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Constantin IORDAN

Problema bisericilor româneşti din Iugoslavia
după primul război mondial.
Mărturiile 1ui Theodor G. Emandi
Ministru plenipotenţiar la Belgrad (septembrie 1920 februarie 1928) şi Praga (martie 1928 - decembrie 1936), Theodor
G. Emandi nu a fost diplomat de carieră, deşi a funcţionat mult
timp ca şef de misiune în două state vecine cu care România avea
tratate de alianţă politico-militară în cadrul Micii Înţelegeri.
Născut în martie 1868 la Bârlad, Theodor G. Emandi era fiul
lui George Iamandi, fost deputat în Adunarea Electivă a Moldovei
în 1859; cu studii de drept la Iaşi, a intrat în baroul din oraşul natal,
a fost şi judecător, devenind ulterior primar al Bârladului şi prefect
de Tutova. Membru marcant al Partidului Conservator Democrat şi
prieten personal cu liderul acestuia, Take Ionescu, Theodor G.
Emandi a fost ales de patru ori deputat şi de două ori senator.
Atunci când nu a mai fost membru al Parlamentului României
Mari, amicul său politic, Take Ionescu, devenit ministru de Externe
(iunie 1920) în guvernul Generalului Alexandru Averescu, i-a
răsplătit devotamentul cu postul de la Belgrad, considerat, în vara
anului 1920, drept foarte dificil din raţiuni care vor fi expuse.
Cea mai spinoasă problemă din relaţiile bilaterale cu care
s-a confruntat proaspătul reprezentant diplomatic la Belgrad a
fost, neîndoielnic, cea a statutului bisericilor româneşti din
Iugoslavia, care s-a dovedit în timp insolubilă. Cunoaşterea ei
permite descifrarea unor deschideri şi limite existente în
raporturile interbalcanice după prima conflagraţie mondială; în
cazul de faţă este vorba de două state vecine, care făceau din
alianţa lor, la care s-a adăugat din 1922 şi legătura dinastică, un
pivot al politicii lor externe. Theodor G. Emandi a lăsat câteva
7
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pagini de note personale inedite privitoare la mismnea de la
Belgrad. Conţinutul lor aruncă noi lumini şi asupra chestiunii
bisericilor româneşti, mai ales că textul este eliberat de
constrângerile corespondenţei oficiale.
*
Puţin timp după desemnare (1 august 1920), viitorul
ministru la Belgrad demisiona din Partidul Conservator
Democrat; el scria, între altele, prietenului Ion Ionescu,
vicepreşedintele filialei din judeţul Tutova: „Neîndeplinirea
dorinţei ce am avut de a jertfi, în Parlamentul României Mari,
slabele mele puteri pentru triumful ideilor de ordine şi deci de
adevărată libertate, nu m-au putut împiedica de a privi cu toată
încrederea datoria ce am de urmat în slujba intereselor ţării. Am
avut un moment tentaţiunea de a-mi croi, cel puţin pe câţiva ani, o
viaţă uşoară şi plăcută la care-mi dădeau dreptul cei 32 de ani de
sbuciumări politice. Mi.,.am reamintit însă că atitudinea mea din
ultimii ani mi-a ridicat dreptul de a dispune de persoana mea. În
adevăr că, încă din 1914, eu am făcut tot ce omeneşte a fost posibil
şi tot ce neînsemnata mea activitate mi-a permis, pentru ca
România să intre în războiul European şi să-şi realizeze marele ei
ideal naţional. De aceea aş fi considerat ca o laşitate faţă de mine
însumi dacă n-aş fi hărăzit toată munca şi întreg devotamentul
meu României mărite, care acum mai mult ca oricând are nevoie
de toate energiile pentru consolidarea ei internă şi pentru
dobândirea locului cei se cuvine în relaţiile noastre externe.
Aşa încât, când Dl. Take Ionescu m-a desemnat să reprezint
ţara în Iugoslavia, am considerat această grea misiune ca o
onorătoare încredere de la care nu mă puteam sustrage deoarece
prin atitudinea mea faţă de războiul nostru naţional, jertfa
personalităţii mele aparţine de drept ţării prin contractarea uneia
din acele datorii care se sting odată cu viaţa omului.
Fireşte este că intrând în diplomaţie încetez a mai aparţine
vreunei grupări poli tice" 1•
Arhiva Bibliotecii Naţionale a României (în continuare ABNR). Fond
Saint Georges, P.XCVIII, D.6, f.42-64: Manuscrisul intitulat Şapte ani şi jumătate
la Legaţia din Belgrad, ff. 1-2.
1
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Înainte de a pleca la post, Theodor G. Emandi a examinat
cu Take Ionescu „toate problemele relaţiunilor noastre
cu Serbia" şi a studiat „fireşte superficial" dosarele de la
Ministerul de Externe, realizând „dificultăţile ce voi întâmpina şi
greutatea enormă a misiunii ce mi se încredinţase" 2 •
La 17 septembrie 1920, noul ministru sosea la Belgrad, fiind
întâmpinat de Constantin Langa-Răşcanu, care avea numai rangul
de însărcinat cu afaceri, iar la 26 septembrie prezenta scrisorile de
acreditare Prinţului Regent Alexandru Karadjordjevic, care îl
înlocuia pe Regele Petar I, grav bolnav, în vila de la Topcidere,
reşedinţă provizorie. A urmat întrevederea cu premierul Milenko
Vesnic, fost vreme îndelungată ministru la Paris, care „se găsea
din întâmplare la Preşedinţia Consiliului"; cauza a fost că „luptele
politice devenind cu totul pasionate în 1919, A.S. Prinţul
Alexandru a chemat de la Paris pe Vesnic, care a reuşit să
constituie un minister de coaliţie care a avut meritul de a calma
patimile durând aproape un an şi jumătate" 3 • În fapt, acest cabinet,
efectiv provizoriu, a durat de la 17 mai 1920 până la 1 ianuarie
1921, fiind înlocuit de un guvern eminamente politic, în frunte cu
Nikola Pasic, liderul Partidului Radical Sârb (1 ianuarie 1921 - 27
iulie 1924), care şi-a asumat şi conducerea diplomaţiei; a fost un
cabinet de coaliţie cu Partidul Democrat în frunte cu Ljuba
Davidovic. Portofoliul Externelor în cabinetul Vesnic îl deţinea
Ante TrumbiC, croat, fost membru în delegaţia Iugoslaviei la
Conferinţa păcii de la Paris; Theodor G. Emandi observa că acesta,
„nefăcând parte din nici un partid politic şi ca dalmat aproape
necunoscător al problemelor vechii Serbii, fireşte este că-i era greu
să soluţioneze problemele ce i s-ar fi propus; I ... / de aceea, în
timpul acestei guvernări nu am putut ataca nici una din marile
noastre interese" 4 •
Ministrul României îşi amintea că şeful guvernului şi cel al
diplomaţiei iugoslave l-au primit „excepţional de bine", motivele
fiind două: „cea dintâi era că relaţiunile dintre cele două ţări, care
prin 1919 ajunseseră aproape de ruptură, nu erau încă perfect
împreună

2

IBIDEM, f. 3.
IBIDEM, f.5.
4
IBIDEM.

