Despre biserică și școală în anul Marii Uniri
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Am ales să fac o comunicare cu acest titlu1, pentru că cele două instituții au avut o contribuție majoră în drumul făcut de națiunea română din Transilvania spre împlinirea idealului Marii Uniri. Biserica,
prin credincioși, „mădulare fiecare în parte”, este Trupul Mântuitorului. Ea este Împărăția lui Dumnezeu
într-o lume terestră, nedesăvârșită, lume care din secolul al XVIII-lea tinde să se centreze pe făptură, depărtându-se de Creator. Nu aspectele religioase ne interesează însă, în primul rând, ci poziția Bisericii în
problematica națională. Un principiu, devenit adevăr istoric la începutul secolului al XX-lea, este autodeterminarea națiunilor. Popoarele, devenite națiuni, își revendică deplina viață națională, în cadrul unui stat
național. Așadar, ce și cât au făcut bisericile românești din Transilvania în această direcție? Care a fost starea
învățământului în limba română în anul 1918?
Biserica Ortodoxă își avea sediul Mitropoliei la Sibiu, fiind organizată în conformitate cu „Statutul organic”, adoptat în anul 1868. În administrarea ei se aplica principiul sinodalității. Legea IX/1868 îi recunoștea
autonomia, însă monarhul avea drept de inspecție supremă, prin guvernul regesc. Parohiile ortodoxe din
comitatul Bistrița-Năsăud făceau parte din Protopresbiteratul Bistriței, care depindea direct de Arhiepiscopia Transilvaniei; în anul 1914 protopresbiteratul avea 22 parohii matre și 24 filii.
În anul 1918, mitropolit al Bisericii Ortodoxe din Transilvania era Vasilie Mangra. Implicat în mișcarea
națională, cu merite incontestabile în perioada Memorandului, Vasilie Mangra (1850-1918) va adopta o poziție dizidentă în Partidul Național Român, pentru a se înscrie mai apoi, în anul 1910, în Partidul Național
al Muncii, partid condus de contele Ștefan Tisza. O carieră politică discutabilă, care poate indica un intelectual decis să răzbească fără prea multe frământări de conștiință spre vârful societății. Politică și religie,
lumesc și divin, aceștia sunt polii de care a fost atras și între care a pendulat Vasilie Mangra. În anul 1900,
Vasilie Mangra a fost ales vicar episcopesc la Oradea, episcop al Aradului în 1902 – alegere neconfirmată de
monarh – arhiepiscop și mitropolit al Bisericii Ortodoxe din Transilvania de la jumătatea anului 1916; confirmat de suveran în luna septembrie 19162. Taxat ca trădător în presa națională, Vasilie Mangra a condus
Mitropolia Transilvaniei în cea mai grea perioadă din întreaga ei existență de până atunci, în climatul politic
tensionat provocat de intrarea României în războiul împotriva Austro-Ungariei.
La Sinodul arhidiecezan din luna mai 1918, Consistoriul arhidiecezan ca senat bisericesc a prezentat o
dare de seamă pe ultimii doi ani, insistând asupra consecințelor ofensivei armatei române în Transilvania,
de la sfârșitul lunii august-începutul lunii septembrie 1916. Situația din Arhiepiscopia Transilvaniei era
următoarea: 92 de preoți ortodocși dispăruseră odată cu retragerea armatei române, 45 de preoți au fost
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arestați de către autoritățile austro-ungare, iar 97 au fost internați. De asemenea, un număr însemnat de
credincioși fuseseră reținuți, arestați sau internați. Din mai multe biserici se confiscaseră documente, printre
care și cărți de cult. În Protopresbiteratul Trei Scaune credincioșii ortodocși din mai multe comune au fost
obligați să treacă la altă confesiune. Pentru acest lucru trebuia întocmit un raport special. În urma intervenției Consistoriului arhidiecezan pe lângă ministrul de culte și instrucțiune publică, fuseseră eliberați 64 de
preoți, dintre cei internați. La data raportului, în mai 1918, se mai aflau internați la Sopron sau în alte părți
din Ungaria 33 de preoți. Dintre cei 45 de preoți arestați, mai erau deținuți 16. Între timp, din cei dispăruți
în 1916 se reîntorseseră șase, care au fost și arestați. Patru dintre aceștia fuseseră puși în libertate după patru
luni. Unul fusese condamnat la 2 ani și 6 luni închisoare, iar celălalt fusese internat la Sopron3.
Biserica Greco-Catolică a fost ridicată la rangul de mitropolie în anul 1853. Mitropolia de Alba Iulia și
Făgăraș avea sediul la Blaj, depinzând direct de Sfântul Scaun; avea trei episcopii: Oradea, Gherla și Lugoj.
În luna ianuarie 1918, după 23 de ani de păstorire, s-a stins arhiepiscopul și mitropolitul Victor Mihályi de
Apșa. Până la alegerea și confirmarea noului mitropolit, fapt care se va dovedi cu neputință în anul 1918,
deciziile mai importante vor fi luate de plenul episcopilor greco-catolici, prezidat de episcopul de Oradea,
Demetriu Radu, în calitate de senior al episcopilor uniți.
În comitatul Bistrița-Năsăud românii erau majoritar greco-catolici. Vicariatul Rodnei, constituit încă din
anul 1786, reunea parohiile greco-catolice, 38 la număr, din regiunea fostului regiment de graniță. Sediul vicariatului era la Năsăud. Alte 16 parohii din jurul Bistriței formau Protopopiatul greco-catolic Bistrița4. Atât
Vicariatul Rodnei cât și Protopopiatul greco-catolic Bistrița se subordonau Episcopiei Gherla. Noul episcop
de Gherla, Iuliu Hossu, a fost instalat în decembrie 1917. El s-a născut la 30 ianuarie 1885 în Milaș, azi localitate în județul Bistrița-Năsăud. Activitatea sa din anul 1918 este și unul dintre scopurile demersului de față.
Ierarhii ortodocși sau greco-catolici din Transilvania au fost puși în fața unor realități istorice pe care nu
aveau cum să le determine, dar față de care s-au simțit obligați să-și precizeze poziția, prin diverse acte și
circulare: începutul războiului declarat de Austro-Ungaria în 1914, intrarea României în război în anul 1916,
rechiziționarea clopotelor etc. Nu este subiectul lucrării de față a face judecăți de valoare în probleme atât
de delicate. Declarațiilor de fidelitate față de „patrie” nu le vom acorda mare atenție. Ne vom mărgini la
faptele mai importante din anul 1918, în care a fost implicată Biserica. Ele au o semnificație națională. Unele
dintre acestea au fost comune celor două biserici. De exemplu: controlul preventiv prin comisari guvernamentali și desființarea școlilor confesionale românești din zona de graniță.
Biserica Unită a fost nevoită să ia poziție în anul 1918 în problema „autonomiei catolice”, a preparandiilor și liceelor românești, precum și a școlilor primare amenințate de decizia lui Albert Apponyi de constituire a „graniței culturale”. Biserica Ortodoxă era încă și mai amenințată de tăvălugul etatizării școlilor confesionale, majoritatea celor vizate de această măsură aflându-se în Arhiepiscopia Transilvaniei. Subordonarea
școlilor populare față de biserică a răspuns cerințelor unui învățământ în limba română, bazat pe morala
creștină. Acestea sunt și temele mai importante care fac obiectul comunicării de față. Să mai menționăm că
guvernul Wekerle avea pregătit, în toamna anului 1918, un proiect de înființare a unei episcopii ortodoxe
maghiare!
Autonomia bisericilor românești
a. Autonomia catolică. Proiectul de lege în acest sens îi aparține ministrului de culte și instrucțiune publică Albert Apponyi, în linii mari fiind cunoscut de episcopii greco-catolici, care au luat o primă poziție
într-o conferință ținută în 22-23 august 1917. Proiectul ministerial a fost publicat în nr. 1 din 3 ianuarie 1918
al ziarului Unirea din Blaj, unde se făcea remarca că: „de biserica noastră nu se pomenește nimic. E pur și
simplu absorbită în cadrele autonomiei catolice”. Proiectul de lege garanta autonomia Bisericii Catolice din
Ungaria, cu menținerea dreptului de patronat al statului, dreptul de a dispune în probleme religioase, școlare și de avere etc. Pentru exercitarea autonomiei urma să ia ființă un organism autonom etc.5
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Sinodul Arhidiecezan. Raportul Consistoriului Arhidiecezan plenar, în „Telegraful Român”, LXVI, nr. 53 din 15/28 mai 1918.
Vezi pe larg sub semnătura autorului, în „Revista Bistriței”, XXI/2, 2007, Biserica în perioada comitatului Bistrița-Năsăud
(1876-1918).
Autonomia catolică, în „Unirea”, XXVIII, nr. 1 din 3 ianuarie 1918.
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Chestiunea autonomiei Bisericii avea o istorie de câteva decenii, timp în care se ținuseră congrese pe
această temă. La congresele din 1870 și 1897, Mitropoliei de Alba Iulia și Făgăraș îi fuseseră repartizate 23
de mandate de deputați, care trebuiau să participe la dezbateri alături de delegații Bisericii Catolice din
Ungaria. Se subînțelegea astfel o unitate a catolicismului din Ungaria, indiferent de nuanțe, în mod real o
subordonare a Bisericii Unite față de catolicismul maghiar. Episcopii greco-catolici s-au abținut însă de la
colaborarea cu clerul catolic maghiar pe această temă, mitropolitul Victor Mihályi de Apșa declarând că o
eventuală colaborare ar reprezenta o renunțare de facto la drepturile Bisericii Unite, la autonomia și independența ei. Însă într-o comisie însărcinată cu elaborarea proiectului de autonomie catolică fusese cooptat
în 1912 și episcopul greco-catolic Vasile Hossu6.
Proiectul legii autonomiei catolice, înaintat parlamentului la cumpănă de ani, nu făcea deosebire între
catolicii de rit latin și cei de rit grec, după părerea arhiepiscopului maghiar Ioan Csernoch. Mai mult, Csernoch, primat al Ungariei, declara presei la jumătatea lunii ianuarie 1918 că: „despre o autonomie românească separată nici nu voim să auzim”. Autonomia nu putea fi motivată pe baza ritului, astfel că era în interesul
Mitropoliei de Alba Iulia și Făgăraș „să fie încopciată autonomiei catolice”7.
În luna ianuarie 1918 a murit mitropolitul greco-catolic Victor Mihályi de Apșa. La întrunirea episcopilor greco-catolici de la Blaj, din 25 ianuarie 1918, prilejuită de înmormântarea mitropolitului, s-a
adoptat o rezoluție față de proiectul ministrului Apponyi cu privire la autonomia catolică. Atitudinea
episcopilor români era binecunoscută, ea rămânând nemodificată, imperativul fiind: „autonomie proprie
și separată pe seama bisericii greco-catolice românești”8. În fapt, poziția fusese exprimată în 4 decembrie
1917, la înscăunarea episcopului Iuliu Hossu; episcopii români nu erau de acord ca biserica românească
să fie încadrată așa-zisei autonomii catolice. Cu ocazia întrunirii din 25 ianuarie 1918 de la Blaj s-a decis și
întocmirea unui memoriu în cauză, care să fie prezentat suveranului, dar în care să fie expuse și celelalte
revendicări ale Bisericii Greco-Catolice. Memoriul a fost înmânat împăratului de către episcopul senior
Demetriu Radu, primit în audiență în martie 1918. În luna aprilie 1918, presa din Budapesta aflase că
documentul ajunsese deja pe masa ministrului Apponyi. Pe lângă problema autonomiei catolice, revendicările clerului român, așa cum au fost trecute în memoriu, au fost: reîncorporarea parohiilor românești
cuprinse în Episcopia de Hajdudorog, rezolvarea favorabilă a chestiunilor școlare (licee, preparandii și
școli populare confesionale românești), finanțare din partea statului asemeni celorlalte confesiuni din Ungaria și anularea ordinului ministerial nr. 4000/1917 care interzicea circulația bunurilor imobile în absența
unui acord al autorităților9.
Sinodul pentru alegerea noului mitropolit de Alba Iulia și Făgăraș a fost convocat la Blaj, în 9 mai 1918.
În scrisoarea trimisă episcopului senior Demetriu Radu, la 26 aprilie 1918, ministrul de culte și instrucțiune
publică Albert Apponyi îi scria că împăratul a aprobat alegerea noului mitropolit, rezervându-și dreptul
de numire. Pentru conducerea procesului electoral, Apponyi i-a numit pe Gabriel Ungron – consilier de
stat, comisar regesc pentru Ardeal – și pe Iosif Siegescu – prelat papal, consilier aulic, deputat și profesor
universitar10. Aleșii sinodului electoral din 9 mai au fost următorii: 1) Vasile Suciu, vicar capitular în Blaj, 74
voturi 2) Iuliu Hossu, episcopul Gherlei, 58 voturi 3) Traian Valeriu Frențiu, episcopul Lugojului, 49 voturi.
Cei doi comisari regești au luat act de rezultatul alegerii, urmând să raporteze împăratului Carol al IV-lea,
care urma să numească pe unul dintre cei trei aleși în sinod. Sinodul din 9 mai a validat și un manifest, care
poartă semnătura mai multor protopopi, un adevărat program al Bisericii Unite, căruia comisarii regești
i-au refuzat însă citirea în adunarea de alegere a noului mitropolit; totuși a fost alăturat actelor sinodului11.
Manifestul sinodului din 9 mai 1918 de la Blaj, Dorințele clerului român unit, era „un energic protest împotriva tuturor încercărilor de a umili biserica noastră prin știrbirea drepturilor ei câștigate și păzite cu sfințenie de înaintași”. De asemenea, manifestul era și o chemare la înfăptuirea operei de renaștere a bisericii. În

