaunul de vlădică, Meletie trebuia să fie de acord cu
următoarea condiţie: " să interzică preoţilor de sub ascultarea sa predicarea
în limbi străine şi să le poruncească de a săvârşi orice slujbă dumnezeiască
înaintea obştei ţărăneşti în limba lor, adică româneşte"83 . Că această poruncă
nu era materializată în Ţara Făgăraşului nici la aproape douăzeci de ani
distanţă, rezultă din spusele juraţilor din anul 1 65 8 . Se pare că în probleme
religioase românii par a fi receptivi mai degrabă la tonul dat de preoţime,
fidelă încă tradiţiei slavone, decât la presiunile făcute din exterior.
Reprezentanţii comunităţilor nu sunt nemulţumiţi că în cele mai multe
cazuri preoţii îndeplinesc "Slujba la biserică în slavonă (sârbeşte), ba mai
mult, ei spun despre aproape toţi preoţii că după cât îi ajută priceperea lor,
aceştia au destulă învăţătură şi că îşi îndeplinesc b ine îndatoririle.
Din cele prezentate reiese că în cei 1 1 ani care despart revizuirea din
1 647 de cea din 1 65 8 preoţii făgărăşeni nu fac progrese în cunoaşterea
rugăciunilor şi eforturile calvinilor de a introduce limba română în cult se
dovedesc, cu rare excepţii un eşec, dovadă că cei mai mulţi preoţi făgărăşeni
îşi oficiază în continuare slujbele în limba slavonă. Progresele mult aşteptate
este posibi l să se fi produs abia după ce şcoala Zsuzsannei Lorăntffy a dat
primele generaţii de preoţi absolvenţi, deziderat exprimat chiar de principesă
în decretul de înfiinţare a şcolii " . . . am orânduit să se ridice aici în oraşul
nostru Făgăraş spre binele lor viitor, o şcoală românească . . . ", dar nu
cunoaştem în ce au constat ele şi în ce măsură şi-au găsit apl icabilitatea în
comunităţile săteşti făgărăşene.
Pentru noi cei de astăzi, ceea ce li se cerea preoţilor să ştie, Tatăl
Nostru, Crezul, cele Zece Porunci, cititul şi scrisul româneşte, iar
grămăticilor cititul în limba română, ni se pare destul de puţin. Cu toate
acestea, rezultatul anchetelor este departe de a fi unul mulţumitor, deoarece
împlinirea dezideratelor anunţate mai sus părea să fie un obiectiv greu de
atins de către preoţii români. De sute de ani clericii ortodocşi ştiau că
slujbele în b iserică se fac în limba slavonă, iar înlocuirea acestora cu limba
81
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română era o înnoire care nu concorda cu ceea ce înţelegeau şi ştiau ei că
înseamnă tradiţia ortodoxă. Cunoaşterea celor trei rugăciuni, a scrisului şi a
cititului în limba română era deosebit de importantă pentru calvini , deoarece
modul în care le cunoşteau preoţii români le oferea anchetatorilor o imagine
despre modul în care, prin predică şi cuvântări, clericii făceau cunoscute
comunităţilor ideile religioase noi .
Educaţia deficitară dovedită de preoţii făgărăşeni supuşi revizuirii
din iunie 1 647 şi " vizitaţiei " din 1 65 8 ne-a dat de gândit şi am încercat să
identificăm câteva posibile cauze. Din cercetările efectuate până acum nu
există dovezi că înainte de şcoala întemeiată de Zsuzsanna Lorantffy, în
Ţara Făgăraşului, prin decretul din 3 aprilie 1 657 84 ar fi funcţionat alte şcoli
unde tinerii să se pregătească pentru a deveni slujitorii Domnului . Poate uni i
preoţi au avut privilegiul de a învăţa cuvântul Domnului la vreun schit din
Transilvania sau în mănăstirile de dincolo de Carpaţi, dar putem afirma cu
certitudine că marea majoritatea şi-au desăvârşit educaţia religioasă sub
forma unei " ucenicii " pe lângă părinţi , bunici, fraţi sau alte rude. Ceea ce
învăţau aceştia era o cultură " după ureche" fără ca cineva să controleze
exactitatea celor relatate de ei (mai ales că slujbele erau oficiate în limba
sârbă iar enoriaşii nu înţelegeau acestă limbă). Totodată şi capacităţile
intelectuale ale preoţilor prezentau discrepanţe evidente, din moment ce la
un pol avem cazuri de preoţi care după ani buni de păstorire nu ştiau
rugăciunile fundamentale ale religiei creştine, iar la celălalt, sunt preoţii
capabili să interpreteze Evanghelia pentru supuşi.
Lipsa unei învăţări temeinice în şcoală atrage după sine, de cele mai
multe ori, o cunoaştere necorespunzătoare, ca să nu spunem mediocră a
limbii române. Şi atunci, inevitabil, ne întrebăm în ce măsură tipăriturile
calvine în l imba română au putut fi studiate, asimilate şi explicate de clericii
din Ţara Făgăraşului în timpul serviciilor religioase. Este o întrebare retorică
pentru că am găsit puţine referiri la existenţa unor cărţi religioase în satele
studiate, ceea ce ne face să considerăm că lucrările religioase în limba
română puteau să-şi găsească greu locul în rândul acestor preoţi care
cunoşteau atât de slab limba română şi care poate că în multe cazuri, nici nu
aveau posibilităţile materiale necesare care să le permită comandarea şi
detinerea
unor astfel de lucrări.
'
Conform relatărilor episcopului Atanasie Rednic 85 , în deceniul şapte
al secolului al XV!II-lea el depistează prezenţa unor cărţi româno-calvine în
satele străbătute. In Sebeş, Hurez, Săsciori, Lisa, Voievodenii Mari, Iaşi,
Netot, Dridif, ierarhul semnalează prezenţa Noului Testament de la Belgrad.
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Câte o Evanghelie în limba română se păstrează şi în bisericile din Şinca,
Ohaba, Hârseni, Telechi Recea, Voievodenii Mici, Netot.
În mod straniu, episcopul nu găseşte în satele străbătute nici un
exemplar din Catechismul lui Csulai din 1 640 şi nici din cel al lui Fogoraşi
din 1 648. În afară de lucrările amintite mai sus, nu am găsit referiri că în
satele făgărăşene ar fi circulat manuale de cântări calvine, psalmi sau altfel
de cărţi.
" Cei care doresc să aibă un câştig şi o binecuvântare din partea
Duhului lui Dumnezeu trebuie să persevereze în citirea Scripturii şi în
ascultarea glasului ei " 86 şi de aceea încă în 1 640, superintendentul bisericii
calvine transilvănene, Gelej i Katona Istvan constata cu obiectivitate că
" . . . vom ajunge cu timpul la mai mult, mai ales dacă copiii lor [a
ortodocşilor, n. n.] - învăţând în şcoli - vor înainta ceva în ştiinţe, căci e
greu să-i îndupleci să părăsească totul deodată sau e chiar cu neputinţă . . . "87 •
Altfel spus mai era nevoie de succesiunea câtorva generaţii până când
comunităţile româno-calvine ar fi fost formate din creştini model, care prin
extrapolare erau şi cetăţeni docili, supuşi în faţa autorităţilor statale.
Un prim pas foarte important a fost cel realizat de principesa
Zsuzsanna Lorantffy prin înfiinţarea şcolii româneşti din Făgăraş care a
rămas funcţională până la sfărşitul secolului XVII, timp suficient pentru a
pregăti " noii creştini " . Statutul de funcţionare al şcolii aducea reglementări
importante în legătură cu exercitarea funcţiei preoţeşti în Ţara Făgăraşului.
Începând din anul 1 65 8 cel care dorea să predice cuvîntul Domnului în
spaţiul amintit, trebuia să fie obligatoriu absolvent al şcolii întemeiate de
principesă şi să fie originar din Ţara Făgăraşului " ca nu cumva să vină între
ei vreun smintit care să primejduiască mintea poporului " . În cazul în care un
protopop sau un sat ar nesocoti această poruncă, respectivii ar fi pedepsiţi de
magistrat, iar preotul cu pricina ar fi fost transformat în iobag. Toţi
grămăticii din Ţara Făgăraşului erau chemaţi pentru a învăţa la şcoala din
Făgăraş, în caz contrar " vor fi scoşi din grămăticie iarăşi la starea de
iobagi " . Decretul principesei ne oferă informaţii şi despre programul de
învăţare urmat de grămătici. În fiecare zi, dimineaţa şi seara, ei trebuiau să
îşi spună rugăciunile citindu-le din Catechismul scris în limba română,
trebuiau să participe obligatoriu la " lecţiuni ", la rugăciunea care se rostea în
limba română, în şcoală în fiecare seară, la slujba de duminică, la
înmormântări. În c az contrar, pedepsele variau între confiscarea unei pâini şi
plata unui ban. Acei grămătici care se remarcau la învăţătură erau încurajaţi
să predice în oraş sau în satele vecine, duminica şi în zilele de sărbătoare
86
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Jean Calvin, Creştinismul . , p. 27.
Ioan Lupaş, Documente , p. 2 1 O.
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"
" ca să se desprindă cu predica 88 . Considerată prima şcoală românească
"
" sistematică, cu organizaţie şi temeiuri solide este posibil ca ea să fi
fuocţionat până la unirea religioasă, atâta timp cât românii din Făgăraş au
fost sub jurisdicţia parohului reformat făgărăşean. Cert este că în 1 70 1
şcoala nu mai exista, deoarece în Diploma Leopoldină din 1 9 martie 1 70 1 se
dispunea printre altele şi înfiinţarea unei şcoli româneşti în Făgăraş 8 9 .
Şcoli româneşti 90 înfiinţate din iniţiativă calvină au funcţionat şi în
alte regiuni ale Principatului, acolo unde propaganda calvină a dat naştere
unor comunităţi româno-calvine în Haţeg, Hunedoara, Caransebeş, Lugoj ,
Maramureş.
La 1 O luni după înfiinţarea şcolii, în februarie 1 65 8 autorităţile
făgărăşene realizează " vizitaţia" din cele 39 de sate ale Ţării Oltului 91 • Am
văzut mai sus care au fost concluziile anchetatorilor în legătură cu ştiinţa de
carte a preoţilor şi la zece luni după înfiinţarea şcolii, rezultatele nu puteau fi
superioare celor obţinute cu un deceniu în urmă. Doar pretenţii le
"
" vizitatorilor au crescut considerabil, ceea ce ne lasă impresia că ştiinţa
preoţilor a înregistrat în general, un regres.
Prin educarea clerului şi a congregaţiilor, calvinii au sperat să
reformeze comunităţile româneşti din Făgăraş, să le disciplineze. DisciR lina
socială a vizat în primul rând clerul, pentru că acesta joacă un rol dublu 2 , în
sensul în care el este disciplinat, dar şi disciplinează comunitatea controlată
de el.
Despre ţinuta morală a clericilor făgărăşeni, cele mai importante
informaţii le desprindem din " vizitaţia" realizată în 1 658, pentru că acum
avem şi mărturii ale comunităţii despre comportamentul preoţilor. În linii
mari, j uraţii par mulţumiţi de preoţii investigaţi, cu câteva excepţii. Popa
Gherman din Vineţia de Jos este învinovăţit că a refuzat să cuminece un
enoriaş înainte de moarte. Nici preotul din Holban nu a cuminecat un
credincios înainte de moarte şi acesta a murit necuminecat. Popa Aldea din
Râuşor, despre care " vizitatorii " spuneau că nu era preot aprobat, pe lângă
refuzul de a boteza copilul " lui lulian Frăţilă" şi de a-1 cumineca pe tatăl
acestuia, " câteodată se mai ceartă" şi cu celălalt preot din sae3 . Refuzul de
acordare a tainelor se poate explica prin neglij enţa, superficialitatea preoţilor

Ibidem, p. 274-275
Nicolau, op. cit. , p. 2 1 5-2 1 6
90 Zenovie Pâclişanu, Câteva date
, II, p . 69-70
91 V. Literat, M. Jâray, op. cit., p. 586-602
92 Gfaeme Murdock, Ch urch building and discipline in early seventeenth-century Hungary
and Transylvania, in The Reformation in Eastern and Central Europe, edited by Karin
Maag, Ashgate, 1 997, p. 1 38.
93 V. Literat, M. Jâray, op. cit. , p . 587, 589, 592.
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sau în cazul acestui preot, Aldea din Râuşor, nu ar fi exclus să fie vorba de o
răzbunare personală.
Preotul din Cuciulata nemulţumeşte comunitatea prin " cercetarea,
câteodată, rar" a cârciumii şi din cât îşi amintesc juraţii odată nici nu a ţinut
predica de duminică. Şi popa Comşa din Ileni este acuzat de juraţi ca fiind
"
"beţiv , de acelaşi viciu suferind şi cei patru preoţi din M ărgineni care
frecventează şi ei crâşmele. Cei mai revoltaţi sunt juraţii din Săsciori
deoarece preoţii lor, Ion şi Coman, " au purtare rea, sunt beţivi şi bătăuşi",
slujba bisericească nu o îndeplinesc corect şi de câteva ori din cauza beţiei
nu au săvârşit serviciul religios 94 . Se pare că în Ţara Făgăraşului nu putem
vorbi încă de o conlucrare între autorităţile civile locale şi preoţi pentru a
regulariza accesul la alcool, aşa cum întâlnim în Ungaria aceleaşi perioade95 ,
din contră, preoţii făgărăşeni se pare că sunt departe de a vedea în alcool un
păcat.
Un caz interesant este şi cel al popii Radu din Ludişor care a trăit în
concubinaj cu " actuala soţie", dar şi-a cerut iertare în faţa comunităţii şi
acum " locuiesc împreună " . Gestul de a solicita iertare din partea
comunităţii este de certă influenţă calvină, această practică neregăsindu-se
în tradiţia comunităţilor ortodoxe. În biserica calvină, iertarea păcatului
cerea admiterea publică a vinei, ceremonia desfăşurându-se în timpul
slujbelor bisericeşti 96 .
Chiar dacă numai 1 2 preoţi dintre toţi cei cercetaţi în 1 65 8 sunt
acuzaţi de neacordarea tainelor, de probleme cu băutura, de comportament
violent sau de concubinaj , totuşi, aceasta ne dovedeşte că în biserica
făgărăşeană nu existau încă canoane stricte pe baza cărora să se facă
supravegherea şi pedepsirea unor astfel de comportamente.
Pe de altă parte, nici nu ştim cât de obiectivi sunt j uraţii în
declaraţii le lor, dar ştim sigur că atitudinea reprezentanţilor comunităţilor îi
nemulţumeşte pe examinatori . Despre juraţii din Voievodenii Mici
examinatorii fac observaţia că în afară de unul, restul sunt oameni foarte
neînţelegători, iar imediat la Pojorta citim că juraţii mărturisesc bine despre
preotul lor, dar nu ar strica dacă şi ei ar avea mai multă pricepere pentru ca
"
" şi certificatul lor să fie mai credibil.
Juraţii nu ne spun nimic despre viaţa privată a grămăticilor, în
schimb investigatorii consemnează în câteva cazuri ceea ce li se pare mai
deosebit despre grămăticii anchetaţi97 . De exemplu în Comana de Jos aflăm
un singur grămătic, Stan, despre care "vizitatorii " ne spun că este surd.
94

Ibidem, p. 5 87-598.
Graeme Murdock, Calvinism an . . , p. 220.
96 Ibidem, p. 2 1 2.
97 Valer Literat, M. Jăray, op. cit, p. 586-602
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Grămăticul din Şercăiţa este fiul preotului din sat şi are doar 1 2 ani . Despre
grămăticul Stoica din Toderiţa aflăm că este fratele mai mic al preotului şi
că el este " fecior bătrân" . În Berivoii Mici sunt consemnaţi doi grămătici,
dintre care unul este caracterizat ca fiind " un copil lipsit de educaţie" . Unul
din grămăticii amintiţi în Drăguş este fiu de iobag şi despre el anchetatorii
ne spun că locuieşte în mănăstirea din acest sat. Este interesant de asemenea
şi că anchetatorii precizează în cazul majorităţii grămăticilor dacă sunt
căsătoriţi sau nu.
Analizând această vizitaţie am observat că interesul principal al
" ţintea, nu atât modul în care se prezentau laicii, cât
vizitatorilor
"
disciplinarea clerului făgărăşean, ei fiind interesaţi în primul rând de
standardele educaţionale şi cele morale atinse de aceştia.
După cum rezultă dintr-un registru de procese verbale, preoţii
făgărăşeni apar destul de des ca litiganţi în procesele pertractate între anii
1 633- 1 690 de Scaunul Superior de Judecată din Făgăraş98 . De cele mai
multe ori ei apar în procese legate de revendicarea unor moşteniri . De
exemplu în 1 637, popa Petru din Vineţia de Jos împreună cu alţi săteni e
chemat în fata Scaunului de Judecată de Gaspar Boer din Berivoiul Mare
pentru o cas ă din Cuciulata şi pământurile acesteia. În 1 639 popa Radu din
acelaşi sat câştigă j umătate dintr-un loc de casă fiindcă aceasta ţinea de
boieratul fami liei sale. În 1 63 8 este amintit popa Stoica din Voievodenii
Mici care câştigă un proces pentru o casă.
Se păstrează şi un proces verbal în care identificăm cea mai veche
ştire despre un preot din Mândra, popa Bucur care în 1 63 5 avea 30 de ani .
Dacă în acest an apare într-un proces legat d e furtul calului său, e l se
dovedeşte un " client fidel" al Scaunului judecătoresc făgărăşan pentru că în
anii 1 650 şi 1 654 i se semnalează prezenţa în mai multe procese desfăşurate
în faţa forului amintit. Victimă a unui furt este şi preotul Vasile din Copăcel
pentru că în anul 1 685 Scaunul Superior de Judecată caută un tâlhar ce i-a
jefuit casa.
Un caz nostim este al popii Vasul din Arpaşul de Jos deoarece în 2 1
martie 1 643 el îl pârăşte pe un boier din Ludişor că l-a legat cu o funie şi aşa
legat 1-a dus până în Luţa la şpanul Ladislau care l-a dezlegat. Din păcate,
nu se consemnează de ce se face vinovat preotul nostru ca să se justifice
supliciul la care a fost supus.
Procesul cel mai interesant, desfăşurat în anul 1 63 7 este cel în care
apare ca acuzat de desfrânare, preotul Aldea din S âmbăta de Sus. Judecat în
stare de arest, instanţa acceptă excepţia ridicată de preot faţă de martorii
care îi erau duşmani. Decisivă urma a fi mărturia unei femei, dar aceasta nu
98 Valeriu Literat (postfaţă, ediţie îngrijită şi indice de Nicolae Sabău), Biserici vechi
1 8- 190.
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s-a prezentat la j udecată "nici până seara" . Se pare că acuzaţia adusă
preotului din Sâmbăta de Sus a fost o înscenare, afirmaţie probată de
menţionarea aceluiaşi cleric în anul 1 643 când el demonstrează că provine
dintr-o familie boierită de Ivaşcu Vomic, proprietar al acestui sat în vremea
lui Istvăn Băthory.
În opinie protestantă, clericul trebuia să joace rolul cel mai important
în reglarea moralităţii congregaţiilor, să îşi asume rolul de conducător în
lupta contra abaterilor publice şi a imoralităţii private. Prin atitudine demnă,
sobrietate, oferite inclusiv de hainele preoţeşti şi de cele de zi cu zi, care
trebuiau să fie largi, lungi, negre, preotii trebuiau să educe, să îndrume, să
9
disciplineze masa mare a credincioşilor 9 .
În cazul bisericii ortodoxe din Transilvania, reglementările legate de
modul în care trebuiau să se îmbrace preoţii lipsesc aproape cu desăvârşire.
Î n cazul preoţilor care proveneau din rândul iobagilor, ceea ce îi deosebea
pe aceştia de enoriaşi era doar barba lungă şi potcapul de culoare albastră,
iar mitropolitul Dosoftei, sub ameninţarea pedepsei de 1 2 florini, a obligat
preoţimea să umble cu haine lungi până la glezne1 00 •
Comportamentul clerului în rândul credincioşilor era deosebit de
important, deoarece pentru calvini, preoţii j ucau rol de actori principali în
procesul de implementare a unei discipline religioase şi sociale în rândul
celor păstoriţi. Preotul avea o dublă 1 0 1 atribuţie, să predice cuvântul
Domnului şi pentru asta trebuia să fie educat pentru a evita conceptele
religioase false şi să se îngrijească de "sănătatea spirituală" a comunităţii,
viaţa sa personală fiind un exemplu pentru comunitate. Din studiul
comportamentului clericilor făgărăşeni, văzuţi atât ca receptori cât şi ca
transmiţători ai conceptelor religiei oficiale, putem determina în ce măsură
aceşti clerici s-au dovedit receptivi la schimbările doctrinale, rituale şi
comportamentale aduse de biserica calvină.
O tentativă de disciplinare în biserica românească o are mitropolitul
S ava Brancovici în cadrul unui sinod organizat în anul 1 675 la Belgrad 1 02 •
Hotărârile sinodului pot fi grupate în patru categorii . În prima categorie intră
măsurile preconizate pentru îndepărtarea superstiţiilor, de exemplu, în
desfăşurarea ceremoniei de înmormântare să nu se mai arunce bani în
groapa morţilor şi să nu mai bocească femeile. Urmează măsurile legate de
Graeme Murdock, Dressed Ta Repress ?: Protestant Clerical Dress and the Regulation of
Morality in Early Modern Europe, in voi. Fashion Theory, volume 4, issue 2, p. 1 79-200.
100
Ştefan Meteş, Istoria bisericii. . . . . , p. 34 1 .
101
Andrew Pettegree, The clergy and the Reformation: from 'devilish priesthood ' ta new
professional elite, in The reformation of the parishes. The ministry and the Reformation in
town and country, edited by Andrew Pettegree, New York, 1 997, p.9.
102
Marina 1. Lupaş, Mitropolitul Sava Brancovici, Cluj, 1939, p.67-68.
99
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slujba religioasă, unde se precizează clar că slujbele pentru români trebuiau
celebrate în limba română din cărţi tipărite în aceeaşi limbă.
Există şi o categorie în care sunt cuprinse îndrumări adresate laicilor
care erau datori să dea plata preoţilor, să înveţe Tatăl Nostru, Crezul şi cele
1 O Porunci, să îşi ducă copiii la biserică pentru că în lipsa şcolilor, preotul
după ce îşi termina slujba era dator să îi înveţe pe aceştia.
Măsurile care ne interesează cel mai mult sunt cele legate de
disciplinarea preoţilor. Lor li se ridicau mai multe restricţii: nu aveau voie
"
" să dea Paştile să le poarte mirenii , să facă vomici pe la nunţi, să umble
beţi "prin târg şi pe la crâşmă" , iar cei care nu ştiau româneşte nu mai
puteau să fie preoţi. De asemenea, li se cerea explicit şi să înlăture
superstiţiile din slujbele lor, botezul să-I facă cu " apă şi foc " . Această
prevedere încearcă să îi determine pe preoţii ortodocşi să nu mai folosească
mirul la botezul copiilor. Hotărâri le sinodului de la Belgrad au reglementat
şi programul de muncă al preoţilor. Popii de la oraşe, mai bine plătiţi,
trebuiau să ţină slujbe în fiecare zi; celorlalţi preoţi li se cerea oficierea
slujbelor duminica, miercurea, vinerea, de sărbători, iar în posturi în toate
zilele.
Între deciziile sinodului românesc şi măsurile iniţiate de calvini
pentru reformarea bisericii româneşti sesizăm o asemănare frapantă. Putem
înainta ipoteza că mitropol itul român era într-adevăr conştient de starea,
departe de a fi demnă de laudă, în care se găsea biserica românească şi
sluj itorii ei şi a organizat acest sinod tocmai pentru a schimba situaţia. Dacă
măsurile iniţiate de calvini riscau să fie luate în considerare parţial sau deloc
de către preoţi de teama că " românii i-ar ucide cu pietri " 1 03 pentru că veneau
din partea unor străini, hotărârile luate de mitropolit, în calitatea sa de cap al
bisericii ortodoxe, presupunem că erau ascultate cu sfinţenie. Şi de altfel
comportamentul comunităţilor săteşti, cu o tradiţie orală esenţială era uşor
manevrabi l de către preoţimea care era un fel de elită a satului.
Prin organizarea acestui sinod este posibil ca Sava să fi urmărit
interese personale, consolidarea poziţiei pe scaunul mitropolitan, dovadă că
la sfârşitul anului 1 675, în 30 decembrie principele Mihăly Apaffi dă o
diplomă prin care îi asigură lui Sava şi urmaşilor săi respectarea tuturor
privilegiilor obţinute până atunci poruncind " credincioşilor săi să nu-i
smulgă pe protopopii şi preoţi i ziselor biserici nici de sub ascultarea
episcopului numit, nici de sub a urmaşi lor lui " 1 04 .
Oricare au fost raţiunile care au determinat organizarea sinodului
bălgrădean, hotărâri le acestuia, de certă influenţă calvină, vizau rezolvarea
10

1

1 04
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unor grave neajunsuri pe care l e sesizăm atât în educaţia cât ŞI în
comportamentul preoţilor studiaţi.
Din păcate nu se păstrază nici o altă vizitaţie realizată în Ţara
Făgăraşului de la sfărşitul secolului XVII pentru a vedea dacă într-adevăr,
eforturile depuse atât de biserica calvină, cât şi de ierarhii ortodocşi au dat
roade vizibile în ştiinţa şi educaţia clericilor făgărăşeni. Putem avansa doar
ipoteze şi credem că în zorii secolului următor preoţii făgărăşeni erau
conştienţi de necesitatea de a-şi înzestra bisericile cu cărţi şi de a oficia slujbele
bisericeşti în limba română.
În concluzie, în secolul al XVII-lea, dependenţa în intervale de timp
scurte de mitropolia de la Belgrad, tentativa de instituire în Ţara Făgăraşului a
unui episcopat prin numirea lui Daniil, idee abandonată după plecarea acestuia,
perioadele de dependenţă de consistoriul reformat, ar fi putut creiona un cadru
propice pentru convertirea masivă a românilor ortodocşi făgărăşeni. Totuşi, nu
avem dovezi că această convertire s-ar fi produs, o posibilă explicaţie oferindu
ne-o superintendentul bisericii calvine, Istvan Geleji Katona, în scrisoarea
trimisă lui Gyorgy Rackoczi în septembrie 1 640 105. El spune că nu a găsit
printre preoţii români pe nici unul care să accepte să îşi schimbe credinţa
strămoşească în "lucrurile de căpetenie pentru că le este frică [preoţilor, n.n.] de
cum ar reacţiona românii când în mijlocul lor ar veni un astfel de preot" . Se
pare că teama de o posibilă reacţie negativă a comunităţii a determinat mulţi
preoţi şi poate şi credincioşi să nu accepte reformarea în totalitate a religiei lor.
Fără tăgadă este faptul că în acest secol, schimbările instituţionale produse în
cadrul bisericii ortodoxe din Făgăraş, în contextul controlului exercitat asupra
ei de ierarhia reformată, impunea clar o nouă redefinire a identităţii
confesionale a clerului făgărăşan.
Această cercetare a pornit de la întrebarea, în ce măsură clerul român
făgărăşan a fost doar simplu obiect al propagandei calvine sau a fost un
susţinător al acesteia. Răspunsul care se profilează acum este că preoţii români
nu au fost doar simplii spectatori în procesul de integrare religiosă şi de
disciplinare socială, ei devin parteneri ai oficialităţilor în acest proces, dar
proporţia în care formele tradiţionale ortodoxe au coexistat cu cele calvine este
imposibil de arătat. În momentul în care s-a integrat în calvinism, ortodoxia nu
a fost doar un alt sistem de reprezentări religioase, o altă lume religioasă, ea era
şi o societate profund tradiţională care îşi creease propriile modele devotionale,
de cele mai multe ori în absenţa unui ghidaj oferit de un cler competent. In mod
cert, la sfărşitul secolului al XVII-lea, în urma experienţei fiinţării bisericii
româno-calvine şi a strategiilor folosite de aceasta în conturarea identităţii
confesionale a comunităţii româneşti din Făgăraş, clerul va deveni mult mai
conştient de rolul de conducător spiritual şi de model pe care trebuia să îl aibă
în sânul comunităţii păstorite.
105
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PERCEPTIA UNUI UNIVERS SPIRITUAL DE FRONTIERĂ:
RUTENII, ROMÂNII UNIŢI ŞI SLAVII MERIDIONALI ÎN
ANII NEO-LIBERALISMULUI AUSTRIAC
'

Ana Victoria Sima
Procesele de segregare şi agregare confesională pe principii etnice, care
au traversat cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea, au surprins şi în
Imperiul austriac o lume marcată profund de fenomenele politice care au grevat
asupra Europei Centrale după experimentul paşoptist, de progresele curentelor
liberale şi, nu în ultimul rând, de efectele principiului de naţionalitate 1 • Era o
lume extrem de sensibilă la încălcarea propriei sale identităţi, fie şi sub forma
identităţii sale confesionale. În acest context, preocupările Stăntului Scaun de
consolidare a Bisericii catolice, prin apropierea zonelor sale periferice de
centrul catolicităţii romane, trebuiau să fie opera unor reale strategii
diplomatice, care să concilieze eforturile de consolidare şi extindere a
catolicismului cu menajarea sensibilităţilor confesionale şi etnice ale
comunităţilor locale.
La mijlocul secolului al XIX-lea, căutările mediilor pontificale în acest
sens au fost încurajate şi de mutaţiile politice din Balcani, care suscitaseră vii
speranţe în posibilitatea extinderii unirii cu Biserica Romei . Deşi, la scurt timp,
astfel de speranţe aveau să se dovedească nefondate, Stăntul Scaun a continuat
să se intereseze îndeaproape de reorganizarea şi consolidarea minorităţilor
catolice de rit orientaf.
Anii experimentului liberal, inaugurat în imperiu prin Diploma şi
Patenta imperială din octombrie 1 860, respectiv februarie 1 86 1 , au potenţat
interesul faţă de Bisericile greco-catolice din Monarhia austriacă. Plasate la
confluenţa dintre catolicism şi ortodoxie, bisericile unite din Galiţia şi
Transilvania păreau mai afectate ca oricând de valul înnoirilor liberale, fapt ce
le făcea extrem de susceptibile de defecţiune la ortodoxie, trezind astfel,
preocupările şi temerile Stăntului Scaun.
După aproape un deceniu de regim neoabsolutist, centralizat,
reconsiderarea poziţiei Vienei faţă de societate, prin chemarea ei la guvernare, a
generat, la nivelul acestui conglomerat etnic şi confesional, o efervescentă
1 Nicolae Bocşan, Alterităţi în relaţiile interconfesionale din Transilvania în a doua
jumătate a secolului al XIX-lea (romano-catolic-greco-catolic), in voi. Identitate şi
Alteritate. Studii de Imagologie, coordonatori Nicolae Bocşan, Valeriu Leu, Reşiţa, 1 996,

pp.

96- 1 1 0.

Il pontificato di Pio IX ( 1 846- 1 87 8 ) , voi. li. în STORIA DELLA CHIESA,
ediţie îngrijită de Giacomo Martina, Milano. /990. p. 636-63 7.
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politica-naţională fără precedent. Militantismul naţional a atins cote
nemaiîntâlnite la nivelul naţionalităţilor considerate mai puţin importante din
punct de vedere social-economic şi implicit, neglijate până atunci, precum
românie, rutenii4 , sârbii şi slovacii. Refuzul maghiarilor, croaţilor şi cehilor de
a veni în întâmpinarea iniţiativelor vieneze, a propulsat în prim-planul vieţii
politice toate celelalte naţionalităţi ale imperiului, a căror voce nu fusese auzită
până atunci. A fost momentul unor reale descătuşări politice, a reactivării unor
energii interne, aflate într-o stare !atentă, pe care noua conjunctură politică le-a
convertit într-un militantism politica-naţional fără egal. Era reacţia firească a
unor entităţi naţionale, care vreme de secole, fuseseră considerate o masă
amorfă, lipsite de drepturi şi garanţii politice. Formula politică instituită la 1 860
a surprins în rândurile acestor naţionalităţi o atitudine unitară, obiectivată în
dezideratul autonomiilor istorice. Autonomia devenea astfel, mijlocul de
conservare a individualităţilor etnice, în teritorii în care factorul etnic
nemaghiar era maj oritar5.
În Transilvania, noua organizare pe principii federaliste a imperiului şi
restaurarea autonomiilor provinciilor istorice a fost primită cu entuziasm de
elitele româneşti, subscriind la formula federalismului istoric. Perspectivele
favorabile care se anunţau au fost de natură să determine şi în rândurile
românilor transilvăneni o efervescenţă politica-naţională similară celei din
timpul revoluţiei de la 1 848. În absenţa unui exerciţiu al vieţii politice şi a unor
instituţii permanente, românii se vedeau obligaţi să recurgă la un efort de
organizare politică, care să corespundă noilor exigenţe6.
Asumată exclusiv de elita românească, misiunea organizării politice i-a
adus în aceeaşi tabără pe ierarhii celor două Biserici româneşti, Alexandru
Şterca Şuluţiu şi Andrei Şaguna, obligându-i să colaboreze7 în pofida tuturor
divergenţelor confesionale existente. Cooperarea lor la redactarea memoriilor
româneşti adresate împăratului, imediat după publicarea Diplomei din
octombrie 1 8608 , precum şi la organizarea şi desfăşurarea conferinţelor
naţionale de la Sibiu din 1 86 1 şi 1 8639, va augrnenta percepţia ortodoxistă a
mitropolitului Şuluţiu în mediile vieneze şi pontificale. Implicarea sa activă în
J

Pompiliu Teodor, Liviu Maior, Nicolae Bocşan, Şerban Polverejan, Doru Radosav,
Toader Nicoară, MEMORANDUL 1 892- 1 894 Ideologie şi acţiune politică românească,

ed. Il, Bucureşti, 1 994, p. 197-2 1 4.

John Paul Himka, The Greek Catholic Church and Nation-Building in Galicia, 1 7721 9 1 8, în Harvard Ukrainian Studies, val. VIII, nr. 314. 1 984, p. 433-45 /.

4

5 Pompiliu Teodor, Liviu Maior, Nicolae Bocşan, Şerban Polverejan, Doru Radosav,
Toader Nicoară, MEMORANDU L 1 892- 1 894 ... . ed. 11, Bucureşti, 1994, p. 201-202.

6

Ibidem:

Dumitru Suciu, Alexandru Şterca Şu1uţiu şi mişcarea naţională românească, în Anuarul
Institutului de Istorie şi Arheologie A. D. Xenopol. laşi. nr. XXV/11989. p. 285-301;

7

XXVJJ// 990, p. 5 1 - 72; XXVIII/1 991, p. 1 23- 1 42.
8 Ibidem, nr. XXVI/1989, p. 290.
9 Ibidem, nr. XXV/11 989, p. 291-292; nr. XXV/J//990. p. 68-72.
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militantismul naţional românesc şi reacţiile virulente faţă de tendinţele
Sfăntului Scaun de aliniere a Bisericii sale la norma catolicismului occidental 1 0
au întărit imaginea unui ierarh vizibil orientat spre ortodoxie şi valorile
acesteia.
Cel care avea să contribuie . decisiv la asumarea şi consolidarea acestei
percepţii în cercurile pontificale a fost episcopul latin de Transilvania, Ludovic
Hajnald. Acuzele sale repetate la adresa vederilor ortodoxiste ale mitropolitului
Şuluţiu au culminat în 1 86 1 , prin a-1 denunţa nunţiului vienez, pentru
sentimentele sale anticatolice. Clivajul între cei doi survenise pe fondul
controverselor politice manifestate în cadrul conferinţei regnicolare, din
februarie 1 86 1 , când Şuluţiu a solicitat insistent respectarea Diplomei imperiale
din octombrie ca suport constituţional, menit să statueze noua ordine politică în
imperiu. Denunţurile episcopului Hajnald au continuat şi în anii următori, fiind
dublate de acuze similare, venite din partea arhiepiscopului primat Scitowski.
Remise confidenţial nunţiului vienez, toate aceste reclamaţii nu au făcut decât
să potenţeze dimensiunea negativă a percepţiei de care se bucura Şuluţiu.
Fireşte, la consolidarea acestei dimensiuni aveau să contribuie, nu în
ultimul rând, propriile sale gesturi şi iniţiative, orientate vădit spre conservarea
patrimoniului disciplinar al Bisericii răsăritene de la care se reclama. Pot fi
invocate în acest sens, doar două exemple: memoriul adresat în 1 860, papei
Pius al IX-lea, prin care protesta vehement împotriva tendinţelor de latinizare şi
episodul de la Vâlcele din 1 863, când în absenţa unei biserici unite, Şuluţiu a
preferat să intre într-o biserică ortodoxă pentru a participa la exerciţiul liturgic
duminical. Dacă primul s-a soldat cu o admonestare paternă din partea
Sfăntului Scaun, incidentul de la Vâlcele a intrat în atenţia Sfântului Oficiu,
mitropolitul riscând să fie acuzat de "comuniune în sfintele taine cu ortodocşii ",
aspru condamnată de Biserica catolică. În pofida " abaterii extrem de grave",
Sfăntul Oficiu se va limita la a-i adresa mitropolitului Şuluţiu doar un serios
avertisment asupra conduitei sale ulterioare1 1 .
La încheierea mandatului său la Viena, în 1 863, nunţiul Antonio De
Luca va duce cu sine imaginea unui mitropolit irecuperabil pentru Biserica
catolică şi a unui cler greco-catolic românesc, insuficient instruit, cu o situaţie
materială necorespunzătoare, dar extrem de receptiv la ideea unităţii lor
naţionale.

10

Una dintre cele mai vehemente opoziţii, manifestate de Şuluţiu, faţă de tendinţele de
latinizare ale Sfântului Scaun, datează din decembrie 1 860, când, adresându-se printr-un
memoriu papei Pius al IX-lea, mitropolitul protesta împotriva oricăror inovatii introduse în
Biserica Română Unită dinspre Biserica catolică. 1. Dumitriu Snagov, Le S�int-Siege et la
Roumanie Moderne 1850-1866., in Miscellanea Historiae Pontificiae, vol.48, Universită
Gregoriana Editrice, Roma, 1 982, p. 208 ; Nicolae Bocşan, Ion Cârja, Biserica Română
Unită la conciliul ecumenic Vatican 1 (1869- 18 70), Cluj-Napoca, 200 1 , p. 1 20.
1 1 L Dumitriu Snagov, Le Saint Siege .. . , p. 208-209.
.
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Ultimii ani ai liberalismului, marcaţi de întrunirea dietei româneşti de Ia
Sibiu şi de eforturile episcopului Şaguna de a restaura vechea mitropolie
ortodoxă a Transilvaniei au reactivat temerile Sfântului Scaun faţă de o posibilă
defecţiune Ia ortodoxie a Bisericii Române Unite. Aşa se face că, Ia scurt timp
după sosirea Ia Viena a noului nunţiu apostolic, Mariano Falcinelli, Sfântul
Scaun a solicitat un raport detaliat asupra Bisericii greco-catolice din imperiu.
Remis, Ia scurt timp, Secretariatului de Stat, raportul nunţiului Falcinelli
surprinde lipsa unor informaţii concrete, de dată recentă, asupra greco
catolicilor din monarhie. Referindu-se exclusiv la slavi, cu care îi confundă pe
românii uniţi, nunţiul schiţează Romei tabloul unei lumi aflată în pragul
apostaziei, ca efect al ideologiei naţionale şi al propagandei ortodoxe ruseşti.
Ca posibil remediu se sugera instituirea unor activităţi de misionariat catolic în
această parte a Imperiului austriac.
Caracterul lacunar al multora dintre aspectele abordate, precum şi
confuziile strecurate cu privire la românii greco-catolici, I-au obligat pe
secretarul de stat, Antonelli, să intervină şi să solicite un nou raport, de această
dată, centrat îndeosebi asupra rutenilor din Galiţia şi a uniţilor din
Transilvania 12 • Situaţi în proximitatea comunităţilor ortodoxe, atât rutenii cât şi
românii erau suspectaţi de vederi şi tendinţe ortodoxiste. În cazul rutenilor,
temerile Sfântului Scaun păreau să pornească de la tendinţele clerului local de a
orienta exclusiv spre ortodoxie practica lor liturgică şi disciplinară. Spre
deosebire de ruteni, greco-catolicii din Transilvania prezentau, în opinia Romei,
o situaţie mult mai complexă. Absenţa unei dotări materiale corespunzătoare şi
dezamăgirea provocată de tergiversările permanente ale Vienei în a-şi îndeplini
obligaţii asumate prin Concordat erau doar câteva dintre motivele care i-ar fi
putut orienta spre ortodoxie pe greco-catolici . Nu puteau fi neglijate apoi, nici
popularitatea şi reputaţia de care se bucura în mediile vieneze, episcopul
ortodox Andrei Şaguna, ceea ce făcea ca restaurarea mitropoliei ortodoxe a
Transilvaniei, să fie văzută ca iminentă. Privit cu admiraţie disimulată şi, în
acelaşi timp, cu teamă, Şaguna constituia astfel, un factor deloc neglijabil în
atitudinea pe care Sfântul Scaun trebuia să o adopte faţă de greco-catolicii din
Transilvania.
"Se impune o atenţie sporită faţă de influenţa actualului episcop
ortodox, Şaguna, care rezidează la Sibiu şi care este extrem de bine văzut la
Curtea vieneză, unde, din nefericire, nu se bucură de aceeaşi stimă,
arhiepiscopul unit Şterca Şuluţiu" 1 3 .
Se reţinea totodată propunerea nunţiului Falcinelli de instituire a unor
misiuni catolice, ca remedii împotriva defecţiunilor la ortodoxie a românilor şi
rutenilor. Pentru a spori eficienţa acestor misiuni , Antonelli sugera cooptarea
1� Archivio Segreto Vaticano (AS V). Segreteria de Stato (Segr. Stato). rubrica 24711864,
fasc. 1, nr. 29405, ff. 1 1 1·v- J 2(y-' : 1. Dumitriu Snagov. Le Saint S iege . . . , anexa nr. 1 14, p.
560-561.
13 ASV. Segr. Stato, rubrica 24 711 864. /asc. 1. nr. 29405. / 1 2(/.
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clerului greco-catolic local. Astfel "travestite" ele puteau înşela mult mai uşor
vigilenţa uniţilor, atenţi la orice iniţiativă pontificală, suspectată de a intenţiona
latinizarea lor1 4 .
În temeiul acestor sugestii şi elucidări, Falcinelli a redactat un alt raport,
pe care 1-a înaintat Secretariatului de Stat la 5 ma11ie 1 864 1 5 . Mult mai complex
şi mai documentat, cel de-al doilea raport al nunţiului Falcinelli, aborda
exclusiv situaţia rutenilor, românilor şi a slavilor meridionali. Transmise
Romei, aceste informaţii aveau să stea la baza vizitei pe care nunţiul vienez o
va efectua în toamna anului 1 868 în Galiţia şi Transilvania.
Referindu-se la slavii meridionali 1 6 , Falcinelli constată existenţa unui
curent unionist de factură slavă, care tindea să-i unească în graniţele unui
"
"Mare Imperiu Slav sau Dunărean . De reuşita acestui proiect părea să depindă
destinul românilor şi al celorlalte naţionalităţi limitrofe. Nu întâmplător,
susţinea el, Serbia, ca promotoare a acestor idei, se alăturase Principatelor
Dunărene, pentru a-şi asigura un suport financiar necesar realizării acestui
proiect.
Din perspectivă confesională, slavii meridionali ofereau tabloul unei
lumi preponderent ortodoxă, din care însă nu lipseau şi entităţi catolice, precum
croaţii şi slovenii. Dintre slavii ortodocşi, sârbii se dovedeau a fi "cei mai
inteligenţi şi instruiţi " . Văzuţi ca un potenţial pericol la adresa Bisericii
catolice, slavii meridionali ortodocşi, îndeosebi sârbii, păreau un factor deloc
neglijabil, cu atât mai mult cu cât se aflau în vecinătatea bulgarilor, cu care
făceau parte din aceeaşi mare familie slavă. Cât priveşte croaţii şi slovenii, pe
care Falcinelli îi integrează slavilor meridionali, se constata existenţa unor
entităţi catolice, bine cimentate din punct de vedere spiritual, în pofida
apropierii lor de comunităţilor acatolice şi a contactelor permanente cu acestea.
Fireşte, existau şi abateri de la norma Bisericii, identificate mai ales în
graniţa militară a imperiului. Luând drept sursă, în acest sens, mărturiile unui
misionar catolic, Falcinelli reconstituie imaginea unui microspaţiu, în care
"preoţii în general pot fi numiţi lupi rapaci ai turmei lor. . . se înconjoară de
bogăţii, lăsând capelanilor obligaţiile lor pastorale; printre credincioşi nici
umbră de zel adevărat. Sunt senzuali şi se mărturisesc odată pe an, în Miercurea
Patimi lor" 1 7 •
Cel de-a doilea segment etnico-confesional investigat, I-au constituit
greco-catolicii din Transilvania. În plină efervescenţă politico-naţională,
14

Ibidem, f 1 20v.
Ibidem, nr. J J O, ff 1 2 l'""v- 1 32,..
16
Sub numele de slavi meridionali, primii abordaţi în raportul său, Falcinelli include slavii
care locuiau în Serbia, Banat, Slovenia, Croaţia, Bosnia, Herţegovina, Muntenegru şi
Dalrnaţia. Plasează de asemenea, un grup de slavi şi în Transilvania, la limita inferioară a
Carpaţilor, care potrivit aprecierilor lui, se cifrau la jumătatea secolului al XIX-lea, Ia 78000 de locuitori. Ibidem, f. 1 2 1
1 7 lbidem, f 122'·v
15
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generată de lucrările dietei româneşti de la Sibiu, românii uniţi păreau în ochii
nunţiului vienez mai predispuşi ca niciodată spre ortodoxie şi valorile acesteia.
Orientarea spre ortodoxie era văzută ca expresie a identităţii lor etnico
lingvistice, dar mai ales ca marcă a potenţialei lor unităţi naţionale. Unirea
Principatelor Dunărene în graniţa Imperiului austriac şi relaţiile românilor
transilvăneni cu cei de dincolo de Carpaţi erau privite atât la Roma cât şi la
Viena cu suspiciune şi teamă. Dacă suspiciunile Vienei planau asupra relaţiilor
stabilite de românii transilvăneni cu cei din afara arcului carpatic, din raţiuni de
natură politică, cele ale Sfântului Scaun priveau orientarea şi predispoziţia lor
spre ortodoxie. Iată cum, indiferent din ce perspectivă erau analizate aceste
temeri şi suspiciuni, toate aveau un numitor comun: ortodoxia. Marcată politic,
prin unirea celor două Principate româneşti, ortodoxia părea să devină astfel, un
obstacol, greu de surmontat, în calea extinderii şi consolidării catolicismului.
Iminenta restaurare a mitropoliei ortodoxe a Transilvaniei nu a făcut decât să
augrnenteze o atare percepţie: " este cunoscut Eminenţei Voastre că tendinţa
românilor de a se constitui într-o naţiune unită reprezintă o piedică în cale
credinţei catolice, dat fiind caracterul eminamente ortodox al forţelor interne şi
externe, de la care se aşteaptă înfăptuirea acestui proiect. În ceea ce priveşte
pericolul major <pe care îl reprezintă acest proiect>, pe de-o parte ideea unei
naţionalităţi române <unite>, susţinută de ortodoxie a început să se coloreze
politic prin unirea Moldovei şi a Munteniei, şi ameninţă să prindă formă, sub
aspect religios, dacă episcopul Şaguna reuşeşte să înfiinţeze în Transilvania un
patriarhat al românilor ortodocşi"1 8 .
La consolidarea acestei percepţii contribuiseră decisiv gesturile şi
iniţiativele propriu-zise ale greco-catolicilor din Transilvania. Citită în această
grilă de lectură, fronda mitropolitului Şuluţiu şi a centrului de la Blaj faţă de
tendinţele de latinizare ale Sfântului Scaun a fost interpretată drept semnul
dezinteresului faţă de catolicism şi a predispoziţiei evidente spre ortodoxie. Un
exemplu invocat în acest sens era incidentul petrecut cu prilejul instalării
episcopului unit de Oradea, Iosif Papp Szilagyi ( 1 863 ). Instalarea episcopului
Szilagyi, cunoscut pentru sentimentele sale pro-latine, a redeschis disputa dintre
Blaj şi Oradea pe marginea tendinţelor de aliniere a Bisericii Române Unite la
norma catolică. A fost ocazia cu care, câţiva intelectuali ai Blajului au
republicat în câteva periodice ale Transilvaniei un articol apărut iniţial în
Gazeta de Transilvania, în care se riposta energic faţă de suprimarea Pravilei în
favoarea dreptului canonic latin. În esenţă, articolul se dorea a fi un aspru
rechizitoriu la adresa grupării latinizante, coalizată în jurul centrului episcopal
de la Oradea. Invectivele adresate romano-catolicilor şi ultramontanismului
promovat de [acţiunea orădeană au reconfirmat Blajului, percepţia unui centru
mitropolitan dizident, orientat spre ortodoxie şi moştenirea sa disciplinară.
18

Ibidem. f 1 22". Cu certitlldine Fa/cine/li comite o eroare. Proiectul episcopului Şaguna
nu viza crearea unui patriarhal pentru românii ortodocşi ci restaurarea vechii mitropolii
ortodoxe a Ardealului.
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Cât priveşte atitudinea mitropolitului Şuluţiu, Falcinelli o considera "la
fel de echivocă ca în trecut" . Rezistenţa sa vădită la latinizare, exprimată prin
memorii şi plângeri la Scaunul apostolic erau taxate drept " pretexte şi
subterfugii prin care se încerca blocarea liberului recurs al apelurilor la Sfântul
Scaun" şi eludarea deciziilor pontificale rezultate în urma misiunii apostolice
din 1 858 19 •
Nunţiul aducea în sprijinul afirmaţiilor sale disensiunile recente,
survenite între Blaj şi Oradea, pe marginea uneia dintre pastoralele episcopului
Szilagyi. De fapt, la scurt timp după instalarea sa, episcopul Szilagyi a ţinut să
se adreseze clerului său eparhial printr-o pastorală, cu intenţia de a fundamenta
dogmatic unirea cu Biserica Romei. Potrivit lui, unirea religioasă a românilor
nu putea fi limitată strict la cele patru puncte dogmatice definite în Conciliul
florentin, ci trebuia înţeleasă în deplina sa unitate doctrinară cu Biserica
catolică. Erau vizate îndeosebi controversele referitoare la indisolubilitatea
căsătoriei în caz de adulter, respinsă de mitropolitul Şuluţiu în temeiul tradiţiei
disciplinare orientale la care se raporta. Totodată, Szilagyi condamna ideea
organizării unor sinoade mixte în Biserica greco-catolică românească.
Constituite din clerici şi laici deopotrivă, proiectul sinoadelor mixte era respins
aprioric de Biserica catolică, fiind considerate o intruziune a laicului în
problemele gestionate exclusiv de Biserică. Dincolo de această concepţie
asumată integral în pastorala sa, Szilagyi respingea practica unor astfel de
adunări sinodale, pe motivul preluării lor după modelul protestant. Pastorala
episcopului Szilagyi a generat imediat reacţia mitropolitului Şuluţiu, care a
criticat şi a respins vehement ideile sufraganului său. Aspru mustrat de
mitropolit, Szilagyi s-a adresat nunţiului vienez, care, la rândul său, a remis
controversa Secretariatului de Stat. Adusă din nou în atenţia Sfântului Scaun,
recalcitranţa mitropolitului Şuluţiu i-a întărit încă o dată percepţia sa negativă
în mediile pontificale.
Un alt aspect reprobat de Falcinelli îl constituia atitudinea
mitropolitului Şuluţiu faţă de alegerea viitorului episcop al eparhiei unite de
Gherla. Deşi scaunul vacant al Gherlei avea să fie ocupat abia în decembrie
1 865, încă de la începutul anului precedent, în mediile abilitate se discuta
posibilitatea alegerii canonicului de Oradea, Ioan Vancea, ca episcop al eparhiei
unite de Gherla. Referindu-se la poziţia mitropolitului în acest sens, nunţiul
vienez a surprins reţinerile acestuia faţă de prezumtiva alegere a canonicului
Vancea, pe motivul orientării sale pro-latine. Falcinelli creiona astfel, imaginea
unui mitropolit preocupat să-şi impună în scaunul episcopal al Gherlei propriul
candidat, în persoana canonicului de Blaj , Ioan Fekete Negruţiu. Văzut ca
apropiat al mitropolitului Şuluţiu şi animat de aceleaşi tendinţe ortodoxiste,
canonicul Negruţiu a fost reţinut de Falcinelli cu suspiciune. Rezervele sale
porneau de la posibila sa alegere ca episcop de Gherla, fapt ce putea conduce,
19 1bidem, f 1 23v.
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în opinia lui, la consolidarea grupării opoziţioniste, coalizată în jurul Blajului.
De fapt, toate eforturile mitropolitului în acest sens, erau considerate drept parte
integrantă a unui proiect mult mai amplu, care viza modificarea procedurii
privind alegerile episcopale. Mitropolitul era astfel suspectat de intenţia de a se
sustrage în viitor prevederilor Concordatului şi de a rezerva alegerea
episcopilor exclusiv sinoadelor mixte şi sufragiului episcopilor sufragani.
Concretizarea unui atare proiect a fost considerată ca fiind extrem de
periculoasă pentru viitorul unirii religioase în Transilvania, întrucât echivala cu
"dispariţia unei dintre cele mai puternice legături externe care asigura
dependenţa şi subordonarea episcopilor faţă de Centrul unităţii catolice"20 .
Roma ar fi pierdut astfel, prerogativa instituirii canonice a episcopilor,
recunoscută prin Concordat, şi odată cu ea şi posibilitatea selectării corpului
episcopal românesc. Pentru Falcinelli, pericolul părea cu atât mai ameninţător,
cu cât, din punct de vedere confesional, Biserica greco-catolică din Transilvania
încetase să mai fie arondată jurisdicţional arhiepiscopului primat al Ungariei.
Crearea provinciei mitropolitane autonome de Alba Iulia şi Făgăraş, Ia 1 853, a
condus la dispariţia oricărei forme de supraveghere spirituală pe care
arhiepiscopia de Esztergom o exercitase până atunci asupra episcopiilor unite
româneşti.
Pornind de 'a aceste constatări, majoritatea lor preluate prin filtrul
corespondenţei întreţinute cu episcopul Iosif Papp Szilagyi, nunţiul vienez
transmite Romei imaginea unei Biserici şi a unei ierarhii greco-catolice
româneşti care gravita în jurul a două centre concurente: Blajul şi Oradea.
Disensiunile frecvente dintre ele, dar mai ales comportamentul mitropolitului
Şuluţiu, zugrăvesc tabloul unei uniri religioase insuficient cimentată şi
ameninţată cu disoluţia sa.
Într-o situaţie relativ similară păreau să se afle şi rutenii din Galiţia.
Neam slav, aşezat la marginea Imperiului austriac, în vecinătatea ortodocşilor
cu care convieţuiau pe alocuri, rutenii erau consideraţi ca fiind Ia fel de expuşi
apostaziei ca şi slavii meridionali şi românii. Falcinelli constata aici existenţa
unei grupări secesioniste, desprinsă din rândurile clerului rutean şi a elitei laice
locale, care, " sub pretextul purificării ritului de abuzurile latinizante, intenţiona
trecerea la ortodoxie"2 1 . Pentru unii dintre ei, spunea nunţiul, lupta împotriva
tendinţelor de latinizare nu era decât semnul predispoziţiei lor spre
"
" indiferentism şi necredinţă . Presa părea să contribuie şi ea la consolidarea
acestei orientări separatiste. În absenţa unui periodic propriu, clerul greco
catolic rutean era văzut ca fiind victima propagandei pro-ortodoxe, susţinută
prin intermediul ziarului Slova. Spre deosebire de fracţiunea indiferentiştilor, a
căror intervenţii în presă rămăseseră întotdeauna sub semnul anonimatului, cei
orientaţi evident spre ortodoxie erau prezentaţi Romei ca desfăşurând o
campanie publicistică nedisimulată, în paginile aceluiaşi ziar Slova. Erau
10
11

Ibidem, f 1 2 4r·v.
r
Ibidem, / 1 2 5 .
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exemplificate în acest sens cazurile călugărilor bazilitani, Wladimir Perlecki şi
Nomovicz, din eparhia de Premislia, unde mişcarea secesionistă părea să fi
atins cea mai mare amploare, pe motivul lipsei de autoritate a episcopului
locului.
Indiferent de forma adoptată, acţiunile acestei grupări separatiste erau
considerate de Falcinelli ca fiind tendinţe exclusiv ortodoxiste. În sprijinul
afirmaţiilor sale erau chemate câteva dintre reacţiile clerului rutean faţă de orice
inovaţie în materie de rit. Se invoca astfel : a) ataşamentul deschis faţă de
liturghia şi ritul grec, practicat înainte de unirea lor religioasă; b) tratamentul
discriminatoriu aplicat antecesorilor lor, prin favorizarea celor ortodocşi în
detrimentul episcopilor şi mitropoliţilor greco-catolici; c) refuzul de a respecta
prevederile rituale sancţionate de sinodul rutean de la Zamosc ( 1 720),
considerate drept "abateri " de la propriul lor rit; d) respingerea oricăror inovaţii
introduse dinspre ritul latin, ca azima sau pâinea nedospită, comuniunea sub o
singură specie, celibatul şi altele, calificate ca fiind "contrare preceptelor
divine" ; e) percepţia negativă pe care o înregistra Sfăntul Scaun şi politica sa
faţă de greco-catolici22 .
Pe fondul acestei propensiuni spre ortodoxie, nunţiul constata în
rândurile clerului rutean existenţa unei simpatii deosebite faţă de ruşii
ortodocşi. Îi apropia de ei nu doar patrimoniul liturgic şi spiritual, specific
Bisericii răsăritene, ci şi ideea unui imperiu pan-slavist "care constituie idealul
lor comun şi pe care îl doresc stăpânul întregii Europe'm. La capătul acestei
expuneri orice menţiune asupra efectelor negative, generate de această
efervescenţă politică, era superfluă. Chiar dacă neafirmat deschis, pericolul
apostaziei fusese extrem de bine conturat şi sugerat. Temerile nunţiului
Falcinelli păreau cu atât mai justificate, cu cât, rutenii din Galiţia constituiau cel
mai important grup de greco-catolici din Imperiu.
Cât priveşte situaţia eparhiilor unite din Ungaria, Falcinelli s-a limitat la
a reaminti Sfăntului Scaun starea deplorabilă a episcopiei de Munkâcs,
determinată, în opinia sa, de ignoranţa şi slăbiciunea propriilor ierarhi24 .
Transmise Romei, informaţiile referitoare la slavii meridionali, români
şi ruteni creionau tabloul unei lumi de graniţă, a cărei trecut istoric şi
confesional o făceau mai receptivă ca oricare alta la efectele fenomenului de
agregare pe principii etnice. Când vectorul acestei solidarizări era ortodoxia, în
proximitatea căreia se situau, pasul spre apostazie părea mai mult decât
previzibil. lată de ce nunţiul se vedea obligat să propună Sfăntului Scaun câteva
dintre măsurile care puteau conduce la consolidarea catolicismului în aceste
"
"regimente confesionale de graniţă şi implicit, la stoparea avansului iminent al
panslavismului.
22

Ibidem, f 12 5v.
Ibidem.
24 Ibidem
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Oprindu-se mai întâi asupra slavilor meridionali, Falcinelli propunea
un set de "remedii " menite să fortifice îndeosebi comunităţile din Ungaria de
sud, ca fiind cele mai expuse "propagandei ortodoxe ruseşti " .
Prima măsură propusă în acest sens viza crearea unui climat ideologic
favorabil Sfăntului Scaun şi apropierii de centrul catolicităţii romane. Concret,
nunţiul recomanda papei -să se adreseze slavilor meridionali printr-o Brevă
pontificală, prin care să facă cunoscut interesul şi solicitudinea Sfântului Scaun
faţă de starea lor confesională. Efectul nu putea să fie decât unul salutar pentru
Biserica şi religia catolică. Logica sa pornea de la popularitatea de care s-a
bucurat în rândurile slavilor septentrionali o Brevă similară adresată bulgarilor.
Conform aprecierilor nunţiului, gestul papei a fost urmat la scurt timp de o
activizare a asociaţionismului confesional, menit să protejeze şi să promoveze,
sub semnul catolicismului, propriilor lor interese naţionale. Era citat în acest
sens cazul unei societăţi catolice creată în Boemia, a cărei fondatori intenţionau
protejarea intereselor slavismului . Se poate observa cum respins pe fondul
spiritual al ortodoxiei, fenomenul agregării pe criterii etnice era acceptat de
Falcinelli doar atunci când suportul confesional putea fi asigurat de catolicism.
Un alt "remediu " îl putea constitui încurajarea fenomenului
asociaţionist, prin susţinerea şi crearea de noi societăţi şi confratemităţi
catolice. Plasate atât în teritoriu cât şi la Roma, astfel de asociaţii religioase ar fi
putut contribui nu doar la consolidarea catolicismului, ci şi la extinderea
acestuia în comunităţile ortodoxe, de care se înconjurau slavii meridionali. În
această formulă sprijinul financiar din partea Romei nu trebuia să lipsească.
Astfel proiectată, extinderea catolicismului reclama şi în Europa un tratament
similar adoptat de Sfăntul Scaun în cazul unor continente ca America sau
Africa.
Se propunea, de asemenea, continuarea şi susţinerea cercetărilor
comparate privind riturile Bisericilor orientale, în vederea promovării unei
acţiuni sistematice şi controlate de extindere a catolicismului. Un atare demers
ştiinţific trebuia să surclaseze eforturile şi realizările ştiinţifice ale
universităţilor ruseşti, cu merite incontestabile în aria cercetărilor filologice şi
istorice ale popoarelor slave. Falcinelli susţinea astfel necesitatea unei
cunoaşteri temeinice a lumii slave, ca măsură suplimentară menită să asigure
succesul extinderii catolicismului.
Misionarismul trebuia să constituie o altă direcţie de consolidare şi de
extindere a catolicismului în spaţiul slav. Nunţiul recomanda în acest sens
promovarea unui misionarism ambulant, susţinut prin misionari latini, care
urmau să străbată de la nord la sud toată aria slavilor meridionali. Centrul
acestor misiuni putea fi fixat în Slovenia şi în graniţa militară a Imperiului
austriac, pentru a supraveghea îndeosebi zonele de confluenţă cu ortodoxia,
care trebuia cucerită din interiorul ei . Se credea că sârbii şi bulgarii ortodocşi
vor accepta mult mai uşor preceptele catolicismului dacă urmau să fie
intennediate de slavii meridionali, ca neam al aceleiaşi mari familii slave.
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Solidaritatea pe criterii de rasă devenea astfel o posibilă cale de promovare a
catolicismului. Travestit în haina acestei identităţi slave şi propovăduit de
misionari, care trebuiau să se identifice vestimentar şi comportamental cu
slavii, catolicismul urma să pătrundă în cele mai îndepărtate comunităţi
ortodoxe din graniţa sudică a Monarhiei austriece.
Ultima măsură, propusă în cazul slavilor meridionali, susţinea
necesitatea unei grabnice reforme a clerului, văzut într-o stare accentuată de
decadenţă. În acest sens, Falcinelli propunea reorganizarea învăţământului
teologic prin restructurarea seminariilor preexistente25 şi crearea altora noi,
după cele mai riguroase norme ale disciplinei ecleziastice. O dată "reformat"
clerul urma să constituie un instrument eficace în promovarea intereselor
catolicismului în rândurile slavilor aflaţi în graniţa Imperiului austriac26•
Alături de slavii meridionali, românii greco-catolici au constituit
obiectul unor observaţii şi sugestii relativ similare. Tabloul zugrăvit punea în
lumină existenţa unei populaţii extrem de ataşată formelor exterioare ale ritului,
fapt care i-ar fi permis, în opinia nunţiului , păstrarea credinţei sale creştine. Era
o lume în care cultul sfinţilor, îndeosebi cel marian, şi pelerinajele, ca forme de
pietate populară se constituiau în realităţi incontestabile: "populaţia este
ataşată profund ritului religios; poate acest ataşament faţc'i de religie şi lipsa
de instrucţie i-a apărat în secolele trecute faţc'i de Jslamism, iar acum faţă de
pericolul de a-şi pierde credinţa. Cultul Sfintei Fecioare Maria şi a altor Sfinţi
este încă foarte puternic în rândurile lor"2 7 . În temeiul acestei devoţiuni
populare şi a educaţiei precare constatate la nivelul populaţiei româneşti,
Falcinelli susţinea oportunitatea deschiderii unor mismni catolice în
Transilvania, după modelul propus în cazul slavilor meridionali . Nunţiul
constata de asemenea o predilecţie" aparte faţă de monahism şi mănăstiri, ca
"
forme de viaţă religioasă, prin intermediul cărora, românii "primiseră primii lor
apostoli din mănăstirile antice/ar Biserici orientale" . Apreciat în context,
ataşamentul românilor faţă de ordinele călugăreşti şi mănăstiri l-a determinat pe
Falcinelli să recomande utilizarea sa ca instrument esenţial nu doar pentru
consolidarea Bisericii catolice, ci şi pentru extinderea unirii cu Biserica Romei .
Măsura părea c u atât mai necesară c u cât ortodocşii din Transilvania, direct
vizaţi în extinderea catolicismului, câştigaseră definitiv lupta privind
restaurarea vechii Mitropolii a Ardealului. Semnalele venite dinspre forurile
politice vieneze dădeau drept ireversibilă o evoluţie în acest sens. Iată de ce
nunţiul milita pentru reactivarea ordinelor călugăreşti din Transilvania şi
transformarea lor într-un detaşament de elită" în vederea extinderii umm
"
15

Erau citate indeosebi cazurile seminarii/ar din Zagreb şi Diakovar. a căror realităti
constatate în materie pedagogică şi disciplinară erau departe de a răsp unde exigenţel�r
unui cler bine educat, care urma să fie implicat projimd În opera unui amplu misionariat
catolic.
16 Ibidem, ff. 126'-v- 1 28'.
17 Ibidem, f 1 28v.
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religioase cu Biserica romană. Raţionamentul său pornea de fapt de la absenţa
din Biserica greco-catolică românească a unui cler regular, considerat ca fiind
principalul motiv al stagnării catolicismului în Transilvania. În acest sens,
Falcinelli se angaja să sprijine şi să încurajeze intenţiile episcopului unit de
Oradea de a fonda o mănăstire în eparhia sa. Nu în ultimă instanţă, decadenţa
monahismului românesc 1-a determinat să susţină oportunitatea propunerii
cardinalului Pitra privind transformarea mănăstirii de la Grottaferata într-un
seminar alocat pregătirii călugărilor bazilitani destinati Transilvaniei .
În baza acestor constatări generale, Falci � elli propunea Romei un
proiect, articulat în nouă puncte, menit să ofere remedii stării morale şi
materiale constate în rândurile greco-catolicilor din Transilvania. Se recomanda
astfel:
- o prudenţă şi o circumspecţie sporită în alegerea corpului episcopal
românesc, pentru a preveni în viitor alegerea unor ierarhi mai puţin devotaţi
Scaunului apostolic şi catolicismului în general. În acest sens, Sfăntul Scaun
trebuia să evite pierderea dreptului de numire a episcopilor, considerat drept
"
" singura formă de subordonare a acestora Bisericii romane .
-obligaţia preoţilor de a depune în mod public şi solemn mărturisirea de
credinţă prescrisă orientalilor, la instituirea lor în oficiul parohial.
- sporirea numărului de studenţi teologi în seminariile din afara
provinciei mitropolitane, mai cu seamă la Roma, Insbruck şi Viena.
- o dotare materială corespunzătoare a clerului unit; rectificarea
subsidiului de 30.000 de florini alocaţi în 1 863 clerului unit din Transilvania,
însă considerat insuficient pentru necesităţile acestuia.
- o respectare riguroasă a educaţiei catolice în familie şi şcoală, cu o
atenţie specială rezervată îndeosebi copiilor proveniţi din căsătorii mixte;
instituirea unui control permanent în acest sens.
- interzicerea cu desăvârşire " comuniunea în Sfintele Taine" cu
ortodocşii, ca de altfel, prohibirea frecventării bisericilor ortodoxe de către
preoţii şi credincioşii greco-catolici.
- stabilirea unei practici matrimoniale riguroase, în conformitate cu
principiile profesate de Biserica catolică.
- revizuirea la Roma ca tribunal de a treia instanţă a tuturor problemelor
nesoluţionate şi respectarea cu stricteţe a sentinţelor emise de Scaunul
apostolic.
- blocarea oricăror iniţiative de ridicare în Transilvania sau în oricare
altă parte a imperiului, a unei mitropolii sau a unei patriarhii ortodoxe pentru
români. Ca măsură imediată, nunţiul se angaja să continue intervenţiile
predecesorului său pe lângă guvernul vienez, pentru a împiedica acceptul
acestuia faţă de orice iniţiativă imperială în acest sens28.

28
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Cât priveşte cazul eparhiei de Munkăcs, " dezordinile" în materie de
disciplină ecleziastică constatate I-au determinat pe Falcinelli să recomande
admonestarea episcopului şi clerului local . Formula sugerată era aceea a unei
scrisori pontificale adresată episcopului de Munkacs, care, la rigoare, putea fi
expediată tuturor episcopilor greco-catolici din Monarhie, confruntaţi cu
probleme similare.
Nu mai puţin interesante s-au dovedit a fi constatările şi recomandările
formulate asupra rutenilor din Galiţia. Aplicate fiecărei eparhii în parte,
observaţiile nunţiului Falcinelli reconstituie imaginea unor realităţi diferite ca
orientare, marcă a direcţiilor promovate de proprii ierarhi. Astfel, referindu-se
mai întâi la arhiepiscopia de Liov, nunţiul semnala apariţia unui curent
favorabil Sfântului Scaun şi Bisericii catolice, o dată cu alegerea noului
mitropolit, Litvinovicz. Orientarea sa vizibilă spre colaborarea cu ierarhia latină
şi obedienţa manifestată faţă de măsurile Sfântului Scaun a făcut ca păstorirea
arhiepiscopului Litvinovicz să fie percepută drept o " reîntoarcere" la principiile
catolicismului roman: "în general - spunea Falcinelli - se putea simţi dorinţa de
a trăi în limitele dependenţei şi subordonării faţă de Sfântul Scaun şi într-o
creştină toleranţă şi pace cu latinii "29. Se constata de asemenea, o diminuare a
campaniei anticatolice, promovată de presa locală. De fapt, încă de la începutul
păstoririi arhiepiscopului Litvinovicz, periodicul Slova, cunoscut pentru
accentele sale pro-ortodoxe, înregistrase o schimbare notabilă de orientare.
Criticile virulente la adresa Sfântului Scaun şi a Bisericii catolice erau vădit
estompate în favoarea unei simpatii faţă de polonezi, ca promotori ai
catolicismului latin cu care se identificau. Descrisă astfel, starea arhiepiscopiei
de Lvow oferea imaginea unei biserici " recâştigate" , prin scoaterea ei din orbita
propagandei ortodoxe ruseşti şi încadrarea sa în circuitul catolicismului
occidental.
Spre deosebire de arhiepiscopia de Lvow, situaţia eparhiei sufragane de
Premislia înfăţişa o realitate deloc îmbucurătoare. Nunţiul constata aici
persistenţa unui climat defavorabil catolicismului latin, încurajat de absenţa
unui ierarh energic, decis să acţioneze ferm in sensul stopării oricăror tendinţe
centrifugale. Mai mult, şubrezimea fizică şi morală a episcopului Polanski I-au
transformat în viziunea mediilor pontificale şi vieneze într-o autoritate absolut
formală, care încetase să mai controleze mutaţiile disciplinare, survenite în
eparhia sa. Prin urmare, soluţia propusă de Falcinelli şi agreată de guvernul
vienez a fost numirea unui episcop coajutor, care să imprime eparhiei de
Premislia o evoluţie similară celei constatate în cazul arhiepiscopiei sale. În
final, nunţiul se obliga să supravegheze îndeaproape procedura privind
desemnarea episcopului coajutor, ca precauţie suplimentară, menită să asigure
eficienţa măsurii propuse.

"9
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Remis Secretariatului de Stat, raportul nunţiului Falcinelli cu privire la
ruteni, români şi slavii meridionali are meritul de a fi furnizat Sfăntului Scaun
imaginea celor mai recente evoluţii înregistrate la nivelul celor trei entităţi
etnica-confesionale. Focalizat îndeosebi pe dimensiunea negativă a realităţilor
lor eparhiale, raportul dezvăluie secvenţial starea confesională a unui teritoriu
de graniţă, a unui spaţiu aflat la confluenţa dintre ortodoxie şi catolicism.
Văzută dinafară părea o lume insuficient consolidată spiritual, a cărei
şubrezime interioară o făcea mai predispusă ca niciodată la apostazie. Era
percepţia unui univers eclezial periferic, marcat de pluriconfesionalism şi
multietnic, în care orice tendinţă de afirmare a individualităţii confesionale era
taxată de " defecţiune" la ortodoxie. În acest context, climatul ostil Sfăntului
Scaun şi " erorile" disciplinare constatate aici de nunţiul Falcinelli nu fac decât
să transmită Romei imaginea unor biserici aflate în prag de apostazie. Astfel
prezentată, situaţia reclama o grabnică intervenţie din partea Sfântului Scaun.
Măsurile sale trebuiau să conducă la transformarea bisericilor greco-catolice
din Galiţia şi Transilvania, precum şi a celei catolice aparţinând slavilor
meridionali în veritabile " regimente confesionale de graniţă", în avanposturi ale
catolicismului în zonă.
Intervenţiile Sfântului Scaun presupuneau însă o cunoaştere
aprofundată a realităţilor lor eparhiale dar, mai cu seamă, a mutaţiilor survenite
recent în viaţa acestor comunităţi, ca urmare a revirimentului naţional detectat
în cele mai variate forme şi expresii de manifestare. Din această perspectivă,
raportul nunţiului Falcinelli, remis Secretariatului de Stat în martie 1 864, a fost
un semnal de alarmă menit să readucă în atenţia mediilor pontificale starea
greco-catolicilor din Imperiul austriac, îndeosebi a românilor şi rutenilor, ca
entităţi confesionale insuficient aliniate normelor catolicismului roman.
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PROBLEMA DIVORTULUI
ÎN PROTOPOPIATUL
,
GRECO-CATOLIC AL REGHINULUI
Diana Maria Covaci
"Căsătoria este legătura între un bărbat şi o femeie, menită prin
voinţa lui Dumnezeu spre propagarea genului omenesc şi spre ajutorul
împrumutat. Ea a fost instituită de la început să fie indisolubilă şi a primit
acea lege ca conj ugii să fie doi într-un trup. " 1 Aceasta este definiţia pe care
o dădea Biserica acestui act major din viaţa omului, adăugând însă că,
pentru a fi legală, căsătoria trebuie să fie acceptată liber de ambii soţi, fără
presiuni asupra lor: "cauza căsătoriei e învoirea prezentă, liberă şi
împrumutată a conjugilor şi exprimată în mod legiuit. "2
Căsătoria avea ca finalitate formarea unui cuplu care să stea la baza
dezvoltării societăţii; familia este importantă deoarece este un nucleu cu rol
social, economic, cultural. De aceea, exista interes în privinţa modului de
formare sau destrămare a unui cuplu din două direcţii : din partea statului şi
din partea bisericii. Atât statul, cât şi biserica au încercat să reglementeze
acest moment important din viaţa individului. Într-o primă fază, Biserica a
j ucat rolul dominant; ulterior statul începe să se implice tot mai mult,
cooperând cu B iserica, pentru ca la sfârşitul secolului XIX, statul să
reuşească subordonarea bisericii în acest domeniu; în Transilvania, acest
lucru s-a realizat prin legile XXXI şi XXXIII din 1 894, care nu mai
recunosc rolul B isericii în validarea actelor majore din viaţa omului, care
sunt înregistrarea naşterilor, validarea căsătorii lor, divorţurilor şi
recăsătoririlor. 3
Pentru încheierea unei căsătorii se specificau etapele necesare de
parcurs; erau întocmite multe acte şi abia după ce se îndeplineau toate
cerinţele, avea loc ceremonia propriu-zisă. Viaţa de familie era grea şi de
multe ori greul era dus de soţie, care avea menirea de a îngrij i gospodăria,
de a creşte copiii, de a-şi aj uta soţul la nevoie; la toate acestea se adăugau
dificultăţile materiale care de multe ori erau prea mari pentru a nu genera
probleme între soţi.
1 Ioannes Dominicus Mansi. Sacrorum Conciliorum Nova et Amplissima Co/lectio, voi. 45,
Sinoadele Orientale / 860- 1 884, Paris, 1 9 1 1 , p. 72 1 -723 .
2 . Ibidem, voi. 42, p. 553.
3 Sorina Paula Bolovan, Familia în satul românesc din Transilvania. A doua jumătate a
secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX. Centrul de Studii Transilvane' Fundatia
Culturală Română, Cluj-Napoca, 1999, p. 66.
'
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Când în cuplu interveneau neînţelegeri prea mari pentru a fi
rezolvate pe cale amiabilă, când unul din soţi părăsea domiciliul şi familia
atunci se producea divorţul. Atât legislaţia civilă, cât şi cea bisericească erau
de acord cu posibilitatea anulării căsătoriei ca mij loc de încetare a
convieţuirii soţilor şi reglementau condiţiile în care se realiza aceasta. 4
Biserica Unită admitea divorţul, dar doar ca pe o ultimă soluţie. Într-o
primă fază Biserica Unită, sub influenţa Sfăntului Scaun combătea acest
lucru, deoarece apărea indisolubilitatea căsătoriei. "Legătura matrimonială
legală este perpetuă şi nu se poate rupe pentru a încheia altă căsătorie" , iar
soluţiile oferite unui cuplu nu erau prea numeroase; de preferat era însă să se
împace. 5 Din cauza înmulţirii acestor tipuri de probleme, B iserica Unită va
fi nevoită să le detalieze, mai ales în cadrul celui de-al doilea Sinod
Arhidiecezan, din 1 882. Şi în acest caz se preciza că "biserica, ca păzitoare a
credinţei şi a moralităţii, apără şi susţine sfinţenia şi indisolubilitatea
căsătoriei în faţa oricăror încercări, care sub pretext de nevaliditate, ţintesc
spre desfacerea căsătoriei "6 .
Conform bisericii, dreptul de a cere desfacerea căsătoriei o au
conj ugii, deci, soţii şi unii membrii ai bisericii dacă observă vreuna din
cauzele care permit desfacerea căsătoriei . 7
Conj ugii pot cere desfacerea căsătoriei din următoarele cauze:
eroare, frică sau silă, doar de către partea care a fost silită să încheie
căsătoria; când se demonstrează că nu a fost consumată căsătoria; când una
din părţi e minoră sub vârsta legală admisă pentru încheierea căsătoriei;
când una din părţi, fata a fost răpită. 8
Cel care denunţa validitatea căsătoriei trebuia să depună o cerere în
acest sens la preşedintele tribunalului matrimonial; dacă impedimentul putea
fi uşor dărâmat prin reînnoirea consensului, parohul trebuia să încerce să-i
împace, la sesizarea preşedintelului tribunalului, care aştepta apoi să afle
dacă împăcarea a reuşit" 9 .
Dacă acesta nu reuşise, continua procesul. Cel ce depunea cererea
era numit actor; acesta trebuia să propună în scris acţiunea, indicând
motivele şi arătând dovezile şi martorii . Cel care era acuzat se numea iust şi
acestuia i se comunica plângerea, pe care trebuia s-o aprobe sau să o
combată cu dovezi . 1 0 Urmau declaraţiile martorilor şi luarea deciziei de

4
5

Ibidem, p. 89.
Ioannes Dominicus Mansi,
6 Ibidem, voi. 45, p. 737.
7 Ibidem, p. 737.
8 Ibidem.
9 Ibidem, p. 739.
10
Ibidem, p. 75 1 .

op.

cit., voi. 42, p. 645-647.
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către Tribunalul matrimonial. Decizia putea fi combătută la forul
matrimonial superior, cerându-se apel . 1 1
Deşi aparent simplă, această procedură era complicată şi dura foarte
mult, tocmai pentru a se permite părţii reclamante să se răzgândească.
Divorţul se obţinea greu, erau necesare foarte multe acte, multe declaraţii
pro şi contra uneia din părţi. Motivele pentru care se solicita divorţul
trebuiau sa fie temeinice. 1 2 Principalele motive de divorţ nu erau cele
indicate de biserică, ci mai ales adulterul, violenţa conjugală şi maltratarea,
absenţa unuia din soţi de acasă deoarece fugise de responsabilităţi,
neîngrij irea familiei şi risipirea averii ; mai erau şi alte motive, de obicei
ascunse cu grij ă înainte de căsătorie cum ar fi impotenţa, nebunia, epi lepsia
sau alte boli de acest tip. 1 3
De multe ori singurul motiv nu era considerat suficient, aşa că erau
combinate mai multe; majoritatea acestor probleme aveau loc, aşa cum am
arătat anterior, pe fondul consumului de alcool, mai ales de către soţ. Dar
asta nu însemna că doar soţia era partea lezată, care cerea divorţul.
Astfel în 28 iulie 1 886, Ştefan Mera din Beica Română (Beica de
Sus) cerea Oficiului Protopopesc rezolvarea problemei sale conjugale; soţia
sa Susana, după ce îl înşelase mulţi ani, câtă vreme el lucrase în Reghinul
Săsesc, acum la bătrâneţe îşi luase zestrea şi îl părăsise; ea pusese bolovani
în lada de zestre pentru ca el să nu îşi dea seama şi dispăruse după o scurtă
vizită la fiica lor din altă comună; se părea că Susana mai dăduse semne de
viaţă deoarece îi scrisese, cerându-i să declare divorţul de ea; dar bătrânul o
voia înapoi acasă, mai ales că în casă se simţea lipsa unei mâini de femei; el
cerea să fie adusă înapoi cu jandarmii "ca să înveţie şi altele a-şi părăsi
bărbaţii cu infidelitate" . 14 Acestei cereri i se adaugă o declaraţie semnată de
preotul Teodor Harşianu şi de mai mulţi credincioşi din Beica Română care
atestau la aceeaşi dată, 28 iulie 1 886, că Ştefan Mera avea o purtare bună,
nu şi-a pedepsit femeia, "ba chiar nici nu a scos-o la lucru cum fac toţi
bărbaţii , ci a lăsat-o să-şi facă lucrurile femeieşti acasă, neconturbată". 1 5
La fel păţise ş i "ţingarul greco-catolic", adică ţiganul Ripa Rimba
din Chiherul de Sus, care venise să se plângă preotului Nicolau Matei, în 27
septembrie 1 886, că-I părăsise soţia, Stoica Aurica, de aproape jumătate de
an; el afirma că soţia plecase rară motiv şi acum refuza să se înfăţişeze spre

11

Ibidem, p. 767.
Sorina Paula B olovan, op. cit. p. 1 7 1 .
1 3 Ibidem, p. 89.
1 4 A rhivele Naţionale ale Statului,
Direcţia Judeţeană Mureş. (A .N.S., D.J.M.) Fond
Protopopiatul Greco-Catolic Reghin. D. 33/1 886, f. 7-9.
15 Ibidem, D. 33/1 886, f. 8.
12
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o încercare de împăcare. El cerea să fie silită să se întoarcă la bărbatul pe
care "legile matrimoniale nu-i conced a-1 părăsi " . 1 6
Dar şi soţul părăsea casa, lăsându-şi familia de izbelişte; acest lucru
îl făcuse Nadaşi Janos din Reghinul Maghiar, fapt care îl silise pe Alesandru
Temăveanu să ceară la 1 5 februarie 1 884, să fie somat să se întoarcă, fie să
se împace cu soţia Siklodi Ana, cu care avea trei copii, fie să-i întreţină,
deoarece nu se mai îngrij ise de ei până atunci. 1 7
Principalul motiv întâlnit însă era "frica grea şi sila" ; cu frică şi silă
o forţaseră părinţii pe Ioana Roşea din Neţiu să se căsătorescă la doar 1 4 ani
cu Ioan Drăguşiu, mult mai în vârstă ca ea, greco-catolic din S ântioana
(Voivodeni). De altfel Forul al II-lea de Instanţă matrimonială va acorda
divorţul acestei tinere, mai ales că în afara fricii şi silei se putuse dovedi şi
că "nici n-au consumat laolaltă matrimoniul" şi că nu convieţuiseră paşnic şi
neîntrerupt; la 2 octombrie 1 885, decizia era comunicată tinerei. 1 8
După cum rezultă şi de mai sus, alt motiv invocat era neconsumarea
căsătoriei din diverse cauze, dar mai ales datorită "neputinţiei" soţului. O
astfel de căsătorie încercase să dizolve încă din 1 879, întrega familie a
Mariei Todi, căsătorită cu Vasile Belegan. Deşi se căsătoriseră în februarie
1 879 şi nu existaseră impedimente sau presiuni din partea rudelor, după cum
declaraseră în contractul de căsătorie cei doi miri, 1 9 după doar un an,
comisia de investigare era în sat luându-le declaraţii le şi încercând să-i
împace. Motivul apare încă din primele declaraţii, atât ale ei "după căsătorie
nu a avut cu soţul ei nici o împreunare trupească" şi la un an de la căsătorie
se află încă în starea "verguriei ", adică a fecioriei, cât şi ale lui, care
afirmase că dormise de mai multe ori cu soţia şi încercase să aibă
împreunare trupească "însă nu am putut fiindcă, când am voit a duce la
îndeplinire împreunarea mi-a pierit tot gustul faţă cu muierea, aţâţarea
trupească s-a stâmpărat cu totul şi împerecherea a rămas rară efecte" . Pentru
a fi sigur că obţine divorţul, Belegan mai adaugă că nu crede că va putea
îndeplini împreunarea cu ea vreodată. 20
Dar dacă declaraţiile au avut efect asupra Forului protopopesc I de
Instantă care le acordă divortul, Forul II revine asupra deciziei, pe care o
anulează, nefiind convins de impotenţa soţului şi cere ca soţii să fie
1
îndrumaţi la convieţuire, respectiv la proba trienală2 . Mai pe scurt, cei doi
sunt îndemnaţi ca pe un timp de trei ani să încerce tot posibilul pentru a
îndeplini împreunarea; abia după trei ani se putea lua o decizie definitivă.
'

16

Ibidem, D.
Ibidem, D.
Ibidem, D.
1 9 Ibidem, D.
20 Ibidem, D.
2 1 Ibidem, D.
17
18

'

3 1/ 1 886, f.
26/ 1 884, f.
29/1 885, f.
29/ 1 879, f.
29/ 1 880, f.
29/ 1 880, f.