3
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restabilite şi numirea unui ministru titular arăta tocmai dorinţa
guvernului român de a uita trecutul şi a relua vechile relaţii
amicale, iar a două împrejurare era că fiind unul din amicii intimi
ai lui Take Ionescu, care a fost totdeauna mult apreciat de sârbi şi
în care ei aveau o mare încredere, aveam încă de la început una
din notele cele mai bune, fiindcă mă prezentam ca executorul
politicii de amiciţie şi de înţelegere a lui Take Ionescu" 5•
Care au fost însă primele constatări ale proaspătului
diplomat? „Am găsit relaţiunile dintre cele două ţări dacă nu chiar
încordate, dar vizibil destul de reci; I ... / Langa-Răşcanu făcuse tot
ce-i era în putinţă ca să netezească asperităţile şi să îndulcească
relaţiunile; nemulţumirile fuseseră însă prea profunde şi rănile
trecutului erau încă sângerânde şi deci nu era cu putinţă o
grabnică apropiere prin uitarea completă a trecutului" 6 •
În opinia lui Theodor G. Emandi, două mari probleme
conexe dominau atunci ansamblul raporturilor bilaterale: Banatul
şi chestiunea şcolară şi bisericească din Macedonia. Iată mărturia
ministrului României: „Dacă în prima problemă, greşelile au fost
de ambele părţi, în cea de a doua au fost numai de partea sârbilor.
Nu am intenţiunea să revin asupra istoricului chestiunii Banatului,
care este prea recentă şi destul de cunoscută de toată lumea. Mă
voi mărgini să arăt două mari regrete şi anwne: că nu s-a executat
înţelegerea Pasic - Take Ionescu şi că sârbii au ocupat Banatul
aproap~e întreg îndată după retragerea armatelor duşmane.
Inţelegerea Pasic - Take Ionescu, care stabilea frontiera între
Baziaş şi Zenta, prezenta două avantaje pe care le-aş numi geniale.
Cel dintâi era că trecând României regiunea Biserica Albă Alibunar - Vârşeţ - cu un număr de sate toate româneşti - se
egalizau minorităţile respective; adică în loc ca România să aibă în
Banatul ei 30.000 de sârbi, iar sârbii în al lor 100.000 români, cifrele
acestea s-ar fi egalizat şi fiecare stat ar fi avut în celălalt cam
30-40.000 de naţionali. Inegalitatea aceasta dispărând, fireşte că ar
fi ieşit de la ordinea zilei toate dificultăţile ce întâmpinăm astăzi:
guvernul de la Belgrad s-ar fi gândit mai mult înainte de a permite
măsuri vexatorii contra românilor, iar guvernul de la Bucureşti nu
5
6

IBIDEM.
IBIDEM, f. 9.
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ar fi stat la gând un moment ca să aplice aceeaşi reciprocitate.
Astăzi, dificultatea unei populaţii româneşti prea mari în Banatul
sârbesc apasă deopotrivă de greu asupra ambelor guverne. Pentru
cel din Belgrad, interesul asimilării şi deci al micşorării numărului
românilor prezintă o tentaţiune continuă pentru măsuri nedrepte
pe când numărul prea mic de sârbi în România opreşte guvernul
de acolo de a organiza o apărare a elementului românesc din
Serbia prin aplicarea aceloraşi măsuri contra sârbilor din România.
Dacă un guvern românesc ar cădea în greşeala de a persecuta pe
sârbii din România ar avea imediat după rezultate dezastruoase şi
anume ar atrage antipatia întregii Europe asupra noastră - de ceea
ce sârbii, curând sau mai târziu, nu vor scăpa - şi apoi ar da
dreptul guvernului din Belgrad să urmărească pe faţă şi cu
tenacitate dispariţia elementului românesc, ceea ce acum nu poate
face oficial şi deschis, ci numai excepţional şi lăturalnic.
Situaţia aceasta de inegalitate va rămânea multă vreme o
cauză profundă de iritaţiune a celor două opiniuni publice şi deci
va prezenta continuu ocaziuni pentru încordarea relaţiunilor
dintre cele două guverne. Este inexplicabil că (sic) conferinţa de la
Versailles a trecut cu atâta uşurinţă asupra acestei mari probleme,
şi în loc să o clarifice a încurcat-o şi mai rău prin stabilirea unei
frontiere cu adevărat detestabilă pentru ambele state. De aceea
neexecutarea acordului ce se stabilise la Paris între Pasic şi Take
Ionescu a fost o mare greşeală deopotrivă pentru ambele ~tate.
Cel de al doilea avantaj era că Banatul să fi fost împărţit
după modul în care se făcuse înţelegerea. Cei doi mari cunoscători
ai psihologiei popoarelor au urmărit să desfiinţeze orice cauze din
trecut care ar fi putut suscita în viitor iritaţi.unea celor două naţiuni,
făcând chiar să dispară amintirile care rămân totdeauna dureroase,
când amorul propriu naţional este atins. Cum fiecare din cele două
state cerea mai mult şi cum din această cauză deja ambele opiniuni
publice erau ajunse la un maximum de încordare, pentru liniştirea
spiritelor şi evitarea tuturor neînţelegerilor ce am avut şi probabil
vom mai avea, Take Ionescu propunea şi Pasic admisese ca
înţelegerea să rămână secretă, şi ea să fie proclamată printr-un
arbitru căruia să se supună ambele state; s-a vorbit de Lordul
Balfour, de Clemenceau sau de Preşedintele Wilson, care şi-ar fi
11
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însuşit înţelegerea

celor doi bărbaţi de stat şi ar fi proclamat-o ca
rezultatul arbitrajului. Modalitatea aceasta, adevărat genială, ar fi
şters orice amintiri duşmănoase. Nici unul din cele două state n-ar
fi rămas cu impresia nedreptăţii şi deci elementul cel mai periculos
al atingerii de amor propriu ar fi fost cu totul înlăturat; ambele
popoare ar fi primit cu bucurie o împăcare impusă de un al 3-lea
amic şi nici unul n-ar fi avut sentimentul de a fi unul învins şi
celălalt învingător. Prin acest iscusit procedeu s-ar fi evitat
încordarea raporturilor noastre din 1919, când nu eram departe de
o ruptură cu consecinţe pe atunci incalculabile şi s-ar fi pus capăt
agitaţiunilor şi frământărilor care au cuprins cele două popoare
până la 1924, când s-a stabilit frontiera tratatelor. Este desigur de
regretat că înţelegerea celor doi mari oameni politici deopotrivă de
mari patrioţi n-a putut fi adusă la îndeplinire sincer şi leal. Cel de al
doilea mare regret este că imediat după retragerea armatelor
duşmane, armatele sârbeşti, mai apropiate de malul Dunării decât
cele româneşti care se aflau în Moldova, au ocupat ca (sic)
cuceritori întreg Banatul. În acest timp, în Transilvania ca şi în
Banat populaţiunea românească, în aşteptarea armatelor noastre,
începuse a se organiza, constituind organe de conducere şi de
administraţie. Toate aceste încercări de a trăi în libertate şi în
independenţă erau făcute de oameni care trăiseră secole întregi sub
jugul unguresc şi care la Alba Iulia, îndată după plecarea
duşmanilor, aclamaseră, într-o adunare memorabilă, unirea lor cu
patria-mumă. Ce impresie a putut să le facă o armată străină care,
ca orice armată în campanie, suprimă libertatea, rechiziţionează,
umileşte şi se dedă la acte nepermise? I .. ./
Guvernul din Belgrad are singur răspunderea unei enorme
greşeli, care a provocat în 1919 şi 1920 încordarea relaţiunilor
româno-sârbe şi a lăsat o amintire dureroasă care cu greu se va
putea şterge din memoria poporului român. Scuza ce au invocat
sârbii că armatele lor urmau Comandamentul francez din care
făceau parte nu are valoare deoarece este dovedit că ei au ştiut să
dejoace intenţiunile Comandamentului Suprem ocupând Banatul
în contra voinţei lor după cum dovedeşte Charles Rivet în cartea
sa En Yougoslavie (Pe~rin et Cie, Paris, 1919, p. 134). Purtarea
armatelor sârbe în Banat a provocat aşa indignare atât în
12
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populaţie,

m cercurile conducătoare româneşti, încât
francezii, ca să evite vreo ciocnire ce ar fi putut să aibă consecinţe
catastrofale, au luat repede măsuri de a stabili un cordon pentru
separarea celor două armate, cordon care s-a menţinut până la
retragerea armatelor sârbeşti şi la stabilirea aşa-zisei linii
cât

ş1

demarcaţionale.