Zenovie Pâclișanu, Atitudinea noastră în chestia autonomiei catolice, în „Unirea”, XXVIII, nr. 3 din 12 ianuarie 1918.
Declarațiile primatului bisericii latine Ioan Csernoch; Autonomia catolică și conferința episcopilor latini, în „Unirea”, XXVIII, nr. 3
din 12 ianuarie 1918.
8 A patra conferință episcopească, în „Unirea”, XXVIII, nr. 6 din 26 ianuarie 1918.
9 La treptele tronului, în „Unirea”, XXVIII, nr. 24 din 13 aprilie 1918.
10 Epistola convocătoare a Sinodului mitropolitan-electoral de Alba Iulia și Făgăraș, în „Unirea”, XXVIII, nr. 27 din 27 aprilie 1918.
11 Alegerea de mitropolit, în „Unirea”, XXVIII, nr. 30 din 14 mai 1918.
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fapt, documentul reiterează în primele cinci puncte, „chestiunile de viață ale bisericii” în relațiile cu statul:
1. Păstrarea autonomiei și independenței Mitropoliei de Alba Iulia și Făgăraș, așa cum a fost recunoscută prin bula Eclesiam Christi din 1853, legea XXXIX/1868, și a reglementărilor interne ale Bisericii
Unite.
2. Revizuirea bulei papale Christifideles Graeci, care integrase 46 de parohii românești Episcopiei de
Hajdudorog.
3. Alegerea mitropolitului conform condițiilor din actul de unire cu Roma din anul 1698.
4. Mitropolitul nou ales și episcopii sufragani să lucreze pentru „mântuirea” școlilor greco-catolice și a
preparandiilor acuzate de atitudine nepatriotică.
5. Finanțare de la buget adecvată, asemeni celorlalte confesiuni din Ungaria.
Punctele 6-11 din manifest se refereau la probleme interne12.
Legea privind autonomia Bisericii Catolice din Ungaria, înaintată de Albert Apponyi parlamentului, nu
era însă pe primul loc în cadrul dezbaterilor dietale din anul 1918. Pe locul întâi a fost proiectul legii electorale, în numeroasele variante susținute de actorii politici. Intervenind și vacanța parlamentară, ea nu a putut fi adoptată până la sfârșitul războiului, chiar dacă fusese constituită o comisie specială pentru studierea
proiectului. Rămâne ca o acțiune insidioasă a guvernului ungar, într-o acțiune totuși de lungă durată, de a
subordona Biserica Unită catolicismului maghiar.
Un alt proiect de lege înaintat de ministrul de culte și instrucțiune publică în luna decembrie 1917 a fost
cel al executării gradate a legii XX/1848. Era vorba de finanțarea bisericilor recepte prin bugetul de stat. Bisericilor românești, ortodoxă și greco-catolică, nu le erau prevăzute nicio finanțare de la bugetul statului. Nu
se făcea niciun fel de referire la ele în proiectul de lege a lui Apponyi. La 28 martie 1918 toți cei trei ierarhi
ortodocși, Vasilie Mangra, Ioan Papp și Miron Cristea, primiți în audiență, au înaintat ministrului Apponyi
adresa Consistoriului mitropolitan cu privire la legea XX/1848, pe care acesta a promis că o va studia.
b. Supravegherea Bisericii Ortodoxe prin comisari guvernamentali
O știre aparent anodină publicată în Telegraful Român din 3/16 mai 1918 informa că fostul ministru de
culte și instrucțiune publică Albert Apponyi numise comisari guvernamentali la sinoadele eparhiale. Emil
Petrichevich Horváth, fost comite al Târnavei Mari, comisar guvernamental în chestiunea școlilor confesionale din zona culturală, fusese însărcinat să exercite dreptul de supremă inspecție al monarhului pe lângă
sinodul arhidiecezan din Sibiu. La sinodul din Episcopia Aradului a fost numit comitele suprem al orașului
regesc Arad, Béla Barabás, iar la cel din Caransebeș comitele suprem Olivier Eőttevényi. Știrea fusese publicată în toiul conflictului ce avea să-l iște decizia lui Apponyi.
Sinodul arhidiecezan s-a deschis în 16 mai 1918 cu un cuvânt al arhiepiscopului și mitropolitului Vasilie
Mangra. Printre altele, ierarhul a pledat pentru armonie între Biserică și Stat, susținând că modul în care se
exercita dreptul de supremă inspecție al monarhului, conform legii IX/1868, nu era în competența sinodului să-l judece. Vasilie Mangra era deja în posesia ordinului ministerial nr. 4919 din 7 mai 1918, prin care i
se aducea la cunoștință că pentru sinodul din Arhidieceza Ortodoxă a Transilvaniei Apponyi îl numise pe
Emil Petrichevich Horváth drept comisar guvernamental. Nu a înștiințat personal sinodul, preferând să
ceară telegrafic revocarea ordinului. Abia după declarațiile comisarului Horvath, din 13 mai 1918, privind
misiunea încredințată, mitropolitul Mangra a prezentat sinodului ordinul ministerial; l-a considerat confidențial, de aceea a și intervenit pentru anularea lui.
Declarația lui Mangra a fost dezbătută în ședința din după-amiaza zilei de 15 mai. Comisia organizatoare a sinodului a constatat că prin numirea comisarului s-a introdus un mod nou de exercitare a dreptului
monarhic de supremă inspecție, neuzitat până atunci. Inovația era jignitoare și fără nicio motivație serioasă.
Chiar dacă ministrul Apponyi recunoștea formal autonomia Bisericii, atribuțiile date comisarului reveneau
de drept președintelui sinodului. Astfel, comisarul avea căderea de a îndruma la ordine și de a dizolva sinodul, fără să ia în calcul dacă arhiepiscopul și-a îndeplinit sau nu datoria. În acest mod, se viola autonomia
bisericii și se submina autoritatea capilor acesteia.

12 Dorințele clerului român unit, în „CULTURA CREȘTINĂ”, VII, nr. 10 din 25 mai 1918. Vezi manifestul sinodului și în

„Unirea”, XXVIII, nr. 31 din 18 mai 1918.
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Comisia organizatoare a propus sinodului să ia act „cu plăcere” de pașii făcuți de arhiepiscop, iar sinodul să ceară guvernului revocarea ordinului lui Apponyi; dacă acest lucru nu s-ar întâmpla, sinodul să
prezinte afacerea împăratului. Abia la punctul a treilea, ce va face practic sinodul până la primirea unui răspuns, s-au ivit divergențe. Propunerea făcută de Aurel Vlad era ca sinodul să se declare în permanență, însă
să își suspende ședințele, autorizând totodată pe arhiepiscopul Mangra să-i convoace pe membrii acestuia
la momentul potrivit. O a doua propunere, a lui Arseniu Vlaicu, era ca primele două puncte să fie primite,
iar al treilea să se omită. Votarea nominală pentru punctul al treilea a dat câștig de cauză părerii lui Aurel
Vlad; însă arhiepiscopul Mangra a declarat că nu aderă la votul majorității și nu-l poate consacra ca pe o
hotărâre a sinodului. De aceea, a concluzionat că rezoluția votată nu se va pune în executare.
La ședința sinodului din 16 mai 1918 au fost prezenți doar 13 deputați, 7 erau în concediu, iar 38 absenți
nemotivat. Ca urmare, arhiepiscopul Vasilie Mangra a declarat că pe cei absenți nemotivat îi consideră ca si
când și-ar fi depus mandatul. A declarat închisă sesiunea sinodului arhidiecezan13. Acțiunea mitropolitului
Mangra, așa cum va fi argumentată mai târziu, ține de subtilități juridico-procedurale: ministrul de culte și
instrucțiune publică nu trebuia să-i trimită o notificare confidențială arhiepiscopului, ci să înștiințeze oficial
Biserica Ortodoxă ca instituție; comisarul trebuia să fie numit de guvern, ca emisar al monarhului, în niciun
caz trimis al ministrului de resort. Apoi, chiar dacă o parte, recte ministrul Apponyi, încălcase termenii procedurali, sinodul nu se putea deroba de misiunea ce-i revenea. De aceea, boicotul aleșilor în sinod era la fel
de condamnabil.
Sinodul eparhial din Arad s-a deschis duminică 12 mai 1918, fiind prezent comisarul guvernamental
Béla Barabás, însoțit de Ioan Brendörfer, comisar ministerial pentru institutul pedagogic ortodox din Arad.
În scrisoarea prezentată de Barabás, guvernul proclama necesitatea supravegherii sinodului printr-un comisar cu atribuții excepționale. Acesta putea dizolva sinodul, în caz că se țineau discursuri împotriva statului. Comisarul a dispus ca orice hotărâre luată în sinod să-i fie comunicată în scris, de asemenea, în documentele ce se vor adopta să nu fie românizate denumirile localităților.
Sinodul Episcopiei Arad, față de hotărârea guvernului, și-a motivat poziția cu argumente din dreptul
canonic și dreptul public ungar. Din punct de vedere al dreptului canonic, autonomia bisericii se întemeia
pe dreptul divin. Sub raportul dreptului public ungar, autonomia fusese recunoscută prin legea IX/1868,
dreptul de supremă inspecție avându-l regele. În virtutea acestui atribut, suveranul putea verifica ulterior
hotărârile luate, dar în nici un caz nu se putea face un control preventiv prin comisari ministeriali. Considerând că scrisoarea ministrului de culte și instrucțiune publică violează autonomia bisericii, garantată
de canoane și constituție, sinodul eparhial a hotărât să-și amâne ședințele pe timp nedeterminat. Apoi, să
înainteze un memoriu către guvern, iar în caz de nevoie chiar către monarh, în care să se ceară „revocarea
acestei dispoziții jignitoare”14.
Sinodul Episcopiei Caransebeș nici măcar nu a fost deschis, constatându-se la ședința de inaugurare că
erau prezenți doar 13 deputați, număr insuficient.
Trimiterea de comisari guvernamentali la sinoadele Bisericii Ortodoxe a făcut obiectul unei interpelări
a deputatului Ștefan Cicio Pop. Problema fusese discutată și în parlament, înainte de întrunirea sinoadelor.
Primul ministru Alexandru Wekerle a răspuns interpelării, afirmând că acțiunea guvernului era un lucru
normal și legal, nicăieri în lege nespecificându-se că trebuie delegați la sinoade comisari regali. În viziunea
lui Wekerle, problema era închisă15.
Acestea ar fi faptele. O prevedere legală, trimiterea unor personalități nominalizate de guvern ca reprezentanți ai monarhului, a fost interpretată în cheie strict politică, antiromânească. Comisarii erau ai ministrului, numiți de acesta, nu de guvern, având drept de control preventiv și dispunere. La alte sinoade, din
anii anteriori, nu se apelase la această măsură. O misiune în primul rând protocolară, de transfer al prestigiului monarhic asupra sinodului Bisericii, simbioză a puterii laice și spirituale, a fost deturnată din cadrul
firesc. Ministrul de culte și instrucțiune publică a considerat că trimișii guvernului aveau competența de a
trasa direcții sau, mai grav, chiar de a dizolva sinoadele celor trei eparhii ortodoxe. Acest lucru amintește,

13 De la sinodul arhidiecezan, în „Telegraful Român”, LXVI, nr. 49-50 din 8/21 mai 1918.
14 Sinodul eparhial, în Biserica și Școala”, XLII, nr. 19 din 6/19 mai 1918.
15 Sinoadele eparhiale și comisarii guvernului, în „Telegraful Român”, LXVI, nr. 53 din 15/28 mai 1918
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mai degrabă, de timpurile în care superintendentul calvin hotăra ce e bine în Biserica românească din Transilvania. O aroganță gratuită care va mări prăpastia dintre români și guvernul ungar. O astfel de politică
de stat nu inspira o încredere minimă românilor. Să mai remarcăm că, la toate cele trei sinoade, răspunsul
reprezentanților autorizați ai românilor ortodocși a fost rezistența pasivă.
Situația preparandiilor și liceelor românești
Preocupările guvernului din anii 1917-1918 lasă impresia că școlile medii românești și institutele pedagogice erau considerate adevărate pericole pentru stat. La 17 iulie 1917, cu ordinul nr. 100891, ministrul de
culte și instrucțiune Albert Apponyi a interzis deschiderea preparandiilor din Blaj, Oradea și Gherla, până
la noi dispoziții. O zi mai târziu, în 18 iulie, mitropolitul Victor Mihályi de Apșa scria Episcopiei Gherla să
se discute scrisoarea ministerială într-o ședință specială, în care să se asculte părerea profesorilor de la institutul pedagogic. Apoi să se răspundă unui chestionar care să cuprindă date ce ar putea fi de interes, pentru
a răspunde ministrului de culte și instrucțiune publică. Întrebările erau următoarele:
1. Câți elevi ai preparandiei erau înrolați de la începutul războiului.
2. Câți au dezertat sau au fugit în România.
3. Câți învățători erau în dieceză iar dintre aceștia câți în serviciul militar.
4. Alte date care ar putea să lămurească chestiunile din scrisoarea ministrului Apponyi16.
Cu siguranță, asemenea scrisori au fost trimise tuturor episcopiilor greco-catolice. Datele chestionarului,
centralizate pe Mitropolia de Alba Iulia și Făgăraș, au fost următoarele: 210 elevi ai preparandiilor erau în
serviciu militar, de asemenea 354 învățători; 21 de învățători dezertaseră, dintre care 14 plecaseră cu „inamicul”. Situația celorlalți 7 era neclară, fiind „în pertractare”17.
În chestiunea închiderii preparandiilor, mitropolitul Victor Mihalyi de Apșa a convocat pe 22 august
1917 o conferință la Blaj, în care s-a cerut retragerea ordinului ministerial. La 6 septembrie 1917, mitropolitul
Mihályi a trimis episcopului Iuliu Hossu protocolul Conferinței episcopilor uniți din 22-23 august și memorandul înaintat guvernului în cauza preparandiilor. În memoriul trimis guvernului, se protesta și împotriva
deciziei de înlocuire a școlilor confesionale cu școli de stat. S-a cerut revenirea de la interdicția de a mai deschide preparandii și respectarea drepturilor Bisericii de a susține asemenea instituții de învățământ.
Decizia guvernului, comunicată Episcopiei Gherla la 18 septembrie cu nr. 139932, admitea deschiderea
preparandiei diecezane cu data de 1 octombrie 1917, însă sub supravegherea comisarului ministerial Iosif
Siegescu, profesor universitar. Era trimis și un regulament care cuprindea drepturile comisarului față de institutele pedagogice. În urma acestei situații, excepționale, prin numirea unui comisar cu drepturi speciale,
a fost convocată o nouă consfătuire a episcopilor uniți la Blaj, pe 8 octombrie 1917.
Numeroase ordine și dispoziții guvernamentale din anii 1917/1918 aveau ca finalitate, nemărturisită,
gâtuirea învățământului mediu românesc. Într-o carte publicată acum zece ani am identificat asemenea acte
normative cu consecințe funeste. Câteva le menționăm și aici:
• Reținerea ajutorului de stat pentru profesorii preparandiilor.
• Ordinul despre predarea limbilor naționalităților în preparandii.
• Obligația susținerii examenului de limbă maghiară în preparandiile de stat.
• Retragerea ajutoarelor de stat pentru liceele românești.
• Alcătuirea unei situații generale cu toate fondurile din Mitropolia de Alba Iulia și Făgăraș, denumirea
lor și prevederile privind dreptul de patronat și control al statului18.
Anul 1918 a adus noi reglementări în ceea ce privește salariile pentru profesorii din gimnaziile românești
din Brașov, Brad, Beiuș, Blaj, Năsăud și de la Școala reală din Brașov. Pe de altă parte, toate școlile medii
românești fuseseră puse sub controlul unor comisari ministeriali. Aceștia își vor încheia „mandatul” doar
în zilele revoluției din noiembrie 1918. Cu 1 iulie 1918, statul își suspenda întregirile la salarii. Ministrul de
culte și instrucțiune publică, Albert Apponyi, nu mai recunoștea regulamentul din anul 1906, pe baza căruia

16 Arhivele Naționale. Direcția județeană Cluj, (abreviere ANC), fond Episcopia greco-catolică de Cluj-Gherla, dosar 320,

f. 240
17 La treptele tronului, în „Unirea”, XXVIII, nr. 24 din 13 aprilie 1918.
18 Vezi registrele de protocoale consistoriale din anii 1917 și 1918, în fond Episcopia greco-catolică de Cluj-Gherla, dosare