1 23.
1 5.
64.
1 14.
1 1 6- 1 1 7.
1 1 8.
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Trei ani mai târziu, tatăl fetei, Vasile Todi, se adresează Oficiului
protopopesc, cerând revizuirea dosarului fetei sale; el alătură şi o listă cu
cheltuielile care I-au costat problemele ginerelui său şi nu uită să adauge
nefericirea fetei 22 .
Din nou, Forul I I de Instanţă, cerea la 4 decembrie 1 883,
convieţuirea pentru încă trei ani şi abia apoi obţinerea atestatului medical
asupra impotenţei soţului23 .
În 1 885 cazul e revăzut în Forul protopopesc; sătul probabil de anii
lungi de convieţuire, Vasile Belegan declară la 1 6 februarie 1 885 că nu o
mai vrea pe soţia lui "că simte antipatie pentru ea, pentru mirosul cel rău al
gurii ei " şi adaugă că nu e impotent deoarece "de faţă cu alte femei se simte
apt la prestarea debitului conjugal "24 .
Probabil convins că nu mai pot face nimic pentru a remedia această
căsnicie atât Forul Protopopesc la 1 6 februarie 1 885, 25 cât şi Forul I I
Episcopesc, la 2 4 septembrie 1 885 2 6 îşi vor d a acordul asupra acestei
probleme; cei doi soţi sunt declaraţi despărţiţi, pe motiv că soţul e impotent.
Un alt motiv era cel al violenţei, maltratării conjugale. Deseori nu
era suficient acest motiv, care nu era unul canonic, aşa că era combinat cu
sila, adică presiunea făcută din partea familiei.
Ana Borba din B eica Română (Beica de Sus) se căsătorise cu Florea
Târnăveanu din Solovăstru, după cum declară chiar ea, din necesitate; nu-l
iubise dar el era mai avut şi o curtase doi ani şi de dragul familiei acceptase
căsătoria, gândindu-se că el o va iubi şi apăra şi preţui "ca pe os din oasele
sale şi carne din carnea sa" ; s-au căsătorit şi s-a mutat la el acasă, dar aici a
descoperit că socrul ei Iacob Târnăveanu "cu ură şi dispreţ căuta la mine",
socrul o bătuse de mai multe ori, când venise beat de la crâşmă, iar soţul ei
nu o apărase niciodată. Ea nu primea nimic de mâncare, mânca doar atunci
când mâncau cu toţi. Î i ceruse soţului să se mute, dar totul fusese în zadar.
Odată a venit socrul ei beat şi i-a aruncat toate hainele în uliţă, de unde le-au
adunat vecinii . Ajunsă la capătul răbdării ea a plecat acasă la părinţii ei
având şi permisiunea soţului la acest pas. De câteva ori soţul a venit să o
roage să se întoarcă la el, "dar mai întotdeauna s-a impiedicat pe la crâşmă
şi a băut până când nu a mai ştiut de dânsul ", făcând apoi scandal. La 1 3
februarie 1 886 Ana Bonda, convinsă că soţul ei are aceleaşi aplecări spre
băutură ca şi tatăl lui, cerea divorţul, declarând că nu mai voia să trăiască
alături de el2 7 .
22 Ibidem,
23 Ibidem,
24 Ibidem,
25 Ibidem,
26 1bidem,
27 Ibidem,

D. 1 5/1 883.
D. 1 5/1 883.
D. 2911 885, f.
D. 29/ 1 885, f.
D. 29/1 885, f.
D. 3 111 886, f.

1 26.
1 02.
7.
39-40.
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La fel păţise şi Hurdugaci Maria din Chiherul de Jos, soţia lui
Hurdugaci George; amândoi erau înaintaţi în vârstă, dar soţia fusese
maltratată multă vreme. Î n 1 884 ea încercase să-I părăsească, dar intervenise
preotul Ieremia Pop de Harşianu, care reuşise să-i împace. Se încheiase la 1 4
august 1 884 un protocol în care soţul se declara de acord să încerce
"
"reconvalescenţa căsătorie şi arată că a avut apucături greşite, dar încercă
să se îndrepte. Promite că-i va lăsa soţiei uzufructul celor două loturi de
pământ ale sale, acum, cât şi după moartea lui. Soţia promite să aibă grij ă de
casă arată că încercă să se îndrepte şi ea şi că va face tot posibilul să evite
certurile, având grij ă de tot, inclusiv de prestarea debitului conjugaf 8 .
Un an mai târziu, la 5 iunie 1 885, Maria Hurdugaci cerea ajutorul
protopopului; soţul încălcase înţelegerea şi se iscaseră noi probleme; ea
plecase de acasă locuind la fiica ei; dar s'o ţul nu o lăsase să ia nimic, nici
unul din lucrurile ei sau alimentele cuvenite, adică 1 plapumă, 2 perne, 2
lepedee (pături), un ţol, bucatele care încăpeau într-un car şi jumătate din
cucuruz; ea avea 60 de ani şi era lipsită de puteri, deoarece din primăvară
era bolnavă; în acel moment trăia din mila ginerelui ei, pentru că soţul nu
numai că încălcase înţelegerea cu uzufructul locurilor sale, dar nu-i dădea
nici lucrurile ei 2 9 •
Însă nu doar bărbaţii deţineau monopolul maltratărilor. La 23
ianuarie 1 884, preotul Gavrilă Branea din Orşiva (Orşova) comunica
Oficiului Protopopesc că săteanul Chioreanu Zaharia şi soţia sa nu se înţeleg
deloc; ei se prezentaseră de mai multe ori pentru împăciuirea cerută de
preot, dar fără succes. Preotul consideră că de vină e soţia, care nu-i mai
răbda în casă pe copiii din prima căsătorie a soţului ei; ea voia să-i alunge
"deşi bătrânul e nevoit a-i ţine pe lângă dânsul spre a lucra şi câştiga bani la
cei mici ", deci pentru a întreţine familia. Soţia declarase preotului că soţul ei
şi fiul său cel mare, au bătut-o, au alungat-o din casă, au batjocorit-o, dar nu
se poate dovedi nicicum aceste lucruri. Ea afirmase, că "ea nu va face nici
de mâncare, nici veşminte feciorilor, soţului său, că nu-i mai poate răbda" .
Dar preotul o descrie astfel pe soţia prigonită "nu-şi împlineşte în casă
datorinţa de găzdoaie, nu vrea să lucre, ci numai şi numai a lăsat pe soţul şi
pe cei doi copii mici " . Ea era "tare cerbicoasă, apuca de grumaz pe soţul îi
smulse părul de alţii scăpară pe bătrânul din mâna ei "30 .
Pentru a aj unge la pasul final, divorţul, trebuiau parcurse şi aici mai
multe etape: astfel odată ce partea nevinovată expunea intenţ�a de a divorţa,
trebuiau să intervină pe rând toate forurile, pentru a media. Intâi la nivelul
comunei se forma o comisie de împăciuire din preoţi şi alţi săteni de vază,
2

8

Ibidem, D. 29/1 884, f. 143.
Ibidem, D. 301 1 885, f. 93.
3 0 Ibidem, D. 2511 884, f. 92.
29
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care luau declaraţiile părţilor, ale martorilor cercetau acuzele şi comunicau
protopopului rezultatele3 1 . De obicei preotul local încerca de mai multe ori
să-i împace, reamintindu-le jurămintele conjugale, datoria pe care si-o
asumaseră şi faptul că divorţul era ultima soluţie; astfel procedase, şi
reuşise într-o primă fază, să facă comisia în cazul Mariei Hurdugaci, în 1 4
august 1 884, când se semnase împăciuirea.
Dacă l a acest nivel eşua împăcarea, se încredinţa protopopului şi
Oficiului Protopopesc sarcina de a reuşi refacerea cuplului. Unele cupluri
cedau, mai ales de ruşine că era implicat protopopul; dar de multe ori, nici
acest lucru nu mai conta; aşa declarase Gabriş Tiţia din Reghinul Săsesc,
soţia lui Kosch Todor din Emotfaia (Iemuţeni), care la 1 5 aprilie 1 886, în
faţa Oficiului Protopopesc refuza să se împace cu soţul ei; ea cedase
împăciuirilor de 6 ori, dar nu mai rezista căci de 9 ani de zile el o bătea;
refuza să se întoarcă la el "nici dacă o paşte închisoarea sau cercetarea
poliţiei ", deşi el îi promitea "a trăi cu dânsa în unire şi armonie şi iubire
coj ugală până la moarte"3 2 .
Următorul pas era iniţierea procedurii de divorţ, care nu era tocmai
rapidă. Se numea o comisie de investigaţie specială, care trebuia să refacă
toate actele, pentru a hotărî dacă există motive de divorţ; comisia redacta un
raport în care recomanda sau nu iniţierea cercetărilor propriu-zise. Aveau
loc alte cercetări, cu martori, cu declaraţii complete, sub jurământ; se
confruntau toate părţile şi declaraţiile lor şi din toate aceste date se întocmea
un nou protocol al cazului. Toate aceste acte erau trimise apărătorului
matrimonial numit, în acest caz al protopopiatului Reghin, era Teodor
Hărşianu, preotul B eicii Române (Beica de Sus) care trebuia să-şi dea
părerea dacă această căsătorie să fie desfăcută sau nu; de cele mai multe ori
defensorul, adică apărătorul, avocatul căsătoriei după cum rezultă şi din
titulatură, se pronunţa pentru convieţuirea soţilor.
O excepţie a fost cazul Mariei Iacob din Hodac; ea era greco
catolică, căsătorită cu un ortodox din sat, Dumitru Iacob; divorţul avea ca
motiv silirea fetei de către mama ei la încheierea căsătoriei; chiar dacă
căsătoria se consumase avuseseră loc presiuni în acest sens. Dar nu mai avea
sens să apere căsătoria lor, după cum îşi dăduse seama şi apărătorul, la 1 9
noiembrie 1 884, deoarece forurile ortodoxe pronunţaseră dej a divorţul
pentru soţ, şi îi acordaseră acestuia permisiunea de a se recăsători. În acest
caz apărătorul fusese de acord că el nu poate să fie de acord cu divorţue 3 .
Toate actele alăturate erau trimise tribunalului protopopesc
matrimonial, ca For de I Instanţă matrimonială. Problema era dezbătută abia
31

Sorina Paula Bolovan, op. cit., p. 1 7 1 .
A.N.S. , D.J.M., Fond Protopopiat Greco-Catolic Reghin, D . 3 1/ 1 886, f. 1 58.
33 Ibidem, D. 25/1 884, f. 1 05.
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după ce un asesor alcătuia un raport al dosarului 3 4 . Decizia se lua după unele
dezbateri; de obicei se recomanda separarea de pat şi masă pentru o perioadă,
pentru a se vedea dacă nu apar îmbunătăţiri ale relaţiilor conjugale. Dar se
putea decide şi acordarea divorţului, mai precis declararea matrimoniului, a
căsătoriei " invalidă şi nulă" . De obicei apărătorul matrimonial făcea în acest
moment apel la Forul II de Instanţă matrimonială; dar apel putea face oricare
din părţi dacă era nemulţumită de decizie, mai ales că partea vinovată era
pedepsită la plata cheltuielilor de judecată. Deseori partea vinovată era
considerată, mai ales în cazurile ale căror motive fuseseră sila şi presiunile
familiale, acea rudă care determinase căsătoria, aşa că de multe ori, mama, tatăl
sau alte rude erau pedepsite la plata cheltuielilor şi a unei amenzi pentru a servi
drept exemplu pe viitor. Aşa a păţit tatăl Floarei Nicolici, care o silise pe fata
lui să se mărite cu Vasile Farcaş. Când la 25 august 1 884 se pronunţa decizia
Forului l, el era condamnat "ca cauzatoriu al acestei căsătorii nefericite la
suportarea tuturor speselor procesuale" 35.
Toate aceste acte erau apoi trimise spre revizuire la Forul II de Instantă
matrimoniale de la Blaj . În această listă de documente intrau: actul prin ca;e
soţia deschidea divorţul, ordinul venit de la consistoriul mitropolitan de a
cerceta cauza divorţului, protocolul investigaţiei efectuate de comisie care
recomanda investigarea propriu-zisă, protocolul investigaţiei probatorii, adică
al celei de-a doua investigaţii, extrasul de cununie al soţilor, extrasele lor de
botez, un referat al asesorului despre problema dezbătută, părerea apărătorului
matrimonial şi decizia Forului 1 de Instanţă matrimonială36.
De Forul II de Instanţă matrimonială depindea acceptarea sau anularea
deciziei tribunalului protopopesc; aici documentele erau analizate şi decizia
finală se transmitea protopopului, care urma să o comunice părţilor.
In cazul prezentat anterior, al Mariei Todi şi Vasile Belegan, Tribunalul
matrimonial de la Blaj anulase de două ori decizia tribunalului protopopesc care
le acordase divorţul; abia după şase ani, la 24 septembrie 1 885, va accepta
divorţul celor doi 3 7 .
Mult mai repede va fi de acord cu anularea divorţului în cazul Dochiţei
Duca şi Ioan Kelemen (zis şi Szoke) ambii greco-catolici. Dochiţa Juca
înaintează cererea sa de divorţ la începutul anului 1 88 8 ; în aprilie 1 88 8 ,
Tribunalul protopopesc declară nulă căsătoria lor, mai ales c ă soţii nu locuiesc
împreună de 1 7 ani 38 . În decembrie 1 888, Tribunalul II consideră că sila nu a
fost probată şi susţine valabilitatea căsătoriei lor şi " nimiceşte deliberatul
34

Ioannes Dominicus Mansi, op. cit., Voi. 45, p. 765.
A.N.S., D.J.M. , Fond Protopopiat Greco-Cato/ic, D. 2511 884, f. 62-63.
3 6 Cazul de divorţ al Mariei Caşoni din Emotfaia (Iemuţeni) contra soţului ei Matei
Dumbravă din Gurghiu; actele sunt trimise mitropolitului la 27 august 1 884. Ibidem, D.
29/ 1 884, f. 87.
37 Ibidem, D. 29/ 1 885, f. 7.
38 Ibidem, D. 36/ 1 888, f. 3.
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forului I instanţă" şi "îi îndeamnă pe litiganţi la convieţuire sau la căutarea de
noi probe"3 9 .
Dar atunci când documentele care dovedesc silirea fetei sunt suficiente,
Tribunalul matrimonial de la Blaj acţionează repede; la 8 aprilie 1 886,
protopopul Raţiu trimite documentele procesului de divorţ dintre Florica Ursu
şi Ioan Cengher, inclusiv decizia care declară nulă căsătoria lor şi îl pedepsea
pe tatăl fetei la plata cheltuielilor procesului40 . Mult mai aspră va fi decizia
venită de la Blaj , din 27 mai 1 886; se pronunţa anularea căsătoriei şi tatăl fetei
era condamnat la plata cheltuielilor şi în plus a unei sume de 24 de florini, din
care 1 2 florini erau destinaţi şcolii din Vaida Sântioana (Voivodeni) şi alţi 1 2
florini pentru fondul "de dispoziţiune arhidiecezană"4 1 •
Decizia acestui al doilea tribunal matrimonial era apoi comunicată
părţilor; dacă o parte era nemulţumită, putea face apel la Forul III matrimonial
care dădea decizia finală; acest al treilea For era rar apelat, mai ales că existau
costuri suplimentare.
Un lucru care trebuia remarcat era faptul că în aceste sentinţe de divorţ
se specifica dacă părţile se puteau recăsători; "majoritatea permiteau refacerea
vieţii alături de un alt partener, mai ales dacă motivul divorţului era "ura şi sila"
la încheierea căsătoriei42. Se considera că soţii fuseseră pedepsiţi destul prin
prima căsătorie şi întreg procesul de anulare a căsătoriei, aşa că se concedea
"
"permisiunea spre a păşi la un nou matrimoniu 43 . Uneori nu se permitea
recăsătorirea unei părţi, considerată vinovată de destrămarea primei căsătorii,
până ce nu aducea dovezi că s-a îndreptat, sau se putea chiar anula dreptul la
recăsătorire44.
Toată această întregă procedură complicată era obligatorie pentru cei
care nu mai puteau trăi alături de soţul ales sau impus . Pas cu pas toate aceste
etape pot fi urmărite în cazul de divorţ intentat de Florica Ursu din Sântioana
(Voivodeni) contra soţului ei Cengher Ioan din comuna Felhalău (Suseni). La
23 iulie 1 885, preotul Petru Ceuşian din Sântioana comunică protopopului că
Florica Ursu a fost certată în prezenţa curatoratului, deci a comisiei de
împăciuire, "ca să se ducă la bărbatu-său " , dar ea refuzase, pentru că soţul o
batjocoreşte; ea afirmase că deja fusese în faţa protopopului, căruia îi spusese
de problemele sale45.
Următorul act e cererea lui Cengher Ioan din Felfalău, soţul Floricăi,
adresată mitropolitului; el cerea ca protopopul să fie instruit să-i cheme pe el şi
pe soţia sa la o înfăţişare; soţul se plângea că soţia îl părăsise de două ori, a
39 Ibidem, D. 36/1 888,
89.
40 Ibidem, D. 3 1 / 1 886, f. 57.
4 1 1bidem, D. 3 1 1 1 886, f. 85.
42 Sorina Paula Bolovan, op. cit., p. 1 72.
4 3 A . N. S. , D.J. M. , Fond Protopopiat Greco-Catolic Reghin, D. 291 1 885, f. 33.
4 4 Sorina Paula Bolovan, op. cit., p. 1 72.
4 5 A.N.S. , D.J. M. , Fond Protopopiat Greco-Catolic Reghin, D. 29/ 1 885, f. 4.
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doua oară luându-şi şi zestrea înapoi, fugind la tatăl ei46 . La 1 O noiembrie 1 885,
mitropolitul Vancea trimitea protopopului Raţiu această plângere recomandând
citarea soţiei la protopopiat; dacă soţia nu vrea să vină şi dacă nu are motive
întemeiate pentru divorţ, se recomanda "aducerea ei prin Oficiul pretoria! la
bărbat şi a continua cu acela viaţa conjugală în frica Domnului "4 7. Una din
metodele prin care soţia fugară era silită să revină la domiciliul conjuga! era
aducera ei înapoi cu jandarmi; de multe ori se cerea acest lucru pentru a servi
drept învăţătură de minte altor soţii care intenţionau să fugă.
Nu se ajunge la o soluţie atât de radicală, pentru că la 19 noiembrie
1 885 are loc înfăţişarea; în timp ce ea declară că nu mai vrea să revină la soţul
ei, arătând că a mai existat o primă înfăţişare de împăcare, când, la presiunile
tatălui ei acceptase împăcarea cu soţul ei, soţul se arăta gata să se împace cu
"muierea mea, Florica, o primesc să vină acasă, şi să-mi fie muiere cum s-a
legat în căsătorie şi mă leg că mai mult nu o voi batjocori, purta rău, cu atât mai
puţin a o bate, numai şi dânsa să mă omenească, purtându-se ca o soţie
adevărată"48.
La 2 1 octombrie 1 885 se lua declaraţia Floricăi Ursu: aceasta arăta că
tatăl ei o silise să se căsătorească, o bătuse de mai multe ori, până ce ea
acceptase. Sperase că va fi mai bine cu soţul, dar acesta o silise să consume
căsătoria. Ea fugise de câteva ori înapoi la părinţi, dar tatăl ei o adusese înapoi ;
la ultima ei fugă, fata îi spusese tatălui : "am declarat sus şi tare că să facă cu
mine ce va voi, că eu mai bine mă spânzur, ceea ce am şi dovedit, decât să mă
mai duc la bărbatul meu "49 .
O săptămână mai târziu, Raţiu trimitea soţului declaraţia Floricăi,
pentru a răspunde acuzaţiilo�0. Răspunsul lui Cengher Ioan soseşte în 9
decembrie 1 885; el afirmă că nu ştiuse că fata fusese silită să devină soţia lui.
Nu neagă însă, că "numai silită şi ameninţată a consumat căsătoria cu mine" , el
însă nu a alungat-o de acasă; când ea a fugit de acasă cu 74 de florini din banii
lui, el a bătut-o " am luat un sbici de cânepă, dar nu de curele . . . şi i-am dat două
cu el", până când Florica a promis că aduce banii înapoi. El încheie spunând că
ar fi vrut să trăiască în pace cu ea, dar dacă ea nu îl mai vrea, să hotărască
Tribunalul cine are dreptate.51
În acest punct protopopul numeşte un comisar investigator în Sântioana,
în persoana lui Petru Precup, care să ia declaraţiile părţilor, să caute martori; să
încerce însă, mai mult decât orice "întâi reînnoirea consensului" . După aceasta,
să întocmească un referat în care să arate dacă e necesară o investigaţie mai

46

Ibidem, D. 2911 885,
Ibidem, D . 2911 885,
48 Ibidem. D. 29/1 885,
4 9 Ibidem, D. 2911 885,
50 Ibidem, D. 2911 885,
51 Ibidem, D. 29/1 885,
47
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complexă52. Se poate aprecia că Precup considerase necesară o investigaţie
complexă, deoarece în ianuarie 1 886 se întocmea protocolul comisiei de
investigare care nu aducea nimic nou în această problemă; se alăturau
declaraţiile unor martori care indică faptul că părinţii ei o siliseră să se mărite53 .
Forul f de Instanţă matrimonială decide în aprilie 1 886 să trimită datele
apărătorului matrimonial; în februarie 1 886, Teodor Harşianu credea că, într
adevăr, fata fusese silită, că vina o poartă tatăl ei, Ioan Ursu, şi cerea să fie
pedepsit la plata cheltuielilor de proces şi a încă 25 florini pentru şcoală, din
care să se cumpere rechizite, servind ca model pentru viitor54. De aceeaşi părere
va fi Tribunalul de 1 Instanţă matrimonială care declară căsătoria lor nulă şi îl
condamnă pe tatăl Floricăi la plata cheltuielilor de judecată55. Apărătorul
matrimonial face apel la Forul superior din oficiu. Decizia Forul II de Instanţă
matrimonială din mai 1 886 va fi similară, anulând căsătoria şi condamnându-1
pe tatăl fetei la plata cheltuielilor de proces şi a unei amenzi. Decizia finală a
fost comunicată celor doi şi aceştia s-au declarat mulţumiţi56.
De obicei, în decizia de divorţ se specifica faptul că, dacă între soţi au
rămas probleme financiare nerezolvate, dacă există pretenţii la o parte din
averea familiei sau se dorea returnarea zestrei, părţile trebuiau să se adreseze
Tribunalului Civil: "pentru alte pretenţii de avere, părţile litigante se vor adresa
Forului Civi1 "5 7 .
Încă o dată, se demonstra colaborarea stat-biserică în cadrul legislaţiei
cu caracter matrimonial şi a reglării problemelor legate de căsătorie.
Cazurile de divorţ erau întâlnite peste tot în mediul românesc. Nici
familiile preoţilor nu erau exceptate de la această problemă, mai ales atunci
când la mijloc se afla o problemă cu adevărat serioasă. Acesta este cazul
Carolinei Socaciu, soţia preotului Ioan Socaciu din Abafaia (Apalina). Ioan
Socaciu, despre care am pomenit în capitolul anterior, era, după cum afirmă
mai multe rude, prieteni, colegi de la seminarul teologic, nebun, încă din
tinereţe58. Totuşi terminase seminarul , se hirotonise preot pe parohia Abafaiei şi
se căsătorise cu Carolina Szabo. Dar, începând cu anul 1 875, semnele de
nebunie erau tot mai clare, iar soţia sa cerea divorţul. Însă în decembrie 1 875,
Tribunalul de 1 Instanţă matrimonială nu-i acorda decât despărţirea de pat şi
masă pe o perioadă nedeterminată de timp, ei fiindu-i recomandat să ducă
"
"viaţă singuratică, onestă , iar soţul ei i se cerea să încerce recâştigarea inimii
"
consoartei 59 .
51 1bidem, D. 29/1 885, f. 47.
53 Ibidem, D. 3 1/1 886, f. 63-8 1 .
54 Ibidem, D. 30/1 886, f. 1 70.
55 Ibidem, D . 3 111 886, f. 57.
56 Ibidem, D. 3 111 886, f. 85.
57 Ibidem, D. 25/1 884, f. 1 1 5 .
58 1bidem, D . 25/1 884, f. 69-70, 7 1 -72.
59 Ibidem, D. 1 51 1 875.
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În 1 884, Carolina Socaciu va pomi acţiunea de divorţ, cerând în 5 mai
mitropolitului să desemneze în cazul ei un for protopopesc pentru a obţine
divorţul, întrucât soţul ei e nebun, fapt dovedit de declaraţiile colegilor lui de la
Seminarul teologic, de alţi preoţi vecini; el îi vânduse lucrurile pe nimic, iar
banii îi băuse; ajunsese chiar la închisoare; de când ieşise de la închisoare,
umbla beat şi se angaj ase chiar servitor60 .
Sunt revizuite toate actele şi declaraţiile care indicau nebunia anterioară
căsătoriei preotului, se aduc noi dovezi medicale. Toate acestea sunt trimise
apărătorului matrimonial, care la 1 O septembrie 1 884 se pronunţă pentru
validitatea acestei căsătorii. El declară că, dacă ar fi număraţi toţi cei care nu
ştiu să-şi administreze averile şi declaraţi nebuni ar rezulta o treime din întrega
lume; el respinge apoi declaraţiile care îl arătau pe Ioan Socaciu nebun şi
încheie " deci, atât din motivele aduse, cât şi din oficiu mă declar în contra
dizolvării acestui matrimoniu "6 1 .
Totuşi, Forul I de Instanţă matrimonială declara l a 1 3 septembrie 1 884
că, pe baza "punctului nebuniei " , se decidea nulitatea căsătoriei lor şi i se
permitea Carolinei Socaciu să încheie o altă căsătorie62 •
Nu apar alte documente care să indice ce se întâmplase mai departe cu
acest caz; probabil actele au fost trimse Forului II.
După cum rezultă din toate aceste exemple, în momentul în care în
cadrul cuplului apăreau probleme ireconciliabile, se apela la procedura de
divorţ. Deşi în cadrul Fondului protopopiatului greco-catolic există destule
exemple de divorţuri, acest lucru nu înseamnă că Biserica admitea cu uşurinţă
divorţul ca mijloc de rezolvare a diferendelor. Dimpotrivă, se încerca, prin toată
acestă procedură îndelungată, costisitoare şi destul de complicată, impunerea
ideii că divorţul trebuie să fie ultima soluţie, folosită doar atunci când nu se mai
putea face nimic pentru a salva acel cuplu. Biserica încerca să arate cuplurilor
cu probleme că, prin împăcări şi compromisuri, familia putea să reziste în faţa
celor mai mari provocări la adresa unităţii ei.
Însă pentru aceia care cereau divorţul, acesta era chiar ultima soluţie de
a ieşi dintr-o căsătorie nedorită şi, poate, impusă de familie; de multe ori după
obţinerea divorţului, părţile implicate doreau să-şi refacă viaţa într-o nouă
căsătorie, alături de o persoană iubită. Astfel multe divorţuri erau urmate de
recăsătoriri, permise de Biserica Greco-Catolică, păstrate din tradiţia ortodoxă.

60 Ibidem, D. 25/1 884, f. 66-68.
6 1 Ibidem, D. 25/1 884, f. 76-78.
62 Ibidem, D. 2511 884, f. 64.
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ROMÂNII ÎNTRE UNIREA CU ROMA ŞI "AUTONOMIA
CATOLICĂ " DIN UNGARIA. UN MEMORIAL AL LUI
AUGUSTIN BUNEA DIN ANUL 1 906
Ion Cârja
Materialul de faţă se doreşte o modestă contribuţie documentară la
istoria unei idei, asupra căreia ambientul românesc greco-catolic din
Transilvania a revenit mereu: extinderea comuniunii cu Scaunul Apostolic
roman la scara întregii naţiuni române. Memoriul înaintat de Augustin
Bunea Congregaţiei de Propaganda Fide, intitulat Memorial pentru unirea
poporului român cu Sfânta Biserică Romană, datat Roma, 1 9 martie 1 906 1 ,
existent în copie la Arhiva Secretă Vatican, împreună cu 2 piese de
corespondenţă pe marginea acestuia, purtată între cardinalul secretar de stat
al Papei, Raffaele Merry del Val şi nunţiul apostolic de la Viena, Gennaro
Pignatelli Di B elmonte, din 9 şi respectiv 24 aprilie 1 9062 , pe care le
publicăm în cele ce urmează (vezi Anexa), constituie un aspect interesant
din seria proiectelor româneşti de unire cu Roma.
Acest memorial se plasează în continuitatea unor planuri şi strategii
de reunificare confesională a românilor transilvăneni (a se vedea proiectul
paşoptist de constituire a unei Biserici naţionale şi a unei M itropolii
autonome) sau de unire ecleziastică anterioare chiar secolului al XIX-lea.
Menţionăm proiectul mai apropiat în timp de memorialul lui Bunea şi foarte
similar acestuia, sub aspectul conţinutului de idei, înaintat de mitropolitul
Ioan Vancea de Buteasa papei Pius al IX-lea în data de 4 mai 1 870, în
perioada desfăşurării lucrărilor Conciliului Ecumenic Vatican 1, intitulat
Memorandum quo momenta et modalitas Nationem Romanam Sacrae Fidei
Unioni acquirendi S. Sedi Apostolicae homagiali in devotione roponuntur3 .
Existenţa acestor proiecte îndreptăţeşte o observaţie cel puţin de natură
reliminară, anume că dincolo de dimensiunea istorică concretă a Bisericii
1 Archivio Segreto Vaticano, Fond Archivio delia Nunziatura di Vienna, voi. nr. 73 1 ,
Pignatelli Di Belmonte Gennaro Granita, nunzio, Tit. XVI - Le diocesi d 'Ungheria, 1 904
- 1 9 1 1 (în continuare ASV -ANV -Belmonte, 73 1 ) , ff. 1 1 8 r- 1 2 1 v.
2 /bidem, ff. 1 1 6 r-v, 1 24 r- 1 26 v.
fântului Scaun, cu plecăciune şi omagiu,
3 Memorandum prin care sunt propuse S
demersurile şi maniera de primire a Naţiunii Române În Sfânta Unire a credinţei, datat
Roma, 26 aprilie 1 870, înaintat de mitropolitul Vancea papei Pius al IX-lea în cadrul
audienţei din 4 mai 1 870, publicat în: Nicolae Bocşan, Ion Cârja, Biserica Română Unită la
Conciliul Ecumenic Vatican 1 (1 869- 1870), Cluj-Napoca, 200 1 , pp: 4 1 5 - 42 1 , traducerea
românească pp: 540 - 544.
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Greco-Catolice din Transilvania, intenţiile de unire promovate de medii
româneşti, pontificale sau altele, pe motive de oportunităţi politica-naţionale
sau din raţiuni de stat strict ecleziastice, configurează o i storie "în proiect" a
relaţiilor românilor cu catolicismul. Avem de-a face cu un ansamblu de
strategii gândite fie în sensul depăşiri i unor dificultăţi politice conjuncturale
sau pentru o mai temeinică racordare la civilizaţia europeană - în cazul
românilor, fie în sensul tentativelor, reluate de S caunul papal odată cu
pontificatul lui Pius al IX-lea, de refacere a unităţii creştine şi aducerea aşa
zişilor " schismatici " în comuniune cu B iserica Romei.
În acest memorial trimis Propagandei Fide, reexpediat apoi, în copie,
nunţiului de la Viena prin intermediul secretarului de stat Merry del Val,
canonicul Bunea îşi construieşte foarte ingenios argumentaţia în ideea de a
capta mai întâi atenţia şi interesul Sfăntului Scaun pentru propunerea sa.
Românii sunt un popor numeros, răspândit pe spaţii largi, din Austro
Ungaria până în Rusia şi Peninsula Balcanică; cei din Ung<J.ria sunt în bună
parte catolici ( 1 400 000 faţă de 1 5 00 000 ortodocşi), cu o ierarhie valabilă
din punct de vedere canonic, constituiţi într-o provincie bisericească
autonomă, supusă direct Sfăntului Scaun. Unirea cu Scaunul Apostolic
roman poate însemna un instrument foarte eficace pentru "renaşterea morală
şi religioasă" a românilor şi apoi ar putea constitui un centru de operaţiuni
pentru propagarea catolicismului în Peninsula B alcanică şi în Orient.
România se prezintă în virtutea bogăţiilor sale naturale şi a numeroaselor
episcopate, biserici şi mănăstiri, a unei aristocraţii consistente, ca o ţară
" demnă de toată atenţia şi solicitudinea celor care au misiunea de a extinde
stăpânirea Domnului nostru Isus Christos peste tot pământul "4 .
Conjunctura internaţională şi cea din România este favorabilă
promovării uniri i , din câteva motive, continuă Bunea pledoaria: Rusia,
slăbită în urma unor eşecuri externe şi cuprinsă de frământări pe plan intern
nu mai este o putere ameninţătoare şi prin urmare nu mai poate obstacula
prin presiuni dorinţa guvernului român de a îmbrăţişa unirea cu Roma,
politica României tinde să se apropie tot mai mult de Occident, regele
acestei ţări se bucură de o remarcabilă autoritate şi întreţine, în acelaşi timp,
relaţii excelente cu dinastia de Habsurg-Lotharingia. Personalităţi politice de
prestigiu din România agreează această idee, fiind convinşi că "renaşterea
morală şi religioasă a ţării lor nu s-ar putea face decât prin intermediul unirii
cu Sfănta Biserică Romană" ; aceeaşi oameni cunosc apoi marea importanţă
a Unirii bisericeşti de la 1 700 pentru creşterea gradului de civilizaţie a
poporului român, pentru redeşteptarea conştiinţei originii sale şi a
ataşamentului pentru limbă, ataşament cultivat mai ales de seminariştii care
au frecventat şcolile catolice romane. Aceste predispoziţii favorabi le ale
4

ASV-ANV-Belmonte, 73 1, ff. 1 1 8 r - 1 1 9 r.
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unor oameni de stat din România sunt confirmate de simpatia de care s-a
bucurat numirea lui Netzhammer ca arhiepiscop catolic de Bucureşti 5 , el
însuşi o persoană de mare prestigiu, în măsură să trateze direct cu membri ai
clasei politice din Regatul român "afacerea unirii " . La toate acestea se
adaugă atitudinea ostilă a Patriarhatului grec de Constantinopol faţă de
emanciparea naţională şi ecleziastică a comunităţilor româneşti din
Macedonia, care a făcut să dispară orice simpatie a românilor pentru "grecii
schismatici "6 .
După descrierea contextului şi a factorilor favorizanţi, autorul
formulează problema: "ce ar trebui făcut pentru a pregăti efectuarea unirii
tuturor românilor cu Sfănta Biserică Romană" ? Această interogaţie este
elementul de legătură între cele două părţi, vizibil distincte ale
documentului, a doua prezentând pe larg soluţia chestiunii, formulată mai
întâi astfel : " ar fi necesar înainte de toate, ca S făntul Scaun Apostolic să dea
acum un semn de interes special faţă de Biserica Română Unită din
Ungaria"7 .
Partea a doua, menită să prezinte soluţia de urmat în realizarea unirii
românilor cu Roma este, în fapt, o radiografie succintă a problemelor
Bisericii Greco-Catolice Româneşti din acel moment. O primă problemă şi
cea mai ardentă, ar fi cea a raporturilor cu " Autonomia Catolică" din
Ungaria. Astfel, congresul "Autonomiei Catolice" maghiare, care şi-a
desfăşurat lucrările la Budapesta pe perioada anilor 1 897 1 902, cu scopul
de a elabora un proiect de autonomie bisericească, a dorit să fie reprezentată
şi Provincia greco-catolică de Alba-Iulia şi Făgăraş. Aceasta, în virtutea
calităţii sale de entitate ecleziastică autonomă a refuzat să participe.
Episcopii români au protestat împotriva tendinţelor de incorporare a
Bisericii lor în structurile "Autonomiei Catolice" maghiare şi a plasării
acesteia în relaţie de dependenţă faţă de Comitetul Central al "Autonomiei ",
organism compus din oameni de alt rit, prin urmare lipsiţi de competenţa
necesară pentru abordarea problemelor Bisericii Române Unite. În schimb,
aceeaşi episcopi români au solicitat împăratului să permită întrunirea unui
congres bisericesc propriu, care să elaboreze un proiect distinct de
autonomie, adaptat necesităţilor Bisericii româneşti, cerere rămasă fără
răspuns; revendicări simi lare au mai fost înaintate de episcopatul român,
prin intermediul mitropolitului, către Nunţiatură şi Secretariatul de Stat al
Sfăntului Scaun 8 .
-

5

Raymond Netzhammer, numit de papa Pius al X-lea arhiepiscop de Bucuresti in data de
1 6 septembrie 1 905.
6 ASV-ANV-Belmonte, 73 1 , fo. 1 1 9 r-v.
7 Ibidem, fo. 1 1 9 v.
8 Ibidem, fo. 1 20 r-v.
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În aceste condiţii, consideră Bunea, ar fi oportun ca S făntul Scaun să
ceară împăratului de la Viena favoarea de a aproba întrunirea credincioşilor
români din Provincia de Alba-Iulia şi Făgăraş, împreună cu episcopii lor,
într-un congres propriu care să elaboreze o constituţie a autonomiei Bisericii
Române Unite. O asemenea favoare ar însemna, în cele din urmă, un act de
justiţie în condiţiile în care dieceza catolică de rit latin din Transilvania se
bucură de autonomia sa particulară, creată prin decretul regal din 1 9 august
1 867. În al doilea rând, Biserica Ortodoxă a români lor din Transi lvania se
bucură ea însăşi de autonomie, ceea ce impune crearea unui statut cel puţin
egal şi pentru Biserica Greco-Catolică, pentru a dovedi românilor "că unirea
nu înseamnă o diminuare, ci este salvgardarea unei legitime libertăţi şi
autonomii meritate şi astfel vor fi dispuşi să accepte toţi unirea, când va veni
momentul de a o propune" . Autorul memorialului avansează o precizare
interesantă, care trimite spre o temă intens dezbătută în interiorul Bisericii
Române Unite în epoca modernă: participarea laicilor la administrarea
Bisericii în probleme exterioare dogmei şi ritului ; autonomia Bisericii,
spune Bunea, nu are nimic de a face cu ierarhia, administrarea
sacramentelor, cultul divin sau disciplina clerului, ea ar permite în schimb
"participarea elementului laic la întemeierea de şcoli şi la crearea
mijloacelor materiale pentru menţinerea Bisericii şi a instituţiilor sale"9 .
Memorialul solicită în final o altă "favoare" din partea Sfăntului
Scaun, pentru alumnii români de la Colegiul Grec, mutaţi la Colegiul Urban
al Propagandei Fide, să poată rămânea în continuare în locul iniţial, mai
adecvat pentru instruirea lor după rânduiala ritului bizantin 1 0 .
Astfel se putea realiza, în viziunea lui Augustin Bunea, unirea
tuturor românilor cu Biserica Catolică, acum aproape o sută de ani . Prin
compoziţie şi dispunerea argumentaţiei, prin încadrarea problemelor
specifice Bisericii româneşti în strategia unionistă a Papalităţii din această
perioadă, textul memorialului este unul din cele mai reuşite elaborate
petiţionare ale greco-catolicismului românesc de dinaintea Primului Război
Mondial.
Cele două scrisori care-I însoţesc oferă indicii despre o parte din
traseul parcurs de acest text, între Propaganda şi Nunţiatură, precum şi
despre finalitatea lui , despre posibilii . . . "sorţi de izbândă" ai propunerii
avansate de canonicul de la Blaj . Prin scrisoarea din 9 aprilie 1 906,
cardinalul secretar de stat Merry de! Val trimite o copie a memorialului la
nunţiul Belmonte şi-1 însărcinează să-I coopteze pe împărat la planurile de
unire religioasă imaginate de Augustin Bunea. Merry de] Val recomandă o
tactică prudentă, împăratul trebuie persua� lat în mod delicat, nunţiul trebuind
9

10

Ibidem, ff. 1 20 v - 1 2 1
Ibidem, fo. 1 2 1 v.

r.
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să facă apel la sentimentele catolice ale lui Francisc Iosi f şi să-i prezinte
acestuia avantaj ele politice care pot rezulta pentru "Dubla Monarhie" din
unirea românilor cu Roma 1 1 •
În scrisoarea de răspuns din 24 aprilie 1 906, nunţiul Belmonte
relatează în rezumat discuţia avută cu împăratul în cadrul audienţei din ziua
precedentă şi astfel avem şi ipostaza tentativei de "punere în act" a
propunerii lui Bunea. Nunţiul a prezentat împăratului toate argumentele
sugerate de memorialul românesc, discuţia purtată între cei doi relevând
interesante interferenţe între politic, naţional şi confesional. Principala
rezervă a împăratului are în vedere raporturi le române-maghiare dificile:
datorită conotaţi ilor naţionale ale comportamentului lor, românii nu s-au
putut pune de acord cu nici unul din guvernele maghiare de până atunci, iar
acestea în replică vor obstacula autonomia ecleziastică şi proiectata unire cu
Biserica Romei . Însuşi mitropolitul Mihâlyi de Apşa era în dizgraţia
guvernelor de la Budapesta, ca unnare a acţiuni lor sale cu caracter naţional.
Nunţiul a dat asigurări împăratului că la viitorul congres românii nu vor face
politică contra guvernului maghiar, îşi vor afinna credinţa în Suveranul lor
şi se vor limita la a cere drepturi pentru şcoli, administraţia bisericilor şi
pentru religia lor. Mai mult, dacă împăratul va aproba ţinerea congresului
autonomiei B isericii româneşti, însuşi S fântul Scaun se va obliga să traseze
episcopilor linia politică de unnat. Nunţiul a mai adăugat că în c azul unui
răspuns favorabi l se va ocupa personal de conduita episcopilor români uniţi,
în aşa fel încât acţiunile lor să nu contravină guvernului 1 2 •
Aceasta este desfăşurarea d e idei ş i ecoul imediat a l memorialului lui
Bunea, atât cât rezultă din documentele avute la di spoziţie. Nu cunoaştem o
eventuală reluare a discuţiilor dintre nunţiu şi împărat, o revenire ulterioară
a suplicantului, nici alte demersuri dinspre mediile pontificale pe unna
acestui proiect, ne lipsesc în actualul stadiu al investigaţiilor mărturiile
documentare cu care să putem reconstitui posteritatea iniţiativei de unire din
anul 1 906. Sunt de admis eventuale elemente discutabile din viziunea
canonicului Bunea asupra realităţilor politice şi spirituale româneşti sau o
perspectivă, poate nu tocmai realistă asupra posibilităţilor concrete de
aducere a românilor de pretutindeni în comuniune cu una sala Ecclesia
romana. Ceea ce conferă importanţă memorialului pentru istoria ecleziastică
este tocmai logica sa internă, modul de punere a problemei şi de structurare
a argumentaţiei ; este şi motivul care ne-a îndemnat să-I semnalăm. La numai
câţiva ani după congresul "Autonomiei Catolice" din Ungaria ( 1 897 - 1 902),
Augustin Bunea leagă foarte ingenios politica S fântului Scaun de un
deziderat de foarte presantă actualitate pentru Biserica Greco-Catolică
11 Ibidem ,

1 2 /bidem,

fo. 1 1 6 r-v.
ff. 124 r - 126

v.
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româneasca m acel moment: delimitarea de structura de autonomie
ecleziastică propusă de Biserica maghiară de rit latin şi definirea clară, în
termenii unei veritabile constituţii, a autonomiei Provinciei de Alba-Iulia şi
Făgăraş. Maniera în care autorul subsumează, în discursul memorialului,
interesele Bisericii sale, politicii unioniste generale a papalităţii, poate lăsa
chiar impresia, la o lectură de ansamblu, că prima parte are doar rolul de
captatio benevolentiae la adresa S făntului Scaun şi că adevăratul filon
revedendicativ se află în partea a doua, care tratează despre raporturile cu
"
"Autonomia Catolică din Ungaria. Este o posibilă cheie de înţelegere şi
interpretare a textului . Î n orice caz acest document, încadrabil în egală
măsură în categoria proiectelor de unire religioasă ale epocii moderne şi în
aceea a unei mişcări de nealiniere a greco-catolicismului românesc faţă de
catolicismul de rit latin din Ungaria, constituie un decupaj foarte interesant
din gândirea politico-ecleziastică a elitelor Bisericii Române Unite la
începutul secolului XX.
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ANEXA DOCUM ENTARĂ
1. Nr. 1 6 923, Roma, 9 aprilie 1 906. Scrisoare trimisă de cardinalul
Raffaele Merry de! Val, secretar de stat al Papei, nunţiului de la Viena,
Gennaro Pignatelli Di Belmonte. Merry de! Val comunică primirea unui
memorial despre unirea românilor cu Biserica Romei, întocmit de canonicul
Augustin Bunea şi trimis în prealabil prefectului Congregaţiei de
Propaganda Fide. Acelaşi Merry de! Val expediează nunţiului o copie a
memoria/ului, pe care o ataşează acestei scrisori. Consideră că demersurile
propuse de Bunea în vederea realizării cu succes a unirii românilor trebuie
făcute În primul rând la Viena, pe lângă Împârat şi-i transmite nunţiului
Belmonte, În numele Sfântului Scaun, aceastâ .. gravă sarcinâ ". Un element
foarte interesant al documentului îl reprezintă unele indicaţii în legătură cu
modul în care nunţiul trebuie să-I persuadeze, în mod .. delicat ", pe împărat
pentru a-i obţine sprijinul: trebuie făcut apel /a sentimentele sale religioase,
trebuie insistat pe avantajele politice care pot surveni, pentru Monarhie, de
pe urma unirii tuturor românilor cu Biserica romană.

N. 1 6 923
Ill-mo e R-mo Signore,
Da11a S. Congregazione di Propaganda ricevo un memoriale
presentato a que11' E-mo Cardinale Prefetto dai canonica O. Agostino Bunea,
Sacerdote Greco - Rumeno di Alba Giulia e relativa aHa unione de! popolo
rumeno con la Chiesa romana. Questo lavoro del Bunea e stato giudicato
molto favorevolmente dalla prelodata S . Congregazione, la quale ha
ritenuto, essere le circostanze presenti assai propizie per fare, con speranza
di buon successo, delle pratiche conducenti allo scopo indicata. Dovendo
tali pratiche svolgersi principalmente in codesta Capitale, la Santa Sede
affida alla S. V . Ill-ma e R-ma il grave incarico, ben sicuro che E11a le
inizien\ e condurra con quel tatto ed impegno, che !' importante argomento
richiede. Le trasmetto (%) quindi copia de! citato memoriale, in cui Ella
trovera tutti gli elementi da far valere nell'azione, che dovra spiegare in
proposito. Quest' azione dovra esercitarsi principalmente, ma delicatamente
sull'animo dell' Imperatore per avere il suo valida appoggio, ad ottenere il
quale Le giovera di fare appello ai religiosi sentimenti che Egli professa e di
porre anche in ri lievo i vantaggi che ne! campo politica deriverebbe alia
cattolica Monarchia degli Asburgo dalla unione del popolo tutto rumeno alia
Chiesa romana.
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Ringraziandola in questo incontro di quanto mi ha riferito col
suo foglio N. 2 1 1 9 intomo al buon risultato delle sue pratiche concementi la
Biblioteca Metropolitana di Zagabria e congratulandomene con V. S. godo
raffermarmi con sensi di ben sincera stima
Di V. S. III-ma e R-ma
Servitore R. Card. Merry del Val
Roma, 9 aprile 1 906

Mgr. Nunzio Ap-lico
Vien na

(con inserto)

[Archivio Segreto Vaticano, Fond Archivio delia Nunnziatura di
Vienna, voi. nr. 73 1 , Pignatelli Di Belmonte Gennaro Granito, nunzio,
Tit. XVI - Le diocesi d'Ungheria, 1 904 - 1911, fo. 1 1 6 r-v]

II. Document intitulat .. Memorial pentru unirea poporului român cu
Sfânta Biserică Romană ", copie, datat Roma, 1 9 martie 1 906, precizare
finală despre emitent: .. semnat A ugustin Bun ea, Canonic al Bisericii
mitropolitane de Alba-Iulia şi Făgăraş ". Lectura documentului, coroborată
şi cu scrisoarea precedentă ne permite să constatăm că nu este o copie
fidelă a memoria/ului redactat de Bunea, Merry de! Val ci una care redă
ideile, nu şi compoziţia şi stilul originalului. Textul conţine, În esenţă, două
părţi importante: o descriere succintă a românilor, din punct de vedere
geografic, religios, politic şi social, expunerea condiţiilorfavorabile care ar
permite unirea Întregii naţiuni române cu Biserica catolică, iar În partea a
doua se solicită Sfântului Scaun un semn special de atenţie faţă de Biserica
Greco-Catolică din Transilvania, ca element-pivot de realizare a propusei
uniri cu Roma: să intervină pe lângă Împărat În favoarea românilor greco
catolici pentru a se putea delimita de . . A utonomia Catolică " din Ungaria şi
a se întruni într-un congres care să elaboreze o constituţie şi să statueze
propria autonomie ecleziastică. În aceeaşi ordine de idei se mai solicită o
favoare pentru seminariştii români de la Colegiul Grec din Roma, mutaţi la
Colegiul Urban al Propagandei Fide, să rămână În locul iniţial şi să se
poată instrui in ritul propriu. Memorialul se numără printre cele mai
interesante elaborate revendicative ale Bisericii Române Unite in problema
raporturilor acesteia cu .. A utonomia Catolică " din Ungaria; Bunea
formulează interesele şi dezideratele propriei Biserici in aşa fel încât să
cointereseze şi să implice la maximum Sfântul Scaun.
(Copia)
Memoriale
per l 'unione del popolo rumeno con la S. Chiesa Romana
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Il popolo rumeno che conta circa dieci milioni di anime, occupa un
territorio assai vasto, cioe il regno di Rumania, di cui il Re ed il principe
ereditario sono cattolici, la B assarabia, provincia delia Russia, la Bucovina,
provincia deli ' impero austriaca, la parte orientale deli'Ungheria e
specialmente la Transilvania. Inoltre si trovano dei Rumeni sparsi nelia
Bulgaria, nelia Serbia, neli 'impero turco e specialmente nelle provincie di
M acedonia, Albania, Epiro e Tessalia.
Dei Rumeni stabiliti in Ungheria una meta (al i ' incirca un milione e
400 mila anime) e cattolica, l ' altra meta (un milione e 500 mila anime) versa
ancora nelio scisma.
1 Rumeni cattolici deii'Ungheria hanno una gerarchia canonicamente
costituita. La loro provincia ecclesiastica fu eretta da Sua S antita Pio IX
colla Bolla de! 26 Novembre 1 853 "Ecclesiam Christi " . A questa provincia
greco - rumena appartengono : 1 ' archidiocesi di Alba Giulia e Fagaras con la
residenza a B alazsfalva (Blasendorf, B lasis) e la diocesi di Gran V aradino,
Armenopoli e Lugos. La medesima provincia ecclesiastica non dipende in
al cun mod o dalie altre autori ta ecclesiastiche dell 'Ungheria e per
conseguenza e pure esente dall ' autorita primaziale dell ' arcivescovo di
Strigonia, giacche e immediatamente soggetta alia S . S ede Apostolica.
S e si considera ora la grande estensione de! territorio occupato dai
popolo rumeno, non possono sfuggire a nessuno gli effetti i mportanti, che
deriverebbero dalla unione di questo popolo di razza latina con la S anta
Chiesa Romana.
Questa unione dapprima potrebbe diventare un i strumento
efficacissimo per il risorgimento morale e religioso dello stesso popolo e poi
un centro di operazione e di attivita, onde propagare la fede cattolica
nell' Oriente e specialmente nella Penisola balcanica, dove l ' idioma rumeno
e assai conosciuto. In p articolare poi la Rumania, che ha molti V escovadi e
moltissime chiese splendide e numerosissimi monasteri, con Ia sua
ricchezza de! suolo. e con le sue numerosissime famiglie aristocratiche, si
presenta come un paese degno di tutta l ' attenzione e Ia sollecitudine di
coloro che hanno l a missione di estendere il regno de! nostro Signore Gesu
Cristo per tutta la tera. E il tempo attuale pare propizio ali ' unione de! popolo
rumeno. L' Impero russo dopo le sconfitte subite nell' ultima guerra dai
Giaponesi, travagliato nell' intemo, avendo concesso la liberta di coscienza
ai suoi sudditi, non e piu una potenza minacciante come prima, e quindi non
sarebbe piu in grado di esercitare una pressione efficace sopra il govemo di
Rumani a per impedire questo paese di abbracciare I'unione. Tutta Ia politica
del govemo rumeno tende ad avvicinarsi dall' Occidente e sono conosciute a
tutti le relazioni amichevoli esistenti fra i l Re di Rumania e la dinastia
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cattolica di Habsburgo - Lottaringia e la grande autorita, di cui gode il Re
de! suo paese. Uomini di stato di grande valore sono persuasi, che il
risorgimento morale e religioso de! loro paese non si potrebbe fare che per
mezzo dell' unione con la Santa Chiesa Romana, poiche essi sanno che
l'unione dei Rumeni deli' Ungheria (Transilvania) avvenuta ne! 1 700 e stata
pure un atto di grandissima importanza per l'incivilimento de! popolo
rumeno, per ridestare ne! medesimo popolo la coscienza delia sua
nobi lissima origine e l ' amore versa la sua lingua, sempre coltivata con
amare dagli allievi delle scuole cattoliche e specialmente da quelli che
hanno ricevuta la loro educazione ne! Collegio di Propaganda Fide e ne!
Collegio greco di S. Atanasio. Queste buone disposizioni di alcuni uomini di
stato delia Rumania sono confermate dai fatto che la nomina di Mons.
Raimondo Netzhammer ad arcivescovo di Bucarest e stata accolta con molto
favore, e quindi esso, circondato da malta stima e venerazione, puo
liberamente trattare coi medesimi uomini di stato sull'affare dell'unione. A
tutto cio si aggiunge la circostanza, che l ' attitudine ostile de! Patriarcato ,
greco di Costantinopoli versa l ' emancipazione nazionale ed ecclesiastica de!
popolo rumeno di Macedonia ha sdegnato assai gli animi dei Rumeni,
estinguendo in essi qualunque simpatia per i Greci scismatici .
Si presenta intanto l a questione: che cosa dovrebbe s i fare- per
preparare l ' effettuazione dell 'unione di tutti i Rumeni con la S. Chiesa
Romana?
S econdo il parere dell 'esponente sarebbe n ec essario prima di tutto
che la S. Sede Apostolica dasse adesso qualche segno di speciale
interessamento versa la Chiesa rumena unita de li ' Ungheria.
Egli e nota che in seguito al rescritto di S ua Maesta l 'Imperatore di
Austria e Re d ' Ungheria del 14 Maggio 1 897, si e tenuto a B udapest negli
anni 1 897 - 1 902 il Congresso dei Cattolici dell 'Ungheria per elaborare un
progetto di autonomia delia Chiesa cattolica in quel regno. I Cattolici latini
de li 'Ungheria volevano che anche la provincia ecclesiastica greco - rumena
di Alba - Giulia e Fagaras fosse rappresentata a quel Congresso. S iccome
pero la provincia ecclesiastica greco rumena di Alba _:_ Giulia e Fagaras e
indipendente dai cattolici latini de li 'Ungheria, ed e soggetta
immediatamente alia S. S ede Apostolica, e siccome il rito, la lingua
liturgica, la disciplina e le altre istituzioni canoniche d elia medesima
provincia sono diverse, i Rumeni cattolici di rito greco non poterono
prender parte a quel Congresso; e difatti non vi intervennero. 1 Vescovi delia
medesima provincia protestarono piu volte contra le decisioni del suddetto
Congresso, secondo le quali la provincia ecclesiastica greco-rumena
verrebbe incorporata nel l ' organismo autonoma delia Chiesa cattolica latina
di Ungheria, e cosi resa dipendente dall' arbitrio del Comitato centrale
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autonoma. Ora la maggioranza di esso, costituita da uomini che non
appartengono ne al rito greco-rumeno, ne alia nazionalita rumena, sarebbe
stata nell 'impossibi lita di occuparsi degl 'interessi delia Chiesa greco
rumena con competenza ed imparzialita. Egli e percio che i Vescovi rumeni
supplicarono Sua Maesta l' Imperatore e Re, che concedesse alia
ecclesiastica greco-rumena di riunirsi in un Congresso separata per poter
anch' essa elaborare un progetto di autonomia distinta, pero adatta ai suoi
bisogni particolari. A questa supplica non e arrivata finora nessuna risposta.
Nel medesimo tempo i Vescovi rumeni per mezzo del loro Metropolita
hanno mandati alla S. Sede Apostolica, cioe a Sua Eminenza il Segretario di
Stato, tutti gli atti riguardanti quest' affare importantissimo.
Di tutto cio risulta, che essendo ora il tempo opportuno, la Santa
Sede Apostolica potrebbe con successo chiedere a Sua Maesta 1 ' Imperatore
di Austria e Re di Ungheria i l favore altra voita gia chiesto dalia provincia
metropolitana greco - rumena di Alba - Giulia e Fagaras, che cioe i fedeli
delia medesima provincia assieme cai loro vescovi si riunissero in un
Congresso, ed ivi elaborerebbero una costituzione per ! ' autonomia della
Chiesa greco - rumena dell 'Ungheria. Si potrebbe dimostrare a Sua Maesta,
che questa concessione sarebbe un atto di giustizia, giache anche la diocesi
latina di Transilvania ha la sua autonomia particolare creata col decreto
reale dei 1 9 Agosto 1 867. Pai siccome la Chiesa scismatica greco - rumena
dell'Ungheria, in seguito al decreto reale dei 28 Maggio, gode pure
un 'autonomia larghissima, sarebbe giusto ed equo, che anche per la Chiesa
greco-rumena cattolica fosse creata una situazione almeno uguale a quella
della Chiesa scismatica, a fin di dimostrare ai Rumeni, che l 'unione non
significa una diminuzione, ma e la salvaguardia di una legittima liberta ed
autonomia meritata, e cosi disporli ad accettare tutti l 'unione, quando sara
venuto i l momento di proporla. Per sciogliere qualsiasi dubbio attomo a
quest'atto della S . Sede Apostolica, dobbiamo rilevare, che !'autonomia
della Chiesa greco-rumena non ha nulla che fare con la gerarchia,
coll' amministrazione dei Sacramenti, col culta divina e con la disciplina del
Clero. Essa permetterebbe la partecipazione dell'elemento laica alla
fondazione di scuole ed alia creazione di mezzi materiali per il
mantenimento delia Chiesa e delle sue istituzioni.
L' intercessione della S . Sede Apostolica nella direzione indicata
potrebbe partire dalia circostanza, che gli stessi Vescovi rumeni le hanno
implorata la protezione per mezzo degli atti che si trovano nella Segreteria
di Stato.
Si potrebbe dare anche un' altra prova dell'interesse, che porta la S.
Sede Apostolica versa il popolo rumeno. Sua Santita Papa Pio IX nel 1 85 9
ha fondata quattro posti d i alunni rumeni nel Collegio greco. Ora i fondi e
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gli alunni essendosi trasportati al Collegio Urbano di Propaganda, succede
che i giovani mandativi, con tutta l'ottima educazione, che ricevono,
sfortunatamente non hanno l' occasione, ne Ia possibilita di essere istruiti ne]
rito greco. Sarebbe dunque un argomento di speciale benevolenza da parte
delia S . Sede Apostolica, se gli alunni rumeni, anziche recarsi in
Propaganda, potessero rimanere nel Collegio greco, onde esercitarvisi nel
proprio rito.
Roma, 1 9 marzo 1 906
(firrnato) Agostino Bunea
Canonice delia Chiesa metrop. di Alba - Giulia e Fogaras
camer. segr. sopran. di S. S .
[Archivio Segreto Vaticano, Fond A rchivio delia Nunziatura di
Vienna, voi. nr. 73 1 , Pignatelli Di Belmonte Gennaro Granita, nunzio, Tit.
XVI - Le diocesi d ' Ungheria, 1 904 - 191 1 , ff. 1 1 8 r- 1 2 1 v]
III. Nr. 2 159, Viena, 24 aprrilie 1 906. Răspunsul nunţiului Belmonte
către cardinalul Merry de! Val, la scrisoarea nr. 1 6 923 din 9 aprilie 1 906.
Nunţiul rezumă discuţiile avute cu Împăratul Francisc Iosif În cadrul
audienţei din ziua precedentă, 23 aprilie 1 906. Nunţiul a pledat cu toate
argumentele din memorialul lui Bunea, în ideea obţinerii congresului şi a
unui statut autonom distinct pentru Biserica Română Unită. Spunând că ştie
de interesul Sfântului Scaun pentru extinderea unirii religioase, Împăratul a
afirmat că este dificil în situaţia românilor din Ungaria, datorită
comportamentului lor mereu ostil faţă de guvernele de la Budapesta, care,
la rândul lor, se vor opune la asemenea proiecte de unire şi autonomie
ecleziastică. Nunţiul a contracarat spunând că la viitorul congres al
Bisericii lor, români îşi vor afirma ataşamentul faţă de împărat şi vor
revendica doar drepturi strict referitoare la religia, bisericile şi şcolile lor,
fără să deranjeze susceptibilităţile politice ale guvernului maghiar. O altă
obiecţie a lui Francisc Iosif a vizat comportamentul mitropolitului Mihalyi
de Apşa, care spre deosebire de alţi episcopi sufragani ai săi a deranjat
mereu guvernele maghiare prin acţiuni cu caracter naţional. Nunţiul a
replicat spunând că dacă împăratul va aproba congresul bisericesc al
românilor greco-catolici, Sfântul Scaun va trasa episcopi/ar linia politică
de urmat, Belmonte însuşi angajându-se să se ocupe de conduita acestora.

N. 2 1 59

E-mo Card. Merry del V al
Roma
24 Aprile 1 906
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Unione del popolo rumeno con la Chiesa Romana.
Risposta al foglio N. 1 6 923
Per incominciare ad occuparmi de! delicata affare del l ' unione del
popolo rumeno con la Chiesa romana, ho chi esto una speciale udienza da S .
M . l ' Imperatore ed ieri sono stato ricevuto.
Ho esposto a S. M. la grande importanza delia questione, ed ho
anche mostrato l ' interesse e l ' impegno de! S. Padre di non lasciare passare
dei momenti e delle circostanze tanto favorevoli al desiderato scopo senza
aiutarne il movimento.
Continuando la mia conversazione, ho mostrato che l ' unico terreno
sul quale sicuramente la S. Sede puo ora lavorare senza dare sospetti, e fra i
greci - rumeni cattolici di Ungheria, dove esiste una provincia ecclesiastica
di tale rito : interessandosi ad essi si attirerebbe l ' attenzione dei rumeni
scismatici e questi potrebbero persuadersi che il S. Padre e la S. Sede
farebbero anche ad essi una favorevole accoglienza, quante volte si
decidessero ad avvicinarsi ed unirsi ai cattolici. Se i rumeni cattolici
d'Ungheria conoscessero che il S. Padre si e impegnato presso di Vostra
Maesta per fare accordare il permesso da essi pili volte chiesto di potersi
unire in congresso per formulare i loro desiderata diretti ad ottenere la loro
autonomia, cio potrebbe produrre un favorevole effetto per lo scopo sopra
indicata.
Ho accennato ai fatti delia liberta di coscienza in Russia; alia
scissione del Patriarcato Greco scismatico coi rumeni; alie condizioni
speciali di coscienza dei Principi di Rumania e di Bulgaria, i quali se non
possono in questo fatto prendere iniziative, non sarebbero scontenti che un
tai movimento venisse dai loro popoli.
Sua Maesta ha risposto che riconosceva essere tale fatto di somma
importanza per la S. Sede, ma che non era di poca difficolta per quello che
riguardava i suoi rumeni d 'Ungheria, perche questi non potevano mai
andare d'accordo con qualsiasi governo che si succedeva, volendo sempre
fare un'azione nazionale, e quindi i governi si opponevano alia desiderata
unione ed autonomia.
Ho risposto che sicuramente i rumeni cattolici d'Ungheria in
questa circostanza farebbero qualunque dichiarazione per assicurare
che nel desiderato Congresso escluderebbero l'azione politica,
affermerebbero la loro fedeltâ al Sovrano, e solo reclamerebbero dei
dritti riguardanti le loro scuole, l'ammin istrazione delle loro chiese, la
loro religione.
Sua Maesta ha soggiunto che Mgr. Mihâlyi Arcivescovo d' Alba
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Giulia ha dato sempre noie al Govemo per la sua azione nazionale, non cosi
gli altri Vescovi greco - rumeni suoi suffraganei.
A cio ho risposto che qualora S. M. Accordasse il pennesso per la
chiesta riunione, la S. Sede avrebbe anche modo d'indicare ai Vescovi la
linea di condotta che dovrebbero seguire.
Qui S. M. ha ripetuto che stimava la cosa molto importante, e che
avrebbe voluta pensare e vedere che cosa si poteva fare.
Nel prendere congedo ho detto a S. M. di volenni fare conoscere se
si decide favorevolmente alia domanda, sospendendo io altre pratiche
quando poi Egli mi avra avvertito io fan) ritomare i Vescovi da lui affinche
si potessero stabilire quelle modalita d'azione che non recherebbero disturbo
al Govemo.
In questo modo ha avuto termine 1 ' udienza. E vero che ho trattato
pure questioni riguardanti Zagabria e Diakovar, ma di queste fan) l 'oggetto
d 'un altro rapporto.
Inchinata . . .
[Archivio Segreto Vaticano, Fond Archivio delia Nunziatura di
Vienna, voi. nr. 73 1 , Pignate/li Di Belmonte Gennaro Granito, nunzio,
Tit. XVI - Le diocesi d' Ungheria, 1 904 - 1 91 1 , ff. 1 24 r-1 26 v]
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Iuliu Moisil
Figură marcantă a intelectualităţii năsăudene de la început de secol
XX, Iuliu Moisil (1 859-1 94 7) a rămas în amintirea contemporanilor ca un
om cu o prodigioasă activitate culturală şi ştiinţţfică, desfăşurată încă din
timpul studenţiei vieneze, continuând în perioada petrecută la Târgu-Jiu şi
Bucureşti şi până în ultimii ani ai vieţii 1 • Revenirea lui Moisil la Năsăud, în
1931, a reprezentat un câştig pentru viaţa culturală locală, în măsura în
care regăsim numele său printre fondatorii · Muzeului grăniceresc
năsăudean şi a revistei Arhiva Someşană, ca iniţiator şi prim director al
Subdirecţiei Arhivelor Statului din Năsăud, ca organizator de conferinţe
publice şi colaborator activ la dţ{erite ziare şi reviste din ţară.
Câteva dintre momentele petrecute la Năsăud au fost consemnate in
scris de către !. Moisil în paginile unui caiet, păstrat în prezent la Direcţia
Judeţeană Bistriţa-Năsăud a Arhivelor Statulu? Raţiunea care ne-a
indemnat să facem cunoscute publicului larg însemnările intelectualului
năsăudean este simplă: dorinţa de a populariza, prin intermediul cuvintelor
lui !. Moisil, un fragment de istorie locală, re�pectiv participarea ţinutului
năsăudean3 la evenimentele istorice petrecute 'intre anii 1 940- 1 944 şi
consecinţele acestor evenimente asupra �paţiului amintit.

Introducere şi note: Claudia Septimia Peteanu.
Ion Rusu, Iuliu Moisil - Ctitor de aşezăminte culturale, in Arhiva Someşană, 1,
Năsăud, p. 1 7-36.
Arhivele Naţionale, Direcţia Judeţeană Bistriţa-Năsăud. Fond Muzeul Năsăudean. pachet
1 , dosar 9, fi l ele 3-55. Singura referire la acest manuscris apare în articolul publicat de Al.
Giurgiuca şi S, Pop, Muzeul năsăudean, în Arhiva Someşană, nr. 1 , Năsăud, 1 972, p. 40.
Cercetări istorice valoroase care ating această problemă au publicat: Ioan Mureşan,
*

nr.

1

2

3

Situa(ia social-politică şi economică din Judeţul Năsăud in timpul administraţiei militare
Revista Bistriţei,
sovietice ( 13 octombrie 1 944- 12 aprilie 1 945),
Statutul juridic, administrativ şi politic al Transilvaniei de Nord.
Revista Bistriţei,
noiembrie 1 944-martie 1 945.
Administraţia sovietică in nordul Transilvaniei (noiembrie 1 944 martie 1 945),
Oraşul Bistriţa in timpul administraţiei militare sovietice
2002;
Revista Bistriţei,
( 13 octombrie 1 944- 13 martie 1 945). Mărturii documentare,

VII. 1 993, p. 263-272;

în

Marcela Sălăgean.

nr. XII-XIII, 1999, p. 1 65-175; Idem,
Cluj
nr. XVI,
în

în
Adrian Onofreiu,
Napoca,
2002, p. 355-357.
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Informaţiile cuprinse în caiet pot fi grupate în trei părţi. În prima
parte intitulată " Muzeul năsăudean. Jaful şi distrugerea lui ", autorul
relatează contextul înfiinţării Muzeului grăniceresc şi a Subdirecţiei
Arhivelor Statului din Năsăud, concentrâdu-se apoi adupra destinului celor
două instituţii după Dictatul de la Viena din I940, în contextul prezenţei
maghiare masive la Năsăud.
A II-a parte a caietului descrie " marele jaf - furt " de la 1 2/13
octombrie 1 944 din locuinţa lui Iuliu Moisil, desfăşurat pe fondul retragerii
armatelor maghiare şi germane de pe Valea Someşului.
Ultima parte, cea mai voluminoasă de alţ(el, prezintă sub formă de
jurnal, pe zile, consecinţele ultimelor luni de război alături de coaliţia
.filogermană, pentru năsăudeni, şi " agonia " re tragerii trupelor germane şi
maghiare după actul de la 23 august 1 944.
Cursivitatea şi frumuseţea textului au făcut ca intervenţiile noastre
să_fie minore şi ele au vizat doar corectarea acelor greşeli gramaticale care
îngreunau lectura, în ansamblul său, textul fiind păstrat cu ortografia
originală.
Muzeul năsăudean. Jaful si distrugerea lui.

În anul 1 93 1 patru intelectuali năsăudeni am înfiinţat o instituţie
culturală, pe care am numit-o "Muzeul grăniţeresc năsăudean" . Ne-am
gândit că ceea ce am adunat în viaţa noastră: cărţi, diferite acte şi documente
istorice, obiecte de artă bisericească sau de artă populară, etc. , ca să nu se
piardă după moartea noastră, să le punem laolaltă, să se păstreze pentru
viitor şi complectându-se mereu şi de urmaşii noştri să poată fi de folos
generaţiilor viitoare şi istoriei Ţinutului nostru.
Administraţia fondurilor grăniţereşti năsăudene, la cererea noastră
ne-a pus la dispoziţie două camere în marea clădire făcută pentru internatul
elevilor de la liceul din Năsăud, unde am aranjat cărţile, actele şi obiectele,
făcând dulapuri şi rafturile necesare, punând astfel baza unei biblioteci, unei
arhive şi colecţiuni de diferite obiecte. Multe persoane înţelegătoare de
însemnătatea acestei instituţiuni au contribuit la îmbogăţirea acestei
institutiuni culturale cu obiecte de valoare, în timpul anilor de la 1 93 1 până
la 1 940. Dictatul de la Viena, prin cedarea Ardealului de Nord duşmanilor
noştri seculari - Maghiarilor, a fost şi pentru instituţia noastră grăniţărească
românească, un mare pericol şi ameninţată cu distrugerea.
Pe lângă Muzeul năsăudean, am adus de la Bistriţa, arhiva [ . . t cu
nenumărate documente, începând de prin secolul al [ . . . ] 5 , privitoare la
.

4
5

Cuvânt lipsă.
Cuvânt l ipsă.
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neamul românesc şi la Saşii din Ţinutul Năsăudului, cu aprobarea
ministerului Instrucţiunei publice şi al Cultelor, înfiinţându-se prin aceasta o
subdirecţie a Arhivelor Statului, cu sediul în Năsăud încă în anul 1 937 pe
care am aşezat-o într-o sală alăturea de Muzeul năsăudean.
Î n urma dictatului de la Viena, guvernul unguresc a pecetluit această
arhivă şi în urmă a dus-o din nou la Bistriţa unde fusese mai înainte, la
prefectura j udeţului Năsăud. De la Bistriţa a fost transportată, după cum am
fost informaţi în Octombrie 1 944, la Budapesta.
O instituţie românească culturală în Ungaria, era considerată de
duşmanii seculari, de Maghiari, ca ceva rău, antipatriotic, şi trebuia distrusă.
Ura turbată a tot ce este românesc, este o însuşire caracteristică a U ngurilor6•
Instituţia noastră a fost de la imediata cedare; urmărită ca ceva rău
antipatriotică . . .
În ziua de 3 Septembrie 1 940, cei doi preoţi maghiari din Năsăud,
cel romano-catolic Ronay, care a făcut teologia în seminarul din Alba Iulia
şi cel reformat Gergely Ferenc, mari duşmani ai Românilor, s-au prezentat
la subsemnatul, spunând că în noaptea trecută arhiva ar fi fost dusă şi
ascunsă - fireşte de noi Românii, şi au avut îndrăzneala să-mi ceară să le
dau, acestor duşmani, cheile de la muzeu şi de la arhivă, fără a avea vrun
drept sau autorizare din partea vreunei autorităţi ungureşti.
Le-am răspuns că nu s-a luat nimica, că arhiva şi muzeul sunt la
locul lor, căci fără ştirea (şi permisiunea) mea nu se poate lua de acolo
nimic, iar cheile sunt la mine şi nu le dau nimănui. l-am dus la instituţia
noastră, totul era în ordine, dar popii au minţit şi au voit să pună ei mâna pe
chei şi pe instituţii, să-şi facă probabil merite patriotice . . .
Î n curând a venit şi armata ungurească la Năsăud, cu comandanţii
(lor) ei, şi un colonel Nyary. Fireşte că îndată acesta a vizitat muzeul şi
arhiva condus de cei doi popi, a luat informaţiuni şi aveau de gând să pună
mâna pe aceste instituţi i. Armata care a venit era să rămână ca garnizoană în
Năsăud, în clădirile fondurilor grăniţereşti năsăudene, cum era localul, unde
a fost internatul elevilor liceului şi a Şcoalei normale de învăţători cu clasele
primare, unde făceau normaliştii practica pedagogică, apoi localul Şcoalei
de meserii (gimnaziul industrial) şi a gimnaziului de fete. Toate aceste mari
localuri grăniţereşti aveau să fie luate apoi, ca şi proprietăţile, pădurile şi
munţii grăniţerilor de Unguri, să formeze aici un regiment de graniţă
ungurească, să maghiarizeze totul după planul draconic cuprins într-un
memoriu către guvernul unguresc, în anul 1 9 1 7, conceput de faimosul conte
Ştefan Bethlen cu alţi "patrioţi " maghiari, pentru exterminarea neamului
6

Sentimentele antimaghiare pe care 1. Moisil le împărtăşeşte în mod repetat în însemnările
sale trebuie privite prin prisma evenimentelor politice care au urmat Dictatul de la Viena
din 30 august 1 940.
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românesc din Ardeal. "Revue de Transylvanie" din Cluj a divulgat în
numărul de pe Noiembrie - Decembrie 1 934, sub semnătura directorului
acestei reviste, al profesorului universitar Silviu Dragomir, acest memoriu,
acest document de cea mai mare importanţă, cu privire la planurile, ce le
aveau Ungurii faţă de Românii din Ardeal pentru cazul că nu pierdeau
Ardealul : un memoriu (în facsimile) al contelui Ştef. Bethlen, prim ministrul
de mai apoi al Ungariei mici, prezentat contelui Ştefan Tisza, în anul 1 9 1 7,
puţin înaintea demisiei lui Tisza şi tradus în fapt - ca început - prin numirea
lui Bethlen de comisar peste Ardeal, prin interzicerea cumpărărilor de
pământuri către Români şi prin acea faimoasă "zonă culturală" din Apponyi.
La capitolul II din acest plan draconic cetim într-un pasagiu: " Să se pună
sub controlul Statului fondurile comunităţilor grăniţereşti şi toate
fundaţiunile şcoalelor şi societăţilor naţionaliceşti şi să nu fie lăsate a se
folosi pentru scopuri antipatriotice (adică româneşti, I.M.); eventual să fie
atrase în sfera noilor regiuni grăniţereşti ce se vor înfiinţa (vezi şi ce se
spune mai sus, în capitolul măsurilor din domeniul economic, cap. 1, care
spune: "Prin asigurarea unor astfel de prevederi În tratatele de pace, ce se
vor încheia cu România şi cu Serbia, cari să facă cu putinţă înfiinţarea şi
organizarea, după alăturatul plan amănunţit, a unor ţinuturi grăniţereşti
maghiare pe tot lungul graniţei Ardealului, precum şi în judeţele Caraş
Severin, Timiş şi Tarontal. Iar dacă la tratatele de pace aşa ceva nu se va
putea obţine, să se ia măsuri ca înfi inţarea ţinuturilor grăniţereşti maghiare
să fie asigurate "). Despre aceasta a se vedea şi în revista: " Piatra de hotar"
din Arad, An. III ( 1 936), Nr. zile 7, 8 şi 9, la paginile 8 1 şi 83, unde e
publicat în româneşte acest plan draconic unguresc, care urmărea:
1 ) Zugrumarea economică a Românilor şi sărăcirea lor.
2) Î năbuşirea completă a vieţii culturale româneşti prin sechestrarea
tuturor instituţiilor noastre culturale şi astfel ţinerea în întunerec al neamului
nostru.
3) Maghiarizarea prin organizarea pătrunderii elementului unguresc
în ţinuturile româneşti .
4 ) Maghiarizarea bisericilor româneşti.
5 )Boicotarea, adică înlăturarea elementului românesc ŞI
împiedecarea lui de a pătrunde în administraţia Statului.
6)Maghiarizarea legilor, înăsprirea pedepselor, precum ŞI
maghiarizarea prin armată.
Planul diavolesc al grafului Bethlen Ştefan - pe care l-am amintit
aici în puţine cuvinte, este în adevăr nimicirea neamului românesc, pe care,
cu o nemaipomenită ură şi îngâmfare acest neam tiranic îl dispreţuieşte,
înseamnă întoarcerea cu totul la vremurile în care au trăit şi suferit Horia,
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Cloşca şi întreg neamul românesc din Ardeal, în robia cea mai groaznică de
peste patru sute de ani ( 1 43 7 - 1 848).
Fiecare Român ar trebui să citească, să recitească şi să memorizeze
acest plan cu adevărat drăcesc.
Cunoscând eu acest plan şi văzând că sosesc în Năsăud primele trupe
ungureşti pentru a se stabili aici, am intervenit la un colonel al acestei
annate, ca să se lase mai departe cele două săli din marea clădire unde era
muzeul şi arhiva, neatinse, tot acolo.
Într-o şedinţă, la care afară de acel colonel au fost prezenţi din partea
administraţiu nei fondurilor grăniţereşti (proprietar al acelor clădiri), dl.
Mihaese - secretarul fondurilor, dl. profesor Virgil Şotropa, fondator al
muzeului năsăudean, şi dl. Peter, şeful percepţiei, care ocupa alte camere
alături de ale instituţiei noastre şi stăruia să rămână acolo - în unna
discutiunilor ce au avut loc, colonelul ne-a admis cererea a nu se muta din
aceste săli, totul rămânând la locul lor. Acest colonel însă a plecat din
Năsăud şi alţii au venit în unnă. De asemenea au venit apoi şi unele
persoane de la prefectura din Bistriţa ca să inspecteze instituţiile noastre. La
9 Septembrie 1 940, un Lct. Colonel Nyâry Gyula, comandant al gamizoanei
locale, însoţit de cei doi popi, mă cheamă la arhivă şi o inspectează, cere
unele informaţiuni şi ia de la arhivă Steagul judeţului Bistriţa-Năsăud din
anul 1 896, care a fost în acel an la B. Pesta. Steagul cu inscripţia
românească, tricolor românesc, cu soldat roman şi lupoaica cu Rom şi Rem,
îl ia Lct. Colonelul Nyâry, ca să-I trimită prefecturii din B istriţa. Apoi a
pecetluit uşa de la intrare în arhivă, precum şi cele trei ferestre - cheile însă
rămânând la mine. Ce priveşte muzeul, fi ind instituţie privată, a rămas
neatins.
La 1 O Octombrie a venit la arhivă un arhivar de stat din B. Pesta - cu
numele Kocsany sau aşa ceva - pentru inspecţie. l-am făcut istoricul acestei
arhive. S-a arătat (foarte) grav şi n-a fost fireşte, mulţumit şi fireşte că a fost
însoţit de cei doi popi unguri şi de farmacistul O. Fritsch. Acest Kocsâny a
făcut critica tuturor arhivelor româneşti, din care ieşea ura şi dispreţul de
totdeauna a Ungurilor pentru tot ce e românesc.
Vizita aceasta, făcută în prezenţa celor doi popi, care nu se linişteau
şi ne persecutau mereu a avut ca scop să pregătească luarea de aici a arhivei
statului şi-a o duce deocamdată la prefectura din Bistriţa. Î n curând au şi
venit de la prefectură doi funcţionari, din care unul se numea bibliotecar şi
îndată, după această vizită, s-a dat ordin de la prefectură să se transporte
arhiva la prefectură, ceea ce s-a şi întâmplat.
Muzeul năsăudean fiind însă o instituţie particulară, proprietatea
celor patru fondatori ai lui, din cari doi au decedat, fiind atunci proprietari
Virgil Şotropa şi Iuliu Moisil, a rămas în fiinţă.
237

www.cimec.ro

IULIU MOISIL

Totuşi, la 1 2 Octombrie 1 944, înainte cu vreo două zile a retragerii
armatei ungureşti din acest ţinut şi din Năsăud, ofiţeri maghiari au spart uşa
muzeului, au intrat acolo şi şi-au bătut joc de această instituţie culturală
grăniţerească într-un mod cu adevărat asiatic. Au furat câteva icoane vechi
religioase şi alte lucruri, au spart dulapuri, din cari au aruncat toate actele,
hârtiile, cărţile la pământ, au rupt şi spart cutii cu fotografii ; manuscrise şi
multe alte cutii cu fel de fel de obiecte, cutii cu plăci fotografice, colecţii cu
sute de cărţi poştale ilustrate, aranjate pe oraşe, etc.- pentru a servi la
conferinţe cu proecţiuni luminoase, au rupt tablouri istorice româneşti în
urmă au aruncat toate lucrurile, hârtiile, etc. claie peste grămadă, rupte,
călcate cu picioarele, etc.
Au rupt, murdărit, au răsturnat totul şi nimicit cu ura şi răutatea
caracteristică Ungurului lipsit de adevărata cultură şi omenie.
Marele jaf - furt de la 12/13 Octombrie 1944 din locuinta mea.

Î n zilele de la 8 - 1 4 Octombrie 1 944 au fost mari mişcări militare pe
Valea Someşului mare şi prin Năsăud, armatele ungureşti şi germane
retrăgându-se de pe frontul rusesc din Bucovina şi Galiţia, precum şi trupele
ce staţionau în Năsăud şi în alte localităţi din împrej urime. Am avut în
Năsăud multă armată şi mari neplăceri, mai ales în ultimele zile, Românii au
suferit mari jafuri de la Unguri şi chiar de la Nemţi.
În noaptea de 12 spre 1 3 Octombrie locuinţa mea a fost groaznic
jăfuită de ofiţeri unguri . După amiază, spre seară, trei ofiţeri unguri au
umblat mereu prin curtea caselor, unde era şi locuinţa mea, luând
informaţiuni de la proprietarii casei, despre mine. Î naintea casei stăteau trei
automobile de câteva ceasuri. În casa de alături (unde locuia avocatul
Nicolae Onoaie) era atunci sediul "Naţionalsozialistische Fuhrung" .
Observând eu cum se purtau aceşti ofiţeri unguri cu proprietarii caselor, cari
locuiesc aici şi privirile urâte la mine, căci stăteam înaintea locuinţei mele,
m-a cuprins o teamă că aceşti duşmani ai neamului nostru au gânduri rele.
Spre seară m-am hotărât să nu dorm în aceea noapte acasă şi m-am dus la un
prietin, unde am dormit. Dimineaţa, înapoindu-mă acasă, am găsit uşa de la
intrare deschisă, ca şi toate celelalte de la locuinţă şi odăi, o disordine
groaznică prin odăi, toate dulapurile deschise cu forţa, furându-mi-se toate
hainele şi paltonul de iarnă, toate hainele soţiei mele, ce rămăsese după
moartea ei, toate rufele, cămaşi, ismene, batiste, o foarte frumoasă cămaşă
(iie) ţărănească românească, foarte frumos cusută a soţiei mele, fel de fel de
lucruri de păpuşă, lucruri fine. O manta de catifea neagră cu căptuşeală roşă
şi o haină frumoasă de stofă neagră călugărească cu căptuşeală albastră şi
diferite alte haine. Mi-a furat şi un clagne-cilindru şi două pălării a soţiei
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mele, apoi mai multe perini mari şi mici, aşternutul din patul meu, lăsându-1
gol ; toate cămeşile de noapte, ştergarele, servietele, cearşafurile, feţe de
masă, prosoapele. Apoi două plapome nouă, 2 perini frumoase de canapea,
covoare. Apoi perii de haine şi de ghete, 2 foarfeci mici şi un foarfece mare.
Ciocan, cleşte, sfedere, sulă şi alte unelte unele chiar rele şi c u c utia l or;
piepteni, cleşte şi lopeţi de la sobă, lampa de petrol din bucătărie, 7 cutii cu
j ucări, figuri diferite de animale şi oameni făcute în atelierul de jucării şi
păpuşi a soţiei mele, 3 cufere şi un sac mare. Cutii cu colori şi pensule, 2
bucăţi săpun - şi un rest de săpun cu care mă spălam - şi acesta I-au furat
sărăntocii de ofiţeri . 1 kg. zahăr, o cutie cu câteva peniţe, inele, cercei,
mărgele. Apoi un ceasornic-deşteptător, un barometru, un sfeşnic, bastoane.
Au furat chiar cartea "Mein Kampf' de Hitler, probabil că nu le convenea
acestor "civilizatori ai Orientului " să ştim ce scria Hitler. Toate cutiile mari
şi mici, din dulapuri şi mese, în care se aflau diferite lucruri, le-au rupt,
furând conţinutul lor, şi apoi aruncându-le pe jos şi împrăştiindu-le în toate
părţile în două odăi, aceste ca şi fel de fel de hârtii, dosare, cărţi,
manuscrise, fotografii, scrisori, călcându-le cu picioarele. În urmă au tăiat
unele perine şi penele împrăştiindu-le în două odăi acoperind podelele.
Au furat şi 3 cofere şi un mare sac, în care vor fi împachetat
obiectele furate, asemenea o servietă de piele frumoasă, aproape nouă.
Dintr-o cutie au sfărâmat o dantură bună. Multe manuscrise şi notiţe au rupt
şi distrus. Sute de fotografii, relative la ţinutul nostru şi la oamenii de seamă
din acest ţinut, (ofiţeri, profesori, etc.) le-au rupt şi călcat cu picioarele.
În fine, ca să-şi complecteze mişălia au spart geamul unui mare
dulap cu cărţi din odaia cu biblioteca mea. Î napoia gemului erau portrete de
mitropoliţi români şi diferiţi literaţi şi patrioţi, aprinzând hârtiile şi cărţile
din dulap cu intenţia de a arde tot ce se găsea în cele 4 dulapuri din această
odaie şi pachetele cu hârtii.
Norocul a fost că cărţile nu s-au a prins c i n umai au fost p ârjolite.
Intenţia tâlharilor însă a fost să ardă toată biblioteca şi chiar întreaga casă
unde locuiesc. Numai norocul - zic - a făcut de focul s-a stâns, salvându-mi
cărţile şi arzând numai diferite hârtii . . . Aşa au procedat aceşti ofiţeri
maghiari, ca nişte cei mai ordinari hoţi ai Regatului "apostolic " maghiar.
Am făcut numaidecât o sfeştanie de un preot, ca să curăţască spurcăciunea
făcută de spurcaţii sălbateci.
În urmă am adus un fotograf ungur, să fotografieze odăile locuinţei
mele, precum şi muzeul năsăudean şi să vadă şi cum îşi manifestă
"
"civilizatorii orientului cultura lor.
Eu locuiesc într-o casă, nr. l O din Piaţa Unirii în etajul prim şi am o
vedere frumoasă asupra pieţii şi a tot ce trece prin ea.
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Î ndată după cedarea Ardealului de Nord, duşmanilor noştri seculari
de Hitler şi Mussolini, prin criminalul "dictat" de la Viena în 30 august
1 940 Ungurii au trimis mereu trupe şi în Ţinutul Năsăudului şi spre
Bucovina, unele fiind transportate cu drumul de fier. Dar trec mereu în
primii ani 1 940- 1 944 - foarte multe trenuri zilnic, cu trupe germane. În
Năsăud însă, trupe ungureşti, îşi fac garnizoană şi ofiţeri unguri sunt
încartiruiţi la Români . Şi eu am avut nenorocirea să am în gazdă unguri.
Din ceea ce am văzut în cursul anilor 1 940 până în 1 945, voi aminti
aici cele ce am văzut de pe la începutul lunei Aprilie 1 944. În acest timp am
aflat că Ruşii ar fi înaintat în Moldova până la laşi şi la Prut, având loc mari
lupte.
În timpul de la 4- 1 4 Aprilie trec nenumărate trăsuri cu soldaţi
germani şi bagaje şi mulţi cai venind spre Vest, din Ucraina, asemenea şi
trupe ungureşti.
În 1 4 Aprilie avem în Năsăud două comandamente militare, unul
german şi altul ungar. Soldaţii germani se stabilesc în marea clădire unde
este şi Muzeul năsăudean, apoi în localul liceului şi pe la locuitori . În
general sunt mari mişcări militare, toate străzile sunt pline de soldaţi unguri
şi germani .
La 1 6- 1 7 Aprilie sun Paştile.
Ovreii trebue să poarte bandă galbenă la braţ.
La 2 1 Aprilie toate prăvăliile Ovreilor au fost închise şi pecetluite
din ordinul autorităţilor maghiare.
La 27 Aprilie se fac inventariile prăvăliilor ovreeşti, care raman
definitiv închise. Autorităţile confiscă aparatele de Radio ale Ovreilor (2
Mai).
La 3 Mai j andarmii unguri adună familiile ovreeşti la Sinagogă şi le
internează acolo.
La 4 si 5 Mai Ovreii, cu familiile lor şi cu bagajele ce le aveau, au
fost espediaţi la Bistriţă, în lagărul din Dealul Târgului " în barăcile de
"
acolo. Î n total au fost espediaţi în vreo 1 50 cară cu cai şi boi de la ţăranii din
Năsăud - în total vreo 700-800 de persoane.
Ziua de 5 Mai a fost o zi foarte agitată - acum Năsăudul apare " gol " .
Ca şi în zilele trecute şi azi, la 1 1 Mai, şi în zilele următoare trec
mereu trupe germane cu trenul spre Est. La Sevastopol şi în Moldova ar fi
lupte grele.
La 1 7 Mai maiorul Unke1hăuser din armata ungurească, ofiţer care
face legătura între trupele ungureşti şi germane din Năsăud, cu 2 ofiţeri
unguri, a cerut voie să viziteze Muzeul năsăudean, unde vizitându-1 i-a făcut
plăcere - îmi spune el.
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La 1 9 Mai maiorul Unkelhăuser mi-a făcut - la cererea lui - o vizită
la mine acasă. El se interesa de icoane vechi religioase. l-am arătat unele
albume cu izvoade de artă populară românească. A văzut în odăile mele
covoare româneşti. Î n altă zi, maiorul a cerut din nou să viziteze Muzeul
năsăudean unde a venit singur, a privit la toate şi mai ales icoane religioase
româneşti vechi şi i-au plăcut mult 3 iconiţe religioase vechi, din colecţia
maiorului Iulian Marţian din muzeu. M-a întrebat atunci maiorul
Unkelhăuser, de unde ar putea cumpăra astfel de iconiţe - la care i-am
răspuns că nu ştiu şi Marţian întâmplător le va fi cumpărat cine ştie de la
cme.
Î nainte de a pleca de la muzeu, maiorul Unkelhăuser a scos dintr-un
raft cu cărţi cartea: " Schematismus ftir I.R.R. Heer ftir 1 89 1 . Amtliche
Ausgabe" . Wien. Staatsdruckerei Jan. 1 89 1 . şi mi-a arătat la paginile 5 2 1 ,
5 50, 505 şi 533 numele: Unkelhăusser Cari, Lieutenant in 29 Ungar.
Feldj ăger Battaillon, la 1 Ianuarie 1 886 cu stabul în Miskolz. În 1 890 în
Losoncz. Apoi la paginile 79, 1 53 , 428 un alt: Oberst Unkelhăusser v.
Abenst Georg, în lnf. Reg. Gg. Stab în B. Pest. Vurstand der 1 Abkei lung d.
R. Kriegs Ministeriums. - cari ar fi fost rude . . . de ai lui . . .
La 20 Iunie 1 944 au sosit în Năsăud medici şi soldaţi germani şi vreo
60 surori de caritate germane (infirmi ere), de la Crucea roşie pentru a aranja
un spital de răniţi germani . Au stat în Năsăud până la 29 August, când au
plecat, spitalul nearanj ându-se.
La 23 August 1 944 Regele Mihai al Românilor anunţă că s-a făcut o
înţelegere anglo-americano-sovietică cu România, încetând războiul
României cu aceştia.
La 27 August s-a impus de autorităţile maghiare cartier forţat
Vicariului episcopesc al Năsăudului, Rev. Simion Pop.
În noaptea de 28/29 August trec foarte multe căruţe (ungureşti)
încărcate cu fel de fel de bagaje . . . spre Vest.
La 2 Septembrie primăria comunală a dat ordin sătenilor năsăudeni
să aducă de la munte toate vitele, oile, etc. acasă. La 2 Septembrie s-au
concentrat mulţi ţărani români pentru munca la armată.
La 3 Septembrie sute de trăsuri cu soldaţi germani şi foarte mulţi cai
vin de la Est şi pleacă spre Vest.
La 7-8 Septembrie mare mişcare militară în Năsăud. A sosit o
brigadă ungurească şi mulţi ţărani români concentraţi.
La 1 O Septembrie, ca şi în zilele trecute, pleacă toată armata
ungurească din Năsăud spre Vest. Sute de căruţe încărcate cu bagaje,
provizii, saci cu fărină, etc. şi cai . . . Este o retragere formală spre Vest. Şi
funcţionari maghiari pleacă cu trenul. Se pare că se retrag spre Ungaria
dinaintea Ruşilor. Sute de ţărani concentraţi aci, din diferite j udeţe.
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Tot azi trec prin Năsăud, spre Vest, venind de la Est, trei ciurzi de
vaci şi boi, foarte frumoşi, duşi de soldaţi maghiari, în total peste 200. Se
aduc de prin Bucovina şi de pe Valea Someşului de sus.
La 1 2 Septembrie vreo 700 de ţărani români concentraţi aici, de vreo
6 zile umblă pe străzile Năsăudului, cu sacu în spate, fără a li se spune de
autorităţile maghiare de ce i-au chemat. Li s-au dat de vreo două zile o
zeamă lungă, fără nimic în ea, nici pâne. Sunt nenorociţi şi flămânzi, oameni
între 40-60 ani, mulţi merg şchiopătând. O adevărată batjocură . . .
Trece o ciurdă de vreo 30 vaci şi bouleni frumoşi, spre Vest, dusă de
soldaţi unguri. Trec mereu soldaţi germani şi ofiţeri germani cu bagaj e,
precum şi trupe ungureşti , spre Vest.
La 1 3 Septembrie soldaţi unguri duc o turmă de oi de cel puţin 600
şi o ciurdă de vaci de cel puţin 400 - spre Vest.
După amiază trece o trupă de vreo 200 de soldaţi unguri spre Vest cu
raniţe, etc. cu bastoane, fără puşti. Apoi 1 2 căruţe cu bagaje, cu câte 4-5
soldaţi la fiecare trăsură, apoi camioane cu butoaie de fer cu petrol şi
benzină.
La 1 4- 1 5 Septembrie trec cară încărcate de-ale ţărani lor români din
Ilva-mare, evacuaţi - în vederea unor lupte ce ar fi să aibă loc acolo (dar nu
au avut loc). Trec şi vite şi porci, oi a-i iluanilor mari, ce au a se stabili în
comuna Nimigea română. Tot în ziua de 1 5 Septembrie au trecut prin piaţa
Năsăudului vreo mie şi mai bine de oi, duse de soldaţi unguri spre Vest.
La 1 7 Septembrie, spre seară trece o turmă de vreo mie de oi; dusă
de soldaţi unguri spre Vest.
La 1 8 Septembrie trece iară o turmă de vreo mie de oi şi câteva vite,
duse de soldaţi unguri - probabil din Muntele Cucureasa de-a i luanilor mari
şi mici. Din sinagoga din Năsăud se vând haine, rufe, haine de pat, etc. ale
Ovreilor, depozitate acolo, dar numai ţăranilor unguri din comuna Nimigea
ungurească.
La 1 9 Septembrie - Şi azi se vând din sinagogă, ungurilor din
Nimigea ungurească: perini, plapome, cearşafuri, coperte de pat, farfurii,
talgere, lighene, vase de bucătărie. Soldaţi germani aduc multe galiţe: găini,
pui, raţe, etc. din satele de pe Someşul de sus şi le vând. După amiazi trec
vaci şi boi, peste 200, de la Est, duse de soldaţi unguri.
La 20 si 2 1 Septembrie, trec multe căruţe cu soldaţi unguri, încărcate
cu fel de fel de bagaj e, etc. spre Vest.
La 22 Septembrie. Ş i azi ţăranii români concentraţi - vreo 400
umblă, fără nici un lucru. De la sinagogă se vând mereu vase, vase de
bucătărie, etc . , icoane cu ramele lor, oglinzi; etc.
Saşii din comunele Cepari şi Dumitrea au plecat în Germania.