Guvernul din Belgrad ştia că n-are nici un titlu la
posesiunea Banatului şi ştia că România nu intrase în război decât
numai după ce marii aliaţi îi garantaseră prin tratat scris că-i
recunoaşte Banatul integral, cu atât mai vinovat a fost când a
ocupat Banatul fără ştirea României şi contra voinţei
Comandamentului francez.
Această ocupare, considerată în România o provocare, a
înrăutăţit mult relaţiile dintre cele două ţări şi a rămas cu o urâtă
amintire în tot timpul Conferinţei de la Paris şi desigur că nu a
contribuit puţin asupra tratativelor cu împărţirea Banatului şi a
neexecutării înţelegerii Pasic - Take Ionescu.
În septembrie 1920, când am sosit eu în Belgrad, ecoul
acestor neînţelegeri se auzea încă şi raporturile celor două state se
resimţeau încă mult. I „./ Prin ocuparea Budapestei (în 1919 - C.L),
armata română avea nevoie de muniţiuni care veneau din Franţa
prin Serbia. Pentru că românii nu voiau să elibereze de la Reşiţa
podul de pe Sava de care aveau mare nevoie sârbii până când
aceştia nu vor restitui ce luaseră din Banat, autorităţile sârbeşti se
găseau în drept să oprească şi să facă mari dificultăţi muniţiilor
trebuitoare armatei române. Cu greu s-ar putea măsura răul ce a
adus relaţiunilor noastre această situaţiune destul de încordată" 7 •
Am insistat asupra acestui comentariu privind disputa
Banatului pentru că Theodor G. Emandi consideră că una din
urmările acestor tensiuni a fost decizia guvernului din Belgrad de
a închide imediat după conflagraţia ·mondială toate şcolile şi
bisericile româneşti din Macedonia, „care au funcţionat
nesupărate de nimeni sub Imperiul Turcesc şi care existau acum în
temeiul tratatului încheiat la Bucureşti în 1913". Diplomatul
sublinia că „protestările opiniunii publice din România aveau un
7

IBIDEM, ff. 10-12.
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puternic ecou în Parlament, unde, atât în Senat, cât şi în Adunarea
Deputaţilor se adresau comunicări şi interpelări guvernului care
era invitat să reacţioneze. Pe de altă parte, întrunirile de protestare
şi articolele violente din ziare se înmulţeau şi făceau foarte delicată
poziţiunea guvernului şi în special a lui Take Ionescu, Ministrul
Afacerilor Străine. Mai venise apoi, chiar în ajunul plecării mele la
Belgrad, o întâmplare care îngreuiase poziţiunea mea. Dl. Negulescu, Ministrul Instrucţiunii Publice, rostise într-un banchet
oficial la Praga oarecare cuvinte pentru protestare în contra
închiderii şcolilor şi bisericilor româneşti din Macedonia însoţite
de declaraţiuni că România nu va tolera această violare a
tratatelor. Fireşte este că guvernul de la Belgrad s-a crezut dator să
ceară serioase explicaţiuni lui Take Ionescu, care a răspuns că
politica statului român nu se angajază decât de Preşedintele de
Consiliu, de Ministrul de Externe şi de trimisul Regelui şi al
guvernului la Belgrad. Incidentul s-a închis, dar el n-a fost prea
oportun tocmai când mă pregăteam să plec la Belgrad. Deşi
amicul meu Langa-Răşcanu avusese la plecarea sa oarecare
iluziuni, căci primise promisiuni formale, atât de la Vesnic, cât şi
de la miniştrii respectivi (chiar anunţase la Bucureşti, prin una din
ultimele sale telegrame, deschiderea şcolilor şi bisericilor), totuşi
eu rămăsesem sceptic, şi cum nu eram încă în curentul afacerilor,
îmi luam timpul necesar ca să intru în cunoştinţa perfectă a
întregii probleme. La telegramele lui Take Ionescu mă mărgineam
să protestez contra faptelor reclamate, fără să intru în cercetarea
aprofundată a chestiunilor, atât pentru că aveam de a face cu
provizoratul lui Vesnic, cât şi pentru că socoteam că trebuie să
procedez cu prudenţă, cunoscând perfect problema şi având cu
Bucureştiul aceeaşi linie de conduită, căci până atunci Ministerul
nostru de Externe nu stabilise încă în mod hotărât punctul de
vedere al guvernului român" 8 •
Acest fapt s-a produs la începutul lunii februarie 1921,
după constituirea cabinetului Nikola Pasic, când Take Ionescu îi
cerea lui Theodor G. Emandi să protesteze contra închiderii
Bisericii române din Bitolia în următorii termeni: „Guvernul
român, sprijinindu-se pe Protocolul care a fost semnat între
8

IBIDEM, ff. 12-13.

14
https://biblioteca-digitala.ro

Serbia în 1913 şi pe tratatul care garantează dreptul
minorităţilor (prin tratatul de la Saint Germain en Laye din 10
septembrie 1919 şi declaraţia din 5 decembrie 1919, Iugoslavia se
obliga să protejeze minorităţile naţionale de pe teritoriul ei C.1.), nu poate să nu protesteze contra închiderii Bisericii române
din Bitolia; guvernul român înţelege să-şi menţină intacte
drepturile sale; el nu poate să nu regrete profund acest act care se
petrece exact în momentul în care face toate eforturile pentru a
da raporturilor dintre cele două ţări caracterul unei cordialităţi
crescânde pe care asemenea incidente nu le pot favoriza; el este
sigur că atunci când acest fapt va fi cunoscut va produce
efervescenţă în opinia publică românească, cu atât mai mult cu
cât guvernul grec manifestă faţă de bisericile şi şcolile româneşti
mai multă atenţie şi bunăvoinţă; nu va lipsi să se remarce că
chiar la Sofia şcoala română funcţionează; guvernul sârb ar
trebui să ştie că Biserica română din Bitolia a fost obţinută după o
luptă lungă cu Poarta şi că era considerată de toţi românii ca un
fel de simbol; guvernul român speră că acest incident este datorat
unei desconsiderări din partea autorităţilor locale şi că guvernul
de la Belgrad va da ordinul de redeschidere" 9 • Pe de altă parte,
ministrul român de Interne, Constantin Argetoianu, primea un
memoriu de protest al studenţimii universitare din Bucureşti adoptat la adunarea din Aula Magna (20 februarie 1921) - faţă de
tratamentul aplicat aromânilor din Macedonia sârbească. Semnat,
printre alţii, de Dimitrie Gusti, Sterie Diamandy, Tache Papahagi,
V. Caracostea, A. Rallly, V. Băncilă, memoriul ajungea pe biroul
lui Take Ionescu10 •
Theodor G. Emandi îşi amintea că problema şcolilor şi
bisericilor din Banat era deosebită de cea din Macedonia. Legaţia
României din Belgrad era „în curent cu mizeriile ce se făceau
românilor din Banat, mai mult încă ştiam că Ministerul de Externe
refuzase de a primi în două rânduri notele Dlui Langa-Răşcanu în
care intervenea pentru românii din Banat sub cuvânt că nu ne
putem amesteca în afacerile interne ale statului, întrucât românii