320 și 321.
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se primiseră întregirile de salarii până atunci. Astfel, în baza art. 47 din legea XX din 1883 se cerea încheierea
unui contract între părți, în care statul să-și asigure intervenția pe care o socotea necesară.
Condițiile puse de guvern, pentru a relua ajutorul de stat la gimnaziul din Beiuș, au făcut obiectul unei
informări a prepozitului capitular Florian Stan, la întâlnirea episcopilor greco-catolici, din 30 mai 1918, de
la Oradea. În linii generale, aceste condiții trebuiau îndeplinite de toate liceele românești din Transilvania,
pentru a beneficia de subvenții din partea statului.
• Câteva studii să fie predate în limba maghiară.
• Elevii de limbă maghiară să fie promovați, chiar dacă primiseră calificativul insuficient la limba română.
• Celor care nu știau limba maghiară să li se predea atât în limba română cât și în limba maghiară și să
le fie primite răspunsurile ungurești.
• În administrație, la societățile de lectură, la festivități etc., limbii maghiare să i se asigure cel puțin un
nivel egal cu cel al limbii române.
• Câțiva profesori să fie numiți de minister, dar dintre cei pe care îi va prezenta Ordinariatul19.
Contractul de finanțare pentru salariile profesorilor de la școala medie românească din Beiuș a fost semnat la 1 iulie 1918, acceptându-se condițiile guvernului ungar.
Cel mai vechi și prestigios liceu românesc din Transilvania era cel din Blaj. Până în anul 1913 se finanțase din
fonduri proprii. Din acel an s-a apelat la ajutor de stat, pentru întregirea salariilor cadrelor didactice. Contractul cerut de Apponyi în primăvara anului 1918 trebuia acceptat în principiu până la 30 iunie, cu dată limită de
semnare 30 septembrie. La jumătatea lunii septembrie 1918 contractul nu fusese semnat. Negocierile erau dure,
inflexibile din partea împuternicitului guvernamental. „Comisarul guvernial, directorul suprem din Cluj Dr.
Szentimrei, stăruie adecă pentru acceptarea unor condiții, care ar face din liceul de la Blaj un al doilea Binș
(Beiuș s.n.). E vorba de nu mai puțin, decât despre aceea, ca directorul să fie numit cu învoirea prealabilă
a guvernului; ca ministrul să aibă dreptul de a denumi profesori la 5 catedre anumite; ca o groază de studii din cele mai însemnate (maghiara, istoria, geografia, istoria naturală, fizica, gimnastica și jumătate din
cântări) să se propună ungurește; ca limba protocolară, de administrație și celelalte să fie exclusiv limba
maghiară; ca limba română să nu fie obligătoare (în ce privește nota de nesuficient) pentru cei ce nu sunt
Români, și în sfârșit, ca să nu mai pomenim și alte lucruri mai mărunte, ca dreptul de disciplinare a profesorilor să fie rezervat ministrului de culte”. Condițiile guvernului, grele, umilitoare și, în fond, inacceptabile,
aveau ca țintă transformarea limbii române într-o cenușăreasă, la cel mai vechi și important liceu românesc
din Transilvania20.
La Gimnaziul fundațional din Năsăud situația salariilor era următoarea: ajutorul de stat pentru cei 15
profesori, pe semestrul al II-lea al anului 1917, a fost de 9900 coroane. Școala era finanțată în bună măsură
din fonduri școlare. Istoria acestora era mai veche, avându-și originea în perioada regimentului grăniceresc;
fondurile școlare erau numite și fonduri grănicerești. Finanțarea gimnaziului se făcea prin fondul central
școlar. Decizia guvernului de sistare necondiționată a adausurilor bugetare la salariile profesorilor a fost
comunicată comisiei administratoare a fondurilor școlare, prin intermediul comitelui suprem al comitatului
Bistrița-Năsăud, în luna martie 1918. Cu sfârșitul lunii iunie 1918, adaosurile la salarii erau suspendate, iar
reluarea plății era condiționată de întocmirea unui contract. Comitele a cerut comisiei administratoare să
stabilească suma necesară pentru funcționarea gimnaziului și procentul în care putea fi acoperită prin fondurile școlare. Suma care ar lipsi să o ceară ca ajutor de stat. Răspunsul era așteptat până la 1 aprilie 1918.
Situația creată de decizia guvernului a fost discutată în ședința comisiei administratoare a fondurilor
școlare din 29 martie. În rezoluția adoptată, s-a cerut ministrului de culte și instrucțiune publică Apponyi
să păstreze pe timpul războiului adaosul personal încuviințat profesorilor, „conform dispozițiilor normativului dat cu ordinul nr. 95373/906”. Se invocau ca argumente condițiile grele de trai pricinuite de război,
îndeplinirea datoriilor patriotice de către poporul din zona Năsăudului, contribuția fondului central școlar
cu 406000 coroane la împrumuturile de război și a fondurilor școlare ale comunelor cu 4 milioane de coroa-

19 ANC, fond Episcopia greco-catolică de Cluj-Gherla, dosar 1570, f. 44.
20 Dr. Alexandru Rusu, Nori grei – Notițe pe marginea câtorva probleme arzătoare, în „CULTURA CREȘTINĂ”, VII, Blaj, nr. 13-

14 din 10-25 septembrie 1918, p. 264.
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ne. Deputatul dietal Ioan Gheție, care își păstrase funcția de director la gimnaziul din Năsăud, și vicarul
Alexandru Haliță trebuiau să intervină la forurile superioare.
Luând act de scrisoarea ministerială care suspenda ajutorul de stat cu sfârșitul lunii iunie, comitetul
fondurilor, ca organ suprem, decizional, a hotărât să împuternicească comisia administratoare a fondurilor
să plătească salariile profesorilor numai din casa fondului central școlar. Aceasta, în caz că nu se va putea
obține un răspuns favorabil de la autorități21.
O situația mai grea se înregistra în școlile medii românești din Brașov. Parte din corpul profesoral se
refugiase în România. Gimnaziul din Brașov, datorită lipsei profesorilor primise prima „admonițiune”. Întregirile la salariile profesorilor fuseseră suspendate atât la Brașov, cât și la Brad. De fapt, în toate liceele
românești. Mai mult, Seminarul arhidiecezan din Sibiu era sub un control permanent, prin comisarul guvernamental Emil Petricsevich Horváth, încă din noiembrie 1917.
Granița culturală
Aceasta este denumirea dată de ministrul de culte și instrucțiune publică, Albert Apponyi, regiunii de
la frontiera cu România, cuprinzând mai multe comitate, în care școlile confesionale românești trebuiau
să lase loc celor de stat, cu limba de predare maghiară. O variantă a termenului, poate mai cunoscută, este
cea de zonă culturală. În anul 2008 am publicat o carte cu titlul GRANIȚA CULTURALĂ, în care subiectul
central a fost tocmai ceea ce, cu titlu metaforic, a încercat Apponyi. Nu doresc să reiau ceea ce am scris, dar
nici nu pot să comprim în câteva fraze măsurile punitive împotriva învățământului în limba română. Voi
insista, prin urmare, mai mult asupra altor aspecte, pe care anterior le-am identificat doar.
Un întreg sistem de drept a guvernat învățământul din Ungaria în perioada dualismului. Legea cadru,
XXXVIII/1868, a rămas în vigoare tot timpul, chiar dacă și alte legi au avut ca domeniu de reglementare
sistemul de învățământ, în primul rând salarizarea învățătorilor: legile XXVI/1893, XXVII/1907, XVI/1913.
Articolul 58 din legea XXXVIII/1868 menționa principiul că, în școlile populare, fiecare elev să-și primească
instrucția în limba maternă. Cu toate acestea, doar în școlile confesionale limba de predare era româna, pe
când în cele de stat se studia exclusiv în limba maghiară. Mai jos avem grila de salarizare a învățătorilor,
în coroane, conform legii XVI/1913. Mai menționăm că, în baza legii XV/1917, comunitățile bisericești care
își susțineau școlile fără subvenție de stat puteau cere ajutor de război, prin comisiile administrative din
comitate.
Salariile învățătorilor conform legii XVI/191322
Clasa

Gradații

Debutant
III

II

I

3
2
1
3
2
1
3
2
1

Salariu
anual
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2900
3200

I

Banii pentru locuință în comunele încadrate în clasa
II
III
IV
V
VI
VII

600

540

480

420

360

300

240

Ministrul Albert Apponyi și-a făcut cunoscută decizia de înființare a graniței culturale la 2 august 1917,
cu ordinul 13619, printr-o depeșă trimisă mitropolitului Vasilie Mangra. Motivul ținea de securitatea statului ungar, periclitată de plecarea cu armata română a numeroși învățători. Ajutorul de stat la întregirea salariilor va fi suprimat, iar acele școli, din care învățătorii lipseau sau erau cercetați penal, vor fi transformate

21 Arhivele Naționale. Direcția județeană Bistrița-Năsăud, (de aici ANBN), fond Administrația fondurilor grănicerești

năsăudene, pachet XXIX, dosar 171/1918, ﬀ. 35; 42-50.
22 Salariile învățătorilor conform legii XVI din anul 1913, preluate din: Lazar Triteanu, Școala noastră 1850-1916 „Zona cultura-

lă”, Sibiiu, Tiparul tipografiei arhidiecezane, 1919, p. 43.
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în școli de stat. Și alte comune vor fi cuprinse în granița culturală, pentru că înființarea școlilor de stat nu
trebuia interpretată ca o pedeapsă, – afirma Apponyi – ci ca pe o dispoziție pretinsă de „siguranța patriei”23.
La 30 octombrie 1917, în baza împuternicirii guvernului, ministrul Apponyi îi informa pe mitropoliții ortodox și greco-catolic, Vasilie Mangra și Victor Mihályi de Apșa, că l-a numit pe Emil Petricsevich Horváth,
comitele Târnavei Mari, drept comisar guvernamental însărcinat cu „regularea” chestiunii școlilor românești din regiunea de frontieră. Teritoriul „graniței culturale” a fost extins în luna decembrie 1917 la comitatele Bistrița-Năsăud, Trei Scaune, Brașov, Făgăraș, Sibiu, Târnava Mare, iar din Hunedoara și Caraș-Severin
cercurile administrative de sud. Mai mult, Apponyi susținea că în zona culturală, care va cuprinde și alte
comitate din Ungaria, vor fi înființate 1600 școli de stat și 800 de grădinițe24.
La 17 noiembrie 1917, comisarul Horváth a notificat Consistoriului arhidiecezan din Sibiu că „statificarea”25 celor 78 de școli ortodoxe de la care lipseau învățătorii, sau erau în cercetare penală, era în curs de
executare. Se arăta dispus ca în schimbul unei înțelegeri amiabile asupra tuturor școlilor românești din zona
culturală să preia învățătorii necompromiși la noile școli de stat. De asemenea, să aplice în acele școli numai
învățători care cunoșteau limba română; elevii vor studia 6 ore pe săptămână în limba română, școala va fi
cumpărată sau închiriată, iar în afara impozitului școlar obișnuit de 5% locuitorii nu vor mai contribui cu
nimic etc. Prezent la ședința consistorială din 19 noiembrie 1917, comisarul guvernului a declarat că zona
culturală se înființase la cererea comandamentului de armată, cu aprobarea împăratului, iar clădirile școlilor vor fi expropriate etc. Înlocuirea școlilor confesionale, cu școli de stat în limba maghiară, era doar „începutul unei acțiuni mai complexe”. În viitor se vor lua măsuri restrictive față de școlile medii românești și
preparandii, va fi revizuit „Statutul organic” și legea de congruă etc. Declarațiile lui Horváth se vor adeveri
prin măsurile luate de guvern în anul 191826.
Cu rezoluția din 9/22 noiembrie 1917 Consistoriul arhidiecezan declara că nu renunță la dreptul conferit
de lege de a înființa și susține școli, chiar și pe teritoriul graniței culturale. Totuși, trecând în revistă condițiile expuse de comisarul Horváth, în ședința consistorială s-au făcut propuneri de îmbunătățire a acestora,
preluate în conclusul final, cu speranța ca la sfârșitul războiului să se revină la situația anterioară. Rezoluția
consistorială din 9/22 noiembrie a fost publicată în nr. 102 al Telegrafului Român din decembrie 1917. Ea reflectă un act de supunere condiționată față de guvern, într-un moment istoric complicat. Guvernul și presa
de limbă maghiară au considerat că se ajunsese la o înțelegere amiabilă. Însă extinderea graniței culturale,
prin decizia lui Apponyi din decembrie 1917, coroborată cu duritatea autorităților, au dus la o reconsiderare a poziției Bisericii. Consistoriul mitropolitan „luând din oficiu în revizie această afacere, prin hotărârea
sa din 25 ianuarie a.c. nr. 18, a declarat că conclusul Consistoriului arhidiecezan nu e definitiv, deci nu se
poate executa până nu se va pronunța în cauză sinodul arhidiecezan”27. Ministrul Apponyi a fost informat
despre stadiul chestiunii. Practic, orice prezumtiv accept referitor la școlile românești devenise nul. Totuși,
în presă și opinia publică maghiară, se vehicula existența unei înțelegeri. În corespondența cu comisiile administrative din comitate, în martie 1918, guvernul menționa acordul Bisericii Ortodoxe pentru etatizarea
școlilor. Comisiile administrative trebuiau să invoce acest argument în negocierile cu comitetele parohiale
din localitățile românești, pentru preluarea școlilor confesionale. Mai mult, chiar prim-ministrul Alexandru
Wekerle a declarat în Parlament, la 19 iunie 1918, că exista un acord al Bisericii pentru înființarea graniței
culturale, iar trimiterea de comisari la sinoade avuse tocmai scopul de a păzi acel acord! Pentru a pune
punct colportărilor, în Telegraful Român din 2 iulie 1918 a fost publicat un „comunicat oficios”, numit „Un
«acord» care nu există”. Comunicatul a fost o reafirmare a poziției Bisericii Ortodoxe pentru marele public,
în primul rând pentru românii ortodocși, pentru că Guvernul trebuia să cunoască adevărul din memoriile
primite până atunci, memorii care purtau semnătura arhiepiscopului și mitropolitului Vasilie Mangra. Un
ierarh pentru care nu erau motive să fie considerat dușman al statului ungar.

23 Lazar Triteanu, Școala noastră 1850-1916 „Zona culturală”, Sibiiu, Tiparul tipografiei arhidiecezane, 1919, p. 62
24 Ibidem, p. 96.
25 Termen uzitat în epocă cu sensul de etatizare, transformare a școlilor confesionale în școli de stat, cu limba de predare