-
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La 23 si 24 Septembrie. Trec multe căruţe mânate de unguri
încărcate cu lăzi, cofere, pachete, paie etc. spre Vest. Apoi soldaţi unguri
aduc vreo 1 0-20 boi foarte frumoşi şi-i duc spre Vest. Chiar soldaţi germani
duceau boi, viţei, apoi căruţe cu cartofi, fân, etc. spre Vest.
La 25 Septembrie trece o trupă de soldaţi unguri pedeştrii venind de
la Est, încărcaţi cu cofere, lăzi în spate şi cu alte greutăţi, încet şi obosiţi.
Azi este mare mişcare de camioane germane. Vin din ce în ce mai mulţi
soldaţi germani. Soldaţi germani pun fire de telefon prin străzile din Năsăud.
Se instalează mai multe birouri militare prin case. La mine e un locotenent
Roth din armata ungurească, ordonanţa e un român din Secuime.
La 26, 27 Sept. Trec multe căruţe încărcate cu soldaţi unguri spre
Vest.
La 28 Septembrie. Fiind Joi, în târgui din piaţă sunt numai Români.
Prima Joi e când nu mai este nici un Sas - Saşii fiind acum plecaţi în
Germania. Soldaţi germani sunt mulţi; şi un general şi birouri mi litare. După
amiazi trec foarte multe căruţe încărcate, duse de soldaţi germani, spre Vest.
Doi soldaţi germani duc 7 vaci şi boi foarte frumoşi spre Vest.
La 29 Septembrie. De dimineaţă trec foarte multe cară încărcate
ungureşti spre Vest şi mulţi soldaţi unguri şi germani. Trec şi cară cu ţărani
români evacuaţi de pe Valea Someşului la Nimigea română. Î n Năsăud se
aduce mălaiul copt de pe câmp în căruţe trase de femei, bărbaţi ori copii.
La 3 0 Septembrie. Mereu trec căruţe ungureşti încărcate . . . Pe la
orele 1 trec 5 soldaţi germani cu 32 boi şi vaci foarte frumoase spre Vest.
Trec şi căruţe germane încărcate - precum, şi mulţi cai duşi de germani spre
Vest. S-au luat şi să iau mereu de la ţăranii români din toate satele tot felul
de animale : vaci, boi, viţei, oi, miei, porci, cai, păsări : găini, pui, etc. de
soldaţi unguri şi germani fără a le plăti .
1 Octombrie. Mare mişcare militară în Năsăud. Trec foarte multe
trupe ungureşti, vreo 2-3 Regimente şi sute de căruţe încărcate, de la Vest.
La Părul istoric" (vis a vis de casa vicarială) sunt vreo 1 20 cai, luaţi
"
de Unguri de la ţăranii români din Năsăud şi alte sate, fără a li se fi plătit.
Azi s-a deschis pentru un moment, de către notarul comunal (Veres)
prăvăliile Ovreilor: Geist, Siegelstein şi Mendelsohn şi ofiţeri şi gradaţi
unguri au luat fel de fel de mărfuri de acolo, cu lăzile, fără a plăti nimic şi
le-au dus cu ei în două automobile şi trei camioane.
Trec 4 căruţe pline cu mobile şi alte bagaje spre Vest a Ungurilor,
cari pleacă din Năsăud.
2 Octombrie. Î n casa farmacistului O. Fritsch este Casina ofiterilor
'
germani şi în casele mai de seamă sunt mulţi ofiţeri germani.
La 3 si 4 Octombrie. Trec multe camioane germane şi soldaţi, cai
spre V. O grupă de vreo 400 de oameni cu bagajele pe spate de la E spre V.
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5 Octombrie. Trec dimineaţa multe căruţe încărcate cu diverse
lucruri spre Vest; iar spre Est căruţe cu soldaţi . Pe la orele 4 d. am. , o grupă
de 3 5 ţărani români, din satele vecine, cu saci şi cu bagaj ele lor pe spate,
venind de la Vest sunt duşi de soldaţi unguri, cu puştile pe spate, prinşi
poate pentru a fi duşi la munca de tranşee?
6 Octombrie. De dimineaţă (orele 8-9) trec, spre V est, o companie de
soldaţi unguri şi 60 căruţe cu bagaje, lăzi, mese, roţi, saci, hârdaie şi mai
mulţi cai, duşi de soldaţi unguri şi o bucătărie. Apoi 8 cară trase de boi,
asemenea încărcate cu lăzi, saci, roţi, butoaie de fer, din cari 3 duse de ţărani
români şi soldaţi unguri. Tot cu acest transport se duceau 1 O vaci şi boi
foarte frumoşi şi 5 oi de soldaţi unguri .
Nu este destul că s-au luat de la ţărani vaci, boi, oi, porci, etc. cu
sutele şi mii, acum să iau şi cai, aşa că oamenii nu-şi mai pot aduce roadele
de la câmp, nici lemne de foc şi alte lucruri. Asemenea se concentrează şi
ţăranii mai bătrâni şi munca câmpului : fânaţ, otava nu se mai poate face.
Mizeria creşte mereu.
7 Octombrie. Trec multe mari camioane germane şi căruţe încărcate
cu diverse lucruri spre Vest.
9 Octombrie. Pe la orele 8 dim. trece o ciurdă de peste o sută de vaci
şi boi, dusă de soldaţi germani spre Vest. Trec cară cu fel de fel de lăzi,
pachete, etc. spre Vest, duse de soldaţi unguri .
Mari camioane germane se încarcă cu lăzi, fel de fel de pachete mari,
încărcate de la casa vecină a lui Siegelstein, unde germanii au diferite
birouri militare. Este o f. mare mişcare militară împachetând (încărcând)
camioanele. Se vede că sunt în aj un de retragere.
Trec mereu camioane mari germane închise spre Vest. Apoi foarte
multe căruţe germane, cu bagaje, lăzi, saci; cară cu fân, paie, cu cai şi vaci
legate de cară. Trec foarte multe căruţe cu refugiaţi, cu mobilier, probabil
ruşi şi cu femei şi fete în căruţe, duse de germani sau ruşi, îmbrăcaţi în
uniforme germane.
Între orele 1 Yz-2 Yz d. am. Am numărat 1 85 cai legaţi înapoia
căruţelor şi un catâr. La orele 3 trece o ciurdă de 1 7 vaci frumoase duse de
soldaţi germani. După orele 3 p. m. Trec 23 căruţe cu lăzi, saci, apoi cu fân
şi paie şi o bucătărie. Apoi altă grupă de 1 8 căruţe şi 2 bucătării. Pe la orele
4 trec 20 camioane mari germane. Apoi urmează 6 vaci foarte frumoase,
duse de soldaţi germani spre Vest. Pe un camion era scrisă inscripţia: " Sieg
ader Sibirien". Pe la orele 5 iară foarte multe căruţe, de la Est şi cai şi 30 de
vaci şi boi. Apoi cară cu refugiaţi, probabil din Rusia, cu femei şi fete. Şi
noaptea circulă o mulţime de camioane şi motoare.
1 0 Octombrie. Foarte de dimineaţă sosesc căruţe cu refugiaţi ţărani
români din comuna Şanţ, evacuaţi. Pe la orele 6 dimineaţa mare mişcare de
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camioane militare germane, unele camioane închise, altele pline cu butoaie
de fer. Apoi trec fel de fel de motoare mici cu câte 1 -2 soldaţi. Apoi căruţe 
vreo 20 - cu lăzi şi alte pachete, trase de câte 4 cai şi alţi cai alăturea.
Vin apoi 3 compănii de oameni cu hârleţe, conduse de soldaţi
germani - poate că sunt şi soldaţi ruşi prisonieri. Apoi iarăşi multe căruţe
încărcate cu fel de fel de lucruri - spre Vest. De la orele 8 dim. trec 23
căruţe cu câte 2 şi 4 cai şi bucătărie - poate ruşi. Apoi o turmă de oi şi vreo
1 25 germani. O ciurdă de boi şi vaci - vreo 1 4 5 duse de soldaţi germani.
Mereu trec camioane mari germane, închise. Trec apoi :
O companie ruşi (?) cu bagaje, şi lopeţi pe spate duse de germani
Altă companie ruşi civili
" unguri
altă
"
"
"
"
"
"
cu
lopeţi
altă
"
"
" "
"
"
altă
"
"
"
"
"
"
altă
"
"
"
" "
"
altă
"
"
"
"
"
"
Mereu trec camioane mari germane închise (unele cu sîrme).
Alte 1 4 căruţe ruse cu 4 cai, conduse de sold. germani
"
" "
" şi cu femei "
" 37 "
încărcate
54
"
"
"
"
"
"
"
" "
"
"
"
" 19 "
"
Trec alte m ulte m ari c amioane. A poi o ciurdă de 1 05 vaci; 56 oi.
Tunuri : 8. Apoi o mare companie oameni cu hârleţe, ruşi, sute. 1 mare
căruţă cu bagaje, cofere, lăzi, împinsă de 9 civilişti . Apoi 1 3 7 căruţe
germane cu fel de fel de bagaje. Trec multe trupe de concentraţi venind de la
fortificaţii - tranşee făcute pe Valea Someşului de sus - vreo 2 compănii.
Trec multe căruţe cu refugiaţi din Bucovina, poposesc înaintea
bisericii din piaţă şi la şetre. O maşină auto-germană poartă Nm. 1 429. 278
W.H. O mare căruţă încărcată cu bagaje, trasă de 1 2 concentraţi venind tot
de la Est. Multe maşini-auto . . .
Alte căruţe germane: 24; cu felurite pachete.
ungureşti: 3 3; "
"
"
"
"
O grupă de tineri cu bagaje venind de la Est. 3 cară cu refugiaţi de la
Est.
1 7 auto cu bagaje, coşuri mari, lăzi, de la Est duse de sold. germani.
16 "
"
"
"
"
"
"
" " " "
"
36 vaci şi 3 oi duse de soldaţi germani, de la Est. Trec mereu
camioane încărcate, de la Est. Alte 2 grupe de concentraţi împing ( 1 2) o
căruţă încărcată cu bagajele lor. De la ora 1 p.m. trec mereu: Motoare
germane nenumerotate; apoi trec grupe de biciclişti germani . Mari grupe de
concentraţi cu căruţe cu cai sau împinse de concentraţi: 1 5 căruţe şi 33
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tărăboanţe. Apoi trec: 01 şi capre: 48; vaci 1 03 foarte frumoase duse de
soldaţi germani.
Iarăşi căruţe cu bagaj e, lăzi, etc. 1 77 germane
4 bucătării
"
4
căruţe cu refugiaţi şi 4 tunuri ungureşti
"
ungureşti cu bagaje, etc. şi 8 cai liberi .
" 7 "
Vreo 444 soldaţi germani în deosebite grupe.
La ora 4 d. am sosesc, la liceu, de pe front soldaţi germani şi unguri
şi se odihnesc .
Vin mereu (mulţi) oameni concentraţi la munca tranşeelor (2)
încărcaţi cu bagaj ele lor.
Azi 1 O Octombrie, toate oficiile, în cap cu pretura s-au închis.
Numai primăria, cu primarul Sidor Nistor, funcţionează. Toate prăvăliile
ungureşti sunt închise. Aproape toţi Ungurii, funcţionari, neguţători, etc. au
plecat din Năsăud. Retragerea armatei germane şi ungureşti de la Est este
foarte evidentă şi grăbesc a trece spre Vest.
Il Octombrie.
De dimineaţă trec iarăşi căruţe cu refugiaţi de pe Valea Someşului,
ducându-şi bagajele cu tărăboanţe. Unii îşi duc şi vaci. Multe camioane mari
germane aşteaptă în Piaţa Unirii să plece spre Vest.
Trec vreo 60 căruţe ungureşti şi o trupă de soldaţi unguri. Pe străzi şi
în Piaţa Unirii stau mulţi ofiţeri unguri.
Toată ziua trec trăsuri - căruţe cu sutele şi cai încărcaţi cu bagaje fel
de fel . Asemenea camioane şi tărăboanţe, prin ploaie, oameni călări, maşini,
vaci furate, cară trase de vaci şi boi . La 1 O 314 trece o trupă de vreo 200
soldaţi unguri şi alţi soldaţi , cu căruţe mari, pl ine cu bagaje.
La ora I l a.m. un frumos camion unguresc a intrat în fundul curţii
casei unde locuesc şi 2 soldaţi unguri au scos din coteţul lui badea George
Câtiul, proprietarul casei, un porc mare, foarte frumos, după ce luaseră tot
de acolo, cu două zile mai-nainte un alt porc, tot mare şi frumos - fireşte
fără bani, I-au furat cu sila.
Ungurii au început încă de mai multă vreme a lua porci de la mai
mulţi ţărani români, fireşte drept hoţii, din Năsăud şi din alte sate. Apoi
patrule ungureşti umblă pe hotarul Năsăudului şi pe dealurile din apropiere
şi aduc porcii ce găsesc, îi fură şi-i trimit în Ungaria.
Trec alte multe căruţe trase de vaci, cu refugiaţi de la Est, cu bagaje,
mobile , vase. La unele cară câte 4-5 vaci. La un car am numărat vreo 20 de
boi.
Din alte sate soldaţi unguri şi germani au luat vaci şi le trec spre
Vest.
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Retragerea e de tot mare în cursul zi lei de astăzi ( 1 1 Octombrie).
Trec sute de cară, încărcate cu bagaje, multe femei călări pe cai. La orele 1 2
Y2 trec 26 vaci foarte frumoase şi 86 oi duse de soldaţi germani. Apoi cară
trase de vaci şi bivoli. Apoi trec mulţi călăreţi pe cai. În general, aproape
toate carele sunt de origine ucrainiană şi oamenii asemenea.
Pe la ora 1 trec 29 vaci f. frumoase, duse de soldaţi germani. La
orele 3 trec alte vreo sută de căruţe ungureşti încărcate, apoi 48 cai încărcaţi,
duşi de soldaţi unguri. Apoi cară trase de câte 2 boi şi de bivoli. Trec mereu
multe camioane mari cu soldaţi germani, spre Vest.
La Şcoala primară s-o pus azi o tablă cu mare cruce roşă - pentru un
spital (3) militar. Trece o turmă de oi şi capre, vreo 70 duse de soldaţi
unguri. Trece o altă ciurdă de vreo sută de vaci, foarte frumoase, duse de
soldaţi unguri. Spre seară trece o trupă de soldaţi - vreo 200 unguri, cu
multe căruţe încărcate cu fel de fel de bagaje.
Azi d.am. am fost la Muzeul năsăudean, am găsit uşa deschisă, zarul
rupt, lăcatele lipsă, uşa zdreanţă.
Ziua de 1 2 Octombrie
Retragerea armatelor ungare şi germane, în Bucovina se face mereu
şi cu iuţeală şi lumea aşteaptă năvălirea Ruşilor şi a Românilor de la Est.
Tabla cu crucea roşă, pusă ieri la Şcoala primară, a dispărut azi. De
la orele 7 dimineaţa trec: trei turme de oi de câte 2000+2000+ 1 200, duse de
soldaţi unguri, venite din satele de pe Valea Someşului de sus, dinspre
Bârgău-Bistriţa şi Bucovina. Apoi vin cirezi de vaci şi boi - vreo 242, apoi
porci, vreo 40 - duse de soldaţi unguri. Trec vreo 50 căruţe ucrainiene. Trec
5 tunuri ungureşti şi 1 7 căruţe cu bagajele spre Vest, apoi 2 căruţe trase de 5
boi frumoşi, cu soldaţi unguri; o cireadă de boi şi vaci - vreo 200 - duse de
sold. unguri .
O trupă de vreo 24 soldaţi unguri vin de la Est. Trec alte 6 tunuri
ungureşti, cu carele lor vreo 1 2, apoi vreo 34 cară ucrainiene cu câte 2 şi 4
car.
La ora 1 Y2 trece o serie de 25 biciclişti unguri spre Vest. Trec multe
camioane mari, foarte încărcate şi de-ale C rucii roşi, germane, cu diverse
materiale spre Vest, plecând de la Şcoala primară, unde era să fie eventual
un spital german (?).
Prin Năsăud se iau sîrmele telefoanelor - ultimele - de pe străzi ;
soldaţii germani mai strică, distrug susţinătorii de porţelan a firelor
telefoanelor.
Foarte multe bagaje, lăzi, etc. din casele comerciantului Siegelstein,
apoi din casele Onoae şi Payer, unde au fost diferite birouri şi oficii militare
- sunt cărate de soldaţi germani Ia marile camioane, vreo 1 O număr.
Asemeni şi de la Şcoala primară. La orele 4 p .m. trec alte 67 căruţe cu
-

·
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diverse bagaje, duse de soldaţi unguri. Apoi mulţi cai şi trăsuri ucrainiene.
Trec multe camioane mari, apoi cară ungureşti, trase de boi frumoşi, 5 cară
şi cu boi legaţi dinapoia carelor. Trece o altă cireadă de 25 boi, dusă de
soldaţi germani şi o mică turmă de 3 5 oi.
În zilele aceste încep a fi jăfuite prăvăliile de soldaţi unguri şi chiar
de ofiţeri unguri şi de soldaţi germani. Prăvăliile închise noaptea sunt sparte
de militari şi iau ce vor.
La cele două farmacii din Năsăud au fost de asemenea sparte uşile,
doftoriile furate, sticlele aruncate pe jos şi sparte. O farmacie românească
este a d. G. Drugă, alta săsească a d. O. Fritsch.
Î n ziua de 1 3 Octombrie 1 944 a fost o extraordinară mişcare militară.
Ultimele armate ungureşti şi germane din Năsăud şi cari mai vin de la Est
trec spre V est cu mare iuţeală.
În această zi s-a dat foc muniţiilor din depozitele din Lagăr şi de la
gară. Germanii au distrus toate podurile, fie de cale ferată, fie de pe şosete,
de pe Valea Someşului din sus de Năsăud precum şi marele pod de peste
Someş, dintre Năsăud şi Tradam (Jidoviţa). Germanii au distrus şi uzina
electrică, Năsăudul rămânând fără lumină electrică.
Toată ziua de 1 3 Octombrie trec mereu căruţe, motoare, tancuri,
soldaţi germani şi unguri spre V est.
Sute de vaci şi boi, porci, mii de oi, foarte mulţi cai şi tot felul de
trupe grăbesc spre V est părăsind ţinutul nostru.
Î n două localităţi Telciu şi Pintic ciurde de vaci şi boi zac împuşcate
de unguri şi nemţi, neputându-le duce cu ei, să nu rămână Românilor.
1 4 Octombrie. Sâmbătă.
De dimineaţă încep a sosi şi a trece prin Năsăud trupe ruseşti, care
continuă toată ziua. Mai multă artilerie şi căruţe cu bagaje, muniţii . . .
Poporul e bucuros de sosirea trupelor ruseşti. Clopotele bisericei
noastre unite salută prin sunetele lor sosirea Ruşilor.
De ieri seară s-a instituit o poliţie românească de noapte, străjerie, de
către primăria locală.
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*

(Aşa l-am cunoscut pe Iuliu Moisil)

lna Maria Şuteu
Există amintiri care se întipăresc atât de profund în memorie încât
rămân odată cu trecerea timpului şi trezesc aceeaşi emoţie atunci când un
eveniment legat de ele răscoleşte subconştientul. O asemenea "răscolire" m-a
determinat să evoc, în rândurile ce urmează, amintiri despre Iuliu Moisil,
cărturarul, omul strângător de relicve ale trecutului pe care să le dăruiască
urmaşilor, sfătuitorul enciclopedist din copilăria mea.
Fiind cel mai bun prieten al bunicului meu, Virgil Şotropa (căruia eu
îi spuneam Tata Moş) l-am cunoscut pe Iuliu Moisil prin anul 1 936, când
aveam 3 ani, în incinta clădirii unde astăzi funcţionează Şcoala Generală nr.
1 . Aici, în două încăperi, se afla biblioteca Muzeului Năsăudean, instituţie
ale cărei baze au fost puse de Iuliu Moisil împreună cu Virgil Şotropa şi
lulian Marţian în anul 1 93 1 .
Îmi amintesc că am fost impresionată atât de cărţi, ca o predestinare
când mai târziu le-am prelucrat ca bibliotecar, cât şi de macheta unei căsuţe
ţărăneşti cu pridvor, balamale care deschideau uşa de la pod, camere cu
blide mici fixate pe pereţi, ştergare, pătuţuri pline de perini mici . În timp ce
eu mă jucam cu ele, aranj ându-le în diferite forme, Tata Moş discuta diverse
probleme cu Iuliu Moisil.
În 1 93 7 Iuliu Moisil a organizat în cadrul muzeului, Direcţia
Regională Năsăud a Arhivelor Statului, cu sprijinul nepotului său
Constantin Moisil (organizatorul Arhivelor Statului din România). Pentru
funcţia îndeplinită, Iuliu Moisil era remunerat, dar vreau să accentuez că din
banii ce-i primea ca subvenţie de la Bucureşti, cea mai mare parte îi folosea
în beneficiul instituţiei al cărui director era.
În această perioadă, bunicul meu locuia în casa de lângă Poştă acolo
unde astăzi se află librăria, iar noi locuiam în aceeaşi casă ca azi, lângă
cruce, spre Bistriţa. Î n fiecare zi, când era vreme frumoasă, veneam în vizită
la Tata Moş împreună cu mama care ducea căruciorul în care era un frate
mai mic. Iuliu Moisil nu avea copii, dar îi iubea şi de fiecare dată când îl
·
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vizitam pe bunicul, mama mă lăsa să-1 însoţesc pe acesta peste drum, la
Iuliu Moisil .
Am avut o copilărie fericită fiind iubită de toată lumea, Iuliu Moisil
şi soţia sa dăruindu-mi zilnic câte ceva. Aveam atâtea păpuşi în casa
bunicului meu, că într-o dimineaţă nu apucam să le scot din casă afară. Am
primit păpuşi ce vorbeau, dansau, acestea fiind o raritate în Năsăud. Aveam
atunci trei fraţi ca(c, geloşi pe păpuşile mele, mi-au stricat una din ele care
era mai mare în înălţime decât mine. A fost trimisă la Viena şi am primit-o
de Crăciun reparată.
Acasă aveam jucării primite în dar de la musafirii tatălui meu, care
era dir. Direcţiei Silvice Bistriţa. De mică am înţeles ce înseamnă dragostea
şi ura, întrucât Iuliu Moisil şi Tata Moş m-au pregătit pentru viaţă prin
micile istorisiri ce mi le spuneau.
A venit anul 1 940 şi Dictatul de la Viena. A trebuit să rămânem
câteva luni fără tatăl meu deoarece, neştiind limba maghiară, a plecat la
Bucureşti. Noi am rămas în Năsăud, pentru că mama a născut pe sora mea
cea mai mică, Lidia, căreia noi îi spuneam Mica (căsătorită cu procurorul
judeţean Ioan Pop ). Am stat sub ocupaţie patru luni şi am văzut soldaţii
maghiari intrând în Năsăud având pe cap chipiu cu pene de cocoş, după care
mama şi noi şase copii, am plecat în refugiu într-o căruţă trecând frontiera
poliţiei (Podul Coşnei) în jud. Suceava. Nu mi-am luat nici o păpuşă cu
mine deoarece aveam destule vii (3 fraţi şi 2 surori).
În Bucureşti am locuit un an la bunicul, profesorul Şuteu Vasile, în
Giuleşti, iar din 1 942 în 1 945 în str. E. colţ cu Mihai Bravu, nr. 265, azi
Soldat Magathi nr. 2.
În acest timp, Tata Moş şi Iuliu Moisil fiind pensionari şi cunoscând
limba maghiară au rămas în Năsăud pentru a păstra Muzeul. În 1 942, Iuliu
Moisil îşi pierde soţia, Otilda, născută Schweennhogen-Docetti (n. 1 85 81 942).
Un an mai târziu, în 1 943, Tata Moş face toate demersurile necesare,
obţine paşaportul şi vine să ne viziteze în Bucureşti. Aduce cu el şi cele
două cuvântări de primire ca membrii de onoare ai Academiei Române, a lui
şi a prietenului său Iuliu Moisil.
În această perioadă, Tata Moş era bolnav, nu vedea prea bine, i se
făceau injecţii în retină şi a fost obligat să stea într-o cameră cu bandaj pe
ochi timp de o lună. Fiind război nu a fost internat în spital şi a stat la noi,
eu fiind mereu în preajma sa.
Din cauza bolii m-a rugat să duc cele două conferinţe la Academie şi
în 22-24 mai 1 943, în şedinţele prezidate de către Ioan Simionescu, Iuliu
Moisi l (propus de Dimitrie Gusti) şi Virgil Şotropa (propus de Silviu
Dragomir) sunt aleşi membri de onoare ai Academiei.
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Toţi erau îmbrăcaţi în ţinută academică ceea ce m-a impresionat
grozav şi ca dar că am dus discursurile am fost luată în braţe de Mihail
Sadoveanu care m-a sărutat. Tata m-a aşteptat la intrarea în Academie, m-a
dus la cofetărie, apoi mi-a cumpărat o păpuşă. Aveam 1 0 ani.
Războiul a trecut şi s-a luat hotărârea ca fiecare să se întoarcă în funcţia
şi locul de unde a plecat. Eu , tata şi fratele meu din Bucureşti ne-am întors
într-o limuzină la Năsăud. Am locuit cu Tata Moş în camera din turnul
casei, fostă a unchiului meu Iulian Marţian şi mâncam la familia profesoarei
Dana Lupoaie. Tata locuia la Bistriţa, iar mama şi ceilalţi fraţi şi surori au
rămas la Bucureşti, pentru că nu era încă reglementată circulaţia mij loacelor
de transport (s-a reglementat în anul 1 946). În acest timp îl vizitam zilnic pe
Iuliu Moisil.
A venit iarna 1 9461 1 94 7, o iarnă grea, cu frig şi zăpadă. Bunicul îmi
permitea să-1 însoţesc în vizitele pe care le făceam lui Iuliu Moisi l care era
bolnav. Î n timp ce ei discutau problemele lor, eu mă uitam în revistele pe
care şi astăzi le avem în Biblioteca Academiei.
Iuliu Moisil locuia cu chirie într-o casă din centru, aparţinând
familiei Chitul, ocupând o cameră la etaj . Aceasta era lungă şi mare, nu avea
pre� mult mobilier, doar un pat în care erau multe perini cu o măsuţă lângă
el. In cameră mai era şi un spălător; aşa era pe vremea aceea, se aducea apă
din făntână cu un urcior sau carafă (cotă) şi te spăl ai pe faţă şi pe mâini într
un lighean. Mai era o sobă, destul de mică pentru mărimea camerei, de tuei,
ce dădea căldură doar cât era aprins focul, apoi îngheţai de frig. Pe podele
erau pachete cu reviste şi ziare. Întotdeauna când îl vizitam, mă aşezam pe
un astfel de pachet şi mă uitam la reviste.
În dimineaţa zilei de 28 ianuarie 1 94 7, îngrijitoarea lui Iuliu Moisil,
Lup Rafila, a venit şi ne-a anunţat că acesta nu mai era în viaţă. Atunci am
fost, pentru prima dată în viaţă, zguduită şi am înţeles ce înseamnă să pierzi
pe cineva drag şi să nu-l mai vezi niciodată.
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NICOLAE D RĂGANU - ETIMOLOG

Mircea Prahase
Strălucit fiu al Zăgrii, una dintre comunele fruntaşe ale Graniţei
năsăudene, Nicolae Drăganu este o personalitate complexă, afirmându-se
plenar şi cu pregnanţă în domenii filologice variate: sintaxă, lexicografie,
etimologie, toponimie, onomastică, editarea unor vechi texte şi hrisoave
româneşti etc.
Prin bogăţia argumentaţiei şti inţifice şi a surselor bibliografice la
care face în permanenţă referire, uneori cu deosebit aplomb polemic,
etimologiile stabi lite de ilustrul filolog întăresc convingerea de rotund, finit
şi definitiv. Pentru a argumenta cele afirmate mai sus, mă voi opri doar la
trei exemple.
1. TĂPŞAN - loc plan sau neted potrivit pentru straturi sau o
suprafaţă netedă de pe vârful unui deal sau munte. Pentru acest sens, marele
filolog dă numeroase citate din: Odobescu, Chiriţescu, Alecsandri sau
Pamfile. Nu am putut rezista tentaţiei şi cităm şi noi un catren pe care
Drăganu îl localizează în zona Năsăudului :
" Ungureşte-om învăţa
Când ungurii-or număra
Câtă lână-i pe-un cârlan,
Câtă iarbă-i pe un tăpşan . "
Un alt sens al lui tăpşan este cel semnalat în lucrările lui Şăineanu,
Cihac sau Rădulescu-Codin, adică lemn uscat dinaintea vetrei focului " sau
"
chiar "vatra focului " .
În ceea ce priveşte etimologia acestui cuvânt, Cihac îl derivă din
turcescul tepe (colină), Şăineanu şi Tiktin se gândesc la un derivat din
verbul a tăpuşi, iar Bogrea şi Scribare fac referiri la ruteanul tapdm.
Urmează, firesc contraargumentele sigure şi solide ale lui Drăganu care
" dărâmă" eşafodajul celorlalte etimologii propuse. Pornind de la verbul a
tăpuşi, care înseamnă " a bate cu un lemn lat spre a face ceva neted sau plan
şi tare, a bătuci", sens găsit şi în paginile revistelor Şezătoarea şi Ion
Creangă, Nicolae Drăganu conclude că două sunt lucrările care se pot tăpşi:
pământul pentru straturi şi aluatul sau mămăliga. În unele sate din Bucovina
şi Moldova (Rădăşeni, Fundul Moldovei), lopăţica cu care se tăpşeşte
mămăliga înainte de a se răsturna din ceaun se numeşte leafă. Se spune că
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nu este de bun augur să lepşeşti prea tare mămăliga, dacă vrei să nu-ţi
rămână copiii chelboşi. Î n zona Năsăudului tapşă înseamnă "cel care umblă
greu, care abia-şi mişcă picioarele" . La aceasta am mai putea adăuga jocul
de copii "de-a leapşa" şi, în mod expres, verbul a topşăi, viabil în satele de
pe Valea Someşului, cu referinţă la mămăligă ( "a topşăi coleşa" ).
Din punct de vedere al înţelesului, tăpşan ne aminteşte de cuvântul
bătătură, deci având sensul de "teren bătătorit sau bătucit în preajma
(îndeosebi în faţa) unei case, uneori fiind sinonim cu curte, ogradă, ocol
pentru vite, locurile unde se organizau horele în zilele de sărbătoare, locul
din faţa bisericii" etc. Prin extensie de sens, putem afirma că este sinonim
cu arie, deci " loc neted şi bătătorit pe care se treieră sau se îmblătesc
bucatele" . Ambele sensuri sunt atestate în Dicţionarul Academiei Române
(p. 5 1 7 şi 252).
N. Drăganu conchide că tăpşan ar putea veni din maghiară tapso, de
la care s-a format tăpuşan (formă neatestată însă) şi apoi tăpşan, prin
sincopă şi schimb de sufix, procedeu destul de frecvent, lucru atestat şi de
G. Puşcariu în ale sale Contribuţii la gramatica istorică a limbii române.
2 . VÂJ - Nicolae Drăganu este singurul filolog care se încumetă să
discute etimologia acestui cuvânt, atestat şi astăzi în arealul nordic
românesc, dar şi în lucrările lui S. F I . Marian şi în Poveştile ardeleneşti ale
lui Ion Pop Reteganul.
Acest cuvânt pare o rămăşiţă lingvistică din organizaţia militară şi
administrativă a românilor din nordul ţării. Astfel, din documentele
Hurmuzaki rezultă că instituţia cnezilor mai funcţiona încă în secolele XVI
XVII pe Valea Someşului, cnezatele fiind atestate la Rodna ( 1 523), Feldru
( 1 508), Rebra ( 1 5 89), Telciu şi Sângeorz-Băi ( 1 602).
Aşadar, vâj , înseamnă conducătorul militar al satului, în contrast cu
voivodul, care era conducătorul unui teritoriu mai mare, eventual al unei ţări
(Maramureş, Năsăud, Bârsa, Făgăraş). N. Drăganu, plecând atât de la formă,
dar, mai ales, de la sens, acela de dux , îl apropie de cuvântul rutean vizi,
întâlnit şi de Ion Bogdan în Documentele lui Ştefan cel Mare (voi II, Buc.,
1 9 1 3) dar şi de rusescul vozi. Sensul acestui cuvânt s-a depreciat cu timpul,
primind o uşoară nuanţă peiorativă, ca şi în cazul lui jupan, care a devenit
jupân.
3 . RĂBOJ, RĂ VAŞ - N. Drăganu revine de mai multe ori în paginile
revistei Dacoromania la etimologia acestor cuvinte mult discutate de
filologii români şi străini.
Pornind de la Lexiconul de la Buda şi de la Dicţionarul Massim Laurian ca şi de la unele informaţii personale, N. Drăganu subliniază că, în
unele regiuni, răvaş are şi accepţiunea de răboj. În cele mai multe părţi ale
spaţiului lingvistic românesc însă, una este răvaşul şi alta este răbojul.
..

"
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Răvaşul este crestătura făcută în lemn pe răboj sau crestătura făcută în
urechea oii pentru a fi mai uşor recunoscută de către proprietar. Prin
extensie de sens, răvaş a ajuns să însemne, mult mai târziu, şi scrisoare. În
acest sens, Drăganu citează dintr-o monografie a comunei Răşinari:
"răvaşele - semne grafice încrustate pe nişte beţigaşe de alun sau de brad ce
se numesc răboaje . Cu acest sens, cuvântul a trecut din ungureşte şi în
limbile slave: sr, răvaş şi rovaşă, sau ruteanul ravaş. Etimonul este, deci,
ungurescul ravas, care derivă din verbul ro( v )ni - " a cresta, a însemna" .
Referitor la cel de-al doilea cuvânt, N. Drăganu spune că ne-am
obişnuit să considerăm răbojul ca un mij loc de contabilitate întrebuinţat
exclusiv la stână. Părerea este greşită. Trebuie să ţinem seama, atunci când
vrem să lămurim etimologic, că răbojul se întrebuinţa şi la notarea dărilor, a
birurilor. În acest sens, Muzeul Etnografic al Transilvaniei din Cluj are o
bogată colecţie de răboaje. Acestea sunt nişte beţe tăiate în patru muchi,
fiecare muchie fiind destinată unei uliţe a satului. Acest sistem de
contabilitate a fost utilizat şi de saşi, dovadă că, în anul 1 708, mai era atestat
încă în satele din j urul Codlei. Când cineva avea mai multe răboaj e, le
înşira, ca să nu le piardă, pe o sfoară, fiecare debitor având răboj ul său. Un
astfel de şir de răboaj e se numea legătură, cuvânt care, exact cu acest sens,
se întâlneşte şi în proza lui Eminescu ( "ciobanul ia legătura de răboşuri") .
Această legătură d e răboaje s e mai numea ş i salbă.
În cadrul academic al explicării acestei etimologii N. Drăganu introduce
şi un fapt anecdotic pe care 1-a trăit el însuşi în Rucărul Muscelului . Soţia unui
gospodar îl roagă pe acesta să-i facă o salbă de galbeni cum avuse înainte de
războiul mondial . Soţul, mucalit, îi răspunde: "0 să-ţi fac una de răboaje!".
Bănuim că respectivei gospodine îi era încărcat carul !
În vremurile vechi, fiecare stânaş era, în acelaşi timp, şi proprietarul
oilor şi deci, nu avea voie să dea socoteală nimănui de numărul lor. O
utilizare şi mai veche însă au avut răboajele la munca făcută de robi sau
ocnaşi .
Ţinând seama de toate aceste consideraţii, de sensurile multiple ale
acestui cuvânt, N. Drăganu propune, printr-o deducţie logică, etimonul slav
robu, cu sensul de " sclav, rob, ocnaş", "cu sufixul adj ectival os ". În cazul
acesta ar fi însemnat, la origine, "băţ de rob" presupunând că fiecare rob,
pus la o muncă oarecare, îşi avea băţul său pe care i se însemnau zilele de
lucru, bolovanii de sare tăiaţi de el etc.
Considerăm că aceste trei exemple ne îndreptăţesc să afirmăm faptul
că N. Drăganu, pe care astăzi îl sărbătorim, s-a impus ca un filolog ilustru al
şcolii cluj ene, dovedind neîndoielnică erudiţie, o cultură multidisciplinară şi
claritate academică în stabilirea etimologiilor unor cuvinte controversate ale
limbii noastre româneşti.
"
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IUSTIN SOHORCA ETNOGRAF ŞI FOLCLORIST

Liviu Păiuş, Solomia Păiuş
În şiragul celor mulţi şi , dintre ei cei mai mulţi necunoscuţi, care s
au preocupat să lase generaţiilor viitoare documente despre starea spirituală
a poporului român din acest " colţ de ţară românesc " , un loc binemeritat
trebuie să-I ocupe lustin Sohorca, cel care " prin această culegere duce mai
departe nu numai tradiţia familială, ci şi creaţia spirituală a ţăranului român
din munţii Rodnei " 1 •
Leagăn al " Mioriţei " şi a altor balade ca " Meşterul Manole" sau
"
" Toma Alimoş , Valea Rodnei s-a păstrat ca o entitate etnofolclorică cu un
anumit grad de individualitate de-a lungul timpului. Din această zonă
folclorică avem şi cea mai veche culegere de folclor2 , culegere care ne
indică dragostea fi ilor satului pentru folclor, fie că erau învăţători, preoţi sau
ofiţeri, iar pe de altă parte bogăţia acestei zone în producţii folclorice. Toţi
aceştia n-au dorit onoruri, nici recompense materiale, singura lor dorinţă
fiind " a scoate din colbăria trecutului unele datini , obiceiuri, cântece şi
poezii, adevărate tezaure, cu ajutorul cărora s-a menţinut (poporul român
n.n.)"3 .
Iustin Sohorca a fost un adevărat cărturar al comunei sale, având
diverse preocupări : s-a preocupat de istoria şcol i lor din Sângeorz-Băi , de
creaţiile populare, de istoria comunei natale, de obiceiuri le din această
zonă4 , activitate începută înainte de primul Război mondial şi continuată
1

George Uza. În văţătoml lustin Sohorca, folclorist, în Cuibul visurilor. nr. 2, 5 octombrie
1 996, p. 3 .
2 A se vedea Liviu Păiuş, Florean Domide �·i colectia sa de folclor, in edită , de la 1827, în
Revista de Etnografie şi Folclor, Tom 40, nr. 4, 1 99 5 .
3 Iustin Sohorca, Datini ş i obiceiuri populare 1•echi ş i noi din Sângeorz-Băi, jud. Bistriţa
Năsăud în voi. Cenaclului cultural-artistic Plaiuri Nâsâudene şi Bistri{ene, Cluj-Napoca,
nr. 1 8, 1 988, p. 8 .
4 Lucrările lui lustin Sohorca publicate sau manuscrise sunt: Juma/ de front, Ms. în
Arhivele Statului Bistriţa, Fond George Uza; Povestea com un ei Sângeo rz-Băi, în volumul
Plaiuri Năsăudene şi Bistriţene, nr. 14, 1 986, apărut sub îngrij irea lui Clemente Plăianu şi
a lui Ieronim Marţian; Monografia şcolilor din Sângeorz-Băi, în revista A rhiva Someşană,
nr. 24, 1 938, p. 1 76- 1 97; Datini şi obiceiuri popu lare \'echi şi noi din Sângeorz-Băi, jud.
Bistriţa-Năsăud, în volumul Cenaclului cultural artistic Plaiuri Năsăudene şi Bistriţene, nr.
1 8, 1 988; Balada Meşterului Manole ( 1 924 ), publicată de Ion Taloş în Revista de folclor,
anul VII, nr. 1 -2 , 1 962; Descânteca cummii, publicată în Foa ia poporului, 9 ( 1 90 1 ), nr.34,
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până la bătrâneţe, prin anii 1 957- 1 959, când va da cea mai întinsă operă de
etnograf şi folclorist. Noi ne vom ocupa în lucrarea de faţă de opera
etnografică şi folclorică.
Opera sa etnografică şi folclorică este importantă nu numai prin
redarea datinilor şi obiceiurilor din această zonă, dar şi prin faptul că el
prezintă aceste aspecte pe o durată de peste o sută de ani în dezvoltarea lor,
în modificările pe care condiţi i le de viaţă le impun obiceiuri lor, căci " un om
bătrân, de 76 de ani , aşa cum sunt eu, îşi aminteşte de lucrurile şi
întâmplările pe o rază de cel puţin 1 00 de ani , inclusiv prezentul. Cu
deosebire îşi împrospătează în memorie şi se transpune în trecutul
îndepărtat, în care poporul nostru, cu toate vitregiile pe care le-a suferit,
asupriri cauzate de străini şi de ai săi, a ştiut, totuşi, să-şi creeze o viaţă a sa,
proprie, plină de manifestări duioase şi admirabile"5 . În acest sens,
culegătorul cu siguranţă că a ascultat în tinereţe relatările oamenilor bătrâni
despre diferite obiceiuri din vechime, mai ales că şi tatăl său, preotul Silviu
Sohorca, se pare că a avut preocupări de culegere a folclorului 6 .
Ca dascăl de ţară, Iustin Sohorca cunoaştea foarte bine folclorul din
zona sa, de care se va apropia din primii ani de dăscălie. Prima piesă
folclorică pe care o publică este Descânteca cununi/, care redă un vechi
obicei agrar specific Transilvani ei. El vine să ne transmită peste generaţii
veneraţia adusă grâului. În veacul trecut, şi probabil şi mai demult, grâul a
fost considerat nu numai sfânt dar a dobândit în ierarhia plantelor un loc
predominant, fiind considerat cellu mai nobile dintre productele cereali din
"
care se face pâinea"8 . Toate aceste considerente ne duc la explicarea
complexului ceremonia! consacrat acestei cereale. Despre rolul grâului în
viaţa colectivităţii umane în trecut a vorbit şi Ovidiu Papadima, care arată
" grâul e şi el o fiinţă care îşi are sufletul ei şi chiar conştiinţa că vine cu
jertfa ei în lumea de legi a universului "9 .

reluată în Cântecele cummii. p. 1 70- 1 7 2 ; în culegerea de folclor Izvoare fermecate
coordonată de Cicerone Teodorescu, 1 958, Iustin Sohorca apare cu numai trei p iese l irice
probabi l în acea vreme îşi scria lucrarea Datini şi obiceiuri vechi şi noi din Sângeorz-Băi,
,

jud. Bistriţa-Năsăud.
5 Iustin
Datini
8
6 În
Învâţâtorul !ustin Sohorca. .folclorist.
"Preocuparea l u i I u stin
de
găsit
de
m1
Boca a afirmat
7 Iustin
Descânteca
8 A.T.Laurian,
Dictionariulu limbei române,
9 Ovidiu
O viziu n e românească asupra lumii,

Sohorca,
. . , p.
articolul,
nepotul său George Uza afirma:
Sohorca de folclorul din Sângeorz-Băi este o_ îndeletnicire moştenită
la tatăl său, preot greco-catolic în Sângeorz-Băi, Silviu Sohorca. In Arhivele Bistriţei am
culegerile folclorice ale părintelui său". Autorul articolului preia infor aţi ile furnizate
Pompei Boca. Cercetând la sursa indicată am găsit aceste culegeri, dar dacă Pompei
că le-a văzut, trebuie crezut, dar poate sunt în altă parte.
Sohorca.
... , cu menţiunea "Valea Rodnei".
I.C.Massimu,
voi. II, Bucureşti, 1 874, p . 1 305.
Papadima,
Bucureşti, 1 948, p. 89.
.
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În acelaşi timp, poezia cununii are asemanan cu pluguşorul, cele
două obiceiuri fiind esenţiale în calendarul agricol al ţăranului român:
"Pluguşorul " evocă începutul muncilor agricole, având rolul de a stimula
divinitatea pentru recolte bogate, iar " Cununa" încheie acest ciclu agrar prin
strângerea roadelor.
Descânteca cununii - publicată în 1 90 1 - se deosebeşte de varianta
înregistrată în culegerea din 1 957. Confruntând cele două variante, se poate
observa că Iustin Sohorca, la data scrierii culegerii sale, în 1 95 7, nu mai
avea la îndemână textul pe care-I publicase cu o jumătate de veac în urmă.
Trecuse de atunci prin două Războaie mondiale, veniseră alte vremuri când
ştergerea oricăror legături cu trecutul era un lucru obişnuit şi chiar necesar
pentru a supravieţui .
Descânteca cununii este o variantă mai restrânsă decât cea din 1 957
şi începe cu aluzia făcută gazdei mari ", care n-a ieşit în întâmpinarea
"
secerătorilor. Lipseşte din această variantă imaginea " curţilor dt:> piatră" şi a
luptei cu Frâncii, imagine prezentă în cea din 1 95 7 :
"Dvs. aşa v-aţi lăudat:
C-aveţi curţi mândre de piatră,
Bată-ş Frâncii, caii-şi bată
Şi-nlontru să nu străbată.
Noi cu frâncii ne-am bătut
Şi înlontru am străbătut;
Noi cu Frâncii ne-am luptat
Şi înlontru am intrat" 1 0 .
Dintre alte imagini 1 1 care nu sunt cuprinse în varianta din 1 90 1 ,
remarcăm p e cea a prezentării fetelor în comparaţie cu merele, adică atât
fetele cât şi merele au aceeaşi soartă: merele după ce se coc se răresc, iar
fetele după ce cresc se mărită şi pleacă de la casele părinţilor:
" Aşa-i rândul fetelor
Ca şi rândul merelor:
Până-s mere măruţele
Stau rânduri pe crengurele;
Dacă prind a se roşi
Ele prind a se rări . "
Imaginea stropirii cu apă, ca semn al fertilităţi i vi itoare, este nelipsită
din cele mai multe variante transilvănene:
"Noi intrăm cântând în sat,
Toţi feciorii s-o sculat.
Sculaţi, feciori, şi veniţi
10 I. Sohorca, Datini . . . ,
11

Ibidem, p.

54.

p. 56.
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Cununa să ne-o stropiţi,
Că noi de când am plecat
Cununa ni s-o uscat,
Că noi de când am pornit
Cununa s-o veştej it.
Ieşiţi, feciori, cu râu
Că ni se uscă grâu.
Ieşiţi, feciori, cu apa
Că se uscă Cununa" .
De asemenea, lipseşte urarea adresată de fete gazdei, din finalul
ritual ului, în care se urează nu numai sănătate gazdei, dar şi o recoltă bogată
pentru anul viitor:
" Să trăieşti, gazdă, găzdiţă,
Eu îţi închin, o copiliţă,
Eu îţi închin cu aiest pahar,
Dumnezeu cu mare har,
Cel ce înfloreşte florile
Şi porneşte morile,
Uscă fănul cu soare,
Coace grâul cu răcoare,
Viaţă bună dumitale.
Noi grâul l-am secerat
Căsenii 1-o adunat.
Dintr-un spicIasă-un otic,
Dintr-o mânăO mierţă plină.
Fii, gazdă, cu voie bună
Pe astă mândră cunună;
Să fii, gazdă, veseloasă
Pe-astă cunună frumoasă" 1 2 .
Balada " Meşterul Manole" este culeasă de Iustin Sohorca d e la Lupu
Man în 1 924 şi publicată de Ion Taloş în 1 962 1 3 . De remarcat este faptul că
toate variantele din Valea Rodnei au ca punct de pornire această localitate
de unde, fie prin cunoscători sângeorzeni ai baladei mutaţi în altă parte, fie
prin simpla circulaţie a baladei, s-a extins spre satele învecinate. Dacă
observăm că din cele cinci variante întregi şi zece înregistrări audio
fragmentare, numai două sunt din alte localităţi, aj ungem la concluzia că
centrul de iradiere al acestei balade este Sângeorz-Băi.
12

13

Ibidem, p. 58.
1. Taloş, Balada Meşterului Manole

.

. . , p.

30-3 1 .
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Un cercetător 1 4 al baladelor populare româneşti arată că motivul
"
"j ertfei zidirii a fost cercetat cu stăruinţă abia după al doilea Război
mondial, subliniind că "meritul îi revine lui Ion Taloş, care adună din
centrul şi nord-vestul Transi lvaniei un număr apreciabil de variante ridicând
suma lor totală la nu mai puţin de 1 60 (în versuri şi proză) " . To.t acelaşi
cercetător, ridicându-se împotriva acelora care au susţinut că numai
colecţiile tipărite sau manualele şcolare au dus la apariţia unor creaţii
folclorice în alte zone decât cele consacrate, arată că " nu considerăm că
jertfa zidirii a trebuit să aştepte manualele sau alte mij loace de difuzare
modernă, ca motivul baladesc să fi e acceptat în spaţiul semnalat", aducând
argumentul, demn de luat în seamă, al unor modele care au existat în
Transilvania.
Variantele din Sângeorz-Băi circulă atât sub formă de baladă, cât şi
sub formă de colindă. Dacă aplicăm acestui motiv consideraţiile de la
"
"Mioriţa - colind - vom aj unge la concluzia exprimată despre această
baladă, şi anume că " referindu-ne astăzi la Mioriţa" trebuie ştiut fără
"
înconjur, cu privire la marea-i şi minunata-i geneză, că mai înainte a fost
colindul! (subl.ns.). Î nainte de a se ivi (abia în ultimele veacuri) cântecul
moldo-valah al Mioriţei " , cu mult înainte s-a născut, începând din părţile
"
de sus ale Transi lvaniei (foarte plauzibil începând cu zona cuprinsă între
munţii Rodnei şi ai Călimanului) şi răspândindu-se treptat spre toate zările
pământului românesc "povestea cântată din străvechiul colind al
păcurarilor" 1 5 • Susţinem şi noi că la început a fost colindul " , adică arătăm
"
că la început a fost forma de colind şi apoi cea de baladă; acest aspect ne-ar
duce la ideea că locul de formare al acestei balade este zona identică cu cea
de formare a colindului " Mioriţei " .
Varianta lui Iustin Sohorca se înscrie în cadrul mai general al
variantelor transi lvănene, aducând, atât compoziţional cât şi artistic, unele
elemente aparte care conferă acestor variante un caracter distinct; acest fapt
este semnalat şi de Ion Taloş 1 6 şi anume că " integrate versiunii româneşti a
baladei, variantele transilvănene aduc o mare varietate atât în privinţa
obiectului construcţiei la care se referă, a localizării acţiunii, cât şi în aceea a
numărului zidarilor şi a numelui căpeteniei lor" .
Vorbind despre variantele transilvănene, Ion Taloş făcea următoarea
remarcă "dacă am elimina episoadele de la început şi de la sfărşit din
variantele muntene-moldovene, ne-ar rămâne o baladă care nu s-ar deosebi
în multe privinţe cu nimic de variantele din Transilvania" . Acest lucru ne
1 4 Gh. Vrabie, Eposul popular românesc, Bucureşti, 1 983, p. 7 .
1 5 ALI. Amzulescu, Repere ş i popasuri În cercetarea poeziei populare, Bucureşti, 1 989, p.
67.
1 6 I.Taloş, op. cit p. 43.
..
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demonstrează că nucleul de fapte importante din toate baladele româneşti
despre " motivul zidirii " e acelaşi, demonstrând totodată unitatea tematică a
acestor balade.
Trecând la comentarea variantei culese de lustin Sohorca 1 7, vom
observa un început care nu e asemănător cu al variantelor muntene sau
moldovene, varianta someşeană introducând alte elemente care de la început
elimină elementele de natură socială:
" Pe marginea Dunării
Mere mierla cu puii,
Pe la pod, pe la fruntari
Nouă popi , nouă zidari,
Douăzeci de meşteri mari.
Foaie verde de-arşinic
La pod mare de zidit.
Frunză verde din Bănat,
Podul lor în loc n-o stat".
Nu ne surprinde numărul mare de meşteri zidari sau de popi, ci
faptul că aceşti " douăzeci de meşteri mari " lucrează la "pod mare de zidit",
ceea ce ne duce spre variantele sud-dunărene unde meşterii au de construit
un pod şi nu o mănăstire.
Ajunsă în acest moment al subiectului, rezolvarea vine din partea
meşterului mare cu numele de Petrea care-i sfătuieşte să se culce şi să-i
spună fiecare a doua zi ce-a visat; deci, lipseşte motivaţia materială sau
teama de pedeapsă, fiind în joc mândria lor de meşteri mari capabili să
realizeze o construcţie cu orice preţ.
După ce le spune visul său " cine cu prânzu-a veni, /Dimineaţă c-a
sosi/ Eu în zid că !-oi zidi " , le cere celorlalţi meşteri să plece acasă şi să-i
spună soţiei sale, Maria, să nu se grăbească a doua zi cu prânzul. Măsură de
prevedere sau de încercare a destinului?
Meşterii , întâlnind pe soţia meşterului mare, îi spun tocmai
contrariul:
" Hai Marie, draga mea,
Vai, Petrea ţi-o poruncit
Cu prânzul să te păzeşti,
Dimineaţă să soseşti.
Cu prânzul nu ti-i păzi
Dimineaţă nu-i sosi,
Vai, da mare scârbă-i fi ".

17

Ibidem, p. 47.
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Spre deosebire de variantele muntene, din această variantă vedem că
soţia meşterului mare are copil mic de care se va îngrij i înainte de a pleca cu
mâncare la soţul său:
"Pruncuţ mic că şi-a scăldat,
În leagăn că 1-o culcat,
La Petrea mi-o alergat" .
Ca şi celelalte variante someşene, mc 1 varianta culeasă de lustin
Sohorca nu conţine cele trei obstacole, pe care soţia meşteru lui trebuie să le
învingă pentru a ajunge la el, ci numai unu l :
"Dă, Doamne, u n spin î n cale
Doară ea s-o-mpcedeca
Şi prânzu mi 1-a vărsa
Şi-napoi că s-a-ntuma,
Eu o lună aş răbda
Şi nemica n-aş mânca" .
Din momentul în care meşterul mare îi spune soţiei sale " Dac-oi găta a
prânzi/ Prinde-te-oi şi te-oi zidi" , balada are în centrul ei pe soţia zi darului cu
tot zbuciumul ei. În acest fel se face deplasarea atenţiei de la primul zidar la
soţia lui care, la început este surprinsă de atitudinea zidarului dar, dându-şi
seama de gravitatea lucrului, ea sfârşeşte într-un bocet, ceea ce dovedeşte că
" având în centrul lor pe primul zidar şi sfârşind cu episodul creşterii
copilului de către forţele naturii, variantele din Transilvania dobândesc un
caracter predominant liric" .
Finalul baladei este un bocet de mamă îndurerată pentru copilul ei
rămas orfan şi totodată o invocare a divinităţii de a face " din două coaste-a
mele/ S-a face leagăn din ele" pentru că atunci :
"Când vântu mi-a trăgăna
Leagănu s-a legăna,
Pruncul meu mi s-a scula
Ş-or veni oi de la munte,
Mândre, dalbe şi cornute
De paltin s-or scărpcina
Şi la prunc că s-or pleca
Ş-a gâni că-i maică-sa.
Pruncuţu' a suspcina
Ş-a spune cui 1-a-ntreba:
Tată am şi mamă n-am.
Tata este cum mai este,
Mamă n-am nici de poveste" .
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Aj unşi la sfărşitul succintei analize a baladei someşene despre jertfa
zidirii, ne dăm bine seama că aceste balade nu-şi merită locul în grupa
baladelor familiale " Despre curtea feudală" aşa cum le-a repartizat Al. 1.
Amzulescu, cele transi lvănene neavând nimic comun cu curtea feudală a
vreunui domnitor român; ele trebuie aşezate, la o nouă analiză, într-un
capitol aparte care, cu îndreptăţire, s-ar putea numi " Jertfa zidirii " . Dacă am
spune că ele s-au născut în Transilvania, de unde, trecând munţi i, au ajuns în
Muntenia sau Moldova, de unde au primit anumite aspecte sociale, luate din
realităţile timpului şi că acele transilvănene ar fi mai vechi, am greşi prea
mult?
Dacă primele lui culegeri erau de folclor propriu-zis, ultima culegere
este de "Datini şi obiceiuri populare vechi şi noi" . Folosirea cuvântului
"
" noi trebuie înţeleasă nu în descoperirea vreunui obicei nou în comuna sa
natală după al doilea Război mondial, ci acest cuvânt desemnează modul
cum sunt receptate de comunitatea din comuna sa vechile datini şi obiceiuri
tradiţionale. Culegerea din 1 957- 1 959 se referă numai la comuna sa, fără a
face referiri la modul de prezentare a diferitelor datini şi obiceiuri din alte
"
localităţi, arătând că va expune " numai datinile laice , lucru de care nu va
ţine cont în scrierea lucrării sale; el surprinde şi obiceiuri le de la moarte sau
naştere.
Încă de la început, autorul îşi exprimă durerea pentru că datinile
" acelea din trecut, în mare parte sunt abandonate, iar celea din prezent sunt
menţinute, dar mult modificate şi simplificate " 1 8.
Vorbind despre naştere 1 9 , culegătorul ne dă interesante informaţii
despre femeile ce-i vor fi de aj utor tinerei neveste în acest moment
important al vieţii, cum sunt: moaşa asistentă, moaşa de coşarcă, nănaşa,
fiecare dintre ele având, mai ales în trecut, un rol bine determinat.
Trecând peste rolul moaşei asistente, care în trecut era o femeie mai
bătrână şi pricepută în acordarea aj utorului la naştere, ne vom opri la rolul
moaşei de coşarcă, femeie pe care nu o întâlnim în toate localităţile Văii
Rodnei. Rolul acestei moaşe de coşarcă este atât spiritual cât şi economic.
" În toate timpuri le, imediat după naştere, această moaşă fiind înştiinţată, se
grăbeşte să umple o cană cu apă curată, în care introduce un mănunchi de
busuioc împodobit cu bucăţele de flori, aleargă la preot să-i " facă
apa"(agheazma). Cu această apă vine la lăuză căreia îi dă să bea puţin, îi
stropeşte cu busuiocul în chip de cruce părul, hainele şi în mod deosebit
nou-născutul; tot astfel stropeşte vasul în care s-a depus " locul " fătului.
Vasul acesta este îngropat de către tatăl familiei în cel mai retras loc din
grădina casei " . Observăm aici îmbinarea unor practici reli gioase (stropitul
18

19

Iustin Sohorca, Datini . . . ,
Ibidem, p. 1 1 - 1 3 .
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cu agheazmă) cu unele practici, am putea spune, precreştine (îngropatul
vasului cu " locul" fătului în cel mai retras loc din grădina casei). Î n această
fază rolul moaşei de coşarcă nu se rezumă numai la atât, ci rolul moaşei de
"
coşarcă este de a aproviziona, la început aproape zilnic, lehuza cu alimente
mai alese şi cu băutură (ţuică îndulcită şi apă fiartă). Aprovizionarea se face
pe tot timpul lehuziei " .
Nănaşa este de cele mai multe ori nănaşa de cununie, iar rolul ei
acum " este restrâns la contribuţia aprovizionării lehuzei cu alimente", dar va
avea un rol mai important la botez.
Iustin Sohorca nu uită să ne redea un obicei şi datină rămase demult
"
în negura trecutului, al uitării şi abandonări i, acela că lehuza, după naşterea
şi botezarea nou născutului, nu ieşea în lume timp de 40 de zile, ci stătea în
casă, isprăvind lucruri de gospodări e. Tot în acele zile, se abţinea de la orice
contact cu soţul său, căci se considera ca necurată.
După scurgerea celor 40 de zi le, nevasta se spăla curat, îşi aşeza în
regulă " stelba" cozi lor de păr pe cap, îşi împacheta nou născutul în
legănuţul portativ şi se ducea la preot să-i citească dezlegările cuvenite
(molitva) de curăţire" .
Un eveniment important în viaţa familiei este botezul 2 0 , pe care
Iustin Sohorca îl descrie în amănunţime şi pe care-I redă din perspectiva
timpului, de la cele mai vechi informaţii pe care le are până la desfăşurarea
evenimentului din vremea sa.
Nu ne vom opri asupra modalităţii de înregistrare a nou-născutului în
evidenţele administrative, ci vom insista asupra botezului religios care, deşi
pare că este acelaşi peste tot, în ansamblul său ritualul prezintă unele
particularităţi pe care Iustin Sohorca ştie să le remarce. El readuce în prim-plan
două dintre participantele la actul naşteri i : nănaşa şi moaşa de coşarcă, care
parcurg un adevărat ritual în afara celui religios. Acestea două "în ziua
stabilită, se prezintă cu coşărcile şi cu trăistuţele de " procuţ " (covor n.n)
doldora de plăcinte, fripturi, de neînlocuita horincă" dreasă şi alte bunătăţi
"
la casa familiei în sărbătoare, unde procedează la pregătirile ce se
obişnuiesc a se face înaintea botezului " .
Iustin Sohorca remarcă, în comuna sa, trei feluri de botezuri pe care
le redă cu amănuntul.
Primul este botezul obişnuit făcut de preot la biserică din care vom
evidenţia câteva aspecte definitori i, aşa cum le-a cunoscut autorul : "Moaşa
de coşarcă, nănaşa, împreună cu mama copi lului . . . îl scaldă, îl primenesc şi
îl înfaşă în scutece curate; apoi, dacă este fecior, îl înfăşură în o cămaşă de
sărbători a tatălui, iar dacă este fată, în una de-a mamei sale " .

20

Ibidem, p. 1 3 - 1 5 .
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Dusul copilului la preot şi întoarcerea lui acasă au nişte norme
stabilite din vechime, cele două participante având roluri diferite, astfel: "La
dusul la preot copilul este purtat pe braţul stâng de către moaşa de coşarcă,
iar nănaşa duce lumânarea de botez înfăşurată în pânză albă ( cca. l m)
subţire, legată jur-împrejur cu faşă împletită în 2-3 din tort de lână albă şi
neagră. Faşa poate fi o fundă de culoare albastră sau altcum, numai roşie nu,
căci fata înfăşată cu această culoare, când va fi mare, va păţi ruşine".
Ca la orice eveniment important în colectivitatea românească,
urmează petrecerea după întoarcerea de la biserică.
Având în vedere că orice nou-născut trebuie botezat, deci încreştinat,
în cazuri deosebite se face şi alt fel de botez, considerat de Iustin Sohorca
"al doilea fel de botez " care " este botezul săvârşit pe pântecele femeii «În
stratul facerii». Astfel de botez se face când moaşa asistentă observă şi
constată că fiinţa ce va să se nască este debilă în aşa măsură încât este în
pericol de moarte. Cu degetele mâinii drepte apasă uşor pe pântecele
pacientei în chip de cruce de trei ori rostind formula: Te botez în numele
Tatălui şi al Fiului şi Spiritului Sfănt, de eşti de parte bărbătească, cu
numele de Ioan, de eşti de parte femeiască cu numele Maria (aluziuni la
Ioan Botezătorul şi Ia mama lui Cristos) " .
Al treilea fel de botez este cel care are la bază credinţa în strigoi.
Când
se
întâmplă ca o femeie necinstită să nască copil prin avort provocat,
"
nej ustificat, criminal, mort sau omorât şi îngropat, sau aruncat în mod
clandestin în vreun loc îndosit, era credinţa că se prefăcea în strigoi sau
moroi. Se mai credea că în miezul nopţilor din aj unul mari lor sărbători
bisericeşti, sufletele acestor nefericite făpturi, care răspândeau groază, frică
şi teroare plângeau şi strigau, cerând botezul şi aj utorul să se mântuiască de
suferinţele neodihnei în care se zbat" . Comparând cele relatate de Iustin
Sohorca în 1 957 cu cele menţionate de Ion Bama în 1 932 2 1 , vedem aceeaşi
concepţie populară despre existenţa strigoilor, cu deosebirea că Ion Bama
tratează această credinţă mai pe larg.
Spectacolul nunţii i-a atras pe toţi cei care s-au ocupat, mai mult sau
mai puţin, de datinile şi obiceiurile populare. Nunta românească de pe Valea
Rodnei redă multe din ritualurile şi manifestări le comune pe tot spaţiul
românesc, dar cu toate acestea, " există un anume timbru, o atmosferă care
denotă că este vorba de o nuntă de pe Someş şi care oglindeşte condiţiile
specifice şi particularităţile acestei arii, sau ale unor localităţi anume"22 ,
recunoscându-se că nunta someşeană are particularităţi specifice unei
anumite localităţi. Tocmai acest lucru îl pune în evidenţă lucrarea lui Iustin
21

Ms. 346, Material folcloric cules de Ion Ba ma, înv. director in comuna Maieru, jud.
Năsăud, pentru Arhiva de folclor a Academiei Române, Cluj , p. 1 6.
22
Ion Apostol Popescu, Prefaţă la Oraţii de nuntâ. Bucureşti, 1 979, p. 3 5 .
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Sohorca2 3 , arătând la început că, la ţară, acest eveniment era privit cu multă
seriozitate de comunitatea întreagă : "o judecau pe toate laturile, drămăluiau
viţa şi "nemşugul " , luau în considerare starea materială a fiecăruia şi
posibilităţile de a face faţă cheltuielilor legate de facerea nunţi i " .
În descrierea nunţi i, Iustin Sohorca se dovedeşte a fi un atent
observator şi un bun cunoscător al acestui ritual, nu numai în activităţile
premergătoare nunţii, dar şi în ceea ce priveşte rolul " actori lor" care iau
parte la acest spectacol. Astfel, "mirele îşi alegea dintre feciorii din comună,
neamuri şi prieteni, un «fecior de împărat», «un stegar», 4-6 «colăcari>>
călări şi un anumit număr de tineri, care erau un fel «de gardă>> pe lângă
steag. Î şi mai designa câteva «druşte>>.
Steagul era simbolul că mirele era «fecior holtei>>. El mergea însoţit
de garda sa, de colăcarii călări şi cu lăutarii de <<scotea>>, pe rând, de la
casele lor, întâi pe mire şi invitaţii săi, a doua oară pe mireasă cu invitaţii ei,
pe urmă pe nănaş cu invitaţii lui . Pe fiecare convoi îl însoţea până la
biserică, unde se contopeau" .
Acestea erau persoane invitate şi erau la dispoziţia mirelui, dar şi
mireasa îşi desemna suita sa compusă din "chemătoare" şi " druşte" , dintre
care cel mai important rol îl aveau chemătoarele care " aj utau miresei la
cusutul alesăturilor cu mătasă şi mărgele, a cămăşii mirelui pe care acesta o
îmbrăca şi o purta la cununie. Tot astfel, o aj utau la " alesul " unei cămăşi,
care se oferea ca dar nănaşei " .
Cămaşa care se dă ca dar naşei este un element specific
Sângeorzului, pe care nu-l întâlnim în alte comune de pe Valea Rodnei.
De un deosebit fannec şi rigurozitate este descrierea miresei 24 ,
aducând unele elemente pe care le vom întâlni doar aici. " Semnele
distinctive ale miresei erau părul capului pieptănat l ins, despărţit cu o cărare
la mij loc şi împodobit la început într-o singură coadă pe spate, prevăzută la
vârf cu o fundă. După ce această fundă era «răpită>> de feciorul de împărat,
pieptănătura părului era modificată în aşa fel ca ambele părţi ale capului din
dreptul tâmplelor până la ceafă, în două codiţe subţiri numite «cosiţe».
Grosul părului, din ambele părţi ale capului era împletit în două cozi lungi,
trase la ceafă şi încrucişate şi era adus şi fixat cu fire de lână roşie în jurul
capului în formă de cunună, numită «stelbă». Pieptănătura aceasta era făcută
după ce feciorul de împărat îi răpea funda din vârful cozii şi era semn că de
acum înainte ea nu mai avea dreptul de a purta fundă roşie în păr.
Peste stelbă, de-a curmezişul capului, de la o ureche la cealaltă, era
fixată în păr o fundă Iată cam de 3 cm din pânză groasă, cusută cu mărgele
de sticlă în diferite culori numită «hartă». La capetele bartei înaintea
23

24

lustin Sohorca, Datini . p. 1 6- 1 8 .
Ibidem, p . 20.
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.

269

www.cimec.ro

LIVIU P Ă IUŞ, SOLOM EA PĂ IUŞ

ambelor urechi avea struţuri (buchete) de flori arti ficiale, fixate pe o pană
lătuţă de culoare neagră, numită «păuniţă».
La gât avea şiruri de mărgele diferite şi o salbă de monede de argint
numită «talere», iar în degetul inelar de la mână, inel " .
Un element inedit este şi modul cum merg chemătoarele2 5 pentru a
invita cunoscuţii la nuntă, element întâlnit iarăşi numai la Sângeorz-Băi.
" Când chemătoarele erau trimise la invitarea nuntaşilor, pe stradă mergeau
două câte două şi avea fiecare câte un colac mărişor, găurit la mijloc. Prin
această gaură îşi treceau una mâna dreaptă, cealaltă mâna stângă, în care
ţineau, desfăşurată, câte o năframă roşie şi câte o legătură de busuioc" .
Aceste chemătoare, fete mari nu copile mici, erau numite de către mireasă,
fără plată şi ele aveau rolul de a chema în ziua nunţii, din nou nuntaşii, căci
aceştia mai fuseseră chemaţi de către o persoană angajată cu plată de părinţii
mirilor. "Cu săptămâni înaintea cununiei, părinţii mireteilor angaj au cu
plată . . . câte o persoană, bărbat sau femeie, ca invitatori " care "aveau ca
semn distinctiv un colac atârnat la cingătoare şi o botă împodobită cu o
petea roşie cu bucheţele de flori naturale sau arti ficiale. Invitarea o făceau
simplu, fără ceremonie" .
Era o deosebire între chemătoarele miresei şi colăcarii mirelui care
erau trimişi să facă invitaţiile la nuntă. Invitaţi ile acestora se făceau printr-o
invitaţie în versuri, aşa cum le întâlnim în documentele mai vechi ale unor
culegeri. Acest obicei de a invita în versuri la nuntă, atât cel de către
persoana angajată în acest scop, cât şi de chemătoare sau colăcari, era
dispărut la data când lustin Sohorca îşi nota datinile şi obicei uri le, dar
culegătorul l-a cunoscut pe la începutul secolului nostru, probabil înaintea
celui de al doilea Război mondial, când obiceiul era în floare.
De altfel, o variantă mult scurtată şi modemizată va da Cicerone
Theodorescu în lucrarea sa2 6 .
Spre deosebire de alte zone din Valea Rodnei, unde steagul de nuntă
este făcut cu o săptămână înaintea nunţi i, Iustin Sohorca arată că "în seara
premergătoare zilei de cununie, în casa mirelui era o scurtă petrecere cu joc,
pentru tineret, numită «la steag». La această petrecere, în afară de feciorii şi
fetele, <<treabălăi», erau bine văzuţi şi alţi i, căci petrecerea era ca o seară de
adio a mirelui de la holteire. Înainte de începerea jocului se proceda la
facerea steagului şi la« îmbrăcatul pomului»" 27 .
Vorbind despre nunta cu pom, vom observa o deosebire faţă de
informaţiile lui Ion Bama din comuna vecină, în sensul că pomul de nuntă

25

Ibidem, p. 20.
Cicerone Theodorescu, op. cit
2 7 Iustin Sohorca. Datini . . , p. 2 1 .
26

. .

p.

35.

.
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este organizat în cinstea nănaşilor şi reflectă bogăţia celor care organizează
nunta.
Un actor cu un rol deosebit de important în ritualul nunţii este
feciorul de împărat2 8 , care este un fel de sol special al mirelui şi era trimis
"
la mireasă cu o anumită mi siune şi să se infonneze de stadiul pregătirilor la
ieşirea la cununie " şi, odată aj uns la casa miresei, rostea o oraţie-salut şi "se
apropia de mireasă căreia îi răpea funda (peteaua) de mătasă din vârful cozii
părului şi o fixa în partea stângă a pieptului său, pe care o păstra până la
miezul nopţii, când i-o restituia.
După o scurtă zăbavă, se reîntorcea la mire cu raportul de cele
văzute şi isprăvite, apoi iarăşi revenea la mireasă, lua loc la masa de
despărţire" . Tot el era cel care : lua mireasa de mână şi, flancată de
"
chemătoare, urmată de druşte, ieşeau din casă şi se încadrau în convoiul care
era acelaşi ca la ieşirea mirelui " .
Un aspect2 9 din ritualul nunţii îl găsim consemnat în forma sa
arhaică şi avea loc la casa miresei - căci în noaptea dintâi nunta se desfăşura
în casa miresei - unde ,.Convoiul era aşteptat şi întâmpinat de starostele
miresei, postat în uşa de la intrare şi de două neveste tinere, dintre care una
ţinea între genunchi o cofă cu apă şi un mănunchi de busuioc, iar cealaltă o
farfurie adâncă, cu boabe de grâu .
După sosire se fonna grupul numit: «stropirea cuscri lom cu grâu.
Jucătorii se înşirau în jurul nevestelor, postaţi în curte, aproape de intrare. În
frunte era nănaşul, după el tatăl m irelui şi al miresei, deveniţi acum
«cuscri», după ei veneau tineri i căsătoriţi cu lumânări le aprinse, apoi
stegarul urmat de fec iori . . . Stegarul sm ucea steagul în ritmul cântării
încercând, totodată, să spargă cu coada rudiţei steagului, farfuria cu grâu! şi
să smulgă cofa cu apă pe care nevestele le apărau cu îndârjire, căci altcum
erau de ruşine.
Toţi din grup ţineau poala hainei di ntre neveste în aşa fel ca să poată
boabele
de grâu, pe care nevasta le arunca şi picuri i de apă, stropiţi cu
primi
busuiocul, de cealaltă nevastă" .
Urmează apoi, înainte de a intra în casa nunţi i, o discuţie naivă,
hazlie între starostele mirelui şi starostele miresei 3 0 , discuţie-oraţie care
reface imaginea cu tânărul împărat (mirele) plecat în lume să găsească o
flori cea:
A nost tânăr împărat
De dimineaţă s-o sculat,
Faţă albă şi-a spălat,
"

28

Ibidem, p. 23-25 .
29 Ibidem, p. 27-28.
30 Ibidem, p. 29-30.
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Lui D-zeu s-a rugat,
Haină nouă a-mbrăcat,
Oşti mari o adunat,
Aleşi din cei mari,
Tăţi feciori de ginărari .
S-o suit pe-un cal
Ca Ducipal,
S-a înălţat în scări
Şi s-a uitat în zări,
Făcea ochii roată
Şi s-a uitat în lumea tătă.
Mirele pe aici o umblat
Şi-a văzut în grădină o floricea
Şi-o mânat c-o sapă de argint
Să scot floriceua din pământ,
Să i-o dau cu o crenguţă
Ca să-i fie numai lui drăguţă.
Că mirele în ias' noapte
Are s-o sărute
Că ştii şi d-ta bine
Că nu le mai porunceşte nime.
Ş-o mai văzut în altă grădină
Altă floare, p ângă ea roată
Câţi spini,
Câte rădăcini,
Cât o pădure de neagră şi deasă,
De când ea să năcăj eşte
Să o rărească,
Să poată intra în pădurea cea deasă !
Şapte zile fără şase
De când am plecat de-acasă
Cu al nost tânăr lăudat
Multă lume am umblat.
Ş-am umblat noi multă lume
Ş-am văzut câte-o minune,
Care toate ţi le-oi spune.
Fiţi, nuntaşi, cu voie bună
Că ce v-am spus şi ce voi spune
Să credeţi că nu sunt glume.
Noi din biserică când am ieşit
O babă înainte ne-o ieşit
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Şi aşa ne-o spus:
Mereţi din casă-n casă,
Oricine ce v-ar spune
Să nu vă pese.
Unde-ţi vedea ieşind
Din casă doi-trei bătrâni
Cu măciuci ridicate,
Cu gurile căscate
Să nu vă fie frică de ei
Că-s numai nişte mişei .
Da nouă nu ni-i frică
De cei cu măciuci ridicate,
Ni-e frică de voi,
Cei cu gurile căscate,
D-avem puşti şi pistoale
Să le folosim mai târziu
La nevestele voastre-ntre picioare" .
Un element interesant este că, după schimbul de replici dintre
starostele mirelui şi starostele miresei, se face un schimb de năfrămi pe care
cei doi miri le-au cumpărat fiecare pentru soacra sa, ca simbol al unirii pe
toată viaţa a celor doi tineri, aşa cum reiese din urarea starostelui miresei:
"Aceşti doi tineri să se unească,
Împreună să trăiască
Ca primăvara cu vara,
Ca toamna cea bogată.
Să-şi fie dragi unul altuia
Ca ţâţa-pruncilor,
Ca otava-junci lor,
Ca mărul roş-copiilor,
Ca vinarsu-popilor,
Ca jocul-fetelor"3 1 .
Nu lipsite de interes sunt notaţiile asupra mâncărurilor3 2 care se
puneau pe masă pentru care "se tăia viţel, 3-4 cârlani sau mioare, mai multe
găini şi raţe. Din carnea osoasă de viţel şi din cea de cârlani (mioare) se
pregătea tocană, din carnea de pe spatele de porc, amestecată cu muşchi de
viţel, se pregăteau găluşte umplute cu păsat de mălai, mai rar cu orez. Din o
parte de muşchi de viţel se pregăteau fripturi, iar din găini zămurile şi
fripturi. În zămuri se pregăteau toşmagi " .
3 1 Ibidem, p. 3 1 .
32 Ibidem, p. 3 1 -34.
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Aceste mâncăruri se puneau la masă numai către miezul nopţii căci,
în trecut, notează lustin Sohorca: " La început (deci în urmă cu mulţi ani) se
puneau numai pâine şi sare, ca îmbucături între pahare " .
În timp ce lumea mânca mai exista obiceiul, notat de culegător, ca
taraful să fie chemat la o masă de către o femeie mai bătrână, văduvă, care
"
în ritmul unei cântări, îşi descrie viaţa, bună sau rea, şi da sfaturi tinerilor
cum trebuie să trăiască ca să fie fericiti " .
În prima noapte a nunţii 33 mir�asa oferea daruri nănaşilor, pe care le
ducea starostele şi constau dintr-o pereche de desagi şi doi colaci. Starostele
le oferea nănaşilor însoţiţi de o oraţie:
" Faceţi-mi o ţâr' de drum
Până la nănaşu bun,
Faceţi-mi o ţâr' de cale
Până la nănaşa mare.
Nănaşi mari, să fiţi voioşi
Pe doi colăcuţi frumoşi,
Pe colaci şi pe dăsagi
Să vă fie finii dragi .
Da dăsagii-s în lătunoi
Şi-i daţi la fini înapoi,
Că dăsagii îs ţesuţi bine,
1-a pune-n spate la mire
Şi le-a pune-o aţişoară
Şi-o duce cu ei la moară,
Şi le-a pune băieraş,
Şi-a mere cu ei în oraş,
Le-a pune o aţă neagră,
Trei băieţi într-o desagă.
În desaga dinainte
S-o pune-o ţâr' de merinde
Şi-a ieşi afar' din sat
Să ştie că-i însurat" .
Acestea erau momentele mai importante pe care le notează lustin
Sohorca în prima noapte a nunţii, care avea loc la mireasă.
A doua noapte de nuntă3 4 avea loc în casa mirelui, unde nuntaşii nu
mai erau chemaţi de chemătoare, ci invitaţii nu se prezentau în convoi, ci
"
familii singuratice sau în grupuri mici " şi găseau pe mese numai pâine cu
sare şi cu băutură. După ce se adunau mai mulţi nuntaşi , "starostele slobozea
nunta, invitând nuntaşii să mânânce rostind următoarele:
33

34

Ibidem, p. 34.
Ibidem, p. 35-40.
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Aici de cum am sosit
Tare bine ne-am simţit,
Că la mese ne-am aşezat
Şi-am băut şi am mâncat.
Pită cu sare-am îmbucat,
O seamă ne-am cam îmbătat.
Şi-am strigat şi am cântat
Ba am şi jucat,
Dar o noapte bună de ne-o luat
Noi am uitat,
Tot aşa şi de mâncat.
Dar tinerii şi nănaşi i ce s-au socotit ?
Socăciţelor le-au poruncit
Să puie mâncările la încălzit,
La mesele noastre să le puie
Ca oastea lor să mănânce şi să beie,
Nici unul flămând şi setos să nu rămâie,
Pentru aceia: poftiţi şi luaţi
Şi mâncaţi
Vorbe slabe nu ne daţi .
Acestea-s cuvintele,
Să le rămâie numai blidele" .
Iustin Sohorca menţionează numai două jocuri la nuntă, pe care le
redăm pentru faptul că ele au di spărut din ritualul nunţii de astăzi; chiar dacă
un joc se mai păstrează, el este mult modificat. "După reînceperea veseliei
urmau câteva jocuri. Câteva perechi de nuntaşi mai tineri, bărbaţi, dar mai
multe neveste, prinşi de mij locuri jucau pe loc în cerc, în ritmul unei hore,
jocul numit "B ărbunc " (cei trei paşi săltăreţi se făceau la dreapta şi la stânga
alternativ) . . . Dar cel mai obişnuit joc era " Someşana" : de mână şi urmată de
învârtită. Acest joc (de mână n.n.) constă din mai multe perechi de bărbaţi şi
femei, înşirate una după alta, bărbatul ţinând cu mâna dreaptă, mâna stângă
a femeii şi înaintează făcând, în ritmul muzicii, 5 paşi săltăreţi înainte şi 4
înapoi. Jocul era însoţit de diferite strigături care puteau fi de dor, de veselie
"
sau glumeţe" . Regretăm că nu a fost descris şi partea a doua a " Someşanei
adică învârtita.
În această noapte nănaşi i primeau din nou daruri, dar acestea erau
mai consistente "doi colaci, o pereche de dăsagi, o cămaşă femeiască, o
pereche de ciubote femeieşti şi în cazul de faţă (deci dacă se hotăra ca nunta
să fie cu pom) un pom împlântat într-un colac mai mare, rotund, împodobit
cu diferite figurine şi împrej muit cu o cunună de flori " pe care le ducea tot
starostele nănaşilor, cărora le striga:
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"Deschideţi-mi voi drumu
Să mă duc la nănaşu,
Să nu steie nime-n cale
Până la nănaşa mare.
Nănaşi mari, să fiţi voioşi
Pe doi colăcuţi frumoşi,
Pe colaci şi pe dăsagi
Să vă fie finii dragi .
Mireasa s-o socotit
Pânză albă-a curăit
Şi-o cămaşă-o pregătit
Aleasă cu mărgeluţă
Să fie naşei drăguţă,
Dar pânza-i cu lătunoi
Ş-a da-o finii-napoi.
Mirele ce se socoate:
Să cumpere naşii ciobote,
Dar ciobotele-s prea moi
Le-a da finului-napoi
Să le-ncalţe-a ei finuţă
Că îi pare că-i desculţă.
Fă-te, naşule, voios
Pe-aiest pom mândru, frumos
În colac mare-mplântat
Cu turtiţe îmbrăcat,
Cu mărgele-nfăşurat.
L-om pune noi pe o masă,
Ţi !-om duce toţi acasă,
Tot cântând şi chiuind,
Starostele alduind" .
După adunarea darurilor care, în trecut nu erau numai în bani, ci pe
lângă aceştia se mai dădeau "şi o vită tânără, alţii pe lângă bani promiteau
anumită măsură de bucate, zile de arat, lucru cu carul etc . " , urmau
strigăturile la găină, dar care erau începute de către staroste:
" Uitaţi-vă, oameni, bine
Ce jigane hâdă vine,
Luaţi puşca s-o-mpuşcaţi;
0-mpuşcaţi între picioare
C-acolo-i carnea mai moale
S-o-mpuşcaţi pe la genunce
C-acolo-i carnea mai dulce.
276

www.cimec.ro

Iustin Sohorca - etnografşi folclorist

Uitaţi-vă, oameni, bine
Ce dihane mare vine,
Nu ştiu găină-i ori pui,
Crică-o prins-o de pe grui ;
Nu ştiu găină-i ori cioară
Or fi prins-o pe la moară,
O mâncat mălai din ciur
De-aceea-i subţire-n c . . .
Cu picioarele-o plăcintă
O murit înăbuşită,
Cu mărgele le grumaz,
Vă feriţi şi n-o mâncaţi.
Foaie verde de tri foi,
Hai socăciţă-napoi
S-o-mpărţim noi amândoi''.
Relevantă ni se pare descrierea plecării spre casa nănaşilor a
nuntaşilor, odată ce ia sfârşit şi nunta35 . "În frunte mergeau nevestele cu
spatele înainte, urma masa cu pomul purtată de patru bărbaţi de patru laturi,
starostele cu găleata cu apă şi busuiocul, tânăra pereche cu lumânările
aprinse, urmată de nănaşi, stegarul cu steagul desfăşurat, însoţit de feciorii
steagului şi de colăcarii descălecaţi, taraful de lăutari, cortegiul fi ind
încheiat de un şir de bărbaţi. Întreg cortegiul avea faţa către pom şi toţi
înaintau tropotind în ritmul unei cântări, executată cu foc de taraf.
Cei patru (care duceau masa cu pomul) tropoteau şi înaintau purtând
masa în semicercuri, la dreapta şi la stânga, iar cei cu beutura cinsteau pe
unii trecători întâlniţi, sau pe uni i, care ieşiţi pe la porţi, priveau curioşi
cortegiul-raritate al nunţi i cu pom " .
Dacă mirele nu purta semne di stinctive ale trecerii într-o altă
categorie socială, mireasa, după ce era despodobită de însemnele de mireasă
"purta sovonul, împodobit cu floricele artificiale şi mărgeluţe-ace cu
gămălie. Sovonul era o fâşie de borangic alb, lung cam de 2-2,5 m ,
înfăşurată, împletită fixată pe capul ei în mod artistic, având forma şi
aspectul unui turban.
Sovonul era semnul că mireasa a trecut de la fetie la neveste. Ca
nevastă, tânăra putea să se " veselească" în sărbători sau la diferite ocazii,
afară de înmormântări, căci sovonul era o haină de voie bună . . .
Din loc în loc, cam la 1 00 de paşi, cortegiul era oprit şi starostele
stropea cu busuiocul ud, uşor, pe toate patru părţi le pomul alduind, repetat
de patru ori zi când :
Sănătos pom frumos
35

Ibidem, p.42-43.
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Şi pe faţă şi pe dos
Scrisă-i faţa lui Cristos.
Precum eşti gătit pă masă
Aşa să fii lângă Sfăntul Tănasă,
Sf. Tănasă să te aşeze-n rai
Lângă Sf. Nicolai . Amin " .
După ce ajungeau la casa nănaşilor, cei ce-l cinsteau pe nănaş, ca
semn de mulţumire pentru această cinste, primeau din colacul nănaşilor câte
o felie-două, câteva pahare de ţuică, iar nănaşa dezbrăca pomul şi oferea
nevestelor cu copii mici turtiţe, turte.
Aşa se încheie descrierea nunţi i la Sângeorz-Băi, aşa cum a
cunoscut-o îndeaproape Iustin Sohorca, cu amărăc iunea că "în prezent (deci
prin anii 1 95 7 n.n.) nunţile se desfăşoară într-o seară, abandonând multe din
datinile din trecut " .
Că multe dintre datinile şi obiceiurile nunţii din această localitate
erau abandonate în acea perioadă este dovedit de o altă descriere făcută, tot
în aceeaşi perioadă. Lipsa de implicare în viaţa comunităţii a acestei
persoane străină de tradi ţi ile locuitorilor de pe aceste meleaguri ne face să
dăm dreptate lui Tache Papahagi, care arată două dintre însuşirile unui
folclorist: " fie o abnegaţie spirituală şi fizică oarecum eroică în tendinţa de
explorare naturală şi liberă, fie, cel puţi n, un puternic dar cumpănit şi
obiectiv ataşament etic faţă de entitatea şi problemele ce le urmăreşte în
mod viu, la faţa locul ui, în însăşi realitatea lor" 3 6 .
Un ritual descris cu multă claritate şi precizie este cel al
înmormântări i 37 , care începe cu descrierea concepţiei poporului asupra
morţii, precum şi cu menţionarea tuturor practicilor populare cuprinse în
ritualul înmom1ântări i . Multe dintre acestea îşi au originea în practici
imemoriale, transmise din generaţie în generaţie până imediat după al doilea
Război mondial, când ofensiva autorităţi lor nou instaurate s-a dus cu o
fermitate ieşită din comun asupra acestora, considerate nocive şi dăunătoare.
Cu toate acestea, Iustin Sohorca le înregistrează în lucrarea sa. Una dintre
aceste datini este cea legată de măsurarea lungimii mortului, nu numai
pentru a se săpa groapa pe măsură, ci şi pentru că " lungimea cadavrului este
măsurată de urmaşi pentru pregătirea din ceară a «luminii trupului» şi de
gropar pentru săparea gropii. Lumina trupului se încolăceşte pe un fund de
oală de lut, se aşează la capul mortului şi se aprinde când sună clopotele" .
Această lumânare are rolul de a proteja pe cei ai casei de stafia
mortului. Credinţa populară susţine că mortul s-ar putea întoarce în casa de
unde a plecat ; astfel, "în timpul prohodului, oala pe care a fost lumina
36

37

Tache Papahagi, Poezia liricâ popularâ, 1 967,
Iustin Sohorca, Datini . . , p. 44-49.
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trupului, se trânteşte de se face cioburi, iar lumina se l ipeşte de o margine a
sicriului şi arde în tot decursul prohodului . După înmormântare, lumina
aceasta se aprinde în trei seri consecutiv în camera mortuară, pentru ca
urmaşii să nu se teamă de stafii " .
Ca în multe zone ale ţării noastre, moartea tinerilor necăsătoriţi are
un ceremonia! deosebit faţă de celelalte înmormântări prin faptul că aceasta
este "transformată" într-un fel de nuntă. În locul steagului se aduce din
pădure un brad care " simbolizează căderea şi nimicirea unei vieţi tinere" . El
redă textul cântat în um1a bradului, aşa-numitul " verş al buhaşului " .
"Acest buhaş de brad
O crescut tot supărat
C-o ştiut c-a vini-n sat
La j ele şi la bănat
Cu crengile la uscat
Ş-a fi bătut în pământ
La un capăt de mormânt
Ca s-arate tuturor
Că-n groapă este-un fecior,
Ca să ştie lumea tătă
Că-n groapă este o fată" .
În cuprinsul descrierii ritualului înmormântării, el notează puţine
bocete; cele mai multe vor fi cuprinse la sfărşitul lucrări i, la capitolul
"Poezii populare" .
Un obicei di spărut din zona noastră, dar consemnat de Iustin
Sohorca în lucrarea sa este distribuirea colăceilor " de sufletul morţilor,
copiilor" sau darurile ce se dau groparului . " Una dintre fine, nepoate etc.
postată în dreapta sicriului predă peste mort alteia, postată la stânga, 2-3
trăistuţe de procuţ cu «pupureii» (colăcuţi mici) care vor fi distribuiţi
copiilor prezenţi şi celor întâlniţi pe drumul către cimitir. Tot astfel se predă
o coşarcă neacoperită, în care este o găină vie, un colac, o oală cu apă şi 9
pupurei în care sunt înfipte monede. Toate acestea se vor da groparului . Cu
apa din oală, groparul se spală pe mâini după terminarea îngropării " .
Vorbind despre "pomanele mortului", el le aseamănă cu vechile
obiceiuri romane. " Acest obicei datează din timpuri le cele mai vechi,
originea lui găsindu-se, probabil, la străbuni i noştri în libaţiunile şi jertfele
pe care le ofereau pentru îmblânzirea sau îndestularea anumitor zeităţi, sau
în credinţa că prin mâncările oferite «de pomană» (gratuit) de sufletul
mortului, acesta va avea în «cealaltă lume» har îmbelşugat înaintea
sufletului şi a lui O-zeu " .
Atent observator al terminologiei legate de această ocazie, autorul
notează şi unele noţiuni, aşa cum le înţelegea poporul la acea dată:
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" Văduv sau văduvă este persoana rămasă stingheră după moartea
soţului sau soţiei .
Văduvoi este un văduv în etate mai înaintată.
Rămăsoi este un văduv îmbătrânit, rămas neînsurat. Tot astfel este
numit şi un fecior bătrân, devenit bărbat, rămas neînsurat.
Vădancă este o fată sau orice femeie liberă, necăsătorită, care a
născut un copil nelegitim, numit «şpuri » " 3H .
În concepţia lui lustin Sohorca, ca şi a locuitori lor someşeni,
"
"
"cununa grâului este " un fel de clacă de fete dar, lucru nemenţionat în alte
lucrări, această muncă "însă era retribuită (plătită cu bani) " . Acest fapt
deosebeşte " cununa grâului " notată de Sohorca de celelalte localităţi
someşene, unde ea era recompensată cu o petrecere după terminarea
seceratului .
Descrierea desraşurării ritualului este cea cunoscută, cu menţiunea
că stropirea cu apă se făcea nu numai pe parcursul deplasării de la holdă la
casa gospodarului, dar şi în curtea acestuia de membrii fami liei sau chiar de
vecm1.
În partea a II-a a lucrări i sale, lustin Sohorca se ocupă de unele
activităţi tradiţionale ale acestei zone, prima pe care o tratează fi ind
"3
" Oieritul 9 , arătând că "între îndeletnicirile sătenilor noştri munteni,
agricultori din neam în neam, pe lângă lucrarea pământului, a fost şi este
creşterea vitelor, îndeosebi creşterea oilor, căci locuri le muntoase de pe aici
sunt în cea mai mare parte potrivite păşunatului cu oi " . Remarcă, de
asemenea, că "îngrij irea oi lor se face conform cerinţelor fiecărui anotimp,
legându-se, nu de date fixe din calendar, ci mai nou de preajma anumitor
sărbători ce coincid cu actele ce trebuie îndeplinite" , confirmând încă o dată
că pentru ţăranul român au rămas din timpuri arhaice anumite sărbători
agrare ce au coincis cu anumite activităţi din calendarul pastoral, peste care
s-au suprapus sărbători creştine; însă ţăranul a apreciat rolul practic al
acestor sărbători, ştiind că, de exemplu, în aj unul sărbătorii celor 40 de sfinţi
"
" oile încep a rata , la Sângeorz "oile sunt mulse prima dată. O parte din
laptele obţinut se consumă în familia proprietarului, iar cea mai mare parte
se dă săracilor, sau celor ce nu au oi " şi tot la această sărbătoare " poporul
angajează personalul care urmează să îndeplinească lucrările de vară la
viitoarele stâne" , deci pe crescătorul de oi . Importanţa sărbătorilor
respective se rezumă în primul rând la ceea ce a moştenit de la străbuni
pentru buna creştere a oilor şi apoi vine latura creştinească.
Personalul unei stâne se compune din: baei, păcurari, stărpar,
strungaş, ca personal permanent la care se adaugă aj utorii bacilor care
38

Ibidem, p. 52.