România

şi

IBIDEM, P.XCIV, D.11, f. 2: Telegramă de la Bucureşti către Belgrad,
nr. 3132 I 3 februarie 1921 (T. Ionescu).
10
IBIDEM, P.XLII, D.3, ff. 242-243.
9
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din Banat deveniseră prin încorporarea cu Serbia supuşi ai
Statului S.H.S. Problema se prezenta altfel în Macedonia mai ales
după tratatul de la Bucureşti prin care Serbia a recunoscut atât
naţionalitatea, cât şi şcolile şi bisericile româneşti de acolo, aşa că
(sic) concetăţenii noştri de acolo erau consideraţi ca supuşi
români"; principalul interlocutor al diplomatului român a fost
Tihomir Popovic, adjunct al ministrului de Externe, „care, de fapt,
conducea Ministerul; foarte muncitor şi inteligent, se găsea în
curentul tuturor chestiunilor, cu toate că era cam brusc în
relaţiunile cu membrii corpului diplomatic, dar, totuşi, avea toată
autoritatea necesară înaltului său post"; Theodor G. Emandi a
apelat şi la ministrul Cultelor, Paul Marinkovic, căruia i-a adresat
un memoriu, „în care arătam drepturile românilor I din
Macedonia/ de a avea şcoli şi biserici după tratatul din Bucureşti
din 1913, cum acestea au fost respectate de turci, cum tratatele îi
obligă să respecte drepturile minorităţilor etc. etc. Marinkovic mia răspuns că nu avem nici un drept deoarece tratatul minorităţilor
nu priveşte pe minorităţile din Macedonia, iar cât priveşte tratatul
din Bucureşti, el este caduc, deoarece el a fost denunţat de însăşi
România prin aceea că nu a intrat în război când Serbia a fost
atacată. Era pentru prima oară când guvernul din Belgrad îşi arăta
punctul său de vedere în această grea problemă. N-am lipsit de a
comunica lui Take Ionescu această importantă conversaţiune şi a
rămas fireşte viu mirat de această stranie justificare a măsurilor
luate. Pentru a preciza cererea mea şi pentru a nu da impresia că
voiesc o negociere platonică, eu insistam ca ministrul Cultelor să
deschidă biserica românească din Bitolia. Marinkovic mi-a spus că
va pune chestia în Consiliul de Miniştri, dar m-a sfătuit să vorbesc
şi Preşedintelui de Consiliu (Nikola Pasic - C.I.) fără care nu se
făcea absolut nimic" 11 •
Aceste demersuri nu au avut nici o urmare. Interese
superioare au făcut ca diplomaţia românească să se concentreze
asupra constituirii Micii Înţelegeri pe etape. După tratatul
româno-cehoslovac din aprilie 1921, în iunie a fost semnată
convenţia de alianţă defensivă româno-iugoslavă. De menţionat,
totuşi, că prin Procesul-verbal nr. 3, semnat de Pasic şi Take
11

IBIDEM, P.XCIII, D.6. ff. 21-22.
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Ionescu - anexat tratatului - părţile au căzut de acord asupra
punctelor următoare:
„1) Cele două guverne vor numi în cel mai scurt timp
delegaţi pentru a studia şi negocia reglementarea chestiunii
bisericilor şi şcolilor româneşti din Banatul sârbesc şi a bisericilor,
şcolilor şi mănăstirilor sârbeşti din Banatul românesc, pe baza
reciprocităţii de tratament.
2) În legătură cu problema şcolilor şi bisericilor româneşti
din Macedonia sârbească, plenipotenţiarii celor două ţări şi-au
menţinut opiniile lor respective, şi anume: plenipotenţiarul român
că angajamentul Serbiei decurgând din tratatul de la Bucureşti din
1913 continuă să existe şi plenipotenţiarul sârbilor, croaţilor şi
slovenilor că acest angajament a încetat prin denunţarea tratatului
de la Bucureşti ca urmare a evenimentelor din anii 1914-1915;
părţile au decis să amâne această chestiune până la reglementarea
regimului şcolilor şi bisericilor sârbeşti şi româneşti vizate în
Paragraful 1 al prezentului Proces-verbal.
Cu această ocazie, plenipotenţiarul român ia act cu
satisfacţie de bunele dispoziţii ale guvernului sârbilor, croaţilor şi
slovenilor privind tratamentul românilor din Macedonia" 12•
Care au fost urmările? La începutul lunii octombrie 1922,
soseau la Belgrad câţiva plenipotenţiari români pentru tratative în
problemele minorităţilor. Convorbirile au început la 3 octombrie
cu o alocuţiune optimistă a noului şef al diplomaţiei iugoslave,
Momcilo Nincic, dar în zilele următoare delegaţii iugoslavi au
absentat; orice discuţie a românilor cu :premierul Pasic sau
ministrul de Externe nu a mai fost posibilă. In aceste împrejurări,
primul ministru Ionel Brătianu a decis revenirea în ţară a
delegaţiei. Ministrul Belgiei la Belgrad aprecia incidentul drept
„incredibil", subliniind că în ziarul Politika (oficios al guvernului)
din 12 octombrie a apărut un „articol straniu" pe această temă 13 •
În primăvara anului 1924, nu se înregistrau progrese în
acest domeniu. Problema se afla şi în atenţia diplomaţiei franceze,
12

IBIDEM, P.XCIV, 0.11, f. 9.
Arhivele Naţionale ale României. Arhiva Istorică Centrală I Microfilme Belgia, rola 22, cadrele 687-689: Raport Belgrad, nr. 1372/321, 23
octombrie 1922 (A. Dekoigne).
13
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în contextul tensiunilor româno - iugoslave de pe alte planuri.
Chiar Raymond Poincare observa că „sârbii se tem de
românizarea sârbilor din Banatul românesc, în timp ce ei cunosc
slaba putere de atracţie a sârbilor pentru românii din Vojvodina";
omul politic francez considera că problema „vlahilor" din
Macedonia sârbească este „şi mai sensibilă pentru Belgrad" din
cauza „simpatiilor româno-bulgare pe acest teren" 14 • După o
detensionare a situaţiei, în vara aceluiaşi an, în timpul unei
audienţe la Regele Alexandru, Theodor G. Emandi afla „mirarea"
suveranului că „problemele şcolilor şi bisericilor româneşti nu
s-au aranjat încă" şi comunica intenţia soluţionării lor 15•
Este cert că Iugoslavia nu mai recunoştea practic pe
aromânii din Macedonia pentru a nu se crea un precedent în
litigiile ei cu Bulgaria; rămânea stabilirea regimului reciproc al
şcolilor şi bisericilor din Banat. Prin contacte diplomatice s-a
convenit organizarea unei conferinţe bilaterale la Timişoara, ale
cărei lucrări să se deschidă la 2 decembrie 1926. Criza declanşată
la Belgrad după semnarea pactului italo-albanez de la Tirana (27
noiembrie 1926) a împiedicat desfăşurarea reuniunii. Referindu-se
la tergiversarea negocierilor, un diplomat român, Radu Florescu,
fost membru în Comisia mixtă de delimitare a frontierei românoiugoslave şi vechi prieten al lui Theodor G. Emandi, scria acestuia
în ianuarie 1927: „După ani de zile de zadarnice sforţări, cunosc
dificultăţile ce aveţi de învins în chestiuni ce se prezintă ca
ţesătura pânzei Penelopei; cam aşa se prezintă chestiunea şcolilor
şi bisericilor noastre din Serbia; ceea ce se pune la cale cu un
guvern se desface sub următorul" 16 • Pasic
La începutul anului 1927 se punea din nou problema
reunirii conferinţei bilaterale. În aceeaşi perioadă, Ştefan Nikolic,
vicarul episcopiei sârbeşti din Banatul românesc, evocând
egalitatea în drepturi cu românii de care se bucura personalul
IBIDEM, Franţa, Rola 183, cadrele 620-621; telegramă Paris către
nr. 288/9 mai 1924 (R. Poincare).
15
Arhiva Ministerului Afacerilor Externe al României, F. 71- Iugoslavia
general, 1920-1933, val. 1, f. 44; telegramă Belgrad, nr. 1832/4 august 1924
{Th. Emandi).
16
Vezi Lupta din 15 decembrie 1926.
14

Bucureşti,
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eclesiastic sârbesc, mărturisea într-un interviu dorinţa sa de
reciprocitate pentru românii din Serbia şi regreta că evenimentele
de la Belgrad din ultimul timp împiedicaseră desfăşurarea
conferinţei