maghiară.
26 Lazar Triteanu, op.cit. p. 78-80.
27 ANBN, fond Protopopiatul ortodox român Bistrița, dosar 1152/1918, f. 19.
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În primăvara anului 1918 acțiunea de etatizare a școlilor era în curs, până la 6 aprilie 1918 fiind preluate
de stat 21 de școli românești din comitatul Hunedoara. Pe de altă parte, ministrul de culte și instrucțiune
publică a informat consistoriile eparhiale, de care depindeau școlile confesionale, că cu sfârșitul lunii iunie 1918 toate ajutoarele de stat pentru întregirea salariilor învățătorilor din granița culturală vor fi sistate.
Din Mitropolia Transilvaniei au fost nominalizate 238 de școli ortodoxe, nouă dintre acestea fiind în Protopresbiteratul Bistriței: Brașfalăul de Jos, Brașfalăul de Sus, Bârla, Mijlocenii Bârgăului, Susenii Bârgăului,
Caila, Cușma, Șimotelnic și Galații Bistriței28. Ordinul ministrului Apponyi a fost transmis la 20 martie 1918,
cu nr. 50465, comisiei administrative a comitatului Bistrița-Năsăud. Prin intermediul inspectorului școlar
regesc, au fost notificate senatele școlare greco-catolice și comitetele parohiale din localitățile ortodoxe.
În comitatul Bistrița-Năsăud, școlile confesionale, în majoritate, erau greco-catolice, fiind subordonate
Episcopiei Gherla. Ordinul ministrului de culte și instrucțiune publică, prin care episcopul Iuliu Hossu era
anunțat de suspendarea ajutorului de stat și, totodată, înlocuirea școlilor confesionale românești cu școli de
stat, poartă nr. 4577 din 27 aprilie 1918. Motivul invocat de Apponyi a fost că școlile românești, greco-catolice, din comitatul Bistrița-Năsăud „cu ocazia intrării trupelor românești au oferit dovada tristă a faptului (...)
că în acest comitat de graniță, în aceste școli populare elementare, nu s-a afectuat corespunzător asigurarea
și îndeplinirea sarcinilor educației cetățenești în conformitate cu programa educațională național-populară, ordonată prin dispozițiile legii XXVII/1907 § 17”. Apponyi mai scria că în toate comitatele din „granița
culturală” ceruse părerea comisiilor administrative. Acestea au declarat, în unanimitate, că oprirea subvenționării școlilor românești corespundea intereselor legitime ale statului. Comisarul numit pentru școlile
confesionale românești, de la frontiera cu Romania, se va ocupa cu finalizare deciziei guvernamentale29.
Ordinul ministerial nr. 4577/1918 a fost discutat într-o ședință consistorială, iar rezoluția a fost să se întrebe eparhiile din Blaj și Lugoj „ce ținută au luat față cu asemenea dispoziții”, și să se răspundă solidar. Pe
de altă parte, să se ceară informații detaliate de la protopopii din comitatul Bistrița-Năsăud, pentru a dovedi
ministrului că argumentul invocat era lipsit de substanță30. Printr-o circulară din 17 mai 1918, cu indicativul
„foarte urgent”, Iuliu Hossu dispunea protopopilor ca împreună cu preoții și senatele școlare să răspundă
unui chestionar în cinci puncte: ce ajutor de stat a avut școala, situația învățătorului, dacă școala a fost „excepționată” cu privire la spiritul patriotic etc. Pentru cazul în care guvernul nu va reveni asupra ordinului,
preoții și senatele școlare să hotărască dacă pot susține școala confesională numai din resurse proprii31.
În urma unei crize guvernamentale, ivită din neînțelegerile partidelor ce susțineau guvernul pe tema
reformei electorale, Alexandru Wekerle a prezentat demisia cabinetului. Din noul guvern Wekerle, constituit la începutul lunii mai 1918, nu mai a mai făcut parte Albert Apponyi. În calitate de ministru de culte
și instrucțiune publică a fost preferat contele Ioan Zichy. Programul acestuia a fost expus la o întrunire
electorală de la Eger. În plan politic, noul ministru urmărea întărirea statului național maghiar, impunerea
unor măsuri „care să apere supremația maghiară pe toată linia” etc. Era decis să sporescă numărul școlilor
primare. Nu era adeptul etatizării școlilor cu orice preț, pentru că respecta dreptul confesiunilor. Totuși,
intenția sa era „ca acolo unde interesul maghiar o cere, să statifice școalele naționalităților”32.
La 6 iunie 1918, ministrul de culte și instrucțiune publică, Ioan Zichy, a notificat Consistoriul diecezan
Gherla că, pentru organizarea școlilor confesionale din zona culturală pe alte baze, l-a însărcinat pe baronul Emil Petricsevich Horváth, cu care trebuia să se pună de acord. În fapt, era vorba de o reconfirmare a
acestuia33. Comisariatul guvernului însărcinat cu reglementarea problemelor școlilor românești din granița
culturală își avea sediul la Sibiu. De acolo a fost trimisă în Episcopia Gherlei o întreagă documentație. La 14
mai 1918 comisarul Horváth îl informa pe episcopul Iuliu Hossu că școlile greco-catolice urmau să fie preluate de stat, în schimbul unor despăgubiri, iar învățătorii confesionali să fie numiți la școlile de stat ce se
vor înființa. În luna august, deciziei de expropriere, trimisă episcopului Hossu, i-a fost anexată și lista celor

28
29
30
31
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Lazar Triteanu, Școala noastră 1850-1916 „Zona culturală”, Sibiiu, Tiparul tipografiei arhidiecezane, 1919, p.107.
ANC, fond Episcopia greco-catolică de Cluj-Gherla, dosar 1570, f. 68.
ANC, fond Episcopia greco-catolică de Cluj-Gherla, dosar 321, f. 102.
ANBN, fond Protopopiatul greco-catolic-Bistrița, dosar 378, f. 5.
Programul contelui Ioan Zichy, în „Telegraful Român”, LXVI, nr. 56 din 24 mai (6 iunie) 1918.
ANC, fond Episcopia greco-catolică de Cluj-Gherla, dosar 321, f. 123
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48 de școli greco-catolice din comitat, care trebuiau să devină școli de stat în limba maghiară, iar clădirile să
fie expropriate. Ele erau grupate pe cercuri administrative. Dintre acestea, 38 primiseră diverse sume pentru completarea salariului învățătorului. Școlile greco-catolice din comitatul Bistrița-Năsăud reprezentau
aproape jumătate din totalul școlilor greco-catolice din Transilvania supuse procesului de „statificare”, pentru că, în documentele comisarului Horvath, era menționată cifra de 100 de școli greco-catolice ca făcând
parte din granița culturală34.
La 11 iunie 1918, vicarul Alexandru Haliță a trimis Episcopiei Gherla un conspect tabelar, la ordinul
consistorial din 17 mai 1918, pe care îl avem mai jos. Vicariatul Rodnei cuprindea toate localitățile greco-catolice din fostul regiment de graniță. Cum exista și un protopopiat al Budacului, încadrat vicariatului, Haliță nu a menționat în tabel situația tuturor școlilor greco-catolice din Vicariatul Rodnei, aflate în comitatul
Bistrița-Năsăud.
În privința serviciului militar, situația învățătorilor din vicariat era următoarea: 8 în serviciu militar activ; 13 prizonieri, din care în Rusia 11; apoi 19 absolviți, din care 6 executaseră serviciul militar; 3 invalizi,
1 dispărut, 5 nerecrutați. Școlile din Parva, Ilva Mică și Poieni fuseseră „excepționate” cu privire la clădirea
școlii, iar cea din Găureni cu privire la spiritul patriotic. De fapt, învățătorul din Găureni era dat dispărut
de pe câmpul de luptă. Învățătorul Dumitru Boșca din Maieru era internat la Sopron pe baza ordinului
38461/1916.
Pe lângă tabelul de mai sus, vicarul Alexandru Haliță a înaintat episcopiei la 11 iunie 1918 și un rezumat
al situației școlilor din vicariat. Între cele două documente există mici neconcordanțe, asupra cărora nu vom
stărui. Astfel, ar fi beneficiat de ajutor de stat 20 de școli, cu 42 de învățători, în sumă totală de 48870 coroane. În celelalte 11 localități greco-catolice din Vicariatul Rodnei nu s-a primit ajutor de stat sau nu exista
școală confesională. (De exemplu, școala confesională din Hordou (Coșbuc) fusese închisă administrativ în
anul 1905, fiind înlocuită cu o școală comunală, pentru ca în anul 1909 aceasta să fie transformată în școală
de stat). În ceea ce privește susținerea școlilor greco-catolice din vicariat, în absența ajutorului de stat la
întregirea salariilor învățătorilor, Alexandru Haliță se arăta sceptic. Trimisese în teritoriu o circulară cu
îndemnuri în acest sens, la care a primit răspuns doar din câteva parohii. Nu s-au putut lua hotărâri în adunări de popor, pentru că locuitorii erau plecați la munte cu vitele sau oile pentru pășunat. Un raport final va
putea trimite consistoriului când va primi declarațiile comunităților bisericești35. Asupra atitudinii vicarului
Haliță și a circularei trimise parohiilor greco-catolice, la 31 mai 1918, vom reveni.
Pentru școlile din Protopopiatul greco-catolic Bistrița, raportul trimis episcopiei a fost întocmit de protopopul Dionisiu Vaida. Protopopiatul greco-catolic Bistrița era compus din 14 parohii, dintre care doar nouă
se aflau în comitatul Bistrița-Năsăud, deci în granița culturală. Nici una dintre acestea nu fusese „excepționată” cu privire la spiritul patriotic și nici un învățător nu fusese cercetat pentru „ținută antipatriotică”. Cu
excepția școlii din Bistrița, care nu primise vreodată ajutor de stat, toate celelalte opt aveau sume în cuantum divers pentru întregirea salariului învățătorului. În lipsa ajutorului de stat, doar locuitorii din Ardan și,
evident, cei din Bistrița, erau deciși să-și susțină pe mai departe școală confesională36.
În Protopopiatul Budacului șapte parohii susțineau școli: Monor, Gledin, Budacu de Sus, Sântioana,
Șieuț, Ragla și Nușfalău (Mărișelu). Doar școala din Monor nu a avut ajutor de stat. Nici un învățător nu
fusese cercetat de către autorități și nici o școală nu fusese „excepționată”. Protopopul Ioan Pop menționa,
în raportul din 8 iunie 1918, că numai senatele școlare din Șieuț, Nușfalău și Monor erau decise să-și susțină
școlile din propriile puteri. Și celelalte parohii ar fi procedat la fel, dacă ar fi trebuit să plătească doar salariul
fundamental. Se temeau însă de adaosuri, sporuri și ajutoare, impuse în timpul războiului. Pe de altă parte,
unii învățători fuseseră invitați de inspectorul școlar să-și facă cereri pentru a fi primiți la școlile de stat, „și
ei aceasta o află de mai bine”37.
La jumătatea lunii mai 1918, episcopul Iuliu Hossu a luat inițiativa ținerii unei conferințe a episcopilor
greco-catolici, pentru a se decide o poziție comună față de ordinul de suspendare a ajutorului de stat, trimis
de ministrul Apponyi, la 27 aprilie. A expediat scrisori în acest sens episcopilor Valeriu Frențiu, la Lugoj,
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ANC, fond Episcopia greco-catolică de Cluj-Gherla, dosar 1570, f. 36
Ibidem, f. 81.
Ibidem, f. 88.
Ibidem, f. 91.
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Comuna

Sângeorz Băi

Leșu
Lușca
Hordou
Parva
Runc
Mureșenii Bârgăului
Rodna
Șanț
Maieru
Ilva Mică
Măgura Ilvei
Sfântul Iosif
Ilva Mare

Feldru
Salva
Nepos

Rebrișoara
Rebra Mare

Numele învățătorului
Ioan Marcu
Iustin Sohorca
Pompei Demian
Maxim Lupoaie
Alexandru Mihăilă
Nichita Cotuțiu
Dumitru Persecă

George Ciocârla
Ioan Pavelea
Nicolae Burduhos
Petru Tomoroga
Mihail Cotu
Elisabeta Pioraș
Nicolae Burduhos
Ilie Cleja
Ivan Barna
Dumitru Boșca jr.
Constantin Partene
Macedon Pop
Maxim Buia
Maxim Domide
Ioan Bodiu
Carol Ilovan
Onisim Sas
Leon Leonte
Ieronim Galeș
Grigore Neamțu
Octavian Doci
Ivan Sângeorzan
Nicolae Mihăese
Andron Petri
Petru Rognean
Virginia Grivase
Macedon Ciuta
Demetriu Iusti
Nicolau Pop
Ivan Baronu
Demetriu Eremie

Telciu
Romuli
Bichigiu
Mititei
Zagra
Poieni
Tiha Bârgăului

Teodor Irimieș
Macedon Pop
Ioan Braic
Atanasiu Rus
George Someșan
Ion Zinveliu
Ioan Mica
Demetriu Rus
Nicolau Someșan
Laura Lazăr

Năsăud
Mocod

Grigore Drăgan
Romul Densusianu

Vicariatul Rodnei 191838
Salariul învățătorului în coroane
Comunitatea
De la stat
Aruncați pe popor
bisericească
1300
900
1100
900
1200
600
1000
600
1000
600
Școală susținută de comunitatea bisericească
Nu este școală confesională – umblă la Năsăud
Nu este școală confesională
500
1857
1000
1021
1021
1152
1610
2000 de la comuna
politică

3400
1200
1000
1000
2100
400
1700
1200

2000
300
300
300

300
300
300

1320 din fondul școlar

107

1200
900
900
Au fost susținuți de comunitatea bisericească

4300

Din fondul școlii 1001
De la comunitatea politică 2300
De la popor 1593
Școală susținută de comunitate

3566 iar din 1 noiembrie
1917 2476

3144

4300

3500

1600
600 din fondul școlar
1200
600 de la comuna politică
Școala se susține numai din partea comunității fără ajutor de stat
1028
900
828
900
1400
800
1500
100
Plătit de comunitatea bisericească
2300

1820

1086
300
1000
600
1000
600
Școală susținută din partea comunității
1500
700
1500
700

38 Ibidem, ﬀ. 78-80.
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Demetriu Radu, la Oradea și vicarului capitular mitropolitan Vasile Suciu, la Blaj. Inițiativa sa se conjugă
cu cea a vicarului capitular Vasile Suciu care primise o depeșă asemănătoare de la guvern, cu referire la
școlile greco-catolice din comitatele Sibiu, Făgăraș și Târnava Mare. Lui Demetriu Radu, în calitate de episcop senior, i-a revenit misiunea convocării conferinței episcopilor din Mitropolia de Alba Iulia și Făgăraș.
Conferința s-a ținut la Oradea în 30 mai 1918. Plenul episcopilor a hotărât trimiterea unui memoriu ministrului de culte și instrucțiune publică, în care să se ceară anularea ordinului nr. 4577 din 27 aprilie 1918 și
„împărtășirea școlilor noastre și pe mai departe în subvențiune din partea statului”. În caz că rugămintea
nu ar fi ascultată, episcopii greco-catolici pretindeau să se urmeze calea legală, prescrisă de art. 12 din legea
XXVII/1907, care impunea ca înainte de retragerea ajutorului de stat să fie notificat Ordinariatul pentru a
înlătura dificultățile observate la școlile greco-catolice. Numai dacă „Ordinariatul n-ar putea sau n-ar vrea
să înlăture excepțiunile să se denege subsidiul”. În caz că nici această exigență nu ar fi aprobată, „conferința
episcopească declară că școlile de sub întrebare le va susține cu orice preț și pe mai departe”39.
Memoriul episcopilor greco-catolici, redactat în termeni de o politețe solemnă, a menționat și contradicția
dintre motivația suspendării ajutorului de stat („ținuta necredincioasă”, lipsa de patriotism a învățătorilor)
și acțiunea practică a autorităților, de la inspectorii școlari până la comisarul guvernamental. Acestea îndemnau învățătorii confesionali să-și facă cereri de trecere la școlile de stat. Într-un raport către protopopul
Dionisiu Vaida, din 3 iunie 1918, preotul din Ruștior îi aducea la cunoștință că inspectorul școlar regesc i-a
convocat pe toți învățătorii din zonă și le-a cerut să-și înainteze până la 1 iunie „suplica de cerere a stațiunii
sale ca învățător de stat”. Învățătorilor li s-a sugerat să negocieze cu senatele școlare, pentru ca acestea să dea
în arendă edificiile școlilor, iar unde s-ar lovi de refuz să caute vreo casă privată care să servească de școală40.
Protopopul Vaida cunoștea aceste practici ale autorităților, pentru că la 26 mai a trimis un raport Consistoriului diecezan Gherla, cerând totodată să-i fie date îndrumări. Inspectoratul școlar din Bistrița notificase
la 2 mai senatele școlilor confesionale din protopopiat că, cu sfârșitul lunii iunie 1918, toate ajutoarele de
stat vor fi sistate. Învățătorii, „mai corespunzători”, însă, au fost asigurați de inspector în discuții private că,
la cerere, vor fi aplicați și pe mai departe. Unii dintre ei au fost îndrumați „la caz, dacă confesiunea nu ar
ceda edificiul școlar să se îngrijească de alta în localitate unde să înceapă propunerea în anul scolastic viitor”41. Dispoziția consistorială nr. 1969 din 29 mai 1918, în legătură cu raportul înaintat de Vaida, îi notifica
acestuia să ia deocamdată „ținută pasivă”, pentru că se vor trimite cât de curând instrucțiunile necesare. Cât
privește pe învățători se conchidea: „din partea lor se pot insinua pentru a trece la școlile de stat”42.
Răspunsul ministrului Ioan Zichy, la memoriul din 30 mai, a fost remis tuturor episcopilor din Mitropolia de Alba Iulia și Făgăraș, în formă identică, la începutul lunii iulie. Reprezentatul guvernului nu vedea
nici un motiv pentru a modifica sau schimba ordinul predecesorului, dat în 27 aprilie 1918. Dispoziția lui
Apponyi era considerată legală, făcând parte din atribuțiile juridice ale ministrului; mai mult, ea s-ar fi luat
după ce fuseseră consultate comisiile administrative din comitatele cuprinse în granița culturală. Sistarea
ajutoarelor de stat a avut la bază interesele importante și majore ale statului. Competența comisiilor administrative era deasupra oricăror bănuieli, pentru că, prin părerea lor – susținea Zichy – se exprima opinia
publică din acele comitate, cu o populație majoritar nemaghiară43.
Conform normelor de drept din Ungaria, comisiile administrative aveau un statut autonom față de comitetele municipale (consiliile județene, azi), fiind în legătură directă cu guvernul. Acestea erau constituite din
funcționarii cei mai importanți, cărora li se adăugau, în Bistrița-Năsăud, 10 membri aleși în adunările ordinare ale Comitetului municipal. Ne-ar trebui spațiu ca să demontăm afirmația ministrului Zichy că prin ele
se manifesta opinia publică. Menționăm doar că cvasitotalitatea funcționarilor publici era de etnie maghiară.
Nici măcar în adunările comitetelor municipale, în comitatele în care românii erau majoritari, nu se poate
admite că se exprima opinia publică. Altminteri, ar trebui să dăm credit hotărârii luate în comitatul Alba de
Jos, în 27 martie 1918, prin care se cerea ca școlile românești, ortodoxe și greco-catolice, să fie preluate de stat.