3 9 Ibidem,

p.

6 1 -67.
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servesc de la băgatul oilor pe- brânză până la Sânpetru (Sf Petru şi Pavel) cu
o retribuţie de cea. 5 0-60 kg. caş, urdă şi unt. Un rol deosebit îl au, pe lângă
aceştia: Stăpânii de păcurari . Atribuţiile lor sunt: angajarea păcurarilor,
"
ţinerea la curent a evidenţei oi lor din boteiele de sub grij a lor, colectarea
taxelor de păşunat de la proprietarii asociaţi ilor, vărsarea sumelor la caseria
Sfatului Popular, îngrij irea ca păcurarilor să li se achite la timp drepturile
cuvenite. Pe scurt ei au atribuţiuni mai mult de ordin administrativ. Stăpânii
de păcurari nu sunt retribuiţi de la stâne, ei au favorul şi dreptul ca toamna
boteiele de oi să staţioneze 2-3 săptămâni pe locuri le lor de pe hotar, cu
scopul de a-şi tomni " locul " .
"
Ca şi în alte sate de pe Valea Somcşului, autoru l face deosebirea
dintre stână" , care este o asociere a proprietari lor de oi pentru păşunatul
"
oilor pe o vară, şi mutare" , care este casa stâni i, clădită cu bâme cioplite
"
"
rudimentar. . . cu dimensiuni le interioare de 4x6 m. Acoperişul este construit
pe corni şi leţuri cu îndoiele"(un fel de draniţe)" .
"
Celelalte construcţii necesare stânii, enumerate de Sohorca sunt:
"Comamicul este construit pe patru stâlpi înalţi de 3 -4 m, fără pereţi, ci
numai cu pod . . . Pe podul său se depun caşii la scopt" şi se păstrează şi alte
"
alimente . . . Sărceaua este un grup de 3 -4 cruci înalte de 2-2,5 m. cu două
rânduri de braţe . . . De braţele acestea se agaţă «storcătorile» cu caşii şi urda
proaspătă (verde) ca să se scurgă din ei tot zărul, înainte de a se depune în
comamic . . . Strunga este un teren îngrădit cu «răslogi» sau «crepelniţi» de
brad, având formă rotundă" .
Sculele şi uneltele necesare bunei funcţionări a unei stâne pentru
traiul păcurari lor şi prepararea produselor din laptele de oaie se numesc cu
un termen general cuble " . Ele sunt: căldări lc de aramă; budăcile din doage
"
de lemn; găleţi le pentru mulsul oi lor şi pentru aducerea apei; şterţul este o
"
rudiţă lungă cam de un metru, prevăzută la un capăt cu crenguţe subţiri de
brad. Acesta serveşte la agitarea zărului ce fierbe în căldări, din care se
extrage urda" ; hârzobarul este un cerc cu ceva mai larg decât gura
"
budăcilor. Interiorul său este prevăzut cu un rociu, asemănător cu acela al
pescarilor, împletit din fire de lână. El serveşte la sprij inirea străcătorilor de
pe gura budăcilor, în care sunt caşii şi urda proaspătă, pentru ca să se scurgă
zărul " ; străcătorile (pronunţarea populară a cuvântului strecurători);
fedeleşul un vas din doage, rotund, de di ferite dimensiuni, înalt de 1 5-20
"
cm, închis ermetic . . . În fedeleş se păstrează laptele acru, jântiţa, chiagul
ş.a" ; cupa şi felea vase făcute la strung cu capacitate de 2-4 litri " ; Iaera
"
făcută la strung rotundă, de mărimi diferite, având capac mobi l. În ea se
"
ţine brânza sărată şi sare măruntă" ; lingura mare (găvan, scafă) folosită la
luarea zerului sau a l aptelui dintr-un vas în altul; carâmb u l " este o bucată de
lemn de brad . . . serveşte la măsuratul laptelui muls de proprietari " .
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Să remarcăm faptul că, deşi ne aflăm într-o perioadă de intensă
propagandă ateistă (anul 1 959), din viaţa colectivităţilor româneşti nu au
putut fi scoase unele practici religioase cum este rugăciunea şi afumarea
oilor înainte de a fi mulse pentru măsurarea laptelui când "bac iul dă unui
strungaş un ceaunaş cu jar şi cu tămâie sfinţită, care înconjoară de trei ori
strungile şi poporul. După afumare, tot poporul cu faţa spre răsărit, în capul
gol, ascultă cu evlavie rugăciunile făcute de baei şi bat trei mătănii ".
Ultima datină pe care o descri e Iustin Sohorca în lucrarea sa este
legată de "întâia zi de arat"4 0 pe care o dă în întregime pentru faptul că ea a
dispărut cu desăvârşire în prezent.
"Î n dimineaţa ieşirii prima dată cu plugul la arat, se mai îndeplineşte
următorul ceremonia! : înaintea boi lor (înjugaţi la carul în care au fost puse
cele necesare aratului n.n.) gospodina casei pune o cofă plină cu apă
proaspătă, pe care cofă aşează o pâine proaspătă, de grâu sau de mălai,
coaptă în ziua premergătoare şi reazimă şi o secure.
Pe o tavă sau pe o farfurie pune jar cu tămâie sfinţită.
Gospodarul încunjură de trei ori carul, afumând totul cu fumul de
tămâie, aşezând la urmă farfuria pe pâinea de pe cofă.
În timpul cât mai arde şi mai iese fum din tămâie, toţi căsenii retraşi
puţin mai la o parte, cu faţa spre răsărit, îngenunchează şi rostesc diferite
rugăciuni.
După ce tămâia este arsă şi nu mai afumă, jarul este aruncat în apa
din cofă, pe care apă gospodarul o anmcă peste boi şi securea peste car.
În fine, gospodina rupe bucăţele din pâine, distribuindu-le tuturor,
dând din ele şi boilor.
Terminate fiind toate pregătirile, cu un ultim "Doamne, aj ută"
gospodarul cu mâna pe proţap, însoţit de aj utorul său "pogoniciul ", pleacă la
arat" .
Folclorul poetic cules de Iustin Sohorca cuprinde balade şi poezii
lirice pe care el le grupează astfel:
" De la nr. 1 - 1 4 sunt povestitoare;
De la nr. 1 5-44 sunt de dor;
De la nr. 45-55 sunt satirice;
De la nr. 5 6-79 sunt hazlii, iar a 80-a este revoluţionară"4 1 .
Din această clasificare a celor 80 de piese folclorice culese de Iustin
Sohorca ar reieşi că primele 1 4 piese sunt balade, dar această clasi ficare nu
rezistă la o studiere atentă. Prima piesă, căreia i-am da titlul primului vers
"Pe cel deal, pe cel colnic " , este o variantă la tipul "Tineri îndrăgostiţi
40
41

Ibidem, p. 70.
Ibidem, p. 92.
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înfrăţiţi după moarte" . Interesant ni se pare locul unde va fi îngropată fata
după moarte:
"În uşa bisericii
Că ea mândru a răsări :
Crenguţă mândră de vie,
S-a-ntinde peste chilie.
S-a- ntinde şi-a-ncrengura
Cu măru s-a-mpreuna
Şi-or trăi totdeauna.
S-a mira toată lumea
Ce plăteşte dragostea"42 .
Poezia " Colo-n jos între hotară" este o variantă a cunoscutei poezii
cu acelaşi titlu, cu deosebirea că în această variantă nu plânge o pasăre
străină ci "o copilă străină" care, întrebată de cuc care este cauza pentru care
plânge, aceasta îi spune că, murindu-i mama, tatăl său însurându-se:
"Altă maică mi-o luat
Când mă cheamă la mâncare,
Lacrimile-mi curg vale;
Când mă cheamă să mă culc,
Ies afară şi mă cânt"43 .
Remarcăm dintre poeziile de dor şi jale44 doar câteva:
"Lelişoară, gură dulce,
Lasă-ţi dorul să se culce,
Că di-asară-i tot pe-afară
Şi mă tem să nu-l scap iar,
Că odată l-am scăpat,
Nicăieri nu 1-a aflat
Pân' la curtea dorului
Unde stau porţi le-nchise,
Mândrele pe table scrise" .
" Peste Someş, peste tău
Ard două lumini de său.
Ziua plouă, noaptea ninge,
Nimic nu le poate stinge,
Numai inima când plânge" .

42 Ibidem, p. 7 1 .
43 Ibidem, p. 74.
44

Ibidem, p. 74-79.
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" Cine nu-i mâncat de rele,
Să nu mai cânte de j ele
C-a lui hore nu mai mere,
Să mă lase să cânt eu
Că-s mâncată de mult rău;
Mâncată de rele grele,
Ca iarba de miorele;
Mâncată-s de rele multe,
Ca iarba de oi cornute" .
Cele 40 de bocete ce completează lucrarea, Iustin Sohorca le împarte
în cinci grupe după cei care le practică:
"- bocete cântate de copiii care se despart de părinţi,
- bocete cântate de soţii rămaşi văduvi,
- bocete cântate de părinţii copiilor,
- bocete cântate de fete la înmonnântarea unor tineri necăsătoriti,
- bocete cântate de vecinele, finele. nepoatele etc . decedatului" 45 .
Bocetele, prin tonalitatea lor, se apropie de lirica de j ale (dacă nu
cumva ar trebui chiar acolo aşezate într-o clasi ficare), deosebirea constând
în faptul că ele se adresează direct fiinţelor pierdute. Multe dintre ele fiind
improvizaţii de moment, nu aj ung la un nivel înalt al expresivităţii artistice.
În capitolul despre descântece4 (' Sohorca înregistrează câteva care
merită redate pentru ineditul lor, cum este credinţa că anumite "babe
meştere" luau laptele de la vaci "mulgând meliţa ori un scăunel " şi rostind:
" Ceaş, Ruj ană, ciaş, Joiană,
Dă-mi laptele tău,
Dă-mi groştiorul tău
Că eu ţi-oi da tărâţe cu sare,
Otavă de mâncare,
Cum voi n-aţi avut
Şi nu-ţi avea,
V iţeii voştri i-oi înţărca,
Să vă fie mai drag la noi ca la voi " .
Totodată ne sunt prezentate unele practici efectuate de către
gospodari împotriva " luării manei " de la vaci, cu rădăcini în negura
veacurilor:
" 1 . Când vaca fată pentru prima dată, gospodarul îi găureşte vârful
coarnelor, în care introduce porţiuni mici de tămâie, sare, piper, usturoi şi
cărbuni.

45

46

Ibidem, p. 1 04.
Ibidem, p. 1 1 0-1 1 1 .
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2. Tot pentru imunizarea vacilor care fată prima dată li se dă să
lîngă, deodată cu tărâţele îndătinate, şi un ou de puică neagră şi nouă feluri
de boabe (grăunţe): de cucuruz, grâu, ovăs, secară, orzoaie, floarea soarelui,
sâmburi de bostan şi de chimen.
3. Pentru anularea efectului luatului manei, de la orice vaci, se
«spurcă» laptele de «tălhăriţa babă meşteră» prin aceea că, în fiecare
dimineaţă, gospodina îi unge cu un băţ ambii pinteni ale picioarelor
dindărăpt cu puţin excrement" .
Un mod special de tratare al boli lor este cel privind tratarea diareei
copiilor, procedeu pe care l-am mai întâlnit şi în alte lucrări 47 , care se
desfăşoară astfel, "mama copilului împreună cu baba săpau oblic într-un
răzvor de pe coasta unui deal un mic tunel. Una se posta la gura de sus, alta
la gura de jos a tunelului, iar copilul îmbrăcat cu cămaşă nouă era trecut de
trei ori prin tunel de la una la cealaltă la comanda: «dă-mi-1 mie» şi «na-ţi-1
ţie». Pe urmă copilul era dezbrăcat de cămaşă, care era vârâtă în tunelul ce
.�8
era d-aramat peste ea .
Sătenii lui Sohorca cred că "prin cihărăniile" (locuri sălbatice)
munţilor sunt şi există zâne şi "mama pădurii "4 9 .
Credinţa în existenţa acestor vietăţi ale munţilor şi-o bazează pe
diferite întâmplări povestite de alţi oameni mai bătrâni, care au fost implicaţi
în anumite întâmplări pe care nu şi le pot explica în alt mod. Oamenii
bătrâni ştiu să facă deosebirea între cele două făpturi : Zâna, în concepţia
"
locuitorilor sângeorzeni, este "o femeie goală înfăşurată în părul propriu
care răpeşte tinerii ciobani din somn şi-i duce într-o locuinţă pe muntele
Pietrosul. Cei răpiţi scapă de zâne dacă nu vorbesc cu zâna şi nici nu
mănâncă nimic patru zile.
Spre deosebire de zâne " fata pădurii este o făptură monstruoasă
goală şi ea, acoperită cu părul propriu şi e foarte puternică. Nimic nu-i
rezistă, fiind în stare să rupă cu uşurinţă chiar şi un lanţ de fier" .
De fata pădurii se puteau apăra cu cureaua din cioareci sau cu
brăcinarul, cu care cel ameninţat de fata pădurii reuşea s-o lege. Acest
remediu împotriva fetei pădurii îl întâlnim în mai multe zone de pe Valea
Someşului, datorită faptului că aproape toate localităţile de la Năsăud
(inclusiv şi Năsăudul) au munţi de păşunat în masivul Rodnei , lucru care a
dus la păstrarea unitară a acestei credi nţe.
Prin multitudinea de aspecte descrise în culegerea sa, Iustin Sohorca
completează tabloul vieţii spirituale a locuitorilor Văii Someşului . Lucrarea
este cu atât mai merituoasă deoarece a fost scrisă într-o perioadă de
•

:: A.l.�andrea, Folclorul medical românesc comparat, Bucureşti, 1 999, p. 1 92-394.
Iustm Sohorca. Datini , p. 1 1 3 .
. . .

49

Ibidem. p. l l 6.
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dezaprobare şi de con<;lamnare a oricăror mani festări populare româneşti.
Multe dintre aceste aspecte din viaţa spirituală a locuitorilor Văii Someşului
vor rămâne pentru generaţiile viitoare şi datorită lui Iustin Sohorca, care,
fără a avea un plan dinainte stabilit şi fără să i se ceară sau pentru gloria sa,
a căutat să înregistreze fapte ce se întind pe o perioadă de peste o sută de ani
în urmă.
La un sfert de veac după Ion Bama, lustin Sohorca reuşeşte să redea
aspecte dintr-o localitate învecinată cu cea a lui Ion Bama, aducând în
tezaurul spiritualităţii româneşti date inedite, aspecte noi sau variante ale
folclorului poetic popular românesc.
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O VARIANTĂ A MOTIVULUI "DON JUAN "
Î N ZONA ILVELOR

Dan Prahase
Moto :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De ce
Tu, mort cum eşti, în zale-mplătoşat,
Te-ntomi la-al lunii licăr, sluţind noaptea,
Iar noi, bufonii firii, dîrdîim
Împresuraţi de gînduri cari întrec
Hotarul sufletelor? Pentru ce?
Au rost acestea? Să răspundem cum?
(William Shakespeare, Hamlet [I, 4) ) 1 •
Într-o lucrare anterioară2 am discutat una dintre frumoasele legende
din zona folclorică a judeţului Bistriţa-Năsăud, şi anume Legenda
Beneşului, unde era abordată tema pactului cu diavolul. În studiul de faţă ne
propunem să discutăm o altă legendă extrem de interesantă din aceeaşi zonă
folclorică şi să scoatem în evidenţă o figură ce apare des în daimonologia
românească precum şi în miturile şi creaţii le universale: strigoiul. Legenda
despre care este vorba se numeşte Doi feciori beţi şi apare în varianta lui
Ovidiu Bîrlea3 .
Să vedem care este conţinutul legendei . Doi feciori petrec împreună la
crâşmă şi se îmbată. Se hotărăsc să meargă la şezătoare dar, drumul până acolo
fiind lung, se decid să-I scurteze luând-o prin cimitir. Se împiedică de-o
cruce iar unul din ei cade şi-şi zdrobeşte nasul. Furios şi beat, el dă cu
piciorul în monnântul la care era pusă crucea şi-1 blestemă pe cel îngropat
acolo, spunându-i că dacă nu va fi în seara următoare cu el la masă să
mănânce dintr-un blid, să-I arunce afară pământul până în înaltul cerului şi
să nu-l primească înapoi4. Cu aceste vorbe pleacă la şezătoare, unde petrec;
apoi pleacă acasă fără a-şi mai aminti blestemul rostit în cimitir.
William Shakespeare, Hamlet. prinţ al Danemarcei. În: Teatru, voi 1, 1 97 1 , p. 3 1 7-495.
2 Dan Prahase, Legenda B e neşului. Pactul cu diavolul-Între istorie. reprezentări .folclorice
şi literatura cul((i. În: Arhiva Someşană, Seria a III-a, nr. 1 , 2002, p.327-367.
3 Ovidiu Bîrlea, Antologie de proză populară epică, voi. III, 1 966, p. 235-240.
4 ibidem, p. 235.
1

287

www.cimec.ro

DAN PRAHASE

În seara următoare, după ce mama feciorului care blestemase aşezase
cina pe masă, se aude un ciocănit la uşă şi îşi face apariţia un fecior mare,
galben ca şi ceara, îmbrăcat cu haine cu care se îmbracă mortul şi cu obiele
de pânză în picioare5 . El salută şi se aşează la masă nepoftit de nimeni,
amintindu-i feciorului-gazdă de blestemul său. Familia din casă se sperie.
După cină, strigoiul (deja îl putem numi aşa! ) îi spune flăcăului că trebuie să
vină cu el şi, în ciuda rugăminţilor părinţilor şi fraţilor acestuia, îl face să
iasă în întunericul din curte. Când rudele flăcăului ies rapid cu lampa în
curte, cei doi dispăruseră.
Deodată, băiatul şi strigoiul se pomenesc într-o grădină foarte
frumoasă, cu tot felul de peri şi de meri în faze diferite de evoluţie: unul
înflorea, altul se cocea. În mij locul grădinii era o făntână frumoasă, iar
deasupra ei era un păr care avea nişte pere frumoase, galbene şi dulci ca
mierea (deşi băiatul nu le gustase încă!). Strigoiul îi recomandă să mănânce
pere de acelea şi să bea apă din făntână iar apoi, dacă n-are ce să facă, să
doarmă. Apoi el pleacă. Feciorul face întocmai iar după un timp este trezit
de strigoi. Acesta îi spune pe nume (numindu-1 Larion). Băiatul era convins
că dormise două-trei ceasuri, dar strigoiul îi spune că a dormit o sută de ani !
Larion, exprimându-şi dorinţa de a mai sta acolo, mănâncă iar pere şi bea
din acea apă, iar apoi se plimbă şi doarme. Din nou este trezit de strigoi
care-i spune că a mai dormit încă o sută de ani . Din nou doreşte să mai
rămână şi iarăşi mănâncă pere, bea apă, se plimbă şi doarme (două-trei
ceasuri după opinia sa). Strigoiul îl trezeşte şi-1 anunţă iarăşi că a dormit
încă o sută de ani . Apoi îi propune varianta de a rămâne pentru totdeauna pe
acest tărâm, spunându-i că nu va avea grij i şi că va mânca, va bea şi se va
distra ca şi până acum. Dacă însă Larion va dori să plece, strigoiul îl
avertizează că, deoarece au trecut trei sute de ani de când e plecat, s-au
schimbat foarte multe lucruri : casa părintească nu mai există, oamenii din
acele locuri vorbesc deja în altă limbă (de fapt este altă naţie de oameni) şi
nimic nu mai este din ce a lăsat el ia plecare6 . Larion nu vrea să creadă asta,
iar strigoiul îi spune că-I va duce înapoi dar, dacă-! va întreba cineva ce s-a
întâmplat cu el în aceşti trei sute de ani, să nu spună decât persoanei care se
va angaj a că-I va îngropa şi că-I va înmormânta. Flăcăul acceptă şi se
trezeşte deodată în locul de unde plecase. Acolo constată că strigoiul a avut
dreptate, deoarece găseşte o altă naţie şi o altă limbă. Arătând probabil
deosebit de acei oameni (era frumos, tânăr şi voinic), aceştia îl întreabă unde
a fost timp de trei sute de ani. Larion, amintindu-şi de avertismentul
strigoiului, refuză să spună oricui, afirmând că va povesti celui ce-l va
îngropa. Apoi caută în actele şi registrele aşezări i şi găseşte, în cataloagele
s

6

Ibidem, p. 235.
Ibidem, p. 236-238.
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de acum trei sute de ani, nume de oameni pe care îi cunoscuse. Preotul din
acea comună se angajează să-I îngroape şi să-1 înmormânteze el, dacă-i va
povesti ce s-a petrecut cu el. Larion acceptă şi, stând pe scaun faţă în faţă cu
preotul, începe să-i relateze prin ce a trecut de când a plecat la crâşmă şi
apoi la şezătoare şi până la stărşit. Pe măsură ce povesteşte, el îmbătrâneşte.
La tem1inarea narării întâmplărilor, el arată ca un bătrân orb de trei sute de
ani 7 (dacă ne putem închipui cum ar arăta un asemenea om! ) şi, lăsându-se
uşor într-o parte, moare. Preotul, conform înţelegerii avute, îl îngroapă.
Astfel se stărşeşte legenda8 .
"!nf Precup Maria; Leşu-Năsăud; culeg. C. Z. în 1 2 noiembrie 1 957
în Bucureşti ; transe. O. B.; durata: 3 '45 " ; A. I . F., mg. 1 232 h.
Pov. o ştie «tata mn ' i-o povestit-o. Eram băiată. Tote el mn 'i le-o
spus.»"«)
După cum am amintit şi cu altă ocazie 1 0 , povestitoarea Maria Precup
avea porecla "Maria lu Pavel Precup " şi locuia în satul Leşu, raionul
Năsăud. Î n anul povestirii legendei avea vârsta de 3 1 ani, iar ca ştiinţă de
carte 6 clase primare. În ceea ce priveşte deplasările ei, a fost cam până pe la
Cluj , pe la Bistriţa, pe la Năsăud şi trecător prin satele vecine. Se remarcă
faptul că este o bună cântăreaţă, fiind cunoscută şi în afara ţinutului datorită
concursuri lor echipelor de amatori 1 1 •
Înainte de a începe discutarea propriu-zisă a legendei, vom face o
analiză a originii şi sensului cuvântului strigoi.
Mai întâi ar trebui explicat înţelesul unui alt termen, şi anume
daimon. El provine din termenul grec daimon ce însemna geniu sau spirit
(care poate fi vizibil sau invizibil, protector sau distructiv).
Conform lui Romulus Vulcănescu, strigoii fac parte, împreună cu
moroii, făpturile necurate şi spiriduşii, din anthropodaimoni (adică daimoni
de rang uman) 1 2 .
Să vedem provenienţa cuvântului strigoi. Romulus Vulcănescu
consideră că termenul strigoi ar proveni din limba latină, şi anume de la
termenul striga care poate să însemne bufniţă, fermecătoare, duh necurat.
Striga îşi stripa pe timpul nopţii numele sau îi chema pe nume pe cei pe care
dorea să-i piardă. Romulus Vulcănescu mai sugerează că acest nume
(striga) este, probabil, indo-european. Şi tot el afirmă, reluându-1 pe
Dimitrie Cantemir în Descriptio Moldaviae, că striga ar proveni de la
termenul grecesc mpfy).'l care, în 1 7 1 4, însemna în Moldova ca şi Ia români
7

Ibidem, p. 238-239.
Ibidem, p. 240.
9 Ibidem, p. 240 .
10
Dan Prahase, op. cit. , p. 33 1 .
11
Ovidiu Bîrlea, op. cit. , p. 350.
1 2 Romulus Vulcănescu, Mitologie română, 1987, p. 296-297.

8
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termenul striga, adică o vrc{jitoare bătrână care, utilizându-şi puterea
drăcească, îi omoară pe noi-născuţi fără a se şti în ce chip 1 3 .
Tot cu acest cuvânt (striga) este denumit fluturele cel mai mare din
Europa. În acest sens, Gheorghe F. Ci auşanu ne info � ează că in Bucovina
striga se numeşte: Strigă de noapte, Strigoiul nopţii, Buha ciumei şi Capul lui
Adam . Numele folosit în Moldova este Strigă de noapte. În Ţara Românească
era denumit: Strigă, Cap-de-mort, Capul-m01ţilor, Cap-de-moarte şi
Suflet-de-strigoi, iar în Transilvania Fluturul-morţii. În Ungaria este
denumit Cap-de-mor/4. Este un fluture mare, alb-gălbui, iar în Vâlcea este
denumit strigâ. Există credinţa că este metamorfoza unui suflet de strigoi
care caută să vadă cui îi va suge sângele noaptea.
Discutând provenienţa cuvântului strigoi, Victor Kembach
sugerează termenul latinesc strigosus care înseamnă descărnat şi aminteşte
pasărea numită strix; aceasta este o pasăre fabuloasă care apare în
superstiţii le romane. Seamănă cu bufniţa şi în timpul nopţii suge sângele
pruncilor aflaţi în leagăn. Kembach aminteşte şi cuvântul grecesc mpiy�
15
care mseamna cucuvea .
Valeriu Bălteanu apreciază termenul strigoi provenind din latinescul
striga şi însemnând strigoaie, vrăjitoare. EI afirmă despre cuvântul strigâ că
a fost atestat în texte din secolul XVI, dar nu ar fi avut semnificaţie pe teren
magic. Mai susţine, de altfel, că termenul strigă face proba unui fenomen de
transfer terminologie, deoarece iniţial acest cuvânt era înregistrat în 1 5 86 ca
având sensul defiinţă mitofolclorică1 6 .
Theodor Burada - reluat de Romulus Vulcănescu - crede că termenul
strigoi este general la ramura dacoromână precum şi la macedoromâni, în
timp ce la meglenoromâni se întâlneşte termenul de vampir1 7.
Claude Lecouteux consideră două înţelesuri pentru cuvântul
românesc strigoi: ! . sensul de vrăjitoare, atunci când este cazul unor femei
care sunt în viaţă; 2. sensul de oameni întorşi din moarte. În acest din urmă
caz avem de a face cu oameni care par morţi sau cu cadavre care nu se
descompun, aceasta putându-se explica în două feluri : a.) fie pentru că au
două suflete, unul bun, care a părăsit corpul în momentul decesului, şi unul
rău, care a rămas; b.) fie pentru că sufletul a revenit în corp la şase
săptămâni, şase luni sau şapte ani după ce a avut loc momentul morţii. De
altfel, în legătură cu strigoii, Lecouteux face trimitere la lucrarea lui F.
A

-

Ibidem, p. 301 .
Gheorghe F. Ciauşanu, Superstiţiile popomlui român în asemănare cu ale altor popoare
vechi şi noi, Bucureşti, 200 1 , p. 1 43 .
1 5 V ic tor Kembach, Dicţionar de mitologie generală. Mituri. Divinitâţi. Religii, Bucureşti,
1 995, p. 59 1 .
16
Valeriu Bălteanu, Term inologia magică populară românească, Bucureşti, 2000, p. 29.
17 Romulus Vulcănescu, op. cit., p. 30 1 .
13

14
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Karlinger şi E. Turczinski, intitulată Rumănische Sagen und Sagen aus
Rumănien, apărută la Berlin în anul 1 982 1 8 •
Victor Kembach defineşte strigoiul ca fiind un mort dematerializat
care este condamnat să rătăcească noaptea prin lume, şi-1 consideră sinonim
cu fantoma. Etemmu era numele pe care babilonienii îl dădeau oricărei
fantome, având sensul de spectru al mortului (adică ceea ce considerau ei că
supravieţuieşte corpului material). Însă, într-un alt sens, etemmu era
considerată şi părticica divină inclusă în om; acestui etemmu i se datorează
faptul că omul nu va fi uitat atunci când corpul i se va întoarce în ţărâna de
unde a provenit. Kembach mai observă şi că, în conformitate cu superstiţiile
de natură folclorică de peste tot, strigoii erau consideraţi morţii blestemaţi să
plece noaptea din mormintele lor spre a umbla prin lume 1 9 .
Definiţia lui Romulus Vulcănescu consideră strigoii ca fiind făpturi
mitice sexuate de ordin inferior. Ei joacă un rol de seamă în cadrul
daimonologiei române. Referindu-ne la superstiţiile româneşti, deosebim
două tipuri de strigoi, luând drept criteriu provenienţa lor, structura malignă
şi capacitatea pe care o posedă de a face rău oamenilor: strigoi viu şi strigoi
.
. .?Q
mort sau, mai exact om-stngoz ŞI mort-strzgoc .
Oameni - strigoi
Se consideră că omul poate să devină strigoi din naştere sau dintr-o
viaţă convertită la daimonism . Dacă provine din naştere, poate să fie copilul
unui strigoi sau al unei strigoaice. Fătul-strigoi se poate recunoaşte după
unele semne: dacă se naşte cu căiţă pe care nou-născutul o mănâncă îndată,
dacă un picior are copită, dacă şira spinării se termină cu o coadă cu păr pe
ea etc. Ajungând copil, el este rău, minte, fură, are plăcerea de a fi maliţios
etc. La maturitate, caracteristice strigoiului sunt: aspect general de spân,
prezenţa caninilor proeminenţi, prezenţa cozii, aspectul însângerat al
ochilor, răutăţile şi blestemăţiile pe care le pune la cale şi le face etc.
Strigoaicele au aceleaşi însuşiri ca şi strigoii, dezvoltarea fizică şi
comportamentală este similară acestora, dar sunt cu mult mai rele. Unele
dintre ele se transformă în vrăjitoari1 .
Altă sursă de provenienţă a strigoi/ar în viaţă: din fraţii lunatici
cărora le-a murit perechea şi dacă la moartea acestora n-au fost desfrătiti de
morţi şi înfrăţiţi cu alţi lunatici care se află în viaţă.
Ca existenţă în timpul vieţii, oamenii-strigoi se mani festau în
perioada nopţi lor. După ce se auzea primul cântec al cocoşilor în ceruri, la
miezul nopţii, în timp ce dormeau, acestor oameni-strigoi le iese sufletul pe
•

.

•

·

:: Claude Lecouteux, Vampiri şi vampirism. Autopsia unui mit. Bucureşti , 2002, p. 77.
20
21

VIctor Kembach, op. cit. , p.59 1 .
Romulus Vulcănescu, op. cit. , p. 301 .
Ibidem, p. 30 1 .
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gură şi, luând o înfăţişare de umbră umană, bântuie prin sat şi fac o groază
de blestemăţii : sperie şi pocesc drumeţii pe care-i prinde noaptea pe drum,
spurcă iantânile, răstoarnă lucrurile în gospodăriile pe unde trec etc. Când se
aude a treia cântare a cocoşilor în ceruri, la cântători, avea loc reîntoarcerea
sufletului omului-strigoi în corpul adormit. Ziua, oamenii-strigoi nu-şi mai
aminteau ce făcuseră în timpul nopţii22 .
Uneori, la miezul nopţii oamenii-strigoi se dădeau de trei ori peste cap
şi se prefăceau în oameni-fiare, oameni-lupi, oameni-mistreţi şi oameni-cai
şi înfăptuiau rele sub această înfăţişare. Victor Kembach remarca apropierea
pe care o fac unii cercetători între strigoi şi oamenii-lupi (termenul francez
este loup-garou, termenul german este Werwolf ). Aceşti cercetători au
inclus credinţa în strigoi
printre formele de lykantropie
(adică
23
transformarea omului în lup ). Legat de acest aspect, să menţionăm că în
Croaţia vampirul este denumit cu termenii vukodlak, ukodlak, vuk, termeni
formaţi pe baza cuvântului lup şi având înţelesul de blană de lup2./. Gabor
Klaniczay aminteşte pentru vârcolac termenii vukodlak, Werwolf (termeni
precizaţi în studiul de faţă), dar şi expresia maghiară kiildătt farka/5 .
Romulus Vulcănescu redă pentru vârcolac termenul bulgăresc vurkolaku26 .
Alfonso M. di Nola precizează numele · vârcolacului în slava veche ca
vulko-dlak (ceea ce ar însemna probabil lup-piele, adică acoperit cu blană
de lup). Tot el ne comunică termenul în limba rusă (volkulak) şi în limba
poloneză (wilkoalak). Termenul românesc vârcolac ar însemna eclipsă, iar
Alfonso M. di Nola afirmă că acest cuvânt atestă relaţia dintre lykantropie şi
mitologia lunară2 7 . Dar, deoarece ne-am îndepărta puţin de subiectvl lucrării
de faţă, nu vom mai dezvolta tema oamenilor-lupi, a vârcolacilor şi a
vampiri/ar. Claude Lecouteux abordează însă pe larg această temă28 .
Există şi situaţii când oamenii-strigoi hălăduiesc prin lume călărind
toiege vrăj ite, mături sau chiar păsări măiestre.
Trei sunt nopţile în care se considera că oamenii-strigoi se reunesc
ca în nişte faste valpurgice: în noaptea de Sân Toader, de Sân George şi de
Sântandrei. Simion Florea Marian afirmă că Sân Toader cade întotdeauna în

22
23

Ibidem, p. 301 -302.

Victor Kembach , op. cit. , p. 59 1 .
Claude Lecouteux, op. cit. , p . 73.
Gabor Klaniczay, Ruguri târzii în Europa Centrală şi Orientală. In: Robert Muchemb1ed
(coord.), Magia şi vrăjitoria în Europa din Evul Mediu până astăzi, Bucureşti, 1 997, p.
239.
Romulus Vulcănescu, op. cit. , p. 303.
A1fonso M. di No1a, Diavolul. Chipurile. isprăvile, istoria Satanei şi prezenţa sa
malefică la toate popoarele din Antichitate până astăzi, Bucureşti 200 1 , p. 73.
Claude Lecouteux, op. cit.

24

•
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,
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sâmbăta cea dintâi a Păresimilor sau a Postului Mare2 9 . În noaptea de Sân
Toader, oamenii-strigoi se transformă în caii de Sân Toader (sau caii lui
Sân Toader sau Sân-Toaderi) şi iau la rând şezătorile spre a pedepsi fetele
şi femeile care nu ţineau această sărbătoare. Simion Florea Marian relatează
numeroase credinţe populare despre aceşti cai3 0 ; în acest sens se poate
aminti şi contribuţia importantă a lui Adrian Fochi care, într-una dintre
lucrările sale, comentează motivul corespunzător indicativelor F. 5 1 7. 1 .6 ;
5 5 1 . 1 . 2; G. 303. 4. 5 . 3 . din clasificarea marelui catalog al lui Stith
Thompson, motiv cunoscut sub forma: Persoană cu copite de cal. Diavolul
are picioare de cal (Person with horse 's hoofs. Devii has horse 's foot. ) 3 1 .
Mircea Eliade îi descrie pe Sân-Toaderi ca pe nişte tineri cu picioare lungi şi
copite, având plete acoperite cu mantii, şi remarcă existenţa unui curios
2
raport mtre ei ŞI zane3 .
În noaptea de Sân George, oamenii-strigoi se prind în hore prin
văzduh în jurul turlelor dărâmate de biserici şi se crede că încing sarabande
în cimitire părăsite şi pe la răspântiile părăsite ale drumurilor. Tot în această
noapte, pe muntele Retezat se crede că se formau adevărate conclavuri
alcătuite din strigoi şi moroi ce veneau de departe, călare pe cozi de mături
şi pe limbi de meliţe. Antoaneta Olteanu aminteşte nu doar muntele Retezat
ca loc de desfăş�rare a sabaturilor strigoi/ar vii, ci şi munţii Godeanu!,
Ceahlău şi B ihor3 -' . Datini legate de activitatea strigoi/ar în noaptea de Sf.
Gheorghe relatează, printre alţii, Artur Gorovei 34 , precum şi -mai pe larg
Simion Florea Marian 35 .
În noaptea S fântului Andrei, oamenii-strigoi bântuie după voia lor
locuinţele oamenilor pentru a-i pedepsi. De altfel, Noaptea Sfântului Andrei
(noaptea de 29 spre 3 0 noiembrie) este denumită în popor Noaptea
Strigoi/ar. În această noapte, la hotare şi la răspântii de drumuri se încing
aprige bătălii între strigoii vii şi strigoii morţi, folosindu-se ca arme limbi de
meliţe şi coase3 6 .
Mortii - strigoi
Romulus Vulcănescu apreciază că, în ceea ce priveşte daimonologia
morţii, morţii-strigoi sunt cea mai reprezentativă categorie de strigoi.
A

29
3
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'

Simion Florea Marian. Sărbătorile la români, voi. I Bucureşti, 1994 p . 239-243 .
239-25 1 .
Adrian Fochi, Cîntecul epic tradiţional al românilor, 1985, p. 239-242.
�� Mircea Eliade, Ocultism, vrâjitorie şi mode culturale, Bucureşti, 1997, p. 105-106.
Antoaneta Olteanu, IP_osta�e ale m�l�.(icului în medicina r:zagică, Bucureşti, 1998, p. 43.
A.�r Gorove1, Credmţe ŞI superst1ţ11 ale poporului roman, Bucureşti, 1915, p. 3 1 1 .
Smuon Florea M �ri �n, Sărbătorii� la români, vo � . II, Bucureşti, 1994, p. 254-3 13.
Ivan Evseev, D1cţwnar de mag1e, demonolog1e şi mitologie românească, Timişoara,
1998, p. 304.
0

31

Ibidem, p.

34
5
36
3
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Morţii-strigoi sunt închipuiţi ca demoni malefici. Ca provenienţă a lor, avem
două mari surse:
- fie din oameni demonici născuţi strigoi;
- fie din oameni nedemonici deveniţi strigoi prin moarte37 .
În cele mai multe cazuri, un om-strigoi din naştere se metamorfozează
după moarte în mod automat într-un mort-strigoi (sau într-un cadavru viu),
care se consideră că are o putere necurată mai mare decât cea pe care o
poseda pe când trăia. Pentru a se evita acest fapt, la moarte omul-strigoi era
supus procedurii de destrigoire.
Ca aspect fizic, aceşti morţi-strigoi îşi menţineau fizionomia umană
care rămânea nedescompusă în mormânt. Claude Lecouteux consideră că
uneori sunt mai mari, au ochii roşii, gura mare, unghi ile seamănă cu nişte
seceri şi coada este păroasă. Pentru că sug mult sânge, faţa le este rumenă;
mâinile şi picioarele le sunt uscate şi subţiri , aidoma cu nişte fuse. Uneori au
copite de cai sau picioare de gâscan. Trupul le este păros, părul lung şi dinţii
foarte mari 3 8 .
La miezul nopţii ies din morminte prin găuri sepulcrale făcute de ei
şi se transformă în animale sălbatice sau domestice. Î n acest chip,
vagabondează noaptea până la cântători 3 9 . Uneori, ieşind din morminte, îşi
poartă sicriu] pe cap sau în spate. Rătăcesc desculţi, iar ca îmbrăcăminte au
o cămaşă albă sau roşcată; în unele cazuri apar complet dezbrăcaţi.
Câteodată sunt închipuiţi sub forma unui schelet acoperit cu piele, dar sunt
şi situaţii când apar ca nişte pitici voinici. Evident, ieşind din morminte, pun
la cale şi comit numai răutăţi : aduc molime peste sate, sperie groaznic
oamenii, mănâncă inimile oamenilor şi ale vitelor, răstoarnă lucrurile prin
gospodăriile omeneşti, sug sângele oamenilor, sorb sufletul rudelor şi dacă
vreunul dintre aceşti morţi-strigoi se preface în muscă şi se aşează pe un om,
acesta moare40 . Legat de acţiunea nefastă asupra rudelor, nu ar fi lipsit de
interes să vedem cine este Nonicidul. Acesta, numit în limba germană
Neuntoter, este de fapt un strigoi la care faptele rele comise se limitează la
provocarea morţii a nouă dintre rudele lui apropiate. Explicaţia din vechime
era că acest strigoi îşi iubeşte atât de mult rudele încât doreşte să-i aibă
lângă el pe lumea cealaltă. Cea mai veche mărturie despre Nonicid se
regăseşte într-un articol de ziar datat 3 1 iulie 1 73 5 41 •
Un exemplu tipic de mort-strigoi este Lucy Westenra din romanul
Dracu/a de Bram Stoker4 2 . Acest personaj devine vampir.
37

Romulus Vulcănescu, op. cit., p. 303 .
Claude Lecouteux, op. cit., p . 77.
3 9 Romulus Vulcănescu, op. cit. , p. 302.
4° Claude Lecouteux, op. cit. , p. 77.
ibidem, p. 6 1 .
42 Bram Stoker, Dracu/a, Craiova, 1 993.
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Mormintele strigoi/ar sunt identificabile având în vedere găurile
situate la cap . Î n aceste găuri sunt introduşi stâlpi pentru a împiedica ieşirea
strigoiului.
Locurile unde stau ei: în cimitire, prin case, pe sub poduri, la
răscruci şi în locuri izolate. Se mai adunau la biserici ruinate şi în luminişuri
de pădure, iar zilele cele mai propice de a umbla sunt pentru ei : de Anul
Nou (şi anume în Noaptea Sf. Vasile), în Noaptea de Sf. Gheorghe şi în
Noaptea de Sf. Andrei . După cum am discutat şi la oamenii-strigoi, în aceste
nopţi au loc hore prin aer şi bătălii. În timpul anului, se bat noaptea cu
mături, furci, limbi de meliţe, unelte de săpat şi grăpat, securi, seceri, tulpini
de in la răscruci sau în hotarele satelor. Învingătorul era ales regele
strigoi!o/3 . Uneori, la aceste bătălii participau şi alte fiinţe malefice, ca de
exemplu draci, după cum ne relatează Elena Niculiţă-Voronca, preluând
informaţia de la Maria Covaliu (Marghioala Covăliţa) din Camena
(localitate situată în Bucovina)44 .
Tot o categorie de strigoi sunt consideraţi şi moroii. Mulţi cercetători
în domeniul folclorului îi confundă pe aceştia din urmă cu strigoii, dar
există câteva diferenţe.
De altfel, Claude Lecouteux afirmă că românii din partea de sud-vest
a ţării nu fac distincţie între moroi şi strigoi. Romulus Vulcănescu
analizează semnificaţia cuvântului moroi, considerând că avem de-a face cu
un termen indo-european. El ne oferă câteva denumiri ale acestui termen în
diferite limbi:
-la albanezi : mara, adică vis oribil;
-la slavi: mara, de asemenea vis oribil;
-la ruşi : kikimora, dar precizează că în limba rusă apare şi forma
mara;
-Ia lituanieni : maras;
-la cehi: murama;
-la germani: mara, mahr, iar în limba germană medievală apare tot
forma mahr;
-în limba engleză veche: manzt;
-la francezi : cauchemar (apropiat de forma românească coşmar);
-în latină: mars.
Ca demon, moroiul este clasificat în categoria spiritelor numite
Ephialtes şi Satvres la vechii greci şi, respectiv Dussi la celţi45 .
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Romulus Vulcănescu, op. cit. , p. 302-303.
Elena Niculiţă-Voronca, Datinile şi credinţele poporului român adunate şi aşezate în
ordine mitologicâ, voi. II, I aş i, 1 998, p. 241.
Romulus Vulcănescu, op. cit p . 303.
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La români, moroii sunt definiţi ca nişte făpturi infernale. După
vechile credinţe, ei provin din pruncii care au decedat în conditii anormale.
'
Dintre astfel de condiţii, amintim : naşterea de-a-ndărătelea. înecarea în
copaie la scăldat, mâncarea căiţei, înăbuşirea în scute.ce etc. După tradiţia
ortodoxă, devin moroi pruncii care nu au fost bote::aţi46 . George Coşbuc
comentează ironic unele credinţe populare româneşti care afirmă că moroii
se fac din babe care au făcut tovărăşie cu dracul sau din oameni născuti între
tufe4 7 !
Claude Lecouteux susţine că moroiul poate să apară şi dintr-un copil
născut mort. Şi tot el vorbeşte despre faptul că la origine moroiul este un
împovărător, un duh apăsător. Să vedem acum ce este acest împovărător.
Termenul se întâlneşte într-o credinţă de pe continentul european, care a
circulat până în sec. XIX. Se spune că unii oameni, trecând prin anumite
locuri (capele părăsite, cimitire, păduri, mlaştini, răscruci), se pot pomeni că
asupra lor se aruncă un duh. Acesta se caţără în spatele lor şi se lasă dus aşa
până când oamenii aj ung la casa lor; acolo îi părăseşte. Omul folosit drept
cărăuş de acest împovărător rămâne cuprins de o stare de slăbiciune mare şi
este la un pas de a muri4 8 .
Moroiul este un strigoi de gradul al doilea şi el îşi chinuieşte părinţii
în somn cu coşmaruri 49 . Şi pentru că am pomenit de cuvântul coşmar, să
spunem că Lecouteux observă faptul interesant că mai demult coşmarul era
considerat o entitate ce acoperea mai multe realităţi diferite: un spirit ce
apasă sau păşeşte, un mort sau dublul unei vrăjitoare ce vine să-ţi apese pe
piept. În timp ce împovărătorul îi atacă pe călători, coşmarul -înrudit, deci,
cu impovărătorul- îi atacă pe oamenii adormiţi . Şi tot Lecouteux consideră
că moroiul este mai rău decât un demon, deoarece el nu dispare la semnul
CruCll. . sa
Moroiul este considerat a face parte din categoria demonilor numiţi
incubi de către latini . Î n această calitate mergeau noaptea pe la casele
părinţilor şi îşi chinuiau fostele lor mame. Anume, se aşează pe pieptul lor,
le înăbuşă răsuflarea şi le produc coşmaruri (iată şi legătura cu entitatea
numită coşmar, amintită anterior! ). Aceste coşmaruri îi au în rolul principal
chiar pe ei (pe incubi!), aflaţi în stadiul de prunc înainte de a muri 5 1 .
·

.

Ibidem, p. 303 .
47George
Coşbuc, Superstiţiunile păgubitoare ale poporului nostru. Descî

46

băbeşti. Duhurile necurate. Vrăji şi farmece. Sărbători fără de rost.
Scrieri în proză,
1 979, p. 1 89.
op. cit. , p . 63.
op. cit. , p. 303.
5°
op. cit. , p. 64-78.
51
op. cit. , p. 303.

voi. IV, Bucureşti,
48 Claude Lecouteux,
49 Romulus Vulcănescu,
Claude Lecouteux,
Romulus Vulcănescu,
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Claude Lecouteux aminteşte şi o altă entitate malefică, apropiată ca
formă a termenului de moroi, şi anume murony (muroniul) pe care îl
consideră din Valahia. Acesta este considerat a fi copilul nelegitim a doi
copii nelegitimi sau duhul rău al unei persoane care a fost ucisă de un
. 2
vampz r5 .
Moroiul poate să se arate la miezul nopţii ca o femeie ce poartă pe
piept o pânză albă de in şi pe cine întâlneşte îl desfigurează.
Pricoliciul este confundat când cu strigoiul, când cu moroiul, când
cu tricoliciul. Tudor Pamfile - reluat de Romulus Vulcănescu - consideră
pricolicii drept strigoi zoomorfi (jantome de animale). Fiindcă am pomenit de
tricolici, să spunem că el este inclus în categoria demonilor antropozoomorji
sau zooantropomorji şi înseamnă om cu păr de lup pe el. Tricoliciul se
consideră că provine dintr-un lunatic53 .
I.A. Candrea ne spune, cu privire la vechimea credinţei în strigoi la
români, că în Pravila lui Matei Basarab din sec. XVII se găsesc referiri la
.
.
.
aceşti morţi ma1e fiICI 5 4 .
Antoaneta Olteanu consideră strigoii (alături de diavoli, vrăjitori,
duhuri ale casei, fenomene ale naturii-melea, zburâtor) drept tip de
personaje mitologice-personificâri ale unor funcţii particulare ale nopţii.
Făcând această clasi ficare, ea porneşte de fapt în abordarea problemei de la
existenţa unui principiu generator unic care să explice existenţa fiinţelor
malefice şi anume: Noaptea ca personaj malefic 55 . De altfel, lumea
strigoi/ar este strâns legată de lumea vrc�jitoriilor, atât în folclorul românesc
cât şi în folclorul altor popoare.
Am făcut această discuţie despre strigoi spre a vedea - pe de o parte
cine este personajul cu care are Larion de-a face în legendă şi - pe de altă
parte - spre a remarca o parte din credinţele privitoare la aceste personaje
malefice. Multă lume - şi chiar cercetători renumiţi - îi consideră ca fiind
identici cu moroii. De exemplu, acest lucru îl face Marcel Olinescu într-o
lucrare - altminteri foarte interesantă - a sa56 . La fel consideră că sunt
identici şi N. 1. Dumitraşcu, într-o lucrare care se ocupă exclusiv de aceste
fiinţe5 7 . În ceea ce priveşte personajul blestemat de Larion, deoarece nu
există nici o precizare cu privire la activitatea sa din timpul vieţii şi nici nu

Claude Lecouteux, op. cit. p. 76.
Romulus Vulcănescu, op. cit.. p. 304.
l. A. Candrea, Folclorul medical român comparat. Privire generală. Medicina magică.
Iaşi, 1999, p. 1 78.
�5 Antoaneta Olteanu, Personaje mitologice malefice -Spirite ale pâdurilor. apei, nopţii-.
In: Revista de etnografie şi folclor. Tom. 40, nr. 2. Bucureşti, 1 995, p. 2 1 4.
5 6 Marcel Olinescu, Mitologie românească, Bucureşti, 2001, p. 359-364.
57 N.l. Dumitraşcu, Strigoii. Din credinţele, datinile şi povestirile poporului român,
Bucureşti, 1 929.
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ni se spune nimic despre naşterea sa - deci nu avem nici un indiciu că ar fi
moroi şi nici un altfel de personaj infernal diferit de strigoi l-am încadrat
în categoria generală a strigoi/ar.
Probleme deosebit de interesante în ceea ce-i privesc pe strigoi sunt
abordate de o mulţime de scriitori (unii pomeniţi în acest studiu, alţii nu), fie
ca şi creaţii de natură folclorică sau cultă, fie ca şi studii critice de
specialitate. Astfel, dintre autorii români, ne mărginim să-i mai amintim pe:
Bogdan Petriceicu Hasdeu58 , Mihai Eminescu, George Coşbuc, Mircea
Eliade (atât ca istoric al religiilor, cât şi ca scriitor al unor naraţiuni
fantastice, de exemplu Domnişoara Christina) etc. Dintre autorii străini îi
menţionăm pe Jean Delumeau, Claude Lecouteux, Jean-Claude Schmitt etc.
Spre a nu ne îndepărta de subiectul studiului de faţă, nu am mai
tratat alte probleme legate de strigoi, şi anume protecţia împotriva lor, rituri
de destrigoire, discutarea pe larg a altor duhuri malefice asemănătoare lor
(vampiri, zburător, vrăjitoare) etc.
Ca simbolism, Jean Chevalier şi Alain Gheerbrant afirmă că strigatul
(şi moroiul) materializează - într-o anumită măsură- şi simbolizează teama de
fiinţele ce trăiesc pe celălalt tărâm. S-ar putea interpreta strigoiul şi ca o
apariţie a eului, o izbucnire a eului necunoscut din străfundurile
inconştientului. Acest lucru inspiră o frică ce se apropie de panică şi care va
fi refulată în beznă. Astfel, strigoiul ar putea fi socotit ca realitatea
respinsă, renegată, temută şi alungată. O abordare din punct de vedere
psihanalitic ar putea observa în strigoi revenirea la suprafaţă a aspectelor
refulate, ca nişte vlăstari ai inconştientului5 9 .
George Coşbuc caută o explicaţie a superstiţiilor legate de strigoi şi
moroi şi o găseşte în bolile care apăreau în mediul rural . El remarcă în
acelaşi timp inerţia ţăranilor care, în loc să se orienteze spre ştiinţa
doctorilor pentru a fi tămăduiţi, preferă să invoce o serie de superstiţii 60 .
George Călinescu afirmă despre aceste fiinţe demonice: " Strigoii
fiind produse ale superstiţiei fără caracter hieroglific nu dau ca atare intrigă
de basm, ci numai teme de istorii sepulcrale "6 1 • Şi tot el mai spune: " Strigoii
exprimă oroarea morţii şi n-au semnificaţie caracterologică întrucît ei sînt
oameni cu firea modificată stereotip în rău, de vreme ce toţi obsedează pe
. ..
ce1 vn "62
Să vedem acum care ar fi originea numelui eroului, Larion.
-

5

Bogdan Petriceicu Hasdeu. Omul de Flori. Basme şi legende populare româneşti,
Bucureşti, 1 997, p. 239-250.
Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicţionar de simboluri. Mituri. vise, obiceiuri, gesturi,
forme. figuri, culori, numere, vol. III, P-Z, Bucureşti, 1 995, p. 272.
George Coşbuc, op. cit., p. 1 75-224.
George Călinescu, Estetica basmului, 1 965, p. 1 00- 1 0 1 .
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Ibidem,
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Tatiana Petrache, analizând printre altele numele propriu Ilarie
(Ilaria la feminin, dar se pare că forma feminină se întâlneşte mai rar),
ajunge la concluzia că este un nume afectiv şi augural. El are origine greacă
şi reproduce grecescul Hilarias, care este legat de adjectivul grecesc hilaros
care înseamnă vesel, plăcut63 . !!arie (!!aria) este considerat un nume
calendaristic (biblic). Tatiana Petrache vede forma Larian drept un
intermediar slav, alături de formele !!arian şi Larie şi remarcă şi influenţa
latină-catolică sub forma Ilaris 64 .
Î n comparaţie cu ea, N .A. Constantinescu consideră două nume de
pornue ŞI anume:
-Jlarie în latină Hilarius, cu forma grecească 'JAO.pwc; < iJ.ap6c;, adică
vesel. Aici întâlnim nume ca: Larie, Lare, Lar, Larca, Ilaris (în text latin),
Ileroe etc.
-!!arian derivat din grecesul 'JJ.apiwv< iJ.ap6c;, adică vesel. Aici se
întâlneşte numele care apare în cazul nostru, şi anume Larian.
Tot N.A. Constantinescu ne spune că, într-o exprimare aparţinând
unei variante din Moldova, Larian este considerat fiul Ulianii. Se mai
menţionează forma Lariar, iar în Nepos Uud. Bistriţa-Năsăud) apare forma
Larifan6 5 .
Tipul şi atestarea legendei
După cum ne spune Ovidiu Bîrlea, legenda este atestată sporadic la noi
şi doar în două variante. Luând în considerare clasificarea Aarne-Thompson,
legenda este înrudită cu tipul Aa. Th. 470, care este cunoscut drept legenda
lui Dan Juan. Ovidiu Bîrlea ne informează că " St. Thompson în Falktale, p.
1 47-8, arată că acest tip apare în Europa în formă literară încă pe la
începutul sec. al XIII-lea şi e frecvent în colecţii le de exemple folosite de
preoţime; ca naraţiune orală e frecvent în apusul şi nordul Europei "66 .
Dacă am pomenit despre numele lui Don Juan, este absolut necesar
să vedem care este legenda care îi poartă numele. Pentru aceasta însă,
trebuie să ne întoarcem în timp până în prima jumătate a sec. XVII şi să
discutăm piesa de teatru referitoare la acest subiect a lui Tirso de Molina.
Mai întâi trebuie să remarcăm faptul că, înainte de apariţia amintitei
piese a lui Tirso de Molina, în Sevilla se vehicula povestea unui desfrânat
pedepsit. Încă din secolul XVI sevillianul Juan de la Cueva scrie drama El
Infamadar, iar eroul său Leucino are însuşirile tipice lui Don Juan. Ca
deosebiri faţă de acesta avem faptul că Leucino nu seduce decât o singură
63

Tatiana Petrache, Dicţionar enciclopedic al numelor de botez cu un tabel alfabetic al
Bucureşti, 1 998, p. 59.
:� N -�· _Co�stantinescu, Dicţionar onomastic romînesc, 1 963, p. 78.
OvidiU Bulea, op. cit., p. 240.
sfinţilor ortodocşi.
64 Ibidem, p. 59.
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fată (pe Eliodora), iar aceasta -condamnată fiind de către j udecător- va fi
salvată de către zeiţa Diana. La porunca acestei zeiţe, Leucino va fi aruncat
în fluviu. Arnold Van Gennep atrage atenţia asupra rolului jucat de
divinităţi le greceşti : Diana şi Nemesis o ocrotesc pe fecioara Eliodora, iar
Morfeu şi Venus îi iau partea lui Leucino67 •
Tirso de Molina a utilizat o altă sursă orală şi a adăugat temei iniţiale
o altă temă populară, şi anume Statuia de piatră care prin atingere arde şi
ucide.
Prezentarea piesei lui Tirso de Molina: El Burlador de Sevilla, y
combidado de piedra (Seducătorul din Sevilla şi Musa{intl de piatră)
După cum afirmă Paul Alexandru Georgescu, călugărul şi omul de
teatru Tirso de Molina, un nume celebru în dramaturgia spaniolă a Secolului
de Aur, " a creat o operă prodigioasă în care se reflectă, cînd în contrast, cînd
în conjuncţie, magnifica revărsare de viaţă a Renaşterii şi rafinata răsucire
de gînd a Barocului. Tirso de Molina este totodată creatorul unui personaj
care a străbătut secolele şi a cucerit lumea: clon Juan Tenorio, protagonistul
dramei Seducătorul din Sevilla şi Musafirul de piatră"68 .
Textul a fost tipărit în anul 1 630 de către Geronimo Margarit la
Barcelona. În timp, piesa a suferit diverse modificări : adaosuri, prescurtări,
alterări de tot felul etc. Ca structură, avem de-a face cu trei acte, care nu sunt
subdivizate în scene numerotate. Chiar şi în aceste condiţii, textul piesei este
uşor de urmărit şi de înţeles, având în vedere că absenţa divizării în scene
este suplinită de precizarea clară a intrării şi ieşirii din scenă a personajelor.
Prezentăm acum un rezumat al acestei celebre piese.
Actul 1 Don Juan Tenorio este exilat în Italia deoarece sedusese o
doamnă de neam mare în Spania. Piesa începe cu seducerea de către el a
ducesei Isabela în Regatul Neapolelui; aceasta, dându-şi seama că a fost
păcălită şi bărbatul necunoscut care a minţit-o nu este ducele Octavio,
alertează garda regală. Don Juan fuge cu complicitatea ambasadorului
Spaniei (unchiul său), Isabela este închisă în turn iar Octavio -acuzat pe
nedrept- fuge în Spania. Don Juan şi pajul său Catalin6n naufragiază şi sunt
îngrij iţi de frumoasa pescăriţă Tisbea. Î ntre timp regele Don Alfonso al
C<istiliei îi promite Marelui Comendador Don Gonzalo de Ulloa să-i
căsătorească fiica (Dona Ana) cu Don Juan Tenorio. Acest prim act se
încheie înfăţişând disperarea pescăriţei Tisbea, sedusă şi abandonată de Don
Juan69 .

67
68

Arnold Van Gennep, Formarea legendelor, Iaşi, 1 997, p. 1 59-1 60.
Paul Alexandru Georgescu: postfaţă la Tirso de Molina, Seducătorul din
Musafirul de piatră, Bucureşti, 1 973.
Tirso de Molina, op. cit. , p. 7-4 1 .
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Actul II Aflând de aventura sa italiană , regele Alfonso al Castiliei
hotărăşte exilarea lui Don Juan la Lebrija şi i-o promite acum de soţie pe
Dofia Ana ducelui Octavio. Acesta din urmă nu bănuieşt e că Don Juan este
vinovat de situaţia în care a ajuns. Don Juan şi marchizul de la Mota pun la
cale s-o înşele pe Dofia Ana. Profitând de un context favorabil planurilor
sale mârşave, Don Juan încearcă s-o seducă pe Dofia Ana şi pare a fi reuşit.
Dându-şi seama de înşelătorie (crezuse că e marchizul de la Mota în cauză),
Dofia Ana îşi cheamă tatăl în ajutor. Marele Comendador este ucis în lupta
cu spada de către Don Juan. Agonizând, victima îşi anunţă asasinul :
"Mort sînt. Pentru ucigaş,
Însă, ura mea va creşte ! "70 .
Păcălit de Don Juan, care nu-l avertizase în mod clar asupra uciderii
Comendadorului, marchizul de la Mota este arestat şi condamnat la moarte.
Regele Castiliei anunţă ridicarea statuii lui Don Gonzalo de Ulloa la
mormântul acestuia, statuie care va fi însoţită de inscripţii gotice care vor
vesti răzbunarea lui.
Plecând spre Lebrij a, Don Juan şi Catalin6n se opresc la o nuntă
ţărănească (a lui Batricio cu Aminta). Batricio presimte că venirea
cavalerului este de rău augur7 1 .
Actul III Batricio se plânge de comportamentul celor doi oaspeţi
sosiţi la nuntă. Don Juan îl păcăleşte pe Batricio că a sedus-o pe Aminta iar
acesta, scârbit, renunţă la ea. Aminta se plânge şi ea de comportamentul lui
Don Juan. Acesta, spre a o seduce pe mireasă, îi spune Amintei că Batricio a
uitat-o, că el în schimb o iubeşte şi doreşte s-o ia de soţie. Totodată, îi
promite Amintei că, de se va întâmpla să nu-şi ţină promisiunile, să-i fie
luată viaţa de un om . . . mort (şi nu viu! adaugă el aparte). Î n aceste condiţii,
Aminta acceptă să-i fie soţie, necunoscând firea uşuratică a cavalerului
spaniol.
Î ntre timp, ducesa Isabela se îndreaptă spre Sevilla spre a-i fi soţie
lui Don Juan (fapt hotărât de rege! ), fără a şti că de fapt acesta a sedus-o; ea
se întâlneşte pe drum cu Tisbea, care îi povesteşte păţania ei, menţionându-i
expres numele lui Don Juan. Şocată, Isabela se hotărăşte să se răzbune şi
pleacă mai departe împreună cu frumoasa pescăriţă.
Catalin6n îl înştiinţează pe Don J uan că Octavio a aflat de trădarea
sa, că marchizul de la Mota îl acuză de plastografie şi că Isabela vine spre a-i
fi soţie. Mergând împreună, cei doi dau peste mormântul lui Don Gonzalo
de Ulloa, citesc epitaful pe care Don Juan îl ia în râs iar ap? i cavalerul îl
pofteşte pe mort la cină şi apoi la luptă acasă la Dan Juan. In continuare,
Don Juan ironizează răzbunarea statuii.
70
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"Don Juan: O, la cină, cu plăcere
Te poftesc - şi ne-om sfrunta
Negreşit, la mine-n vatră,
Însă lupta va fi grea,
Căci, de-i spada ta de piatră,
. .
C um s-o-ncrucişezi cu-a mea?. "7 2
Don Juan şi Catalin6n se aşează la cină, apoi se aud nişte ciocănituri;
primul sluj itor vine de la uşă tremurând şi mut. Catalin6n vine şi el de la uşă
speriat şi îngrozit. Spre a se dumiri, Don Juan merge la uşă cu lumânarea şi
acolo dă peste statuia lui Don Gonzalo de Ulloa care spune că a fost poftit la
masă. T�lburat, Don Juan î_i invită la masă î� ti�p ce Ca�alin6n tremură de
groază ŞI foloseşte expresia Musafir de pwtra . Statuta nu vorbeşte cu
nimeni, ci doar mişcă din cap la întrebările lor. Cavalerul porunceşte
muzică, cântecul având loc cu acordul statuii care bea şi mănâncă. Lui
Catalin6n îi revine curajul după ce bea, iar stăpânul său îi interzice să
pomenească de Dona Ana. Apoi, statuia îi face semn lui Don Juan să se
stranga masa ŞI sa ramana smgun 7 4 .
Cavalerul, nerăbdător, îl întreabă pe mort ce doreşte; statuia îi cere
să-i dea mâna şi să-i tăgăduiască faptul că va veni împreună cu paj ul său în
seara următoare, la ora zece, în capela sa pentru a cina împreună. Don Juan
acceptă şi vrea să-i lumineze calea, dar statuia refuză, afirmând că e cu
Dumnezeu. Plecarea Musafirului de piatră îl lasă pe cavaler speriat şi
încercând să-şi facă singur curaj .
Între timp regele Castiliei anunţă căsătoria lui Don Juan c u Isabela şi
a marchizului de la Mota cu Dona Ana; Octavio îi cere regelui să-i dea
posibilitatea de a se lupta cu Don Juan, iar tatăl seducătorului -Don Diego
Tenorio- e gata să lupte el în locul fiului său. Regele îi domoleşte şi-1 anunţă
pe Octavio că se va căsători a doua zi. Octavio, Aminta şi tatăl ei Gaseno
pun la cale un plan de răzbunare împotriva lui Don Juan.
Don Juan acceptă căsătoria sa cu Isabela pentru acea seară, în ciuda
temerilor lui Catalin6n cum că e marţi şi marţea e o zi nefastă. Înainte de a
pleca la nuntă, Don Juan şi Catalin6n intră în biserică pentru a cina cu
mortul. Sunt întâmpinaţi de statuia Marelui Comendador, folosesc
(probabil ! ) drept masă o lespede neagră, iar doi inşi înveşmântaţi în negru
aduc două scaune7 5 . Se servesc drept hrană vipere şi scorpioni iar ca băutură
fiere şi oţet; se aud cântece despre pedepsele Domnului. Tocăniţa servită
conţine unghii. După terminarea cinei, cavalerul dă mâna cu mortul şi
A
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începe să simtă arsuri groaznice care se înteţesc când statuia îi strânge mâna
tot mai puternic. Musafirul de piatră îl anunţă că va trebui să-şi plătească
păcatele prin mâna unui mort (să ne amintim de promisiunea făcută
Amintei, cum că va accepta să-i fie luată viaţa de un om . . . mort ! ) şi îi spune
că este judecata lui Dumnezeu. Terorizat de chinuri le la care era supus, Don
Juan îi mărturiseşte mortului că nu-i necinstise fiica, la care statuia îi spune
că aceasta avea de gând să facă. Cavalerul cere un preot, dar mortul
consideră dej a că prea târziu doreşte acest lucru. Don Juan moare, cuprins
de tot de arsuri, iar statuia, anunţând dreptatea lui Dumnezeu, se scufundă
împreună cu cadavru] cavalerului şi cu toată cripta. Catalin6n scapă târându
se, în timp ce capela e în flăcări 76 .
Cei năpăstuiţi de Don Juan îi dau în vileag nelegiuirile în faţa regelui
Castiliei (Batricio, Tisbea, Aminta, marchizul de la Mota). Catalin6n
relatează întâmplarea cu statuia, menţionând că Dofia Ana nu fusese
necinstită. Apoi, cu acordul regelui, se stabilesc căsătoriile: Octavio cu
Isabela, marchizul de la Mota cu Dofia Ana etc. Regele hotărăşte mutarea
criptei lui Don Gonzalo la Madrid77 . Astfel se încheie piesa medievală a lui
Tirso de Molina.
După cum se ştie, de-a lungul timpului mitul lui Don Juan a fost
abordat de mulţi alţi autori şi în mai multe genuri literare. Menţionăm că o
listă bogată cu autorii precum şi titlurile originale ale lucrărilor sunt redate
de către Jean Rousset7 8 .
Înainte de a discuta despre originea mitului lui Don Juan, să vedem
mai întâi cât suntem de îndreptăţiţi să vorbim despre Don Juan ca făcând
referire la un mit. Este întrebarea pe care şi-o pune Jean Rousset şi pe care
ni se pare logic s-o luăm în discuţie.
Mircea Eliade, Levi-Strauss sau Vernon definesc şi clasifică miturile;
l-am putea oare încadra pe Don Juan printre miturile societăţilor arhaice,
cele care ne trimit înspre origini, la timpul mustind de sacralitate al
începutului, înainte de debutul oricărei ere istorice79 ? Întrebarea este
oarecum îndreptăţită având în vedere faptul că Don Juan apare în perioada
modernă a istoriei, este datat, iar prima versiune a lui este cunoscută. Din
acest punct de vedere el n-ar trebui să aparţină miturilor.
Şi totuşi, după părerea lui Jean Rousset, există argumente care
permit înscrierea lui Don Jua n drept mit. Principalul argument al său este
dat de prezenţa activă a mortului, a statui i însufleţite şi dornice de
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Ibidem, p. 1 06- 1 09.
78
Mitul lui Don Juan,
79 Ibidem, p. 5 .
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răzbunare, care reprezintă de fapt agentul de legătură cu sacrul80 • Aşadar,
moartea stă la baza edificării acestui mit! În plus, acest mort ofensat şi apoi
neîndurător descinde dintr-o legendă populară care circula din plin în lumea
creştinismului apusean. Deci, iată stratul mitic ascuns, camuflat în piesa lui
Tirso de Molina! Mai mult, sub acest strat mitic găsim - la o cercetare mai
atentă- un substrat mai adânc îngropat, adevăratul filon care impregnează pe
nesimţite legenda şi-i conferă patina timpurilor de început: o supravieţuire a
unui cult din vechime prin care morţilor li se aducea hrană drept ofrandă!
Ne putem însă din nou ciocni de un aspect care ar putea
compromite catalogarea drept mit a lui Dan Juan. Şi anume, după cum
sustine
U:vi-Strauss, în cazul miturilor nu avem un autor bine determinat, ci
'
ele supravieţuiesc dintr-o anumită tradiţie anonimă8 1 . Or, Dan Juan are un
autor precizat, şi anume prima versiune cunoscută este semnată de Tirso de
Molina în anul 1 630. Această din urmă remarcă, nepotrivită teori ilor de
definire şi clasificare ale miturilor, nu face decât să ridice noi semne de
întrebare asupra problemei în discuţie.
Soluţia acestui posibil paradox ne este dată de un fapt constatat din
punct de vedere istoric, şi anume că, după cum observă Jean Rousset, în
comparaţie cu Tirso de Molina şi Burlador-ul său original care, pe măsura
trecerii timpului, s-au estompat în uitare, personajul Dan Juan îşi are o viaţă
a sa proprie şi apare în mai multe opere şi la mai mulţi autori, de parcă ar
aparţine tuturor şi nimănui 8 2 • Iată că apare, privind faptele din această
lumină, o caracteristică tipică a mitului şi anume anonimatul care se leagă
printr-o forţă durabilă şi rezistentă de conştiinţa colectivă. Această
trăsătură specifică mitului este organic legată de capacitatea lui perpetuă de
a se naşte şi de a renaşte din nou, sub diferite forme şi aspecte. Drept
dovadă ne stă multitudinea de opere ce au succedat piesa lui Tirso de
Molina şi în care Dan Juan apare cu diverse înfăţişări şi comportamente,
chiar dacă în unele dintre ele diferenţa faţă de Burlador-ul original este
destul de pronunţată.
După cum bine constată J ean Rousset, apare şi un efect secundar
foarte important produs ca um1are a penetrării avansate în conştiinţa şi
imaginaţia colectivă a mitului lui Dan Juan : uzura şi degradarea, exprimate
prin banalizarea şi regresul mitului propriu-zis. Mai precis, apare forma de
substantiv comun: un donjuan ! Mai mult, apar numele şi manifestarea unui
comportament în sine: donjuanismul! Să explicăm de ce avem de-a face cu
un regres în plan mitic : deoarece ceea ce înţelegem acum când ne referim la
Dan Juan (sau mai exact la un donjuan !) este doar un rebut, o valoare
80

Ibidem. p. 5 .
Ibidem. p. 6.
82 Ibidem. p. 6-7.

81

304

www.cimec.ro

O variantă a motivului Dan Juan în zona llvelor

degenerată a prototipului adus în lume de Tirso de Molina în secolul XVII!
Donjuanul actual (şi nu doar cel de acum, ci începând încă din secolul
XVIII, când apare ca un personaj spilcuit şi continuând cu secolul XIX,
când este prezentat doar ca un afemeiat) nu are mai nimic din eroul piesei de
la 1 630 care înfrunta aspectele supranaturale ale morţii . Învelişul mitic care
proteja personajul a fost mai întâi sfăşiat, apoi înlăturat; entitatea iniţială a
fost dezagregată. Astfel, Dan Juan devine un personaj în sine, şi nu mai
rămâne un personaj scos în evidenţă de înfruntarea cu supranaturalul! El
pierde treptat contactul cu Musafirul de piatră şi devine doar un banal
vânător de fuste, un afemeiat notoriu. Aparent paradoxal doar, aceasta este o
dovadă că mitul ilustrat în acest studiu a pătruns adânc în conştiinţa
colectivă a omenirii doar că, odată cu această puternică penetrare, a suferit şi
o puternică transformare. Însă, după cum am arătat, nu este vorba de o
evoluţie, ci de o involuţie a mitufui! Avem de-a face, după cum s-a exprimat
Raymond Trousson (în Les Etudes de themes. Essai de methodologie
apărută la Paris în anul 1 965, p. 35 şi urm.) citat de Jean Rousset, cu faptul
că secolul XIX şi secolul XX au transformat mitul Dan Juan dintr-un "mit
de situaţie " (cum era la începuturi) într-un "mit de erou"83 .
După ce am edificat, credem, luarea în considerare a lui Dan Juan sub
formă de mit precum şi transformările în timp ale mitului în discuţie, să vedem
- spre a ne apropia şi mai mult de legenda din judeţul Bistriţa-Năsăud - care ar
fi geneza mitului Dan Juan .
În Germania s-a dorit a s e considera - dar în mod eronat se pare ! - c ă
legenda lui Don Juan Tenorio ş i legenda lui Faust au originea într-o sursă
comună84 .
Pentru a clarifica aceste aspecte, trebuie să recurgem din nou la
interesantele consideraţii ale lui Jean Rousset. Acesta găseşte patru elemente
care, grupându-se două câte două, s-au amestecat pentru a rezulta piesa lui
Tirso de Molina.
Grupul 1 , care stă la baza apariţiei Mortului răzbunător, format din:
a. o legendă populară veche, care circula în Occidentul creştin şi
b. o dezbatere religioasă contemporană.
Grupul 2, care stă la baza caracterizării eroului Don J uan, format
din:
c. o funcţie dramatică (şi anume cavalerul este înfăţişat ca un june
prim, ca un aventurier gata oricând să se răzvrătească, să evite legile şi
interdicţiile) şi
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d. o temă aparţinând imaginaţiei "baroce" din Europa (şi anume
caracterul schimbător şi nestatornic, o instabilitate funciară vizibilă a lumii
şi spiritului, aceasta oglindindu-se clar în figura lui Don Juan) 85 .
Să vedem acum câteva povestiri, legende şi superstiţii populare
occidentale care au ajuns să impună figura Mortului pedepsitor.
O primă povestire a fost relatată în anul 1 880 de către Marie Durand,
pe atunci în vârstă de optzeci de ani, din localitatea Saint-Cast. Această
naraţiune, după cum ne spune Jean Rousset, este relatată de P. Sebillot în
cartea Traditions et superstitions de la Haute-Bretagne86 , apărută la Paris în
anul 1 882, şi se referă la legenda invitaţiei la mort. Prezentăm în rezumat
această legendă, căreia îi vom spune legenda (povestirea) A.
Un tânăr care urma să se însoare colindă localitatea spre a-şi invita
părinţii şi prietenii la nuntă. Tratat fiind cu băutură în fiecare casă, până la urmă
se îmbată. Spre a ajunge rapid acasă, scurtează drumul trecând printr-un
cimitir. În mij locul cărării dă peste un cap de mort. Fiind într-o stare de
euforie bahică, el îi trage un şut tigvei şi îi spune să vină la masa de nuntă.
Capul de mort nu răspunde nimic, dar în ziua nunţii intră în casa unde se
desfăşura căsătoria un schelet care se aşează lângă mire şi sperie astfel pe
toată lumea. La invitaţia mirelui de a bea şi de a mânca, scheletul îi
răspunde că pe lumea cealaltă nu se bea şi nu se mănâncă şi-1 invită, la
rândul său, în seara următoare la locul unde se întâlniseră, adică în cimitir.
Apoi pleacă. Speriat, tânărul îi povesteşte totul preotului şi-1 roagă să-I
însoţească la întâlnire, dar acesta nu acceptă, motivând că el nu era invitat.
În seara următoare, la ora fixată pentru întâlnire, tânărul căsătorit se prezintă
în cimitir. Acolo, pe cărare, dă peste o măsuţă rotundă prevăzută cu trei
scaune: unul gol şi două ocupate de către două schelete. Scheletul care
venise la nuntă îl invită să stea pe scaunul gol şi-i spune, indicându-i măsuţa
goală, că aşa este cina pe lumea cealaltă. Apoi îi cere să-I urmeze. Teribil de
speriat, mirele se conformează şi-1 urmează pe schelet ale cărui oase lovindu-se la fiecare pas- făceau tronc-tronc. Scheletul îl duce pe un munte,
iar de acolo coboară spre un şes unde le apar nişte torţe: unele mai mari,
altele mai mici, unele pe jumătate arse, altele aproape gata să se stingă.
Tânărul întreabă care este torţa lui (să menţionăm faptul că în sursa din care
s-a extras l egenda - adică studiul lui Jean Rousset - nu se relatează explicit
semnificaţia torţelor; din reacţia mirelui deducem că fiecare om ar avea torţa
lui proprie, mai mult sau mai puţin consumată). Scheletul îi Aarată o făclie
arsă aproape în întregime şi-1 anunţă că aceea este a mirelui. In continuare,
nu ni se mai spune ce s-a întâmplat mai departe cu scheletul, ci doar se
precizează că, după două zile de la această întâmplare, tânărul a trecut în
85
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rândul celor drepţi, adică a murit. Legenda se încheie cu morala că fiecare
trebuie să înveţe a respecta osemintele morţilor87 •
O altă naraţiune - s-o numim legenda (povestirea) B este relatată
în cartea lui L. Petzoldt, Der Tate als Gast. Volkssage und Exempel, apărută
în anul 1 968 la Helsinki . După cum menţionează Jean Rousset - în studiul
căruia găsim respectiva legendă - avem de-a face cu o traducere după o
romanţă spaniolă. Şi tot Rousset ne informează că o versiune destul de
asemănătoare se găseşte la R. Menendez Pidal, în lucrarea Estudios
literarios apărută la Madrid în anul 1 920 88 . Iată rezumatul acestei legende
(povestiri) B.
Într-un an, de Ziua Tuturor Sfinţilor, un tânăr s-a dus la biserică.
Acolo însă, el avea obiceiul să admire mai mult femeile decât să asculte
slujba. În mij locul drumului întâlneşte un cap de mort căruia îi trage un şut,
spunându-i să vină să cineze la el. Capul de mort îi răspunde că e de acord,
dacă îi va îngădui Domnul . Până ce a venit seara, tânărul a fost tot trist.
După ce servitorul a pus masa, s-au auzit nişte bătăi foarte puternice în uşă.
Tânărul cel uşuratic îşi trimite servitorul să vadă cine bate, afirmând că
acele bătăi parcă îl lovesc în inimă. Când vrea servitorul să deschidă uşa,
zgomotul produs de bătăi devine atât de puternic încât casa se cutremură. O
voce îi cere servitorului să-i amintească stăpânului său de ceea ce spusese şi
că el este musafirul invitat la cină. Tânărul îi cere sluj itorului să-I poftească,
dar ciudatul oaspete (a cărui înfăţişare nu ne este descrisă) nu bea şi nici nu
mănâncă, afirmând că a venit doar pentru a-şi ţine făgăduiala. Apoi îi spune
că această noapte nu e pentru dormit ci pentru vegheat şi că la orele
douăsprezece noaptea are să vină cu el la biserică.
Cei doi ajung la biserică şi găsesc uşa deschisă. Î n mij locul bisericii
era făcută o groapă, iar în mij locul gropii se afla o lumânare aprinsă. Mortul
îl cheamă pe tânăr - numindu-1 netrebnic - şi-i spune să se ospăteze din cina
lui. Î i mai spune că, de n-ar exista relicvele oferite lui Iisus Hristos, 1-ar
îngropa de viu, cu sau fără voia respectivului vinovat. De asemenea, îi cere
ca, dacă mai întâlneşte un cap de mort să se poarte altfel, să-i spună un Tatăl
Nostru şi să-1 pună într-un osuar. În sfârşit, îi mai spune ca doamnele şi
domnişoarele să-i fie de învăţătură, făcând aluzie, probabil, la faptul că
tânărul uşuratic nu asculta la biserică serviciul religios, ci admira femeile8 9 .
Să discutăm acum alte câteva povestiri culese în Franţa de P.
Sebillot şi care ating aceeaşi temă care ne interesează pe noi, adică
pedepsirea celor ce s-au purtat necuviincios cu osemintele morţilor şi, în
mod deosebit, cu craniile lor. Aceste povestiri au fost cuprinse de P . Sebillot
-

87

Ibidem. p. 98-99.
Ibidem, vezi nota 1 , p. 1 00.
89 Ibidem, p. 99- 1 00.

88

307

www.cimec.ro

DAN PRAHASE

în cartea La Folklore de France, voi. IV, apărută la Paris în anul 1 907, după
cum ne informează Jean Rousset90 . Pentru claritatea lucrării de faţă, le vom
nota cu literele C, D, E, F şi G.
Povestirea C. Un tânăr chefliu, doritor de a speria lumea, fură un
craniu. Înainte de a-1 pune înapoi în osuar, invită craniul ca în ziua
următoare să cineze împreună. A doua zi, la ora fixată, pe uşă intră un
schelet care stă la masă iar apoi se culcă în pat lângă tânăr. Acesta din urmă
.
s e spene d e moarte9 1 .
Povestirea D (Balada despre Carnaval de Rosporden ).
Întâmplări le sunt aproape aceleaşi cu cele prezentate în povestirea C, doar
că atunci când mortul soseşte acasă la tânărul pângăritor, îl pofteşte să stea
împreună la masa pe care o pregătise la el în groapă. Cuprins de spaimă,
tânărul cade jos şi îşi sparge ţeasta92 .
Povestirea E (este vorba de un text cules la Plougasnou). În
Săptămâna S făntă, trei tineri se îmbracă cu o blană de lup şi merg în cimitir
spre a dezgropa trei capete de mort. Atunci când s-au întors cu ele înapoi
spre a le îngropa la loc, unul dintre tineri invită cele trei cranii să cineze
împreună în ziua următoare. La ora fixată, el vede că pe uşă îi pătrund trei
schelete; nişte flăcări mari izbucnesc din pământ şi-1 mistuie pe tânăr93 .
Povestirea F. Un clopotar din Morbihan îşi aşează pălăria pe un cap
de mort care se găsea pe una din aleile cimitirului. Făcând acest gest,
clopotarul afirmă că-I va face să danseze. Capul de mort îi spune că acceptă.
Apoi, în sunete de cimpoi, are loc ieşirea tuturor morţilor din morminte. În
continuare, clopotarul îi adresează capului de mort invitaţia de a cina cu el;
în ziua următoare însă, un schelet îi pătrunde în casă şi-1 taie cu secera,
omorandu- 1 94 .
Povestirea G. Un băiat din Haute-Bretagne trebuia în curând să se
căsătorească. El vede în cimitir un cap de mort şi-i trage un şut. După acest
gest necugetat, îl invită Ia nuntă pe mortul al cărui cap îl lovise. La nuntă,
mortul soseşte şi se aşează lângă mire, iar apoi îl invită pe tânăr la un ospăţ
dat de morţi 95 .
O altă povestire, legată tot de traversarea c imitirului, ne este redată
de către Jean-Claude Schmitt. O vom nota cu litera H.
Povestirea H. Un beţiv, mergând printr-un cimitir în timpul nopţii,
de un craniu. Înfuriindu-se, numeşte craniul cu expresia hârcă
împiedică
se
nenorocită şi-1 întreabă ce caută acolo, după care îi spune să vină la el acasă
A

90

Ibidem. vezi nota 1 ,
Ibidem, p . 1 00 . .
92 Ibidem, p. 1 00-1 O 1 .
93 Ibidem, p. 1 0 1 .
94 Ibidem, p . 1 O 1 .
95 Ibidem, p . 1 O 1 .
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pentru a împărţi mâncarea. Craniul îi răspunde că e de acord cu invitaţia şi
că îl va urma. Cuprins de groază, beţivul se închide în casa sa. Mortul vine
şi bate violent la uşă, iar gazda pune să i se răspundă că stăpânul lipseşte.
Mortul insistă, afirmând că ştie despre persoana căutată că este acasă şi că,
de voie sau de nevoie, tot va intra.
Stăpânul casei - pe care groaza îl făcuse să se trezească din starea de
beţie - deschide uşa. Intră în încăpere un bărbat mort, căruia i se vedeau
oasele şi carnea putredă. Apoi unnează invitaţia reciprocă pe care şi-o fac
cei doi ; în ceea ce-l priveşte, mortul îl pofteşte să vină la el pe beţiv după
opt zile. Din păcate, sursa de unde am preluat această povestire se opreşte
aici cu relatarea naraţiunii 96 .
Să precizăm un lucru: n-am dori să se înţeleagă ca legendele şi
naraţiunile notate de noi cu litere de la A la H sunt singurele privitoare la
această temă. De fapt, au fost culese peste 250 de versiuni orale, la care se
mai adaugă versiuni scrise prelucrate de către culegătorii de predici în
timpul secolelor XVI-XVII. Naraţiunile redate în acest studiu sunt însă
reprezentative pentru redarea temei Mortului pedepsitor. După cum afirmă
Jean Rousset9 7 , L. Petzoldt face analiza versiunilor şi variantelor pe această
temă în lucrarea sa Der Tate als Gast. Vofkssage und Exempel, lucrare care
a mai fost amintită în stud iul de faţă. Tema Mortului pedepsitor din cadrul
povestirilor amintite (şi care sunt transmise de o tradiţie populară pe întreg
continentul european) nu este sursa respectivului episod esenţial din
Burlador-ul lui Tirso de Molina, ci aparţine preistoriei acestui epi sod.
Una dintre ideile lui Tirso de Molina a fost să înlocuiască - în
tragedia sa - craniul vorbitor sau .spectrul răzbunător sau vampirul asasin
cu o variantă mai elegantă, ceva mai depărtată de universul macabrului , şi
anume statuia râzbunâtoare. Astfel, el urmează modelele clasice (şi anume
Aristotel în Poetica şi Plutarh care înfăţişează statui care se răzbună) sau
modele spaniole (şi anume să exemplificăm cu piesa lui Lope Dineros son
calidad, unde însă mortul nu este răpus de mâna eroului şi îl va răsplăti pe
acesta în Joc să-I ucidă). De asemenea, s-ar putea considera piesa lui Tirso
de Molina dacă nu un precedent, atunci o sursă pentru o dramă jucată la
începutul secolului XVII la colegiul iezuit din lngolstadt şi denumită
f 'Histoire du comte Leontius . De fapt, drama respectivă este o formă scrisă
a legendei populare, cu unnătoarele caracteristici : prezenţa capului de mort,
apoi un spectru uriaş ce apare la festin; spectrul nu acceptă argumentele
celui vinovat şi îl striveşte de zid, omorându-1 98 .
96

Jean-Claude Schmitt, Strigoii.
97 Jean Rousset, op. cit. , p. 1 0 1 .
Ibidem, vezi nota 2, p. 1 04.
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Să facem un pas mai departe pe drumul care uneşte naraţiunile A-H
şi piesa lui Tirso de Molina de legenda atestată în j udeţul Bistriţa-Năsăud. În
tradiţia orală, avem de-a face cu o mulţime de variante ale deznodământului.
Astfel, sunt posibile următoarele încheieri :
-cel vinovat poate să fugă de pedeapsă;
-vinovatul vine Ia cimitir, la biserică dar, prevăzător fiind, aduce cu
sine un obiect sau o fiinţă care să-I apere de represalii (ca un antidot); dintre
astfel de obiecte sau fiinţe putem aminti : o relicvă, un prunc nou-născut, un
copil mic mort care i-a fost fin etc;
-pur şi simplu, avem de-a face cu un mort prea îngăduitor care se
mulţumeşte doar să-I muştruluiască pe vinovat99 .
În cazul piesei din 1 630, Mortul pedepsitor îl omoară pe cavaler şi
astfel joacă rolul instrumentului morţii şi al pedepsirii lui; se vede clar că
Tirso de Molina a recurs Ia soluţia cea mai radicală. Şi acum, să remarcăm
următorul aspect: după cum spune L. Petzoldt -reluat de Jean Rousset
avem un număr de 9 1 (nouăzeci şi una) de variante orale care ne oferă un
final de următoarea factură: mortul slujeşte drept călăuză omului viu spre a-1
introduce în lumea morţilor; după ce stă un timp acolo (timp care i se pare
scurt!), cel viu revine pe pământ, în realitatea profană, dar nu mai izbuteşte
să recunoască oamenii şi locurile unde trăise. Mai mult, nu mai este nici el
recunoscut de nimeni şi asta pentru simplul motiv că locurile şi oamenii se
schimbaseră, nu mai corespundeau cu ceea ce lăsase el în urmă la plecare.
Explicaţia este următoarea: perioada de timp pe care el o petrecuse pe
celălalt tărâm şi care, repetăm, i se păruse scurtă corespundea în lumea
realităţii profane cu trecerea unui veac sau mai mult.
Este facil de remarcat că, în cazul legendei Doi feciori beţi avem
situaţia care - conform celor relatate de Petzoldt şi reluat de Jean Rousset
s-ar putea încadra aspectului prezentat în cele 9 1 de versiuni orale în care
tânărul, după ce mortul 1-a dus în lumea lui, revine în lumea celor vii dar nu
mai recunoaşte aproape nimic din jurul său.
În continuare vom încerca să facem comparaţii între legenda Doi
beţi
şi piesa lui Tirso de Molina El Burlador de Sevilla, y combidado
feciori
de piedra, de la 1 630, spre a vedea asemănările şi diferenţele existente şi
pentru a fi mai expliciţi în ceea ce priveşte atestarea unei variante a
motivului Dan Juan în zona Ilvelor. În consecinţă, obţinem tabelul care
urmează:

99

Ibidem, p.
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O variantă a motivului Don Juan în zona Ilvelor
Caracteristici
Eroul
Mortul
-insul tarea
mortului
invitaţia

ŞI

-vizita mortului

-vizita la mort

Grupul feminin
Finalul

Legenda
Doi feciori beti
Ţăran (foarte probabil)

El Burlador . . .