17

•

Fixată pentru sfârşitul lunii ianuarie 1927, întrunirea
Comisiei mixte a fost din nou amânată pentru 20 februarie, dar
nici atunci reuniunea nu a mai avut loc. S-a constatat că sistemul
reunirii de delegaţii nu dă rezultatele aşteptate, deoarece era
subordonat unor probleme de ordin intern, fără legătură directă
cu negocierile. Contactele dintre şefii diplomaţiei celor două ţări,
I. M. Mitilineu şi, respectiv, Voja Marinkovic, prilejuite de
Conferinţa Micii Înţelegeri de la Ioachlmov (13-15 mai 1927) şi
conversaţiile de la Belgrad au permis găsirea unei noi formule de
negociere, aceea a tratativelor directe dintre Ministerele de
Externe18 • Aşa s-a ajuns ca la 17 şi 23 august 1927 să fie semnat la
Bled şi, respectiv, Belgrad, un acord privitor la regimul şcolilor din
Banat, dar aplicarea acestuia a întârziat; el a fost înlocuit prin
convenţia de la Belgrad (10 martie 1933), care reglementa
problema şcolilor primare din Banat. Un acord privitor la regimul
bisericilor ortodoxe române din Banat a fost semnat, tot în capitala
Iugoslaviei, abia la 2 iulie 1934, dar el nu a intrat niciodată în
vigoare din cauza absenţei ratificării părţii iugoslave19 •

*
Nu putem încheia aceste rânduri fără a menţiona faptul că
în bilanţul asupra misiunii din Iugoslavia. Theodor G. Emandi
trecea, printre altele, „terminarea chestiunii şcolare din Banat şi
negocierea aproape completă a problemei bisericeşti" 20 • În ce
priveşte al doilea aspect, speranţele lui au fost deşarte.

17

Politica din 15 ianuarie 1927.
DimineaJa din 22 august 1927.
19
Vezi Dr. Gligor POPI, Românii din Banatul sârbesc în secolele XVIII-XX pagini de istorie şi cultură, Editura Libertatea - Panciova, Editura Fundaţiei
18

Culturale Române - Bucureşti, 1993, pp. 208-208.
20
ABNR, Saint Georges, P.XCIV, D.11, f. 69. Manuscrisul intitulat

Terminarea misiunii mele în Iugoslavia. Plecarea din Belgrad.
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Paul H. STAHL

Case şi biserici de ţară din România.
Asemănări şi deosebiri
Construcţiile

din sate destinate ţăranilor par a fi împărţite în
două categorii determinate de funcţia lor; deoparte sunt cele laice,
casele, care aparţin fiecărei gospodării în parte; cealaltă cuprinde pe
cele religioase, biserici în primul rând, care aparţin întregii
comunităţi săteşti. Aparent ele se opun prin funcţia lor şi aspectul
lor exterior pune în evidenţa observatorului grăbit deosebirile;
aparţinând totuşi aceleiaşi lumi şi fiind ridicate de aceiaşi meşteri
ele trebuie în mod logic să prezinte şi elemente asemănătoare.
Studiul de faţă se opreşte asupra acestora din urmă care permit să
se vorbească de o singură cultură ţărănească unitară •
Pentru a pune în lumină această unitate fundamentală mă
opresc asupra a trei aspecte, tehnicile de construcţie, ritualul care
le însoţeşte şi în sfârşit structurile construcţiilor odată ridicate,
rezultat al primelor două părţi.
1

Materialele de constructfo
'

Primul aspect care reţine atenţia este materialul de
construcţie. Aparent el pare a distinge casele de biserici, ele fiind
1

Ion O. ŞTEFĂNESCU pune în lumină în chip sistematic această

legătură dintre construcţiile ţărăneşti laice şi cele religioase într-o lucrare
consacrată unei regiuni din nordul ţării: Arta veche a Maramureşului, Bucureşti,

1968. De asemenea, Paul PETRESCU (în capitolul „Arhitectura" din lucrarea
Arta populară româneascit, Bucureşti, 1969) semnalează această
Personal am făcut-o în mai multe rânduri ca de pildă: „Vechi case şi
biserici de lemn din Muntenia", în Studii şi Cercetitri de Istoria Artei, X, nr. 2,
1963; „Vieilles eglises en bois de Roumanie", în Revue des Etudes Sud-Est
Europeennes, III, n°s 3-4, 1965; „Interioare ţărăneşti din România", în Muzeul
Brukenthal 1817-1967, Sibiu, 1967.
intitulată
problemă.
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construcţie

folosite

evoluează

în timp şi că această evoluţie nu se
moment pentru case şi biserici, asemănările

petrece în acelaşi
devin evidente.
Una din tehnicile arhaice de construcţie este cea a
bordeielor; ele acopereau o regiune situată de-a lungul Dunării
atât de partea românească cât şi de cea bulgărească, regiune ce
capătă astfel un caracter unitar din punctul de vedere al
construcţiilor2 • Planurile acestor case-bordei nu sunt aceleaşi pe
ambele maluri ale Dunării, cele de pe malul românesc fiind mai
regulate, cu trasee geometrice şi preocupări de simetrie3, planul
celor de pe malul bulgăresc apropiindu-se de aspectul unui culoar
întins sub pământ cu ieşiri de o parte şi de alta 4 • Nu acesta este
însă aspectul care îmi reţine atenţia aici, ci faptul că este vorba de
un tip de arhitectură aparte reprezentată în chip egal prin
construcţii laice (case, acareturi) şi religioase. Rămase în secolul al
19-lea mai ales la ţară şi printre cei mai nevoiaşi dintre ţărani ele
sunt considerate drept o expresie a vieţii grele din trecut şi
caracterizând exclusiv ţărănimea. În realitate acelaşi mod de
construcţie exista şi în oraşele regiunii, casele bordei cuprindeau
conace boiereşti ca şi biserici ridicate cu aceleaşi tehnici. Iar dacă
ţinem seama că pentru construirea unui bordei cu pereţii de lemn
cheltuielile sunt mai mari decât cele pentru construirea unei case
la nivelul solului, avem un tablou de ansamblu care permite să se
afirme că nu era vorba de case pentru săraci ci de o formă de
arhitectură tipică ce stăruie din antichitate şi care cuprinde
întreaga gamă de construcţii a regiunii, atât laice cât şi religioase,
atât ţărăneşti cât şi boiereşti. Acest fel de construcţii încep să
dispară în cea de a doua jumătate a secolului al 19-lea şi se stinge
aproape cu totul spre mijlocul celui de al 20-lea după o vieţuire de
mai multe milenii.