39 Vezi memoriul episcopilor greco-catolici la Arhivele Naționale, Direcția județeană Cluj, fond Episcopia greco-catolică de
40
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Cluj-Gherla, dosar 1570, ﬀ. 34-44.
ANBN, fond Protopopiatul greco-catolic Bistrița, dosar 379, f. 1.
Ibidem, dosar 378, f. 4
Ibidem, dosar 379, f. 3.
ANC, fond Episcopia greco-catolică de Cluj-Gherla, dosar 1570, f. 67.
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În Mitropolia de Alba Iulia și Făgăraș, cel care va recomanda calea de urmat, în urma respingerii memoriului din 30 mai 1918, a fost episcopul senior, Demetriu Radu. Răspunzând unei scrisori trimise de episcopul Iuliu Hossu în 18 iulie, Demetriu Radu nu mai considera oportună o nouă conferință a episcopilor
greco-catolici. Fiecare Ordinariat trebuia să scrie ministrului de culte și instrucțiune publică că își păstrează
decizia de a susține școli confesionale și fără ajutorul statului; să se menționeze că în acest scop fuseseră
consultate comunitățile parohiale. Rezultatul consultării a fost că unele parohii s-au declarat în acest sens,
iar celelalte își sistează funcționarea școlilor pe timp nedeterminat, păstrându-și edificiile școlare44.
Episcopul Demetriu Radu a trebuit să ia în calcul și situația ivită în luna iulie 1918, prin acțiunile comisariatului de la Sibiu. Comisarul guvernului din granița culturală se folosise de instituțiile statului, în primul
rând comisiile administrative, pentru a negocia direct cu parohiile, ocolind consistoriile eparhiale. Printr-o
circulară, s-a dispus autorităților din comitate să convingă comitetele parohiale ortodoxe și senatele școlare
greco-catolice să declare că nu mai susțin școli confesionale, iar pe baza unui acord între părți consimt să
vândă sau să dea în chirie clădirile. În locul școlilor confesionale trebuiau să ia ființă școli de stat. La noile
școli, comisarul Emil Petricsevich Horvát promitea menținerea facilităților oferite Consistoriului arhidiecezan în 17 noiembrie 1917: șase ore săptămânal în limba română, preluarea învățătorilor, catechizarea în
confesiune, impozit școlar redus la 5% după darea directă etc.
Episcopul Iuliu Hossu a convocat pentru 30 iulie 1918, la Gherla, în problema graniței culturale, pe vicarul Alexandru Haliță și pe protopopii: Dionisiu Vaida, Ioan Pop și Alexandru Botean. Ultimul protopop,
Botean, conducea protopopiatul Beclean. Parohiile Tăure și Mintiu din acest protopopiat, care aveau școli
confesionale, erau încadrate din punct de vedere administrativ în comitatul Bistrița-Năsăud. Ce s-a discutat
în ședința consistorială din 30 iulie 1918, ce sarcini au primit vicarul și protopopii, nu știm în mod direct. În
registrul de protocoale consistoriale din Episcopia Gherla există un hiatus în perioada iulie-octombrie 1918.
În ședința consistorială din 16 iulie 1918 s-a discutat despre refuzul ministrului Zichy și s-a decis să se ceară
convocarea unei noi conferințe a episcopilor. Până la 8 octombrie nu mai sunt consemnate procesele verbale. Din ce cauză, e greu de afirmat cu tărie. Totuși dintr-o scrisoare expediată de episcopie, în 30 septembrie
1918, protopopilor de mai sus, se face o trecere în revistă a problematicii școlilor confesionale supuse procesului de etatizare. Astfel, se menționa că: „în 30 iulie a.c. s-a lămurit ce ținută este a se observa în cauză peste
tot și îndeosebi din partea comunităților bisericești cu privire la cedarea, respectiv exproprierea edificiilor
scolastice în folosința școlilor de stat”45. Cu siguranță, episcopul Iuliu Hossu le-a cerut ferm vicarului și
protopopilor, chiar dacă doar verbal, să fie convocate senatele școlare, iar în adunări ale credincioșilor din
parohii să fie redactate protocoale privind susținerea caracterului confesional al școlilor. Să nu se renunțe cu
nici un chip, în favoarea autorităților, la clădirile școlilor confesionale greco-catolice. Protocoalele redactate
în acest sens, din fiecare localitate, să fie apoi predate episcopiei.
În comitatul Bistrița-Năsăud se aflau și localități ortodoxe. Protopresbiteratul ortodox Bistrița avea la
începutul războiului 15 parohii care susțineau școli confesionale, dintre care 12 se găseau în comitatul Bistrița-Năsăud. Doar nouă școli ortodoxe au fost nominalizate în primăvara anului 1918 pentru reținerea ajutorului de stat. Corespondența protopopului Grigore Pletosu cu Consistoriul arhidiecezan, pe tema graniței
culturale, începe în luna februarie 1918. La 6 martie 1918, arhimandritul Eusebiu Roșca a trimis o circulară
în teritoriu prin care dispunea ca până la 14 aprilie parohiile și protopopiatele să răspundă unui chestionar
în șase puncte: starea edificiului școlar, situația învățătorilor și salarizarea lor, impozitele școlare etc.
În urma deciziei ministrului Apponyi de suprimare a ajutoarelor de stat, la 17/30 mai 1918, la Sibiu s-a
ținut o nouă ședință a Consistoriului arhidiecezan. Rezoluția consistorială a fost expediată și în teritoriu,
protopresbiteratelor din granița culturală. Protopopul Grigore Pletosu era atenționat de secretarul consistorial Octavian Costea că, dacă prin legea XXVII/1907 s-a dat putința autorităților să retragă ajutoarele de
stat de la școlile confesionale, legea XXXVIII/1868 era încă în vigoare. Astfel „dreptul comunităților de a-și
susține școala confesională din mijloace proprii rămâne nealterat”. Se cerea parohiilor ortodoxe să răspundă
dacă fără ajutor de stat vor fi în stare să susțină școală, dacă nu vor putea ce vor face cu edificiul școlar etc.46