-mormânt; insultarea şi
invitaţia sunt însoţite de
blestem;
-nici o relaţie anterioară
precizată între mort şi tânăr
-cadavru îmbrăcat în haine de
mort
(strif!oi)
-invitaţia făcută de mort şi
perioada petrecută de Larion
pe tărâmul celălalt
Absent
Revenind în lumea
pământeană, Larion constată
trecerea a 300 de ani şi,
povestindu-i preotului ce a
păţit, îmbătrâneşte treptat şi
moare, conform prevestirii
strif!oiului

-statuie de piatră;

Vlăstar de obârşie nobilă

-duel Don Juan-Comendador
desfăşurat anterior
-statuie de piatră

-invitaţia făcută de mort şi
confruntarea finală în biserică
Este reprezentat
Pedeapsa suportată de Don
Juan şi moartea sa; cripta se
scufundă cu statuia şi cu
cavalerul

Dacă analizăm asemănările şi diferenţele între Doi feciori beţi, El
Burlador . . . şi povestirile A-H, putem trage câteva concluzii însoţite de
comentarii, după cum urmează.
1 . Varianta din Leşu, precum şi drama spaniolă nu conţin, spre
deosebire de povestirile A-H, nici o referire la vreun cap de mort. În fiecare
din variantele A-H apare capul de mort într-o fază care declanşează
conflictul propriu-zis.
Tot legat de această problemă a lovirii sau batjocoririi craniului în
variantele A-H, ar mai trebui abordat un aspect. După cum remarca V.I.
Propp, î n cadrul basmelor populare capul de mort nu iese din pământ, ci va
fi întâlnit zăcând pur şi simplu în ţărână; în definitiv, capul de mort ar
reprezenta un mort neîngropat. Î nsă se întâlnesc gravuri de iarmaroc unde
capul iese din pământ şi nu zace pe pământ. Se pare că este dificil de spus
care dintre cele două imagini (capul ieşit din pământ sau cel ce zace în
ţărână) ar fi, cronologic, prima. O. Waser, în lucrarea sa Charon -reluat de
V.I. Propp- aminteşte că se pot întâlni capete bărboase crescute din pământ,
figurate deseori pe unele geme antice. Părerea lui Waser este că aceste feluri
de capete proorocesc, având în vedere figura aplecată deasupra lor spre a le
•
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asculta. Mai mult, aceste capete sunt reprezentate cu gura întredeschisă 1 00 .
Există posibilitatea ca această figurare a capului de mort ieşind din pământ
să-1 reprezinte pe mortul neliniştit; el îşi scoate capul din pământ spre a se
scula sau spre a ruga pe vreun trecător să-1 înmormânteze. Dacă cineva îl va
înmormânta, el va deveni un mort recunoscător care îl va ajuta pe erou. În
legătură cu acest lucru, se poate analiza cazul capului lui Mimir din
mitologia germanică, cap care devine sfetnicul lui Odhinn 1 0 1 . Ca un mort
înfricoşător şi apoi umil se manifestă tigva din poemul lui A.S. Puşkin
Rus/an şi Ludmila 102 .
Legat de problema craniului, să menţionăm că etnologul Marie
Capdecomme aminteşte de existenţa aşa-numitor Screaming skulls (în
traducere literară cranii urlătoare). Acestea sunt cranii umane care, dacă
sunt mişcate din loc, încep să urle 1 03 .
Î n mitologia lituaniană întâlnim un cuvânt ce prezintă o importantă
polisemie: kaukas (la plural kaukai). Unul dintre sensurile sale este acela de
copil mort nebotezat. Unii specialişti îi identifică pe aceşti kaukai cu
sufletele moarte. De aici ar deriva un alt termen, şi anume kaukole,
kvaukole. care s-ar traduce prin craniu. Aceste kaukoles (cranii) au
capacitatea de a ieşi noaptea din morminte; odată ieşite, ele se rostogolesc
prin cimitire întocmai ca nişte bulgări, fac zgomot şi provoacă o spaimă
.
cump 1 1ta� 1 04 .
În povestirile A-H pângăritorii, pe lângă faptul că nu înmormântează
craniile întâlnite în cale, apelează şi la batjocură. Aceste lucruri trezesc
mânia morţilor care se vor răzbuna înfricoşător. Î n Doi feciori beţi, lovirea
craniului este înlocuită, după cum am văzut, de lovirea mormântului, iar în
El Burlador . . de batjocorirea statuii care şi aşa dorea răzbunare.
2 . Un aspect foarte important: dintre variantele prezentate, doar în
Doi feciori beţi avem de-a face cu rostirea unui blestem propriu-zis! Aici,
tânărul beat îi spune mortului necunoscut că, dacă nu va cina cu el în seara
următoare, să nu-l primească pământul şi să-1 arunce până în înaltul
cerului 1 05 . Blestemul este însoţit de o lovitură cu piciorul. În rest, atât în El
Burlador . . . cât şi în naraţiunile A-H, vinovatul nu rosteşte propriu-zis un
.
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V.l. Propp, Rădăcinile istorice ale basmuluifantastic, Bucureşti, 1973, p. 1 82.
Jean Vertemont, Dicţionar al mitologiilor indo-europene, Timişoara, 2000, p. 221 ; vezi
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276.
1 04 Algirdas Julien Greimas, Despre zei şi despre oameni. Studii de mitologie lituaniană,
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blestem. Batjocoreşte, loveşte cu piciorul, dar nu blestemă! Şi atunci, de ce
blestemă chiar feciorul din legenda românească? E posibil ca acest aspect să
fie legat de o însuşire nefericită a ţăranului român de a blestema de multe ori
şi fără a se gândi prea mult, împins de primele impulsuri de mânie şi
disperare.
Legat de istoria, felurile şi consecinţele blestemelor, un studiu foarte
cuprinzător şi interesant îl face prof. Dan Horia Mazilu 1 06 • În cazul
naraţiunilor A-H avem cazul neîngropării craniului, fapt care -după cum am
văzut- va genera nenorociri. În vechime, nimic nu era mai grav decât lăsarea
de izbelişte a cadavru lui şi neînhumarea lui 1 07 . La români se credea că, dacă
un cadavru rămâne neîngropat, provoacă tot felul de nenorociri, atrage
inundaţii etc. În consecinţă, cadavrele care erau întâlnite trebuiau îngropate,
fie şi simbolic, adică presărând o mână de pământ peste ele pentru ca
sufletele morţilor să se poată odihni liniştite. În aceste împrejurări -şi
revenind totodată la legenda din Leşu- ne putem da seama de tăria şi povara
generate de blestemul care oprea îngroparea. Se remarcă în acest sens că
unele blesteme româneşti exprimau practic o anulare a Înhumării care se
manifesta printr-o sinistră expulzare a mortului păcătos din groapă sau
printr-o la fel de sinistră neprimire a leşului omului blestemat În pământ 108 .
O altă categorie de blesteme legate de morţi îi condamnă pe vinovaţi să nu
109
putrezească, adică la neputrezire . Morţii care nu putrezesc în urma unor
astfel de blesteme sunt considerati -conform afirmatii lor lui Dan Horia
' 10
Mazilu- virtuali strigoi , şi îş i au locul lor bin� stabilit în cadrul
mentalităţii populare.
În cazul legendei Doi feciori beţi .avem de-a face cu o situaţie în care
mortul este blestemat să fie aruncat de pământ până în cer ceea ce, după
cum rezultă din cele discutate anterior, este un blestem extrem de greu.
Legat de aceasta, un caz interesant a fost relatat în legătură cu basmul lui
1 1 1 (apărut în anul 1 8 85), caz care a fost
Ion Pop Reteganul Săraca mamă
prezentat într-un studiu anterior 1 1 2 . În legătură cu acest basm, se recomandă

106

1 07

Dan Horia Mazilu, O istorie a blestemului, Iaşi, 200 1 .

Ibidem.
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Ibidem.
1 09
Ibidem.
1 10
Ibidem,
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Ion Pop Reteganul, Poveşti ardeleneşti. Basme, legende. snoave, tradiţii şi povestiri,
Bucureşti, 1 986, p. 1 79- 1 83 .
Dan Prahase, Câteva consideraţii asupra unui basm cules de Ion Pop Reteganul. În:
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consultarea deosebit de interesantului studiu al Solomiei şi al lui Liviu Păiuş
intitulat Balada populară din Valea Rodnei ' 13.
În El Burlador . . . , blestemul este legat de jignirea statuii .
3 . Spre deosebire d e naraţiuni le A-G ş i d e El Burlador . . , unde
mortul este răzbunător, în Doi feciori beţi avem un strigoi care se comportă
foarte firesc cu Larion, ca un ţăran venit în vizită. Singurul aspect în care
strigoiul se arată neînduplecat este dorinţa lui expresă ca tânărul să-I
însoţească pe celălalt tărâm . Acolo, odată ajunşi , Larion este tratat ca un
oaspete, neexistând nici o răzbunare concretă a teribilului său însoţitor. În
ceea ce priveşte varianta H, după cum am mai spus, nu ne este redat finalul,
aşa că nu putem şti precis ce s-a întâmplat cu beţivul care trebuia să-I
viziteze pe mort după opt zile.
4. Remarcăm absenţa personajelor feminine de prim rang în legenda
din Bistriţa-Năsăud şi în variantele A-H. Ele ne sunt în cea mai mare parte
doar sugerate prin obiceiuri şi tradiţii la care se ştie că iau parte (şezătoare,
nuntă) sau foarte vag amintite (dar cu implicaţie finală importantă, după
cum s-a văzut ! ) în naraţiunea 8. În schimb, în El Burlador . . . grupul feminin
este bine reprezentat, Dona Ana fiind chiar la originea propriu-zisă a
confruntării lui Don Juan cu statuia.
5 . Înfăţişarea sub care îi apare mortul vinovatului atunci când vine să
onoreze invitaţia diferă: statuie (în El Burlador . ), schelet sau chiar mai
multe schelete (în variantele A,C,E,F), stârv fetid (varianta H), înfăţişare
neprecizată clar (variantele B, probabil D,G). În Doi feciori beţi mortul este
descris ca un fecior mare, galben ca ceara, îmbrăcat cu haine de mort şi cu
obiele de pânză în picioare.
6. În toate cazurile prezentate se remarcă groaza şi teroarea
vinovatului când se vede confruntat cu imaginea mortului venit la masă.
Când tânărul nu este singur, groaza se răsfrânge şi asupra însoţitorilor săi
(de exemplu sluj itorii în El Burlador . . . , familia lui Larion în Doi feciori
beţi).
O întrebare valabilă de asemenea pentru toate cazurile prezentate
până acum: de fapt, care ar fi semnificaţia rituală a mesei pe care un om viu
o ia împreună cu un mort? Care este interpretarea mitică a acestui aspect de
primă mărime în -repetăm- toate situaţiile analizate? Jean Rousset este de
părere că se întrezăreşte ascuns în spatele ospăţului cu mortul un trecut mitic
îndepărtat, rătăcit şi pierdut în inconştientul colectiv; acest trecut este fără
doar şi poate uitat dar, cu toate acestea, el este activ în mod obscur. El este o
.

. .
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rămăşiţă, un reziduu străvechi al unor rituri funebre, al unor mese
sacrificiale dispărute de multă vreme în negura timpului 1 1 4 .
Să ne amintim situaţia existentă în drama în trei acte Muştele a lui
Jean-Paul Sartre. Acolo, pe o înălţime deasupra oraşului Argos, se afla o
peşteră care era astupată cu o lespede şi care se spune că ar da spre iad. La
fiecare aniversare oamenii se adună în faţa peşterii, soldaţii împing la o
parte Iespedea de la intrare iar morţii ies din iad şi se răspândesc prin oraş.
Totul e la dispoziţia lor şi ei umblă ici-colo. Li se pun tacâmuri la mese, li se
dau paturi şi scaune iar oamenii se poartă foarte frumos cu ei, rugându-i să-i
ierte pentru j ignirile şi relele din timpul vieţii . De regulă, fiecare dintre morţi
se îndreaptă spre casa fostei sale familii unde, de exemplu, pot dormi în pat
cu fostele lor neveste. În dimineaţa zilei următoare, la cântatul cocoşilor, ei
se întorc din nou sub pământ, peştera este astupată din nou cu lespedea şi
până la anul nu mai ies în oraş 1 1 5 • Regele Egist (asasinul lui Agamemnon) îi
îndeamnă pe oameni : " Înapoiaţi-vă acasă, morţii vă însoţesc, vor fi oaspeţii
voştri toată ziua şi toată noaptea. Faceţi-le loc la masa voastră, în casa
voastră, în culcuşul vostru şi străduiţi-vă, printr-o purtare vrednică, să-i
faceţi să uite de tot ce s-a întîmplat" 1 1 6 .
În mitologia lituaniană existau Jlges sau Ilgiai, sărbătorile de
toamnă, care corespund aproximativ Sărbătorii Tuturor Sfinţilor. Aceste
Ilgiai ţineau zece zile, iar J. Lasicius (în lucrarea sa De diis samagitarum . . . )
-preluat de Algirdas Julien Greimas- afirmă că trei din aceste zece zile erau
consacrate în întregime cultului morţi lor. De fapt, în timpul acestor sărbători
avem de-a face cu invitaţia făcută morţilor de a ieşi din morminte şi de a lua
parte la festinul lor; la acest ospăţ, pe �ese se găsesc numeroase mâncăruri
şi băuturi rezervate morţilor, iar numărul de cămăşi curate şi de şerveţele
aşezate în jurul mesei corespunde cu numărul de morţi poftiţi la masă. După
ce festinul este astfel pregătit, cei vii intră iar în casă şi vor chefui timp de
trei zile 1 1 7 .
Amold Van Gennep consideră masa luată cu un mort drept un lucru
tabu. Acest aspect este amintit în contextul legendelor care au drept temă de
bază descinderea în Infern sau călătoria pe tărâmul morţilor. În afara
amintitei mese luate cu mortul, mai există şi alte interdicţii, şi anume: nu
trebuie să mănânci sau să bei ceva ce s-a produs în ţara lor, nu trebuie să le
permiţi să te îmbrăţişeze şi nici măcar să te atingă, nu trebuie să accepţi să
primeşti daruri de la morţi etc. Însă, există şi părerea că faptul de a bea
împreună cu un mort va determina agregarea la lumea sa şi, drept urmare,
11

4

Jean Rousset, op. cit. , p. 33.
Jean-Paul Sartre, Muştele. In: Teatru, voi. 1, Bucureşti, 1 969, p. 43-53.
1 16
Ibidem, p. 5 3 .
1 17
Algirdas Julien Greimas, op. cit. , p. 56-57.
1 15
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aceasta permite să se călătorească printre ei fără primej dii; un efect similar îl
are şi piata (în bani etc.) 1 1 8
Corneliu Buzinschi descrie în romanul său Păcală şi Tândală
atitudinea ţăranului român faţă de invitaţia la masă pe care i-o face un
strigoin9 • Moş Pavel, un ţăran în vârstă, îşi povesteşte păţania din tinereţe
pe când lua parte la un priveghi. Astfel, în sat murise Ion, un bărbat cam de
vreo cincizeci de ani, bolnav de pelagră. Nemaisuportând durerile cauzate
de boală, acesta se spânzurase de o grindă. Fiind sinucigaş, nu fusese primit
în cimitir. Pavel, pe atunci însurăţel de vreo treizeci de ani, fusese prieten cu
răposatul. Casa sinucigaşului se afla pe un deal, la vreo două-trei sute de
metri de sat. Într-o noapte, după ce băuse ţuică şi vrând să scurteze drumul
spre casă, Pavel aj unge în faţa casei spânzuratului şi, spre groaza sa, îl vede
pe moş Ion -despre care ştia că era mort şi îngropat de o săptămână- stând
rezemat de un stâlp. Acesta îl pofteşte înăuntru şi Pavel, ca hipnotizat,
acceptă. El remarcă faptul că: " Ochii strigoiului luminau ca două făclii " 1 20 .
Strigoiul îi oferă în casă mâncare (o bucată de hoit putred proaspăt
dezgropat pe care-1 frige într-o ţepuşă) şi băutură (o ulcică cu sânge). Pavel
însă ştia faptul că, deşi strigoiul îi putea vătăma trupul, totuşi nu avea nici o
putere asupra sufletului său atâta vreme cât nu primea nimic de la el. Dacă
ar fi primit însă un lucru oricât de neînsemnat de la strigoi (fie şi un nasture
ori un fir de aţă), atunci ar fi fost al lui ! În aceste circumstanţe, el refuză
brutal mâncarea şi băutura oferite de strigoi. Acesta, furios, "o urlat şi s-o
repezit" 1 2 1 la Pavel care închide ochii şi aude tocmai la timp cântatul
cocoşilor! La acest semnal sonor, strigoiul dispare deoarece, conform unei
credinţe populare utilizată de autor, el nu mai are putere după miezul nopţii.
Suspinând şi ridicând Slavă Domnului, Pavel leşină 1 22
Câteva cuvinte şi despre masa dedicată morţilor de către cei vii.
I.A. Candrea susţine că, în timpul desfăşurării meselor, vechii greci
nu ridicau bucăţica de mâncare căzută jos, deoarece ea aparţinea eroilor sau
sufletelor morţilor. Romanii ridicau îmbucătura căzută jos, o puneau pe
masă dar n-o mâncau, ci o aruncau apoi în foc; acest gest îl făceau pentru
Lari (suflete ale strămoşilor, consideraţi ocrotitori ai familiei din care
proveniseră). Aceasta ne-o relatează Plinius cel Bătrân în Naturalis historia,
după cum remarca I.A. Candrea 1 2 3 ; acesta mai susţine că la români bucăţica
de pâine căzută jos de la masă se ridică, se sărută, apoi se aruncă în foc sau
se pune mai la o parte, să nu fie călcată.
•

1 18

Amold Van Gennep, Riturile de trecere, Iaşi, 1998, p. 146.
Corneliu Buzinschi, Păcală şi Tândală, Bucureşti, 1973, p. 1 14-1 23.
Ibidem, p. 1 19.
121
Ibidem, p. 122.
p. 122.
123 Ibidem,
I.A. Candrea, op. cit. , p. 102.

1 19

1 20

1 22

316

www.cimec.ro

O variantă a motivului Don Juan în zona Jlvelor

Să menţionăm şi o tradiţie din Camena (Bucovina), relatată de
Panoria Petraşciuc şi preluată de Elena Niculiţă-Voronca. După terminarea
unui praznic se strâng toate firimiturile şi ciolănelele şi se îngroapă sub un
măr sau sub un alt pom roditor din grădină. Noaptea, la acel pom vin toate
sufletele la respectivele resturi şi fiecare îşi cunoaşte bucăţica ce a fost dată
de sufletul lui 1 2 4 • De asemenea, să ne gândim şi la rachiu! sau vinul vărsat
pe masă. Dacă se întâmplă aceasta, sufletele morţilor se bucură deoarece
ceea ce s-a vărsat este al lor 1 2 5 .
Cehii sărută şi ei bucăţica de pâine căzută jos de la masă, după ce au
ridicat-o, iar italienii o sărută şi apoi o aruncă în foc 1 2 6 .
Vom aminti acum celebrul roman al lui Jan Potocki ( 1 76 1 - 1 8 1 5)
Manuscrisul găsit la Saragosa. În această scriere care conţine o sumedenie
de povestiri (în cadrul romanului, bineînţeles ! ) remarcăm Povestea lui
Landolfo din Ferrara, care are legătură cu mitul lui Don Juan. Iată
conţinutul ei .
Î n oraşul italian Ferrara trăia un tânăr libertin numit Landolfo.
Acesta petrecea în compania multor femei de proastă reputaţie, dar o prefera
de departe pe cea mai lacomă şi desfrânată, şi anume pe Blanca de Rossi.
Aceasta, pe lângă cele ce se vorbeau despre ea, mai avea şi prostul obicei de
a cere celor ce-o adorau să i se umilească în toate chipurile. Într-o zi, ea îi
cere lui Landolfo s-o invite la cină în casa mamei şi surorii acestuia. Cu
toate rugăminţile celor două femei amintite, cavalerul îşi aduce iubita la
cină, tăgăduind doar să păstreze cât va putea taina asupra acestui fapt, spre a
nu strica bunul renume al surorii sale. Deşi mama şi sora lui Landol fo se
poată foarte frumos cu ea, Blanca se manifestă foarte obraznic cu ele,
vorbeşte necuviincios, iar până la urmă le goneşte din încăpere, spunându-le
că au cam plictisit-o.
În ziua următoare, desfrânata răspândeşte întâmplarea prin tot oraşul,
iar povestea devine subiect de discuţie câteva zile neîntrerupte. Vestea este
auzită şi de fratele mamei lui Landolfo, Odoardo Zampi . Acesta, nevrând să
lase nepedepsit acest afront, pune în aceeaşi zi să fie omorâtă desfrânata.
Vizitându-şi iubita, Landolfo o găseşte moartă şi plină de sânge. Înfuriat şi
aflând cine era în spatele morţii ei, el doreşte să-i ceară socoteală unchiului
său, dar acesta se înconjoară de o ceată de vitej i care îşi bat joc de furia
neputincioasă a lui Landolfo.
Nespus de furios, Landolfo aleargă acasă unde mama şi sora lui
tocmai cinau. Deoarece ele nu aflaseră, probabil, vestea morţii iubitei
1 24 Elena Nicul iţă-Voronca, Datinile şi credinţele poporului român adunate şi aşezate în
ordine mitologică, voi . 1 , laşi, 1 998, p. 3 1 4.
125
Ibidem, p. 3 1 2.
1 26
Candrea, op. cit. , p. 1 02.
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tânărului, mama sa îl întreabă dacă la masă vine şi Blanca. Landolfo urlă că
ar fi bine să vină şi s-o ducă în iad pe ea, pe fratele ei şi pe toată familia
Zampi. Îngrozită, mama lui Landolfo îngenunchează şi se roagă la
Dumnezeu să-i i erte fiul pentru că huleşte în deşert.
În clipa aceea, uşa se deschide zgomotos şi în cameră intră Blanca de
Rossi; ea are înfăţişarea unei fantome îngrozitoare, plină de răni de cuţit. La
vederea acestei grozăvii, mama şi sora tânărului încep a se ruga fierbinte, iar
Dumnezeu le-a dat puterea de a îndura situaţia existentă, după cum spune
povestirea.
Macabra creatură s-a apropiat cu paşi uşori şi s-a aşezat la masă.
Landolfo, cu un curaj pe care -după cum menţionează naraţiunea- doar
iadul i-l putea da, o serveşte cu o farfurie cu mâncare. Urmează o scenă
absolut terifiantă. Strigoaica (naraţiunea îi spune fantomă; după cum am
văzut anterior, fantoma şi strigoiul sunt sinonime) cască o gură imensă,
încât părea că i se despicase în două capul, şi scoate flăcări mari şi roşii;
după care întinde mâna ca tăciunele de neagră, ia o bucată din mâncarea de
pe farfurie, o înghite, dar imediat se aude zgomotul produs de bucata
înghiţită care cade sub masă! În acest fel a mâncat tot din farfurie, dar tot ce
înfuleca ateriza sub masă. La urmă, privindu-1 cu ochii săi înfiorători pe
Landolfo, îi spune -numindu-1 iubit- că, dacă a poftit-o la masă, atunci
rămâne cu el şi peste noapte şi-1 cheamă " la pătuţ" ! Povestirea se întrerupe
aici, autorul nedezvăluindu-ne ce s-a mai întâmplat 1 27 .
După cum lesne se poate observa, povestirea despre Landolfo şi
B lanca de Rossi se aseamănă întrucâtva cu naraţiunile A-H (în special), dar
şi cu El Burlador . şi cu Doi feciori beţi, doar că nu mai intervine jignirea
mortului de către tânăr, ci apariţia la cină a strigoaicei se produce în urma
blestemului pe care Landolfo îl adresează familiei mamei sale. Iată deci, ca
şi în legenda de pe meleaguri le ilvene, ilustrarea şi manifestarea
consecinţelor teribile ale blestemului ! Să mai remarcăm că aici avem un
blestem de fiu şi de frate, care se împlineşte aproape instantaneu, fără ca
mama şi sora lui Landolfo să fi fost cu adevărat vinovate. Şi încă o
deosebire faţă de cazurile analizate până acum în acest studiu: de această
dată ni se precizează clar că strigoiul este o femeie!
Manuscrisul găsit la Saragosa conţine numeroase astfel de scene
terifiante. Spre a fi edificaţi total asupra acestei afirmaţii, vom aminti încă o
povestire - şi anume Povestea prinţesei de Monte Salerno - în care eroul
principal (Romati) se luptă cu sabia împotriva unui schelet ieşit dintr-un
cufăr. Scheletul şi-a rupt mâna stângă spre a o folosi pe post de armă. Apoi,
un al doi lea schelet a ieşit din cufăr, i-a rupt o coastă primului schelet şi 1-a
lovit cu ea în cap pe tânăr. În cele din urmă eroul povestirii este înfrânt de
.
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Jan Potocki, Manuscrisul găsit la Saragosa, voi. 1, Bucureşti, 1969, p. 55-57.
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cele şase schelete ieşite până la urmă din cufăr 1 28 . Ne oprim aiCI cu
descrierea acestei scene mustind de macabru, cu senzaţia că am asistat la
vreo scenă din filmul din 1 992 Armata întunericului.
Poate că n-ar fi deloc deplasat să ne întrebăm: în fond, de ce legenda
relatată de povestitoarea din Leşu se numeşte Doi feciori beţi? Mai exact, de
ce doi, când de fapt, în desfăşurarea naraţiunii accentul cade doar pe unul
dintre cei doi feciori, şi anume pe cel care loveşte monnântul, blestemă şi
invită mortul la cină. Evident, este vorba de Larion. Celălalt nu are deloc un
rol de prim-plan. El apare doar însoţindu-1 pe Larion prin cimitir şi apoi la
şezătoare, după care rolul său se încheie, nu mai apare deloc în naraţiune (de
altfel, legenda nici nu i-a reţinut numele ! ). Şi atunci?
Acest al doilea fecior, cu o prezenţă aparent neînsemnată în legendă,
este:
a.) fie cel care i-a sugerat lui Larion să meargă la şezătoare şi nu
acasă, sau i-a recomandat să treacă prin cimitir, sau poate, de ce nu, i-a
sugerat ambele hotărâri ;
b.) fie cel care a fost de acord cu una (sau poate cu ambele!) idei ale
lui Larion, adică de a merge la şezătoare şi de a scurta drumul prin cimitir.
În situaţia a.), acest al doilea flăcău influenţează decisiv
comportamentul profanatorului; în situaţia b.), chiar dacă nu ar fi avut o
influenţă decisivă fiindcă nu el "venea cu ideile" , prin aprobările sale nu
făcea decât să devină o voce care nu îi recomanda lui Larion prudenţă, ci îi
sugera practic ceea ce dorea acesta din urmă să audă, adică continuarea
vitejiilor" . Evident, totul se desfăşura sub influenţa alcoolului .
"
Indiferent care a fost rolul celor doi băieţi în declanşarea
evenimentelor (legenda nu ne spune care dintre cei doi era cu ideile şi care
cu aprobarea), intervine decisiv efectul spiritului de gaşcă" ; practic, este
"
vorba de ilustrarea unui aspect aparţinând psihologiei mulţimilor -chiar
dacă aici avem doar doi indivizi ce alcătuiesc mulţimea"- şi anume
"
manifestarea cu preponderenţă la un individ aflat într-o mulţime cât de cât
ordonată pe baza unor anumite principii " a tendinţelor celor mai violente şi
"
antisociale. În acest sens, se poate consulta studiul lui Gustave le Bon
despre psihologia mulţimilor. Repetăm, chiar dacă sunt doar doi feciori,
apare un sentiment de diminuare a răspunderii individuale pentru faptele
săvârşite, o senzaţie exprimată printr-un raţionament de genul: suntem doi,
aşa că dacă se întâmplă ceva ne ajutăm unul pe celălalt! Evident că acest
raţionament este puternic influenţat de starea lor de ebrietate.
Acelaşi aspect al puterii şi încrederii date de numărul participanţilor
la profanare îl întâlnim în povestirea E, unde avem de-a face cu trei tineri .
De asemenea, în povestirile A, C, D şi H ni se precizează că vinovaţii erau
1 28

Ibidem, p. 1 88- 1 89.
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toţi beţi. Cazuri le unde un singur flăcău este protagonistul gestului
profanator le vom explica mai ales prin starea lui de beţie asociată din plin
cu teribilismul, aspecte ce pot să apară şi în caz de grup (unde teribilismul
este mult amplificat).
Ca o concluzie a acestui studiu, iată că avem înregistrat pe meleaguri
i lvene o altă variantă a unui motiv deosebit de interesant, şi anume motivul
Dan Juan ! Aceasta se adaugă motivului pactul cu diavolul, care a fost
discutat într-o altă lucrare. De asemenea, fără a fi necesară o analiză foarte
amănunţită, se poate uşor observa prezenţa în legenda Doi feciori beţi a unei
variante corespunzătoare unui alt motiv deosebit de interesant şi anume
motivul Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte (legat de vizita lui
Larion pe tărâmul celălalt), motiv pe care vom încerca să-I abordăm într-un
studiu viitor.
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Î N ARTA DECORĂRII LEMNULUI
Marius Constantin Nistor

Greutatea definirii artei populare se regăseşte în faptul că lucrările
care compun arta populară aparţin unor persoane lipsite de o pregătire
artistică specializată. Adesea, termenul de artă populară este rezervat
lucrărilor bazate pe tehnici tradiţionale transmise din generaţie în generaţie,
tehnici care pot avea o continuitate mare cu schimbări minore. În ceea ce
priveşte lemnul ca material de lucru, baza o reprezintă natura utilitară a
obiectelor confecţionate, bază care a fost îmbogăţită de-a lungul secolelor
prin noi tehnici în construcţie şi model şi prin adăugarea unor noi
caracteristici artistice 1 •
Pentru a putea participa la îmbogăţirea patrimoniului popular al
obiectelor de artă, meşteşugarul, pe lângă îndemânare, are nevoie de un
bogat spirit creator, de o gândire novatoare. De multe ori obiectele de o
valoare artistică deosebită sunt executate doar din dorinţa de a crea ceva nou
şi frumos, iar ca mulţumire meşteşugarul avea satisfacţia reuşitei,
perfecţiunea formei şi a modelelor decorative, fără ca obiectul să aibă şi o
valoare uti litară.
Funcţionalitatea artei se bazează pe creativitate. Creativitatea
presupune puterea de a mânui într-un mod novator elementele vizuale.
Calitatea de a fi creativ este recunoscută ca un drept dobândit la naştere;
acest drept nu este la fel în cadrul artişti lor, unii dintre ei fiind atât de
convenţionali încât nu mani festă nici o disponibilitate din punct de vedere
creativ. Creativitatea poate fi dobândită şi de alte persoane în afara
artiştilor, persoane care dispun de capacităţi creative dar care nu au
"
"puterea de a pune" în valoare ceea ce văd şi ce simt, nedispunând de
capacitatea "mânuiri i el ementelor vizuale.
Privită într-un cadru general, deosebim două tipuri de artă populară:
arta formală, ca rezultat al planificării intel ectual-raţionale, care produce
lucrări respectând cerinţele planificării şi arta in(ormalâ sau expresivă, care
se bazează pe elementele emoţionale în timpul actului creativ 2 .
1

2

Arthur F. Jones,

/bidem, p.

Introducere În artâ,

Bucureşti.

1 99 2 . p. 1 2 .
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Un rol important în creaţiile de artă populară îl ocupă lemnul. Secole
de-a rândul lemnul a fost materia primă preferată pentru că se găsea din
abundenţă şi era uşor de procurat, dar mai ales datorită calităţilor intrinseci
şi a granulaţiei specifice.
În funcţie de esenţă, lemnul dispune de o gamă variată şi plăcută de
culori şi modele de fibre. Astfel, de la fibra moale şi fragilă a lemnului de tei
şi până la duritatea celui de stejar sau nuc, lemnul oferă meşteşugarului
materia primă potrivită unui spectru larg de utilizări, de la fineţea
instrumentelor muzicale la construcţia de imobile şi corăbii .
Prelucrarea lemnului a cunoscut o importantă evoluţie în cadrul
valorii artistice a obiectelor executate odată cu evoluţia omului şi noile
descoperiri făcute (focul, metalul etc.). Astfel, în funcţie de uneltele de care
dispunea, artistul popular a putut îmbunătăţi treptat forma, modelul şi
decorările obiectului în sine.
În tehnica prelucrării lemnului, pentru a ajunge la valoarea unui
obiect de artă populară, se parcurg mai multe etape:
Tăierea: presupune procurarea materiei prime brute de lucru; aceasta
se făcea cu toporul sau fierăstrău! .
Cioplirea: tehnica cioplirii constituie prima etapă în cadrul modelării
formei obiectului. Astfel, pentru piesele mai mari (grinzi, comi, stâlpi etc . )
s e utiliza u n topor c u lama lată, uşor ş i foarte bine ascuţit, iar pentru piesele
mai mici (mobilier, obiecte de cult, de uz gospodăresc sau de artizanat) se
util iza dalta de diferite forme şi mărimi.
Trebuie menţionat că, în cadrul acestei etape, intervine pentru prima
dată îndemânarea meşteşugarului în actul creativ al obiectului de artă
populară.
Laminarea: această tehnică presupune încleierea a două sau mai
multe straturi de lemn pentru a da naştere unei forme mai mari sau mai
groase. Procesul laminării este unul de durată şi fineţe, fiind executat prin
aplicarea între straturi le de lemn a unor cleiuri din răşini naturale, procurate
de la diferite tipuri de copaci sau pomi, în diferite perioade ale anului .
Aceste răşini erau procesate în amestecul cu apa, la diferite temperaturi în
funcţie de răşina utilizată.
Curbarea şi îndoirea: în cadrul acestor operaţii este necesar să fie
cunoscute proprietăţile mecanice şi structura biochimică a l emnului utilizat.
Astfel, în funcţie de esenţa şi destinaţia obiectului, pentru a fi curbat sau
îndoit, lemnul era supus procesului de fierbere. La acest procedeu se utiliza
apa sau uleiul. După fierbere, lemnul era îndoit sau curbat prin forţare şi se
fixa în poziţia dorită. Acelaşi proces de îndoire sau curbare putea urma unor
băi repetate de aburi la care era supus materialul lemnos. O a ltă metodă de
curbare sau îndoire consta în supunerea lemnului verde la torsionări
3 22
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repetate, în poziţii fixe, prin forţare, după care materialul se lăsa în mediu
deschis la uscat, expus razelor solare.
Şlefuirea: metoda şlefuirii suprafeţei lemnoase se bazează pe
principiul frecări i. Acest proces variază în funcţie de destinaţi a obiectului şi
de esenţa materialului folosit. Şlefuirea se face prin frecarea suprafeţei
lucrate cu o bucată de lemn (de altă esenţă), cu o piatră de granulaţie mică
(gresie), cu o bucată de piele tăbăcită, cu un material texti l sau, mai nou, cu
hârtie sau pânză abrazivă. Meşteşugarul utiliza materi alul de şlefuit şi
metodele de lucru în funcţie de esenţa lemnului şi forma obiectului, treptat,
de la porţiunile mari la cele mici, de-a lungul fibrei lemnului.
Finisarea: constituie prima etapă a definirii materialului de lucru ca
obiect de artă. De multe ori există tendinţa confundării procesului de finisare
cu cel de şlefuire datorită crezului că prin acest proces se obţin suprafeţe
fine la pipăit. De fapt, finisarea " dă naştere " obiectului de artă prin redarea
formei finale ca dimensiuni, unghiuri, curburi, proces în cadrul căruia se
poate vorbi cu adevărat despre aptitudinile m1istice ale meşteşugarului prin
intervenţiile de fineţe asupra obiectului .
Decorarea - omamentarea: este ultima fază de lucru asupra piesei,
etapă după care obiectul "prinde viaţă" . Tehnica decorării şi omamentării
obiectelor de lemn este una de creaţie şi îndemânare. "Naşterea" modelului
decorativ variază în funcţie de natura util itară (sau nu) a obiectului, de
mărime şi de formă. Astfel, la lucrările mai mari (construcţii), prin !aminare
sau prindere mecanică (cuie de lemn sau de metal) a unor piese mai mici
tăiate în diferite feluri şi aşezate în anumite moduri se poate da "naştere "
unui model decorativ. La obiectele mai mici, modelele decorative sunt
obţinute prin încrustaţii cu dălţi sau intarsii executate prin marchetare şi
parch'etare.
Indiferent de obiectul executat - de natură simbolică sau utilitară etapele enumerate mai sus sunt obl igatori i, fi ecare având importanţa ei în
realizarea obiectului de artă.
În cadrul cercetărilor efectuate asupra obiectelor de artă din lemn un
rol important este dat decorării şi ornamentării acestora.
Decorarea şi ornamentaţia tradiţională este un domeniu bogat de
modele şi figuri decorative, fapt datorat spiritului novator şi creativ al
artistului popular, dar şi noilor metode de lucru şi unelte perfecţionate de-a
lungul timpului .
Î n cadrul structurii artei decorării şi ornamentaţiei se deosebesc cu
precădere trei componente.
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1 .) Elementul ornamental3 : reprezi ntă "poarta din faţă" în tehnica
decorării şi ornamentaţiei, constituind partea indivizibi lă care poate figura
de sine-stătătoare ( ex. frunze, petale, fructe etc.).
2 . ) Motivul ornamenta f : constituie deschiderea orizontului în
compoziţia artistică, alcătuit din două sau mai multe elemente ornamentale
cu aceeaşi tematică. Motivul omamental forn1ează un tot grafic ce poate fi
divizat în mai multe elemente ( ex . floare cu frunze şi petale, constelaţia
Carul Mare cu stelele componente etc .).
3.) Compozitia ornamentale/ : reprezintă " frumosul " , decorarea în
sine, ea fiind rezultatul combinaţii lor de elemente şi motive ornamentale
fără a fi necesară respectarea aceloraşi tematici şi sti listici.
În cadrul ornamentaţiei tradiţionale româneşti deosebim două
clasificări de bază: clasificarea morfologică şi clasificarea structurală.
1. Clasificarea mor(ologicâ6 : defineşte forma obiectului şi tipul de
stilizare; în componenţa acesteia deosebim trei categorii ornamentale:
a.) elemente si compozitii decorative geometrice:
-ornamente geometrice cu frunze (tri foi), flori şi boboci întâlnite pe
furcile de tors din zona Sibiului (pl. I/ 1 -2).
-rozeta, motiv întâlnit în decorarea lăzilor de zestre şi pe porţi (pl.
113).
-reprezentări solare întâlnite pe lăzile de zestre din Transilvania (pl.
114).
-decoruri de funii împletite -pe stâlpii de la porţi din Carpaţii
Orientali (pl. 115).
-reprezentări de natură religioasă -crucea (pl . 1/6) .
-decoraţiuni zoomorfe - p e căucele ş i bâtele ciobăneşti din Munţii
Banatului (pl. II/ 1 ).
-reprezentări antropomorfe, cosmomorfe şi mitologice -pe tiparele de
caş, bâtele ciobăneşti şi furci le de tors din Munţii Breţcu şi zona Roman(pl.
1112-3).
-ornamente vânătoreşti (cerbul şi capul de urs) pe căucele păstoreşti
din zonele intracarpatice (pl. II/4)
-ornamente monogramate -numele destinatarului piesei (pl. II/5).
b.) elemente, motive şi compozitii liber desenate: -negeometrice
redate în special pe contururi . Această categorie se bazează pe ornamente
arhaice, cu un conţinut tematic împrumutat din realitatea înconjurătoare şi
motive abstracte.
3

Nicolae Dunăre,
Ibidem, p. 49.
5 Ibidem, p. 50.
6 Ibidem, p. 5 1 .
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c.) compozitii ornamentale mixte: constau în compunerea unor
elemente geometrice cu cele negeometrice din domenii de inspiraţie diferite
(pl. II/6).
În cadrul clasificării morfologice toate elementele şi motivele pot fi
sau pot deveni geometrice sau liber desenate, iar compoziţiile pot avea sau
pot dobândi o morfologie mixtă.
Il. Clasificarea structurală 7 : subliniază nuanţele etnice, zonale sau
de la epocă la epocă în ansamblul aceleiaşi morfologii sau al aceluiaşi
conţinut semantic. În cadrul acestei el asi ficări se deosebesc două modalităţi
de exprimare principale şi două secundare.
Modalităti de exprimare principale:
a.) ornamente omogene: prin care artistul dă dovadă de un deosebit
"
"
"simţ al măsurii izvorât dintr-o " vatră sti listică unitară .
-compoziţia geometrică "patru cai " întâlnită în zona Vlaşca şi în
nordul Carpaţilor Meridionali (pl. I I I/ 1 ) .
-compoziţia l iber desenată "âiliţa râtclcitâ" derivată dintr-o stea (pl .
III/2).
-compoziţia negeometrică ., câliţâ râtăcitâ " (pl . Ill/3).
b.) ornamente heterogene: reliefate prin pronunţate nuanţe etnice
reprezentate în motive geometrice şi liber desenate, întâlnite pe cornurile
pentru praful de puşcă din zona Transilvaniei (pl . I I I/4).
Modalităti de exprimare secundare:
a.) ornamente simetrice:
-faţă de un ax -ex. frunze de tri foi (pl. I I I/5) .
-faţă d e două sau mai multe axe -ex . noarea cristal ului (pl. III/6).
b.) ornamente asimetrice:
-reprezentări zoomorfe (pl. 111/7).
-reprezentări titomorfe (p l. l l l/8).
O notă comună a caracterelor morfologice şi structurale ale
ornamentelor populare în arta decorării este persistenţa îndelungată a
acestora, ele impunându-se printr-o fidel itate deosebită a calităţilor
semantice8•
Caracterele morfologice ale ornamentelor populare reliefează un
reper în îmbinarea creaţiei şi spiritualităţii artistului cu realitatea
înconjurătoare, neputând concretiza destinaţia persistenţei la suprafaţă sau în
structura internă a obiectului . Astfel, analiza morfologică şi structurală a
ornamentaţ 1 e 1 şi decorării obiectelor din lemn reliefează o bogată
încărcătură de idei ce apare cu prioritate şi de multe ori în exclusivitate
7

8

Ibidem,

p. 5 6-65.

O. Densuşianu, Folcfurul cum trebuie Înţeles.

Bucureşti. 1 9 1 O, p. 1 1 - 1 7.
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dincolo de caracterul geometrizant şi trimiterile repetate la aspecte ale
vizibilului.
Existenţialul decorativ al operelor de artă populare se bazează pe
două simboluri : punctul şi linia.
Punctul, un simbol înregistrat în cadrul omamentelor abstracte; este
considerat că provine din structura brută a materialului de lucrat şi din jocul
tehnicilor de lucru (sculptură, pictură etc.). Simbolul punctului apare sub
denumiri variate-punct, pup, puncte, picături , ochi etc. - în funcţie de
tematica omamentală. Punctul rareori poate constitui centrul unei
compoziţii, "el " fi ind de cele mai multe ori însoţitorul simbolistic în
înregistrarea motivelor. De asemenea, punctul dispune radialul celorlalte
componente ale motivului real izat sau este creat din aranj amentul acestora.
Linia, simbol derivat din punct; ca extindere al acestuia pe o axă
reprezintă " limita" infinită a motivului redat. Realizat simplu, prin
alăturarea paralelă a unor "dungi " , sau constituind un ansamblu de pătrate,
triunghiuri sau hexagoane, linia poate reda finalitatea imaginii lucrate,
constituind un motiv de sine-stătător.
Un loc aparte în simbol istica ornamentală tradiţională îl ocupă
cercul. Acest "punct extins " - cum îl numeşte Pierre Grison9 - reliefează
totalitatea simbolistică a sferei şi duce la fonnarea unui "centrus mundi " în
cadrul realităţii fizice sau spirituale.
În arta populară românească, tezaurul motivelor decorative este unul
bogat şi variat. Compoziţiile realizate din combinaţiile simbolurilor duc în
final la "naşterea" unui motiv ornamental definit în funcţie de zonă şi
credinţă, dar mai ales de realitatea mediului înconjurător şi de implicaţiile
acestuia în viaţa artistului .
Motivul căii rătâcite sau câlita râtâcitâ
Reprezentarea acestui motiv în arta decorării lemnului are la bază
îmbinarea liniei cu punctul cu întremperi sau fără: linii drepte întrerupte de
punct, linii şerpuite, linii oblice îmbinate cu cele drepte, spirale, împletiri
etc. Motivul căii rătăcire are în structura morfologică derivate din spirale
(reprezentări ale principiilor diume şi solare) sau din meandru (stabilirea
legăturii cu noctumul şi principiile selenare sau spaţiile subterane) 1 0 .
9

C. Prut, Calea rlităcită, Bucureşti, 1991, p. 23.

10

Ibidem, p.

51.
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Spirala poate fi reprezentată închisă pe o traiectorie centripetă sau
deschisă, continuă cu schimbări de sens la fiecare jumătate de arc. Spirala
este cunoscută îndeosebi ca reprezentare a compoziţiilor cu temă spirituală,
dar totodată poate avea rolul unui labirint, în funcţie de locul ocupat în
cadrul compoziţiei decorative 1 1 .
Meandrul este prezentat în încrustaţii le sau picturile pe obiecte din
lemn ca un drum imaginar într-o călătorie imaginară într-un spaţiu imaginar
din care spiritul uman se poate întoarce cu anumite îmbunătăţiri . Acţiunea
reprezentării meandrului, plasată în cadrul sferei spirituale a creatorului, se
desfăşoară într-un labirint închis (fără ca spiritul creator să găsească calea de
ieşire din lupta binelui cu răul) sau într-unul deschis (în care creaţia
spirituală găseşte modalitatea " ieşiri i la lumină" : învingerea răului).
Din punct de vedere filozofi c , redarea motivului căii râtăcite prin
meandru şi spirală are o orientare comună spre depăşirea realităţi i interioare
pentru a accede spre cea superioară şi, totodată, ridicarea spiritului deasupra
realităţii înconjurătoare.
Din punct de vedere lingvistic, defi nirea motivului cclii râtăcite
poate lua mai multe sensuri dru m pierdut, cârare pierdutâ, cale încurcată,
cale şerpuitâ, câliţă ocolitâ. calea laptelui, râu etc.- cu mai multe înţelesuri
şi cu trim iteri în zone diferite de cunoaştere : natură, labirint, neant, cosmos
etc.
Redarea căii rătâcite în arta populară românească prin spirală şi
meandru este cea mai reprezentativă "modelare " plastică a "drumului " ca
dorinţă umană a depăşirii realităţii înconj urătoare, prin apropierea
universului tangibil şi intangibil 1 2 .
Motivul undei apei
Ca şi în cazul căii rătâcite, pornirea în unda apei se face de la punct
"
ŞI linie, ea constituind un motiv "purtat de calea rătăcită spre orizontul
acvatic.
Acest motiv este redat pe lucrările din lemn prin linii frânte sau
continue, şerpuite, cu sui şuri şi coborâşuri care dau senzaţia mişcării undei
(valul), mai subţiate (pârâiaşe) sau îngroşatc (râuri), îngroşate şi bombate,
terminate cu o linie şerpuită subţiată (şuvoi). De asemenea, stilizarea undei
apei pe obiectele de lemn din arta populară românească poate fi realizată
geometrizat prin linii drepte întrerupte sau di spuse unghiular ori în zig-zag
(pl . IV/ 1 -4).
Motivul undei apei este cea mai sensibilă transcriere în limbaj plastic
a lumii în mi şcare 1 3 .
-

11

Ibidem, p. 5 1 -59.
Ibidem, p. 52-53 .
1 3 Ibidem, p . 60.

12

www.cimec.ro

MARIUS CONSTANTIN NISTOR

Motivul coarnelor berbeculu / 4
Acest motiv îşi are rădăcinile în tradiţiile şi obiceiuri le populare ale
românilor. Astfel, "berbecul " este adeseori "chipul " (pe lângă altele) pe care
ţăranul român îl întruchipează la cumpăna dintre ani ca simbol al fertilităţii,
chip a cărei esenţă simbolică este concentrată în coarne. Motivul coamelor
"
berbecului " este des întâlnit pe uneltele şi obiectele utilitare ale păstorilor,
cadru în care berbecul este purtător al valorilor sacre din mediul turmei prin
mărimea şi strălucirea coamelor sale, prin rolul protector pe care îl are şi
prin felul în care supravieţuieşte condiţii lor aprige ale vremii.
Reprezentarea coarne/ar berbecului este realizată prin asocierea de
linii drepte cu linii curbe, spirale cu zig-zaguri, întrerupte sau nu de puncte
(pl. V/ 1 -4).
Motivul soarelui ' 5
Astru] solar redat pe obiectele de lemn din cadrul artei populare
româneşti este stindardul existenţei şi continuităţii, steaua" dătătoare de
"
viaţă, reprezentând legătura terestră cu divinitatea celestă.
Redarea motivului solar pe obiectele de lemn este realizată
geometrizat sau liber desenată în combinaţie cu frunze, rozete sau alte astre
cereşti (pl. VVl -3).
Vechimea acestui motiv în ornamentica românească este dovedită de
reprezentările solare antropomorfizate, întâlnite în Transilvania şi Muntenia
cu precădere pe stâlpii de la porţi sau pe furcile de tors şi bâtele ciobăneşti
(pl. VI /4-5).
Un loc important în reprezentarea motivului solar îl ocupă rozeta cu
şase raze, simbol care îşi are rădăcinile în cadrul religios, mai precis în tema
biblică a Genezei lumii pe parcursul celor şase zile în care a fost creată, fapt
ce dă naştere celor şase dimensiuni esenţiale, care după Clement din
Alexandria sunt cele patru puncte cardinale, zenitul şi nadirul.
În cadrul reprezentării " astrului solar" se depăşeşte graniţa dintre
rozetă şi cerc prin îmbinarea acestora - reprezentarea rozetei prin cercul cu
şase raze. În cazul apariţiei separate în ornamentaţi a aceluiaşi obiect a
rozetei şi cercului - cu şase sau patru raze - cele două se confundă, cel mai
adesea ele reliefănd acelaşi motiv -soarele (pl. Vl/6).
Motivul arborelui vietii
Aşa cum ne arată şi numele, acest motiv este strâns legat de evoluţia
omului în concordanţă cu mediul înconjurător. În cadrul artei populare
româneşti, motivul arborelui vieţii este stilizat pe obiectele de lemn în cele
Ibidem, p. 65.
15 Ibidem, p. 67.

14
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mai simple forme şi prin cele mai simple metode, dar cu o bogată
încărcătură simbolică şi spirituală. Astfel, "arhorele vieţii " este reprezentat
de bradul "cu cetina tot verde " ; acest arbore - prin măreţia sa, bogăţia
corolei şi datorită condiţiilor sale vegetative (poate creşte aproape în orice
loc şi aproape în orice condiţii atmosferice) - este considerat sacru.
Redarea acestui motiv este realizată prin gravarea crengii de brad cu
frunze (pl. VII/ 1 ) sau prin sti lizarea întregului cadru arboricol al bradului cu
linii curbe şi zig-zaguri (pl. VIV2 ).
În cadrul socio-cultural al omului, arborele viefii reprezintă calea
evoluţiei de la naştere până la moarte, bradul fiind arborele cel mai des
întâlnit ca " străj er" al locului de odihnă veşnică. Astfel, simbolistica bogată
a acestui motiv 1-a făcut pe C-tin Prut să concl uzioneze că "arborele este nu
numai sediul miracolului vieţii, ci şi " scara" care pem1ite omului să iasă din
prezentul său terestru şi să pătrundă în celelalte momente ale destinului
său" 1 6 •
Funcţia de "copac sfănt" pe care arhorele vieţii o ia în arta
decorativă a obiectelor de lemn are la bază reprezentarea acestui motiv în
strânsă legătură cu alte motive. Asoci erea arhorelui vieţii cu unda apei (pl .
Vll/3) reprezintă legătura între viaţa terestră şi orizontul nesfărşit al apei.
Concordanţa cu motivul soarelui arată continuitatea vieţii " scursă" prin
vârful bradului îndreptat spre orizontul cosmic reprezentat de " steaua cea
mare şi strălucitoare " (pi .VII/4). În asocierea cu coarnele berhecului, bradul
este " ocrotitorul ocrotitorului " turmelor de oi; berbecul stă la umbra
arborelui vieţii, loc unde este ferit de toate (pl . VI I/5 ).
Începutul se regăseşte în rădăcinile bradului, iar sfflrşitul în vârful
semeţ înălţat spre bolta nesfârşită a orizontului cosmic . Tot în cadrul acestui
motiv regăsim simboli stica zi lei şi a nopţii, a naşterii şi a morţii, a adâncului
şi a înaltului, a trecutului şi a viitorului, toate acestea reprezentând în acest
motiv continuitatea evolutivă a fiinţei omeneşti .
17
Motivul omului
Impl icarea c a motiv a omului în arta populară românească este
datorată eului artistic, dorinţei mcşteşugarului de a apărea în lucrare şi
personalităţii artistu lui . Deosebirea dintre meşteşugar şi artist în cadrul
acestui motiv se face prin dispunerea artistică a creaţiei. Reprezentarea
omului pe obiectele de lemn este realizată prin elemente geometrice sau
liber desenate.
Datorită actu lui creativ, omul reprezintă centrul existenţial, locul de
pornire al valori i obiectului, "el " fi ind cel care dă viaţă - prin măiestria
16

17

Ibidem, p. 67.
Ibidem, p. 88.
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mâinilor sale şi prin spiritul creator - obiectului, fapt care duce la
"
"normalizarea apariţiei fiinţei umane în simbolistica decorării obiectelor de
lemn, omul fiind "unicul creator" al existenţei palpabile şi vizuale (pl . VIV6 ).
Apariţia antropomorfizată a omului în cadrul geometric al unei
sculpturi nu strică disciplina motivaţiei sacre apărute, ci ne arată încercarea
artistului de a introduce fiinţa umană în acel cadru sacru ( pl. V I I/7-8).
De asemenea, datorită bogăţiei imaginaţiei artistului, redările
motivului omului întâlnite în lucrări le de miă populară din lemn fac ca
reprezentarea fiinţei umane să se confunde adeseori cu unicul exi stential,
creatorul suprem.
Motivul calului
Valori le cabaline se fac cunoscute încă de timpuriu şi sunt datorate
frumuseţii, rapidităţii, robusteţii şi puterii musculare pe care calul le posedă.
Astfel, datorită acestor valori, calul se face "dorit" şi apare nevoia omului de
a poseda animalul pentru a-i putea utiliza "puterile" .
Odată cu domesticirea calului apare în viaţa socială a omului un
adevărat cult bazat pe valorile cabal ine, iar utilitatea lui ridică acest animal
la rangul unui mit, al unei valori spirituale.
Asocierea calului, în reprezentările pe obiectele de lemn, cu mediile
existenţiale (apă, pământ, aer, casă etc . ) duce la diferenţierea valorilor care
îi sunt atribuite calului . Astfel, "purtătorul de stindard " în războaie are rang
înalt şi atribuţii speciale; calul, ca deschizător al orizontului cunoaşterii, este
reprezentat pe porţi le de intrare, iar ca animal de povară pe grinzile de
susţinere la case.
Figurarea calului în medi ile existenţiale este foarte simplă, el
apărând de cele mai multe ori fără corp, numai capul şi gâtui. Se pune
întrebarea: de ce? Să fie din dorinţa omului de a pune în valoare frumuseţea
capului şi a coamei, a perfecţiunii muşchilor gâtului sau din "ura" faţă de
restul corpului care face din cal un animal robust, rapid şi deosebit de
frumos. Acest fapt ne face să medităm asupra tradiţi ilor româneşti în care
calul apare împodobit numai la gât şi la cap, pe spate având doar
hamaşamentul pentru tracţiune sau şaua pentru călărit. Deci, omul a prins
calul, l-a stăpânit, 1-a îmblânzit şi 1-a folosit dar nu 1-a putut înlocui cu un alt
animal sau maşinărie.
Astfel, datorită bogatului său tezaur utilitar, calul apare foarte des în
arta populară românească, redarea lui fi ind liber desenată prin încadrarea sa
în medii diferite. În asocierea cu firul de aţă ( p l . V I I I/ 1 ) se realizează
legătura existenţială a " animalul ui" cu scurgerea timpului . De asemenea,
călătoria calului este asoci ată undei apei (pl. V l l l/2) ca păzitor al sursei
vitale de apă, ca aj utor al "celui " care întreb u i n ţează lichidul vieţii. Apariţia
calului la grinzile de susţinere ale acoperişurilor (pl. VIII/3-4) indică rolul
330
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de susţinător al greutăţii, de întregitor al îmbinării dintre acoperiş şi casă,
calul suportând cu uşurinţă povara impactului cu apa "care curge din
înalturi ".
Motivul păsării
Acest motiv apare în creaţi ile de artă populară din dorinţa acută a
artistului de a-şi apropia spaţiul. Simţurile ascuţite ale păsărilor capabile de
a prevesti unele pericole (cataclisme, furtuni, moartea etc.) fac ca acestea să
deţină un rol important în viaţa omului şi, implicit, să apară foarte des pe
obiectele de artă populară18 • Astfel, în contextul funerar, apariţia motivului
păsării pe obiectele aferente acestui cadru este strâns legată de călătoria
sufletului spre " ceruri " , asemenea zborului păsării spre înalturi . Tot datorită
zborului păsării este apariţia motivului pe stâlpii funerari sau cei de la case
şi porţi. Odată cu trecerea timpului şi cunoaşterea mai aprofundată a
capacităţilor păsării se realizează o strângere a legăturii omului cu aceasta.
Astfel, se ajunge la asocierea ei în "mediul intern" al vieţii de zi cu zi 1 9 .
Motivul păsării este asociat altor motive datorită faptului că, prin
" său, pasărea face legătura între toate mediile vieţii. Astfel, pasărea
zborul
"
în asociere cu soarele (pl. VIII/5) apare stilizată simplu prin legătura m!ii
(ca reprezentare a soarelui) cu osia în formă curbată (ca reprezentare a
păsării). În asocierea cu unda apei, pasărea apare stilizat prin reprezentarea
capului acesteia pe undele văluitoare ale apei (pl . VIII/6). Pasărea asociată
figurilor geometrice (care reprezintă soarele, calea rătăcită sau unda apei)
este întâlnită cu precădere pe monumentele funerare, ca semn al veşniciei
sufletului în lumea " de dincolo " (pl. VIII/7).
În cadrul mediului intern de viaţă al omului, motivul plisării apare pe
lăzile de zestre şi, mai ales pe cozile de l inguri, în reprezentări asociate altor
motive (pl . VIII/8) .
C a prevestitoare de pericole, pasărea este întâlnită p e acoperişurile
de la case, "înălţat�" spre cer şi aşezată pe capătul unei "coloane infinite",
exprimând tendinţa omului de a accede spre spaţiul cosmic (pl. VIII/9).
Astfel, viaţa omului " de rând" este strâns legată de motivul păsării la
fel ca şi de celelalte motive, fapt datorat "puterilor" acesteia şi strânselor
legături pe care le face între viaţă-moarte, zenit-nadir, cunoscut-necunoscut
şi datorită dorinţei meşteşugarului de a aspira spre nou şi cunoaştere.
• l şarpelUl.20
A ,(
lVlOflVU
Acest motiv îşi are rădăcinile în miticul abstract al culturii naţionale.
Păzitor al infernului şi al comorilor ascunse în adâncurile terestre, şarpele
este motivul cel mai uşor de realizat în arta decorării obiectelor de artă
18 Ibidem, p. 1 06.

19

20

Ibidem, p. 1 09-1 1 2.
Ibidem, p. 1 1 4.
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populară. De la simpla linie şerpuită până la redarea "târâtoarei " în cele mai
figurate şi exacte moduri (prin reprezentarea capului cu ochi, a limbii
bifurcate şi a solzilor), şarpele este un motiv ascuns lumii reale, o legătură
între mediul terestru şi cel subteran.
Miticul şarpe lui îşi are existenţa (ca motiv) în geneza lumii, în
ispitirea "omului-femeie " de către animal pentru a încălca legea supremă.
Acest fapt face ca şarpele să capete întruchiparea rău)ui, dar prezentarea
acestuia ca păzitor al adâncurilor îi dă şi un caracter benefic.
"
"Exprimarea motivului de-a lungul timpului pe obiectele de lemn
s-a făcut prin "încheierea" undei apei la cele două capete (cap şi coadă) sau
prin simpla "scrij elire " a zig-zagului rotunjit. Astfel, semnificaţia şarpelui
indiferent de locul ocupat în decorul realizat-rămâne aceeaşi, el făcând
legătura între om şi lumea sub-pământeană.
Motivul şarpelui este întâlnit pe obiectele de artă populară în toate
mediile vieţii, pe stâlpii de la porţi (ca paznic) (pl. IX/ 1 ) sau de la pridvor
(pl . IX/2),pe lăzile de zestre (paznic al comorilor) sau pe făntâni (pl. IX/3).
Prin redarea motivului şarpelui, artistul speră să ajungă la comorile
păzite de acesta sau să pătrundă în tainele subterane.
Motivul dinti/ar lupului21
Cu adânci rădăcini în istoria antică, lupul este animalul cel mai
cunoscut omului datorită omniprezenţei sale în viaţa cotidiană. Lupul, prin
consecvenţa sa în urmărirea vânatului şi datorită spiritului de uniune (haită)
de care dă dovadă, este des întâlnit în literatura românească şi, implicit, în
decorurile de pe obiectel e de artă populară. Partea reprezentativă a lupului
este capul (steagul dacic), prin colţii "ascuţiţi şi fioroşi " .
În reprezentarea pe obiectele de lemn, dinţii lupului se bucură de o
gamă bogată de decoruri în toate domeniile de activitate ale meşteşugarului.
Stilizarea acestui motiv este realizată simplu prin triunghiuri deschise sau
închise, ceea ce face ca dinţii lupului să fie confundaţi cu motivul undei apei
realizată geometrizat (pl . IX/4-5).
Odată cu domesticirea " fiarei " şi noile atribuţii ale lupului ca păzitor
al curţii şi turmelor de oi, " fiara" capătă caractere cu simbol sacru care pun
lupul într-o "lumină plină" , ca motiv de sine-stătător în arta decorării
obiectelor de lemn.
.
.
22
r.
l ,(
lVlOtzve
,antastzce
Reprezentarea fiinţelor fantastice în creaţiile de artă populară îşi are
apartenenţa în legendele mitologice şi credinţele populare în care acestea au
puteri supreme pe care omul, prin punerea lor în decoruri pe obiecte, speră
să le dobândească.
21

Ibidem, p.
p. 126.

2 2 Ibidem,

1 19.

www.cimec.ro

Ornamente şi motive în arta decorârii lemnului

Balaurul este una dintre cele mai des întâlnite creaturi, el
reprezentând "răul" , prezenţa monstruoasă care trebuie distrusă. Produs
concentric al animalului cu anorganicul, balaurul este un motiv universal
care face parte din cultul eroului, singura creaţie care poate învinge
monstrul. În arta populară românească, balaurul este reprezentat prin şarpele
cu capul mărit şi deformat, cu aripi sau cu mai multe capete. Pe obiectele de
lemn, motivul balaurului este realizat prin geometrizarea dinţilor lupului,
transpuşi orizontal şi cu o deschizătură mai mare (pl . IX/6).
Sirena -" femeia-peşte" - este motivul inspirat din imensitatea apelor
de pe întreg cuprinsul Terrei şi a nevoii omului de a stăpâni tainele ascunse
şi "creaturile" necunoscute ascunse în apă.
În credinţa populară românească, sirena îşi are sălaşul în adâncurile
Mării Negre de unde iese atunci când apele sunt l iniştite. Sirena este centrul
"benefic " al adâncurilor unde a apărut viaţa şi unde există comori neasemuite şi
creaturi imense cu puteri malefice. De asemenea, " femeia-peşte" este
compozitoarea unor cântece dulci, asemenea unduirii valurilor când marea este
calmă.
Pe obiectele de lemn, sirena apare pe stâlpii de la porţi sau pe lăzile
de zestre. Stilizarea acestui motiv îmbină foarte bine motivul omului cu cel
al undei apei şi al dinţilor lupului (pl. IX/7).
Motivul sirenei a fost şi rămâne simbolul purităţii apelor, al
binefăcătoarei ce apare într-un loc imens şi tainic în care mai sălăşluiesc şi
creaturi ale răului.
Arta decorării lemnului în cultura populară românească este un
domeniu vast, cu multe aplicaţii şi variaţiuni în funcţie de zona studiată şi de
implicaţiile altor culturi (străine) în zona respectivă.
Capacitatea creativă a artistului popular român, cu rădăcini în cele
mai străvechi timpuri , face ca arta populară românească să se încadreze în
cea europeană prin valorile obiectelor create. În continua legătură etno
culturală cu popoarele vecine sau mai îndepărtate, arta populară
românească, indiferent de condiţiile sociale şi politice din interior, şi-a
dezvoltat continuu fondul tradiţional. Acest fond participă efectiv la
întregirea artei europene. Dezvoltarea continuă a creativităţii şi îndemânării
artistului popular român, realizată într-un cadru geografic " binevoitor" , ca
fundament de bază al obiectelor de artă, a dus-în timp-la formarea în spaţiul
carpato-danubiano-pontic a unui centru de "civi lizaţie şi cultură" bogat în
creaţii originale şi specifice.
Decorarea şi ornamentarea obiectelor de artă populară, prin
varietatea formelor libere şi de sine-stătătoare, prin ritmica şi coloritul
specific, trebuie privită într-un cadru amplu, ca o comunicare spirituală între
artist şi forţa divină.
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Caracterul aparte al decorării şi omamentaţiei este reprezentat prin
"
"puritate şi imperfecţiune . Artistul popular român -ţăranul- se opune
denaturării valorii artistice a obiectului prin realizarea cu mâna liberă a
liniei, linie care se va abate de la definiţia concretă a acesteia, ea căpătând
"
un caracter viu, " o pulsaţie .
Lemnul, prin semnificaţia sa religioasă, a fost şi va continua să fie un
material de bază în crearea de obiecte de artă valoroase. Datorită varietăţilor
de esenţă, a formelor pe care le ia în ciclul vegetativ, a bogăţiei şi frumuseţii
corolare, lemnul capătă valori existenţiale şi spiritual-religioase, definind
creatorul prin prisma realităţii simbolice.
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MODERNIZAREA ÎN SOCIETATEA RURALĂ TRANSILVANĂ LA
MIJLOCUL SECOLULUI AL XIX-LEA ŞI RECONSIDERAREA
ATITUDINII FAŢĂ DE TIMP DIN PERSPECTIVA PRACTICILOR
ECONOMICE MODERNE

Marin Iosif Balog

O definiţie simplă a modernizării ar trebui să sublinieze că ea este un
proces complex prin care, la un moment dat, o anume societate ajunge la o
stare calitativă a dezvoltării sale, numită modernitate. În faţa unui adevărat
hăţiş conceptual ce vine să definească modernitatea, se pune întrebarea care
sunt cele mai relevante criterii care ne îngăduie să plasăm o anume societate
în cadrele modernităţii. Cei mai mulţi analişti ai fenomenelor modernizării
au ajuns la concluzia că expresiile sale de manifestare cele mai
semni ficative se pot rezuma la 3-4 fenomene majore: unul politic echivalent
cu democratizarea, al doilea religios sinonim cu secularizarea şi un al
treilea -economic desemnat prin termeni precum capitalism, industrializare,
dezvoltare şi o raţionalizare a atitudinilor şi activităţilor umane. Calculul
raţional al activităţi lor umane este un aspect speci fic modernităţii
economice. Astfel Max Weber unul dintre cei mai avizaţi analişti ai genezei
modernismului european vorbeşte despre raţionalitate economică, tehnică şi
juridică, toate reprezentând înfăţişări particulare ale uneia şi aceleiaşi
raţionalităţi moderne, încât, din punct de vedere economic, drumul este spre
cel al unei societăţi de tip capitalist. Acelaşi Weber afirmă că ,,Aşa-zisul
progres spre capitalism constituie din Evul mediu şi până, azi criteriul
univoc al modernizării economice "1.
Modernizarea economică şi progresul capitalismului în societatea
europeană nu este doar un proces cuanti ficabil în cifre, procente şi statistici.
Am da dovadă de prea multă superficialitate dacă ne-am rezuma doar la
aceste criterii în analiza modernizării economice. Procesele mentale pe care
le-a cunoscut societatea umană în devenirea sa modernă au fost deosebit de
complexe şi profunde. Rămânând în domeniul economicului, a vieţii
materiale, constatăm că geneza unei mentalităţi economice moderne este un
atare proces ce nu ţine atât de starea materială cât mai ales de cea mentală.

1

Max Weber, Etica protestantă şi spiritul capitalismului, Bucureşti, 1 993, p. 2 1 .
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O alchimie complexă din care a rezultat un nou tip de comportament
în concordanţă cu transformările petrecute pe plan economic şi care a fost în
primul rând expresia permenentei nevoi de adaptabilitate pe care omul a
dovedit-o de-a lungul istoriei.
Vom încerca în cele ce urmează să analizăm modul în care timpul,
această componentă pe cât de abstractă pe atât de vitală a existenţei umane,
se transformă în mentalitatea omului modem. Spre deosebire de epocile
anterioare este valorizat un nou fel de timp, diferit de cel al bisericii, al
mântuirii mult mai profan, aşadar, ce se insinuează în mentalitatea epocii.
Vom analiza modul cum, treptat, după 1 850, o dată cu abolirea relaţiilor de
tip feudal, societatea rurală transilvană trece printr-o veritabilă criză a
valorii timpului. Geneza noului tip de societate aduce cu sine tendinţa de
rupere a vechilor cadre temporale, pentru că, dintotdeauna oamenii îşi
creaseră modele de timp şi de spaţiu, structuri de mare stabilitate în mentalul
colectiv al umanităţii . 2
În momentele de transformare radicală a societăţii prilejuite de
revoluţii sau de alte cataclisme sociale, avem de-a face cu crize ale
modelelor de timp şi cu originale conjuncturi de transformare a acestuia.
Timpul istoric în sensul său creştin, cunoaşte de multă vreme dualitatea
sacru-profan, un model care a dominat structurile mentale ale europenilor
vreme de mai bine de 1 2 secole, a încadrat şi a încătuşat viaţa până în
secolul al XII-lea al erei creştine. Din acest moment, susţine Jaques Le Goff,
av�m �e-a fa� e cu o � � ură a percepţi �i timp ului care începe să se
_
raţ10nahzeze ŞI sa_ se laicizeze, m acelaşi timp
. Această ruptură a fost
provocată mai întâi de practicile negustorului şi ale cămătarului. La baza
noului model temporal a stat, deci, ideea şi practica negustorului de a
cântări, a măsura şi a evalua cu mij loace tot mai evoluate şi mai rafinate,
care, mai târziu au dus la impunerea conştientă a unei noi legi - legea cererii
şi a ofertei ca pilon de bază a practicilor economice moderne. O altă
schimbare cel puţin la fel de importantă se petrece în momentul în care
negustorul descoperă preţul timpului atunci când explorează spaţiul într-o
vreme în care, pentru el, durata esenţială a realizării unei afaceri era cea a
străbaterii unui drum. Iar pentru cămătarul viitor bancher, dobânda va
deveni un preţ de răscumpărare a timpului pe care cel care contractează un
împrumut e nevoit să o plătească. Timpul devine astfel o veritabilă marfă ce
începe să domine practicile economice moderne. Dealtfel, am putea susţine
că, în geneza c i v i lizaţ i e i industriale moderne, schimbarea atitudinii faţă de
timp şi revalorizarea acestuia a precedat impunerea relaţiilor de piaţă şi a
celor bazate pe atotputernicia capitatului. În procesul complex de agregare a
A

2
3

Ilie Bădescu, Timp şi cultură, Bucureşti, 1 988, p. 1 27.
J. Le Goff, Pentru un alt Ev Mediu, Bucureşti, 1 966, p. 1 24.
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capitalismului la care au participat foarte multe elemente, noţiunea de timp a
avut, aşadar, o contribuţie esenţială. Aceasta pentru că nevoile economice au
stat la loc de cinste atunci când a fost vorba de organizarea şi gestionarea
timpului. De data aceasta, nu structurile temporale lungi au fost supuse
revalorizării (secolul, deceniul, anul), ci cele scurte: ziua, apoi, cu cât
înaintăm în timpurile moderne, ora, minutul şi secunda. Cu toate acestea,
ideea că timpul înseamnă bani nu este atât de nouă pe cât am crede. Dintr-o
anumită perspectivă ea vine pe fondul creştinismului care adusese cu sine
noua dimensiune a timpului liniar un Timp al Mântuirii şi al Judecăţii de
Apoi. De aceea, încă din Evul mediu, numeroase predici considerau
pierderea timpului un păcat grav asociat cu risipirea talanţilor din pilda
oferită de Evanghelie. În această accepţiune timpul este perceput ca un dar
al lui Dumnezeu ce nu poate fi vândut sau speculat. Treptat însă, pe fondul
schimbărilor mai sus pomenite, asocierea timpului cu ideea speculaţiei, a
cererii şi ofertei, apoi cu cea a banului şi a dobânzii a generat celebra
sintagmă timpul înseamnă bani" pusă pe seama eticii protestante. Ideea că
timpul înseamnă bani, că irosirea sa e o crimă, că odihna şi repaosul sunt
incompatibile cu propăşirea gospodăriei şi chiar cu propria linişte interioară
care nu poate fi realizată decât prin muncă neîntreruptă erau imbolduri reale
pentru transilvăneni, receptate, poate, şi prin circulaţia tot mai intensă a
scrierilor lui Franklin în mediile culturale ardelene prin presă şi ca expresie
a unei literaturi de sorginte iluministă şi moralizatoare. De la idee la efectele
sale, în practică, era o cale extrem de lungă şi doar dacă ne gândim că
Transilvania nu era ţara tuturor posibilităţilor precum America. În criza
modelelor de timp pe care le-a generat modernismul, conflictul s-a purtat cu
modelul timpului bisericesc care şi-a văzut răpit monopolul în urma
ascensiunii tot mai intense a relaţiilor capitaliste. Un prim simptom îl găsim,
însă, tot în Evul Mediu, vreme în care asistăm la dispariţia treptată a
monopolului clopotelor bisericeşti asupra măsurării timpului4 • Din acest
moment, această dualitate a timpului va evolua pe căi diferite şi spre
finalităţi diferite. Din punct de vedere economic, sensul a fost înspre
dominanţa relaţiilor capitaliste în care noţiunea de timp va fi tot mai mult
corelată cu alte elemente ce articulează o forma mentis capitalistă: timp,
muncă, beneficiu, speculaţie, sau, după cum sugera un gazetar din veacul al
XIX-lea " a şti să te acomodezi imprejurărilor şi a judeca după relaţiunile
timpului nostru ". 5
În lumea satului transilvan, geneza modernităţii se petrece nu fără
convulsii, tensiuni şi inerţii . În această confruntare este ilustrativă tendinţa
de rupere a vechilor cadre şi modele temporale pe fondul căreia se naşte o
"

4

Ibidem, p. 1 24.

5 Amicul poporului, calendar pe anul 1868, Sibiu, p. 56.
349

www.cimec.ro

MARIN IOSIF BALOG

nouă atitudine faţă de timp. În acest proces un rol determinant I-au avut
transformările Ia nivel social - abolirea relaţiilor feudale şi constituirea
relaţiilor moderne de proprietate. Stilul de viaţă tradiţional, relaţia omului
rural cu stăpânii de pământ şi-au pus masiv amprenta asupra atitudinii faţă
de muncă şi a modului de lucru al ţăranului : cerinţele stăpânului şi ritmul de
muncă I-au determinat pe iobag să-şi confecţioneze o strategie a unei auto
limitări, iar ideea că timpul înseamnă bani nu era recunoscută de ţăran atâta
vreme cât încă orientarea spre relaţiile de piaţă era extrem de firavă. Când
acesta era convins că securitatea alimentară a familiei sale era asigurată
pentru un an, ţăranul considera că nu mai era necesar să muncească în plus.
În epoca modernă acţiona constrângerea economică asupra
individului, fie că era nevoit doar să-şi asigure cele necesare traiului, fie că
prima interesul acumulării. Formarea unei astfel de mentalităţi nu s-a
realizat în mod ideal doar prin educaţie, ci prin procese dure, adesea violente
ale constrângerii foamei .
Admirăm astăzi în muzee şi în alte colecţii, numeroase piese
ţărăneşti, produse artizanale, şi le privim drept manifestări ale talentului
artistic. Ca istorici, trebuie să ne gândim şi la timpul consumat pentru
asemenea creaţii şi care din perspectiva unei societăţi burgheze sunt privite
ca inutile şi desuete din perspectiva timpului preţios cheltuit cu producerea
lor şi care în noile împrej urări nu se cuvine a mai fi folosit atât de
neproductiv. La fel, nunţile care ţineau zile în şir şi care presupuneau
cheltuieli cu implicaţii majore în bugetele familiei pot fi corelate cu sistemul
de producţie tradiţional - un sistem în care sărbătoarea de orice fel
constituie un bun prilej nu doar de petrecere a timpului, ci şi de etalare a
unor bunuri cu valoare reală sau simbolică care nu puteau fi cuprinse în
relaţiile de piaţă ale vremii şi care, deci, nu aveau valoare economică. Nu
trebuie să ne surprindă astfel perpetuarea unei mentalităţi în plină epocă
industrială capitalistă după care mulţi ţărani contractau credite de la bănci
sau cămătari pentru nuntă cu efecte pe plan material adesea dezastruoase.
Folcloriştii şi etnografii au cercetat îndelung asemenea manifestări în lumea
ţărănească, dar nu au explorat îndeajuns relaţiile mai profunde ale vieţii
ţărăneşti cu realităţile economice ale vremii.
Înainte de a prezenta situaţia de după 1 850 vom stărui puţin în epoca
anterioară anului 1 848 când relaţiile feudale erau încă în deplinătatea
formelor lor de manifestare. Vom apela la mărturia unui călător străin venit
din spaţiul anglo-saxon, deci familiarizat cu perceptele şi normele moderne
de tip capitalist ale societăţii engleze, anume John Paget. Acesta, în urma
unei călătorii in Ungaria şi Transilvania, a publicat la Londra o lucrare ce s-
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a bucurat de un mare succes în epocă fiind tipărită în mai multe ediţii 6 .
Desigur, în preluarea aprecierilor călătorului englez se impune dacă nu o
doză de prudenţă măcar constatarea că este vorba de o imagine particulară în
felul său, judecată după norme cu care, la vremea respectivă societetea
transilvană era incompatibi lă. De bună seamă că adevărul nu putea fi fost
prea departe, chiar dacă exagerările sunt uneori evidente: iată ce spunea
John Paget despre caracterul valahului: "că valahul este leneş şi beţiv este
greu de tăgăduit. Chiar şi în mijlocul campaniei îl poţi vedea întins la soare
dormind, cu atât mai mult cu cât ştie âi are de lucru, porumbul său e cules
ultimul; munca în regim de obligaţie îl determină să producă cât mai puţin
posibil. Adăugaţi la asta aproape o treime a anului ocupată de sărbători,
apoi injustiţia cu care a fost şi este tratat şi care i-a distrus orice sentiment
al securităţii şi atunci nu e prea greu de ghicit de ce e ignorant ".
Se pare, în paranteză fie spus, că exista ceva atât de sincer şi de
simplu în manierele acelor timpuri la un englez care numeşte aceste însuşiri
ale românului drept habitudini.
Transformările din relaţiile agrare şi, implicit, cele sociale care s-au
petrecut în Transilvania la mijlocul secolului al XIX-lea au generat o
mutaţie evidentă şi în atitudinea faţă de timp, chiar dacă acest proces s-a
petrecut lent şi nu lipsit de sinuozităţi. Modernizarea agriculturii a însemnat
şi geneza unei noi diviziuni a muncii în agricultură: nu numai adulţii erau
forţă de muncă, ci şi copiii, de unde noua politică demografică a familiei "
"
conform căreia copilul era considerat forţă de muncă aducătoare de profit.
Mai mult, reputaţia unui tânăr în sat nu mai era determinată doar de
mărimea averii, ci şi de abilitatea sa de a munci. În această atmosferă,
sărbătorile, adică timpul de inactivitate, devin obiect de vehementă
contestare din partea purtători lor noilor tendinţe. Sărbătorile devin tot mai
mult asociate cu lenea şi sunt considerate prilejuri de cădere în imoralitate şi
nemuncă. Timpul pierdut este echivalat cu zile de nemuncă, într-o vreme în
care ziua rămâne unitatea etalon de măsurare a timpului fără ca, încă ora şi
minutul să-şi câştige ponderea cuvenită. Aceasta se va petrece în spaţiul
ardelean abia spre sfărşitul veacului al XIX-lea odată cu progresele
industrializării şi, mai ales, cu impactul tot mai puternic al căilor ferate şi a
fabricilor când activităţile cu caracter permanent impun ziua de muncă de
1 0- 1 2- 1 4 ore şi săptămâna de 6 şi chiar 7 zile. Această extraordinară
accelerare a vitezei de comunicare a avut un rezultat paradoxal pentru că, pe
de altă parte, a lărgit prăpastia dintre locurile accesibile noii tehnologii şi
restul regiunilor unde calul, boul, sau catârul fixau încă viteza de transport.

6

John Paget, Hungary and Transilvania with remarks oftheir condition social, politica/
and economica/, London, 1 855, 5th edition, p. 1 3 7 .
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Mij locul secolului al XIX-lea este încă, la noi, o epocă în care în
lipsa căilor ferate distanţele sunt măsurate în zile (de pildă, poştalionul
străbătea ruta Sibiu-Braşov-Odorhei în 2 zile).
La mij locul secolului al XIX-lea asistăm la conturarea în presa
ardeleană cu caracter economic şi nu numai, a unui discurs ce pune accent
pe necesitatea reconsiderării valorii timpului ca şi componentă de bază a
oricărei activităţi economice. Dominantele acestui discurs sunt necesitatea
reorganizări i timpului printr-o mai bună utilizare a acestuia. Problema
sărbătorilor ocupă un loc privilegiat, dat fiind impactul negativ al
sărbătorilor la români, noţiunea de timp devine o veritabilă valoare în
complicatul angrenaj al practicilor economice moderne pe cale de a se naşte:
" Timpul este cel mai scump din toate lucrările iar pierderea de timp este
cea mai mare din toate risipirile "7. În acelaşi timp, deceniile imediat
ulterioare anului 1 848 cu libertăţile economice pe care le-au adus cu sine,
au declanşat începuturile unei concurenţe economice nu numai între
diversele grupuri sociale, ci şi între cele etnice, de vreme ce încă din Evul
Mediu diferenţele etnice începuseră a se suprapune peste cele economice. Pe
acest fond, discursul publicistic din deceniile de la mij locul secolului al
XIX-lea scotea permanent în evidenţă sărăcirea poporului român, iar una
dintre numeroasele cauze era reprezentată şi de numeroasele sărbători : " 1 36
de zile petrecute fără lucru de către români - iată mulţimea sărbătorilor
româneşti care se serbează În secolul al XIX-lea fără frică şi ruşine de
lumea civilizată ". 8 Faptul că numeroasele sărbători ale românilor au avut
efect negativ din punct de vedere economic este cât se poate de cert de
vreme ce, încă de la sfărşitul secolului al XVIII-lea, problema intrase în
atenţia împăratului Iosif al II-lea. În spiritul ideilor iluministe şi al
raţionalismului care i-au inspirat concepţia de guvernare, şi în interesul
eficientizării practicilor economice, a dat un rescript imperial prin care a
desfiinţat aşa numitele sărbători sau praznice împărăteşti . Efectele acestei
măsuri, ca şi a multor altora au fost doar de moment, de vreme ce
practicarea acestora devenise o habitudine pentru români, o dimensiune a
strategiei unei autolimitări caracteristică economiei ţărăneşti a Vechiului
Regim Feudal. La conturarea acestei atitudini, o contribuţie de loc de
neglijat şi-a adus-o şi biserica ortodoxă al cărei discurs condamna
agoniseala echivalată cu lăcomia: ,,De este românul ţăran şi sărbătoarea
bisericească i s-a înăscutu în sânge şi în familie, atunci în cazul cel mai bun
merse să lucreze de dacă la boier ori arendaş, la popă sau dascăl şi la alţii
care vor fi purtând petece vinete pe trupul lor pentru că în interesul de a
exploata şi înşela pe român i-a mai vârât în creieri şi acea nebunie că a
7

8

Calendarul pentru poporul român, Braşov, 1 862, p. 5 1 .
Economu/u, B laj, 1 3 februarie 1 875, p. 2.
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lucra pe seama altora n-arfi păcat, ci e păcat a munci şi a-şi agonisi numai
szeşz . 9
La rândul său, regimul neoabsolutist instaurat după 1 849 în
Transilvania a încercat să pună ordine şi în problema sărbătorilor. Prin
Ordinul Imperial din 7 ianuarie 1 852 s-a stabilit pentru toate bisericile
creştine alături de duminică, un număr de " 6 sărbători legale" : ziua Naşterii
Domnului, Duminica Paştilor şi a Rusaliilor, Sfănta Maria Mică, Joia
Domnului, iar pentru Biserica Ortodoxă, Boboteaza în loc de Joia
Domnului 1 0 . La fel, regulamentul Provizoriu din 1 85 7 pentru servitorii
agricoli, emis sub formă de ordonanţă de către autorităţile austriece cu
scopul de a pune ordine în relaţia stăpân - servitor şi de a stabili o
concordanţă cu Codul Civil şi Penal, prevedea în problema sărbătorilor, că
servitorul angajat la muncă trebuie să presteze şi alte munci decât cele
prevăzute în contract pe care i le va cere stăpânul. În zilele de sărbătoare
acesta nu avea voie să se sustragă de la lucru, însă aceasta nu trebuia să
prejudicieze frecventarea slujbei religioase 1 1 •
Dar, a reduce de la 1 36 la 6 numărul sărbătorilor româneşti era o cale
prea lungă şi complexă ce nu se putea nicidecum reglementa printr-o simplă
lege. Ţăranul român considera că a lucra într-o sărbătoare era de-a dreptul
revoltător. Argumentul prim şi imediat era încălcarea legii ( datinii): bată-!
"
Sf Vinere de azi că ne strică legea ", era replica ce se putea auzi când unul din
membrii comunităţii mânat de nevoi sau de dorinţa de a-şi schimba viaţa şi a
se pune pe muncă mai intensă şi mai eficientă, îndrăznea să lucreze în
sărbători, motivul real al protestelor comunităţii era unul mult mai lumesc:
,,se temeau că le vei strica hodina şi, vai ce mai somnuri mai trăgeau muierile
noastre vinerea la umbră ". 1 2 Conservatorismul era atât de puternic, încât era
aproape cu neputinţă să te opui sau să bulversezi o practică atât de aşezată. O
ilustrare surprinsă de presa vremii asupra acestei realităţi relevă dimensiunea
acestui fenomen: " Cunoscu un individu într-o comună care-şi propusese să
strice această datină adunând o dacă: justiţia nu l-a oprit, ci l-a oprit vocea
unuia care zise: ştiu că pentrn aceasta nu te va trăsni, însă, din întâmplare,
dacă va cădea o grindină pe hotar d-ta o să plăteşti cu capul, că ăştia ar fi în
stare să te ucidă cu pietre " 1 3 • Aceste manifestări nu sunt decât expresia unor
forţe conservatoare, a unor legi rigide şi nescrise care cu greu îşi vor pierde
actualitatea, de vreme ce astfel de manifestări regăsim şi la începutul secolului
•

• IJ

9

Ibidem, 13 iulie 1 878, nr. 2 .
Ordinul nr. 1 6 din 7 ianuarie 1 852. în Foaia Legilor pentru Marele Principat al
Transilvaniei, 1 852, p. 24.
11
Francisc Papp, Regulamentul provizoriu din 1 85 7 pentru servitorii agricoli, in Acta MN,
1, 1 964, p. 387-396.
1 2 Economul, Blaj , 1 3 iulie 1 878, p. 2.
1 3 Ibidem, p. 3.
10
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al XX-lea. Prilej de transformări nu au fost doar factorii econom1c1, ci şi
schimbarea de generaţie. Vechea generaţie a anilor ' 50 care cunoscuse ambele
sisteme începe a fi înlocuită în anii '80-90 de către noua generaţie născută
după 1 850. Exemplele individuale ale celor care au iniţiat schimbările au avut
o importantă influenţă asupra abandonării vechilor atitudini.
Calculele economice făcute în epocă scoteau în evidenţă o situaţie
alarmantă vizavi de influenţa sărbătorilor: "88 de zile la o familie cu trei
persoane fac 264 de zile de lucrn care plătite cu 40 de creiţari fac 105 fi. şi 60
cr. [ . . .} cu banii aceştia şi-ar putea cumpăra două vaci de lapte cât de bune în
împrejurările de faţă. Ne e groază să mai adăugăm şi sumele care curg în
acele zile de-a dreptul în pungile jidanilor care ar bate la zeci
de mii-zile
14
"
petrecute în nelucrare, desfrânare, imoralitate, lene şi beţie! . Aceste din
urmă imagini vor deveni elemente de caracterizare din partea unei părţi a presei cu
caracter economic la adresa ţăranului conservator şi inadaptabil Ia cerinţele traiului
modem condamnat pentru că acest tip de mentalitate contribuia nu la îmbogăţirea
lui, ci la continua lui sărăcire. Presa conturează un adevărat discurs al sărăciei
românilor, iar accentul cade pe considerente preponderent economice 1 5• Reiese tot
mai clar pe măsură ce înaintăm spre începuturile secolului al XX-lea că sărăcia ca
stare de fapt şi ca stare de spirit nu mai trebuie pusă pe vitregia vremurilor, ci pe
neputinţa fiecăruia de a o înlătura. Într-o societate ce păşea tot mai sigur pe calea
modernităţii sărăcia devenea în primul rând o problemă personală asociată tot
mai mult cu practici ce aveau să o determine şi să o amplifice: "aplecarea spre
băuturi spirtoase, delăsarea şi invidia".
Raţionalizarea discursului economic devine astfel evidentă atunci
când termenul sărăci e este definit cu ajutorul unor elemente ce ţin în primul
rând de practica economică raţională: ,,sărac este cel care cheltuie mai mult
decât câştigă, iar bogat 1 este cel care va putea pune deoparte măcar un
6.
crnceriu din venitul său "
Se observă apoi că noua atitudine faţă de timp, noile modele la care
se raportează ţăranul ardelean începând cu a doua j umătate a secolului al
XIX-lea sunt asociate cu alte atitudini mentale ce se încadrează în modelele
mai largi ale raţionalizării şi disciplinării sociale. Sursele istorice ne
sugerează faptul că în zonele cu modernizare mai avansată rămânea foarte
puţin timp pentru sărbători. Dimpotrivă, în zonele mai înapoiate economic
se perpetuau vechile practici. Ilustrative în acest sens sunt relatările despre
practica agricolă a ţăranilor secui şi aprecierea valorii timpului la ţăranii
secui din zona Ciucului: "acestora le place foarte mult să muncească în
14

Ibidem, 27 ian. 1 875, p. 2.
Marin Iosif Balog, Teodor Pavel, Societatea rurală transilvăneană în tranziţia spre
modernitate in lumina legislaţiei austriece din perioada neoabso/utistă 1849- 1859, în
Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Historia, XLVII, l -2, 2002, p. 4 1 -54.
16
A micul Poporului, calendar pe anul /868, p. 57.
15
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grup şi cu ziua unde îşi puteau permite să piardă şi timpul fără a li se
diminua venitul: dimineaţa târziu, colectivul începe munca, dar ei lucră
puţin, mănâncă mult şi beau şi mai mult. Asemenea muncă se face aproape
în fiecare săptămână, de vreme ce fiecare are întotdeauna ceva de făcut,
dar valoarea muncii nu corespunde niciodată cheltuielilor. 1 7 Rezultatele
nefaste ale sărbătorilor s-au resimţit acolo unde românii veneau în contact
nemijlocit cu alte etnii şi unde viaţa de zi cu zi scotea în evidenţă diferenţele:
dacă românii lucrau nu mai mult de 235-240 de zile pe an, catolicii lucrau 290,
iar protestanţii peste 300. Astăzi dacă ne gândim la semnificaţia sărbătorilor pe
care le ţineau românii suntem înclinaţi să dăm dreptate virulenţei cu care
promotorii discursului critic condamnau asemenea practici. Iată câteva dintre
aceste sărbători specifice: " sâmbăta înainte de începutul postului se abţin de la
lucru ca peste an să nu le sece mâinile şi picioarele; întreaga săptămână întâia a
postului Paştilor o serbează ca să nu la calce caii lui Sântoader; miercurea după
Dumineca Tomei nu lucrează ca să nu le căpieze oile; sâmbăta dinainte de
Înălţarea Domnului un lucrează nici bărbaţii, nici femeile ca peste an să nu fie
loviţi de trăznet; în ziua lui Vartolomeu nu lucrează pentru ca atunci, secând
rădăcina grâului să nu sece şi altor plante; mai ţin o sărbătoare să nu se umfle
gâtui la porci; trei zile înainte şi trei după Arhanghelul Mihail le serbează să nu
mănânce lupii oile; ziua înainte de Sf. Gheorghe o ţin să nu sece laptele la vaci.
Rezultatele se văd1 8 . Practicile economice tindeau să monopolizeze timpul în
acele cazuri în care ţăranul a înţeles că bunăstarea lui depindea de atingerea
scopului suprem: profitul, câştigul. Atunci nu mai contau asemenea sărbători
şi treptat ele erau abandonate. Iniţiativa schimbărilor de bună seamă că venea
de la indivizi izolaţi care-şi asumau oprobiul satului, dar pe măsură ce erau
urmaţi de alţii şi alţii lumea se obişnuia cu noua stare de fapt în mod tacit. Dar
cel puţin încă pentru sfărşitul secolului XIX şi chiar începutul celui următor
diferenţele regionale generează contraste extrem de puternice1 9 , semn că
naşterea modernităţii a fost un proces complex de largă cuprindere ce necesită a
fi decupat în sute de piese care sunt tot atâtea cazuri particulare. Ceea ce am
surprins în rândurile de mai sus nu este decât un aspect ale cărui trăsături se
regăsesc mai frecvent ca locuri comune ale uneia şi aceleaşi realităţi.
Consecinţele acestui tip de tranziţie sinuos au determinat apariţia a numeroase
componente negative ale comportamentului care au devenit în timp
impedimente majore în calea progresului: compromisuri, derogarea de la reguli,
tolerarea greşelilor, sintagme de genul "se poate şi aşa ". Toate au fost frâne
majore în calea procesului de modernizare. S-a adăugat în cazul Transilvaniei,
complexul românesc grevat de moştenirea unei realităţi istorice care i-a exclus
pe români de la viaţa economică, aşa cum a existat şi un complex al maghiarilor
sau al saşilor din alte perspective, însă.
17

Karoly Keleti, Haznak es Nepe, Pest, 1 87 1 , p. 148- 1 49.
Gr. Maior, Politica agrară la români, Bucureşti, 1 906, p. 257.
19
A.Voros, Rural transforma/ion in Hungary in 19th century, Budapest, 1 980, p. 1 23 .
18
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UN EPISOD DIN REVOLUTIA DE LA
1 848-1 849 PE SOMEŞ
'

Moto: "Dincolo de dreptate locuiesc fiare
sălbatice ". (Simion Bărnuţiu)

Ion Poenaru
Ţinutul Bistriţei şi Năsăudului cuprindea, în perioada la care ne
referim, trei unităţi administrative deosebite: Teritoriul Regimentului II
grăniceresc cu sediul în Năsăud, ce cuprindea 44 de comune pe Valea
"
Someşului, Şieului, Budacului, cu o populaţie "în număr de 42.000 suflete ,
cum spunea Carol Urban, comandantul, într-o scrisoare de răspuns
comisarului guvernamental G. Mihali; Districtul săsesc Bistriţa, care era
pământ regesc fimdus regius şi satele de iobagi de pe teritoriul comitatelor.
Din cele trei categorii e evident că cea mai năpăstuită era a treia,
respectiv iobăgimea satelor. O minoritate de 5%, privilegiată, ţinea în
Transilvania, în aservire totală, majoritatea zdrobitoare a populaţiei
româneşti . Se sporeau mereu zilele de muncă cuvenite stăpânului şi bisericii,
iar laturile urbariale se reduceau mereu şi erau condiţionate în favoarea
"
"
"domnului după formula: " numai domnul are drept să . . . . "Urbariul va fi
"
egal numai dacă prin el nu se vor vătăma prerogativele nobiliare 1 • Se
"
ajunge până acolo încât să se conteste şi "groapa de veci , dovadă sunt
cuvintele lui Avram Iancu către I. Şterca-Şuluţiu: " Când acel nobil baron,
care a vorbit (Dieta de la Cluj , 1 847) ca un semizeu, a zis că nici acel
pământ de trei coţi, care ne va acoperi trupul după moarte, nu este
proprietatea noastră, era să mă arunc din galerie între ei şi să-i izbesc de
"
perete 2 .
Mişcările în Transilvania încep din a doua jumătate a lunii martie
"situându-se la înălţimea europeană a marelui conflict social şi naţional din
1 848- 1 849" 3 . Zona Năsăudului a fost primul şi cel mai puternic focar al
revoluţiei din nordul Transilvaniei, urmată de zona Chioarului.
Încă din Duminica Tomii (30 aprilie), continuând cu 3 - 1 5 mai, au
loc la Blaj întâlniri ale fruntaşilor vremii: Şaguna, Bariţiu, Bărnuţiu, A.
Iancu, în care sunt formulate programe ce trebuieau îndeplinite de mişcarea
1 G. Bălănescu, A vram Iancu, Bucureşti, p. 45.