2

Paul H. STAHL, „L'Habitation enterree dans la region orientale du
Danube (XIXe et XXe siecles), în L'Homme, XII, n° 4, Paris, 1972, pp. 37-61.
3
Gheorghe FOCŞA, „Elemente decorative la bordeiele din sudul
regiunii Craiova", în Studii şi Cercetilri de Istoria Artei, Bucureşti, 1955, m. 3-4.
4
Gunfo St. GUNCEV, „Uzemnitia kSti v Dunavska Bălgarija", în
Godisnik na Sofijskija Universitet. Ist.FilosofFakultet, 1934, 30.
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De-a lungul ultimului mileniu telmica de construcţie a
caselor din celelalte regiuni româneşti a traversat mai multe faze.
Telmicile care au dominat se bazau pe lemn şi pământ. Lemnul era
dominant iar folosirea lui era înlesnită de prezenţa întinselor
păduri ce acopereau marea majoritate a regiunilor româneşti;
situaţia era deosebită în regiunile de stepă cuprinzând Bărăganul,
Bugeacul şi câmpia Tisei. Pădurile din câmpia Dunării au dispărut
de abia în secolul al 19-lea, iar bordeiele cu pereţii de lemn
amintite mai sus, adevărate case de lemn îngropate, au putut
exista pentru că pădurile coborau până pe malurile Dunării.
Dispariţia atât de rapidă a pădurilor nu se datorează numai
folosirii intensive a lemnului ci şi nevoii de grâne pentru comerţul
internaţional, nevoie care se făcea simţită de-a lungul întregii
câmpii dunărene şi nu numai în regiunile româneşti, Ungaria şi
sudul Ucrainei fiind prinse în acelaşi proces de comerţ intensiv cu
centrul şi apusul Europei.
Dacă privim rezultatele recensămintelor din secolul al
19-lea situaţia apare altfel decât în secolul al 20-lea. Trecând prin
sate vezi case cu pereţii de chirpici sau din cărămizi uscate la
soare, adică folosind tehnici bazate pe pământ în formele cele mai
primitive. Ele par astfel a se opune bisericuţelor de lemn care se
află încă în picioare, dar situaţia nu este în realitate aşa şi pentru a
o cunoaşte folosesc două recensăminte din acea vreme.
Un preot străbate satele câtorva judeţe din câmpia Dunării
pentru a cunoaşte situaţia bisericilor din regiune; el întâlneşte la
1810 adesea biserici de lemn. Procentajul lor faţă de totalul
bisericilor este cel de mai jos5:
19086
1810
Judeţul
10,2
Ialomiţa
34,3
4,9
Ilfov
61,7
11,l
Vlaşca
80,0
11,4
Teleorman
83,7
În „Vechi case şi biserici de lemn din Muntenia" dau datele complete
ale „catagrafiei" (recensământului) preotului: Radu CREŢEANU foloseşte de
asemeni acest recensământ, cifrele lui fiind apropiate de ale mele, în Bisericile de
lemn din Muntenia, Bucureşti, 1968.
6
Datele sunt calculate după Anuarul Casei Bisericii, Bucureşti, 1909.
5
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Situaţia evoluează

repede, diferenţa dintre cele două date
fiind semnificativă, trecerea de la 83,7 % la 11,4 % pentru judeţul
Teleorman spre pildă permite să se evoce o adevărată dispariţie,
evoluţie care a continuat în aceeaşi direcţie şi care a lăsat în
picioare doar câteva rare exemplare. Pentru a pune în lumină
ideea unităţii dintre arhitectura laică şi cea religioasă prezint şi
7
situaţia caselor de lemn din aceleaşi judeţe la 1860 :
Judeţul
1860
lalomi ţa
12, l %
Ilfov
2,4 %
Vlaşca
92,4 %
Teleorman
33,4 %
Se poate deci spune că tehnica lemnului era prezentă în
chip însemnat şi în sudul Ţării Româneşti, că ea îngloba biserici şi
case de ţară şi că acest fel de arhitectură dispare repede, în numai
un secol. Regiunile dunărene se integrează astfel în vasta arie a
lemnului care acoperea întreaga noastră ţară. La deal şi mai ales la
munte casele 8 şi bisericile se bazau esenţial pe lemn, proporţia lor
fiind dominantă până şi în secolul al 20-lea.
Atunci când dispare lemnul el este înlocuit sau cu tehnici
inferioare de construcţie (chirpiciul, cărămizile uscate la soare,
pământul bătut) sau, acolo unde mijloacele o permit, cu cărămizi
arse în foc. De abia în a doua jumătate a secolului al 20-lea
cimentul îşi face un loc însemnat.
Dacă privim însă în ansamblu construcţiile româneşti,
incluzând pe cele domneşti şi boiereşti, vedem că materialele
superioare şi mai noi apar întâi printre categoriile sociale
înstărite. Piatra şi cărămida erau folosite la înălţarea pereţilor
încă de la cele mai vechi construcţii domneşti, biserici sau palate;
ele sunt apoi preluate de construcţiile boiereşti; le urmează
Dionisie POP MARŢIAN, „Recensământul construcpilor", în Analele
Statistice şi Economice, Bucureşti, 1860.
8
În articolul intitulat „Casa ţărănească la români în secolul al 19-lea"
(Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei pe anii 1959-1961, Cluj, 1962,
pp. 111-145) prezint situaţia materialelor de construcţie la casele din toate
regiunile r9mâneşti. În articolul „Vieilles eglises en bois de Roumanie" dau
cifrele complete privitoare la bisericile de lemn.
7
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bisericile de ţară şi numai m ultima etapă casele ţărăneşti 9 .
Trebuie totuşi spus că piatra spre pildă nu a luat niciodată
printre casele ţărăneşti importanţa pe care o avea printre
construcţiile domneşti sau boiereşti.
Această adaptare pe etape a materialelor noi de construcţie
poate fi văzută şi dacă privim aparte situaţia diferitelor grupe
etnice; astfel, în Ţara Bârsei, saşii sunt cei care adoptă primii
materiale noi de construcţie, înainte de români şi de maghiari, ei
având situaţia economică cea mai prosperă 10 •
Dacă observăm evoluţia materialelor de construcţie folosite
pentru învelirea acoperişului constatăm o evoluţie asemănătoare,
pe etape, ce trece de la o categorie socială la alta. Folosirea teoriei
lui Gabriel Tarde privitoare la legile imitaţiei pentru a înţelege
această evoluţie pe etape ce trece de la o categorie socială la alta,
poate tenta un observator insuficient de atent. Într-adevăr, dacă
unele elemente pot fi luate prin simplă imitaţie de la o categorie
socială la alta, ele nu capătă niciodată amploare decât dacă
corespund nevoilor vieţii de ţară, nu imită nimeni ceva ce nu-i
poate servi. Arhitecţii secolului trecut credeau că, asemeni muzicii
care preia motive din folclorul muzical şi le dă o funcţie simfonică,
şi arhitecţii au fost inspiraţi de tradiţiile populare pentru a
construi conace, eventual palate sau mănăstiri domneşti. În
această privinţă numele lui Ion Mincu sau cel al lui Petre
Antonescu trebuie citate în primul rând. Casa cu foişor ţărănească
spre pildă ar fi servit ca model celor domneşti sau boiereşti.
Realitatea este însă alta, casele domneşti sunt primele care folosesc
foişorul, ce trece apoi la conace, la mănăstiri, şi numai în cele din
urmă la casele ţărăneşti. Exemplul mănăstirii Hurezului este poate
cel mai grăitor 11 • În jurul mănăstirii vedem şi construcţii boiereşti
şi ţărăneşti care imită fie pictura mănăstirii în forme cu atât mai
fruste cu cât e vorba de construcţii înălţate de oameni mai
Casa exprimă posibilităţile economice ale unei gospodării, biserica pe
cele ale întregii comunităti săteşti.
10
Erich JEKELIUS, Die Dărfer des Burzenlandes, Kronstdt, 1929.
11
Lucrarea lui Răzvan THEODORESCU, Civilizaţia românilor între medieval
şi modern (Bucureşti, 1987, 2 volume) poate fi consultată cu folos în această
9