44 Ibidem, ﬀ. 69-70.
45 Ibidem, ﬀ. 2-3.
46 ANBN, fond Protopopiatul ortodox român Bistrița, dosar 1152/1918, f. 54
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La 25 mai/7 iunie 1918 Grigore Pletosu a înaintat Consistoriului arhidiecezan din Sibiu declarațiile comitetelor parohiale ortodoxe din „plănuita zonă culturală”. Erau hotărâte să-și susțină școli fără ajutor de stat
următoarele localități: Brașfalăul de Sus, Josenii Bârgăului, Susenii Bârgăului, Prundu Bârgăului și Bistrița
Bârgăului – doar școala din sat, nu și cea din pustă. În Șimotelnic (Simionești) și Bârla autoritățile obținuseră
deja declarații de cedare a edificiilor școlare pentru viitoarele școli de stat. În Cușma avusese loc, de asemenea, o mișcare împotriva școlii confesionale etc.47
Consistoriul arhidiecezan a luat la cunoștință de conținutul rapoartelor din protopopiat în ședința din
12 iulie. Hotărârile comitetelor parohiale erau considerate doar material informativ. În cauză trebuiau să
se pronunțe sinoadele parohiale. Protopopul era „poftit” ca oriunde va fi nevoie să meargă la fața locului
„pentru a clarifica și însufleți poporul”. „Credincioșii fiecărei parohii trebuie să-și încordeze toate puterile
întru aducerea supremei jertfe pentru susținerea școalei confesionale, cel puțin cu un învățător”. Învățătorii
confesionali trebuiau să declare în termen precis dacă rămân sau nu în serviciul bisericii. Condiționări nu
erau admise. Pentru posturile vacante trebuia anunțat, de urgență, concurs48.
În toate comitatele din granița culturală, supuse procesului deznaționalizării pe motivul lipsei de patriotism a învățătorilor, se aflau 269 școli ortodoxe și 100 greco-catolice; dintre acestea 61 în comitatul Bistrița-Năsăud (48 greco-catolice și 13 ortodoxe). Ministrul de culte și instrucțiune publică își va anula propria-i
argumentație juridică, pe care se fundamenta zona culturală prin invocarea art. 17 din legea XXVII/1907.
După numirea celei mai mari părți a învățătorilor confesionali la noile școli de stat, la mijlocul lunii iulie
1918, statul a recunoscut în mod practic că ei nu se făcuseră vinovați de nimic. Trecerea învățătorilor confesionali la școlile de stat s-a făcut pe baza unor cereri personale, filtrate de autorități. Cvasitotalitatea acestora
a fost aprobată. Pasul făcut de învățători este explicabil în absența mijloacelor de subzistență. Doar în nr. 17
din Hivatalos Kőzlőny din 15 iulie 1918 s-a publicat numirea ca învățători de stat a 340 de învățători confesionali (105 greco-catolici și 235 ortodocși). Noii învățători, care primeau un spor de „graniță culturală”, au
urmat un curs de educație patriotică la Cluj, în vara anului 1918.
Trecerea în masă a învățătorilor confesionali la școlile de stat s-a datorat și echivocului inițial cu privire
la aceștia. Fără nicio urmă de îndoială, mitropoliile și consistoriile eparhiale și-au canalizat toată energia
pentru salvarea școlilor românești, amenințate de tăvălugul etatizării patriotice. Învățătorii confesionali
aveau însă liber-arbitru, chiar dacă nu absolut. Se puteau încerca și alte mijloace? Poate. Au existat și acțiuni
lipsite de onoare și fidelitate? Da, și încă la un nivel destul de sus.
Un exemplu în acest sens este cel al vicarul Alexandru Haliță, mai marele peste 31 de parohii greco-catolice. Acest „fluctuant politic” avea antecedente. La 4 septembrie 1916, vicarul Haliță a trimis parohiilor o
circulară vicarială în șase puncte, în care firul roșu era „credința obligată față de patria noastră”. Circulara
nr. 347/1916 către toți preoții din vicariat, expediată în teritoriu după intrarea României în război, dovedește o îngustime în orizontul politic și de gândire; este rece și plină de amenințări49. Alexandru Haliță a fost
însă și un plastograf. A falsificat conținutul circularei consistoriale nr. 1570 din 17 mai 1918, trimisă de către
episcopul Iuliu Hossu, cu mențiunea „foarte urgent”. Aceasta a fost divizată în două circulare vicariale, cu
același număr 235, dar cu date diferite. În circulara 235/29 mai 1918 s-a transpus prima parte a circularei
consistoriale. În cea de-a doua, tot cu nr. 235, dar din 31 mai 1918, vicarul menționează cerințele episcopiei
pentru a fi găsite izvoare de venit pentru susținerea școlilor greco-catolice din resursele proprii ale parohiilor, pentru a adăuga, de la sine, următoarele: „Pentru ca învățătorii să nu sufere scurtarea în plată cu 1 iulie
a.c. să le împărtășești ca numaidecât să-și ceară prin inspectorul regesc de școale din Bistrița aplicarea lui ca
învățător de stat, înaintându-și rugare instruită cu toate documentele recerute”50. Ce puteau înțelege preoții
din vicariat și învățătorii confesionali?
În raportul înaintat episcopiei la 11 iunie 1918 vicarul Alexandru Haliță susținea că nu s-au putut
convoca adunări ale credincioșilor greco-catolici pentru a se decide susținerea școlilor, fără ajutor de stat,
din cauză că „dintre puținii credincioși rămași acasă și aceia sunt plecați la munți pentru așezarea oilor
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și vitelor”51. Să observăm doar că argumentul vicarului trebuia să fie valabil și pentru protopopiatele Bistrița și Budac, cu localități de munte, care s-au conformat dispozițiilor episcopiei. Nici mai târziu, după
participarea la ședința consistorială din 30 iulie 1918, Haliță nu a dat dispozițiile care se impuneau în
Vicariatul Rodnei. La 11 august 1918 senatul școlii confesionale din Sfântu Iosif (Poiana Ilvei) a decis să
se adreseze direct episcopiei pentru a primi instrucțiuni. Comitele suprem al comitatului Bistrița-Năsăud,
cu scrisoarea nr. 2530 din 30 iulie, cerea senatului școlar să declare că nu mai poate susține școala confesională și că este de acord să o dea în arendă sau să o vândă statului. De asemenea, să comunice suma pentru arendă sau de vindere. Preotul Ștefan Buzilă anexează scrisorii trimise episcopiei circulara vicarială
nr. 235 din 31 mai (partea a doua a circularei consistoriale nr. 1570, modificată de vicarul Haliță) și hârtia
oficială primită de la autorități. Se roagă ca Ordinariatul să „se îndure preagrațios a ne da inviațiunile de
lipsă”52. Până la acea dată nu se primise nicio instrucțiune prin intermediul vicarului Haliță.
În cele nouă parohii din Protopopiatul greco-catolic Bistrița, situate în comitatul Bistrița-Năsăud, care
aveau școli confesionale, au avut loc întruniri ale poporului la mijlocul lunii august 1918. Trebuia dat un
răspuns negativ autorităților care înaintaseră senatelor școlare hârtii tipizate pentru vinderea sau închirierea școlilor confesionale. Într-un raport către Consistoriul diecezan Gherla, protopopul Dionisiu Vaida
menționa că senatele școlare au răspuns „și la provocarea administrației să se abzică de susținerea pe mai
departe a școlilor și să deie în chirie ori să vândă edificiile școlare la stat și nici unul nu s-a declarat pentru
predare”. Doar școlile din Bistrița, Ardan și Sebiș puteau fi susținute în noile condiții53.
Ședința senatului școlar din Bistrița a avut loc la 18 august 1918, fiind prezidată de protopopul Vaida.
Acesta primise de la magistratul orășenesc, în 7 august, o cerere în care, pe baza ordinului comitelui suprem
al comitatului Bistrița-Năsăud din 30 iulie cu nr. 2530/1918, „provoacă senatul bisericesc să se declare că
nu dorește a-și susține și pe mai departe școala, ci cere ca erariu regesc ungar să iee în chirie, eventual să
cumpere edificiul școlar”. Magistratul orășenesc era împuternicit să dea asigurări senatului școlar că dacă
s-ar completa declarațiile tipizate în acest sens, atunci la școala de stat, care se va înființa în locul celei confesionale, „se vor da toate acele favoruri care conform decisului de sub nr. 33/1918 s-au pus în prevedere
comunităților greco-ortodoxe”. Senatul școlar, în unanimitate, a hotărât să susțină școala din propriile puteri, având astfel nevoie de edificiul școlar; hârtiile tipizate să fie restituite magistratului orășenesc Bistrița54.
Școala din Bistrița nu primise niciodată ajutor de stat.
În mod asemănător s-au desfășurat lucrurile și în Protopresbiteratul ortodox Bistrița. În ședința Consistoriului arhidiecezan din Sibiu, la 12 iulie, s-au trasat sarcini pentru protopopii, preoții și învățătorii ortodocși.
Ca urmare, protopopul Grigore Pletosu a dispus cu o circulară din 27 iulie/9 august convocarea sinoadelor
parohiale. Preoții din localitățile în care nu se adoptaseră decizii de susținere a școlilor ortodoxe au fost convocați la o întâlnire la protopopiat. Pletosu a dispus ca până la 10/23 august 1918 învățătorii confesionali să
declare în fața a doi martori că rămân pe mai departe în serviciul bisericii. Cei care nu ar face acest lucru să
fie considerați demisionați. Nu se admiteau, din partea lor, excepții sau eventuale condiționări.
Rezoluțiile sinoadelor parohiale din Bistrița Bârgăului, Mijlocenii Bârgăului, Susenii Bârgăului, Caila,
Cușma, Șimotelnic și Galații Bistriței de susținere prin mijloace proprii a școlilor ortodoxe au fost luate
la cunoștință în ședința Consistoriului arhidiecezan din 6 septembrie 1918. Să menționăm că la începutul
lunii iunie 1918 și alte comitete parohiale au luat hotărâri de păstrare a școlilor: Prundu Bârgăului, Josenii
Bârgăului și Brașfalăul de Sus. În ședința consistorială nu sunt menționate. Probabil nu se mai întruniseră
sinoadele parohiale sau Grigore Pletosu nu a făcut referire la ele în raportul înaintat. În aceeași ședință consistorială s-a dispus ca șase învățători să fie considerați demisionați din școlile ortodoxe bistrițene55.
Înainte de a vedea dacă parohiile vor consimți la cedarea clădirilor școlare, informat poate de mersul lucrurilor, guvernul Alexandru Wekerle a autorizat, în 5 august 1918, în temeiul legii XLI din 1881, exproprierea imobilelor școlare din 507 localități din zona culturală. Pe lângă școlile confesionale, se urmărea trans-
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formarea în școli de stat și a celor comunale și preluarea clădirilor în folosința statului56. Școlile comunale
aveau în Transilvania un statut echivoc, între cele confesionale cu limba de predare româna și cele de stat,
exclusiv în limba maghiară. În perioada anterioară, înființarea școlilor comunale fusese o treaptă necesară
spre trecerea la cele de stat.
Consistoriul arhidiecezan din Sibiu a validat în ședința din 10/23 august 1918 conținutul unui nou memoriu, înaintat ministrului de culte și instrucțiune publică și premierului Wekerle de către arhiepiscopul
Vasilie Mangra. Memoriul din august al Bisericii Ortodoxe este un rezumat al punctului de vedere referitor
la granița culturală, cu trimiteri la prevederi legale din statul ungar. Tonul este unul ferm, iar conținutul
argumentat. Ordinul ministrului Apponyi de suprimare a ajutoarelor de stat era considerat ilegal. Nu se
îndepliniseră procedurile disciplinare prescrise de art. 26 din legea XXVII/1907. Suprimarea colectivă a ajutorului de stat, în afara cazurilor specificate de acel articol, nu era posibilă. Cât privește intenția de expropriere, realizarea ei însemna suprimarea dreptului de a susține școli, drept prevăzut în legea XXXVIII/1868,
și închiderea în masă a școlilor ortodoxe. Se afirma că niciodată Consistoriul arhidiecezan n-a recunoscut
legalitatea și îndreptățirea acțiunii de „statificare” a școlilor ortodoxe. Memoriul accentuează apoi asupra
înțelegerii corecte și adecvate a rezoluției consistoriale din 22 noiembrie 1917. Se mai arată acțiunile prin
care drepturile bisericii erau încălcate de autorități: preluarea învățătorilor prin mijloace coercitive, adresarea directă către parohii pentru cedarea școlilor etc. În final, Consistoriul arhidiecezan cerea oprirea procesului de expropriere a școlilor și revizuirea întregii acțiuni de etatizare57.
Mitropolitul Vasilie Mangra a făcut în capitală declarații presei cu privire la acțiunile guvernului. Într-un
interviu dat ziarului Az Est, menționa că fostul ministru Apponyi a acționat într-un mod generalizator și
punitiv. În zona culturală erau circa 400 de școli confesionale, trei pătrimi fiind ortodoxe. La Sibiu, în baza
ordinului guvernului, se înființase deja o comisie pentru exproprierea școlilor și mobilierului școlar. Mitropolitul nu putea să spună dacă și când va începe învățământul în școlile ortodoxe din granița culturală,
deoarece fuseseră numiți ca învățători de stat circa 300 de învățători ortodocși. Ministrul de culte și instrucțiune publică Ioan Zichy îi declarase mitropolitului de nenumărate ori, ultima dată în prezența episcopilor
Ioan Papp din Arad și Miron Cristea din Caransebeș, „că aprobă cu totul măsurile luate de fostul ministru
Apponyi și le va pune în aplicare”. Mangra i-ar fi răspuns acestuia că era de datoria episcopilor ortodocși
să-și apere școlile confesionale. Despre întâlnirea cu Alexandru Wekerle putea să spună doar că ministrul-președinte i-a dat „asigurări liniștitoare”58.
Comisarul guvernului pentru reglementarea problemelor școlilor românești de la granițele Regatului
Ungar a expediat la 20 august 1918, cu nr. 2030, o scrisoare episcopului Iuliu Hossu, în care îi reamintea de
adresa nr. 1028 din 14 mai 1918. Prin aceasta, îi ceruse lui Hossu să fie de acord cu vinderea sau închirierea
școlilor greco-catolice din Bistrița-Năsăud. Însă episcopul, spre regretul comisarului, a refuzat să ia parte
la discuții de fond. Episcopul Iuliu Hossu era anunțat că guvernul Ungariei a hotărât să intre în posesia
imobilelor școlare, necesare școlilor de stat, pe calea exproprierii. Astfel, ministrul comerțului, cu ordinul
68450/1918, autorizase exproprierea celor 48 de școli greco-catolice din comitatul Bistrița-Năsăud, hotărâre
comunicată și comisiei administrative a comitatului. Comisarul Horváth menționa că ministrul de culte și
instrucțiune publică îl însărcinase să înceapă demersurile de expropriere. De aceea, îi cerea lui Iuliu Hossu
să hotărască, dacă pentru școlile din lista anexată, dorea o plată în ansamblu, sau separat, pentru fiecare
localitate. Dacă până la sfârșitul lunii august nu primea răspuns, comisarul afirma că va începe procedura
de expropriere59. La 29 august 1918, comisarul guvernului revenea cu o nouă scrisoare, prin care îi cerea episcopului Hossu să declare doar că este de acord cu vinderea imobilelor din proprietatea episcopiei, în caz că
era împiedicat de faptul că nu dispunea de date referitoare la evaluarea școlilor greco-catolice. În acest caz
ar opri procedurile de expropriere60.
Sfârșitul lunii august a reprezentat momentul culminant în ceea ce Albert Apponyi numise graniță culturală. Chiar și marile caractere, cum a fost episcopul Iuliu Hossu, pot fi cuprinse de zbucium sufletesc și
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neliniște interioară în așteptarea unor iminente catastrofe. Confiscarea școlile greco-catolice din comitatul
Bistrița-Năsăud era inacceptabilă pentru episcop, în calitatea lui patronală. Dacă s-ar fi creat acest precedent, guvernul putea oricând invoca un interes național, „nepriceput de noi” – cum scria Hossu – pentru a
desființa toate școlile românești. Și de aceea s-a pronunțat pentru o nouă consfătuire a episcopilor greco-catolici, și chiar pentru un protest colectiv, la Budapesta, la ministrul de culte și instrucțiune publică.
Episcopul senior Demetriu Radu, însă, nu considera necesară și potrivită o nouă conferința a episcopilor
uniți. Motivația a fost detaliată într-un răspuns la scrisoarea trimisă de Iuliu Hossu în 25 august 1918. Un
protest mai temeinic argumentat față de politica școlară a guvernului, cum a fost cel din 30 mai 1918, nu se
putea face. Apoi, un protest colectiv putea fi ușor interpretat greșit, ca o atitudine contrară statului. Pe de
altă parte, nu credea că pe acea cale se va ajunge la un rezultat pozitiv. De aceea, părerea episcopului de
Oradea era ca fiecare Ordinariat să înainteze ministrului de culte și instrucțiune publică o petiție-protest
față de planul de expropriere a școlilor greco-catolice, în care să se arate că:
a. „Nu există lege care să ne fi despuiat de dreptul de a susține școale, și care drept ne este asigurat prin
legea fundamentală din 1868”.
b. „Legea exproprierii nu se referă la cazul nostru, iar numai prin interpretarea ei forțată nu se poate
eluda un drept cardinal al Bisericii noastre”.
În final să se menționeze că Biserica Unită își menținea punctul de vedere adoptat în 30 mai 1918, comunicat guvernului, precum și cel formulat în memoriul din 25 ianuarie 1918, de la Blaj, memoriu înaintat
împăratului, la care nu se primise încă un răspuns oficial61.
Până la urmă, părerii lui Iuliu Hossu, că un răspuns dat comisarului Horváth, împuternicit al guvernului
în zona culturală, trebuie formulat de plenul episcopilor, i s-au raliat vicarul capitular mitropolitan Vasile
Suciu și episcopul Lugojului, Valeriu Frențiu. În fondul arhivistic al Episcopiei Gherla se păstrează o scrisoare a episcopului Hossu, opt pagini, către episcopul de Oradea, Demetriu Radu, într-o primă formulare.
Nu știm dacă aceea a fost forma definitivă; cert este că ea reflectă starea sufletească a acestuia, plină de
îngrijorare față de viitorul școlilor românești, greco-catolice; nu mai puțin hotărârea acestuia. Consistoriul
diecezan Gherla a persistat în rezoluția ținerii unei conferințe a episcopilor greco-catolici, chiar și după primirea scrisorii episcopului senior, Demetriu Radu, din 28 august 1918.
Conferința episcopilor din Mitropolia de Alba Iulia și Făgăraș a avut loc la 5 septembrie 1918 la Oradea.
Un comunicat succint, publicat în ziarul Unirea din 7 septembrie, menționa următoarele: „Conferința episcopească greco-catolică română, ținută în 5 septemvrie 1918, în Oradea-mare, protestează cu toată hotărârea contra exproprierii edificiilor școlare din toate comunele acelea, de pe teritoriul provinciei mitropolitane
greco-catolice române de Alba Iulia și Făgăraș, unde guvernul țării a hotărât să deschidă școli primare de
stat”62. Plenul episcopilor greco-catolici a decis trimiterea unui nou memoriu ministrului de culte și instrucțiune publică, prin care să se reafirme hotărârea de a nu ceda școlile confesionale etc.
La 10 septembrie 1918, Consistoriul diecezan Gherla a validat răspunsul pe care episcopul Iuliu Hossu
trebuia să-l dea comisarului Emil Petricsevich Horváth, cu referire la scrisorile din 20 și 29 august 1918.
Acesta era informat că episcopii greco-catolici au hotărât în 5 septembrie, la Oradea, să conteste preconizata
expropriere a școlilor și, datorită importanței excepționale a problemei, să se adreseze direct ministrului de
culte și instrucțiune publică. Astfel, asupra exproprierii sau a sumei despăgubirii, Iuliu Hossu nu se considera autorizat să decidă63.
Guvernul Alexandru Wekerle nu a trecut la exproprierea școlilor confesionale românești, așa cum fusese
comunicat consistoriilor diecezane și comisiilor administrative din comitate. Este evident că decizia exproprierii nu avea un fundament juridic solid. Apoi, prioritar era războiul, al cărui sfârșit nefast se contura
tot mai evident. La începutul anului școlar 1918/1919, situația paradoxală a școlilor românești din granița
culturală a fost caracterizată pe scurt în ziarul „Unirea” din 14 septembrie 1918: „Guvernul are învățătorii,
biserica edificiile și recvizitele școlari. Școală însă nu are nici guvernul, nici biserica și deocamdată poporul
nu știe, unde și cum se va face instrucția de aici încolo”64.
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Ibidem, ﬀ. 28-29.
Comunicatul conferinței episcopești din Oradea-mare, în „Unirea”, XXVIII, nr. 55 din 7 septembrie 1918.
ANC, fond Episcopia greco-catolică de Cluj-Gherla, dosar 1570, f. 14.
Școlile de la graniță, în „Unirea”, XXVIII, nr. 56 din 14 septembrie 1918.
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Impasul în care se afla guvernul a fost subliniat de ziarul Pesti Hirlap, în articolul „Școale românești la
hotarele Ardealului”. „Lucrarea patriotică” începută de Albert Apponyi pentru înființarea de școli primare ungurești, în comitatele de la granița cu România, era „aproape de cădere”. Ziarul pledase pentru o reformă amplă în învățământul din Ungaria, cel mai bun lucru fiind etatizarea tuturor școlilor, dar religiozitatea lui Apponyi și Tisza îi împiedicase să meargă până la capăt. „Cel mai hotărât mijloc de pază în viitor, – după Pesti Hirlap – ar fi fost închiderea școalelor românești, care se ocupau cu trădarea de patrie, și
ridicarea de școale ungurești în locul lor”. Planul lui Apponyi a fost de a cumpăra școlile românești, iar în
urma împotrivirii Bisericii, autoritățile au pus la cale preluarea școlilor cu sila, adică exproprierea. „Nici
planul acesta n-au putut sau n-au cutezat să-l ducă la îndeplinire”. Baronului Emil Petricsevich Horváth
îi fusese dat în ajutor consilierul ministerial Pogány Frigyes, care avea misiunea de a identifica localuri
în care să fie deschise noile școli de stat din granița culturală. Acesta s-a oprit asupra școlilor românești
care fuseseră închise. Parte au fost închiriate, dar consistoriile eparhiale n-au aprobat contractele. Prin
măsurile luate, episcopii români au împiedicat înființarea a numeroase școli ungurești. Atitudinea lor
putea chiar opri acțiunea guvernului. Pesti Hirlap cerea ca „guvernul să sară în ajutorul comisarului și să
prezinte în parlament cât mai repede planul de lege pentru exproprierea școalelor românești”. Convingerea ziarului era că la hotarele Ardealului trebuiau înființate școli populare ungurești prin orice mijloace65.
Toate comunitățile bisericești din Protopopiatul greco-catolic Bistrița, aferente graniței culturale, au
adoptat rezoluții prin care nu renunțau la școlile confesionale. Protopopul Dionisiu Vaida a informat Consistoriul diecezan Gherla, care, la 7 septembrie, a dispus să fie expediate de urgență la episcopie protocoalele luate de senatele școlare, în original sau copie legalizată. La 30 septembrie 1918, episcopul Iuliu Hossu
a revenit cu o nouă circulară trimisă vicarului Alexandru Haliță și protopopilor Dionisiu Vaida, Ioan Pop
și Alexandru Botean. Acestora li se cerea să trimită, cât mai repede, conform celor hotărâte în prezența lor,
în 30 iulie 1918, la sediul episcopiei, protocoalele luate de senatele școlare, precum și informații detaliate66.
După cum rezultă din registrele episcopiei, singurul care s-a conformat a fost protopopul Dionisiu Vaida.
Corespondența acestuia cu Iuliu Hossu este regăsită și în arhiva protopopiatului. Cele mai puține informații
privind granița culturală, ciudat, dacă nu ar fi mai grav, se află în fondul Vicariatului Rodnei. Cu excepția
raportului din 11 iunie 1918, trimis episcopiei, vicarul Alexandru Haliță este într-o tăcere deplină. Doar la
26 august va scrie succint episcopiei, care îi cerea să confirme dacă învățătorul din Ilva Mică trecuse la stat,
că: „peste tot n-am primit până azi de nicăieri raport că anume cari învățători din vicariat au trecut la stat”67.
Decizia comitelului suprem nr. 2530 din 30 iulie 1918, cu un conținut identic, fusese trimisă fiecărei parohii greco-catolice. O copie ajunsese la episcopie în 11 august. Un asemenea exemplar primise, cu siguranță,
și vicarul. Autoritățile comitatului Bistrița-Năsăud anunțau că erau hotărâte să închidă școlile greco-catolice
și să înființeze în locul lor școli de stat. Procedurile preliminarii fuseseră încheiate, iar ordinea închiderii
fusese stabilită. Se începea cu cercul administrativ al Rodnei, respectiv școlile din: Feldru, Ilva Mică, Leșu,
Măgura Ilvei, Maieru, Ilva Mare, Sângeorz-Băi, Rodna, Sfântu Iosif, Șanț și Vărarea (Nepos). Organizarea
acestor școli ca școli de stat devenise urgentă, învățătorii trecuseră deja la învățământul de stat. În Măgura
Ilvei și Ilva Mare închiderea școlilor greco-catolice era în curs, trebuiau luate doar avizele comunale pentru
întreținerea școlilor de stat68. Toate aceste școli se aflau în Vicariatul Rodnei, iar vicarul nu știa nimic!? Atitudinea pasivă a vicarului este mai mult condamnabilă, pentru că, în iulie 1918, comisarul guvernamental
Horváth a dispus să fie ocolite consistoriile diecezane greco-catolice. Astfel, parohiile greco-catolice fuseseră notificate în mod direct de înființarea școlilor de stat în locul celor greco-catolice. Prin urmare, se cerea
senatelor școlare să completeze declarații tipizate că nu mai doresc să-și păstreze școlile și că solicită închirierea sau cumpărarea lor de către trezorerie.
Școala greco-catolică din Ilva Mare funcționase fără ajutor de la stat, având trei învățători. Senatul școlar
a hotârât în 16 septembrie începerea anului școlar 1918/1919 cu data de 1 octombrie. La 23 septembrie 1918
oficiul parohial a raportat vicarului că „hârtia ministerială se retrimite negativ”69. Asemenea rezoluții se
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Școale românești la hotarele Ardealului, în „Telegraful Român”, LXVI, nr. 94 din 6/19 septembrie 1918.
ANC, fond Episcopia greco-catolică de Cluj-Gherla, dosar 1570, ﬀ. 2-3.
ANBN, fond Vicariatul Rodnei, dosar 1207/1918, f.8
ANC, fond Episcopia greco-catolică de Cluj-Gherla, dosar 1570, f. 75.
ANBN, fond Vicariatul Rodnei, dosar 1207/1918, f. 13.
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luaseră în protopopiatele greco-catolic și ortodox Bistrița la jumătatea lunii august. În fondul Vicariatului
Rodnei, referitor la personal învățământ, numiri de profesori și învățători, apar câteva informații disparate
cu referire la școlile din vicariat, în lunile septembrie-octombrie 1918. La școala din Tiha Bârgăului nu se
prezentase la concursul de ocupare a postului de învățător niciun candidat în luna septembrie. La 12 octombrie se trimitea la Năsăud rezoluția senatului școlar de completare a postului și susținerea din mijloace
bănești proprii, pentru a fi înaintat Consistoriului diecezan Gherla. Nu rezultă, totuși, că ambii învățători
trecuseră la stat. Școala din Mocod nu mai avea niciun învățător, pentru că aceștia fuseseră numiți prin decret ministerial învățători de stat. La 17 octombrie 1918, senatul școlar a decis susținerea școlii, doar cu un
învățător, urmând a se organiza concurs70.
În perioada dualismului școlile românești din Bistrița-Năsăud au fost susținute exclusiv de locuitorii
ortodocși sau greco-catolici, cele mai multe din fondurile școlare ale fiecărei localități, până la aplicarea
legii XXVI/1893. Aceasta permitea subvenționarea, în parte, din bugetul statului, a salariilor învățătorilor
confesionali. Legile din 1907 și 1913 urcaseră salariile; totuși, chiar în timpul războiului, în Vicariatul Rodnei din cele 29 de școli greco-catolice, șapte nu beneficiau, în anul 1918, de niciun fel de ajutor din partea
statului. Cu certitudine, acestea nu au întâmpinat greutăți insurmontabile de natură pecuniară, la începutul
noului an școlar. Nu același lucru se poate spune despre încadrarea cu învățători calificați. Pe de altă parte,
fondurile școlare ale parohiilor greco-catolice din Vicariatul Rodnei au subscris 4 milioane de coroane la împrumuturile de război. Suma putea acoperi pe zeci de ani contribuția anuală a bugetului de stat la salariile
învățătorilor!
Granița culturală s-a prăbușit odată cu regimul dualist austro-ungar. Ungaria a fost cuprinsă de revoluție la sfârșitul lunii octombrie 1918. Noul guvern a notificat Consistoriul diecezan Gherla, la 5 noiembrie, că toate dispozițiile cu referire la școlile confesionale de la frontierele sud-estice au fost abrogate.
Ordinul fostului ministru Apponyi de retragere a ajutoarelor de stat, dispozițiile referitoare la numirea
învățătorilor confesionali ca învățători de stat, cele privitoare la cedarea edificiilor școlare pentru școlile
de stat și cele de expropriere erau lovite de nulitate. Episcopul Iuliu Hossu a dispus ca senatele școlare
să fie încunoștiințate și să ia toate măsurile pentru începerea anului școlar, în coînțelegere cu învățătorii
care, temporar, fuseseră numiți ca învățători de stat71. Și Consistoriul arhidiecean din Sibiu a trimis în
teritoriu circulare asemănătoare pentru școlile ortodoxe. Realitatea se va dovedi mai complexă, pentru că
localitățile românești din Transilvania erau cuprinse deja de revoluție.
La 30 decembrie 1918 protopopul Grigore Pletosu a expediat Consistoriului arhidiecezan din Sibiu un
raport despre școlile ordodoxe după prăbușirea zonei culturale. Raportul poate fi creditat ca exprimând
starea de fapt a întregului învățământ românesc din comitatul Bistrița-Năsăud, bulversat de măsurile autorităților maghiare din ultima vreme. Astfel, doar în puține școli învățământul a putut începe la timp și a
se desfăsura regulat. În cele mai multe locuri nici măcar nu începuse până la acea dată. Cauzele identificate
de protopop au fost: lipsa învățătorilor la început de an școlar, epidemia de gripă spaniolă, revoluția de la
începutul lunii noiembrie care a zguduit din temelii ordinea în unele comune s-a răsfrânt chiar și asupra
preoților și învățătorilor; apoi, învățătorii care au luat parte la cursul de la Cluj, cu toate concesiile ministeriale și dispozițiile consistoriale, locuitorii refuzau să-i mai accepte „pe motivul că dacă s-au făcut unguri să
meargă să slujească acolo și să-i țină ungurii”72.
Alungarea învățătorilor în luna noiembrie 1918 a fost un episod dureros, care nu sancționa o greșeală
întâmplătoare, ci o atitudine: aceea de a accepta trecerea la învățământul în limba maghiară. În simplitatea
sa, poporul a trasat acestă linie de demarcație a patriotismului! Aproape zece ani mai târziu, în Buletinul
școlar din anul 1927, evenimentele din anul 1918 au fost apreciate oarecum diferit. Participarea la cursul de
pedagogie patriotică de la Cluj ar fi avut loc într-o „jale de prohod”, care s-a întins peste satele românești și
într-o tăcere totală a autorităților bisericești și școlare. Teama internărilor ar fi închis gura tuturor. „Chinuiții
dascăli, reîntorși de la Cluj – temnița lor – încolțiți de câte unii din răuvoitorii lor personali, care în ascuns
agitau lumea împotriva lor, că ar fi «maghiarizați», «renegați», când în realitate sufletul lor era cernit de jale,