2

G. Bălănescu, op. cit., p. 46.
3 A. Vaida, Revoluţia de la 1848- /849 in nordul Transilvaniei, Bucureşti,
1 988, p. 48.
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naţională românească. Acolo s-a stabilit înarmarea "poporului din toată
Transilvania şi înfiinţarea de legiuni capabile să lupte pentru libertate. A
cincea era în judeţul Solnocul Interior condusă de către Locotenentul
Grigorie Mihăilaşcu. Comitatul (care ne interesează) era organizat pe două
Cercuri : de Sus şi de Jos. Cercul de Sus îşi avea patru plase şi una din cele
patru îşi avea reşedinţa la Piatra. În 1 837 comitatul avea un oraş, un târg,
1 95 de sate, 5 cătune, iar populaţia la 1 848 era de 1 96.270 locuitori, din care
1 66.529 români4 .
La 24 martie 1 848 Simion Bămuţiu spunea, student fiind la Sibiu:
"
"Ascultaţi, românilor! Voi aţi fost până acum morţi politiceşte . . . , iar
volbura evenimentelor următoare, cu participarea soldatului şi ofiţerului
imperial, a cărturarului şi a iobagului confirma că spusa lui Bămuţiu a fost
mobilizatoare. Masele ţărăneşti s-au ridicat şi au înfruntat moşierimea, iar
represaliile au fost de neimaginat. S-a trecut la un regim crunt de intimidare
(constituirea statariului) prin care autorităţile au început să ridice prin sate,
la locuri vizibile, pe înălţimi, în hotare, spânzurători (furci, căstai).
Fenomenul a rămas ca toponime, încât aproape nu este sat pe axa Năsăud
Chioar, care să nu-l consemneze. În Mogoşeni, de pildă este " La Căstai " şi
"
"Valea Căstailor .
G. Bariţiu spune: "Doar în ţară nu sunt şcoli, să fie măcar
spânzurători de aj uns, iar în lipsă de biserici demne . . . furcile"5.
Spânzurătorile erau deservite în localităţi şi pe zone de către călăi (hoheri),
consideraţi ca funcţionari de stat. "Schema de încadrare" cuprindea în
Solnocul Interior pe ţiganul Moldovan Simion, în oraşul Bistriţa pe ţiganul
Petti Janka, iar hoheriul comitatului Cluj era Matrui Laczi. În mai-iunie
găsim anunţul "vacant " pentru ocuparea unui asemenea "serviciu "6 .
Studenţii din Blaj , în vacanţa Paştelor, au distribuit prin toate
comunele româneşti ale Ardealului, Proclamaţia lui Aran Pumnul în mii de
exemplare7 . Protopopul din Lechinţa, Ioan Boeriu, îi spune studentului
blăjean Vasile Moldovan venit pentru a împărtăşi ideea libertăţii naţionale
ce frământa inimile tinerilor: "de nu vă veţi linişti, veţi pieri pe furci "8 .
Mişcarea românilor îşi urmează cursul şi se va înteţi odată cu venirea
toamnei.
Comisarul guvernamental, G. Mihali, îi scrie lui Carol Urban,
comandantul regimentului năsăudean, o scrisoare în care îi aminteşte că
"
"este comisar şi pentru districtul Năsăudului şi îşi exprima nemulţumirea
4

S. Dragomir. Studii privind istoria revoluţiei române de la 1848, Cluj-Napoca, 1 989, p.
1 86.
5 G. Bariţiu, op. cit., p. 63 .
6 G. Bariţiu, op. cit., p. 63 .
7 G. Mânzat, Monografia oraşului De), Bistriţa, 1 926, p. 1 1 1 .
8 A. Vaida, op. cit., p. 249.
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că "acest teritoriu a devenit centrul instigaţiilor antiguvernamentale în
nordul Transilvaniei "9 . Urban îi răspunde comisarului guvernamental că
"populaţia districtului . . . a stabilit, prin deputaţi, motivele prin care a fost
denunţată subordonarea în viitor faţă de ministerul maghiar şi desfiinţată
uniunea Transilvaniei cu Ungaria" 1 0 • Comandantul regimentului năsăudean
înştiinţa autorităţile comitatului Cluj , la 1 7 septembrie, că până la aceea
dată, peste cincizeci de sate din comitat şi-au trimis reprezentanţii la
Năsăud; în noiembrie se aj ungea la peste o mie de comune din întreg
Ardealul de nord. Delegaţii săteşti şi voluntarii aglomerau Năsăudul.
Comanda regimentului a alcătuit o comisie care să conducă ceremonialul
luării jurământului "de dimineaţa până seara" .
C. Urban a devenit comandant în urma răscoalei grănicerilor din 1 3
septembrie 1 848, care 1-a înlăturat pe Iovics, simpatizant al guvernului
maghiar şi 1-a proclamat pe Urban, polonez de origine, pentru că "vorbea
limba lor (a românilor) şi le sprijinea aspiraţiile naţionale" 1 1 . El înrolează
1 1 00 de tineri "dintre cei mai corespunzători " şi constitui ţi într-un batalion
au fost încartiruiţi la locuitorii din Năsăud, Salva şi Rebrişoara, "trăind cu
merinde proprie de acasă" .
Spre toamnă au început şi mişcările, revoltele, răscoalele ţăranilor de
pe Someş. Ei s-au ridicat împotriva impilatorilor lor direcţi: marii moşieri ai
zonei, de care era legată strâns viaţa lor mizeră; au ajuns în starea de
aservire totală şi în caz de nesupunere erau pedepsiţi, de la biciuire şi până
la închisoare, iar în alte situaţii chiar omorâţi.
Aşa s-a întâmplat la Mogoşeni în toamna acelui an; ţăranii s-au
ridicat, au atacat şi j efuit curţile grofilor Foldvari Iozsef şi Samuel din zonă,
care aveau domenii, pământuri şi conace la Chiuza şi Nimigea.
Documentele lasă să se înţeleagă că alături de mogoşmorteni (denumire
după numele vechi al localităţii Mogosmort-Mogoşeni) au participat şi
săteni vecini .
Primul care spune acest lucru este istoricul maghiar Kadar Ioszef în
lucrarea apărută la Dej în anul 1 890 în care afirmă: "Tot atunci au năvălit
mogoşmortenii şi şireganii (locuitorii satului Vireag, Floreştii de azi) cu cei
din comune învecinate asupra curţilor lui Iozsef Foldvari din Chiuza, pe care
le-au devastat cu desăvârşire, făcând o pagubă de peste 20.000 florini
v.a. " 1 2 .

9 A.

Vaida, op. cit., p . 234.
Ibidem, p. 234.
1 1 Ibidem, p. 234.
12
Kadar Iozsef, Belso Szolnok es Doboka megye TOR TENETE 1 848- /849, Dessen, 1 890,
p. 96.
10
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La citirea acestei lucrări, cărturarul şi fiu al satului Vireag (Floreşti),
Petru Mureşianu Sâreganul, a trimis spre publicare revistei Gazeta
Transilvaniei, nr. 52, pe anul 1 890, sub titlul: "Din nordul Transilvaniei, la
1 2 martie 1 890", precizările şi "îndreptările" referitoare la cele afirmate de
1. Kadar "salvându-şi consătenii, afirmând că ei n-au participat la acţiune
(acţiunea de devastare şi j af) şi că tatăl său, care era "antiste comunalu", a
fost cel care i-a oprit pe şiregani, dovadă, zice publicistul Petru Mureşianu,
că şireganii n-au fost traşi la răspundere ulterior, precum au fost
mogoşmortenii.
P . Mureşianu Sâreganul, în articolul citat spune că: (redăm textul
pentru frumuseţea relatării şi a limbii): "Deşi pe atunci, în toamna anului
1 848 eu eram numai de nouă ani, totuşi pot să spui . . . că la tatăl meu a venit
Petre Rebreanu Mondreanul din Mogosmort, tocmai pe când îşi acoperea cu
trestie o şură, şi l-a chemat să meargă cu mogoşmortenii la jaf, însă nu în
Chiuza, ci la Nimigea Ungurească, la Foldvari Samuel, dară nu a fost
nimeni din Şireagu, ci mogoşmortenii, precum spun bătrânii, să fi fost la
Chiuza şi poate şi la Nimigea Ungurească" .
Nu se poate preciza dacă P .M. Sâreganul doreşte să îndrepte
lucrurile afirmate de către 1. Kadar sau să-şi scoată şireganii de sub imperiul
acelui fapt, aprobat de istorie, ori condamnat de istorie. Cert este că tatăl său
era un om cu mare influenţă şi autoritate în sat, dacă a putut opri sătenii,
înfierbântaţi şi de exemplul celorlalţi din satele vecine.
În 23 octombrie consilierul gubemial Foldvari Farkas, tatăl celor doi,
Samuel şi Iozsef, a cerut autorităţilor, într-o scrisoare, recuperarea pagubelor
pricinuite de răscoala ţăranilor mogoşmorteni. Autorităţile, după precizarea
aceluiaşi istoric maghiar 1. Kadar, îi răspund la scrisoare astfel: "Asemenea
întâmplări sunt zilnice în j udeţ, iar noi ce putem face în asemenea situaţii " 1 3 .
Acum nu pot face, sigur, dar o vor face în anul următor ( 1 849), după ce I.
Bem, generalul, conducând unităţile organizate maghiare, va spulbera visul
unui început de libertate "pentru care sângerase atât de mult iobăgimea
română" 1 4 •
Personaj ul care a condus sătenii mogoşmorteni, Petru Rebreanu
Mondreanul va fi prezent în bătălia de la Anul Nou 1 849 dintre trupele
grănicerilor năsăudeni şi gărzile naţionale maghiare, conduse de către
colonelul Riczko. Înfiinţarea gărzilor naţionale este ordonată de guvernul
din Pesta şi de gubemiul din Cluj în târguri şi oraşe, pentru "menţinerea
ordinii publice, a apărării averii şi a persoanei " .
Iată cum prezintă faptele A. Vaida: "Ziua de Anul Nou 1 849 se arăta
pentru năsăudeni una din cele mai nefericite. Ajungând cu coloana la
13
14

Kadar 1., op. cit., p. 96.
A. Vaida, op. cit., p. 360.
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Beclean, Riczko atacă opoziţiile grănicerilor (legiunea Mihailaş) de la Piatra
şi Mocod. S-a încins o luptă aprigă, care a durat opt ceasuri. Până la urmă
grănicerii năsăudeni au fost nevoiţi să se retragă, mai ales din lipsă de
muniţie" 1 5 .
Gazetarul Petru Mureşianu Sâreganul face, incontestabil, literatură în
prezentarea aceluiaşi fapt, lupta de la Piatra - Mocod "de unde românii dau
cu tunurile către Piatra şi împuşcau mereu, mulţi unguri au fost nimiciţi în
strârntoarea de sub Cărămida, de unde, de sus era stânca şi josu apa
Someşului şi drumul era blocatu. Morţii au fost aruncaţi în apă, pentru că să
nu se ştie perdera suferită . . . Doi husari unguri 1-au prins pe Petru Rebreanu
Mondreanul cu lanţurile de grumaz şi aşa hărţuindu-1 încoace şi încolo acolo
I-au dus în temniţă la Beclean, de unde cum a scăpat, nu ştiu" 1 6 .
Prezenţa acestui Petru Rebreanu Mondreanul la lupta de la Piatra se
explică prin faptul că a fost înrolat de către Urban, împreună cu cei 1 . 1 00 de
tineri "corespunzători " .
P. Mureşianu Sâreganul, în corespondenţa din anii 1 880- 1 890
purtată din satul său natal, vorbeşte mereu de "tirania acestor Foldvari ", iar
sătenii îi adresează scrisori de mulţumire pentru acţiunea sa curajoasă în
sprij inul lor. Publicistul enumeră multe fărădelegi comise de aceşti Foldvari
împotriva sătenilor români, numindu-i "oameni violenţi " şi priveşte acţiunea
mogoşmortenilor împotriva lor ca "o întoarcere a împrumutului în a mia
măsură faţă cu aceşti tirani mici ". Vorbind de sfărşitul familiei FOldvari,
cumplit (Samuel moare de holeră, iar Iozsef înnebuneşte) afirma că şi
"
"providenţa şi-a arătat neîndurarea sa concluzionând astfel : "astăzi
chiuzenii şi nimigenii, unguri şi români, pot răsufla mai liberi " .

15

A. Vaida, op. cit., p. 357.
Petru Mureşianu Sâreganul, Manuscris, fila 57, fasc. III, cota 322, Biblioteca Academiei,
Cluj-Napoca.
16
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C ÂTEVA ASPECTE ALE VIZITEI Î MPĂRATULUI
FRANCISC IOSIF Î N TRANSILVANIA DIN VARA
ANULUI 1 852
L ORAND MADL Y
În istoria marilor imperii, figura carismatică a împăratului constituie
centrul unui cult, al unei adevărate religii politice; această fi gură, care
întruchipează puterea lumească, dar de drept divin, era înconjurată de cele
mai vii sentimente ale supuşilor săi. Cultul acesta, format în jurul
personalităţii monarhului avea întotdeauna menirea de a asigura şi întări
loialitatea şi ataşamentul poporului, de a realiza coeziunea socială care era
pri ncipalul liant al imperiilor multinaţionale, care deseori deţineau şi teritorii
cucerite pe calea armelor.
Aceasta era situaţia şi în Imperiul Habsburgic, unde Casa imperială
constituia centrul de netăgăduit al puterii politice.
Pentru întreţinerea ataşamentului sus amintit, împăratul trebuia să se
arate mulţimii - conform unui scenariu prezent încă din antichitate.
Călătoriile întreprinse de stăpânul încoronat, di scursuri le acestuia, actele
caritabile şi indulgenţele, participarea la slujbe religioase arătau realaţia sa
cu puterea divină, umanitatea şi ataşamentul său faţă de supuşi, toate acestea
făcând parte din tradiţia Imperiului. 1
Vizitele împăraţilor Casei de Habsburg în Transilvania, urmând
amintita tradiţie, sunt asemănătoare ca organizare şi obiective urmărite. Este
şi cazul vizitei din vara anului 1 852, minuţios pregătită şi desfăşurată cu
mult tact, dat fiind că a survenit la câţiva ani după cel mai mare cataclism
politic şi social care a avut loc până atunci în Imperiu, unul dintre scopuri
fiind chiar aplanarea efectelor acestuia.
Unul dintre motivele principale ale amplei vizite imperiale a fost
cunoaşterea la faţa locului de către tânărul împărat a realităţilor vastului său
imperiu, pentru ca monarhul, cunoscând mai bine unele aspecte, să poată lua
decizii conform propriilor convingeri, fără a se baza prea mult pe sfatul
miniştrilor săi. 2 Oricum, în Monarhia Habsburgică, vizitele imperiale aveau
o tradiţie proprie; să ne amintim aici numai de vizita împăratului Iosif al II
lea şi de impactul acestui eveniment.
1 O descriere a vizitelor imperiale în Transilvania putem găsi în Doru Radosav, Arătarea
Împăratului, Presa Universitară Clujeană, 2002.
2 Mărki Săndor, /. Ferenc J6zsef Magyarorszag kiralya, Bp, 1 907, p. 65.
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După ce tânărul monarh a parcurs o parte dintre provinciile vestice şi
nordice ale imperiului : Italia, Silezia, Moravia, Cehia, Galiţia şi Bucovina, a
ajuns cu vaporul la Budapesta3 , la 5 iunie, fiind primit de către primatul
Scitovszky (una dintre cele mai marcante personalităţi ale Ungariei acelei
vremi) împreună cu 22 de episcopi, fiind omagiat ca urmaş al Sf. Ştefan şi
ca nepot al împăratului Francisc. În capitală a stat 6 zile, bucurându-se de o
primire entuziastă. De aici a continuat vizita sa în Ungaria, călătorind mult
şi pe Dunăre, cu vaporul, dar deseori s-a folosit de trăsură iar cu alte ocazii a
ţinut să meargă călare, mai ales cu ocazia festivităţilor ocazionate de
primirea sa în localităţi. Scopul vizitei "pe districte" nu a fost atât de mult
căutarea unei împăcări cu Ungaria, ci inspectarea ţării . La Budapesta
împăratul a inspectat construcţia "Bastiliei ungare" - a Citadelei de pe
Gellerthegy, o construcţie de nu prea mare însemnătate militară, mai mult
având un scop simbolic, atenţionând asupra puterii învingătorului. 4 Peste tot
a fost întâmpinat cu porţi triumfale decorate, aclamaţii, flori; de fiecare dată
a intrat la început în biserică, urmând apoi primirea de delegaţii şi acordarea
de audienţe, vizitarea diverselor instituţii - activităţi încheiate seara cu turul
oraşului vizitat, iluminat cu această ocazie. Pe parcursul vizitei, împăratul se
culca de regulă la ora 1 O seara dar deseori se scula la orele 2-3, mai ales
când avea să călătorească mult în ziua următoare; oricum ruta parcursă a
fost foarte amplă, dat fiind că între 1 1 iunie şi 1 4 august a parcurs mai multe
mii de de kilometri . 5
A urmat vizita în Banat şi Partium, regiuni dintre care conform
împărţirii administrative ale vremii, prima era provincie, iar a doua aparţinea
Ungariei; la Arad a graţiat 1 3 5 de deţinuţi politici şi încă 3 86 deţinuţi de
drept comun. Presa vremii, atât cea a imperiului cât şi cea internaţională, au
comentat amplu vizita imperială. Ziarul " Lloyd" , una dintre cele mai
însemnate publicaţii ale vremii, aprecia că străvechea loialitate a maghiarilor
faţă de Casa conducătoare şi-a regăsit, în sfărşit, locul, şi că "uitarea de
către un împărat a greşelilor şi a patimi/ar unui popor condus pe căi greşite
nu ţine numai de politica sa, ci este o datorie a sa" . Vremea împăcării cu
maghiarii nu sosise încă; aceleaşi ziare care prezentau în mod triumfal vizita
imperială comunicau totodată numeroase sentinţe, unele capitale, pronunţate
contra foştilor revoluţionari de la 1 848, iar împăratul, pe lîngă graţierea unui
număr mare de deţinuţi politici, mai cu seamă maghiari, a oferit decoraţii
celor care au luptat de partea coroanei în 1 848-49. Era o politică oarecum
duplicitară, dar din partea împăratului era singura cale, cea de mij loc ori de
3

Dintre toate provinciile vizitate în acest an, Ungaria şi Transilvania au fost ultimele, v.
Est6k Jânos, Magyarorszizg tărtenete 1849- 1914, Bp. 1 999, p. 29.
4 Est6k Jânos, op. cit., p. 29.
5 Mârki Sândor, op. cit., p. 66.
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compromis, care caracterizează din plin această perioadă. Din păcate, una
dintre cele mai mari probleme ale imperiului a fost necesitatea de a duce
această politică de compromis, de împăciuire a naţionalităţilor, ale căror
interese erau deseori antagoniste. O legătură strânsă între ideea de împăcare
şi vizita împăratului este subliniată şi într-un articol al " Siebenbiirger Bote"
despre pregătirile pentru primirea monarhului: ,,Nu am dori să deranjăm
plăcutele clipe ale aşteptării înaltului nostru monarh cu amintiri mai
apropiate la un trecut în care marea A ustrie şi mai ales patria noastră au
fost vizitate de [evenimente atât de] dure . . . "6 subliniind apoi rolul figurii
împăratului în reinstaurarea liniştii şi a păcii .
Î n vederea primirii monarhului s-au făcut toate pregătirile necesare;
acestea au fost coordonate atât pe plan central cât şi local, lucrările legate de
pregătire fiind continuu supravegheate de autorităţi . Un rol important a fost
acordat drumurilor, vestite în acea perioadă pentru starea proastă în care se
aflau, dar şi la acest capitol, cu toate eforturile depuse, mai încăpeau
observaţii : ,,Peste tot se lucrează harnic la drumuri, dar ar trebui avută mai
multă grijă cu prunduirea, fiindcă [drumul] este plin cu pietre foarte mari,
pe care nu le poate sfărâma nici cea mai îndircată căruţă, aşa că trăsura
va scoate şi sufletul din călător"- menţiona un ziar maghiar. 7 Nu numai
drumurile stăteau însă în grij a minuţioasei organizări a vizitei imperiale, ci
şi alte aspecte, pentru reglementarea cărora au fost emise circulare. Un astfel
de act de la sfărşitul lunii iunie 1 852 atenţiona pe consilierii intimi, pe
camerarii şi cavalerii de ordine austriacă, care s-ar afla în momentul vizitei
în ţară, să fie prezenţi la 23 iulie în Sibiu, unde împăratul va sta 2 zile, şi la
Cluj , unde "va avea şi nobilimea întreagă a Ardealulu i ocazie în ambele
locuri a-şi depune Majestăţii Sale preaînaltului împărat datornicul său
omagiu" . 8 O imagine mai detaliată despre pregătirile vizitei din Timişoara
ne poate da un alt material din presa transilvăneană de limbă maghiară, unde
se afirmă că ,,sosirea Majestăţii Sale Imperiale Şi Regale Apostolice este
aşteptată în toate cercurile cu o bucurie încordată. Se fac deja pregătiri d�
mare anvergură, pentru ca Timişoara să primească pe tânărul principe
(fejedelem, n. n.) cum se cuvine. Din partea oraşului se face totul, pentru ca
sărbătorirea sosirii Majestăţii Sale să nu rămânâ în urma celorlalte oraşe.
Iluminarea oraşului va fi şi ea cât se poate de strălucită. Nu numai
autorităţile, ci şi mulţi dintre particulari fac pregătirile necesare în această
privinţă. În acel punct, unde Majestatea Sa va trece graniţa Voivodinei, va
fi ridicat un mare arc de triumf " . 9 Organele de presă comunică şi
. .

6 Siebenbiirger Bate, nr . 1 04 d i n 2 iulie 1 852.
7 Kolozsvari Lap, nr . 386 d i n 1 O iunie 1 852.
8 Gazeta de Transilvania, nr. 50 din 25 iunie 1 852.
9 Kolozsvari Lap, nr. 386 d i n 1 O iunie 1 852.
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programul oficial al vizitei; astfel se precizează că "acea zi bucuroasă" în
care împăratul va vizita Cluj ul va fi în 1 9 iulie (stil vechi) iar un program
mai amplu care precizează unele date este preluat din ziarul " Lloyd" . I o Şi
Biserica s-a preocupat mult de organizarea vizitei. Astfel, la 1 3 iunie,
episcopul Şaguna va emite un circular pentru pregătirea acestui eveniment,
destinat clerului ortodox. Acestora le este indicat să aştepte pe împărat,
îmbrăcaţi cu cele mai pompoase haine bisericeşti, ţinând în mână
Evanghelia şi crucea, să fie în deplină înţelegere cu autorităţile civile şi dacă
au cereri către împărat, acestea să fie înaintate "cu înţelegere şi tact" . În
final, înaltul prelat exprimă: Acum însă după ce sub sceptrul Maiestăţii
Sale ne am mântui! de apăsările timpurilor trecute, după ce Maiestatea Sa
s-a indurat a face şi pe naţiunea română şi pe biserica noastră părtaşă de
mai multe bunătăţi . . . cu nădejde deplină şi cu evlavie fiiască să ne rugăm de
Maiestatea Sa. ca să se îndure a hotărâ cele de lipsă şi pentm dotaţia
clemlui şi a şcolilor, şi noi precum până acum, aşa şi în viitor vom fi
mgători către Dumnezeu, ca să-i dea o Domnie fericită şi îndelungată. .. I I
Vizita împăratului în Banat şi Partium este de asemenea prezentată
în presă. Conform articolelor care descriu acest eveniment, în dimineaţa
zilei de 1 5 iunie suita imperială a aj uns la Pecica, iar pe drumurile dintre
localităţi monarhul era aşteptat de către locuitorii
.îmbrăcaţi
sărbătoreşte . . . cu porţi triumfale, steaguri, flori risipite pe drum şi sunet de
clopote, amestecate cu strigăte de bucurie . . . " I 2. Cei curioşi să vadă acest
eveniment au venit şi din satele vecine, dar uneori şi de la mai mare
depărtare. În aceeaşi zi, împăratul ajunge la Timişoara, unde fu asaltat de un
număr mare de oameni care i-au înmânat petiţii, multora apărând " ca un
înger salvator" . Î n centrul Timişoarei fu primit cu cea mai mare pompă, în
faţa lui numeroase fete aruncând flori pe drum; în biserica centrală a fost
oficiat un Te Deum, de unde monarhul s-a îndreptat spre sala de festivităţi,
trecând prin străzile decorate cu steaguri, flori, flancate de soldaţi care îl
salutau cu muzică şi focuri de arme. Erau prezenţi şi numeroşi oficiali, între
care şi nobili maghiari îmbrăcaţi sărbătoreşte. A urmat spre seară cina, după
care s-a făcut un tur al oraşului iluminat "ai cărui locuitori s-au arătat peste
tot însufleţiţi de cea mai mare bucurie" . În următoarea zi a fost pusă piatra
de temelie a unui monument dedicat luptătorilor căzuţi în 1 849, apoi
împăratul a acordat audienţe. La prânz a toastat pentru sănătatea celor care
au luptat de partea lui la 1 849 precum şi pentru cei căzuţi . Seara a fost
prezentat un spectacol festiv la teatru; vremea ploioasă a grăbit însă plecarea
..

.

10

Ibidem, nr. 387 şi 3 8 8 din 20 resp. 22 iunie 1 852; programul integral este publicat şi în
Siebenbiirger Bote nr. 1 1 2 din 1 6 iulie 1 852.
11
Gazeta de Transilvania, nr. 52 din 2 iulie 1 852.
12
Kolozsvt:iri Lap, nr. 388 din 22 iunie 1 852.
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monarhului spre următoarea destinaţie - Aradul. Şi aici, programul primirii a
fost similar - cu omagiul unor delegaţi, audienţe, primirea de petiţii,
inspectarea trupelor, turul oraşului iluminat. Aici, împăratul a amnistiat încă
50 de deţinuţi. 1 3 Următorul oraş vizitat a fost Oradea, unde a ajuns la 1 8
iunie, fiind şi aici primit la fel de festiv ca în celelalte locuri, de oamenii
care ,,s-au străduit să prezinte Majestăţii Sale omagiul cu cel mai mare zef'.
Canonicul Oszwald 1-a întâmpinat cu o cuvântare în limba maghiară, la care
împăratul a răspuns tot în această limbă. Poduri le celor trei Crişuri au fost
împodobite iar pe marginile drumului unde urma să treacă suita imperială,
întotdeauna însoţită de banderiile localităţii vizitate, au fost plantaţi pomi.
La Oradea, în cadrul audienţelor acordate în palatul episcopal, tânărul
monarh a dat dreptul de stabilire unui număr de 1 1 familii, care au primit
fiecare şi un aj utor de 50 fl. În ziua următoare, după inspectarea trupelor,
convoiul a plecat spre Debrecen. 1 4
Vizita din Transilvania a fost de asemenea minuţios pregătită până la
cel mai mic detaliu; astfel, planul oficial al vizitei din Sibiu prevedea un
program similar cu cel din celelalte oraşe. Î nainte de sosirea monarhului,
trebuia arborat drapelul împărătesc pe turnul sediului magistratului şi
împăratul trebuia salutat cu 36 de salve de tun urmând apoi intonarea
imnului 1 5 • Cei care doreau să înainteze cereri, trebuiau să se adreseze în
prealabil comandantului militar al districtului, iar acesta "va face cunoscut
dacă preaînalta sa Maiestate se va îndura a încuviinta audienta sau ba "
Întreaga primire de la Sibiu trebuia ,,să tragâ mai r:zutt luare� aminte a
tuturor compatrioţi/ar, ca una ce este făcută pentru reşedinţa guvernului
ţărei. " 1 6
La 20 iulie a avut loc intrarea triumfală a monarhului pe teritoriul
Transilvaniei . La punctul trecerii hotarelor acestei provincii, pe vârful
dealului Coşoviţei, a fost ridicat un arc de triumf ,foarte măreţ şi pompos" ,
decorat cu flamuri "negre-galbene, roşii-albe, şi vinete-galbene-roşii cu
inscripţia viribus unitis. " Lângă acest arc de triumf erau adunaţi numeroşi
oficiali, între care şi episcopul Şaguna, precum şi mai mulţi nobili maghiari
7
din părţile Hunedoarei. 1 Vestea sosirii monarhului a fost adusă de un
dragon călare, peste un sfert de oră apărând într-un nor de praf împăratul,
împreună cu arhiducele Albrecht. Tânărul monarh coboară din trăsură, fiind
întâmpinat de Şaguna cu o cuvântare care începea astfel: .Nu marginile
expresiunilor noastre sunt şi marginile simţăminte/ar pe care doreşte astăzi
Ibidem, nr. 389 din 2 1 iunie 1 8 52.
Vizita la Oradea este prezentată în Kolozsvari Lap, nr. 390 din 27 iunie 1 852. Acest ziar
îşi va înceta apariţia cu numărul 394 din 29 iunie 1 852.
1 5 Siebenbiirger Bate, nr. 1 1 5 din 21 iulie 1 852.
1 6 Gazeta de Transilvania, nr. 53 din 5 iulie 1 852.
1 7 Ibidem, nr . 54 din 9 iulie 1 853.
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zmma noastră să le exprime . . . " . Împăratul a răspuns că primeşte cu
deosebită plăcere omagiile înaltului prelat şi, între vivatele mulţimii s-a
urcat în trăsură, îndreptându-se spre Dobra. Întreaga primire de aici a durat
zece minute. 1 8 Dintre cei prezenţi, mulţi au înmânat împăratului cereri, ,pe
care Monarhul le primi cu toată blândetea" 1 9 •
În continuarea traseului său, coioana imperială a trecut prin Abrud,
Săcărâmb, Criş şi Brad, unde a fost întâmpinat cu "cele mai vii semne de
omagiu şi onoare", apoi prin Baia de Criş, Hălmagiu, ajungând apoi în vârful
muntelui Găina. Aici a fost salutat de către protopopul Simion Balint, care a
rostit un discurs omagial. A urmat vizitarea localităţilor Vidra şi Câmpeni; în
cel din urmă loc a fost întâmpinat cu "arcuri şi porţi triumfale. stâlpuri verzi,
20
jlamuri nenumerabili-împărăteşti. provinciali şi familiali" . Din Câmpeni,
monarhul s-a îndreptat spre Ampoi, apoi spre Hunedoara, Deva, ajungând la
2 1 iulie la Alba-Iulia. La intrarea în oraş a fost întâmpinat de corporaţiile
maghiarilor şi apoi a evreilor, de cler şi episcopi. Episcopul catolic Kovâcs a
rostit o alocuţiune în latină, apoi Şuluţiu una în germană, "care a făcut aşa
impresie în inima monarhului, încât o lacrimă de îndestulare nu o au putut
21
ascunde. " Traseul a urmat apoi prin Sf. Gheorghe, Tuşnad, Orşova,
Caransebeş, Lugoj . La 23 iulie împăratul a ajuns la Sibiu, unde a fost
întâmpinat cu omagiul corporaţiilor, de faţă fiind şi principele Ştirbei al Ţării
Româneşti. La marginea drumului care intra în oraş au fost plantaţi brazi,
peste drum fiind întinse arcuri triumfale. A fost pusă piatra de temelie a unui
spital, pe acest loc fiind amenajat un "cort împărătesc" în mij locul căreia
fusese aşezat un "scaun tronal" . A urmat cuvântarea consulului din Sibiu, apoi
cei prezenţi au semnat "într-un memoria/ legat cu catifea", cu această ocazie
împăratul făcând şi o donaţie pentru spital. A urmat vizitarea cazărmilor, a
instituţiilor publice, audienţele. Populaţia oraşului a participat foarte entuziast
la primire: "bogatul şi săracul, cel cu poziţie înaltă şi cel umil, fiecare a ţinut
să contribuie . . . la primirea împăratului. Chiar şi harnicul locuitor al ţigăniei
şi-a curăţat sărăcăcioasa colibă, şi el, căruia i-a revenit trista soartă a
22
sărăciei, sărbătoreşte astăzi o zi de bucurie" • La 25 iulie, pe străzile
Sibiului a avut loc o paradă populară, care a constat în defilarea a zece grupe
reprezentând pe toţi locuitorii Transilvaniei, în funcţie de etnia şi ocupaţia lor
de la ţăranii ori meşteşugarii saşi, maghiari şi români până la ţigani; la urmă a
fost o paradă a lui Bachus, cu un butoi tras de cai şi însoţit de genii . 23 Această
paradă a stârnit puternic interesul monarhului, care şi-a mai prelungit vizita cu
SiebenbUrger Bote, nr. 1 1 6 din 23 iulie 1 852.
Gazeta de Transilvania, nr 54 din 9 iulie 1 852.
20
Ibidem, nr . 54.
21
Ibidem, nr. 56 din 1 9 iulie 1 852.
2 2 Siebenbiirger Bote, nr. 1 1 6 din 23 iulie 1 852.
23 Siebenbiirger Bote, nr. 1 1 8 din 26 iulie 1 852.
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încă o zi, faptul impresionării sale plăcute fiind una dintre motivele pentru
care a decorat pe primarul oraşului cu ordinul Francisc Iosif. Se pare că
împăratul a vizitat aici şi celulele deţinuţilor politici, fapt care I-ar fi
impresionat foarte mult; acest gest a fost considerat unul favorabil de către
locuitori. Z4 Într-una din pădurile care înconjoară Sibiul, monarhul a plantat un
stejar, numit apoi stejarul imperial, şi tot aici breasla cojocarilor a prezentat
dansul săbiilor, specific ceremoniei de instalare a comesului2 5 . Pe munte, între
Făgăraş şi Braşov, împăratul a fost primit de o deputăţie alcătuită din membrii
magistratului, ai comunei şi a preoţilor români şi saşi. Judele primar a urat
bun venit în numele tuturor. Până la Braşov, de-a lungul drumului erau
adunaţi oameni veniţi din satele învecinate. La intrarea în Braşov (28 iulie)
era un arc mare de triumf, casele erau împodobite cu steaguri şi ghirlande, de
la ferestre femeile aruncau flori . La biserica românească era afişată inscripţia
"vii, vezi, vindeci-Patriei pacea păstraşi"26 . Pe Tâmpa era o coroană de foc,
vizibilă seara, când întregul oraş a fost iluminat. Iluminatul oraşului nu a putut
avea splendoarea planificată din cauza unei ploi torenţiale ce s-a dezlănţuit
seara; astfel a trebuit să se renunţe la marşul cu făclii. 2 7 În dimineaţa
următoare, monarhul inspectează exerciţiul trupelor, apoi vizitează biserica,
unde este poftit la altar prin uşa împărătească. Un bătrân îi dă o carte legată în
catifea roşie, cu o poezie omagială românească, spunând: )mpărate, îndură-te a
primi omagiul şi devotamentul comunelor române !"- Ia care împăratul
răspunde, în româneşte: " Vă mulţumesc. " De aici, suita imperială a ajuns la 30
iulie la Miercurea-Ciuc, apoi peste o zi Ia Sighişoara, unde împăratul a pus
temelia unui monument închinat generalului rus Scariatine. După ce a trecut
prin Bistriţa la 2 august, în ziua următoare a vizitat Clujul. Aici, un mare steag
imperial şi portretul împăratului au fost puse pe clădirea primăriei aflată în
centru. De la Someşeni până acolo, un spalier de oameni îmbrăcaţi de
sărbătoare flancau drumul; la sosire numeroase delegaţii au prezentat omagiul
şi a fost intonat imnul. Primarul i-a urat bun venit în limba maghiară, iar
împăratul a răspuns tot la fel, cei prezenţi aclamându-1 cu strigăte de "E ljen" .
Seara oraşul a fost iluminat, monarhul participând Ia prezentarea piesei
"Nabucodonosor" la teatru. Ploaia ce s-a dezlănţuit, cu toate că a creat greutăţi
la iluminarea oraşului, nu a împiedicat însă marşul cu făclii, care a numărat
500 de participanţi. 28 În ziua următoare monarhul a părăsit oraşul şi apoi
Transilvania, periplul său de aici fiind încheiat. Primirea a fost bună, "bucuria
şi entuziasmul cu care populaţia l-a primit pe stăpânul şi împăratul lor, a fost
24

O nnossy Lajos, Tizenhet ev Erdely tortenetebiJI, Timişoara, 1 894, p. 1 O 1 .
Fr. Teutsch, Geschichte der siebenbUrger Sachsen, Sibiu, 1 9 1 O, p . 3 1 O.
26 Gazeta de Transilvania, nr. 55 din 1 6 iulie 1 852.
27 Siebenbiirger Bote, nr . 1 22 din 2 august 1 852.
28 Ibidem, nr. 1 2 8 din 1 3 august 1 852.
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o dovadă de netăgăduit a loialităţii şi credinţei de neclintit şi a dat glas
frumoasei victorii câştigate de ideea unităţii Austriei în rândul populaţiei ".29
Succesul vizitei imperiale a fost interpretat şi ca o victorie a înfrăţirii dintre
popoarele Transilvaniei şi a monarhiei, prezenţa monarhului fiind considerată
începutul unei noi ere a păcii.
Nu se poate tăgădui că vizita imperială avea o însemnătate importantă,
şi anume îmbunătăţirea atmosferei prezente în ţară; prezenţa împăratului în
rândul poporului avea să sublinieze coeziunea ce exista între aceştia. Nu mică
a fost însemnătatea şi pentru opinia publică internaţională, pentru care trebuia
creată impresia că în interior totul este în ordine. După sfârşitul vizitei din
Transilvania, ziarul englezesc ..Times" afirma pe prima pagină: .Nu au trecut
nici trei ani de la războiul care ameninţa cu ruperea Ungariei din teritoriul
stăpânirii austriece, şi acest scurt timp a fost suficient pentru ştergerea
urmelor războiului civil. În inimile poporului şi-a recâştigat locul străvechea
fidelitate şi loialitate a maghiarilor faţă de casa imperială. şi toate mărturiile
ne asigură - cum credem şi noi că este întrutotul adevărat - că tânărul
împărat Francisc Iosifa fost primit atât de populaţia de la sat cât şi de cea de
la oraş cu cea mai mare însufleţire" . 3 0 Acest rezultat a fost atins şi datorită
implicării active a funcţionarilor - atât prin mobilizarea participanţilor, uneori
recurgând chiar la ameninţări sau la forţă; dar funcţionarii şi numeroşi
j andarmi, îmbrăcaţi în civil, s-au amestecat în mulţime, contribuind la
menţinerea atmosferei. Aşa s-a întâmplat de pildă la Cluj , unde cunoscută
fiind atitudinea defavorabilă a majorităţii locuitorilor şi dată fiind absenţa
aproape totală a aristocraţiei maghiare, ai cărei membrii, pe baza unor varii
pretexte s-au eschivat de la prezenţa la ceremonii şi la audienţă, unde s-a dat
ordin ca toţi poliţiştii să participe la ceremonii. 3 1 Pentru mobilizarea nobilimii
autorităţile au recurs la diverse metode; de pildă în multe locuri din Ungaria
j andarmeria ameninţa cu retragerea dreptului de a purta armă celui care nu
participă la ceremonia de primire a monarhului. 3 2 În ceea ce priveşte
Transilvania, nobilimea nu lega nici o speranţă a îmbunătăţirii situaţiei de
înalta vizită, şi astfel atmosfera nu a fost în realitate atât de înflăcărată cum s-ar
părea, fapt la care au contribuit masiv şi excesele autorităţilor legate de
organizare; oricum, mulţi erau conştienţi că această vizită a fost organizată şi
pentru amăgirea opiniei publice externe, fapt care s-a şi produs. 33 Un alt fapt
controversat a fost lipsa lui Avram Iancu de la aceste manifestări, care a fost
îndelung comentat ş i interpretat. Înainte ca împăratul să sosească la Deva, şi-a
SiebenbUrger Bate, nr. 1 2 7
1 1 august 1 852.
30 Urmăssy Lajos, op. cit, p. 1 00.
31 Ibidem, p. 1 02.
32 Hoke Lajos, Magyarorszag legujabbkori toru!nelme, Nagybecskerek, p. 479.
33 O rmossy Lajos, op. cit., p. 1 03.
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făcut acolo apariţia Iancu împreună cu câţiva tribuni rugându-1 pe principele
Schwarzenberg, pe baza acordului lui Şaguna, să intervină ca împăratul să
schimbe ruta călătoriei pentru a străbate Munţii Apuseni în drum spre Alba
Iulia. 3 4 Schwarzenberg a promis că va interveni, cu conditia ca traseul să fie
pregătit. Într-adevăr, împăratul a plecat spre muntele Găin�, unde îl aştepta o
mulţime entuziastă, şi şi-a exprimat repetat curiozitatea de a-1 întâlni pe Iancu.
Dar acesta nu era aici, iar Schwarzenberg 1-a întrebat ironic pe Simion Balint:
,,Suntem singuri aici?" Ia care acesta a răspuns: "Stăm buni cu capul nostru".
Oricum, Iancu i-a scris cu câteva zile înainte lui Bariţ, pe care dorea să-I
invite pentru a ţine un discurs, dar care din motive obiective nu a putut veni. 3 5
Absenţa lui Iancu a dat naştere la numeroase zvonuri; unii spuneau că
Bărnuţiu 1-a sfătuit să nu se ducă, alţii că era supărat pe austrieci din cauza
unor neînţelegeri anterioare ori că au început să apară primele semne de
nebunie. S-a spus şi că împăratul vroia să-I facă baron şi să dea românilor
unele înlesniri. Oricum pentru Iancu anul 1 852 a fost cel mai nefast,
culminând cu arestarea din toamnă, ocazie cu care a fost maltratat şi bătut. O
altă părere36 confirmă că Iancu primise o scrisoare de Ia Bărnuţiu în care i se
scria să nu se ducă; absenţa sa a mâniat pe împărat şi guvernator şi a
consternat mulţimile prezente. Ulterior, tribunii I-ar fi convins că a făcut o
mare greşeală şi au hotărât să se prezinte împreună în faţa împăratului la Cluj .
Înainte d e a ajunge însă aici, oameni ai unor nobili maghiari le-ar fi confiscat
caii sub pretextul că au fost furaţi în revoluţie, împiedicându-i să ajungă la
Cluj . 3 7 Alte păreri susţin că Iancu a fost chemat de urgenţă Ia Câmpeni, unde
a înnoptat împăratul, însă a ajuns acolo prea târziu, când monarhul adormise
deja, şi nu a fost lăsat să intre, din ordinul adjutantului Grilnne şi fără ştirea lui
Schwarzenberg. Acest lucru I-ar fi umilit şi supărat pe Iancu atât de mult că a
dispărut pentru multă vreme, şi a avut ca rezultat şi o ceartă între
Schwarzenberg şi Griinne. 38 Oricum s-ar fi resemnat spunând "ce ar putea
spune un nebun ca mine unui mincinos ca e/?" 39
Peste toată organizarea, vizita a fost o iniţiativă curajoasă a tânărului
împărat, nu numai datorită lungimii şi dificultăţii traseului, ci şi pericolelor
ce îl puteau pândi. În sudul Ungariei erau numeroase trasee primej dioase
frecventate de tâlhari, care reuşiseră să j efuiască câteva trăsuri chiar în acea
perioadă, iar un convoi în care era şi ministrul B ach era cât pe ce să aibă
aceeaşi soartă. 40 Tot în această perioadă, Noszlopy plănuia să-1 ia ostatic pe
Ioan Puşcariu, op. cit., p. 28.
Transilvania, nr. 22 din 15 noiembrie 1 872.
3 6 Ioan Puşcariu, op. cit, p. 32.
37 1. Puşcariu, op. cit., p. 33.
38 G. Bariţ, Părţi alese din istoria Transilvaniei, voi. II, p. 634.
39 R. W. Seton-Watson, A history ofthe Romanians, Cambridge, 1 934, p. 294.
40 Hoke Lajos, op. cit., p. 479
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împărat şi să-I elibereze doar în schimbul acordării unor înlesniri de ordin
politic. 4 1 Dar convoiul imperial era pregătit şi pentru astfel de cazuri
extreme, dovadă faptul că ar fi existat în trăsura monarhului puşti cu două
ţevi lângă el şi lângă adjutantul Griinne. 42
Cu toate că în ansamblu organizarea a fost bună, putem găsi unele
cazuri în care au existat mici deficienţe. Astfel, comisarul cercual V. Eisenegg
din Alba Iulia, printr-o adresă către comandamentul militar al districtului,
comunică faptul că în demersurile sale organizatorice, care includeau reparaţii
ale străzilor, amenaj area locurilor de cazare pentru înalţii oaspeţi, procurarea
proviziilor şi organizarea transportului în această regiune, a avut cheltuieli
foarte mari, afectate şi de unele scumpiri, a căror restituire o cere pe baza
chitanţelor; de asemenea menţionează că pe traseul parcurs călare de la
muntele Găina şi până la Bucea, prin praf şi ploaie i s-a distrus complet
uniforma. 4 3 O situaţie similară este prezentată şi de către comandantul militar
al districtului Reteag. 44 Până Ia urmă, toţi cei care au avut un rol de îndeplinit
în timpul vizitei au fost într-un fel recompensaţi - aşa şi la Sibiu, unde
capelmaistrul Alexander Ellinger, care a interpretat "acorduri de bucurie
transilvănene pentru sosirea Majestăţii Sale Franz Josef 1", a fost recompensat
cu 1 00 fl., iar un elev al orfelinatului terezian, Josef Kovesdy, care a realizat
un portret al împăratului, care a şi fost înmânat acestuia în timpul şederii sale
Ia Sibiu, a fost recompensat cu 25 f1. 45 În cele din urmă, mulţumirea
autorităţilor, atât pentru eforturile depuse de toate organele statului cât şi
pentru atitudinea populaţiei Transilvaniei, este exprimată într-un circular
trimis către toate instituţii le publice şi publicat în toate organele de presă.
Peste entuziasmul primirii în timpul călătoriei, şi monarhul era
conştient de limitele acestor manifestări. Într-o scrisoare către mama sa, din
5 iulie 1 852 a scris: "Totul era deosebit de frumos, sărbătoresc şi un mare
entuziasm. Totuşi mă gândeam cu toată mulţumirea că oamenii au făcut la
fel pentru Kossuth acum trei ani" . Aşadar, puţini s-au lăsat amăgiţi de
aparenţe. La urma urmei, vizita nu a avut ca urmare, peste acordarea câtorva
amnistii şi donaţii, consecinţe însemnate pe plan politic. Era un scenariu ce
ţinea chiar de o tradiţie a Imperiului, în care locul central îl deţinea cadrul
ceremonia! în care monarhul se arăta poporului iar acesta avea cea mai bună
ocazie de a-şi exprima loialitatea . . .

41

Polgarosodas es szabadsag. Magyarorszag a / 9. szazadban, Bp., 1 999, p. 1 52 .
Hoke Lajos, op. cit., p. 479.
4 3 MOL, F 259, 328 cs., fasc. 2 1 , f. 72.
44 MOL, fond cit., f. 1 3 3 .
45 MOL, fond cit., f. 1 1 8 .
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ANEXE

Cuvântarea lui Ştefan Moldovan, vicarul Haţegului, rostită cu
ocazia vizitei împăratului la Deva:

Sacratissime cezaro-regească
Colendissime!

ŞI

apostolică Maiestate! Doamne

Bucuria ce o simţeşte inima noastră e nemărginită, când vedem pe
sacratissima şi Apostolica Maiestatea Voastră în mijlocul nostru. Cu
Devoţiune fiiască plecaţi la pământ venirăm la sacrata faţă a Maiestăţii
Voastre, şi cu ochii lăcrimânzi de bucurie nespusă, ca fii credinsioşi, cu
confidenţă deplină "Viribus Unitis" să înconjurăm şi cu toată umilinţa să
depunem omagială fidelitate perpetuă.
Părinte al patrii lor! Naţiunea Română cu aceasta esta datoare, pentru
că, tot ce are Românul, de la Augusta Casă austriacă moşteneşte, şi el
sperează foarte, că toate cele de folos pentru dezvoltarea ei materială şi
spirituală i se vor da de la graţiozitatea Maiestăţii Voastr Sacratissime.
Pentru carele cei de faţă şi cei viitori vor binecuvânta din generaţie
în generaţie pe maiestatea Voastră, Părintele Patriilor, pe reîntemeietorul
marii Austrii şi înviitorul şi al poporului roman.
Pentru aceea toată sperarea după Dumnezeu punând-o în
graţiozitatea Clementissimei Maiestăţii Voastre, Clerul şi Poporul, ce se află
de faţă, în numele a toată suflarea română, ce viază pe acest teren, ridicând
cu pietate mâinile către cer, cu o inimă şi cu un cuvânt exorăm, că Domnul
Dumnezeu să etemeze pe Augusta Casă Austriacă, şi pentru fericirea
Sudiţilor săi să vieze mulţi ani prea înduratul şi prea amatul nostru Împărat
Francisc Iosif 1. (Gazeta de Transilvania, nr. 56 din 1 9 iulie 1 852)

1852

Cuvântarea protopopului Simion Balint la muntele Găina, 20 iulie

Augustissime Cezare!
Bucuria ce o simte poporul român locuitor în munţi acum, când din
aţia
Maiestăţii
Tale sacre i se dă ocaziune a saluta faţă către faţă pe
�
Impăratul său, el nu mi-o poate mai bine explica decât reînnoind credinţa pe
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care a păstrat-o pururea ca pe cel mai scump odor şi pe care mai în anii
trecuţi s-a ivit a o întări şi cu fapta.
Prea înălţate Cezare! Noi n-avem nici case împărăteşti, nici pregătiri
de mare cuviinţă; şi ceea ce avem îţi dăm ad inimile noastre, pururea
închinate ţie, Preaînălţate Împărat, şi la mântuirea Austriei.
Drept aceea prea îndurate împărate primeşte această j ertfă, deşi mică
după mărimea ta, însă foarte mare după micşorimea noastră, şi vezi, ca
credincioşii români să te poată numi de restaurator al gintei române.
(Gazeta de Transilvania, nr. 55 din 1 6 iulie 1 852)

Cuvântarea
Transilvania

episcopului

Şaguna

la

intrarea

împăratului

în

Maiestate cezaro-regească apostolică! Prea îndurate Doamne şt
Împărate!
Nu marginile expresiunilor noastre sunt şi marginile simţămintelor,
pe care doreşte astăzi inima noastră să le exprime. Nici o palmă de loc n-a
rămas în monarhia cea mare a maiestăţii Voastre, unde înaltaceeaşi n-aţi fi
produs o viaţă nouă, unde nu v-aţi fi îngrijit părinteşte de popoarele Austriei
celei unice, şi de trebuinţele lor. Aceasta se vede luminat ca soarele din
ostenicioasa călătorie, cu care Maiestatea Voastră Vă înduraţi prea graţios a
noroci întreaga Monarhie. Această întreprindere mărinimoasă şi adevărat
împărătească ne dă o materie bogată nu numai pentru descrierea strălucitelor
virtuţi împărăteşti, cu care dumnezeiasca providenţă au înzestrat pe
Maiestatea Voastră într-o măsură atât de mare, dar şi pentru tradiţiunile
orale, prin care ni se dă o bază nouă de a îmbărbăta şi a învăţa pe următorii
noştri şi cei mai târzii credinţa şi alipirea către Unsul Domnului.
Facerile de bine cele prea înalte, pe care popoarele Austriei celei unite,
prin urmare şi noi le dobândim din zi în zi de la Maiestatea Voastră, sunt tot
atâtea incitamente, care ne adună pe noi astăzi de aproape şi de departe
împrejurul Maiestăţii Voastre,- şi cu cea mai profundă demisiune să aducem
Maiestăţii Voastre cea mai fierbinte a noastră mulţumire- însoţită de
simţămintele celei mai adânci veneraţiuni pentru această nouă graţie
împărătească şi mai mult decât părintească, şi totodată să reînnoim şi cu această
ocazie omagiul nostru de supunere cu acea mărturisire sinceră, că ne simţim
datori înaintea cerului şi a pământului de a ne nevoi, ca prin purtarea noastră să
ne facem şi în viitor vrednici de această graţie prea înaltă a Maiestăţii Voastre.
Îndură-te Maiestate a primi această a noastră prea supusă mulţumire şi
omagiu, căci nu vom lipsi nici o dată în nevinovăţia inimii noastre a servi
374
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Maiestăţii Voastre totdeauna cu credinţă şi a fi ascultători . Vivat!
. de Transilvania, nr. 54 din 9 iulie 1 852).

(Gazeta

Cuvântarea vicarului A lexandru Sterca-Şuluţiu cu ocazia vizitei
imperiale
Sunt nişte clipe rare în inima omului, a căror dulce, fericitoare şi de
inimă îndestulătoare afecţiune omul o simte, iar nu şi cu cuvinte îndestulate o
poate arăta.
Şi acest fericitor sentiment tocmai în minutul acesta a cuprins inima
Clerului, şi a Întregii Naţiuni a noastre, când avem de la Dumnezeu dat în chip
de mare dar, ca pe Maiestatea Voastră, Care Sunteţi Iubirea, amorul şi dorul cel
veşnic la Naţiunii şi Clerului nostru, să Vă vedem, sănătos în mijlocul nostru, şi
a dulcii patrii a noastre, când din Prea Înalta îndurare ne apropiem a felicita
preadorita Maiestăţii Voastre venire la noi.
Naţiunea noastră în anul 1 848, în 1 8 mai a jurat Maiestăţii Voastre şi la
Augusta Casă a Austriei veşnica credinţă- ea s-a ţinut puternică în tot timpul, şi
a dovedit în fapte strălucite data aceasta credinţa, şi a aflat în Maiestatea
Voastră un Regenerator al său, un al doilea Traian, şi preadulce Părinte.
Îndură-te dară Regeneratorule al Naţiunii, Clerului şi al patriei noastre,
Ziditorule şi Înfrumuseţitorule al Bisericilor şi sfintelor noastre Altare, care din
inalta Sa îndurare ca un Foenix din cenuşă s-au ridicat, şi la care din Apostolica
liberalitate essornate strălucesc Episcopului şi Clerului nostru, îndură-te dicu
adevăratule Părinte al tuturor Popoarelor Gloriosului Maiestăţii Voastre Sceptru
supuse a ne ierta să se laude, şi să trăiască Clerul şi Naţia cea Română în acea
fericitoare şi sinceră a sa credinţă, că ea în toţi timpii cei trecuţi a fost cu suflet,
cu trup, cu averi şi cu viaţa, toată a Maiestăţii Voastre: şi elementer a ne
conduce, ca pe toată vecia să ne legăm şi să ne alipim iară cu tot sufletul şi cu
tot trupul de Gloriosul Maiestăţii Voastre Tron. Care singur este toată nădejdea,
gloria şi reazemul nostru, şi să rămânem în vecii vecilor ai Maiestăţii Voastre
credincioşi fi i şi supuşi ,
Primeşte Maiestate prea dulce şi iubită devotamentele aceste sincere, şi
umilitul, veşnicul omagiul nostru, şi mulţumirea cea preaumilită pentru facerile
cele mari de bine, care înaintea picioarelor Sacratissimei Maiestăţii Voastre
Cezaro Regeşti şi apostolice tocmai în Oraşul acesta îl depunem noi în Numele
Naţiunii Române şi al Clerului nostru, şi în care dulcea aceasta suvenire şi dor
Maiestatea Voastră, cu adevărat apostolicesc zel, cu îndurare ai şi decretat a-1
împlini şi stâmpăra prin restaurarea Mitropoliei Alba-Iuliense.
Oftând ca prea mulţi ani fericiţi şi glorioşi să vă trăiască atot Puternicul
Dumnezeu pe Maiestatea Voastră.
1 852)

Vivat! Vi vai ! ! Vivat ! ! ! . (Gazeta de Transilvania nr. 57 din 23 iulie
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VASILE MANGRA.
CLUBUL NATIONAL COMITATENS DIN ARAD
'

(1895-1904)
Marius Eppel

După interzicerea activităţii Partidului Naţional, în com itatul Arad s-a
pus problema găsirii unor noi forme organizatorice de acţiune. Liderii
politici arădeni au înfiinţat, ca formă de organizare a mişcării naţionale,
Clubul comitatens (j udeţean) al Partidului Naţional Român. Decizia de
înfiinţare a lui a fost luată de către conferinţa comitatensă a partidului, din 8
ianuarie 1 892, urmând ca membrii clubului să fie aleşi cei care profesau
politica naţională definită în programul din 1 88 1 . În proiectul de regulament
se preciza că "viaţa clubului emanând din interesele vieţii poporului român,
durata şi activitatea lui este permanentă şi nedeterminată. " '
Înfiinţarea clubului a fost făcută de conferinţa alegătorilor români
din 9/2 1 octombrie 1 895, convocată din iniţiativa lui Vasile Mangra. Pe
lângă el, au participat la această conferinţă: Augustin Beleş, Grigorie
Mladin, lustin Dascăl, Traian Văţian, Aurel I ancu, Fabriciu Manuilă, I ustin
Iancu, Romul Văţian, George Lupuţiu, Vincenţiu Pantasiu, George Vuia,
Romul (Roman) Ciorogariu, George Popa, Ioan Hosan, Şt. Cicio-Pop, Petru
Truţia, Romul Nestor, Alexandru Băltean şi alţii. 2 După ce V. Mangra a
reamintit celor prezenţi că "a convocat această conferinţă pentru a se
consulta şi decreta ţinuta şi procedura ce va fi să se observe din partea
alegătorilor români faţă de aceste alegeri "3 , s-a constatat de toţi cei prezenţi
necesitatea de a fi reprezentanţi în adunările comitatense "printr-un număr
corespunzător de membri, considerându-se preponderenţa poporului român
din comitat" . La propunerea lui V. Mangra se ia decizia unanimă ca în
apropierea alegerilor pentru adunarea comitatensă, ce urmau să aibă loc la 7
noiembrie 1 895, reprezentanţii prezenţi ai cercurilor electorale "să se pună
1
Proiect de regulament pentru organizarea clubului naţional
român din Arad,
V.
A radul în perioada dualismului (1867-1918),
Aradul, permanenţă in istoria patriei,
1 978,
327,
c
u
oli i
1 3 1 - 1 38.
2
3,
72
1 895
1 904,
V.
op. cit., p. 327-329
N.
Documente privind activitatea Clubului
naţional comitatens din Arad (1895-1904), în Ziridava, VI, 1 976, p. 359-389.
3
3,
725,
9/2 1
1 895

ANDJA, Fond R. Ciorogariu,
în Popeangă,

Bucureşti,

p.

în voi.
şi Idem, Aradul, entr

p t c ... , p.
ANDJA, Fond R. Ciorogariu, roia cadr.
Procesele verbale ale Clubului naţional
comitatens Arad de la
până la
o parte din ele au fost folosite şi în Popeangă,
şi publicate în Roşuţ,
ANDJA, Fond citat, roia cadr.
Protocolul luat în octombrie
în conferinţa
alegătorilor români, fruntaşii din comitatul Aradului.
-
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în coînţelegere cu ceilalţi fruntaşi şi factori hotărâtori din comunele cercului
şi să se constituie în comitete (electorale n. n.) cercuale . . . . apoi să stăruie la
alegătorii români ca să-şi încoarde puterile pentru a alege membrii în
congregaţie numai români, devotaţi cauzelor şi intereselor strâns
naţionale. "4 Reprezentanţii cercurilor Vărşand, Curtici, Zarand, Cintei,
Şimand, Radna, Bârzava şi Sâmbăteni fiind prezenţi la dezbateri, lor li s-a
cerut în mod direct să aplice hotărârile luate imediat cum ajungeau acasă,
urmând ca celorlalte cercuri care n-au fost reprezentate la conferinţă, biroul
clubului să le pună la dispoziţie programul organizatoric adoptat în şedinţa
conferinţei. 5 Prin urmare, în cadrul ei s-a afirmat activismul politic în
alegeri, fără ca să se facă referire la programul politic al Partidului Naţional,
în schimb s-a precizat că devotamentul faţă de cauza naţională rămânea
criteriul de alegere al candidaţilor.
După alegeri, a avut loc o nouă conferinţă a membrilor aleşi în
congregaţia, ce s-a ţinut la hotelul Palatin în ziua de 3/ 1 5 decembrie 1 895.
Convocată din iniţiativa lui Vasile Mangra, fostul deputat dietal, protopopul
de Buteni, Constantin Gurban şi-a exprimat bucuria faţă de "reînceperea
luptei constituţionale" şi naţionale în congregaţia comitatensă, a cărei
necesitate -spunea el- a fost mult simţită. "6 La începutul dezbaterilor, V.
Mangra a venit cu propunerea ca pentru studierea "obiectelor pertractante"
şi pentru "elaborarea proiectelor de rezoluţii " , conferinţa să aleagă o
comisie, din care urmau să facă parte : George Popa, N. Oncu, P. Truţia, A.
Suciu, M. Veliciu, V. Mangra, Ioan Evuţian, Iuliu Mera, Ioan Morariu
(Măderat), 1. Suciu, Ioan Moldovan, Şt. C. Pop, R. Ciorogariu şi Ioan
Groza. 7 Apoi, V. Mangra, ca referent al comisiei proaspăt alese, a adus în
discuţie necesitatea unei solidarităţi necondiţionate a tuturor membrilor
comitatensi şi "ca lucrurile să meargă neted" , organizarea acestora în "club
central şi în cluburi cercuale, pe baza programului Partidului Naţional de la
anul 1 88 1 . " Afirmând principiul solidarităţii politice, conferinţa a hotărât să
înfiinţeze un club central şi cluburi cercuale cu programul partidului. Î n
clubul central au fost apoi aleşi 30 de membri, 8 iar principala lui atribuţie
era organizarea cât mai repede a cluburilor cercuale.
4

Ibidem,
Ibidem,

cadr., 726.
cadr., 727.
Idem, roia 3, cadr. 727 - protocolul din 31 1 5 decembrie 1 895 .
7 Ibidem, cadr., 728.
George Popa, V. Mangra, N. Oncu, P. Truţia, George Vuia, A. Suciu, Şt. C. Pop, R.
Ciorogariu, 1 . Suciu, Sava Raicu. Iuliu Herbay, T. Văţian, M. Veliciu, Ioan Trăilescu,
George Popovici, Grigărie Mladin, Ioan Evuţian, Augustin Beleşiu, Dimitrie Barbu, George
Turic, George Popovici (Şiria), Iacob Hotoran, George Feier, Vasile Bălan, Traian Mager,
C-tin, Gurban, Ioan Groza (Hălmagiu), Romul Văţian, Iosif Ogmean şi Fabriciu Manuilă;
Ibidem, cadr. 728-729.
5

6
8
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Într-o şedinţă restrânsă a clubului comitatens din 20 septembrie/2
octombrie 1 897, cei prezenţi : M. Veliciu, V. Mangra, N. Oncu, P . Truţia,
Şt. C. Pop şi T. Văţian, au discutat problema primarului Alexa lgrişan din
Pecica. Ea a fost ridicată de Constantin Gurban, care printr-o scrisoare
înştiinţa Clubul că, deoarece primarul în cauză nu şi-ar fi recunoscut "de al
său" numele maghiarizat a fost pus în situaţia de a fi depus din funcţie.
Recunoscând importanţa cauzei şi fiind convinşi "despre barbaria organelor
administrative întru schimonosirea şi maghiarizarea numelor româneşti " ,
membrii clubului se declarau unanimi în ceea ce priveşte imposibilitatea
rezolvării acestei probleme, fiindcă, pe de o parte, decizia organelor
administrative se baza pe ordin ministerial, iar, pe de altă parte, conform
unor informaţii oficiale, primarul ar urma să fie reaşezat în calitatea pierdută
în mod abuziv. 9
O dezbatere privitoare la folosirea limbii române ca limbă de
protocol în congregaţia comitatului a avut loc la şedinţa Clubului din 1 6/28
ianuarie 1 900. Arătând că acest lucru s-a petrecut încă din anul 1 869, când
limba română "a fost decretată protocolară" , până în anul 1 876, M. Veliciu a
cerut colegilor săi să se pronunţe faţă de problema ridicată spre dezbatere.
V. Mangra împreună cu Ioan Trăilescu, George Popovici şi alţi membri 1 0 s-au
hotărât ca această afacere să fie pe deplin cercetată de către o comisie
formată din R. Ciorogariu, Şt. C. Pop şi I. Suciu la următoarea şedinţă. Ei
şi-au luat angajamentul să pună la dispoziţia Clubului studiile şi cercetările
lor efectuate în arhiva comitetului, anume decisul prin care a fost decretată
limba română ca limbă protocolară (oficială). 1 1 Tot în această şedinţă s-a
produs un alt fapt semnificativ al atitudinii politice a românilor din
comitatul Arad, fiind vorba despre hotărârea membrilor adunării
comitatense de a se constitui ca partid naţional. S-a ales apoi un comitet
central din mai mulţi membri, 12 iar conducerea lui a fost încredinţată
preşedintelui M. Veliciu secondat de vicepreşedinţii I. Suciu, Şt. C. Pop,
secretari i Traian Văţian, protopopul Ioan Russu-Şirianu, casierul S. Raicu şi
controlorul George Popovici.
Pentru a asigura conducerea activităţii politice a românilor,
conferinţa din 6 noiembrie 1 900 a membrilor Partidului Naţional din
9
10

Ibidem,

cadr. 734-735 - Protocolul din 20 septembrie/2 octombrie 1 897.
George Turic (protopop), 1. Turic, R. Ciorogariu, 1. Rusu, Şt. C. Pop, Iuliu Harbay, S.
Lăzărescu, 1 . Suciu, 1 . Ispravnic, N. Oncu, Aug. Botoc, S. Raicu, Liviu Tămăşdan; Ibidem,
cadr. 736.
Ibidem, cadr. 737.
N. Oncu, R. Ciorogariu, 1. Suciu, 1 . Rusu, Şt. C. Pop, V. Mangra, T. Văţian, S. Raicu, M.
Veliciu, George Popovici (Şiria), 1. Trăilescu, Protasie Givulescu, C-tin Gurban, Corneliu
Lazăr, Traian Mager, Augustin Boţoc, Augustin Beleş, Lazăr Gebeleş; Ibidem, cadr. 73711

12
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congregaţia comitatensă a Aradului a aprobat regulamentul de funcţionare a
secţiilor, a ales conducerea lor. 1 3 Preocupaţi de extinderea acţiunii partidului
şi de aetivizarea tuturor forţelor naţionale, ei au decis ca respectivul comitet
centraL conform regulamentului său, să se împartă în cinci secţiuni, în care
au fost aleşi provizoriu câţiva membri. Aceste secţiuni erau: secţiunea
organizatoare formată din Mihai Veliciu, I. Suciu şi R. Ciorogariu; secţiunea
prezidială din M. Veliciu, N. Oncu şi S. Raicu; secţiunea juridică din Petru
Truţia, 1. Suciu şi 1. Ispravnic; secţiunea administrativă din P. Truţia, S.
Raicu şi T. Văţian; secţiunea presei din 1. Rusu, R. Ciorogariu şi T. Văţian. 1 4
S-a făcut astfel un pas înainte în calea organizării activităţii partidului şi
pregătirii membrilor lui pentru lupta electorală. Lipsa lui V. Mangra dintre
ei se explică prin faptul că, o dată cu numirea sa ca vicar episcopal în
Oradea, centrul activităţii sale fusese mutat de la Arad. Ca preşedinte al
Consistoriului din Oradea, Vasile Mangra va fi legat de aici înainte mai mult
de rezolvarea problemelor cu caracter bisericesc, iar deplasarea la Arad o va
face îndeosebi pentru acestea.
Faţă de instalarea noului comite suprem, lvan Urban, preşedintele
M. Veliciu a fost însărcinat cu compunerea unei declaraţii în care să fie
afirmat punctul de vedere al Partidului Naţional în legătură cu instalarea sa.
Declaraţia a fost citită în adunarea comitatului care s-a ţinut în 7 noiembrie.
Î n situaţia în care reprezentanţii partidelor liberal şi independent din Ungaria
au făcut declaraţii care să afirme doctrina lor politică, adunarea comitatensă
din 6 noiembrie a hotărât că e cu atât mai necesar ca M. Veliciu,
reprezentantul partidului să facă declaraţii politice, întrucât populaţia
comitatului era formată din români în majoritatea ei, despre care "prin
absentare nu s-ar lua nici un act" de existenţa ei naţională în cazul în care nu
. .
.
s-ar �1ace mc1 o dee1 araţ1e. 1 5
Momentul consfătuirii de la Timişoara din 1 90 1 a [acţiunilor politice
a fost discutat şi în conferinţa din 1 2 septembrie a membrilor partidului din
adunarea comitatului. Î n această conferinţă, M. Veliciu şi-a informat colegii
că preşedintele Partidului Naţional convocase la Timişoara şi trei
reprezentanţi ai clubului comitatens, M. Veliciu, N. Oncu şi V. Goldiş, dar
se pare că, aşa cum spunea şi V. Mangra, prezenţa lor ar fi fost condiţionată.
Cei prezenţi la consfătuire s-au declarat de acord ca "organizaţia de până
acum a PNR din Ungaria şi Transilvania să se susţină pe viitor", iar din
dorinţa de depăşire a crizei, s-a hotărât ca Comitetul partidului să se
13

În luna septembrie, Ioan Suciu a demisionat din funcţia de vicepreşedinte a Clubului
naţional român din Arad, cf. ABMS, Fond V. Mangra, dosar 447-838, doc. 499/1 900,
Scrisoarea lui M. Veliciu către V. Mangra, Chişineu, 1 3 septembrie 1 900.
ANDJA, Fond R. Ciorogariu, roia 3, cadr. 738-739 - Protocolul din 6 noiembrie 1 900.
14
15

Ibidem.
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întregească şi anume, ca Aradul împreună cu Bihorul să fie reprezentaţi în
cadrul l ui prin P. Truţia, 1. Suciu, Precopie Givulescu şi Aurel Lazăr. 1 6 De
asemenea, pentru refacerea solidarităţii Partidului naţional era recomandat
ca să înceteze disensiunile dintre ziare pe probleme personale, apoi acestea
să nu critice sau să susţină vreun anume partid politic din România.
Ioan Suciu a informat pe cei prezenţi că împreună cu P. Truţia şi Şt.
C. Pop a participat în 5 septembrie 1 90 1 la şedinţa comitetului Partidului
Naţional ce s-a ţinut la Cluj . Din însăşi felul cum le-a fost făcută invitaţia,
cei de la Arad au recunoscut că prezenţa lor nu era agreată, dovadă că
Precopie Givulescu n-a fost invitat pe motiv că nu i s-a putut citi numele.
Trecând peste neplăcerile cauzate de vechile antipatii, mai departe s-au
purtat discuţii asupra atitudinii ce-ar urma să fie luată faţă de alegerile
dietale. Şt. C. Pop şi P. Truţia au propus convocarea conferinţei naţionale,
singura în măsură să decidă în această problemă. Coriolan Brediceanu n-a
fost de acord cu propunerea lor, susţinând în schimb pasivitatea, prin
publicarea unui apel către alegători, care erau îndemnaţi să se abţină de la
vot. Propunerea sa a fost primită cu zece voturi contra şase. 1 7
C a urmare a acestei hotărâri a Comitetului, P . Truţia ş i M . Veliciu au
demisionat din Comitetul naţional, "câştigând-şi convingerea că majoritatea
actualului comitet naţional nu vrea să lucreze şi dinadins împiedică mersul
politicii naţionale. "
Prin urmare, Clubul comitatens arădean se afla în faţa unei
alternative: să se alăture deciziei luate de comitetul naţional în conferinţa de
la Cluj , adoptând princ ipiul pasivităţii sau să acţioneze după propriile lor
opinii politice care înclinau spre activism. 1 8 După mai multe discuţii în
contradictoriu, comitetul clubului a decis că în pofida diferenţelor de opinii,
pentru a contribui la solidaritatea partidului să se ralieze hotărâri i luate la
Cluj , deşi, spuneau ei "aceea în formă nu ne mulţumeşte. " 1 9
În apropierea alegerilor municipale, clubul comitatens a convocat o
consfătuire pe 211 5 octombrie 1 90 1 . S-a instituit un Comitet format din R.
Ciorogariu, 1. Suciu, S . Raicu, 1. Russu-Şirianu şi Traian Văţian care să
pregătească din timp pe alegători în scopul alegerii dintre ei doar a
"
"bărbaţilor români, vrednici şi membri ai partidului . S-au desemnat în acest
scop oameni de încredere în fiecare cerc electoral care aveau drept sarcină
să-şi aleagă din fiecare comună a cercului lor pe fruntaşii cu care să opereze
împreună" şi cu care să formeze birourile şi cercurile electorale. De

16

Ibidem, cadr. 740 - Protocolul din 1 2 septembrie n. 1 90 1 .
Ibidem, cadr. 740.
8
1 V. Popeangă, A radu!, centru politic . , p. 1 36.
1 9 ANDJA, Fond citat, roia 3 , cadr. 74 1 -742.
17

.

..
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exemplu, pentru cercul Pecica maghiară a fost ales Lazăr Ghebeleş, în
Pecica Română Savin Tămăşdan, în Pâncota Filip Leuca, etc. 20
După conferinţa din 31 1 6 decembrie 1 90 1 a Clubului, care a avut ca
scop alegerea unui nou comitet central dintre membrii al căror mandat
expirase, printre care se număra şi Vasile Mangra,2 1 la 26 ianuarie 1 902 o
nouă conferinţă readucea în discuţie problema decretării l imbii române ca
limbă protocolară în adunarea comitatului. Cererea a fost înaintată de M.
Veliciu, care şi-o întemeiase nu doar pe dreptul istoric, ci şi pe dreptul
naţionalităţii române, majoritară în comitat. 22 Astfel, era enunţată una din
tezele noului activism, conform căruia "naţionalitatea e o sursă de drept." 2 3
Problema acceptării de către autorităţi a limbii române ca oficială în
şedinţele clubului comitatens a fost pusă şi la 1 6/29 aprilie 1 902, moment în
care membrii organizaţiei au hotărât să nu reducă presiunile la adresa
autorităţilor, ba, mai mult, să ceară ca în comune limba română să fie
respectată ca limbă protocolară. 24 Pe marginea aceleaşi probleme, membrii
clubului au discutat şi în 7 octombrie 1 902 2 5 şi la 7 martie 1 903, când
comitetul clubului, constatând că "în situaţiile create . . . Partidul Naţional nu
mai p oate s ta p e b azele r igide d in t recut", au adoptat tactica activistă, cu
precizarea ca Tribuna Poporului să pledeze şi ea în continuare pentru
activism şi pentru revizuirea programului naţional . 2 6
Rolul important pe care 1-a j ucat clubul comitatens în viaţa politică
din comitatul Arad reiese din aceea că a promovat principiile activismului,
aceasta rezultând, mai ales, din alegerile de membri în adunarea comitatensă
şi din organizarea cercurilor electorale. Activitatea comitetului a dobândit
forme de organizare specifice unui partid politic : conducerea centrală
asigurată de un comitet, elaborarea unui regulament de funcţionare,
organizarea în cercuri electorale. Toate acestea au asigurat imprimarea unui
caracter activ vieţii politice arădene şi au pregătit spiritele pentru o nouă
direcţie, neoactivismul politic. 2 7

Ibidem, cadr. 743-744, Protocolul din 21 1 5 octombrie 1 901 . Pentru lista completă a
bărbaţilor
de încredere" , vezi cadr. 744 sau N . Roşuţ, Documente privind activitatea
"
Clubului naţional comitatens din Arad (1895-1904), în Ziridava, VI; 1 976, p. 377-378.
N. Roşuţ, op. cit., p. 379-3 8 1 - Protocolul din 3 / 1 6 decembrie 1 90 1 .
22 Ibidem, p. 3 8 1 -383 - Protocolul din 26 ianuarie 1 902 .
V. Popeangă, op. cit., p. 1 37.
24 N . Roşuţ, op. cit., p. 384-3 85.
25 Ibidem, p. 3 86-387 - Protocolul din 7 octombrie 1 902.
26 Ibidem, p. 387-389 - Protocolul din 7 martie 1 902.
27 V. Popeangă, op. cit., p. 1 37- 1 3 8 .
20
21

23
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Adrian Onofreiu

Alături de impresionanta colecţie de manuscrise şi material
documentar care s-a păstrat 1 , reconstituirea operei publicate de Nestor
Şimon este necesară, pentru a contura personalitatea acestuia, a reda
posterităţii ceea ce a realizat şi, a sublinia contribuţia sa, de excepţie, la
formarea bazei documentare pentru istoria graniţei militare năsăudene.
Primele consemnări despre Nestor Şimon le găsim din perioada
studenţiei sale, la Cluj ; acum, în cadrul mai amplu al proceselor intentate de
autorităţi presei româneşti din Transilvania, în anul 1 88 5 , este menţionat şi
Nestor Şimon, ca " student la drept, unul dintre cei 7 colaboratori ai
Tribunei; despre care am scris că a reflectat şi a cerut de la Ministerul
Educaţiei reprimirea bursei pierdute din motive disciplinare; a scris o
scrisoare mai lungă la Tribuna, potrivit căreia el neagă faptul că ar fi
reflectat; el apreciază Tribuna şi protestează împotriva faptului de a fi
lăudat de ziarele maghiare.
El nu a cerut o favoare, ci un drept al lui, fiind nevinovat. După cum
am scris, Consiliul Universităţii a sprijinit cererea tânărului. " 2
În acelaşi an, Nestor Şimon apare pentru prima dată cu numele
Nestor, în Tribuna. Astfel, în articolul "Buna credinţă a " patrioţilor"
noştri" , redacţia gazetei motiva astfel publicarea unei scrisori semnată
Nestor: "Un abonat al nostru, nouă necunoscut, ne trimite o scrisoare, pe
care nu credem de cuviinţă a o publica în întregul ei. Găsim însă în ea unele
date de valoare istorică, şi ne simţim datori a le publica, pentru ca astfel să
fie păstrate cel puţin în coloanele "Tribunei " .'' 3
Scrisoarea conţine o trecere în revistă a publicaţiilor periodice
(presa) în care au apărut articole defăimătoare la adresa românilor
transilvăneni, şi argumente ale atitudinii acestora faţă de maghiari : ancheta
asupra lui Avram Iancu, din 1 850; decorarea steagului Batalionului 1 din
Regimentul II românesc de graniţă de la Năsăud, în 1 849; condamnarea
principalilor vinovaţi maghiari pentru evenimentele din anii 1 848- 1 849,
Vezi, pe larg: Adrian Onofreiu - Nestor Şimon-istoric al graniţei năsăudene, în:
Arhiva
Someşană", 1, Năsăud, 2002, p. 383-4 1 3 ; o evocare a personalităţii acestuia, şi în:
"
ldem-Nestor Şimon-Un istoric omis al graniţei năsăudene, în: "Anuarul Arhivelor
Mureşene", 1, Târgu-Mureş, 2002, p. 1 5 1 - 1 62 .
2 Ko1ozsvary Kozlony, 1 885, anul I V , nr . 1 1 8, p. 2.
3 Tribuna, Sibiu, anul II, 1 885, nr . 1 3 1 , p. l .
1
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încheind cu următoarea concluzie: " Cine a mai auzit absurdităti de acestea
decât de la Maghiari. Adică, pentru a putea fi om, mij locul cel mai bun e să
te faci Maghiar. Dar cine sfântul să se şi facă Maghiar, ca să se însoţească
cu corifeii din 1 848, osândiţi la spânzurătoare, şi încă, tot ei . "4
Un interesant material documentar este o ferit de studiul intitulat
"Câteva cugetări despre starea noastră economică şi culturală" , pregătit
ca discurs pentru adunarea despărţământului X- Mărgău al A.S .T.R.E.I, care
urma să aibă loc la 20 iulie 1 886. 5
Materialul conţine o analiză a stării românilor din Transilvania, care
erau ajunşi "într-un timp când industria mare străină din ţările mai civilizate
şi mai avute ia industriei noastre celei mai noi, tot materialul crud, dă
poporului în schimb, fabricate nemaiauzit de ieftine, dar, cele mai multe,
rele, foarte rele, chiar lepădături, dar frumoase la vedere şi înşelătoare. "6
Soluţia propusă de Nestor Şimon era ca " averea materială dă
mij loace mai multe spre a face progresu şi în ştiinţe, uşorând suportarea
speselor educaţiunii necesare şi întorsu apoi, ştiinţele cu atât mai bine
răsplătesc pentru aj utoriu materialu căpătat, deoarece ştiinţele dau, câte şi
mai câte mijloace şi moduri de câştigu, spre sporirea averii materiale" . Iar
viitorul era imaginat astfel: "căzuţi am fost şi abia de câţiva ani ne ridicarăm
încetişoru, dar nouă nu ne e de aj uns o avântare înceată, ci, împrej urările
noastre poftescu în mod imperios, ca să ne silim a face în răstimp scurt
progrese mari şi, a propăşi cu paşi repezi, cu înzecite sârguinţe şi cu atât mai
vârtosu, căci stăm în faţa unei lupte neîntrerupte-lupta naţiunilor în
dezvoltarea lor culturală, pe toate terenurile. "7
Articolul care va marca irevocabil orientarea şi activitatea lui Nestor
Şimon a fost "apelul " publicat în anul 1 887, în presa românească din
Transilvania,* prin care erau solicitate materiale documentare şi informaţii
referitoare la istoria graniţei năsăudene. Pentru importanţa lui, redăm
întregul conţinut:

" Unu cuvântu "

către urmaşii foştilor gramceri din regimentul I şi al II-lea
românescu de la Năsăud şi Orlat.
4

Ibidem, p. 2 .
Transilvania, iunie 1 886, p . 4 1 -46.
6 Ibidem, p. 43.
7 Ibidem, p. 46.
Publicat în: Gazeta Transilvaniei, nr. l l 5/ 1 887; Tribuna, nr. 1 1 9/ 1 887; Telegraful
Român, nr. 571 1 887; republicat de noi, în: Răsunetul, Bistriţa, anul XIV, nr. 3 1 14, 6

5

•

martie 200 1 , p. 4 .
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"Cunoaşte-te pe tine însuţi " ! Sunt acum doi ani de când eu făcându-mi
de cinosura·· această maximă fi lozofică, ca un fiu din fosta graniţă militară,
am cercetat, ziua-noaptea, că, cine au fost grănicerii. Mai întâi am aflatu
puţină istorie latinească, scrisă atunci când despre Români numai cu mare
greutate se putea scrie şi ceva bun. Pe lângă acestea, mai scrise, cu unele
adause, Bariţiu, • • • dar şi acestei istorii îi lipsesc încă multe, iar prin 1 882,
ieşi la lumină o istorie în limba germană, de Treuenfest. • • • • . De una însă, nu
mă mir, că, până acum,- după câte ştiu eu - nu a apucat încă nimeni pana ca
să mai noteze ceva, afară de unele publicaţiuni făcute în Transilvania.
Nu vreau să mă estind prea larg, arătând ce ne mai lipseşte, căci sunt
convins, cum că fiecare poate cuprinde cu mintea ce va să zică, a cunoaşte
istoria patriei sale. De doi ani adun în continuu date şi documente istorice
pentru istoria regimentului al - II-lea de graniţă de la Năsăud. Î n aceste
cercetări, adeseori am aflat şi alte date şi documente referitoare la ţinutul şi
regimentul 1 grăniţer. Nefiindu-mi scopu de a descrie istoria regimentului 1,
am trecut peste dânsele mai departe.
Vin acum pe această cale şi întreb, că aflase-va vreo-unu, următor
din acel regiment, căruia să-i inspire tăria faptele străbunilor, să apuce pana
şi când îi conced împrejurările, să cerceteze laolaltă cu mine i storia
trecutului nostru, ca aşa împrumutat să ne împărtăşim unul altuia şi de aici
înainte, să scriu ca să notez şi datele referitoare la regimentul 1, să i le
împărtăşesc şi viceversa. Asemenea rog pe cei din fostul regiment al II-lea, a
cerceta încât să poată prin comunele lor şi a-mi împărtăşi date autentice. Nu
stă istoria numai în nararea luptelor sângeroase şi enumerarea j ertfelor
căzute pe câmpul gloriei , ci şi în cercetarea acelui drept ce îi compete• • • • •
cuiva pentru j ertfele aduse. Atâta sânge vărsat, atâtea zeci de mii de victime
sacrificate pe altarul statului, iar alături, miile de văduve rămase cu orfani i
lor la mila trecătorilor-mai adauge apoi, aceia c e istoria până acum retace,
dar vorbesc unele cronici contemporane ( 1 762- 1 800) cum că numai
regimentele româneşti au scăpat ţara de invasiunea Turcilor (s.a.)
înfruntând inamicul cu braţele sale, pe când celelalte clase văzând
strâmtorarea în care se afla ţara, refuzară a apuca arma, până când nu vor
câştiga drepturi şi privilegii peste privilegii-chiar şi numai acestea pot forma

' ' profesiune de credinţă.
"' George Bariţiu, Istoria
Braşov, 1 874, p. 27 1 .
''"
Treuenfest, Gustav

regimentului al-II-lea românesc grăniceriu transilvan,

Ritter Amon Geschichte k.k. Infanterie Regimentes nr. 50,
1762 bis 1850 zweites Siebenburger Romanen Grenz-Infanterie Regiment nr. 1 7,
Wien, 1 882, p. 42 1 .
-

ce i se cuvi�e, ce-i revine.
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tot atâtea titluri de drept în acest pământ, ca să trăim pe el liberi, ca naţiune
egal îndreptăţită şi dacă am fi descălecat aici numai în anul 1 700.
Să cercetăm deci faptele străbunilor noştri În genere, precu m şi
În special, biografiile bărbaţilor meritaţi şi portretele lor să le
compunem Într-o cunună şi să le lăsăm urmaşilor noştri. (s.n.).
În anul 1 83 2 un consilier zise în şedinţa guvernului din Cluj :
"
"Valachis ne liceat discere historiam, quonam ea este oculus mundi
(Valahilor să nu le fie iertat a învăţa istoria, deoarece istoria e ochiul lumii),
dar noi cu atâta mai vârtos să o învăţăm, pentru că, după cum zice A. Papiu
Ilarianu, (în prefaţa la "Tezauru de monuminte istorice"): " o naţiune care
nu-şi cunoaşte istoria, se aseamănă fiinţelor lipsite de memoria celor trecute;
ea nu cunoaşte legătura logică şi necesară între trecutul, prezentul şi viitorul
său; ea nu se cunoaşte pe sine însuşi, nu ştie de unde şi cum rezultă starea de
faţă, în care se află, nici şi-o poate îndrepta; nu-şi poate indivina cea
viitoare, nici a o prepara; ci orbecăie, fără îndreptări şi rătăceşte în toate
părţile, până ce, în urmă, cade în cursa inamiculu" .
Deci, cine vrea să mă aj ute, ori din cei de la fostul regiment 1 de
graniţă, să conlucre dimpreună cu mine, fie aşa de bunu a se adresa la 1.
Popu Reteganul, învăţător în Rodna, Transilvania, comitatul Bistriţa
Năsăud, care mi le va împărtăşi .
Un fiu din fostul al-li-lea regiment de graniţă. " 8
Analizând textul apelului, vom sublinia că, prin conţinutul său, va
deveni un adevărat crez, o adevărată profeţie de credinţă, căreia Nestor
Şimon îi va subsuma toate eforturile sale viitoare şi, realizării căreia, îi va
dedica întreaga sa activitate de cercetare şi valorificare a informaţiilor astfel
culese.
În ordine cronologică, următorul material este reprezentat de studiul
9
publicat în anul 189 1 , intitulat "Valachii civilisaţi" . Având o extindere
comparabilă cu a unui studiu pentru o publicaţie de specialitate, materialul
se constituie într-un răspuns la lucrarea deputatului Ludovic Hentaller
"
"Valachii civilizaţi. Vreo câteva observări la zvârcolirile românilor.
Considerând că lucrarea amintită conţine multe neadevăruri, Nestor
Şimon analizează, punctual, toate afirmaţiile autorului, pe care le
dezavuează, pe bază de documente. Dacă începutul motivează răspunsul la
10
atacul deputatului maghiar , în numerele următoare, se face o analiză
temeinică a evenimentelor din anii 1 848- 1 849, arătând: câteva motive de
răspuns 1 1 ; activitatea lui Atanasie Moţ Dâmbul în zona Chioarului 1 2 •
8

Gazeta Transilvaniei, nr. 1 1 5/ 1 887.
Tribuna, Sibiu, 1 89 1 , nr. 1 33- 1 42.
Ibidem, nr. 1 3 3/1 89 1 , p. 529-530.
11
Ibidem, nr. 1 34/ 1 89 1 , p. 533.