privinţă.
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nevoiaşi,

fie foişoarele. Hurezul a fost un centru cultural care a
influenţat întreaga regiune învecinată. Mergând mai departe cu
comparaţiile, nu putem ignora construcţiile din lemn din capitala
Imperiului otoman care cunosc şi folosesc foişorul.
Acelaşi lucru se poate spune şi despre casele ţărăneşti care
imită culele boiereşti; ele au fost adoptate atunci când sătenii au
avut nevoie de pivniţe bine apărate în care să-şi adăpostească
produsele necesare unui comerţ din ce în ce mai intens cu oraşele
care se dezvoltau în secolul al 19-lea12 .
Materialele cele mai însemnate care se foloseau în trecut
printre casele ţărăneşti pentru învelirea acoperişului erau stuful şi
paiele. În secolul al 20-lea au putut fi studiate un număr însemnat
de astfel de exemplare, iar statisticile dovedesc răspândirea lor13 .
Ceea ce se ştie însă puţin este faptul că şi conacele boiereşti
foloseau aceste materiale; încă mai puţin se ştie că bisericile de
lemn au fost şi ele odinioară acoperite cu paie.
De obicei se face o legătură între materialele oferite de
mediul natural şi materialele pe care le vedem la construcţii.
Legătura aceasta nu este însă una directă ci una mediată de viaţa
socială. Astfel, lemnul sub forma şiţei (şindrilei) pare a fi fost din
totdeauna folosit pentru învelirea caselor ţărăneşti, aşa după cum
paiele ce învelesc acoperişul ar fi rezultatul agriculturii şi
caracterizând deci regiunile de câmpie. Situaţia este însă diferită;
şiţa n-a putut fi folosită decât târziu de către ţărani pentru motivul
că trebuia bătută în cuie pe scheletul acoperişului, iar cuiele erau
de lemn şi fiecare trebuia înfipt într-o gaură făcută mai întâi cu un
sfredel. Dacă adăugăm că numai lemnul de tisă, rar, putea fi
folosit şi că astfel învelirea unei case cu şiţă era o operaţie
îndelungată şi costisitoare, situaţia apare diferită. Până în secolul
al 19-lea şiţa învelea numai bisericile şi casele domneşti sau
boiereşti, se cunosc scrisorile de comandă ale domnilor Moldovei
Paul H. ST AHL, „Locuinţele ţărăneşti cu două caturi la români", în
Bucureşti, 1957, pp. 33-57. Vezi şi
studiul meu „L'art des campagnes et l'art des villes en Roumanie", în Revue
Roumaine d'Histoire de I' Art, n° 4, Bucureşti, 1967, pp. 81-92.
13
În articolul „Casa ţărănească la români în secolul al 19-lea" prezint
statisticile de la sfârşitul secolului al 19-lea şi începutul celui de al 20-lea.
12

Studii

şi

Cercetifri de Istoria Artei, nr. 3-4,
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spre pildă adresate negustorilor saşi din Bistriţa pentru a obţine
cuie de lemn14 •
Casele ţărăneşti au început să folosească din ce în ce mai
frecvent învelitoarea de şindrilă atunci când au apărut pe piaţă
cuiele de metal produse industrial. Cât despre acoperişurile de
paie, ele rămăseseră în masă în regiunile cu case de lemn situate
mai ales în regiunile de deal şi de munte. În zonele de munte s-a
practicat până astăzi o agricultură suficient de dezvoltată pentru a
se putea găsi paiele pentru acoperirea caselor15 şi de data aceasta
legătura dintre mediul natural şi construcţii este tot una mediată
de viaţa socială.
Revenind la ideea centrală a acestui articol, vedem că
evoluţia materialelor de construcţie urmează aceleaşi etape la
categoriile sociale superioare şi la cele nevoiaşe. O putem urmări
pentru paie, stuf, lemn; o putem semnala şi pe cea privitoare la
folosirea ţiglei. Folosirea pe etape succesive pune în lumină nu
numai deosebirea dintre categorii sociale, ci şi aceea dintre sat şi
oraş, cel din urmă fiind avantajat prin faptul că este primul care
adoptă în chip semnificativ acoperişul învelit cu ţiglă.
Aşa după cum piatra bisericilor şi palatelor domneşti nu s-a
putut impune decât la bisericile ţărăneşti şi mai deloc la case,
plumbul sau piatra acoperişurilor de pe construcţiile domneşti nu
şi-au găsit de fel loc printre casele ţărăneşti. Tot evoluţia generală
a tehnicii este cea care explică pentru ce, începând mai ales din
secolul al 20-lea, tabla apare tot mai frecvent. De data aceasta
deosebirea cea mai evidentă este încă odată cea dintre sat şi oraş.
Nicolae IORGA (Nega/ul şi meşteşugurile în trecutul românesc, III,
1906) publică unele informaţii despre şindrilari ca şi despre alte
meşteşuguri legate de subiectul de faţă. Vezi şi studiul lui Valer BUTURĂ,
Etnografia poporului român, Cluj-Napoca, 1978, mai ales capitolul „Meşteşugurile
specializate în prelucrarea lemnului".
15
Vezi spre pildă studiul lui Valer BUTURĂ, „Adăposturile temporare
în sud-estul Munţilor Apuseni", în Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei
pe anii 1957-1958, Cluj, 1958. Situaţia în regiunile româneşti corespunde în
această privinţă cu cea pe care am întâlnit-o în Alpi sau în Pirinei atât în
privinţa existenţei unei agriculturi de munte cât şi în privinţa tehnicilor de
cultură folosite.
14

Bucureşti,
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O analiză a tehnicilor de instalare a materialului lemnos la
pereţi sau pe acoperiş pune şi ea în lumină o evoluţie similară
dintre diferitele categorii de clădiri, ea iese însă din acest studiu.
Îmbinări de bârne, porţi, uşi, ferestre folosesc tehnici apropiate a
căror cunoaştere completă nu poate fi făcută decât prin analiza
ansamblului construcţiilor; deosebirea în timp cu care unele
tehnici apar sau se menţin mai târziu la casele ţărăneşti, permit ca
printr-o observaţie directă să presupunem cum vor fi fost folosite
odinioară aceleaşi elemente la categoriile sociale superioare.
Ritualul constructiei
'

Prima fază a construirii este alegerea unui loc potrivit. Cum
se poate alege un astfel de loc? Datele culese din credinţele
româneşti despre case par a fi un ansamblu de date care spun
unde nu trebuie să aşezi casa. Ele apar mai curând drept o serie de
interdicţii care grupează locurile nefavorabile. Astfel, nu trebuie să
construieşti acolo unde s-a întâmplat o nenorocire, unde fost rănit
şi mai ales omorât cineva, sau unde cineva s-a sinucis. Locul este
fără noroc şi dacă o nenorocire s-a întâmplat odată, ea se poate
repeta. Nu te aşezi nici în apropierea unui cimitir şi cu atât mai
puţin peste vechi morminte. Răscrucile sunt de asemenea evitate,
acolo se adună spiritele rele, fiinţele nevăzute şi răufăcătoare;
teama de aceste locuri face ca oamenii să ridice cruci acolo ca o
apărare. Tot cu cruci se apără intrările în sat, în trecut şi în oraş16 •
Apropierea anumitor arbori poate fi şi ea aducătoare de
nenorociri, în unii arbori se ascunde diavolul.
Odată eliminate locurile care aduc nenorocul se face apel la
unele indicaţii care confirmă că locul este norocos. Procedeele
variază; te poţi aşeza provizoriu într-un loc şi dacă nimic rău nu se
întâmplă înseamnă că locul este bun şi ridici clădirea chiar acolo.
Oaia este un animal curat, pur, şi dacă oile se adună în anume loc ca
să se odihnească înseamnă că locul va fi bun şi pentru oameni. Se
poate alege un loc care pare a fi bun şi pentru a o verifica, pui acolo
un pahar cu lapte, cu o băutură alcoolică şi o laşi peste noapte. Ca şi
16