70 Ibidem, ﬀ. 12-15.
71 ANBN, fond Protopopiatul greco-catolic Bistrița, dosar 378, f. 16.
72 ANBN, fond Protopopiatul ortodox român Bistrița, dosar 1152/1918, ﬀ. 104-105.
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– n-au mai prea apucat să facă școală ungurească. Trosneau toate fronturile. Și cu cât trosneau mai puternic,
sufletul «dascălilor renegați» se înviora mai mult în nădejdea mântuirei”73.
Realitatea a fost diferită decât ceea ce s-a scris, în mod lacrimogen, în publicația breslei învățătorilor.
Unii învățători își prezentaseră în vară demisiile într-un mod zgomotos, lipsit de onestitate. Alții fuseseră
conjurați să rămână, dar au refuzat, preferând o iluzorie stabilitate în învățământul de stat. Pe lângă izgonirea învățătorilor, în revoluție (sângeroasă pe alocuri) au fost devastate și școli, iar unii învățători n-au fost
reprimiți cu niciun chip în școala pe care o abandonaseră. De asemenea, au fost ocupate și școlile de stat
din localitățile românești, școli înființate înainte de 1914: Telciu, Șieu, Salva, Ilva Mare, Hordou etc. Cursurile s-au reluat cu greutate, o dispoziție a vicarului Haliță impunând ca dată limită 1 februarie 1919. Starea
de tensiune din lumea satului românesc, în problema școlilor, s-a perpetuat însă pînă în primăvara anului
1919; numeroși învățători și-au înaintat cereri de concedii pentru trei luni! Asta spune ceva!
Circulara vicarială prin care se dispunea reluarea cursurilor cel mai târziu la 1 februarie 1919 a fost dată
„în urma împrejurărilor schimbate”. La 10 ianuarie 1919, vicarul Alexandru Haliță a dispus ca toate școlile
primare din vicariat să-și reia caracterul confesional greco-catolic, avut înainte de ordinele guvernului referitoare la zona culturală. Aceasta înseamnă că unele școli greco-catolice din Vicariatul Rodnei își pierduseră
acest caracter! Toți învățătorii, indiferent că trecuseră sau nu la învățământul de stat, erau invitați să-și ocupe posturile de învățători confesionali etc. „România Mare cere de la fiecare fiu al său devotament și jertfe”,
concluziona Haliță74. Adică ceea ce i-a lipsit lui în zbuciumatul an 1918!
L-am definit mai sus pe vicarul Alexandru Haliță cu calificativul de „fluctuant politic”. Expresia nu-mi
aparține. Am preluat-o dintr-un memoriu trimis la 8 ianuarie 1920 episcopului Iuliu Hossu de către primarul Năsăudului, Augustin Anton, și de trei senatori bisericești. Memoriul identifica 10 motive pentru care
semnatarii au cerut episcopului să dispună o anchetă și, implicit, să-l înlăture pe vicar. La punctul 7, se
afirma că: „Poporul n-a putut să-și pună niciodată încrederea în vicarul actual, fiind un fluctuant politic”.
Nici înainte, nici după 191875. Pentru a nu suferi rușinea răspopirii, probabil, vicarul s-a retras de bună voie,
ocupând, mai apoi, un post de profesor la liceul din Năsăud.
Câteva concluzii
La începutul secolului al XX-lea, politica statului ungar se îndepărtase de principiile liberale susținute la
începutul dualismului. O parte a clasei politice era conștientă de necesitatea unor reforme, care să-i confere
o mai mare legitimitate. Cele mai aprinse dezbateri parlamentare în anul 1918 au fost în jurului proiectului
de reformă electorală. Introducerea votului universal era considerată, însă, de majoritatea parlamentarilor,
o primejdie pentru statul ungar. Învățământul de stat putea rezolva, în viziunea unor oameni politici cu
oarecare notorietate, atât de spinoasa problemă a naționalităților. Un învățământ numai în limba maghiară,
care să contribuie la unitatea culturală și națională.
Măsurile luate împotriva bisericilor românești și a învățământului în limba română sunt o ilustrare a
pericolului pe care acestea le inspirau, instinctiv, într-o epocă a modernității, prin autodeterminare. Granița
culturală trebuia să fie un scut al statului, barieră de netrecut a maghiarimii. A fost ultima măsură antiromânescă de substanță, înaintea falimentului și prăbușirii Austro-Ungariei. Doar școlile românești din cele
opt comitate de graniță erau o primejdie pentru statul ungar, trebuind a fi desființate; nu și cele săsești, de
exemplu, 32 în comitatul Bistrița-Năsăud. Implicate în proiectul inițiat de ministrul Apponyi, autoritățile
din comitat au perseverat, chiar dacă erau conștiente de opoziția românească. Într-o adresă din 17 octombrie 1918 către vicarul Haliță, un judecător cercual îi notifica acestuia că, în urma organizării școlilor de
stat, întreținătorii școlilor confesionale aveau obligația de a da declarații că nu mai doresc să mențină școli
confesionale și că solicită închirierea sau vinderea clădirilor către trezorerie. Declarațiile senatelor școlare
sau ale reprezentanților comunali trebuiau date până la 22 octombrie, pentru ca judecătorul să le înainteze
la timp autorităților competente76. Este posibil ca adresa, tardivă, în fond, să fie urmarea echivocului în care

73 Buletin școlar – organ oficial al revizoratului școlar al Comitetului școlar județean și al Asociației „Mariana” a învățătorilor

din județul Năsăud. An II, Bistrița, 10 noiembrie 1927, nr. 21-22, Tipografia G. Matheiu, Bistrița, p. 127.
74 ANBN, fond Oficiul parohial greco-catolic Năsăud, dosar 2, ﬀ. 121-122.
75 ANBN, fond Vicariatul Rodnei, dosar 1233/1920, ﬀ. 1-2.
76 ANBN, fond Oficiul parohial greco-catolic Năsăud, dosar 10, f. 120.
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s-a plasat Haliță. În calitate de director al școlii confesionale din Năsăud trebuia să decidă, așadar, în mod
explicit, într-un fel sau altul. Mai menționăm că oferta „generoasă” din ordinul comisarului Horváth, (șase
ore săptămânal în limba română etc.), nu se aplica automat în toate localitățile cu școli românești din granița
culturală. Era obligatoriu ca senatele școlare să dea declarații, legalizate, în sensul dorit de autorități. De
asemenea, circulara 33/1918 nu privea și școlile de stat înființate în localitățile românești la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea.
Marile evenimente, ca și marile primejdii colective, discern caracterele de nestatornicie. Tânărul episcop
de Gherla, Iuliu Hossu, născut la Milaș, prin acțiunile sale din 1918 a dovedit că era o personalitate călăuzită de principii religioase, naționale, morale. Adică de dreaptă judecată. A curmat orice tendință a unor
preoți greco-catolici de a negocia cu autoritățile statului ungar viitorul școlilor românești. Alături de ceilalți
episcopi, „fii credincioși ai națiunii”, a semnat declarația de recunoaștere a Consiliului Național Român ca
reprezentant legitim al națiunii române din Transilvania și Ungaria. Prin această declarație, Iuliu Hossu se
angaja să contribuie la întruparea aspirațiilor naționale77. Clipa istorică îl va impune în memoria națiunii
ca pe cel care a citit, poporului, Rezoluția Adunării Naționale de la Alba Iulia, în 1 decembrie 1918. Onoare
binemeritată!
În ultimul raport din anul 1918 trimis Consistoriului arhidiecezan, protopopul Grigore Pletosu afirma că
acțiunile guvernului ungar de „statificare” a școlilor din zona culturală s-au facut cu „prea ușoara îngăduință a P(rea) V(eneratului) Consistor”. Este un reproș direct la adresa conduitei înalților ierarhi ortodocși!
Deci, lipsă de fermitate, dacă nu chiar mai mult! O stare de suspiciune, confuză, a existat în anul 1918, în
societatea românească, mai ales față de mitropolitului Vasilie Mangra. Autoritățile statului au lăsat să se
înțeleagă că exista un accept al Bisericii Ortodoxe pentru preluarea școlilor românești din comitatele de graniță. În circulara nr. 33/1918, comisarul guvernamental Horváth, adresându-se parohiilor ortodoxe, cerea
cedarea școlilor ortodoxe tocmai în virtutea „acordului” cu Consistoriul arhidiecezan. Părerea acordului
amiabil era larg răspândită de vreme ce, în Telegraful Român din 2 iulie 1918, Mitropolia a dat o dezmințire
publică, pe aproape o pagină, în articolul „Un «acord» care nu există”. Angajarea politică a lui Vasilie Mangra în partidul lui Ștefan Tisza era un motiv suficient de puternic pentru a menține confuzia în societatea
românească. De cealaltă parte, presa „patriotică” de limbă maghiară specula faptul că, datorită relațiilor
la nivel înalt, mitropolitul Mangra și episcopii ortodocși vor reuși să schimbe decizia guvernului. Pentru
a risipi starea de neîncredere care se inoculase în opinia publică, în anul 1919 asesorul consistorial Lazar
Triteanu, cu autorizația Consistoriului arhidiecezan, a publicat corespondența Bisericii Ortodoxe cu autoritățile pe tema graniței culturale, în cartea: Școala noastră 1850-1916. „Zona culturală”. Apoi, rezoluțiile consistoriale trimise în Protopresbiteratul Bistriței nu justifică, după părerea mea, afirmația-reproș a protopopului
Grigore Pletosu.
La jumătatea lunii octombrie 1918 drumul vieții pământești a arhiepiscopului și mitropolitului Vasilie
Mangra s-a încheiat, la Budapesta, unde a și fost înmormântat. În ultima pastorală trimisă la sărbătoarea
Nașterii Domnului, cu subiectul general pacea, Vasilie Mangra a analizat condițiile necesare păcii. Pe lângă
dragoste, o condiție principală era socotită dreptatea: „Dreptatea să stăpânească în lăuntru și în afară, – fără
să simtă mustrările conștiinței”78. Deci, un drum în viață drept, călăuzit numai de Cuvântul lui Dumnezeu.
Pentru că, nu-i așa?, nu poți sluji la doi domni! Or, Vasilie Mangra se angajase prea mult în politică. Poate de aceea și sfârșitul tragic din acea zi de 14 octombrie. Timpul unei împăcări istorice între maghiari și
români, în cadrul statului ungar, pentru care militase în scris mitropolitul în 1918, trecuse. Sosise vremea
dreptății pentru neamul românesc!