9
10
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Începând cu numărul 1 36, autorul relatează, pe bază de documente,
devastările şi suferinţele la care a fost supusă populaţia din cadrul
Regimentului de graniţă de la Năsăud, în timpul Revoluţiei de la 1 8481 849:
Astfel, cu privire la Năsăud, autorul arată că: "Aj ungând colonelul
Ritzko cu trupa sa în Năsăud, a devastat tot ce i-a stat în cale. De împuşcat
nu a putut împuşca pe mulţi, deoarece toată populaţiunea apucase la fugă
spre munţi . Au rămas însă edificiile, care au căzut pradă flăcărilor, între care
şi grandiosul Institut Militar (Erziehunghaus), ale cărui ruine se văd până
astăzi. Mai tot Năsăudul fu prefăcut în cenuşă. Nu au cruţat nici biserica.
Devastară casa vicarială cu supraedificatele, apoi, nu cruţară nici pomii din
grădină, sfănnară uşile, ferestrele, ba, luară şi padimentul şi, într-o chilie, au
săpat şi o groapă afundă, poate, în speranţa că vor găsi bani. Mai departe, au
aprins şi nimicit tot arhivul regimentului ( s.n.).
Comunele Monor, Gledin, Ruşi-Munţi, Morăreni , au fost constrânse
să plătească contribuţiune de război 4000 florini monedă convenţională, iar
comunele de la compania Budacului, 8000 florini, care sumă nu s-a putut
încasa, şi aşa, cele dintâiu, au plătit numai 3963 f1 ., iar cele de la compania
Budaculu, 3 5 9 1 fl .
Multe comune, afară de contribuţiunile belice, a u suferit multe
devastări, luându-le şi vitele şi nutremântul, care, a le descrie pe toate, aş fi
prea lung" .
Deosebit de cruzi s-au arătat maghiarii la Şieuţ. Aici, "în 28
februarie 1 849, adică, pe când Urban se reântorsese a doua oară în
Bucovina, Teleki Sandor, renumitul tiran şi tăciunar, călătorea peste Şieuţ,
către Reghinul Săsesc. • În mijlocul satului î-1 întâlni grănicerul Nicolae
Mateiu, din Şieuţ, şi-l salută. Acesta însă, în loc de a-1 resaluta• • , descărcă
asupra grănicerului 4 puşcături, una după alta, care din fericire, nu nimeriră
nici una pe înspăimântatul Nicolae, iar " viteazul " Teleki, îşi continuă calea.
În ziua următoare, adică în 1 martie 1 849, acelaşi Teleki Sandor trimise din
Batoş un despărţământ din insurgenţi la Şieuţ, cu mandat strict, ca, pe
fiecare grănicer, pe care numai î-1 vor întâlni, să-I împuşte, comuna să o
devasteze, şi, în fine, să ducă toate vitele din comună. Î n zori de zi,
comuna Şieuţ a fost înconjurată de un despărţământ de rebeli, care
1 2 Ib idem,

nr. 1 34/ 1 8 9 1 , p. 534.
Vezi şi studiul amplu, despre4victimele în rândul populaţiei româneşti din Transilvania,
publicat sub titlul: "Din pomelnicul martirilor români de la 1 848-1849 în Transilvania",
în: "Transilvania" , nr. 1 9,201 1 870; nr.4- 1 3/ 1 87 1 , studiu datorat năsăudeanului Artemiu P.
Allessi.
• azi , Reghin.
a răspunde la salut.
•

••
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puşcară asupra fiecărui om pe care-I zăriră, şi aşa căzură victime, 1 6
locuitori nevinovaţi (s.n.) . . . După această decimare, Începu devastarea.
Fiecare casă fu devastată şi prădată (cu puţine excepţiuni-s.a.), toate
vitele cornute şi de tras au fost răpite şi duse, lăsând comuna În starea
cea mai de plâns, fără vite şi fără nutremânt, tocmai În timpul când
erau să se Înceapă aratul şi lucrul câmpului, aşa Încât, cele mai multe
familii au aj uns În stare mizeră, ori, mai bine zicând, la sapă de lemn,
nerămânându-le altceva de făcut, decât să apuce bâta de cerşetor, dacă
3
mai aveau unde să cerşească. " 1
Aceleaşi suferinţe le-a îndurat şi populaţia din Monor. Aici, "în 24
februarie 1 849, au fost omorâţi de insurgenţi 3 bărbaţi . " . Apoi, în 28
februarie, Teleki Sandor, "trimise cam 3-4 companii de infanterie şi
cavalerie . . . cu însărcinarea, ca să devasteze întreaga comună, să împuşte pe
toţi indivizii de parte bărbătească şi, să le răpească averile.
În momentul când au sosit despărţămintele acestea şi voiau să
înceapă devastarea, sosi generalul Bem, şi, după ce înţelesese despre
misiunea lor, le opri să înceapă ceva şi demandă""* să prindă numai pe cei
vinovaţi şi să-i escorte.
Cu toate acestea, insurgenţii nu îndepliniră mandatul generalului
Bem şi 4 zile devastară comuna, mânară o mulţime de vite şi împuşcară 27
•
4
�
gramţen
roman1. " 1
La fel s-au purtat maghiarii şi în localitatea Ruşi- Munţi 1 5 .
În anul 1 850, atât autorităţile laice - prin Ordinul comandei
regimentului nr. 295/ 1 3 ianuarie 1 850-cât şi cele ecleziastice-prin Ordinaţiunea
vicarului Macedon Pop, nr.2 1 5/23 ianuarie 1 850 - au solicitat să fie adunate şi
centralizate datele referitoare la victimele evenimentelor din ani i 1 848- 1 849,
în zona graniţei militare năsăudene. 1 6
Faţă de cele expuse în lucrarea lui Hentaller, Nestor Ş imon încearcă
să opună atitudinea istoricului imparţial, după care: " istoricul este însă dator,
şi are tot dreptul, ca să descopere înainte de toate, pe autorii, pe primii
provocatori şi vărsători de sânge în acest război, ca şi în ori care altul.
Românii , până în Octombrie 1 848, n-au vărsat sânge unguresc nici cât îi
curge cuiva din nas. Ei n-au maltratat atunci pe nici un Maghiar.
Românii au suferit barbariile la Abrud, omorurile din Sâncraiu,
măcelul de la Mihalţ şi cele de la Luna, întemniţările din tot cuprinsul ţării.
Românii au suferit toate acele atrocităţi, dar l e-au şi ţinut minte.
'

A

'

13

Ibidem, nr. 1 3 6/1 89 1 , p. 54 1 -542.
a dat ordin.
14 Ibidem, nr, 1 371 1 89 1 , p. 545 .
15 Ibidem, nr. 1 3 8/1 89 1 , p. 449-550.
1 6 Ibidem, nr. 1 3 9/ 1 89 1 , p. 553.
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Atâtea rele câte li s-au întâmplat până în 1 octombrie, ar fi fost prea
de ajuns pentru un popor încă atât de blând, pentru ca să-I îndemne la
răzbunare: ochi pentru ochi, dinte pentru dinte.
Românii erau omorâţi, pur şi simplu, ca Români, din ură
naţională învechită, neâpăcată şi, în veci, nestinsă.( s.n.). " 1 7
În ultimele numere, Nestor Şimon aminteşte decorarea ofiţerilor din
regimentul năsăudean, pentru faptele de arme din anii 1 848- 1 849 1 8 şi
încheie cu o constatare cu valoare de concluzie pentru acele evenimente:
"Din toate aceste chiar şi 0-l. Hentaller şi alţii de categoria sa pot vedea
dacă vreau - că nu Românii poartă vina la câte s-au întâmplat în timpul de
tristă aducere aminte. Deci, nu pot face altceva, decât să-i recomand să
citească istoria şi să înveţe pentru sine până atunci, când se va convinge
însuşi de neadevărurile, ba, chiar absurdităţile care le-a scris. " Iar ca final,
aminteşte mărturia unui autor maghiar, Francisc Pulszki, care în 1 870,
caracteriza astfel acele evenimente: "Repet, că am mers (în 1 848-1 849) până
la extrem. Am devenit rebeli, să o spunem sincer, am devenit rebeli, din
pura noastră convicţiune. N-am avut înaintea ochilor, că prin atitudinea
noastră, vătămăm interesele altora, vătămăm pe foarte mulţi locuitori ai ţării,
căci aceştia credeau, că interesele lor sunt periclitate prin aceea ce noi am
câştigat. Şi am să mărturisesc, că am plâns cu lacrimi de sânge, văzând că ei
nu stau alături de noi, dar, n-am zis niciodată, nu, aceea nu s-a putut zice, că
lupta lor n-a fost sacră; căci şi ei s-au luptat pentru convicţiunile lor, şi ei au
sacrificat toate, fost-au ei Români, sau Sârbi - toţi s-au luptat ca şi noi, sub
stindardul unei idei, deşi, după părerea noastră, rătăcită" . 1 9
Este şi încheierea studiului dedicat evenimentelor de la 1 848-1 849, a
căror analiză va fi reluată, mult mai amplu, în alte materiale, rămase în
.
.
manuscns.
Perioada următoare în activitatea publicistică a lui Nestor Şimon este
definită de studiile publicate în periodicele care apăreau la Bistriţa, în care
va reda personalitatea unor eroi ai graniţei năsăudene.
Un prim studiu apare sub denumirea de " Cibleşulu " , 20 şi cuprinde o
parte din proiectul mai amplu de întocmire a unui studiu geografica - istoric
despre ţinutul de graniţă, cu referire la câteva legende despre denumirea
muntelui.

17

Ibidem, nr. 1 40/ 1 89 1 , p. 558.
Ibidem, nr. 1 4 1 / 1 89 1 , p . 562.
1 9 Ibidem, nr. 14 2/1 89 1 , p . 566.
vezi, supra, nota 1 .
20 Minerva, Bistriţa, anul II, 1 892,
18

•
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În anul 1 892, în aceiaşi publicaţie, Nestor Ş imon va reconstitUI
aspecte din viaţa şi activitatea unui erou al graniţei, George Pop, din Leşu? 1
Pornind de la cuvintele eroului, pe care le aşează ca moto : "Să mă
ferească gloanţele până voi şti, că românul saltă în fericire, apoi
lovească-mă ca ploaia, că mor liniştit" - Nestor Şimon realizează un
portret a ofiţerului plecat din Leşu, localitate grănicerească, şi care a parcurs
treptele ierarhiei militare şi a căzut eroic, în lupta de la Custozza. •• Baza
studiului este dată de corespondenţa purtată de personaj cu diferite
personalităţi de la Năsăud.
Din corespondenţa acestuia reiese că era un personaj cu o pregătire
intelectuală de ţinută, care era interesat de problemele mari ale românilor
transilvăneni. "De la anul 1 86 1 , George Pop a petrecut mai mult departe de
patria şi vatra sa părintească - la compania din Italia, de unde sta în legătură
cu mai mulţi amici, cu care coresponda în continuu, între care, îndeosebi cu
Vasile Naşcu, directorul fondurilor grănicereşti din Năsăud, apoi mai târziu
cu Ioachim Mureşan, astăzi avocat în Năsăud, cu Ioan Mălaiu, astăzi doctor
în filozofe şi profesor în Năsăud. "22
Cauza naţională a fost crezul şi dezideratul suprem al eroului, care,
se exprima astfel, la 9 ianuarie 1 86 1 : "Adversarii noştri tind la supremaţie;
ei cugetă că nu ne-am deşteptat de ajuns şi, prin răutăcioasele lor amăgiri, ne
vor putea seduce iarăşi la întunericul, în care ne-au ţinut atâta timp. Însă
aceasta nu vor putea-o face, dacă românii se vor şti folosi de tristele
experienţe, dacă vor avea curajul a respinge apucăturile lor cu demnitate de
bărbat, cum o face nemuritorul Bariţiu, care luptă ca un leu. Acum e timpul,
unde nu trebuie căutată calea de spinoasă; trebuie urmat pe Mocioni, care
pentru fericirea naţională, e gata a mânca pâine de scoarţă de lemn. Aşa
departe însă nu vom ajunge, căci dreptatea şi Dumnezeu e cu noi . "23
Implicat profund în procesul de înfiinţare a Districtului Năsăud, el va
aprecia activitatea depusă de Vasile Naşcu la Viena arătând că: " Îţi
mulţumesc apoi, încă o dată, cu inimă frăţească, pentru toate câte ai
esoperatu şi-ţi gratulez în fine la fericita reîntoarcere în patrie.
Tu bravule, ai asudat un an întreg, iar acum poţi fi măreţ, că
ostenelelor tale neobosite a urmat un succes strălucit. Ţi-au făcut năsăudenii
o primire modestă. Asta am aşteptat-o de la ei. Noi însă, j udecând după
importanţa celor stoarse de tine, recunoaştem că, astfel de luptă, merită altă
răsplată.

21

Ibidem,

nr.

1 5- 1 91 1 892.

' ' desfăşurată în data de 24 iunie 1 866.
22 Ibidem, nr. 1 5/1 892, p. 1 4 1 .
23 Ibidem, p. 1 42.
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De ne va ajuta cerul, ne vom şi împlini aceea ce o ţinem de o datore
sacră, adică, a te etemiza şi, a te relăsa în ochii posteriorilor, ca să vadă şi ei,
cui au de a mulţumi temelia fericirei acelui district. "24
Aprecierea faţă de intelectualii din graniţă şi rolul lor în noua entitate
administrativ-politică sunt cuprinse în scrisoarea în care vorbeşte despre
rolul lui Ioachim Mureşan, primul jurist din graniţă (s.n.): " l-am rugat-ca
pre Dumnezeu-să nu se învârtească prin Pesta, unde-i pot suplini locul
mulţi alţi-ci să se întoarcă iute acolo ( la Năsâud-n. n.) unde astăzi are preţ
cât un munte de aur, iar mâine, poimâine, poate, nici cât o ceapă degerată.
(s.a.). " 25
Aprecierea generală a lui Nestor Şimon asupra personalităţii lui
George Pop se rezumă la următoarele: " George Pop, acest erou român, nu
numai s-a făcut demn de a-i fi conservată memoria la posteritate, pentru
faptele eroice pe câmpul de luptă pentru tron şi patrie, ci el, prin crearea
unei fundaţii pentru conferirea de aj utoare spre scopuri de cultură, tot una
dată ne luceşte şi ca adevărat naţionalist şi, ca demn model de imitat. . . Din
cele înşirate până aici, vedem şi aceea, cum că repausatul a fost român zelos
şi părtinitor al l iteraturii române, chiar şi pe câmpul luptei - aşa zicând,
înaintea gloanţelor - vedem cum că se interesa despre foile române şi toate
scrierile, câte apăreau pe atunci, pe care, le procurase pe toate. El cunoştea
bine multe rele, de care sufereau românii, cunoştea însă, şi relele în care se
tăvăleau şi, se tăvălesc mulţi , chiar şi astăzi; înainte de căderea sa, scrisese o
epistolă şi către redactorul "Familiei " , în care zise: ,,Nouâ ne lipsesc o
legiune de lucruri pentru a înainta, dar mai înainte de toate: pacea,
frâţietatea, unirea în cugete şi simţiri. "(s.a.). 2 6
Din proiectatul tratat despre geografia şi istoria ţinutului de graniţă,
Nestor Şimon a publicat fragmente în aceeaşi publicaţie, sub titlul : "Unele
evenimente mai importante din istoria teritoriului, ce formează astăzi
comitatul Bistriţa-Năsăud " . Studiul, extrem de bine documentat, cu multe
citate din surse bibliografice, analizează, în principal, năvălirea mongolilor
şi urmările pentru populaţia autohtonă, care, deşi le-a suportat, a rămas
statornică în teritoriul său, la fel ca şi cea din zona Năsăudului : "cum că
ţinutul Năsăudului, pe la anul 1 264 să fi fost lipsit de locuitori, după cum
relatase trimisul Both, nu e adevărat, se vede, şi din împrejurarea, că chiar
Rodna, unde s-au făcut cele mai mari devastări, încă pe la anul 1 268,
locuitorii erau organizaţi, având în frunte judeţii şi j uraţii lor, constituiţi cu
autoritate regească. "2 7
Ibidem, nr. 1 6/ 1 892, p. 1 54.
Ibidem, nr. 1 7/ 1 892, p. 1 6 1 .
26 Ibidem, nr. 1 9/ 1 892, p. 1 82.
27 Ibidem, anul III, 1 893, nr . 5, p. 45; vezi şi nr. 1,
24

25
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În legătură cu activitatea lui Nestor Şimon la revista Minerva, ne
facem o datorie de onoare, corectând informaţia furnizată de Vasile Netea,
care-i atribuie " lungul studiu cu privire la originea poporului român,
publicat în anul 1 892 (nr. 1 1 - 1 4). "28 Studiul, sub titlul : " Suntu Romanii
din Dacia Traiană descendenţi ai colonielor romane şi ai poporului
Daciei, rămaşi aci şi după cucerirea romană, ori nu ? 2 9 a apărut semnat
cu pseudonimul "Cibleşanul " , ceea ce a dus - în mod greşit - la asocierea cu
numele lui Nestor Şimon, care scrisese despre legenda Ţibleşului. •
În realitate, de la prima apariţie, Nestor Şimon 1-a pus în gardă pe
redactorul revistei, George Curteanu, prin următoarele: "ai început a publica
articolul despre descendenţa românilor de la coloniile romane de anonimul
Cibleşanul. Mulţi cred cum că acela e scris de mine, adică, cum că eu aş fi
autorul adevărat. Pe mine încă mă interesează acel tratat, deşi e lucrat cam
tare superficial, şi aş dori să cunosc pe adevăratul autor.
Te rod, deci, să-mi comunici numele, locuinţa şi poşta ultimă, pentru
ca să mă pot pune cu dânsul în corespondenţă. " 3 0
După o documentare serioasă, Nestor Şimon era în măsură să-i
comunice redactorului adevăratul autor: "Cibleşanul din Minerva nu sunt
eu, ci e Vasile Başotă, jude regal pensionat şi acum, avocat În Abrud.
Material şi idei poate că a împrumutat şi de la mine, căci scrierile mele i-au
fost în mână. "3 1
Un ultim studiu, de mare amploare însă, publicat de Nestor Şimon,
este cel dedicat vieţii şi activităţii lui Vasile Naşcu. Intitulat: "Vasile Naşcu.
"
Viaţa şi faptele lui. , a apărut în noua publicaţie de la Bistriţa32 , de-a lungul
anilor 1 907- 1 909. Deoarece va fi analizat mai pe larg la capitolul dedicat
lucrărilor lui Nestor Şimon, am consemnat aici numai locurile de apariţie în
revista citată.
Cu acest titlu, se încheie seria articolelor publicate în presa din
Transilvania. Va urma menţionarea lucrărilor întocmite în mod de sine
stătător, de către Nestor Şimon, prin care şi-a probat capacitatea de sinteză şi
modul superior de valorificare a materialului documentar adunat.
***

28 Vasile Netea - Periodice literare bistriţene: !. Minerva (1891-1894); Il. Revista Ilustrată,
în: " File de istorie", Bistriţa, voi. II, 1972, p. 1 86.
29 Minerva, anul II, 1 892, nr. 1 1 - 1 4 .
vezi, supra, nota 20.
"
30 Direcţia judeţeană Bistriţa-Năsăud a Arhivelor Naţionale, fond: "lulian Marţian ,
dos. 22; în continuare : A.N.B., fond . . .
3 1 Ibidem.
32 Revista Bistriţei, Bistriţa, 1 907, nr. 30-33 ; 37-39; 4 1 .48; 5 1 -52; 1 908, nr. 26-28; 30-34;
36-52; 1 909, nr . 7-9 ; 1 1 -27; 29; 3 1 -35; 37-4 1 .
•
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Prima lucrare întocmită de Nestor Şimon, se referă la istoricul
parohiei din localitatea natală, Ragla. Pentru aceasta, la 24 aprilie 1 892, se
adresa vicarului Ioan Pop, în Năsăud, cu următoarele: " dacă tocmai ai voi a
întreprinde ceva cu succes, acum la început, ar fi să se introducă în fiecare
comună un aşa numit pometrice (s.n.), după cum l-am introdus eu în
comuna Ragla, sub numirea "Cartea de Aur a bisericii greco-catolice din
comuna Ragla" . Un asemenea exemplar s-a legat frumos în păreţi auriţi cu
mai multe coli de hârtie, şi se păstrează în biserica greco-catolică din Ragla,
şi, în tot anul se induce, ce intră de la contribuitori . "33
Cartea, tipărită în editura "Preotului Românu " , la Clusiu şi Gherla, a
apărut în anul 1 88 8 . 3 4
În "Precuvântare", autorul arată: "Cu scrierea acestei " Carte de Aur
a basericei românesci din Ragla" am voitu a realisa numai unu singuru
punctu dintre sutele de propuneri făcute de domnulu secretariu ministeriale
Ladislau Vaida, atât în adunările generale ale "Asociaţiunei transilvane
pentru literatura română şi cultura poporului român" , cât şi prin scrierile sale
publicate. În unul dintre acelea puncte propuse ca "pentru cei ce făcură
naţiunei şi basericei binefaceri şi donaţiuni, să fie la fie-care baserica, spre
documentarea onoarei şi recunoştinţei cătră atari dăruitori, unu protocolul
frumosu, în care să se înscrie numele şi faptele dăruitorilor celor repausaţi şi
celor încă în viaţă; pentru cei repausaţi, să se facă într-una zi anumită,
rogaţiuni solemne, iar binefăcători i, cari mai trăescu, asemenea se se
împărtăşească cu acea ocasiune în laude meritate. " 35
Î n continuare, sunt prezentate " Câteva cuvinte din trecutul basericei
gr. cat. din Ragla" , apoi "binefăcătorii şi aj utătorii basericei. " . Lucrarea, ca
model, s-a dorit a fi introdusă în toate localităţile din Vicariatul Rodnei,
pentru a se consemna evenimentele mai importante din viaţa comunităţilor
locale, putând fi apreciată ca o încercare de introducere a monografiilor
comunităţilor rurale.
Valorificând materialul documentar adunat, în anul 1 904, Nestor
Şimon va publica o amplă recenzie, asupra unei lucrări de geografie istorică,
recent apărute. 3 6
33

A.N.B., fond: " lulian Marţian", d. 22.
Cartea de Aur a basericei romanesci gr. catolice din Ragla (comit. Bistriţa
Năsăud), compusă de Nestoru Şimonu, doctorandu în drepturi, 1 888, p. 1 3
3 5 Ibidem, p . 3 .
' Cuprinzând paginile 2- 1 3 , tipărite; în continuare, preoţi au notat, de mână, evenimente
mai importante din viaţa comunităţii locale, ultima notaţie fiind din anii 1 998- 1 999 (pag.
1 4-43).
36 Munţii Rodnei. Note critice asupra disertaţiunii d-lui. Meruţiu Vasile, profesor substitut
34

în Năseud, scrisă în limba maghiară, despre Munţii Rodnei, de Nestor Şimon, Braşov,
1 904, 35 p.
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Expunând motivele pentru care scrie critica, Nestor Şimon arăta:
" Studiind însă mai de aproape această disertaţiune am aflat, că nici pe
departe nu corespunde corectităţii, ce se recere de la o descriere geografică.
Numele proprie geografice şi topografice sunt de mare însemnătate, nu
numai din punct de vedere istoric, ci şi lingvistic şi din alte multe puncte de
vedere . . . D-1 autor Dr. V. Meruţiu, la fine citează izvoarele folosite, dintre
care numai unul e românesc "Porcius, Flora fanerogamă etc. 1 884 . . şi mai
multe mape. Dacă ne aruncăm privirea peste acestea şi ne însemnăm toate
nomenclaturile, nu numai ale comunelor, ci şi ale ţinuturilor şi cele usitate
pentru denumirea regiunilor şi localităţilor, a râurilor, pâraielor, rantânilor,
lacurilor, bălţilor la munţi şi la şesuri - Dumnezeule ! , câte nume pocite,
scrise rău din necunoştinţa limbei române. " 3 7
Întreg materialul elaborat în lucrare este o critică dură la adresa
modului de concepere şi prezentare a studiului lui Vasile Meruţiu, acesta
fiind acuzat de faptul că a redat toponimele în limba maghiară, chiar şi acolo
unde acestea erau în limba latină sau în limba română. Sunt citate şi actele
oficiale în vigoare, care reglementau transcrierea denumirilor de localităţi, şi
alte toponime ale graniţei, astfel încât: "procedura lui Dr. Vasile Meruţiu în
traducerea şi, respective, maghiarizarea acestor numiri străvechi, cu atât e
mai condamnabilă, cu cât nici compatrioţii noştri maghiari nu au făcut-o. "38
Iar concluzia lui Nestor Şimon era cea a unui român care se simţea trădat de
propriul său conaţional : "E trist, ce e drept, aspectul acestei critice, căci
mai înainte, părinţii noştri aveau să lupte cu scriitori străini; astăzi,
însă noi, urmaşii lor, avem de a lupta cu ai noştri. "39
În anul 1906, apare la Bistriţa, o lucrare cu caracter monografie
despre localitatea Ilva-Mare, editată de preotul Ieronim Slăvoacă. 40
Considerat deja un nume de referinţă în istoria graniţei năsăudene, lucrarea a
fost trimisă acestuia, în manuscris, urmând ca acesta să o revizuiască şi
adnoteze. În acest sens, Nestor Şimon nota: " Istoria comunei Ilva-Mare, ce
urmează pe paginile următoare, scrisă de Paul Gallan, în anul 1 863, mi s-a
dat mie spre folosire. Ea consta din 2 fascicli (heft) laolaltă, 1 2 coli, pe
care eu le-am cusut într-una şi le-am paginat. Î n câteva locuri am făcut
nişte note marginale, parte, spre a întări cele scrise, parte, în unele
locuri, spre a corecta unele date, pre baza documentelor ce le posedu,
nu suntu scrise tocmai corect. Istoria parohiei Ilva - Mare, scrisă de
parohul Grigore Gallanu, în 2 1 iuliu 1 840, aflându-se după ce am finitu cu
.

37

Ibidem, p. 4-5.
Ibidem, p. 27.
39 Ibidem, p. 35. Menţionăm că lucrarea a fost tipărită după articolele publicate în: "Gazeta
Transilvaniei", nr. 1 50,1 56, 1 6 1 / 1 904; iar Vasile Meruţiu a publicat o replică, în: " Ibidem,
nr.234,23911 904.
40 Istoria parohiei llva-Mare, Editura Parohiei, Bistriţa, 1 906, 46 p.
38

394

www.cimec.ro

Nestor Şimon - Omul şi Opera

esaminarea acestei istoria, fi indcă, încă se ţine în legătură cu această scriere,
o am lipit-o de hârtia următoare, ca nu cumva să se prăpădească. "41 Iată
deci, şi activitatea de editor prestată de Nestor Şimon! "
La j ubileul de 7 0 d e ani de l a apariţia "Gazetei Transilvaniei " , în
anul 1 908, Nestor Şimon publică un material legat de originea familiei
Mureşanu, în care descrie astfel, locul de origine al întemeietorilor
publicaţiei: " Spre ost de la Năsăud, în depărtare de 3,8 km, se află comuna
Rebrişoara, situată pe ţărmul drept al râului Someş. La poalele a două catene
de dealuri, care se extind de la nord spre sud, până spre Someş aproape.
Printre aceste două dealuri goale, acoperite în vechime de păduri, curge o
vale, care desparte comuna în două părţi neegale şi se varsă în Someş .
. Această vale poartă denumirea de Gersa şi, pe ambii ţărmuri se estinde
comuna spre nord, la început cu case mai dese, apoi, mai răsfirate, până în
depărtare de vreo 7 km. Pe ţărmurele stâng al Văii Gersa, cam 1 ,4 km. Din
drumul principal, tatăl lui Iacob Mureşan, preotul Ioan Mureşan a clădit, la
poalele dealului, o casă de lemn cu 2 odăi, despărţite printr-o tindă, în care e
intrarea din afară în partea vestică, cu un ocol şi o grădiniţă, în care e un
nuc, vre-o trei peri şi un măr, care umbresc casa. Pe dinaintea acestui front
curge V alea Gersa. "42
Întreaga capacitate şi deplina maturitate le va arăta Nestor Şimon
prin elaborarea lucrării fundamentale despre o perioadă importantă a istoriei
graniţei năsăudene, dedicată evocării personalităţii lui Vasi le Naşcu.
Perioada analizată reprezintă apogeul luptei duse de urmaşii
grănicerilor din regimentul de la Năsăud, pentru recâştigarea drepturilor
asupra proprietăţilor deţinute din vechime; este, în acelaşi timp, şi o
perioadă de realizări notabile în cultură şi administrarea românească a
ţinutului, când se pun bazele instituţiilor şcolare care vor crea faima de mai
târziu a Năsăudului, ca unul din importantele focare de cultură şi
spiritualitate românească din Transilvania. Acestei perioade îi este dedicată
lucrarea cu caracter monografie despre cel care, prin abnegaţie, dăruire şi
sacrificiu de sine, în interesul comunităţii, a reuşit să obţină cele enumerate
mai sus - Vasile Naşcu.

41

A.N .B . , colecţia: "Gălan-Slăvoacă", d. 1 .

Odiseea acestei "istorii" este subliniată astfel, de Onisim Filipoiu: "După o altă perioadă
de timp, profesorul Vasile Borgovan, folosind experienţa şi datele cuprinse în manuscrisele
anterioare, publică în foiletoanele revistelor Viaţa Nouă şi Gazeta Transilvaniei ( 1 892),
monografia Ilva - Mare , întregind şi sistematizând materialul verificat, de data aceasta,
şi de Nestor Şimon; (cf. Onisim Filipoi - Precursori ai monografiilor năsăudene, în:
"
"Ecoul , III, 1 33, 1 8 iulie 1 970, p. 6.
42 Familia Mureşan. Rebrişoara şi Bistriţa- dr. Nestor Şimon, în: "Gazeta Transilvaniei.
"
Număr jubiliar. , iunie, 1 908, Braşov, p. 1 5 .
•
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În elaborarea monografiei, Nestor Şimon a pornit de la vastul
material rămas de la cel evocat; pe baza acestuia, o primă formă a publicat
sub forma unui întins studiu, în Revista Bistritei. ••
În paralel cu publicarea în ziar, s-a pr�gătit şi publicarea materialului
într-o lucrare de sine stătătoare, sub forma reproducerii colilor de tipar. Î n
acest sens, redacţia ziarului anunţa următoarele: " Editorul acestui organ a
hotărât să nu mai scoată foaia cu finea acestui an. Numerele ce mai au să
apară până la nr. 52, vor apărea în intervale de câte două săptămâni . Astfel,
va apărea foaia şi în Ianuarie şi Februarie 1 9 1 0.
Pentru a putea aduce mai mult material de actualitate, studiul despre
Vasile Naşcu, nu se va mai tipări în foaie, ci separat şi, sperăm că, într-o
lună şi jumătate va apărea. "43
Anunţul se va materializa, prin publicarea " broşurilor 1, II, III şi IV,
de câte 6 coli fiecare; costă 4 coroane; se capătă la Librăria M. Onişor, în
Năsăud. "44
Mai puţin cunoscută, a apărut la Năsăud, broşura 1, în anul 1908, ca
lucrare de sine stătătoare. 4 5
Încununarea activităţii de scriere a vieţii lui Vasile Naşcu o
realizează Nestor Şimon în anul 1 9 1 1 , când publică varianta integrală şi
definitivă a lucrării dedicată acestuia. 46
În "prefaţă" , editorul, dr. Victor Onişor arată meritul autorului şi
importanţa realizării operei, astfel: "Dl. Dr. N. Şimon a făcut un mare
serviciu generaţiei de azi a urmaşilor de grăniţeri năsăudeni, când a
dezgropat din hârtiile colbuite şi împrăştiate istoria vremurilor de luptă de
după desfiinţarea graniţei şi legendara figură a lui Naşcu şi a tovarăşilor săi
de muncă. Lucrarea autorului nu a fost uşoară, el Însă e singurul care a
putut să o facă, gata fiind acum, îi suntem recunoscători că a făcut-o." (s.
n.). 47
Autorul motiva astfel importanţa activităţii lui Vasi le Naşcu în slujba
comunităţii grănicereşti de la Năsăud : "Cel mai de frunte şi caracteristic
moment al activităţii sale a fost nizuinţa, încoronată în parte cu succesul
vezi, supra, nota 32.
Revista Bistriţei, anul V, nr . 43, 1 909, p. 3.
4 4 Ibidem, p. 4.
4 5 Nestor Şimon
Vasile Naşcu. Viaţa şi faptele lui, Ed. Librăriei M . Onişor, Năsăud,
1 908, 96 p; este menţionată ca lucrare şi în: "Bibliografia istorică a României, III, secolul
XIX, tom. 5. Biografii, (volum îngrij it de Vladimir Diculescu,), Ed. Academiei R.S.R.,
1 974, p. 2 1 0.
46 Nestor Şimon -Vasile Naşcu. Viaţa şi faptele lui
in legătură cu luptele grăniţerilor
năsăudeni pentru asigurarea averilor şi fondurilor grănicereşti, Năsăud, Ed. Librăriei M.
Onişor, 1 9 1 1 , 538 p.
4 7 Ibidem, p. 3 .
·•
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dorit, întru recâştigarea izvoarelor de venite ale poporaţiunii din fostul al
doilea regiment român confiniar din Ardeal, din cari între altele s-a înfiinţat
fondul central şcolastic şi de stipendii din districtul Năsăud, susţinându-se
acum din cel de întâiu gimnaziul românesc superior greco-catolic românesc
din Năsăud. Iar din cel din urmă împărţindu-se în fiecare an stipendii şi
ajutoare şcolarilor de la şcoalele înalte. "48
Lucrarea a fost concepută ca o reconstituire a activităţii lui Vasile
Naşcu la Viena, în principal pentru recâştigarea drepturilor populaţiei
grănicereşti; ca bază documentară, autorul a utilizat corespondenţa purtată
între fruntaşii de la Năsăud şi Vasile Naşcu, în principal cu: vicarul Grigore
Moisil, pedagogul Vasile Petri, locotenentul George Pop. Alături de acest
material, Nestor Şimon a utilizat şi vastul material documentar adunat în
decursul anilor, cât şi presa din epocă. Sunt descrise momente importante
din istoria acestei perioade: înfiinţarea Districtului Năsăud, recâştigarea
drepturilor comunelor foste grănicereşti, privind proprietatea asupra
pădurilor şi altor bunuri mobile. Toată lucrarea se axează pe activitatea
depusă în acest sens la Viena de Vasile Naşcu, care a avut ca rezultat,
păstrarea în memoria posterităţii, a realizărilor acestuia: "Deşi posteritatea
nu s-a îngrij it ca mormântul, în care doarme somnul de veci Vasile Naşcu,
să fie cunoscut, au rămas alte monumente, care totdeauna vor vorbi de
numele lui.
Atari monumente sunt toţi munţii Rodnei, începând dela Ţibleş
spre Maramureş până la Ineu şi spre Bucovina până în Valea Bârgăului,
cari au rămas în proprietatea descendenţilor nerecunoscători ai foştilor
grăniţeri. Alte monumente sunt fondurile şcolastice şi de stipendii şi
gimnaziul superior din Năsăud.(s.n.)
Aceste monumente vor fi cu mult mai durabile, decât cele din
vechime, căci, deşi e tare bronzul şi e vârtos metalul, totuşi timpul - edax
rerum - le consumă, iar aceste monumente nu stau nici din bronz nici din
metal, ci din materie cerească nesupusă stricăciunei, ele vor fi după zisa lui
Ovidiu: " Monumentum quod non lovis ira nec ignis, Nec poterit ferrum, nec
edax abolere vetustas. (Monument, pe care nici mânia lui Joe, nici focul,
nici fierul, nici vechimea consumătoare nu-l va putea şterge. "4 9
O dată realizată, lucrarea va deveni de referinţă pentru perioada şi
zona cercetată, fiind utilizată de toţi cei care au avut preocupări în această
direcţie. ·

48

49

Ibidem,
Ibidem,

p.

p.

3.
53 1 .

• vezi, o scurtă trecere în revistă, în acest sens, la : Adrian Onofreiu Nestor Şimon-istoric
"
al graniţei năsăudene, în: "Arhiva Someşană , 1, 2002, p. 408, nota 50.
-
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Importanţa ei a fost relevată astfel, de Teodor Tanco: " . . . lucrarea de
proporţii "Vasile Naşcu. Viaţa şi faptele lui ", tipărită de George Matheiu în
1 908 ** , având 5 3 8 pagini, în format 8 .
Chiar dacă cea mai mare parte se compune din corespondenţa lui
Naşcu, expediată şi primită, şi încă a fost o nemaipomenit de grea treabă şi,
de o importanţă incomparabilă, salvându-se astfel un adevărat tezaur
documentar. • • • Iar lectura ei, � e lângă valoarea informativă, pasionează ca
cel mai bun roman epistolar. "5
Prin elaborarea şi publicarea lucrării despre Vasile Naşcu, Nestor
Ş imon îşi încheia - în mod fericit - activitatea de publicare, şi, implicit,
opera. Valoarea acesteia va spori, o dată cu trecerea timpului, însă,
receptarea sa a fost-şi mai este făcută - doar prin raportare la ceea ce s-a
publicat după dispariţia sa, îndeosebi, în Arhiva Someşană din perioada
interbelică.
De aceea, prezentarea noastră se vrea şi o repunere în circuitul
istoriografic a moştenirii lăsate de acesta, pentru a fi mai bine cunoscută şi
apreciată.
***

Nu ar fi completă redefinirea operei sale, fără a întregi tabloul acesta
cu evidenţierea activităţii lui Nestor Ş imon, în calitate de om al cetăţii.
Încă din perioada studiilor la gimnaziul năsăudean, el s-a implicat în
activitatea extraşcolară, prin participarea la şedinţele societăţii de lectură a
elevilor, Virtus Romana Rediviva. 5 1 Implicarea sa era atât critică, prin
analiza şi recenzarea unor "operate" ale celorlalţi participanţi, cât şi prin
elaborarea de materiale proprii, citite în şedinţele societăţii. Astfel, în
şedinţa din 20 februarie 1 88 1 , citeşte operatul propriu : "Necredinţa bate pe
•• autorul confundă prima broşură, apărută în 1 908, cu ediţia finală, din 1 9 1 1 ; vezi, supra,
notele: 45, 46.
••• După o îndelungată şi meticuloasă documentare, putem să indicăm faptul că, scrisorile

care au stat la baza elaborării lucrării, sunt păstrate în fondurile arhivistice : " Iuliu Moisil" ,
d. 62; "lulian Marţian" , d. 23/c., aflate la A.N.B. Tot pe baza celor păstrate în sursele
indicate, s-a publicat, de către Virgil Şotropa: "Corespondenţa lui Naşcu cu Moisil şi
Petri, 1 860-1864 în: "Arhiva Someşană" , 1 929, nr. 1 O, p. 66-98; nr. 1 1 , p. 5 9-89; nr . 1 2, p.

1 92-2 1 5 .

Teodor Tanco A doua faţă a lui Nestor Şimon, în: "Virtus Romana Rediviva" , voi. II,
Bistriţa, 1 974, p. 242-244.
51 Pentru activitatea la această societate, vezi, îndeosebi: ,,Virtus Romana Rediviva"
societatea de lectură a elevilor liceului grăniceresc năsăudean-contribuţii documentare,
Ed. Fundaţiei "George Coşbuc" , Năsăud, 2002, 42 1 p.(Argument, note şi texte transcrise
după original : Simion Lupşan şi Adrian Onofreiu).
50

-
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Domnul seu propriu", traducere din limba germană5 2 ; la 1 8 decembrie 1 88 1 ,
tema: "Preţul culturei şi al ştiinţei "53 ; la 29 ianuarie 1 882: "Sobiesky şi
românii" şi "Păstoriul şi amanta"5 4 ; în şedinţa literară din 30 decembrie
1 882, George Coşbuc citeşte poezia: "Mireasa vântului " ,după R. Stoeber,
iar "Şimonu, studinte el. 8, o ia la critică ". 55
În raportul de activitate al societăţii, pe anul 1 882- 1 883, se
menţionează că: "pentru temele puse la concursul, s-a fost statoritu de
conferinţa profesorală, încă de la începutul anului, două premii speciale şi
anume: premiul întâiu, de câte 4 taleri, şi premiul al doilea, de 2 taleri. Iar
prin conferinţa profesorală din 24 iunie, s-a recunoscut premiul Întâiu, lui
Nistor Şimonu, din grupa limbilor clasice. "5 6
În paginile revistei societăţii -"Musa Someşană"- chiar dacă apărută
în manuscris - Nestor Şimon a publicat: "Sobiesky şi românii " ; "Păstorul şi
amanta" ; "Preţul ştiinţei şi al culturii " ; "Someşul Mare. Tratat din punct de
vedere lingvistic, geografic şi istorico-economic " . 57
După stabilirea în Năsăud, în calitate de secretar al fondurilor
grănicereşti, Nestor Şimon se va implica în viaţa culturală a localităţii .
Astfel, este membru ordinar al societăţii de aj utorare "Vasile Naşcu ", şi
oferă serviciile sale pentru a contribui la ridicarea unui bust lui Vasile
Naşcu, comunicând preşedintelui societăţii următoarele: "eu, încă până a nu
şti despre lucrările D-tale în această direcţiune, cugetam la formarea unui
fond cu aceiaşi destinaţiune.
După ce acum, cum vădu, acela există, nu-mi rămâne alta decât a
afla un mij loc ca acela să se mărească. Am vorbit şi verbal şi acum dau şi în
scris această rugare, ca Mult Onoratu D-ta . în timpul cel mai scurt, să faci
dispoziţiunile de lipsă spre a-mi face posibilă ţinerea unei disertaţiuni, iar
rezultându-1 venit să fie destinat pentru ridicarea unui monument lui Vasile
Naşcu.
Obiectul disertaţiunii va fi luat din istoria fostului district al
Năsăudului. Astfel de disertaţiuni aş ţinea în toată luna câte una, spre care
scop te-aş ruga a concede aula gimnaziului şi a publica prin un circular şi tot
deodată, şi pe tabla neagră a gimnaziului, pentru studenţii* din clasele
supenoare.

52 Ibidem, p. 1 22.
53 Ibidem, p. 1 3 8.
54 Ibidem, p. 1 42 ..
55 Ibidem, p. 1 63 .
5 6 Ibidem, p. 335.
57 Ibidem, p. 4 1 3 ;4 1 8; 4 1 9.
· elevii.

399

www.cimec.ro

ADRIAN ONOFREIU

Spre acest scop, eu aş lăsa să se tipărească disertaţiunile în broşuri, a
căror venit l-aş destina tot spre scopul amintit. "58
O activitate fructuoasă a desfăşurat Nestor Şimon şi la
despărţământul Năsăud al A.S .T.R.E.I. În cadrul adunării generale din 1 6
august 1 896, susţine disertaţiunea "Vasile Naşcu" ; în 1 909, în cadrul
ciclului de prelegeri ale despărţământului Năsăud, în luna mai, ţine o
conferinţă "despre viaţa şi faptele lui George Pop, fost locotenente primar
din Leşu, care, în etate de 3 3 de ani, a căzut ca erou în lupta de la Cusstoza,
din Italia, în 24 iunie 1 866. Acesta, după multe fapte nobile săvârşite în
scurt timp, în testamentul făcut înainte de luptă a lăsat şi o fundaţie.
Cu ocaziunea acestei conferinţe, s-a expus şi portretul acestui erou şi
vechiul steag al regimentului Nr. 50, cu copia medaliei de aur, care, la
conlucrarea lui, s-au câştigat pentru Năsăud, unde se păstrează până astăzi.
Mai notez că acest George Pop a fost un mare părtinitor al limbei şi
literaturii române, pe care le-a şi introdus între colegii săi ofiţeri români. "5 9
Alături de activitatea publică, Nestor Şimon s-a implicat în viaţa
comunităţii locale şi prin poziţia adoptată faţă de diferitele ei probleme, în
principal, faţă de gestiunea şi administrarea fondurilor grănicereşti.
În 1 887, la scrisoarea prin care-I anunţa de proiectul său, Ion Pop
Reteganul îi răspundea: "De planul D- tale. cu istoria proiectată nu ştiu ce să
zic; oare, nu-ţi bagi securea în lemn prea gros (s.n.); nu voi însă a zice,
că să abdici de planul început; numai bucură-se poate orice Român, când
vede tineri silitori, că doamne, mulţi mai avem de cei ce ne ruinează pe
tineri moraliceşte, ruinându-şi, totodată părinţii, materialiceşte.
Drept aceea, când ne iase în cale câte unul în adevăr, bun şi silitor,
atunci numai a ne bucura putem. Relativ la ortografie, nu pot zice decât că
aceasta e afacerea fi lologilor de la academia bucureşteană, noi să scriem
cum putem, numai să scriem, dar mai mult, încă să cetim.(s.n.)."60
Aceiaşi atitudine de refuz şi ignoranţă se simte şi din cele
comunicate de Artemiu P. Alessi, în anul 1 889, prin care-i răspunde lui
Nestor Şimon, în legătură cu o proiectată societate ştiinţifică: "eu unul nu
mă mir că proiectele noastre nu află aderenţi entusiasmanţi, pentru că
oamenii sunt, în genere, cam superficiali, ca aceia ce nu studiază cu destulă
profunditate lucrurile şi, mulţi sunt care nu au iniţiativa, aceştia sunt cei mai
mulţi . . . . Se pare că superficialitatea şi uşurătatea fraţilor maghiari au
cangrenat şi pe ai noştri. Lucru foarte trist. Întârzierea realizării proiectului

58

59

A.N.B., fond: "Liceul " George Coşbuc" Năsăud, d. 4o/1 89 1 , fila. 42

Ibidem, fond: " Virgil Şotropa", d. 1 1 4.
60 Ibidem, d. 230.
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nostru să nu te înmoaie de la lucru. Când î-ţi concede timpul, tot adună
material, î-i va veni vremea şi de publicare. "6 1
În acelaşi an, scrisoarea lui Nestor Şimon către Basiliu Başotă, în
Abrud, defineşte atitudinea faţă de el, a intelectuali lor din Năsăud: " unii,
care ştiu ce lucru eu, de multe ori mă întreabă că, când voi fi gata, alţii, de abia
aşteaptă ca să vadă istoria scrisă; ei, dar nu am aflatu încă unul care să-mi
promită ceva ajutoare, afară de mult stimatul D-ta .
. . . Scopul meu nu e de a păşi repede cu i storia, pentru a astâmpăra
curiozitatea unora ori altora, ci, de a desfăşura toate, pe bază tare şi valide,
ca aşa, generaţiunea ce va urma să aibă istoria, şi nu poveşti din bătrâni.
Alta, ce e şi mai mare e, că nu întâmpin ajutor nici din partea
acelora care trăiesc din sudoarea foştilor grănicer, adică profesorii şi
inteligenţa din Năsăud, care, în loc să mă încurajeze, vezi doamne, ca pe
un om mai tânăr, din partea unora am întâmpinat dispreţul cel mai
mare.( s.n. ) . "
Eu, fireşte, nu am vorbit cu dânşii afară de unul, despre adunarea de
documente, ce ar fi bine să se întreprindă acolo, formându-se un comitet
spre acest scop . . . Pre acolo domneşte o lume tare destrăbălată şi, numai o
reformă radicală, i-ar putea scăpa de precipişul pe care au pornit. Când vei
merge vre-odată prin Năsăud, Te vei convinge despre celea ce zic. Eu nu
dau nemic pe vorbe, ci pre fapte. " 62
Aceiaşi atitudine critică o adoptă Nestor Ş imon, în calitate de
secretar al fondurilor grănicereşti de la Năsăud; pentru buna administrare a
acestora pledează în scrisoarea din 30 octombrie 1 892, adresată profesorului
Vasile Petri : "nu întrelasu, nici cu această ocazie, a-ţi trage atenţiunea, după
cum, ocasionalminte, am zis verbal, mai de multe ori-cumva dacă D-ta vrei
să faci opoziţie faţă de D-1. preşedinte Ioan Ciocan şi, faţă de comisiunea
administratoare - şi, prin aceasia, indirectu - faţă de mine, atunci, şi aceea, să
o faci cu multă judecată şi cu prudenţia, cari, la din contră, numai periclitezi
fondurile.
Ce vrei să surupi, nu se poate, dar, cum văd că a-i pornit-o, vei
surupa fondurile şi aceea, un om cu minte nu trebuie să o facă, căci părinţii
noştri au asudat mult pentru dânsele. Ţi-o spun aceasta în scris, căci de mult
timp, nici a vorbi cu mine omeneşte, n-ai aflat cu cale. Le-am zis acestea în
interesul nostru grăniceresc, dacă voieşti să mă înţelegi, bine-dacă nu, nu.
Eu încontinuu sunt atacat, cum că eu Ţi-aş da informaţiuni, adică, mă
svârliţi unul de la altul - adică toţi vă sfiiţi de mine. D-ta. Şi partida D-tale
·

61

Ibidem, fond : Artemiu P. Alessi", d. l . Menţionăm că pe unul din plicurile de
"
corespondenţă, acesta a notat: "Nestor Şimon-secretar controlor - gură de lup".(s.n.).
62 Ibidem, fond " Iulian Marţian" , d. 57.
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(de cumva este) mă băgaţi în cealaltă partidă, aceasta încă mă alungă în
"
"partida lui Petri .
Pentru mine, vă daţi harem în cap - eu mă mângâi cu aceea că am să
vă dau testimoniu la toţi. Unu vă rog, faceţi ce-ţi face, numai să nu
periclitaţi existenta
, fondurilor, căci atunci, eu pe toti
, vă alung din
3
6
Năsăud.( s.n.).
Situaţia grea în care se găsea administrarea fondurilor, ca şi
atitudinea incorectă a unor funcţionari, determinau plecarea celor cu gânduri
drepte şi curate; astfel, scrisoarea către Domide Mihai, învăţător pensionat,
din Sângeorz-Băi, tot din anul 1 892, este relevantă: "Pre cum văd, î-ţi pare
bine cum că te-ai scăpat de fonduri . Cu toate că eu, în numele tuturor
grănicerilor, şterşi din cartea funduară, ţi-am dat dreptul să te odihneşti, în
sensul unguresc - adică să trăieşti în retragere, ori, mai bine zis, în pensiune,
totuşi, sunt silit să-ţi conturb liniştea puţin, căci aşa pretind interesele
noastre grănicereşti generale, de care astăzi nu se mai poartă nimeni nici o
grij ă, decât ce aşa numiţi astăzi "nebuni " . 64
Dezamăgirea este şi mai mare în ceea ce-i expune Nestor Şimon
vicarului Ioan Pop, într-o scrisoare "plănuită" a se expedia în 26 decembrie
1 892 : "Î-mi concede, reverendisime, ca, cu această ocazie, eu, care mai că
am început a încărunţi în Năsăud, Te învăţ patru care sunt de lipsă (s.n.),
nu după cum le învăţasem eu ca copil, în şcoală, ci, după cum le-am învăţat
de când sunt în Năsăud.
1 . Abnegaţiunea mântuitorului nostru Isus, pentru că nu poţi zice
mulţi, căci în Năsăud, toţi nu văd decât nimic altceva mai sfănt decât
buzunarul propriu. De la alfa până la omega, aşa dară, fără excepţiune, un
egoism spurcat. (s.n.).
2. Credinţa oarbă în ceea ce vezi cu ochii proprii.
3. Necredinţa absolută în acea privinţă, cum că astăzi se mai află în
Năsăud barem un om, care lucră pentru restabilirea echilibrului grăniceresc.
Dorinţe şi planuri, ba, chiar critici înfocate de la cei mai laşi, se pot asculta
în toată ziua în crâşme. Intri liber, dar eu nu recomand.
4. Speranţa cum că dreptatea va învinge.
Acestea sunt patru, care sunt de lipsă, în era nouă a grănicerilor de
astăzi, căci, în timpul cât a sustat graniţa militară, era altfe1. "65
Străbătând timpul, situaţia nu părea schimbată în bine nici la
începutul veacului XX. În 1 905, Nestor Şimon se adresează bunului şi
preţuitului său prieten, Ioan Pecurariu, aj uns membru în comisia fondurilor:
"Eu, dacă-mi ve-ţi concede - căci până acum, secretarului i-o fost pus
Ibidem, d. 22.
64 1bidem.
65 Ibidem.
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botniţă pe gură (s.n.)- vreau , în timpul suprem , să vă lămuresc pe scurt, în
nucleu, harem, situaţia lor (a fondurilor-n.n.).
Moralminte şi, poate, şi materialminte, cu timpul voi trage la
răspundere pe toţi aceia care mi-au stat în cale, de a putea apăra interesele
fondurilor, aşa după cum trebuie să se apere.
Eu păşesc în comitet - dar cu revolver în buzunar-în modul după
cum am început aici alăturat, a computa în fugă, pe baza studiilor mele de
până acum. Voi toţi puteţi ceda, eu însă, nu cedez nimic mai mult. Eu am
venit fanatic din Cluj şi fanatic sunt şi astăzi. Voi mi-aţi făcut multe zile
amare (începând de la Ioan Ciocan, Dr. Ioan Pop, Ioachim Mureşan,
apoi, voi, toţi membrii de comisiune, din toate ciclurile). Acum, ca
broasca cea călcată, voi da şi eu glas.
Atâta dorinţă am, ca, harem să fiu ascultat o dată în viaţa
mea (s.n. ). 66
Poate de aceea, cu mulţi ani înainte, era hotărât să părăsească
Năsăudul, în 1 892, căci se simţea ocolit şi împiedicat în ceea ce vroia să
facă. Apare ca o premoniţie ceea ce spunea într-o scrisoare din acel an: " Eu,
din contra, nu am de cuget să rămân pe aici, căci eu, faţă cu profesorii, sunt
foarte puţin salarizat, apoi, a purta două oficii grele, cu plata anuală de 700
florini şi, fără de a se înmulţi cu decenale harem, nu mi se plătesc, afară de
aceea, sunt mâhnit până în suflet de purtarea oamenilor mei faţă de mine
aici, unde am sperat să fiu mai tare sprij init de cât, oriunde.
Când mă voi duce, cu întristare voi exclama şi eu : " Întru ai mei..
am venit, şi ai mei pe mine nu m-au primit."67
Şi, poate, ca o târzie reparaţie morală, Iuliu Moisil î-i întocmeşte o
schiţă biografică, după modelul "Figurilor grănicereşti Năsăudene" :
Deşi semnalat de Iosif Naghiu: "0-l. Iuliu Moisil mai pregăteşte
multe biografii ale erudiţiei năsăudene (Nestor Şimon - s.n., Ioan Macavei),
care, probabil, vor forma obiectul unui alt volum, cu aceiaşi valoare ca şi cel
prezent, care se impune atât prin valoarea ştiinţifică, cât şi prin execuţia
tehnică impecabilă"- 6 8materialul a rămas în manuscris.
Pentru o dreaptă judecată istorică, î-l punem prima dată în circuitul
ştiinţific, ca bază pentru o analiză nepărtinitoare a operei celui evocat .
"Nestor Şimon ( 1 862- 1 9 1 5). Nestor Şimon, născut în Ragla, la 6
.

66

67
•

Ibidem.
Ibidem.

Este vorba de cele două volume intitulate astfel, publicate, primul, în 1 93 7, al doilea, în

1 939, la Năsăud.

68

Iosif Naghiu - Iuliu Moisil - Figuri grănicereşti năsăudene, în: Vatra"- Revista
"
învăţătorilor din judeţul Năsăud", anul III, nr. 7, septembrie 1 937, p. 3 0 1 -302 .
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ianuarie 1 862, a urmat cursurile gimnaziului din Năsăud, făcând maturu în
anul 1 88 3 . Notele cele mai mari : bona, la: limba germană, istorie, geografie,
matematică, fizică şi desen, şi valde bonum, la istoria naturală. A urmat de
la oct. 1 883, dreptul la Universitatea din Cluj . A avut stipendiu de 200 fl. De
la fonduri, de la 1 sept. 1 884- 1 88 5 ; 1 8 85/86; 1 886/87; 1 887/88 . În 3 1 iulie
1 889, Nestor Şimon e numit secretar şi controlor la administraţia fondurilor
centrale şcolastice de stipendii, când a depus şi jurământul prescris în faţa
directorului Ioan Ciocan şi a profesorului Paul Tanco - începându-şi funcţia
de la 1 august 1 889, cu salariu de 700 fl. anual.
A depus doctoratul " iuris universi " la universitatea Francisc
Iosefiniană din Cluj , la 22 iunie 1 897 - diploma de doctor nr. 1 3 1 4/1 896/97.
Cu toate că, încă din anul 1 889, salariul secretarului combinat cu
controlor - se fixase la 1 000 fl, nu i s-a dat decât 700 fl., pe motivul
modificării ce urma să se facă în statutul fondurilor. A repetat cererea, a i se
mări, la 24 septembrie 1 902, nr. 777/25.1X. 1 902, deci, după 1 3 ani de
serviciu, la care cerere i s-a răspuns că "după ce această cauză nu se ţine de
comisia administratoare, cererea nu se poate lua în considerare" - 5 dec.
1 902, preşedinte fiind atunci Gerasim Domide.
O fată a lui Nestor Şimon - Ana - era studentă la filosofie la
universitatea din Cluj , în anul 1 908.
La 1 3 iunie 1 909, Şimon face iarăşi o cerere, în care spune că, la 1
august 1 909, se împlinesc 20 de ani de când serveşte tot pe lângă
emolumentul vechi şi cere din nou, cu o petiţie la Ministerul de Culte şi
Instrucţiune Publică, să i se voteze un ajutor sau adaos de scumpete, sau,
dacă nu poate altfel, comisia să-i voteze un împrumut de 200 coroane din
fondul central şcolar sau de stipendii . I se aprobă împrumutul de 200 fl .
replătibili în 1 2 rate lunare, c u începere d e l a 1 sept. 1 9 1 O .
Î n 1 O ianuarie 1 9 1 O , s e ridică adausul personal d e 600 coroane anual,
ce primea până acum, la 800 coroane, la suma anuală de 1 400 coroane, căci
a intrat în al 2 1 -lea an de serviciu, fiind cel mai bătrân oficiant în serviciul
acestor fonduri.
În iunie 1 9 1 O, are un copil, Emilian, elev la şcoala comercială din
Cluj , în anul II, iar în 1 9 1 3 , în cel III superior. Pentru necesităţile copiilor a
împrumutat de mai multe ori sume de la fonduri, replătindu-le în rate lunare.
În 1 9 1 1 , N. Şimon avea leafă de 2000 coroane anual.
A cerut mereu de la fonduri ajutoare, căci, deşi copiii aveau dreptul
de a primi stipendiile votate, dar, după cum scrie Şimon, într-o cerere, a-i da
o anticipaţie de 400 coroane, pentru a-şi putea ţine cei doi copii la şcoala,
zice: "de 5 ani susţin la şcoale superioare 2 copii , fără nici un ajutor, căci
stipendii le şi ajutoarele şi astăzi (22 ian. 1 9 1 1 ) zac neaprobate în Ministeriul
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de Culte, din care cauză am luat împrumuturi şi puţina avere ce o posed, e
toată îngreunată. "
1 se dă o anticipaţie de 400 coroane, replătibilă în 1 2 rate lunare de
30 coroane, cu începere de la 1 ian. 1 9 1 2. Preşedinte era D-1. Ciuta.
În 1 9 1 3, oct. 3, comisia fondurilor (preşedinte: Pahone), hotărăşte:
"având în vedere că secretarul controlor cu 1 august 1 9 1 3 , a împlinit al 24lea an de serviciu, apoi, considerând, că cea mai mare parte a anilor de
serviciu şi i-a îndeplinit, pe lângă o plată modestă; comisia administratoare,
din incidentul împlinirii celor 50 de ani de la înfiinţarea gimnaziului,
hotărăşte ca anul trecut de serviciu al secretarului controlor să se computeze
dublu, şi, astfel, pe baza serviciului său de 25 de ani, începând cu 1 august
1 9 1 3 , î-i votează şi cincenalul al 5-lea, de 1 40 coroane.
Prin adresa sa de la 1 7 martie 1 9 1 1 , către comisia administratoare a
fondurilor, înaintează un exemplar din biografa lui Vasile Naşcu, fost
învăţător normal şi directorul fondurilor centrale şcolastice şi de stipendii
grănicereşti, şi cere o renumeraţiune. Spesele de tipar le-a suportat Dr.
Victor Onişor. Comisia, în şedinţa de la 22 martie 1 9 1 4, ia spre ştire această
adresă.
Cu adresa de la 30 oct. 1 9 1 3 , Dr. Nestor Şimon, care a servit la
fonduri ca secretar şi controlor de la 1 august 1 889, adică 25 de ani, după
acest serviciu îndelungat şi obositor, doreşte a trece la stadiul de pensiune, şi
cere a i se statori pensia după emolumentele avute.
La 20 martie 1 9 1 4, comisia statoreşte penziunea secretarului N.S. la
suma de 1 400 coroane anual, începând cu 1 ianuarie 1 9 1 4, aşa că penziunea
totală se va lichida cu suma anuală de 2870 coroane.
Nestor Şimon moare la 1 9 februarie 1 9 1 5 . O fiică, se chema
Magdalena. Ana are, în 1 9 1 5 , o carieră frumoasă, e la începutul ei. Fiul cel
mic, e practicant de contabil.
Fiica Magdalena, cea mai mare, într-o adresă către comisiunea
fonduri lor, cere un ajutor lunar, sau ceva beneficiu pe cale graţială, fiind
lipsită - după moartea tatălui ei, în care, la fine, mai spune că: " există de
facto şi o mare avere, şi aceea este frumoasa colecţiune de documente şi
scrieri referitoare la istoria şi trecutul acestui ţinut şi la drepturile
grănicereşti, apoi, multe scrieri şi munca întregii sale vieţi private.
Toate aceste scrieri şi docu mente familia e aplicată a le ceda fondurilor,
ca să binevoiască a vota o contravaloare pentru susţinerea familiei şi, în
special, a mea. (s.n.). " Adresa e datată 8 martie 1 9 1 5 .
Comisia însărcinează pe membrul Dr. Tudor Moisil şi pe secretarul
Dr. Ştefan Jarda, să studieze colecţia amintită şi să raporteze despre rezultat
dacă cumpărarea aceleia e în interesul fondurilor.
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Nestor Şimon a adunat şi mult material folcloristic · , şi a îndemnat,
mai ales învăţătorii, să adune astfel de material sau să facă monografii de
comune. Se pare că el a propus comisiei şi administraţiei fondu rilor
grănicereşti - la care era secretar - să se adune monografiile tuturor
comunelor grănicereşti şi să se editeze intr-un volum, completându-le
cu toat� datele statistice - deci o monografie a graniţei năsăudene. (s.n.).
In adevăr, la "Muzeul Grăniceresc Năsăudean" sunt multe note
relative la comunele grănicereşti, cu scurte descrieri şi, mai ales, o foarte
bogată numire de toponimice de câmpi i, poieni, văi, păduri, dealuri, de mare
importanţă.
Ceea ce priveşte materialul toponimie adunat din comunele
grănicereşti, este foarte bogat şi de mare importanţă. Acest material filologic
conţine elemente dace, trace, şi de alte origini. Elementele acestea străvechi
trebuie studiate, precizate şi lămurite. Aici are un mare rol, filologia
comparată.
N.S. a publicat multe articole în deosebite ziare şi reviste. Lucrarea
lui de căpetenie este: "Viaţa şi faptele lui Vasile Naşcu" , scrisă după
scrisorile lui, trimise din Viena, vicarului Grigore Moisil, preşedintele
fondurilor grănicereşti.
După cum reiese dintr-o scrisoare a lui Nestor Şimon, din 25 oct.
1 892, adresată din Năsăud lui Gabriel Andreiaşi, oficiant superior telegrafo
poştal în Bucureşti, originar din Năsăud, aflăm că "încă înainte cu vreo opt
ani, a început a lucra la istoria noastră din timpurile cele mai vechi până
astăzi ; a început înainte de anul 1 200, până la înfiinţarea graniţei militare
( 1 763), dimpreună cu toate referinţel e de drept de proprietate, apoi istoria
militară a regimentului grăniceresc năsăudean, până după desfiinţare . . . apoi
i storia dezvoltării institutelor de învăţământ şi a fondurilor, unde chiar
servesc (ca secretar). În fine, am o parte intitulată "Panteonul grănicerescu"
care cuprinde biografiile - şi dacă va putea, portretele - bărbaţilor distinşi
grăniceri, fie militari, preoţi, ori de alte categorii . Material am mult, şi
câteva sute de documente, de toate categoriile. "
În adevăr, se află la Muzeul Năsăudean, o mare parte din Colecţia
lui, între care şi o corespondenţă bogată cu diferite persoane, din care se pot
extrage multe informaţiuni relative la ţinutul nostru.
Din deosebitele lui acte, rămase şi păstrate la Muzeul
Năsăudean, rezultă că N. Şimon era un om precaut şi rezervat, rezultat
al cunoaşterii oamenilor cu care a avut de a face. (s.n.). Într-o scrisoare
către preotul Ioan Macavei (de la 3 martie 1 892 Năsăud), zice: "eu însă, şi
de aici înainte, voi merge după mintea mea şi cât numai voi putea, voi
sbiciui mai mult pe români, decât pe unguri, pentru că dacă românii care se
-

-

• în sensul de material oral.
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numesc şi se ţin român-ar fi fiecare la locul său şi lucra aşa după cum
demandă legea firei (ori, după cum zic juriştii, a naturei) şi a legilor
dumnezeieşti (după cum zic teologii), atunci nimeni nu ar fi mare ca noi. Tu
însă poate vei lovi şi mai departe în principiile şi meditaţiunile cele
machiaveliste ale inimicilor noştri şi, în contra uneltirilor îndreptate contra
noastră; apoi, că fiecare din noi doi va avea dreptate, va arăta timpul.
Î n marea lui dragoste pentru grăn iceri, a adunat fel de fel de
acte, a făcut nenumărate note, a însemnat ceea ce au scris şi au publicat
mulţi dintre intelectualii năsăudeni, relativ la diferitele chestii
grănicereşti, sau cărţi. Iar multe acte au fost salvate de dânsul şi se află
astăzi în arhiva Muzeului Năsăudean. Din aceste note s-au scos şi se pot
scoate multe date şi informaţiuni preţioase la ţinutul grăniceresc
năsăudean şi la oameni. (s.n.).
Nestor Şimon, în marea lui dragoste pentru ţinutul grăniceresc, de
unde s-a ridicat şi el, şi-a propus să scrie istoria grănicerilor năsăudeni, ca să
fie ca o oglindă vie pentru descendenţii acestora, şi de aceea, el spunea: "nu
întrelas nemica, de a adăuga cât se poate de mult şi să nu rămână nemica
neamintit, ce este demn să se păstreze pentru viitorime" .
Într-o scrisoare adresată unu vechi ofiţer grănicer, locotenentul Iacob
Rânziş, din Bârgău, de la 6 august 1 892, arată, pe scurt, cuprinsul istoriei ce
pregătea, şi anume :
1. Geografia istorică a comitatului Bistriţa-Năsăud. Marginile, apele,
munţii, drumurile de comunicaţiune, începând din timpul romanilor.
II. Istoria cea mai veche a locuitorilor români din acest ţinut, din
timpurile cele mai vechi până la militarizare, apoi, în special, istoricul Văii
Rodnei, a Bârgăului şi a comunelor de după târg (al Bistriţei), tratând, în
special, şi fiecare comună separat, apoi, referinţele de drept istoric, în
general şi, în special, cu vecinii noştri saşi, de la descălecarea lor în acest
ţinut.
III. Istoricul militarizării Văii Rodnei. Răscoala lui Tănase Todoran
şi a consorţilor, militarizarea Văii Bârgăului şi a celorlalte comune.
Organizaţiunea militară, drepturile şi referinţele grănicerilor, precum şi
obligamântul lor în timp de pace. Căsătoriile la grăniceri. Toate luptele şi
bravurile, până la anul 1 866.
IV. Istoricul fondurilor din timpul graniţei şi până astăzi, precum şi
şcoalelor din întreg districtul. Istoria districtului nostru până astăzi,
dimpreună cu toate fazele prin care a trecut.
V. Panteonul grăniţeresc : biografiile dimpreună cu portretul tuturor
bărbaţilor distinşi grăniceri. "69
69

Ibidem, d. 23/c.
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Iată, deci, mărturia unui avizat în istoria graniţei năsăudene, scrisă în
perioada interbelică şi, din păcate, din motive necunoscute, netipărită. Este
însă suficientă şi forma de concept în care am redat-o, pentru a valida
concluziile noastre, referitoare la primatul şi importanţa ştiinţifică a
operei realizate de Nestor Şimon. (s. n .) .
Generaţiile care i-au succedat, au utilizat vastul material documentar
adunat de acesta, cât şi opera sa, rămasă, mare parte, în manuscris.
Şi, poate apare cu şi mai multă relevanţă, importanţa activităţii lui
Nestor Şimon, dacă avem în vedere starea în care se găsea baza
documentară, în perioada în care el s-a aplecat asupra istoriei ţinutului de
graniţă, conform cu mărturia vicarului Macedon Pop, din 1 849: "Toate
arhivele Regimentului şi a Vicariatului, batăr că î-1 pusesem în biserică,
gândind că sânţenia locului î-1 va scuti, s-au pustiit şi ars, deci,
compunerea istoriei acestui regiment e împreunată cu dificultăţi mari
(s .n .); totuşi, din poemationul • latin, cum şi din alte fragmente, socot că pe
încetul, se va compune. " 7 0
Cu atât mai valoroasă este "opera" lăsată de Nestor Şimon, atât ca şi
colecţionar de documente, cât, mai ales, ca primul istoric al graniţei
v v
nasau dene. ( s.n . ) . ••

este vorba de opera lui Antonio Cossimelli, intitulată . " Poemation de secunda legione
valachica" .
•

7° Cf.

Voi.
533.

1

"Mişcarea naţională a românilor din Transilvania între 1 849-1 9 1 8. Documente.
(8 august 1 849-31 decembrie 1 851)"- coordonator Simion Retegan, 1 996, p. 532,

Mentionăm
că, în urma unor recente cercetări, a m descoperit şi două manuscrise care
'
păreau pierdute, pe care le amintim în continuare: " Istoricul Casinei Române din
Năsăud", în : A.N.B., fond : " Iulian Marţian" , dos. 22/B ; "Răspuns la chestionarul
istoric întocmit de Nicolae Densuşianu", în anul 1 893, manuscris păstrat la : Bibiloteca
Academiei Române, cota : Manuscrise Româneşti, 4554, filele 1 3 5 -1 5 1 .
••
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Î NTRE BOLŞEVISM ŞI ROMÂNIA MARE. BOLŞEVICII ORĂDENI
Î N PERIOADA OCTOMBRIE 1 9 1 8 - FEBRUARIE 1 91 9

Gabriel Moisa
Abia scăpată din euforia generată de terminarea războiului şi
realizarea unirii Transilvaniei cu România, populaţia Bihorului, mai ales cea
română, a cunoscut din plin ceea ce s-a numit teroarea bolşevică" .
"
În contextul situaţiei extrem de instabile şi neclare din Europa anilor
1 9 1 8- 1 9 1 9 marcată de crearea primului stat bolşevic din lume şi tentative
succesive de creare de noi nuclee comuniste în Europa, Oradea şi Bihorul au
cunoscut la rândul lor experienţa bolşevică. Acest lucru s-a datorat mai ales
faptului că această partt; de ţară nu a trecut sub administraţia românească
decât în aprilie 1 9 1 9, până atunci administraţia maghiară, mai întâi cea
republicană în frunte cu guvernul Karolyi urmată de cea bolşevică
coordonată de Bela Kun, a controlat Bihorul în întregime. Oradea a fost
eliberată abia la 20 aprilie 1 9 1 9, în duminica Paştelor 1 , când armata română
condusă de generalul Traian Moşoiu a intrat în oraş.
În intervalul decembrie 1 9 1 8-aprilie 1 9 1 9 în Bihor şi-au făcut simţite
prezenţa extrem de activ trupele armatei maghiare, atât cele roşii cât şi cele
aşa zis contrarevoluţionare. Consecinţele au fost dintre cele mai nefaste
pentru populaţia românească şi au condus la numeroase victime făcute în
rândurile fruntaşilor politici români, militanţi pentru unirea Bihorului cu
România, cele mai cunoscute fiind cele ale beiuşenilor Ioan Ciordaş şi
Nicolae Bolca{ Episcopul Roman Ciorogariu, direct implicat în derularea
evenimentelor ne-a lăsat dealtfel o cutremurătoare mărturie scrisă despre
evenimentele petrecute în Bihor şi Oradea în această perioadă3 .
Evoluţia evenimentelor în perioada noiembrie 1 9 1 8 - aprilie 1 9 1 9 ne
oferă cât se poate de clar derapajul făcut de Oradea şi Bihor, sub influenţa
directă a Budapestei, în direcţia societăţii comuniste.
La Moscova se constituia la 4 noiembrie 1 9 1 8 Partidul Comuniştilor
din Ungaria. În conducerea partidului erau 3 maghiari, 2 români, 2 slovaci şi
2 sud slavi. Cei doi români erau Ariton Pescariu şi Emil Bozdogh4 . L a 3
decembrie 1 9 1 8 aceştia au sosit în Oradea, alături de Van tus Karoly,
constituind un Grup comunist român, iniţial în cadrul Partidului Social
1

R. Ciorogariu, Zile trăite, Oradea, 1 994, voi. II, p . 1 59- 1 60.

3

Ibidem ,

2 /bidem, p.
4

***

1 46- 1 53 .

Istoria oraşului Oradea, Oradea, 1 995, p. 340.
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Democrat, îndreptat încă de la început împotriva Consiliului Naţional
Român local de la care au dorit să ia în permanenţă prerogativele. Scopul
bine definit al acestora era ridicarea la revoluţie a populaţiei româneşti din
zonă. Ei se manifestau împotriva hotărârilor de la Alba Iulia iar în ceea ce
priveşte măsurile care trebuiau luate pentru revoluţionarea oraşului şi
Bihorului se urmărea agitaţia în rândul ţăranilor cu pământ puţin sau deloc,
care lucrau cu ziua pe moşii, şi reluarea contactului stabilit în Rusia cu miile
de soldaţi care se întorceau din această ţară căutând să le reînvie elanul
revoluţionar.
La sfârşitul anului 1 9 1 8 comuniştii orădeni acţionau încă în cadrul
Partidului Social Democrat. Făcând mare agitaţie aceştia au organizat pe 7
decembrie 1 9 1 8, în sala mare a primăriei şi la teatru, un miting la care au
participat un mare număr de soldaţi demobilizaţi, ţinuţi în oraş pe cheltuiala
Primăriei5. Alături de aceştia au participat şi mulţi locuitori ai oraşului,
dintre cei ce făceau parte din pătura săracă. Î ntreaga manifestaţie s-a
pronunţat împotriva hotărârilor de la Alba Iulia6 . Liderul manifestaţiei de la
teatru a fost ales V egh Desză. Cel mai vehement în discursul său a fost Katz
Bela. El a atacat într-un limbaj extrem de violent hotărârile de la Alba Iulia,
arătându-se într-un total dezacord cu unirea cu o Românie burgheză. Acesta
s-a exprimat cât se poate de clar pentru o republică socială, de esenţă
marxistă7 . Alături de acesta au mai luat cuvântul Katz Lip6t şi Vantus
Karoly. Ca reprezentant al socialiştilor orădeni acesta a citit un manifest al
acestora îndreptat împotriva oricărei asupriri a clasei muncitoare cerând
dreptul la autodeterminare al proletariatului. La Primărie, şedinţa a fost
deschisă de Ioan Pelle, secretarul Partidului Social Democrat. Acesta 1-a
propus ca preşedinte de şedinţă pe Kappner Armin, iar ca notar pe Grlinwald
Sandor8 .
Pe la mij locul lunii februarie 1 9 1 9, comuniştii orădeni s-au constituit
într-o organizaţie distinctă. Cu această ocazie aceştia au scos şi un ziar
propriu: Nagyvâradi Voros Ujsâg9 . Programul lor politic era unul maxima!
revoluţionar inspirat din realităţile ruseşti şi în ton cu evoluţiile de la
Budapesta. Acesta cuprindea, aplicat la realităţile din Oradea, cererea
conform căreia fiecare militar revenit în Oradea să primească despăgubire
de la guvern suma de 5400 de coroane iar ajutorul de şomaj să crească de la
10
1 5 la 3 1 coroane p e Z I· .
5

A. Tripon, Monografia almanah a Crişanei, Oradea, 1 936, p. 1 3 .
Zile trăite, Revoluţia, Oradea, 1 994, p . 92.
7 Ibidem.
8 * * * Istoria oraşului Oradea, * * * p. 340.
9 Nagyvarad, 1 6 februarie 1 9 19.
10
* * * Istoria oraşului Oradea, * * * , p. 343.

6 R . Ciorogariu,
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Grupul comunist orădean a dat naştere mai multor organizaţii
alcătuite din elemente ce activau sub directa lor conducere. Cel mai
important era Partidul Ţărănesc Revoluţionar Român care a tipărit şi un ziar
propriu Foaia Ţăranului. Ambele denumiri indicau faptul că această
organizaţie era orientată către cucerirea lumii satelor. Membrii partidului s-au
ales cu predi lecţie dintre repatriaţii din Rusia. Altă organizaţie care îşi
îndrepta atenţia către ţărănimea săracă era Comitetul Plugarilor şi
Lucrătorilor 1 1 . Î n scopul atragerii a cât mai mulţi locuitori ai satelor în sfera
ideilor bolşevice cele două organizaţii au editat şi difuzat la sate mai multe
manifeste. Tonul acestora era unul clar bolşevizant. Cel mai important
mani fest de acest tip, intitulat Potrocarii, a fost tipărit în ianuarie 1 9 1 9 de
către Partidul Revoluţionar Ţărănesc Român. Î n acesta se explicau pe
înţelesul ţăranilor etapele care trebuiau parcurse în direcţia preluării puterii.
Î n acesta se sublinia că prima sarcină a tuturor revoluţionarilor era făurirea
unei puternice alianţe între proletariat şi ţărănimea săracă. După realizarea
acestor deziderate, sovietele de deputaţi ale muncitori lor şi ţăranilor urmau a
supraveghea socializarea pământului şi a mijloacelor de producţie.
La rândul său, oficiosul partidului, Foaia Ţăranului, se ocupa pe larg
de decadenţa şi corupţia societăţii româneşti ca şi de consecinţa acestei
situaţii care nu putea fi alta decât mişcarea revoluţionară urmând exemplul
.
comumştl' 1 or ruşi· 1 2 .
Grupul comunist orădean şi organizaţiile afiliate nu au primit decât
un ajutor redus de la tovarăşii lor maghiari. Deşi Bela Kun a adus cu ocazia
vizitei de la Oradea din februarie 1 9 1 9 doi tovarăşi în sprij inul viitoarei
revoluţii care urma a avea loc în Oradea şi apoi în Transilvania, Gustav
Auerbach şi Nicolae Kornstein, colaborarea a fost destul de firavă şi
sporadică. Acelaşi lucru se poate spune şi despre colaborarea cu Grupul
comunist român de la Budapesta. Este adevărat că Iacob Creţulescu a
reprezentat comitatul Bihor în Consiliul Muncitorilor creat la Budapesta în
aprilie 1 9 1 9 1 3 , dar acesta a reprezentat Bihorul numai nominal nefiind
bihorean prin naştere 1 4 • Cu toate că au încercat să câştige cât mai mult teren
comuni ştii orădeni şi organizaţiile aferente lor nu au câştigat prea mulţi
aderenţi nici la oraşe şi nici la sate. Mai mult, în lumea satelor ei şi-au
îndepărtat eventualii susţinători prin propaganda făcută, mai ales prin
insistenţele cu care propovăduiau socializarea pământurilor şi atacarea
1 1
Hitchins, Socialiştii români şi Republica Sovietică Ungară, în Mit şi realitate in
istoriografia românească, Bucureşti, 1 997, p. 202 .
12
Foaia Ţăranului, 22 martie 1 9 1 9.
1 3 Dezs6 Farkas, A ket forradalom Bihar megyei tor!(!m!tehez. 1 9
1 7- 1 9 1 9, Budapest, 1 965,
p. 83.
1 4 V. Cheresteşiu, Pătrunderea ideilor Marii Revoluţii Socialiste
din Octombrie în masele
din Transilvania, în Anuarul Institutului de Istorie Cluj, I-II, 1 95 8 - 1 959, p. 273.
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bisericii, o instituţie de care ţăranii erau ataşaţi profund. Acest lucru a fost
extrem de vizibil în timpul derulării evenimentelor revoluţionare de la
Oradea din martie-aprilie 1 9 1 9.
Turbulenţele revoluţionare s-au declanşat la Oradea la sfârşitul lunii
octombrie 1 9 1 8 . La 3 1 octombrie 1 9 1 8 soldaţii maghiari ai gamizoanei
Oradea au depus j urământul de credinţă faţă de noul guvern republican
maghiar de la Budapesta, condus de Karoly Mihalyi, care a preluat puterea
pe 30 octombrie 1 9 1 8, renunţând la însemnele militare ale fostului Imperiu
Austro-Ungar. Î n seara aceleiaşi zile Consiliul Orăşenesc, condus de
primarul Rimler Karoly, a decis că Oradea acceptă forma de guvemământ
.
republ 1cana- 1 5 .
Î n aceeaşi zi prefectul Bihorului, Malatinsky Lajos, a fost înlocuit cu
Ag6ston Peter, profesor de sociologie la Academia de drept din Oradea şi
cunoscut pentru convingerile sale politice de stânga 1 6 • Pătruns în tinereţe de
idei antisemite, a scris chiar o lucrare cu puternic caracter antisemit
intitulată ,,Drumul evreilor" ceea ce a generat în oraş un oarecare curent
antisemit 1 7 , acesta şi-a reconsiderat atitudinea faţă de evrei devenind un
apropiat al lui Bela B un. Bunele relaţii dintre cei doi datau încă din perioada
în care acesta din urmă îşi făcuse ucenicia ca ziarist la Oradea, Ag6ston
Peter fiindu-i un fel de mentor. După plecarea liderului bolşevic la
Budapesta cei doi au perpetuat relaţiile foarte strânse 1 8 . În perioada
premergătoare instaurării Republicii Sfaturilor la Budapesta, Ag6ston Peter
s-a raliat lui Bela Kun j ucând un rol important în pregătirea preluării puterii
de către bolşevici în Oradea. După înfrângerea republicii kuniene maghiare
acesta s-a refugiat la Viena unde fusese o foarte scurtă perioadă chiar
ambasador al lui B ela Kun 1 9 iar de acolo, împreună cu mai mulţi fruntaşi
maghiari comunişti, în Rusia, unde a primit rosturi în conducerea
Comintemului 2 0 . După înăbuşirea revoluţiei, până la plecarea în Rusia,
Agoston Peter a avut parte de două arestări. Prima dată a fost închis imediat
după înăbuşirea revoluţiei dar a fost eliberat la intervenţia misiunii din
Budapesta a Antantei şi ţinut la arest la domiciliu iar a doua oară în
octombrie-noiembrie 1 9 1 9 datorită faptului că participase şi el la infracţiuni
de drept comun de care erau acuzaţi toţi comisarii poporului, iar ca
ambasador la Viena a risipit o mare sumă de bani pe propagandă cu scopul
de a se proclama şi în Austria o republică a sfaturilor2 1 .
15

*** A tegnap vârosa. A nagyvarâdi zsid6sag emltikkonyve, Tel-Aviv, 1 98 1 ,
Ibidem.
17 Ibidem.
18 R. Ciorogariu, Zile trăite. Revoluţia, *** p. 73.
1 9 Szalontai Lapok, 22 noiembrie 1 9 1 9, p.
20 R. Ciorogariu, Zile trăite, voi. Il, *** p. 65.
2 1 Szalontai Lapok, 22 noiembrie 1 9 1 9, p. 2.
16
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Se afişa încă o dată dorinţa autorităţilor maghiare de a păstra Oradea
în interiorul graniţei unei Ungarii mari. Imediat după aceste evenimente, în
faţa teatrului a avut loc un miting la care au participat, alături de soldaţi, şi
numeroşi locuitori ai oraşului. La tribuna oficială a manifestaţiei au luat loc
mai mulţi reprezentanţi ai partidelor maghiare orădene, toţi vorbind despre
importanţa evenimentului şi despre noile vremuri ce vor să vină pentru
Ungaria22 . Din partea social democraţilor bihoreni a vorbit dr. Katz Lip6t.
Acesta a accentuat pe necesitatea preluării puterii de către proletariat şi
armată urmându-se modelul rusesc. Într-un entuziasm general, în cursul serii,
la restaurantul Riman6czi s-a recurs chiar la alegerea organelor revoluţionare
iar soldaţii şi-au constituit un Sfat al Soldaţi lor. În fruntea acestuia a fost ales
locotenentul Cserey Vilm6s care a şi preluat conducerea garnizoane i. Soldaţii
ascultau numai de acesta, promisiunile sale fiind într-adevăr ademenitoare. Î n
piaţa teatrului, pentru prima dată a fost arborat steagul roşu. Atmosfera
revoluţionară era întreţinută de fruntaşii social democraţi şi civic radical
orădeni: Katz Lip6t, Katz Bela, Gr6sz Menyhert. În seara zilei de 3 1
octombrie un grup de turbulenţi revoluţionari, aflaţi probabil sub influenţa
alcoolului consumat la restaurantele din zona centrală a oraşului, au descins
la Şirul Canonicilor, în preajma Episcopiei romana-catolice de Oradea, unde
au spart toate geamurile. De clădirea episcopiei romana catolice nu s-au
atins deloc2 3 .
Consiliul Naţional Maghiar din Oradea, constituit la 3 1 octombrie
1 9 1 8, care preluase de fapt în acel moment puterea în oraş a fost secondat,
sub presiunea străzii, de o comisie formată din şase persoane, care să
supravegheze activitatea acestuia. Primarul Rimler Kăroly avea în zilele
respective o funcţie pur decorativă. Cum între membrii Comitetului
Executiv ai Consiliului Naţional Maghiar erau şi membrii echilibraţi şi ca
urmare a presiunilor bolşevizante tot mai evidente venite dinspre cei şase
membrii ai comisiei numite de stradă pentru a controla activitatea
Consiliului Naţional Maghiar, acesta din urmă a hotărât la numai o
săptămână de la preluarea puterii, pe 6 noiembrie 1 9 1 8, să predea
administraţia oraşului primarului Rimler Kar6ly şi consiliului municipal 24 .
În paralel, românii din oraş îşi constituiau la 3 noiembrie 1 9 1 8, în
casa avocatului Aurel Lazăr, propriul Consiliul Naţional Român. Din
Comitetul Executiv al C.N.R făceau parte Aurel Lazăr, Roman Ciorogariu,
Iacob Radu, Corio1an Pop, Nicolae Zigre, Sever Erdeli. Acest organism era
creat pentru realizarea dezideratului naţional român, în paralel luptînd şi
împotriva mişcărilor revoluţionare care răscoleau Bihorul. În acelaşi timp a
22

Nagyvarad. 3 1 octombrie 1 9 1 8.

24

Ibidem, p . 336.

23

*** Istoria oraşului Oradea, *** p. 3 3 5.
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luat fi inţă şi Consiliul Militar Român avându-1 în frunte pe căpitanul Emil
Herba/5.
Noul guvern de la Budapesta a numit la 13 noiembrie 1 9 1 8 noua
administraţie a oraşului şi comitatului Bihor. Comite suprem al comitatului
Bihor a fost confirmat Ăgoston Peter, profesor de sociologie la Academia de
drept din Oradea, un apropiat al liderului bolşevic maghiar Bela Kun26 .
Acesta a rămas în această funcţie până pe 22 ianuarie 1 9 1 9 când a fost
promovat ministru secretar de stat la interne în guvernul de la Budapesta.
Locul său a fost luat atunci de Katz Bela, "un tânăr advocat jidan marxist
convins"27 după cum îl cataloghează episcopul Roman Ciorogariu,
reprezentant al Partidului Social Democrat, aripa bolşevică28 . Era un derapaj
clar către extrema stângă.
La 1 3 noiembrie 1 9 1 8, în piaţa teatrului, o mare mulţime de oameni
a depus jurământul faţă de republica maghiară. Românii din oraş s-au arătat
rezervaţi faţă de acest gest. Ostentativ s-au manifestat translatorii români din
cadrul tribunalului B ihor. La chemarea preşedintelui tribunalului, Balas
Elemer, ca translatorii români să depună jurământul de fidelitate faţă de
statul maghiar, au răspuns favorabil numai unul din cei trei translatori, Ioan
Papp. Ceilalţi doi Ioan Buna şi Ioan Cerbu, au refuzae 9 . Cea mai mare parte
a românilor angaj aţi în slujba statului maghiar au refuzat să facă acest gest.
O dovadă cât se poate de clară în ceea ce priveşte deplasarea spre
extrema stângă a vieţii politice orădene a fost crearea Sfatului popular al
oraşului . Din noul organ administrativ făceau parte următorii: Berkovits
Rene, Bir6 Mark, Csordas Janos, Gazdag Ferenc, Gr6sz Menyhert, Katz
Lip6t, fratele lui Katz Bela, Meghiery Ferenc, Melkuhn Istvan, Nyul J6szef,
Olah Bela şi Rito6k Istvăn3 0 .
Cum la B udapesta lucrurile evoluau tot mai clar înspre o dictatură
proletară, Oradea, aflată şi după l decembrie 1 9 1 8 sub autoritatea
Budapestei, lua şi ea cunoştinţă de aceste evoluţii. Presa românească locală,
era vorba despre Tribuna Bihorului, semnala această stare de lucruri cât se
poate de explicit trăgând în acelaşi timp un semnal de alarmă. Î n numărul
său din 30 decembrie 1 9 1 8 acesta scria: " Guvernul contelui Karolyi din
Budapesta trece prin criză gravă. Miniştrii social-democraţi se pregătesc
să-! părăsească, neputând lua lupta contra bolşevismului, care se lăţeşte şi
*** 1 9 1 8 /a 1·omâni, voi. VII, 1989, p. 1 29- 1 30.
Nagywirad, 1 3 noiembrie 1 9 1 8.
27 R. Ciorogariu, Zile trăite, voi. II, *** p. 1 02.
28 L. Borcea, Agonia. Oradea 1 9 1 9, Oradea, 1 992, p. 44.
29 V. Faur, I. Fleisz, Periodicele maghiare din Oradea despre momentele luptei românilor
bihoreni pentru unire (oct. -dec. 1918), în Crisia, XVIII, 1 988, p. 258.
3 0 *** Istoria oraşului Oradea, *** p . 343 .
25

26
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ia proporţii tot mai îngrijorătoare"3 1 • Starea de lucruri din Oradea era,

începând cu luna decembrie a anului 1 9 1 8, din ce în ce mai gravă.
Bolşevicii locali se apropiau tot mai mult de putere. Manifestările lor erau
tot mai evidente în acest sens. Şansele lor erau mult sporite de condiţiile
sociale foarte g rele existente în oraş, aprovizionarea cu alimente şi lemne
pentru iarnă se făcea foarte anevoios. Lipsurile de lot felul erau deja o
prezenţă cotidiană. La aceasta se adăuga epidemia de gripă spaniolă care
bântuia prin oraş începând din preajma Crăci unului . În urma acestei
epidemii sute de orădeni şi-au găsit sfârşitul.
Asupra acestor stări de lucruri s-au exprimat, cu puncte de vedere
diferite, şi principalele periodice maghiare din . Oradea. Astfel, dacă ziarul
Nagywirad avea în general o atitudine critică la adresa ascensiunii
bolşevismului, considerându-1 principalul vinovat pentru situaţia dezastruoasă a
Ungariei şi de extinderea controlului armatelor Antantei asupra Ungariei în
favoarea României şi a celorlalte state vecine 3 2 , celălalt organ de presă,
Nagywirady Nap/6, susţinea că frontierele Ungariei mari nu puteau fi
salvate decât prin lupta proletariatului internaţional şi a ajutorului primit din
Rusia33 .
Dacă până în decembrie lucrurile au putut fi ţinute sub control de
către autorităţile oraşului, deşi manifestări bolşevice cât se poate de clare au
mai avut loc, vezi spre exemplu numai manifestaţia din 3 1 octombrie 1 9 1 8
terminată cu atacarea Ş irului Canonicilor sau mitingul de la primărie din 7
decembrie 1 9 1 8, începând din ianuarie 1 9 1 9 acest lucru a fost din ce în ce
mai puţin posibil ca urmare a informaţiilor venite dinspre Budapesta.
La începutul lui ianuarie 1 9 1 9 un număr foarte mare de soldaţi şi
ofiţeri sosiţi de pe front îşi făceau veacul prin Oradea, dedându-se la tot felul
de abuzuri 3 4 . În rândurile acestor unităţi exista o indisciplină evidentă,
anarhia fiind la ea acasă. Soldaţii nu mai ascultau de ofiţeri, aceştia din urmă
erau adeseori molestaţi de proprii subordonaţi. Conflictul dintre soldaţi şi
ofiteri era tot mai accentuat mai ales în cadrul Sovietelor militare constituite
şi la Oradea după modelul rus 3 5. Situaţia trebuia rezolvată grabnic de către
autorităţile locale şi cele de la Budapesta cu atât mai mult cu cât mulţi dintre
aceştia sosiseră de pe frontul de răsărit impregnaţi cu ideologia bolşevică.
La 5 ianuarie 1 9 1 9, dorind să rezolve această situaţie tulbure, un delegat al
ministerului de război al guvernului de la Budapesta, Albin, a sosit la
Oradea unde în sala mare a Primăriei a avut o întâlnire cu reprezentanţii
celor două părţi. Reprezentantul Budapestei a adus la cunoştinţa celor
31

32

33

34

35

Tribuna Bihorului, 30 decembrie 1 9 1 8.

Nagywirad, 1 6 ianuarie 1 9 1 9.
Nagyvarady Nap/6, 8 ianuarie 1 9 1 9.

Tribuna Bihorului, 31 1 6 februarie 1 9 1 9 .

Ibidem.
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prezenţi faptul că autorităţile de la Budapesta doresc să pună capăt
tulburărilor din garnizoana Oradea. Albin a propus ca în Sovietele militare
să intre 2 ofiţeri şi 7 militari . Ofiţerii nu au fost de acord întrucât nu
concepeau ca militarii să fie pe picior de egalitate cu aceştia mai mult fiind
în inferioritate evidentă. Demersurile delegatului militar de la Budapesta au
fost sortite eşecului iar tulburările au continuae 6 .
Evenimentele se precipitau tot mai mult în direcţia bolşevizării
oraşului . Diverşi reprezentanţi ai comuniştilor din Budapesta soseau în
Oradea pentru a instrui la locul faptei pe tovarăşii lor. Pe 1 8 ianuarie 1 9 1 9 a
sosit în Oradea Karoly Jancs6. Acesta s-a declarat mulţumit de activitatea
desfăşurată de comuniştii orădeni. Î n seara aceleiaşi zile acesta a convocat
mai mulţi lideri locali la o şedinţă de lucru. Aceasta s-a desfăşurat la
Cafeneaua Salon şi au participat în jur de 30 de persoane. Karoly Jancs6 a
chemat pe comuniştii orădeni la organizare şi vigilenţă întrucât a sosit
vremea revoluţiei proletare. Acesta a adăugat că trebuiesc pregătite
formaţiuni militare care să preia puterea în oraş în momentul în care la
Budapesta va fi dat semnalul revoltei. Reprezentantul militar al Sfatului
muncitoresc din Oradea, Gabor Dezso, a susţinut însă faptul că în Oradea nu
este neapărată nevoie a se recurge la forţă întrucât în acest oraş clasa
muncitoare a obţinut deja rezultate favorabile fără a fi folosită forţa3 7.
La 22 ianuarie 1 9 1 9 comitete-comisar g uvernamental al B ihorului,
Ag6ston Peter a fost numit în guvernul Karolyi ministru secretar de stat la
ministerul de interne, locul său fiind luat de Katz Bela. La numai două zile
de la numire acesta a propus ca în locul unui singur comite comisar să fie
aleşi doi : unul pentru Oradea, iar cel de-al doilea pentru comitatul Bihor.
Pentru funcţia de comite comisar al Bihorului a fost desemnat, la propunerea
lui Ag6ston Peter, Kătz Bela iar pentru cea de comite al Oradiei a fost numit
de către Consiliul municipal Berkovits Rene, membru marcant la acea oră al
Partidului Civic Radical, formaţiune politică apropiată de comunişti 3 8 . Kătz
Bela s-a născut la Oradea în 1 888 şi a terminat facultatea de drept a
Universităţii din B udapesta. Acolo a intrat în contact cu ideologia şi
literatura marxistă. Întors la Oradea s-a apropiat de liderii din acea vreme ai
Partidului Social Democrat, Ehrenfeld Adolf şi Vantus Karoly, devenind un
lider marcant al acestei formaţiuni politice alunecând tot mai mult spre aripa
bolşevică a acestuia. La sfârşitul anului 1 9 1 8 îl găsim ca lider al aripii
bolşevice a Partidului Social Democrat iar din 1 5 februarie, data constituirii
grupului comunist orădean lider al organizaţiei. Berkovits Rene era medic şi
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L. Borcea, op. cit. , p. 1 5- 1 6.
Nagyvarad, 1 9 ianuarie 1 9 1 9.
3 8 ldem, 25 ianuarie 1 9 1 9.
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membru Amarcant al unei părţi a stângii orădene grupate în partidul Civic
Radical. In momentul numirii sale în această funcţie avea 38 de ani.
La două zile de la numirea sa în funcţia de comite comisar
guvernamental al Bihorului, Kătz Bela se declara un adept convins al
păstrării Ungariei mari. Î n cadrul unei declaraţii de presă acesta susţinea că
cel mai important obiectiv al său va fi acela de a împiedica prin toate
mij loacele intrarea armatei române în Bihor şi Oradea, armată care în acea
vreme se afla la Ciucea. În acest sens, acesta a organizat numeroase adunări
de protest faţă de eventuala sosire a armatelor române în Oradea la care au
participat numeroşi reprezentanţi ai maghiarilor din oraş. Primele
manifestări de acest gen au avut loc la 30 ianuarie 1 9 1 9, una la primăria
oraşului fi ind prezidată de' însăşi Kătz Bela iar cea de-a doua la Căminul
muncitoresc sub directa conducere a fratelui acestui Kătz Lip6t39 . Cel de-al
doilea obiectiv major era cel legat de lămurirea românilor din Bihor şi
Oradea că viitorul lor era legat de cel al maghiarilor în cadrele unei republici
comuniste. Î n fine, acesta se angaja ca să apere cu orice risc cuceririle
revoluţionare de până atunci din Oradea şi Bihor şi de a face în aşa fel încât
să se creeze cadrul propice de dezvoltare a societăţii socialiste40 .
În entuziasmul generat de iminenta declanşare a revoluţiei proletare,
în Oradea au fost organizate mai multe acţiuni culturale menite pe de o parte
a ridica nivelul de cultură al muncitorilor iar pe de alta, de a pregăti
ideologic muncitorimea pentru ceea ce avea să vină. Astfel pe 1 8 ianuarie
1 9 1 9 la varieteu! Redoute a avut loc un spectacol pentru clasa muncitoare. A
fost prezentată piesa Molima de Brieux. Cei mai mulţi din asistenţă au fost
aduşi cu forţa din întreprinderi le oraşului fiind obligaţi să stea până la capăt.
Înainte de începerea spectacolului s-a cântat Marseillaise după care ziaristul
Szekely Jănos de la ziarul Munkas Ujsag a ţinut o cuvântare despre
importanţa actelor de cultură pentru formarea conştiinţei revoluţionare a
oameni lor. La rândul lor trei artişti plastici orădeni cuprinşi de morbul
comunist au anunţat că începând cu data de 1 februarie 1 9 1 9 vor înfiinţa o
şcoală de pictură gratuită pentru tinerii bolşevici . Cei trei artişti erau Barăt
Mor, Mottl Roman şi Varadi Jen64 1 .
Luna februarie 1 9 1 9 a însemnat intrarea în linie dreaptă şi la Oradea
a pregătirilor pentru revoluţia bolşevică. Tot mai mulţi lideri comunişti de la
Budapesta se perindau prin Oradea făcând ultimele pregătiri în acest sens în
paralel cu organizarea de mitinguri şi manifestaţii procomuniste în care li se
spunea celor prezenţi despre binefacerile societăţii comuniste. La numai 1 O
zile de la precedenta sa vizită la Oradea, pe 28 ianuarie 1 9 1 9 sosea în oraş
39
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din nou Jancs6 Kăroly în fruntea unui grup de comunişti din Budapesta.
Rolul lor era acela de a pregăti pentru 2 februarie un mare miting comunist
la care trebuiau să participe liderii bolşevicilor unguri, Bela Kun şi Vaga
Bela iar din partea orădenilor V egh Deszo. Comitete comisar guvernamental
al Oradiei şi cel al B ihorului a declarat că ei nu se vor opune acestei
manifestaţii, deşi erau reprezentanţii unui guvern maghiar în care fricţiunile
dintre social-democraţi şi comunişti erau tot mai evidente, aceştia din urmă
fi ind tot mai puţin agreaţi de şeful guvernului Kărolyi Mihăli pentru
discursul şi manifestările lor tot mai violente42 .
Mitingul s -a desfăşurat în piaţa Sfântului Ladislau în după amiaza
zilei de duminică 2 februarie 1 9 1 9. Î ncă din dimineaţa zilei, persoane
necunoscute distribuiau trecătorilor foi volante prin centrul oraşului în care
se ofereau detalii despre mitingul de după amiază. La miting a fost prezent
din partea comuniştilor din Budapesta numai V ag6 Bela, Kun Bela lipsind
din motive medicale. Au participat aproape 1 00 de persoane. Acestora li s-a
vorbit din nou despre îndestulătoarea şi echitabila societate socialistă şi a
cerut înarmarea muncitorilor pentru realizarea sociatăţii mult visate4 3 .
Evenimentele se precipitau. La mij locul lunii februarie, comuniştii
orădeni s-au constituit într-un grup separat de social democraţi în frunte cu
comitele comisar guvernamental al Bihorului, Kâtz Bela. Din acel moment
au avut şi un ziar propriu intitulat Nagyvaradi Voras Ujsag. Primul număr a
apărut pe 1 5 februarie 1 9 1 944 . Î n primul număr era anunţată din nou sosirea
lui Kun Bela la Oradea pe 1 6 februarie 1 9 1 94 5 • De această dată se dădeau
asigurări ferme că liderul bolşevic budapestan va veni chiar dacă precedenta
intenţie de a sosi la Oradea a fost sortită eşecului 46 . Acesta trebuia să susţină
o conferinţă la Căminul muncitoresc cu tema "Democraţie sau dictalură" 47 .
De data aceasta, Kun Bela s-a ţinut de cuvânt şi a venit la Oradea unde a
vorbit în faţa mai multor muncitori şi intelectuali îmbrăcat într-o haină
foarte scumpă, fapt remarcat de cei prezenţi 4 8 . Kun Bela a susţinut cu
această ocazie şi în faţa publicului orădean faptul că dictatura proletariatului
nu poate fi realizată decât cu răsturnarea societăţii în care trăiau. Liderul
politic bolşevic s-a referit apoi la realităţile concrete orădene. El a criticat
faptul că muncitorii din Oradea nu dau dovadă de şi mai multă combativitate
pe frontul luptei antiburgheze. De asemenea, a mai criticat faptul că în oraş
apărea numai o singură publicaţie comunistă, şi aceea de câteva zile, faţă de
42 Ibidem, p. 62.
43 Ibidem, p. 76.
44 Tribuna Bihorului, 1 0/23 februarie 1 9 1 9.
4 5 /bidem, 1 7 februarie-2 martie 1 9 1 9.
46 Nagyvarady V6r6s Ujsag, 1 5 februarie 1 9 1 9.
4 7 Ibidem.
48 Nagywirad, 1 8 februarie 1 9 1 9.
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6 periodice burgheze. În final, Kun Bela a cerut proletariatului orădean să
fie necruţător cu intelectualii şi burghezii urmând modelul rusesc4 9 .
La 1 6 februarie, cu ocazia prezenţei lui Kun Bela la Oradea, s-a
constituit şi Sfatul popular al Oradiei, aşa cum am văzut mai sus, format din
I l persoane propuse de Katz Bela şi supervizate de Kun Bela. Î ncet, încet se
construia toată infrastructura viitorului regim. Î nsuşindu-şi critica adusă de
liderul bolşevic de la Budapesta legată de lipsa periodicelor bolşevice
începând cu 1 martie 1 9 1 9 apărea ziarul Foaia ţăranilor, destinată îndeosebi
propagandei în lumea satelor50 . Pe frontispiciul ziarului stătea tipărită
clasica lozincă bolşevică: Pace colibelor. războiu curţilor domneşti.
Oradea resimţea tot mai mult apropierea dezastrului comunist.
Evoluţia evenimentelor de la Budapesta a influenţat decisiv viaţa politică
locală. Tensiunile sociale, întreţinute de grupurile bolşevice făceau tot mai
nesigură viaţa în oraş. Mitingurile şi manifestaţiile de factură bolşevică se
ţineau lanţ. Î ntr-unul dintre acestea, desfăşurat în sala festivă a Primăriei la
22 februarie 1 9 1 9 după constituirea la mijlocul lunii a Grupului comunist
orădean, Katz Lip6t îndemna pe cei prezenţi la declanşarea luptei pentru
construirea societăţii comuniste5 1 . Cu o zi mai devreme, într-un alt miting,
Katz Bela a ţinut în sala mare a Primăriei Oradea o conferinţă despre ce
înseamnă a fi bolşevic. Sfârşitul lunii februarie şi începutul lunii martie a
însemnat intensificarea deosebită a activităţii grupului comunist orădean în
vederea realizării dezideratelor sale. S-a reuşit chiar ca în primele zile ale
lunii martie să fie interzisă predarea religiei în şcoli. La propunerea lui
Berkovits Rene, S fatul popular al municipiului Oradea a votat în
unanimitate interzicerea predării acestei discipline şcolare în sălile de clasă,
indiferent de rit.
Comunitatea românească din Oradea era în toată această perioadă, în
majoritatea ei, pe de o parte trup şi suflet dedicată realizării dezideratelor
naţionale hotărâte la 1 Decembrie 1 9 1 8 la Alba Iulia, iar pe de altă parte,
profund antibolşevică şi decisă a refuza orice directivă politică în acest
sens5 2 .
Unul dintre puţinele moduri de a protesta în faţa evoluţiei
evenimentelor şi de a face propagandă românească în Oradea şi Bihor era
singurul ziar românesc scos în această perioadă în Oradea intitulat Tribuna
Bihorului. În paginile sale cele mai aspre critici la adresa bolşevismului erau
aduse de Unchiaşul, un pseudonim sub care semna Episcopul ortodox al
Oradiei, Roman Ciorogariu. Dar ziarul nu a avut o viaţă prea lungă întrucât
49
50

51

52

Ibidem.
Tribuna Bihorului, 3 - 1 6 martie 1 9 1 9.
* * * , Istoria oraşului Oradea,

Oradea, 1995, 343-344.

Tribuna Bihorului, 27 ianuarie 1 9 1 9.
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a fost interzis după numai 1 1 numere. Î n editorialul ultimului număr se
explica şi de ce nu mai apărea. Principalul vinovat de acest lucru era
considerat Kâtz Bela, cel care era deranjat că propovăduia unirea părţilor
bihorene cu România şi avea un ton vădit antibolşevic. Kătz Bela a dat ordin
ca muncitorii tipografi să nu mai tipărească ziarul 53 . Adresându-se în acest
ultim număr ţăranilor se spunea "voi dragi ţărani români, la cari acum pe
horn vă intră Steagul Roşu şi Foaia şăranului, scrise cu limbă de foc. ca să
arză din voi tol simţul naţional"54 şi îi îndemna pe aceştia să nu plece
urechea la promisiunile bolşevice. Începând cu 3/1 6 martie 1 9 1 9 acesta şi-a
încetat activitatea în urma unor puternice presiuni.
Aceste evenimente nu au fost însă decât preludiul unei perioade
negre din istoria Bihorului de o lună de zile, 2 1 martie 1 9 1 9-20 apri lie 1 9 1 9,
în care bolşevismul a pus stăpânire pe un spaţiu istoric care hotărâse prin
vocea majorităţii unirea cu România.

53

54

Gh. Tulbure, Zile trăite la Tribuna Bihorului, în Familia,

Tribuna Bihorului, 31 1 6 martie 1 9 1 9.
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Ana Victoria Sima, Vizitele Nunţiilor Apostoliei Vienezi în
Transilvania (1855-1868), Presa Universitară Clujeană, vol.I-11, Cluj
Napoca, 2003.

Ioana Mihaela Bonda

Rezultat al unor cercetări asidue în Arhivele Vaticanului, lucrarea
tânărului istoric cluj ean, Ana Victoria Sima, se impune în istoriografia
românească prin spiritul erudit dar şi prin tema propusă. Amintite doar
trecător de unii istorici, vizitele nunţiilor apostoliei în Transilvania vor fi
abordate atât din perspectiva documentelor arhivistice cât şi prin utilizarea
metodelor istoricului mentalităţilor, oferindu-se cititorului o imagine
exhaustivă.
Structurându-şi informaţia în două volume, autoarea a urmărit atât să
analizeze documnentele cât şi să le editeze. Dacă primul volum oferă o
analiză pertinentă a informaţiilor dezvăluite de izvoarele inedite, cel de-al
doilea volum este dedicat în întregime publicării acestor izvoare dar şi a
celor care deşi au apărut şi în alte lucrări ating tangenţial subiectul cercetat.
Lucrarea debutează cu prezentarea cadrelor generale ale epocii de la
mij locul secolului al XIX-lea, pe fondul interesului manifestat de S făntul
Scaun faţă de catolicii de rit oriental. Interesul Romei de a apropia zonele
periferice de centrul catolicităţii a cunoscut o evoluţie deosebită sub papa
Pius al IX-lea. Mişcarea, dincolo de faptul că viza centralizarea şi
uniformizarea ritului şi a disciplinei Bisericilor catolice, s-a dovedit a fi
necesară în condiţiile în care legăturile S făntului Scaun, mai ales cu
Bisericile unite din Imperiul Habsburgic, fuseseră întrerupte o perioadă
îndelungată. Noua politică a Romei presupunea însă cunoaşterea realităţilor
de teren din acele teritorii, precum şi a tradiţiilor, disciplinei şi dreptului
canonic oriental pe care Bisericile unite le practicau. Respectând această
direcţie, alături de alte măsuri adoptate de S făntul Scaun, se vor impune şi
organizarea vizitelor apostolice, ale căror cercetări la faţa locului urmau a
sta la baza organizării provinciilor ecleziastice greco-catolice.
Capitolul al II-lea al lucrării este alocat prezentării vizitei pro
nunţiului Michele Viale Preia în Transilvania. Necesitatea trimiterii unei
misiuni apostolice s-a observat mai ales în conjunctura creată de înfiinţarea
provinciei greco-catol ice româneşti, survenită în 1 853, când forurile
pontificale au realizat că acest teritoriu reprezenta un "mundus incognitus"
pentru S făntul Scaun. Organizarea şi conducerea primei vizite apostolice în
provincia românească i-a revenit pro-nunţului vienez Michele Viale Preia.
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Întreprinsă în anul 1 85 5 misiunea avea ca principal obiectiv participarea la
instalarea oficială a primului mitropolit unit Alexandru Şterca Şuluţiu în
fruntea Bisericii Române Unite, dar şi de a se documenta asupra
problemelor nesoluţionate prin actul de înfiinţare.
Fructificând şi informaţiile pe care prelatul catolic le inserează în
"
"Relatările de călătorie autoarea reface traseul urmat de delegaţia
apostolică, după ce în prealabil a descris preparativele organizării acestei
călătorii. Descrierea Transilvaniei ca un "spaţiu al contrastelor", aşa cum
apare în aceste relatări sau în rapoartele trimise de nunţiu Curiei Romane,
este realizată prin intermediul instrumentarului istoriei imaginarului şi al
mentalităţilor colective. Pentru a oferi o imagine cât mai completă a acestei
vizite, istoricul cluj ean materializează şi informaţiile oferite de un izvor de
epocă mai puţin cercetat: presa timpului .
Considerată un succes, misiunea apostolică din 1 85 5 a reprezentat
primul pas făcut de S fântul Scaun în vederea cunoaşterii realităţilor din noua
provincie unită de Alba-Iulia şi Făgăraş.
Cea de-a două misiune apostolică trimisă în Transilvania este
prezentată în cel de-al treilea capitol al lucrării . Survenită la doar trei ani de
la prezenţa primului nunţiu apostolic în provincia greco-catolică
românească, noua misiune apostolică s-a desfăşurat sub semnul politicii de
deschidere a Sfântului Scaun faţă de catolicii de rit oriental (p.65). Asemeni
celei anterioare şi delegaţia condusă de nunţiul Antonio De Luca avea ca
obiectiv cunoaşterea la faţa locului a realităţilor, însă de această dată cu un
scop bine precizat: transformarea mitropoliei româneşti într-un model pentru
celelalte Biserici unite din Imperiu.
Această misiune avea să fie precedată însă de un episod foarte
important pentru organizarea canonico-disciplinară a Bisericii Române
Unite, este vorba despre Conferinţa episcopatului catolic din Imperiul
habsburgic, organizată în 1 856, Ia care au luat parte şi reprezentanţi ai
mitropoliei româneşti din Transi lvania. Fiind o întrunire ce viza şi evoluţia
ulterioară a provinciei ecleziastice de Alba-Iulia şi Făgăraş, cercetătoarea va
insista asupra dezbateri lor de la Viena şi a poziţiei episcopatului românesc
la această conferinţă. De altfel, în cadrul sesiunilor dedicate soluţionării
problemelor cu care se confrunta Biserica Română Unită avea să se remarce
poziţia intransigentă a mitropolitului Alexandru Şterca Şuluţiu, aprig
susţinător al moştenirii orientale a Bisericii pe care o păstorea. Prin
atitudinea de frondă adoptată în relaţi ile cu forurile vieneze, ierarhul român
va căpăta prestigiul unui mitropolit incomod, atribut sesizabil în relatările
epocu.
Deşi discutate în cadrul conferinţei de la Viena, numeroase chestiuni
canonico-disciplinare ce priveau biserica românească nu au fost rezolvate,
www.cimec.ro
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drept pentru care Secretariatul de Stat a decis încredinţarea punctelor
controversate unor teologi specializaţi. Interesant este faptul că prin
concluziile, prezentate excelent de către autoare, la care au ajuns cei patru
referenţi, s-a observat o unanimitatea de păreri în soluţiile recomandate.
Cum discuţiile alocate controverselor româneşti au subliniat necesitatea
cunoaşterii acestor erori, s-a decis trimiterea unei delegaţii în provincia
românească. Î n aceste împrejurări a fost organizată noua misiune apostolică
condusă de nunţiul De Luca în Transilvania în anul 1 85 8 .
Alături d e prezentarea traseului urmat d e delegaţia apostolică,
istoricul cluj ean, Ana Sima, schiţează şi portretele ierarhilqr români aşa cum
se desprind acestea din relatările nunţiului vienez. Î n privinţa dezbaterilor ce
vizau corectarea punctelor disciplinare care contraveneau normelor catolice,
acestea s-au desfăşurat în cadrul unor conferinţe organizate la Blaj , aspecte
obiectiv analizate în lucrarea de faţă. Cu încheierea acestor reuniuni
episcopale se finaliza şi etapa cercetării realităţilor canonico-disciplinare
româneşti, urmând ca pe baza lor să se discute în cadrul Congregaţiei
Afacerilor Externe şi să se ofere soluţii concrete în vederea rezolvării lor. În
fapt, deciziile adoptate de prelaţii catolici vor sta la baza organizării
canonica-disciplinare a provinciei mitropolitane româneşti .
Vizita celui de-al treilea nunţiu apostolic în Transilvania, desfăşurată
în anul 1 868, va fi prezentată în capitolul IV al lucrării. Condusă de Mariano
Falcinelli delegaţia apostolică avea acelaşi scop de a se interesa de starea
eparhii lor greco-catolice atât a celor româneşti cât şi a celor rutene din
Galiţia. Organizarea acestei vizite venea, cu precădere, pe fondul ofensivei
ortodoxismului în acea zonă a Imperiului locuită de români şi de ruteni.
Imaginea Bisericii Unite atât a celei din Transilvania cât şi a celei din
Galiţia apărea în ochii Romei ca "o biserică în prag de apostazie" (p.301 ).
Necesitatea unei vizite apostolice apărea în aceste condiţii indiscutabilă.
Opinia nunţiului după periplul său prin Transilvania este una cel
puţin surprinzătoare. Astfel prelatul latin constată că sentimentul religios e
unul profund "nepervertit" de modernitate, în pofida dificultăţilor cu care se
confruntau comunităţile greco-catolice româneşti. Mai mult, ca un element
de noutate, în rapoartele sale Falcinelli, fapt subliniat de autoare, se opreşte
şi asupra comunităţilor neunite.
Întreprinse în anii 1 85 5 , 1 85 8 , 1 868 vizitele nunţii lor apostoliei în
Transilvania au avut meritul de a face cunoscut în mediile pontificale
realităţile cu care se confrunta provincia română unită creată de papa Pius al
IX-lea în 1 85 3 . Soluţiile de rezolvare a diferendelor disciplinare, dar şi a
problemelor rămase în suspensie după înfiinţarea sa, cuprinse în rapoartele
prelaţilor catolici vor sta la baza organizării canonica-disciplinare a Bisericii
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Române Unite. Iată de ce analiza unui asemenea subiect cum este şi cel
întreprins prin lucrarea de faţă era imperios necesară.
Volumul al II-lea al lucrării cuprinde o listă de 68 de documente,
editate în limbile română, italiană şi latină, acestea din urmă fiind însoţite şi
de versiunea în română. Provenind în cea mai mare parte din Arhiva
Vaticanului, după cum însăşi autoarea mărturiseşte, având şi o ediţie critică
şi una lingvistică, piesele documentare publicate sunt de o deosebită
importanţă pentru specialiştii în istoria ecleziastică. De la corespondenţa
nunţiilor cu cardinalul secretar de stat, Giacomo Antonelli, la discursurile
ierarhilor români prilejuite de vizitele apostolice sau la circularele şi notele
transmise de forurile pontificale, toate acestea reprezintă piese de
incontestabilă valoare în economia informaţiilor referitoare la raporturile
Bisericii Române Unite cu Sfântul Scaunul în secolul al XIX-lea.
Demersul întreprins de tânărul istoric cluj ean, Ana Victoria Sima,
este salutabil nu doar din perspectiva subiectului propus ci şi prin fidela
reconstituire a celor trei vizite apostolice, care au marcat istoria B isericii
Române Unite. Prin atenţia acordată fiecărui detaliu, prin stilul academic şi
atractiv în acelaşi timp abordat de autoare, lucrarea se impune în
istoriografia românească.
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Ovidiu Ghitta, Naşterea
Clujeană, Cluj-Napoca, 2001.

unei Biserici,

Presa Universitară

Ioana Mihaela Bonda

În ultimii ani se constată o sponre considerabilă a volumelor ce
tratează în pagini le lor subiecte de natură confesională, referitoare mai ales
la Biserica Română Unită. În esenţă, aceste demersuri se constituie într-o
tentativă de recuperare a memoriei acestei confesiuni, pe nedrept
marginalizată timp de aproape cincizeci de ani . Lucrările oferite spre lectură
publicului cititor lasă să se întrevadă maniera în care istoriografia română
abordează cu o vizibilă intensitate şi sensibilitate rolul şi locul pe care
această confesiune l-a deţinut în cadrul societăţii româneşti. Pe această
direcţie se înscrie şi demersul istoricului clujean Ovidiu Ghitta.
Abordând o temă complexă - istoria greco-catolicilor aflaţi sub
autoritatea vlădicilor de la Muncaci, ocolită din diverse motive de
specialişti, autorul îşi propune după cum însuşi mărturiseşte "să urmărească
şi să analizeze cum s-a născut o Biserică". (p. 1 4) Oprindu-se asupra unui
studiu de caz istoricul cluj ean face o remarcabilă analiză, bazată cu
precădere pe acte şi pe documente de epocă, a modului în care unirea
ecleziastică s-a realizat şi s-a impus printre românii din comitatul S ătmar.
Sprij inindu-se pe o bogată bibliografie, ce cuprinde atât fonduri
arhivistice şi surse edite cât şi lucrări cu caracter general, demersul este
structurat în trei părţi, precedate de o Introducere şi încheiate prin Concluzii,
repere bibliografice dar şi câteva anexe foarte utile.
Î ntr-o primă parte autorul creionează pe scurt cadrele istorice ale
comitatului Sătmar, aşa cum erau acestea la sfârşitul secolului al XVII-lea,
în contextul generat de retragerea turci lor din zonă, şi anexarea acestor
ţinuturi de Curtea de la Viena. În noua situaţie atât autorităţile civile cât şi
cele ecleziastice vor promova o politică de reforme, ce viza între altele
redresarea catolicismului, văzut ca un element de unitatea ideologică, mai
ales că particularismele nu erau deloc puţine în Imperiul Habsburgic. Î n
spiritul noii politici vor fi adoptate şi măsurile ce vizau atragerea la Biserica
Romei a blocului ortodox din zonă, prin acţiuni moderate însă, pentru a se
evita orice mişcare de amploare. Soluţia urmărită nu a fost cea categorică de
convertire în masă a "schismaticilor" , ci cea de unire religioasă, soluţie
experimentată dej a, cu rezultate pozitive.
Politica ecleziastică promovată de Habsburgi în zonele care după
1 68 8 au intrat sub autoritatea lor, îi oferă autorului ocazia de a face o scurtă
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istorie a fenomenului de unire religioasă, pornind chiar de la Conciliul de la
Florenţa. Chiar dacă, după ce sub puternica presiune a cuceririi turce,
mişcarea de unire cunoaşte un regres simţitor aproape pe întreg continentul,
totuşi în Regatul maghiar la mijlocul secolului al XV-lea clerul rutean unit
obţinea un mare succes prin obţinerea recunoaşterii deplinei egalităţi în
drepturi cu clerul latin. Acest episod alături de altele asemănătoare atestă
faptul că după momentul Florenţa, religia răsăriteană nu va mai constitui un
motiv de discriminare.
Poziţia favorabilă unirii adoptată de suveranii ponti fi în secolul al
XV -lea şi începutul secolului al XVI-lea se va modifica însă după Conciliul
de la Trento. Confruntată cu ofensiva protestantismului, Biserica romană va
adopta o atitudine rigidă, conservatoare, care urmărea consolidarea
catolicismului în întreaga Europă. În raporturile cu Biserica Orientală se va
impune, în noi le condiţii, vechea practică integraţionistă, al cărei rezultat
final trebuia să fie readucerea "schismaticilor" în corpul Bisericii conduse
de suveranul pontif. În urma acestei politici, dar şi din cauza unor atitudini
foarte diverse în ceea ce priveşte posibila reconciliere a celor două Biserici,
s-a aj uns la concluzia că doar formula "unirii parţiale" sau "pe fragmente"
poate avea sorţi de izbândă. Chiar şi această soluţionare a problemei s-a
dovedit a fi posibilă doar în statele conduse de suverani catolici, şi unde
ortodoxismul a rămas în afara sistemului religios oficial, cum a fost şi cazul
Transilvaniei .
Un succes de prestigiu al noii formule de unire s-a înregistrat la
sfărşitul secolului al XVI-lea în regatul Polonia-Lituania, unde mitropolitul
şi episcopii ruteni acceptă unirea cu Biserica romană, cu condiţia păstrării
tradiţiei bisericeşti răsăritene. Bula emisă de suveranul pontif va garanta
uniţilor respectarea ritului, ceremoniilor şi obiceiurilor religioase, însă în
limita în care acestea nu contraveneau doctrinei catolice, consacrând şi o
ierarhie ecleziastică unită independentă de cea latină locală.
Episodul a determinat adoptarea de măsuri pentru introducerea noii
confesiuni şi în Ungaria Superioară în secolul XVII. Aici însă s-au
evidenţiat două aspecte: ideea de unire nu a avut impactul scontat din cauza
elitei sociale, în mare parte de religie reformată, şi în consecinţă refractară
progresului catolicismului şi poziţia cheie a episcopului de Muncaci care îşi
întindea autoritatea asupra creştinilor ortodocşi din Ungaria Superioară.
Tocmai de aceea, demersurile autorităţilor ecleziastice catolice dar şi ale
Curţii de la Viena, au vizat atragerea la unire a acestui ierarh. Un prim pas 1-a
constituit atragerea la comuniunea cu Biserica Romei a clerului rutean de pe
domeniul Ujgorod-Hummene, care s-a dovedit a fi creuzetul mişcării de
unire religioasă. În fapt, la scurt timp, la insistenţele arhiepiscopului
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maghiar de la Esztergom, suveranul pontif numeşte un episcop pentru
rutenii "ce trăiesc la Muncaci şi în alte locuri ale Ungariei " (p. 85.)
La sfărşitul secolului al XVII-lea un nou centru investit de Viena cu
rolul de a revitaliza catolicismul se impune: Mintiul. Aici exista o
comunitate de negustori greci, sârbi şi aromâni care primise privilegii de la
împăratul Leopold 1, în condiţiile în care îmbrăţişaseră catolicismul de rit
grec. Odată cu afirmarea noului centru se afirmă şi parohul unit de aici, care
într-o primă fază îşi va întinde autoritatea asupra a cinci comitate, pentru ca
treptat jurisdicţia sa să se restrângă doar la Sătmar. Cel care se va impune în
această calitate şi va obţine primele succese notabile în ofensiva de
propagare a unirii a fost Demetrius Monastelli, căruia autorul îi dedică, de
altfel un subcapitol.
Cu anul 1 68 8 când "dieceza" de Muncaci este readusă în atenţie, pe
fondul ocupării ei de către trupele imperiale, un nou personaj se va impune.
Aflată într-o situaţie delicată după o lungă perioadă de dezorganizare,
dieceza avea nevoie de un ierarh capabil să-i refacă prestigiul. Astfel la
propunerea cardinal ului Leopold Kollonich, suveranul pontif îl numeşte pe
monahul bazilian Iosif de Camillis "vicar apostolic" oferindu-i totodată şi o
largă sferă de autoritate. Subliniind importanţa acestui ierarh pentru evoluţia
ulterioară a ideii de unire, istoricul cluj ean va creiona un portret al ierarhului
de la Muncaci. De altfel prin activitatea sa, noul episcop va obţine
numeroase avantaj e pentru clerul unit şi va reuşi să transforme "dieceza"
într-o structură funcţională. Pledând pentru îmbunătăţirea pregătirii preoţilor
el va întocmi un catehism destinat nu doar tinerilor şi mirenilor, ci şi
clerului. În timpul păstorii sale, catolicismul de rit grec se va consolida în
Ungaria Superioară.
După înlăturarea lui de Camillis, în timpul mişcării conduse de
Francisc Răk6czi Il, mişcarea de unire religioasă cunoaşte o perioadă de
recul. Cu numirea lui Ghenadie Bizanczy pe scaunul de la Muncaci va
începe o nouă epocă pentru creştinii uniţi din "dieceza" unită din Ungaria
Superioară prin aşezarea acestora sub ascultarea episcopului romano-catolic
de Eger. Noul ierarh va desfăşura o activitate asiduă ce avea ca principal
obiectiv o îmbunătăţire a situaţiei clerului unit, obţinând în acest sens de la
împăratul Carol VI o întărire a privilegiului leopoldin dat uniţi lor.
În politica sa de revitalizare a catolicismului, Curtea vieneză a avut
în vedere şi cunoaşterea realităţilor din zonele locuite de supuşii de
confesiune greco-catolică. Astfel s-au realizat şi în comitatul Satu-Mare
conscripţi i în 1 734 şi 1 74 7, a căror rezultate autorul le redă, în urma cărora
suveranii au dispus alocarea unui fond suplimentar pentru completarea
veniturilor unor clerici. În pofida acţiunilor concrete menite a sprij ini
această denominaţiune religioasă, numeroase obstacole au stat în faţa
429

www.cimec.ro

IOANA MIHAELA BONDA

realizării lor, printre acestea numărându-se şi discursul antiunire tot mai
pronunţat ca urmare a impunerii jurisdicţiei episcopatului latin. Tocmai de
aceea vlădicii de Muncaci vor pleda pentru respectarea drepturilor Bisericii
unite.
Din perspectiva politicii lor, interesant este şi modul în care
Habsburgii îi vor desemna pe apostaţi în funcţie doar de poziţia lor faţă de
catolicism. Astfel vor fi etichetaţi cu acest atribut doar cei care părăseau
Biserica păstorită de suveranul pontif, nu şi cei care acceptând credinţa
catolică abandonau fie ortodoxismul, fie protestantismul. În acest spirit vor
fi impuse şi numeroase limitări în liberul exerciţiu al celorlalte religii.
În dorinţa de a realiza o cât mai mare unitate de credinţă, programul
reformator a avut în vedere şi aspectele care trasau un hotar bine definit
între " latini " şi uniţi, aşa cum au fost şi sărbătorile. S-a decis astfel ca şi
greco-catolicii să respecte calendarul gregorian şi sărbătorile Bisericii
catolice, pentru a fi înlăturate diferenţele. Puternic ancoraţi în tradiţia
Bisericii răsăritene, credincioşii uniţi vor continua să serbeze în cea mai
mare parte praznicele acestei Biserici, alături de cele romana-catolice
ridicate la rang de " sărbători oficiale" . Cu timpul însă, în urma unor decizii
ponti ficale, pragmatismul înlocuieşte prozelitismul astfel încât numărul
sărbătorilor este redus în favoarea timpului muncii. Cu toate acestea,
acţiunile de impunere a calendarului gregorian printre uniţii din imperiu se
va solda cu un eşec, vechiul calendar păstrându-se ca un element al
identităţii lor confesionale.
Eforturile suveranilor coroborate cu activitatea vlădicilor de la
Muncaci îşi vor atinge obiectivul în zona "diecezei " de Muncaci. Astfel
conscripţiile realizate în zona comitatului sătmărean, cel puţin, nu
consemnează prezenţa neuniţilor, fapt ce atestă că cea mai mare parte a
parohiilor au îmbrăţişat catolicismul de rit grec.
Efectele benefice ale politicii Curţii vieneze precum şi a acţiunilor
întreprinse de ierarhii uniţi se vor resimţi şi în domeniul educaţional. În
perioada cuprinsă în studiul de faţă, dar mai ales în anii '30 - '60 ai
secolului al XVIII-lea se creează un sistem de şcoli parohiale care
facilitează accesul la învăţătură a unui număr mare de tineri . Treptat, nivelul
de pregătire a viitorilor preoţi se va îmbunătăţi prin accesul la gimnaziile
romano-catolice de la Carei, Baia Mare sau la şcoala teologică de la
Muncaci sau la cea de la Blaj . În paralel cu aceste măsuri s-a urmărit şi
perfecţionarea pregătirii clericilor mai slabi pregătiţi prin diferite măsuri.
Pentru a oferi o imagine cât mai completă a Bisericii unite din
comitatul Sătmar, istoricul clujean după ce a reliefat statutul şi situaţia
acestei B iserici se opreşte şi asupra organizării ei, amintind treptele
administraţiei ecleziastice.
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În partea finală a lucrării autorul se opreşte asupra defecţiunilor ce
au marcat Biserica greco-catolică din comitatul Sătmar. Dacă în celelalte
părţi s-a pus accent pe funcţionarea mecanismului de unire religioasă, aici
sunt punctate cu precădere elementele care au condus la situaţii de criză.
Deşi obstacolele care au împiedicat extinderea catolicismului de rit grec au
fost multiple, cel care a avut impactul cel mai mare a venit din partea
ortodocşilor. Aşa a fost bunăoară mişcarea călugărului Sofronie din Cioara,
căruia autorul îi acordă o atenţie aparte, date fiind consecinţele pe care
aceasta le-a avut. Considerată cea mai importantă răzmeriţă îndreptată
împotriva B isericii unite din secolul XVIII aceasta a izbucnit pe fondul
acordării decretului de toleranţă de către Maria Tereza. Pornită din Abrud
mişcarea se va întinde inclusiv asupra unor teritorii aflate în comitatul
Sătmar. În demersul întreprins în vederea eradicării răzmeriţei se va remarca
un nou ierarh de la Muncaci, în persoana lui Manuel Olsavszky, a cărui
epistolă către sătmăreni este analizată de cercetătorul cluj ean. Cu toate că
măsurile luate de autorităţi au avut ca rezultat depăşirea acestei crize,
mişcarea lui Sofronie a subliniat importanţa existenţei unei elite laice unite
în procesul de extindere şi consolidare a Bisericii greco-catolice.
Printr-o analiză pertinentă autorul creionează istoria unei Biserici
sub toate aspectele sale, într-un 11rc de timp de aproape un secol, de la
sfărşitul veacului al XVII-lea până în a doua j umătate a celui de-al XVIII
lea.
Acoperind o "pată albă" din i storia Bisericii greco-catolice, istoricul
cluj ean, după cum sublinia şi regretatul profesor Pompiliu Teodor, are
"meritul indiscutabil . . . de a fi urmărit cu răbdare şi tenacitate un rezultat
ştiinţific menit să lămurească un trecut distorsionat de cele mai multe
discursuri i storiografice" .

43 1

www.cimec.ro

www.cimec.ro

Cristian Barta, -TRADIŢIE ŞI DOGMĂ, Ed. Buna Vestire, Blaj, 2003
Ciprian Ghişa
Î n istoriografia românească de după 1 989, istoria ecleziastică a început
să se bucure de o atenţie din ce în ce mai mare din partea istoricilor. Î n cadrul
acestui univers tematic foarte vast, o direcţie specială de cercetare s-a îndreptat
asupra istoriei Biserici i Române Unite cu Roma, tocmai datorită faptului că
aceasta a fost un subiect tabu în perioada comunistă. S-a simţit nevoia umpleri i
unui v i d istoriografic dar ş i a recreerii unei punţi d e legătură peste o j umătate de
veac cu cercetările de până la 1 948. Izvoarele istorice care aveau legătură cu
istoria Bisericii greco-catolice din· Transilvania au fost reanalizate, altele noi au
fost puse în valoare, a fost relansată dezbaterea în legătură cu momentele cheie
ale istoriei unirii religioase atât în spaţiul românesc dar şi în cel mai general,
central şi est european şi s-a început abordarea unor problematici noi, deloc sau
prea puţin avute în vedere până acum: istoria instituţională, evoluţia unirii în
teritorii locuite de români care nu s-au aflat sub j urisdicţia episcopului
transilvănean, relaţiile cu Scaunul papal, participarea uniţilor la Conciliul
Vatican I şi la dezbaterea teologică generală a lumii catolice în sec. XIX, etc.
Istoria Bisericii Unite a fost analizată din punct de vedere politic, juridic,
instituţional, economic, social, cultural. Desigur, aceste studii vor continua şi în
viitor, pentru că foarte multe aspecte aşteaptă încă să fie elucidate. Pe lângă
acestea însă, factorul rel igios, dogmatic, spiritual al unirii a fost destul de
neglijat, din cauza faptului că viziunea dogmatică asupra unirii cerea o pregătire
specială, teologică, care a l ipsit în general istoricilor români . Ea este cu atât mai
necesară cu cât în ultimii ani s-a pus un accent din ce în ce mai mare pe
reconstituirea elementelor de bază care au format o ideologie specifică uniţilor
în raporturile lor cu ei înşişi, dar şi cu " neuniţii " , cu ortodoxia, cu Biserica
l atină, romano-catolică şi nu în cele din urmă, cu statul . Reconstituirea acestui
discurs identitar are ca scop identificarea răspunsului pe care uniţi i I-au dat
întrebărilor de genu l : " ce înseamnă să fii unit? " sau : " de ce eşti unit? " . Biserica
Română Unită cu Roma s-a putut consolida în spaţiul românesc; mai ales în
contextul dificil şi confuz al atacurilor venite din partea ortodoxiei şi al
nemulţumirii uniţilor faţă de nerespectarea de către puterea civilă a
promisiunilor de natură politică, socială, economică şi culturală, doar prin
crearea unei conştiinţe a apartenenţei lor la universul catolic general, pornind de
la ideea că Biserica Catol ică este B iserica lui Cristos iar credinta ei este
adevărată şi mântuitoare. Î n acelaşi timp, credincioşii gre�o-catol ici t ;ebuiau să
simtă individualitatea lor în cadrul Bisericii Catolice, prin păstrarea autonomiei,
tradiţi ilor şi a ritului răsăritean de către biserica lor.
Tocmai aceste aspecte se constituie în subiectul principal al cărţii lui
Cristian Barta, Tradi,tie şi dogmă. Autorul a ales tematica istoriei unirii
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religioase în mod natural, datorită formaţiei sale teologice şi pastorale şi a
apartenenţei sale la corpul clerical unit. Această postură, ca şi studiile urmate Ia
Blaj şi la Roma I-au ajutat să se apropie cu mai multă înţelegere de aspectele
legate de dogmă, de viaţa internă, spirituală a bisericii . Demersul său vine să
acopere, măcar în parte, acea necesitate, de care aminteam mai sus, de a privi
fenomenul unirii religioase şi din perspectiva teologiei dogmatice, pentru că, să
nu uităm, a aparţine unei biserici înseamnă în primul rând să crezi toate
elementele credinţei sale şi abia apoi să respecţi toate obiceiurile, tradiţiile,
elementele rituale specifice, adică formele externe ale cultului. Ori, toate aceste
aspecte constituie şi consolidează identitatea respectivei biserici. Autorul a
simţit nevoia de aprofundare a acestui subiect legat de identitatea proprie
Bisericii Unite. El a observat că identitatea Bisericii Unite se bazează pe doi
piloni fundamentali: credinţa catolică şi ritul oriental. În cartea sa, Cristian
Barta pune accent în special pe credinţă, creionând astfel o viziune dogmatică
asupra unirii, dar urmăreşte şi interacţiunea dintre dogma catolică şi tradiţia
răsăriteană, care este "înţeleasă ca patrimoniu teologic, spiritual, liturgic şi
disciplinar al Bisericii " .
Credinţa catolică nu este prezentată la nivel global, autorul oprindu-se
doar asupra acelor elemente care o deosebesc de credinţa mărturisită de
Biserica Ortodoxă. Cu toate acestea, textul cărţii nu are un caracter polemic
pronunţat faţă de ortodoxie, neîncercând să demonstreze că elementele credinţei
ortodoxe sunt greşite. Cristian Barta s-a oprit în principal asupra celor patru
puncte florentine, definite la Conciliul de la Ferrara-Florenţa din 1 438- 1 439:
primatul papal, Filioque, purgatoriu! şi azima, la care autorul adaugă
dezbaterea în jurul epiclezei şi concepţia legată de indisolubilitatea
matrimoniului. Toate aceste aspecte sunt analizate într-o concepţie
metodologică uniformizatoare, fiind puse pe acelaşi plan, deşi nu toate sunt
legate strict de dogma catolică. Primatul papal a fost o doctrină ecleziologică
până la Conciliul Vatican I unde i s-a adăugat doctrina infailibilităţii
suveranului pontif, purgatoriu! este o doctrină eshatologică, azima aparţine
ritului, iar indisolubilitatea matrimoniului este o problemă ce ţinea iniţial de
disciplina bisericească. Acest model de analiză nu este însă original, autorul
urmând metoda prin care aceste elemente ale credinţei catolice au fost analizate
în cărţile uniţilor din secolele XVIII-XIX, tipărite sau în manuscris. Acestea
reprezintă, de asemenea, şi izvoarele pe care autorul le-a folosit pentru lucrarea
sa: tipăriturile apărute în tipografiile de la Bălgrad, Cluj şi Blaj , care au astfel
un caracter oficial şi manuscrisele unor personalităţi ale Bisericii Unite:
Articuluşurile de price ale lui Gherontie Cotore, operele dogmatice ale
corifeilor Şcolii Ardelene, în special ale lui Samuil Micu şi Dimitrie Caian sau
cele 3 scrieri ale primului mitropolit unit, Alexandru Şterca Şuluţiu. Între
tipăriturile alese de autor se numără: Bucoavna de la Bălgrad din 1 699, Floarea
adevărului, Doctrina Christiana, catehisme precum Pâinea pruncilor din 1 702,
Catehismul lui Şincai din 1 783 sau cel din 1 864 al lui Iosif Papp Szilagyi .
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Autorul se opreşte şi asupra unei sem Importante de documente legate de
corespondenţa pe teme teologice între ierarhii blăjeni şi Roma, de luările de
poziţii ale celor doi reprezentanţi ai uniţilor la Conciliul Vatican I şi de deciziile
celor trei sinoade provinciale ale Bisericii Unite dintre 1 872 şi 1 900. Se poate
observa că autorul a încercat să realizeze o oarecare selecţie a izvoarelor,
alegându-le, probabil, doar pe cele pe care le-a considerat mai reprezentative.
Fără a o afirma în mod explicit, Cristian Barta s-a oprit şi la câteva scrieri cu
caracter dogmatic din afara spaţiului transilvan pentru a avea un element în plus
de comparaţie cu ceea ce s-a scris în Ardeal . Î n acest sens ne referim la
Catehismul lui Iosif de Camillis din 1 696 şi la epistola către sătmăreni a
episcopului Mihail Manuel Olsavszky din 1 76 1 , ambele fi ind scrieri cu un
caracter catolic mai profund.
Autorul a avut în vedere o perioadă de timp destul de vastă, de la epoca
sinoadelor unirii şi până Ia sfărşitul sec. XIX, acoperind astfel două secole, între
1 697 şi 1 900. Acest fapt i-a dat posibilitatea de a urmări in mod evolutiv
etapele în care s-a fom1at şi consolidat discursul identitar şi teologica-dogmatic
al uniri i . El a împărţit apoi acest vast spaţiu temporal în şase perioade mai mici,
care se suprapun practic peste cele şase capitole ale cărţi i : 1 697- 1 700 - Unirea
cu Roma; 1 70 1 - 1 76 1 - Fundamentarea şi consolidarea teologico-dogmatiâi a
Un irii religioase cu Biserica Romei; 1 78 1 - 1 8 1 5 - Şcoala A rdeleană, o
regândire a fundamentului teologic al Unirii; 1 853- 1 868
Mitropolitul
-

A lexandru Şterca

Şuluţiu şi reafirmarea .fundamentului teologic al Unirii;

1 868- 1 870 Contribuţia ierarhi/ar români greco-catolici la Conciliul Vatican
!; 1 872- 1 900 - Primele trei Conci/ii Provinciale ale Bisericii Române Un ite cu
Roma. Spaţiile cele mai largi au fost rezervate, aşa cum era şi firesc, perioadei
cuprinse între 1 750 şi 1 870, prima j umătate a sec. XVIII fiind văzută ca o
premisă a realizări lor teoretice ulterioare, iar deceniile de final ale sec. XIX
apar ca o consecinţă firească a deciziilor luate la Concil iul Vatican 1 . Este
perioada unei evoluţii de la formarea primelor concepte, elemente ale
discursului identitar şi până la desăvârşirea sa. Cartea are şi o viziune mai largă,
care a depăşit cadrele limitate ale spaţiului ardelean, deoarece, caracterizarea
fiecărei etape amintite este precedată de prezentarea unui context doctrinar şi
ideologic al mediilor intelectuale ale catolicismului occidental, cu accent pe
spaţiul Monarhiei Habsburgice, al Italiei romane şi al Franţei gal icane, ceea ce
are ca efect integrarea arsenalului doctrinar român-unit în ansamblul de idei
europene.
Ideea principală a cărţii lui Cristian Barta este că uniţii au acceptat
credinţa catolică în limitele stabilite la Conciliu Florentin, conform celebrei
expresii din sinodul de unire de la 1 700: . . . toate primindu-le, mărturisi ndu-le
şi crezându-le câte le primeşte, le mărturiseşte şi le crede dânsa şi mai ales
acele patru puncturi, în care ne vedem până acum a fi osebiţi. " Astfel, din toate
tipăriturile sau manuscrisele care sunt analizate în această carte reiese afirmarea
de către uniţi a credinţei lor în Fil ioque, în existenţa celui de-al treilea loc de
-

"
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după moarte, în validitatea folosirii la l iturghie a azimei ca materie pentru
S fanta Euharistie şi în primatul papal, în faptul că papa este capul văzut al
Bisericii, în formularea catolică în legătură cu epicleza. Pornind însă de la
deciziile cuprinse în decretul Laetentur coeli: analizat şi el în carte, uniţii şi-au
apărat individualitatea bisericii lor în cadrul Bisericii Catolice: autonomia
internă, ritul şi tradiţi i l e orientale dar şi viziunea dogmatică răsăriteană faţă de
unele din problemele enunţate mai sus. Astfel, în cărţile blăj ene este reluată
expresia din decretul florentin conform căreia Fiul purcede de la Tatăl şi de la
Fiul, care însă nu înseamnă altceva decât vechea expresie orientală conform
căreia Fiul purcede de la Tatăl prin Fiul, papei i se refuză autoritatea de a
interveni pentru modificarea elementelor ce ţin de tradiţie şi disciplină,
infailibil itatea papei este negată sau reinterpretată inclusiv de mitropolitul
Vancea la Conciliul Vatican 1 , afirmându-se în schimb infailibilitatea întregului
corp episcopal grupat în cadrul conciliului ecumenic şi se afirmă, de asemenea,
că matrimoniul poate fi dizolvat în caz de adulter. Tot pornind de la această
paradigmă florentină a unirii, autorul a observat că punctele florentine, deşi
expl icate credincioşilor nu sunt puse în aplicare în viaţa spirituală cotidiană:
Fil ioque nu e introdus în crez, papa nu e pomenit la liturghie. Această atitudine
a putut fi păstrată şi consolidată atâta timp cât influenţa directă a papei şi a
Congregaţiei de Propaganda Fide la Blaj era redusă datorită controlului
exercitat de Curtea de la Viena. Autorul observă că această situaţie se schimbă
după întemeierea mitropoliei blăjene la 1 853, când ofensiva Romei este mult
mai puternică, ceea ce a dus la o remodelare a discursului teologica-dogmatic
unit. Acesta a încercat să-şi păstreze tradiţionala atitudine din secolul XVIII,
aj unsă la apogeu în timpul lui Samuil Micu - vezi manuscrisele lui Şuluţiu sau
luările de poziţie ale lui Vancea, însă el se aliniază treptat la cerinţele impuse de
evoluţia dogmei catolice, acceptând în final "corecturile " impuse dinspre
Roma: infailibilitatea papei, indisolubilitatea matrimoniului, etc. - vezi scrierile
lui Dimitrie Caian, Iosif Papp Szilagyi şi deciziile sinoadelor provinciale de
după 1870. Biserica Română Unită se integrează astfel, după două secole de la
unire, universului dogmatic, ecleziologic şi disciplinar catolic. Ea îşi asumă
astfel elementul catolic al identităţii sale care vine să completeze latura
orientală susţinută de ritul şi tradiţia răsăriteană.
Cristian Barta este un istoric al unirii, care completează tradiţia
clericilor uniţi care s-au apropiat de istorie. Prin unele pasaje ale cărţii, el se
remarcă şi ca un apologet al rolului esenţial al Bisericii Unite în dezvoltarea
culturală şi spirituală a românilor transilvăneni, combătând pe alocuri pe unii
istohci o rtodocşi , care au scris în special în perioada comunistă, însă numai în
legătură cu aspectele care sunt parte a analizei principale a cărţii.
Prin tematica aleasă pentru această carte, Cristian Barta este de
asemenea un deschizător de drum pentru alte demersuri viitoare, care să
completeze cercetarea sa, într-un domeniu nou în cadrul cercetări i istoriei
ecleziastice româneşti .
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Ludwig Hertling - ISTORIA BISERICII CA TOLICE, Iaşi, Ed. Ars Longa,
2000

Attila Varga

Lucrarea profesorului Ludwig Hertling intitulată "Istoria bisericii
catolice", apărută pentru prima dată la Berlin, la Editura Morus-Verlag, în
anul 1 967, este, am putea spune, o succesiune de interogaţii profunde care
au dat naştere unei remarcabile reflecţii asupra istoriei bisericii creştine, de
la începuturi şi până în zilele noastre. Autorul nu este un fi losof al istoriei şi
nici nu îşi propune dealtfel să ofere cititorului său un eseu complex pe temă
ecleziastică. Cu o fi neţe academică, care-I caracterizează pe deplin, istoricul
se dezvăluie pe sine ca fi ind un pasionat căutător al timpului pierdut, al
antichităţii creştine cu precădere, acel fabulos timp al începuturilor când
biserica creştină, încă de pe atunci, prin forţa cuvântului divin şi prin
prezenţa spirituală a Învăţătorului ei dumnezeiesc, începea dej a să
cucerească lumea. Pe istoricul Ludwig Hertling îl interesează mult destinul
bisericii pe care vrea să-I şi contemple, interogând în mod amănunţit
trecutul, un trecut care este pentru el o oglindă imensă unde se reflectă
viitorul, acel viitor al Corpului Cristic în legătură cu care mulţi au lansat
întrebări şi răspunsuri, temeri şi speranţe, toate izvorâte din vâltoarea
provocărilor pe care le ridică timpurile noi prin care trecem.
S-a spus adesea că noul mileniu în care tocmai am păşit, sau va fi
creştin, sau nu va fi deloc. Scriindu-şi celebra-i carte de istorie ecleziastică,
autorul lasă să se înţeleagă faptul că se raportează la trecut pentru a putea
creiona o imagine amănunţită în legătură cu ceea ce a fost, iar, pe baza celor
prezentate, lasă cititorului său şansa deosebită de a fi el însuşi vizionar şi de
a putea vedea astfel ce va fi sau ce ar putea să fie. Aşa cum remarca şi
Arnold John Toynbee, în dej a celebrul său " Studiu asupra istoriei ",
evoluţiile şi prăbuşirile civilizaţiilor se aseamănă cu revoluţiile unei roţi,
care au ca şi obiectiv promovarea carului triumfal al unei religii. Autorul
este şi el interesat în ce măsură biserica va triumfa într-o lume aflată într-o
continuă mişcare şi transformare, o lume modernă care schimbă uneori atât
de radical gândurile, concepţiile şi oamenii.
Cartea încearcă să răspundă şi, în ce măsură Biserica se va mai
regăsi pe sine şi rolul ei misionar de a conduce oamenii spre Dumnezeu şi
Hristos, într-o lume în care confortul, globalizarea, tehnologia de vârf şi
individualismul deschid mereu noi şi noi orizonturi, noi religii şi noi idoli.
Va mai reuşi, oare, Biserica să-1 apropie pe om de Creatorul său? Va mai
reuşi să-i menţină aprinse în templul sufletului virtuţile creştine sau omul se
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va plasa în centrul universului; preamărindu-se pe sine, prin forţa minţii şi a
tehnologiei sale, ca fiind atotputernic şi stăpânitor suprem peste creaţie?
Sau, aşa cum spunea şi Mântuitorul însuşi, " când va veni Fiul Omului, va
mai găsi el credinţă pe pământ?" . Autorul se arată ca fiind unul optimist în
această privinţă şi, cu toate că îşi intitulează lucrarea " Istoria bisericii
catolice" , el reflectează asupra bisericii în general, care poate că în noul
mileniu, îşi va regăsi mult dorita unitate pierdută şi va deveni Biserica
Creştină pur şi simplu. Ar fi şansa ei unică de a fi mai puternică şi mai
victorioasă în misiunea sa divină ce i-a fost încredinţată pe acest pământ de
Mântuitorul însuşi.
Lucrarea în sine, fără dar şi poate, este una dintre cele mai valoroase
şi mai accesibile din câte s-au scris până acum, fiind extrem de apreciată în
mediile academice şi ecleziastice, ca dovadă că a fost tradusă în mai toate
limbile de circulaţie internaţională şi chiar în limbile asiatice. Autorul cărţii
a fost un renumit profesor de istorie ecleziastică la Academia Gregoriană
din Roma, cunoscut până la moartea sa, în anul 1 980, pentru studiile sale
consacrate, antichităţii creştine târzii, anterioare schismei. Cartea propune
1 7 capitole, care sunt dispuse cronologic. Astfel, capitolele 1 -4 fac referire
la biserica creştină în antichitate, de la origini şi până la perioada Sfinţilor
Părinţi inclusiv. Se prezintă în mod amănunţit: organizarea administrativă
primară a bisericii, răspândirea creştinismului, primii teologi şi papi,
sacramentele, persecuţiile, monahismul şi primele erezii, dar mai ales
învăţătura şi filosofia primilor părinţi : Augustin, Ieronim şi Ioan Gură de
Aur.
Capitolele 5-9 sunt cele consacrate Evului Mediu, de la migraţii şi
captivitatea din A vignon până la Marea Schismă din 1 054. Autorul
impresionează aici prin multitudinea de informaţii, dar extrem de bine
structurate, care fac trimitere la o serie de aspecte precum : creştinarea
Europei barbare, raportul dintre biserică şi puterea seculară, ordinele
cavalereşti şi monahale, cruciadele, scolastica şi universităţile.
În capitolele 1 0- 1 4, cititorul este invitat să facă o incursiune în
fascinanta perioadă cuprinsă între Reformă, respectiv Contrareformă şi până
în faza premodemă, marcată puternic de influenţa barocului, a curentelor
iansenist şi galican, dar mai ales de conflictele religioase din Războiul de 30
de ani, soldate cu ridicarea Franţei ca mare putere catolică europeană.
Capitolele 1 5- 1 6 zugrăvesc în aceleaşi culori variate viaţa interioară
a Bisericii Catolice, cu realizările şi eşecurile pe care l e-a înregistrat în
contextul politic complex din epoca modernă, marcat de la un capăt la altul
de revoluţia franceză pe de-o parte şi de pontificatele lui Pius al IX-lea,
respectiv Leon al XIII-lea pe de-altă parte. Ultima parte a cărţii, adică
capitolul 1 7, este o deschidere spre contemporaneitate, firul evenimentelor
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mergând de la pontificatele papilor Leon al XIII-lea şi Pius al X-lea până la
conclavul din anul 1 978, în urma căruia, aşa cum se ştie, pentru prima dată
în istoria Bisericii Romane, un ierarh din partea central-estică a Europei este
chemat să fie al 267 urmaş al Sf. Petru. Cartea prezintă, aşadar, toate
ingredientele care o fac să fie una de referinţă, accesibilă şi extrem de uşor
de c1t1t, oferind cu generozitate: istorie evenimenţială, politică
administrativă, personalităţi politice şi ecleziastice marcante, o listă a
papilor, ordine călugăreşti şi cavalereşti, învăţământ catolic, concepte
dogmatice şi de drept canonic, pe care autorul le explică cu o mare măiestrie
pedagogică pentru a fi înţelese chiar şi de cititorii neavizaţi. Bibliografia
generoasă, care este prezentată la sfârşit, este adusă la zi, oferind titlurile şi
cercetările cele mai noi, adresată fiind atât pentru cei care vor să
aprofundeze, dar şi pentru cei care caută să deschidă noi orizonturi, noi
întrebări şi noi cercetări în legătură cu domeniile şi temele care-i fascinează.
Se mai oferă şi o serie de studii care ating multe aspecte particulare, de o
largă informare istorică. Bibliografia oferită spre documentare este în
limbile mari de circulaţie internaţională: italiană, franceză şi germană. Din
păcate autorul pare să nu stăpânească foarte bine realităţile bisericeşti din
spaţiul central-est european, mai ales din secolul al XIX-lea, căci, după cum
se poate observa, nu se oferă nici o indicaţie bibliografică referitoare la
acestea. Nici chiar în cadrul capitolelor cuprinse în carte nu se face nici o
analiză sau vreo trimitere la ţări precum: Cehia, Polonia sau Ungaria, care,
în tot cursul secolului al XIX-lea, aşa cum se ştie, au fost veritabile forţe ale
catolicismului european şi mondial. Aceasta este şi marea carenţă a lucrării,
captivantă dealtfel prin maniera elegantă cu care autorul ei îşi prezintă gama
largă de idei, pe care le-a cules cu atîta tenacitate. El are talentul de a
prezenta cititorului său o structură logică a discursului, captându-1 cu fraze
simple, clare, fără nici un fel de ambiguităţi, căutând să placă şi să se facă
înţeles de către toţi. Aşa cum el însuşi mărturisea, "din multitudinea de
evenimente la care Biserica a fost martoră sau implicată direct, e greu, chiar
imposibil să redai o istorie completă" . Autorul îşi edifică cititorul şi-1
informează foarte bine, având discernământul ca, din desişul de evenimente
şi întâmplări, să le aleagă pe cele mai semnificative. Discursul său istoric
atrage mai ales pentru faptul că reuşeşte să îmbine într-o manieră foarte
elegantă şi atractivă evenimentul istoric cu personalităţile şi conceptele
teologice complexe, făcând astfel din munca sa asiduă o remarcabilă carte
de istorie.
La noi, ea a apărut în anul 200 1 la Editura Ars Longa din Iaşi, sub
îngrijirea şi traducerea prof. dr. Emil Dumea. Poate din exces de zel sau
datorită neînţelegerii suficiente a textului original, traducătorul şi-a arogat
dreptul de a interveni în textul autorului, modificând uşor titlul, oferind
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astfel publicului o variantă mai prescurtată: "Istoria bisericii". Fără dar şi
poate, autorul cărţii este un spirit deschis şi ecumenic, care subscrie pe
deplin la ideea unităţii bisericii, dar el şi-a scris cartea în maniera şi cu stilul
tipic savantului catolic de la Academia Gregoriană, care, ridicat fiind
deasupra evenimentelor istorice, aruncă o privire asupra Europei şi asupra
lumii în general, acolo unde catolicismul s-a întărit şi a început să dea roade.
Hertling pune în centrul atenţiei exclusiv Biserica Romana-Catolică, cu
modul ei caracteristic de a se raporta la alte confesiuni sau la alte realităţi cu
care s-a întâlnit în teritoriile unde s-a implementat atât de bine. Un accent
deosebit a fost pus mai ales pe viaţa interioară a Bisericii, în realitatea de
aici, din acest nucleu, radiind asemenea unor cercuri concentrice şi celălalte
aspecte care caracterizează Biserica Romană în diversele etape istorice prin
care a trecut de-a lungul timpului .
Autorul scrie istoria c atolicismului, insistând foarte mult pe relaţia
Bisericii cu puterea seculară, relaţie care este aşezată între doi poli, între
două capete de pod: Biserica primară, cu spiritualitatea, simplitatea şi
unitatea ei, care este izvorul pentru biserica model, la care cea din
contemporaneitate trebuie să se raporteze neîncetat pentru a putea să rămână
aşa cum trebuie să fie ea mereu, adică Biserica Creştină pur şi simplu unde
să se reflecte acea "Piatră din Capul Unghiului", care este Hristos. Firul roşu
sau puntea care leagă cei doi poli o reprezintă chiar relaţia bisericii cu statul,
cu puterea seculară, precum se amintea mai sus. Istoricul Hertling pune
mare accent pe acest aspect, căci, aşa cum el însuşi mărturisea, "cultura,
economia, războaiele şi strucurile interne ale statului au influenţat activitatea
pastorală a bisericii, iar o istorie pur religioasă este imposibilă, deşi ideea de
bază ar trebui să rămână îngrij irea sufletelor" .
De-a lungul timpului, raportul dintre stat şi biserică a cunoscut
caracteristici diferite. În antichitate, Imperiul roman, ce cuprindea cea mai
mare parte a lumii , era un uriaş aparat administrativ şi militar care a
manifestat, în multe intervale de timp, indulgenţă faţă de biserică. Aceasta
era o celulă distinctă în cadrul sistemului, având prea puţine legături directe
cu autoritatea de stat. Î n Evul Mediu, legăturile cu puterea seculară au sporit
considerabil, biserica reuşind să se insereze mult în structurile politice, la un
moment dat putându-se chiar vorbi despre egalitatea dintre biserică şi stat.
Secolele XV-XVI au adus, aşa cum se ştie, transformarea senioriilor feudale
în state centralizate, în cadrul cărora s-a desfăşurat disputa dintre stat şi
biserică, dintre Papalitate şi Regalitate.
Revoluţia franceză, a însemnat un prag, cel puţin în opinia autorului.
Ea a însemnat sfârşitul Evului Mediu şi începutul Epocii Moderne, aceasta
cu atât mai mult cu cât, pe lângă răsturnarea socială, a avut loc şi dezlipirea
ţărilor americane de lumea lor veche, astfel că istoria care, fusese până
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atunci exclusiv europeană, începe să devină cu adevărat istorie universală.
Se poate spune, consideră autorul, că, prin impactul deosebit pe care 1-au
avut laolaltă atât Aufklarungul cât şi momentul 1 789, finele secolului
XVIII a reprezentat cu siguranţă antecamera modernităţi i. Ce s-a întâmplat
după acest interval de timp nu a fost decât continuarea unui lung şir de
cărora Biserica a trebuit să ia atitudine. Secolul XIX a
bulversări ' în fata
.
fost, între altele şi secolul juriştilor, a fost un secol prea înclinat să schimbe
dreptatea cu legalitatea. Nu se mai pune acum problema dacă statul are sau
nu drept de a emite anumite decrete, este suficient ca ele să rămână în cadrul
constituţional pentru a fi votate. Aşa cum remarcă şi autorul, nu-i de mirare
că, în secolul al XIX-lea, Biserica s-a aflat în conflict deschis sau latent cu
puterea laică, aceasta în majoritatea ţărilor unde partidele alternau mereu la
putere şi unde guvernele erau constituite şi susţinute de către ele. Prin
urmare, în acest interval de timp, în aproape toate statele la care s-a făcut
referire anterior, s-a repetat mai de fiecare dată acelaşi scenariu: dacă
conducerea era luată de un guvern liberal de orientare radicală, Biserica este
lovită din plin, trecându-se la secularizare sau la limitarea libertăţii
învăţământului. Dacă puterea este preluată de un guvern moderat, atunci Sf.
Scaun reuşeşte să încheie cu acesta un concordat, care va fi încălcat de
următorul guvern liberal. Este astfel lesne de înţeles din ce motive Biserica a
subscris spre latura mai conservatoare. Ea a avut nevoie de foarte multă
stabilitate, mai ales în condiţiile în care răbufnirile violente, cu care s-a
confruntat adesea, riscau să-i pună în pericol existenţa. Faţă de marile
provocări ale modernităţii, Biserica a avut un răspuns pe măsură, tocmai
pentru că, de-a lungul timpului, ea a ştiut mereu să se raporteze cu succes la
imperativele momentului, chiar dacă uneori a făcut-o cu foarte multă
hotărâre. Conciliul Vatican 1 şi dogma infailibilităţii, care a trecut în cadrul
dezbaterilor de la Veras la Definibilitas, a reprezentat expresia supremă a
acestei atitudini hotărâte şi de mână forte, prin care Biserica nu doar că a
ripostat cu succes, ba chiar a reuşit să-şi întărească centralismul ecleziastic
şi, împreună cu aceasta, întreaga sa reputaţie morală.
Chiar dacă în secolul următor, Biserica Romană s-a confruntat din
nou cu umbre ale trecutului ei, care au reapărut pe fundalul
contemporaneităţii tulburându-i existenţa - se au în vedere aici deja
obişnuitele oscilaţii ale guvernelor între Kulturkampf şi Modus Vivendi,
sau, cum i se mai spun, oscilaţii între concordat şi ruptură - pe baza
experienţei dobândite de-a lungul timpului, ea Biserica, a reuşit din nou cu
su�ces să se depăşească" atât pe sine cât şi provocările de care a avut parte,
.
pnvmd astfel cu optimism înspre viitor.
Odată cu Conciliul Vatican 2, ea s-a îmbogăţit cu noi structuri care i-au
. să treacă peste disensiunile văzute ca neputinţă de a suporta orice
permis
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autoritate. Studiul omului precum şi răspândirea largă a culturii au îndreptat
atenţia şi asupra bogăţiilor religiozităţii populare, semn al redescoperirii
divinului şi sacrului în societate.
Oferind acest remarcabil periplu în trecut, autorul, aşa cum s-a mai
amintit, dă cititorului său şansa deosebită de a fi un vizionar, de a putea
răspunde cu pertinenţă la întrebările cruciale privind viitorul şi destinul
Bisericii. Astfel, la întrebarea dacă este biserica pe punctul de a cuceri
lumea, nu se poate oferi decât un singur răspuns pragmatic : nu, nu şi dacă
este percepută ca o putere colonială sau imperialistă. Nu a fost şi nici nu va
fi aşa. Nici chiar în Evul Mediu - consideră autorul - ea nu a vrut să
transforme lumea într-un uriaş stat ecleziastic. La fel cum a fost pe vremea
apostolilor, aşa va fi şi în viitor. B iserica va căuta, indiferent de riscuri, doar
să răspândească credinţa oriunde în lume, arătând oamenilor care este calea
care duce la mântuire. Şi apoi biserica de azi, mai este ea oare acea biserică
cu minunile, cu harul şi cu farmecul deosebit pe care l-a avut cândva în
vremea sfinţilor părinţi sau a Marelui Pescar de la Marea Galileii? Va mai
putea găsi ea resursele care s-o facă în continuare victorioasă în faţa
viitorului? Răspunsul este, pe cât de simplu, pe atât de profund : da, biserica
poate învinge mereu, dar numai prin acel şuvoi de iubire dezlănţuit, prin
acea continuă reîntoarcere la Hristos şi la simplitatea bisericii primare, ce
era în comuniune atît de armonioasă cu Mântuitorul şi cu Dumnezeu însuşi .
Întâi de toate însă, biserica are nevoie de un pas făcut înainte, un pas poate
mic în aparenţă, dar atât de mare pentru credinţă, căci, după cum remarca
însuşi Papa Ioan Paul al II-lea, pentru a contempla la lumina credinţei
Porţile Eternităţii, trebuie ca noi cu toţii, să trecem întâi şi întâi pragul
speranţei . . .
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Horatiu Bodale
,

Prezenta iezuitilor în ceea ce numim Europa politice-culturală şi
·
economică, se face pr�gnant simţit încă din Evul Mediu din epoca lui Carol
Quintul. Desigur această prezenţă se înscrie în linia generală de implicare a
bisericii catolice în viaţa societăţilor europene, deosebirea între Societatea
lui Isus şi alte ordine călugăreşti constând în faptul că această implicare se
face programatic şi structural şi nicidecum individual.
Există nenumărate exemple ale influenţei unor călugări asupra
politicii europene şi aici ne putem referi la capucinul Francois Le Clerc du
Tremblay, "eminenţa cenuşie" a cardinalului Richelieu, carmelitul Domingo
de Jesus Maria care a s:: o alizat consiliul de război în sprij inul lui Johann
Tzerclaes conte de Tilly şi a lui Maximilian al Bavariei înainte de bătălia de
la Dealul Alb, de la începutul Războiului de treizeci de ani sau franciscanul
Cistobal de Roj as considerat cel mai important ecumenist catolic al
secolului XVII. Toţi aceştia au avut o mare importanţă pentru istoria bisercii
contopită în marea istorie a umanităţii, dar importanţa lor este limitată în
spaţiu şi timp, în timp ce importanţa iezuiţilor transcende prin secole,
altemând binenţeles perioade de înflorire cu cele de decădere, dar având
continuitate în exprimare şi supravieţuind "vremurilor" .
Acest preambul al recenziei are ca scop să lămurească necesitatea
existenţei unei lucrări istorice de proporţii care să se preocupe de evoluţia
Societăţii lui Isus, de la apariţia sa în 1 540 şi până în epoca contemporană.
Tocmai acest lucru şi-1 propune William Bangert, să întocmească o lucrare
cuprinzătoare sub aspectul cumulului de informaţie, dar în acelaşi timp
relativ restrânsă din punct de vedere cantitativ şi când spunem relativ, ne
referim la 775 de pagini. După cum mărturiseşte însuşi autorul, lucrarea de
faţă se doreşte eminamente introductivă fiind concepută să fie cuprinsă în
limitele unui singur volum şi totuşi reuşeşte să evite exhaustivitatea.
Autorul leagă evoluţia iezuiţilor de contextul istoric general, pornind
de la războaie şi diplomaţie şi ajungând la epiddnii şi foamete, observaţia
mea fiind aceea că nu de puţine ori iezuiţii au influenţat contextul istoric
general, prin implicarea lor în declanşarea războaielor sau în negocierile
diplomatice în diverse situaţii.
Lucrarea se împarte în opt mari capitole a căror prezentare se face
cronologic începând cu capitolul dedicat vieţii şi activităţii întemeietorului
ordinului Ignaţiu de Loyola, cu referiri directe la perioada de dinainte de
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înfiinţare şi contextul politico-religios în care s-au pus bazele Societătii în
1 540 şi încheind cu un capitol dedicat secolului XX, cu orientarea ordi�ului
spre implicarea socială de după a XXXIII-a Congregaţie Generală din 1 98 3 .
Celelalte şase capitole au fost împărţite în funcţie d e principalele
zone unde au activat iezuiţii, această metodă având meritul de a evita riscul
unei aprecieri generale prea simplificate, precum şi pe acela de a ilustra în
fiecare moment complexitatea experienţei Societăţii lui Isus.
Pentru formarea unei imagini generale asupra conţinutului lucrării de
faţă enumerăm în ordinea numerotării cele opt capitole: Fondatorul şi
moştenirea sa ( 1 49 1 - 1 5 56), Orizonturi din ce în ce mai largi ( 1 556-1 5 80),
Dezvoltare rapidă şi noi iniţiative ( 1 5 80- 1 6 1 5), Provocările noilor
hegemonii culturale şi politice ( 1 6 1 5- 1 687), Confruntarea cu epoca raţiunii
( 1 687- 1 757), Exilul, suprimarea şi reînfiinţarea ( 1 757- 1 8 1 4), Adaptarea Ia o
nouă ordine politică, socială şi colonială ( 1 8 1 4- 1 9 1 4), Secolul XX. La final
lucrarea cuprinde o serie de anexe cu lista generalilor şi a congregaţiilor
generale, bibliografia selectivă, bibliografia suplimentară pentru a doua
ediţie din 1 986 şi indice de nume.
Deşi autorul şi-a dorit să fie concis şi să urmărească evenimentele
unitar, în anumite cazuri nu a reuşit să delimiteze strict evenimentele, un
exemplu în acest sens fi ind încercarea unor iezuiţi din timpul generalului
Claudio Acquaviva de a schimba radical Constituţiile Societăţii, încercare
cu repercusiuni atât la Roma cât şi în Spania, autorul tratând acest subiect
atât în secţiunea dedicată generalilor de Roma cât şi în cea dedicată Spaniei,
ceea ce a dus Ia o relativă disipare a acestui episod, sub aspect istoriografic.
Exemplele ar mai putea continua, dar în ciuda acestui minus metodologie
lucrarea îşi menţine cursivitatea şi logica evenimenţială.
O altă observaţie Ia adresa lucrării este aceea că deşi şi-a dorit o
lucrare concentrată informaţional, Bangert nu a vrut ca aceasta să devină o
sinteză, ori tocmai acest lucru se întâmplă în primele două capitole când
tratează absolut rezumativ şi concluziv, activitatea lui Ignaţiu de Loyola şi
activitatea din primii ani ai Societăţii, mărturisind că aceste subiecte au fost
abordate în alte lucrări. Observaţia mea este aceea că deşi s-a mai scris pe
aceste teme, un subiect complex şi continu aşa cum este subiectul lucrării de
faţă nu poate omite sau trece cu vederea anumite aspecte, fără riscul de a
deforma într-o măsură mai mare sau mai mică adevărul istoric.
Constrâns şi de limitele de spaţiu, motiv nu întru-totul j ustificativ,
William Bangert a omis o serie de iezuiţi importanţi precum şi unele dintre
realizările sau eşecurile iezuiţilor. Astfel au fost omişi cehul Jiri David,
autorul primului volum pentru Europa Occidentală de studiere a limbii ruse,
Giuseppe Brassanelli, artist din Reducţiunile din Paraguay, Girolamo
Saccheri, matematician italian vestit pentru schiţele sale de geometrie neo444
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euclidiană, George Tyrell, scrii tor irlandez, arhitectul Lorenzo Tristano,
scolasticul Domenico Zipoli, compozitor de muzică barocă. Dintre misiuni le
importante ale iezuiţilor au fost omise: numirea lui Manuel Femandes în
Consiliul de Stat al Portugaliei, misiunea lui Paolo Casati pe lângă regina
Cristina a Suediei sau prezenţa lui Odon Pigenat la sesiunile Conseil des
seize, înainte de convertirea regelui Henric al IV -lea.
O ultimă observaţie este aceea că deşi îşi doreşte să se ocupe de toate
zonele globului unde au activat sau activează iezuiţii, autorul neglij ează
regiuni precum Siria, Liban, Australia sau lndochina acolo unde iezuiţii au
desfăşurat o febrilă activitate misionară, pe care autorul o trece doar sumar
în revistă, ca şi diverse zone din America Latină.
Trecând peste toate aceste observaţii inerente unei lucrări de asemenea
amploare, meritul incontestabil este acela de a crea din perspectiva istoricului
cu o metodologie practică şi cuprinzătoare, o imagine generală, o hartă istorica
geografică, pe care sunt zugrăvite: descoperirile geografice, invenţiile şi
inovaţiile tehnice, lucrările ştiinţifice, fundamentările educaţionale,
misionarismul catolic şi interpretările dogmatice novatoare, activităţile
comerciale, acţiunile politica-diplomatice toate acestea datorate iezuiţilor şi
aflate permanent într-o continuitate alternantă, crescătoare-descrescătoare, a
cărei linie s-a întrerupt, doar pentru a reapărea mai târziu putrenic conturată.
Toate aceste lucruri sunt surprinse foarte bine în cartea lui William Bangert,
autorul îmbrăcându-le în mantia logicii evoluţionismului, ceea ce conferă
plăcerea lecturii şi a descoperirii imediate. Totodată cartea este un ideal
instrument de lucru pentru toţi cei interesaţi de cercetarea nu doar a istoriei
iezuite dar şi a bisericii catolice, în general.
O remarcă în plus ar fii aceea că autorul reuşeşte să se distanţeze atât
de istoriografia naţională a diverselor state în care de-a lungul secolelor
iezuiţii au avut o mare influenţă şi unde mentalitatea colectivă respinge ca
element negativ Societatea lui Isus, precum în America de Sud sau parţial în
Franţa şi Belgia, dar de asemenea se distanţează de istoriografia pro-iezuită
din sânul bisericii catolice, ceea ce conferă obiectivitate lucrării.
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FILE NOI Î N MONOGRAFIA FOLCLORULUI RODNEAN
Emil Bălăi

Când, cu aproape un an în urmă, semnalam apariţia lucrării Folclorul
Vâii Rodnei Partea 1 (Editura " George Coşbuc" , Bistriţa, 2002), socoteam
acea carte ca pe o primă materializare a unor strădanii de peste trei decenii
ale profesorului rodnean Liviu Păiuş de culegere în teren şi de comentare
avizată a folclorului literar din Valea Rodnei . Iată că încrederea pe care o
exprimam cu acel prilej în continuarea tentativei curaj oase a folcloristului în
cauză de realizare a unei monografii a folclorului literar al zonei noastre se
dovedeşte îndreptăţită prin publicarea de curând a unei noi lucrări de pro fi l :
Lacrimi ş i durere. Folclor de rcizboi, (Editura " George Coşbuc " , Bistriţa,
2003). Noua carte valorifică scrieri în versuri ale unor soldaţi rodneni din
cele două războaie mondiale, care au mai putut fi recuperate de la familiile
acestora şi salvate de la uitare prin strădania cercetătorului rodnean.
Volumul cuprinde un studiu introductiv al autorului (Folclorul
războiului şi al ccitciniei), urmat de " creaţiile" soldaţilor de atunci : din
primul Război mondial ( 1 8 scrisori în versuri, 35 de jurnale în versuri şi 1 9
jurnale scrise în prizonierat) şi din al doilea Război mondial (8 scrisori în
versuri).
În studiul introductiv, autorul pune în discuţie terminologia utilizată
de diferiţi autori ( " cântece de cătănie şi război" - încadrate la capitolul
"
" Doine de Ion Pop Reteganul, Ştefan Muntean, Ligia B ârgu-Georgescu;
"
"
" folclorul taberei militare -Alexandru Dobre; " lirică militară şi de război 
Ovidiu Bârlea), încadrând în folclorul despre cătănie şi război trei tipuri de
piese folclorice: lirica măruntă, S'Crisorile în versuri şi jurnalele din
prizonierat. Cu îndreptăţire, el încadrează aceste creaţii folclorice în
categoria liricului, prin " gama largă de sentimente pe care autorul popular le
îmbracă în forma poeziei " .
În ciuda faptului că aceste creaţii în versuri au fost ancorate în viaţa
colectivităţii doar în momentele istorice care le-au generat, cuprinzând
destule episoade puţin realizate estetic, şi, mai mult, deşi li se contestă
caracterul anonim (căci ele poartă semnăturile unor Gherasim Cotu, Ioan
Grapini, Samson Pioraş, Dănilă Guşă, Haşmil Vi lischi, Emil Vi lischi,
Maftei Cârdan), credem şi noi că ele întrunesc trăsături le unei specii
folclorice distincte.
P entru feciorii de ţăran chemaţi la oaste viaţa spirituală era una
eminamente folclorică şi religioasă; tradiţia folclorică era pentru mulţi dintre
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ei unicul mod de viaţă cunoscut şi acceptat. Ei nu au conştiinţa actului
creator, nu simt nevoia originalităţii, reluând adeseori formule şi motive
caracteristice altor specii lirice folclorice de pe întreg cuprinsul românesc:
doinele de dor şi j ale, de cătănie, de înstrăinare, etc. Accentele lirice
prezente în aceste scrisori şi jurnale în versuri sunt însă dramatice şi
complexe.
Trimişi să poarte războaie în Italia, Muntenegru, Bosnia, Galiţia ori
în îndepărtate ţinuturi ruseşti, autorii scrisorilor dau glas, cu mij loace
specific folclorice, sentimentelor de dor, jale, înstrăinare, revoltă şi protest,
dar şi, mai rar, unor muguri de speranţă. Creaţiile lor, fără să aspire la rangul
de capodopere, sunt şi ele dovezi ale spiritului creator românesc. Ele
exprimă cu sinceritate sentimente intense şi profunde: dorul faţă de satul
părăsit, socotit adevărat paradis terestru, faţă de familia rămasă departe şi
fără sprij inul unor braţe tinere, faţă de mândruţa îndurerată, faţă de plugul şi
coasa schimbate pe puşcă şi tun, precum şi lacrimile şi durerea pentru
condiţiile specifice înfruntărilor de pe câmpurile de luptă din ţări străine şi
îndepărtate. Adeseori, aceste sentimente conving nu numai prin autenticitatea
confesiunii lirice, ci şi prin valoarea estetică de necontestat: " De n-aş şti cu
pana scrie, 1 Aş muri în bătălie, 1 Nu de puşcă, nu de tun, 1 C-aş muri de dor
nebun" ori Neagră-i, neagră pădurea, 1 Mai neagră inima mea; 1 Negru-i, negru
"
codruţu, 1 Mai negru mi-i sufletu " .
Scrisoarea în versuri şi jurnalul în versuri, ca specii ale folclorului de
război, sunt deci nişte categorii aparte ale liricii populare: nefiind însoţite de
melodie, ele trăiesc şi sunt receptate ca poezie lirică scrisă şi citită, dar care
respectă canoanele folclorului, înscriindu-se cu drepturi depline în această
enciclopedie poetică vie a vieţii populare.
Aplecându-se iarăşi, cu interesul, respectul şi priceperea cuvenite,
asupra unui segment aparte al folclorului din Valea Rodnei, cercetătorul
Liviu Păiuş mai face un pas spre întregirea acelei promise monografii a
folclorului din acest vechi ţinut românesc.
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