77 Adeziunea Episcopilor români la Conziliul Național Român, în „Unirea”, XXVIII, nr. de propagandă 13 din 28 noiembrie 1918.
78 Pastorala de Crăciun a Excelenței Sale, I.P.S. Domn arhiepiscop și mitropolit Vasilie Mangra, în „Biserica și Școala”, XLII, nr. 1

din 1/14 ianuarie 1918.
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Documente
Documentele inedite privind subiectul de mai sus le-am publicat în GRANIȚA CULTURALĂ, Editura
„Nova Didactica”, Bistrița, 2008. Tirajul a fost unul modest, însă, cei interesați, pot consulta acolo corespondența dintre episcopii greco-catolici, protocolul conferinței episcopilor greco-catolici de la Oradea din
30 mai 1918 și memoriul trimis guvernului, scrisorile miniștrilor de culte și instrucțiune publică și ale comisarului guvernamental către episcopul Iuliu Hossu etc. Documentele în limba maghiară au fost traduse
de către doamna Muzsi Anikó, căreia îi mulțumim și pe această cale. Acum zece ani am publicat numai
traducerea românească.
Aici dăm publicității patru documente, mai importante, în limba maghiară și varianta românească în
aceeași traducere autorizată. Astfel, mai jos aveam:
1. Scrisoarea ministrului Albert Apponyi, din 27 aprilie 1918, către episcopul Iuliu Hossu.
2. Scrisoarea de răspuns a ministrului Ioan Zichy la memoriul episcopilor greco-catolici din 30 mai
1918.
3. Decizia de expropriere a școlilor greco-catolice din comitatul Bistrița-Năsăud.
4. Tabelul cu școlile greco-catolice din comitat, pe cercuri administrative, anexat deciziei de expropriere.

Despre biserică și școală în anul Marii Uniri
(Rezumat)
La începutul secolului al XX-lea, politica statului ungar se îndepărtase de principiile liberale susținute la începutul dualismului. O parte a clasei
politice era conștientă de necesitatea unor reforme, care să-i confere o mai mare legitimitate. Învățământul de stat putea rezolva, în viziunea unor
oameni politici cu oarecare notorietate, atât de spinoasa problemă a naționalităților. Un învățământ numai în limba maghiară, care să contribuie la
unitatea culturală și națională. Măsurile luate împotriva bisericilor românești și a învățământului în limba română sunt o ilustrare a pericolului pe care
acestea le inspirau, instinctiv, într-o epocă a modernității, prin autodeterminare. Granița culturală trebuia să fie un scut al statului, barieră de netrecut
a maghiarimii. A fost ultima măsură antiromânească de substanță, înaintea falimentului și prăbușirii Austro-Ungariei. Tânărul episcop de Gherla,
Iuliu Hossu, născut la Milaș, prin acțiunile sale din 1918 a dovedit că era o personalitate călăuzită de principii religioase, naționale, morale. Adică
de dreaptă judecată. A curmat orice tendință a unor preoți greco-catolici de a negocia cu autoritățile statului ungar viitorul școlilor românești. Alături
de ceilalți episcopi, „fii credincioși ai națiunii”, a semnat declarația de recunoaștere a Consiliului Național Român ca reprezentant legitim al națiunii
române din Transilvania și Ungaria.

De l’église et de l’école durant l’année de la Grande Unification
(Résumé)
L’étude rend compte des rapports entre le gouvernement de Budapest et les deux institutions fondamentales de la nation roumaine de Transylvanie durant les années de la Grande Guerre. Au début du siècle, la politique de l’Etat hongrois s’était éloignée des principes libéraux qu’il soutenait au commencement du dualisme. Une partie de la classe politique était consciente de la nécessité des reformes pour s’assurer une plus large
légitimité. L’enseignement d’Etat aurait pu, selon certains hommes politiques jouissant d’une certaine notoriété, résoudre l’épineuse question des
nationalités. Ils prévoyaient un enseignement exclusivement en hongrois pour renforcer l’unité culturelle et nationale. Les mesures prises contre les
églises roumaines et contre l’enseignement en roumain illustrent le danger qu’ils représentaient, par leur autodétermination moderne. La frontière
culturelle devait représenter un bouclier de l’Etat, barrière infranchissable de la magyarité. Voilà la dernière mesure contre les roumains avant la faillite et la chute de l’Autriche-Hongrie. Le jeune évêque de Gherla, Iuliu Hossu avait fait preuve de ses hauts principes religieux, moraux et nationaux
en résistant. De son juste jugement. Il avait interdit formellement à tous ces prêtres de négocier avec l’Etat hongrois l’avenir des écoles roumaines.
Avec les autres évêques « des fils fidèles de la nation », il a signé la déclaration de reconnaissance du Conseil National Roumain, représentant
légitime de la nation roumaine en Transylvanie et en Hongrie.
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1.
Nr. de înregistrare 4577/1918
Înalt Preasfinția Voastră D-le Episcop!
Experiența tristă a evenimentelor petrecute la invazia trupelor române a servit ca dovadă că, mai ales
în apropierea granițelor sud-estice ale tării, mai concret, pe teritoriul comitatului Bistrița-Năsăud, școlile
populare elementare existente și aflate sub directa conducere a Preasfinției Voastre, în funcțiune și fiind
proprietatea Bisericii greco-catolice, cu ocazia intrării trupelor românești, au oferit dovada tristă a faptului
– chiar dacă pornim de la intenția cea mai bună a autorităților acestei biserici de a dovedi contrariul acestei
constatări – că în acest comitat de graniță, în aceste școli populare elementare, nu s-a efectuat corespunzător
asigurarea și îndeplinirea sarcinilor educației cetățenești în conformitate cu programa educațională național-populară, ordonată prin dispozițiile Legii XXVII/1907 § 17.
Acestei legi, respectiv educației cetățenești pretinse de ea, se asociază importante interese de stat, de
aceea asigurarea respectării, în mod obligatoriu, este prescrisă de lege. Cu scopul asigurării acestui interes
important de stat, am hotărât ca dintre comitatele implicate, în acele comune în care au funcționat școli elementare populare de rit greco-catolic, de educația poporului mi-am propus să mă îngrijesc prin înființarea
unor școli elementare populare de stat, în acest sens, de altfel, printr-un comisar al guvernului numit, am și
trecut la finalizarea deciziei.
În conformitate cu Legea XXVII/1907 § 12 aliniatul 4, am ascultat părerea comisiilor administrative ale
comitatelor interesate, ca acestea să se exprime dacă, legat de aceste comune în care funcționează școli populare greco-catolice, văd existența unor motive de atingere a unor importante interese de stat, în urma
cărora să fie oprită subvenționarea de către stat a acestora.
După ce comisiile administrative ale acestor comitate au hotărât în unanimitate, declarând univoc că
oprirea subvenționării de către stat a școlilor populare elementare de rit greco-catolic este cerută de interese
importante de stat, și după ce dispozițiile Legii XXVII/1907 §12 aliniatul 3 care reglementează că autoritatea
supremă școlară poate preveni aplicarea opririi subvenției de stat prin eliminarea cauzelor care ar fi dus la
această oprire, în situația noastră rămân fără obiect, pentru că motivul desființări nu este unul care ar depinde de autoritatea supremă bisericească, pentru că, de altfel, acest motiv după convingerea mea nici n-ar fi
existat, cu stimă Vă aduc la cunoștința Preasfinției Voastre că am revocat subvenția de stat a tuturor școlilor
populare de rit greco-catolic din comitatul Bistrița-Năsăud, care până acum au funcționat sub autoritatea
bisericească a Prea Sfinției Voastre și, în același timp, am dat și ordin de sistare a plății începând cu sfârșitul
lunii iunie anul 1918.
În ceea ce privește numirea foștilor învățători, angajați ai acestor școli, ca învățători de stat, preluarea
clădirilor, a dotării școlare și a altor probleme ale demersului reorganizării, însărcinatul meu, comisarul
guvernamental, va emite dispozițiile necesare, în cele ce urmează, asupra lor.
Cu această ocazie aș dori să menționez că pentru învățătorii care sunt încorporați pentru stagiul militar,
pe perioada satisfacerii acestuia, dispun prin însărcinatului meu ca aceștia să primească un ajutor bănesc a
cărui mărime este egalul retribuției pe care au primit-o până acum. Pentru acest lucru Vă rog să-i comunicați fără întârziere lista acelor învățători care acum sunt încorporați ca militari.
Vă rog să primiți, Înălțimea Voastră, exprimarea înaltei mele stime.
Budapesta, 27 aprilie 1918. ss. indescifrabil
Excelenței Sale Înalt Preasfințitului Episcop Dr. Iuliu Hossu, episcop greco-catolic de Gherla,
Gherla.
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2.
7355/1918.eln.
Înalt Preasfinția Voastră D-le Episcop!
Asupra adresei noastre sub nr. 1271/1918, revenind, am onoarea să aduc oficial la cunoștința Preasfinției
Voastre că nu văd niciun motiv legal pentru care ar trebui să modific sau să schimb cele cuprinse în adresa
predecesorului meu, trimisă la 27 aprilie a.c., sub nr. 4574/1918.
Cu scopul evitării de a mai repeta, atrag atenția Preasfinției Voastre asupra conținutului schimbului
îndelungat și des de adrese, care au precedat această dispoziție, acestea făcând destulă lumină asupra caracterului necesar și motivat al acestei dispoziții.
Asupra a ceea ce privește legitimitatea acestei dispoziții, aceasta poate fi considerată ca fiind deasupra
oricărei discuții, nu numai pentru că Legea XXVII/1907 § 12 obligă ca elaborarea acestei dispoziții să intre în
atribuțiile juridice ale ministrului, dar, înainte de toate, pentru că, comisiile administrative ale comitatelor
implicate, fiind întrebate în problemă, pornind de la cercetarea cauzei sistării, au hotărât în unanimitate că
oprirea subvenției de stat se bazează pe interese importante și majore de stat și au propus oprirea acordării
acesteia.
Priceperea și competența acestor comisii administrative trebuia să le accept, cu atât mai mult, cu cât în
exprimarea părerii lor s-a manifestat opinia publică din unele comitate, în care majoritatea locuitorilor, în
parte, sunt cetățeni ai Ungariei de altă etnie.
Excelenței Sale Înalt Preasfințitului Episcop Dr. Iuliu Hossu, episcop greco-catolic de Gherla,
Gherla.
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3.
Comisarul guvernului pentru reglementarea problemelor școlilor românești de rit ortodox și greco-catolic de la granițele Regatului Ungar
Nr. 2030/1918. Kb.

Sibiu, 20 august 1918.
Înalt Preasfinția Voastră D-le Episcop!

Referitor la problema școlilor greco-catolice, aflate în posesia Bisericii greco-catolice și respectiv sub conducerea Excelenței Voastre, implicate în proiectul de înființare a zonei culturale de graniță sud-estică, care
prin reorganizare se preconizează a fi trecute ca școli elementare de stat în proprietatea acestuia din urmă,
în adresa mea nr. 1.028/1918 am avut onoarea de a mă adresa Excelenței Voastre, pornind de la faptul că în
urma desființării ajutorului de stat și a numirii celei mai mari părți dintre învățătorii greco-catolici ca învățători de stat, și pentru că se presupune că în anul școlar următor aceste școli vor fi incapabile să funcționeze, clădirile acestora – așa cum am precizat în adresa mea mai sus invocată – se preconizează a fi trecute în
patrimoniu de stat contra unor facilități puse în evidență – cu rugămintea ca să binevoiți ca aceste clădiri să
fie vândute sau date în chirie Trezoreriei Regale.
Spre regretele mele sincere, Excelența Voastră nu a binevoit să ia parte la discuții în fond, legat propunerea mea.
În vederea stabilirii locului de funcționare a școlilor populare de stat și pornind de la necesitatea clădirilor pentru a funcționa, guvernul Ungariei a hotărât să intre în posesia acestor imobile în baza Legii XLI/1881
§ 1, punctul 11, pe calea exproprierii.
Asupra intrării în posesia clădirilor școlare ale Bisericii greco-catolice, din comunele trecute în tabelul
anexat, dreptul de expropriere în favoarea Trezoreriei Regale a fost autorizat prin Ordinul 68.450/1918 al
Ministerului comerțului, care, la rândul său, a adus această hotărâre la cunoștința autorităților administrative din comitatele implicate, trimițându-le sub același număr.
Excelența sa D-ul Ministru al cultelor și învățământului m-a însărcinat să încep demersurile procedurii
de expropriere legat de clădirile școlilor.
Pe această bază și având autorizarea dreptului de expropriere în favoarea Trezoreriei Regale am onoarea
să îl rog pe Excelența Voastră, ca pe cel sub conducerea căruia, înțeleaptă, se află episcopatul din teritoriu și
care, juridic, referitor la aceste imobile, are dreptul de a reprezenta biserica, ca să faceți bine și să declarați
cât de repede posibil, dacă pentru clădirile înscrise în lista trimisă a comunelor vreți să se plătească separat,
pentru fiecare, sau acceptați, în ansamblu, plata despăgubirii pentru ele?
Cu stimă menționez că, dacă până la sfârșitul lunii curente nu sunt în posesia răspunsului Înălțimii
Voastre, voi ordona începerea demersurilor procedurale de expropriere, de plata cărora a-și fi dorit să scutesc administrația eparhiilor interesate.
Primiți exprimarea înaltei mele stime.
Excelenței Sale Înalt Preasfințitului Episcop Dr. Iuliu Hossu
Gherla.
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