Vezi studiul meu „L'organisation magique du territoire villageois
roumain", în L'Homme, XIII, n° 3, Paris, 1973.
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celelalte indicaţii citate mai sus şi destinate a alege locul, care toate
se regăsesc în multe regiuni europene, şi procedeul paharului plin
cu o băutură este larg cunoscut. Interpretarea variază însă; dacă
dimineaţa vezi că a scăzut nivelul băuturii din pahar se consideră
că: a) stăpânul nevăzut al locului a acceptat ofranda şi că deci îţi
permite să-ţi faci şi casa acolo; b) există deja un stăpân nevăzut al
locului şi deci nu te poţi aşeza şi tu acolo.
Nu este bine să te aşezi acolo unde alţii aveau casa şi nu
avuseseră noroc în viaţă; în general însă se evită să se aşeze casa
acolo unde fusese înainte altă casă. Totuşi, unele familii vor să-şi
facă o casă nouă, şi atunci o dărâmă pe cea veche şi fac alta nouă;
întreg ritualul construcţiei trebuie efectuat de la început la sfârşit.
Diferenţa dintre casă şi biserică este evidentă în această
privinţă. De data aceasta se preferă un loc unde a fost deja
construită o biserică, balada meşterului Manole este tipică în
această privinţă pentru că meşterul caută ruinele vreunei foste
biserici ca să o ridice pe cea nouă. Odată ce o clădire cu funcţie
religioasă a fost ridicată într-un loc, acel loc rămâne consacrat de-a
lungul veacurilor. Forţa religioasă supranaturală se menţine şi
trece uneori de la o religie la alta. Bisericile creştine din primele
veacuri au fost adesea instalate pe locul vechilor temple, dacă nu
chiar în vechiul templu. Uneori ele preluau şi structura socială a
ansamblului antic transformându-l într-unul creştin 17 • Acolo unde
exista o biserică, dărâmată sau ruinată de vreme, se păstrează
îngrijit cel puţin locul altarului, partea cea mai sacră a fostului
edificiu. Am văzut urmele unor astfel de vechi biserici dispărute
în ţările sud-estului european, acolo unde fusese altarul se lasă în
loc o cruce, se pun peste el cărămizi, uneori ciment, astfel ca să se
apere locul consacrat.
În regiunile unde imperiul otoman îşi întindea stăpânirea,
el prelua şi vechile construcţii de biserici transformându-le în
moschei18 • Uneori, pe acelaşi loc s-au succedat un templu păgân, o
17

Van der LEEUW, La religion dans son essence et ses manifestations,
Paris, 1970.
18
F. W. HASLUCK, Christianity and Islam under Sultans, Oxford, 1929
(2 volume). Vezi şi studiul meu „Croyances communes des chretiens et
des musulmans balkaniques", în Buletinul Bibliotecii Române, XI, Freiburg,
pp. 79-126.
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biserică,

o moschee şi, după eliberarea de sub autoritatea otomană,
locul a devenit din nou o biserică. Este interesant de constatat cum
atunci când armele otomane cucereau un oraş şi distrugeau
clădirile, bisericile au fost adesea cruţate; un astfel de vechi oraş
grecesc distrus în secolul al 17-lea de comandatul turc supranumit
Barbarossa are toate vechile biserici cruţate. Cine vizitează insula
Egina poate vedea ruinele acestei aşezări aproape de o mănăstire
construită în onoarea unui sfânt recent.
Evoluţia notată mai sus a materialelor de construcţie care a
făcut pentru ţările româneşti ca bisericile de lemn să fie înlocuite
cu cele de cărămidă sau piatră, a creat tot de atâtea ori situaţia în
care biserica cea nouă a fost aşezată peste locul celei vechi. Situaţia
curentă este sau aceasta, sau aceea în care vechea biserică de lemn
rămâne biserică de cimitir, şi cea nouă se construieşte în altă parte.
Ceea ce deosebeşte cel mai puternic casa de biserică la
alegerea locului este că pentru biserică adesea intervin forţe
supranaturale care îşi arată preferinţa pentru un anume loc. Un
fapt miraculos se petrece, o icoană coboară din cer, o clădire
întreagă traversează marea şi se opreşte acolo unde vrea să i se
facă o biserică. Un domnitor are un vis care cere să se facă o
biserică, un altul găseşte într-un pom imaginea unei cruci, o astfel
de întâmplare petrecându-se de curând în România dând naştere
cu repeziciune unui adevărat pelerinaj.
Oamenii pot alege un anume loc dar forţa supranaturală
nu-l vrea. O legendă străbate Europa regăsindu-se în aproape
aceleaşi forme peste tot. O legendă maramureşană spune că cineva
„a vrut să zidească acolo biserică, a pus o cruce şi a făcut acolo
biserica. Că erau acolo multe lemne, că era o pădure bătrână. Dar
crucea s-a smuls din pământ noaptea şi a mers acolo unde e
biserica din deal.„". Oamenii aduc la loc crucea dar de mai multe
ori ea se urcă din nou pe deal şi atunci se înţelege că acolo trebuie
19
zidită biserica • Aici se întâlnesc două elemente legate de credinţe;
primul este cel citat deja, divinitatea care alegea ea un loc. Al
doilea este legătura dintre „sacru" şi „sus". Locurile înalte sunt
cele mai sfinte şi de câte ori este posibil templul - biserica se
Tache PAPAHAGI, Graiul şi folklorul Maramureşului, Bucureşti, 1925,
p. 158. Biserica de care este vorba în legendă este cea din Ieud; am găsit aceeaşi
legendă şi pentru cea din Giuleşti.
19
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aşează

pe o culme. Se cunosc în regiunile româneşti numeroase
locuri de pelerinaj pe păşunile din vârful munţilor, cunoscute sub
numele de nedei. Împreună cu Paul Petrescu am găsit o astfel de
nedeie pe un munte situat în apropierea graniţei cu Uniunea
Sovietică, frecventată în chip egal de români şi de huţuli. În nici
unul din locurile unde sunt aceste nedei nu am găsit ridicate şi
biserici; le-am întâlnit însă frecvent în regiuni greceşti, mai ales în
Peloponez. Odată pe an, oamenii din peninsula Mani spre pildă se
suiau pe un munte unde era o biserică şi unde se organiza o
importantă sărbătoare pentru întreaga regiune. Acolo, fiecare
neam are bisericuţa lui, fiecare sat biserica lui, şi mai multe sate
biserica comună pe munte; legătura dintre formaţia socială şi
monumentul care o exprimă şi o consolidează este evidentă aci.
Tradiţia construirii pe înălţimi este şi ea larg cunoscută în Europa,
ea era practicată frecvent în Grecia antică. În Cronica lui Nestor,
legată de originile statului kievean 20, vedem cum principele
Vladimir „ridică mai mulţi idoli pe colina din afară a palatului
Terem ... " (p. 80), iar mai târziu, la creştinare, „dete ordin să se
clădească biserici şi să fie ridicate chiar pe locurile unde stătuseră
idolii ... " (p. 104). Regăsim aici cele două caracteristici ale locului
sacru amintite mai sus, caracterul sacru care supravieţuieşte
înlocuirii religiei, şi legătura sacralităţii cu înălţimile.
Odată ales locul construcţiei el trebuie consacrat, un preot
este chemat nu numai pentru biserici, ci şi pentru case. Dacă
ritualul legat de biserică cuprinde numai elementele legate de
textele scrise, pentru casă cele efectuate de preot sunt întovărăşite
de numeroase elemente păgâne, precreştine. Ritualul creştin are
rugăciuni şi pentru începerea construcţiei şi pentru intrarea în casa
nouă terminată • La biserică cei ce consacră locul fac înconjurul lui
începând de la unghiul de la răsărit-miazăzi, acolo unde se pune
prima piatră, („la pierre angulaire"). Apoi se face ocolul clădirii de
la dreapta spre stânga, pornind de la piatra de colţ şi terminând
tot acolo. Este sensul în care se face în Vinerea Mare ocolul
bisericii la exterior.
21

20

G. Popa LISSEANU, Izvoarele Istoriei Românilor (Cronica lui Nestor),
1935.
21
Folosesc pentru cunoaşterea lor o lucrare publicată la începutul secolului
al 20-lea: Evhologiu bogat cuprinzător de mai multe rânduieli, Bucureşti, 1910.
VII,

Bucureşti,
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Acolo unde pentru biserică este piatra angulară, piatra de
colţ, oamenii puneau în trecut la casă piatra de temelie ce ocupa
tot colţul de răsărit-miazăzi. Preotul când vine stropeşte şi el
această piatră cu aghiasmă. Oamenii adaugă sub această piatră
diferite lucruri (plante, bani de metal spre pildă) menite să asigure
o soartă bună celor ce vor locui în casă. Dar aici intervine un
element departe de ortodoxie, fiind vorba de un sacrificiu animal
al cărui sânge este vărsat pe piatra de colţ şi cu care apoi se va face
ocolul casei picurând sângele acolo unde va fi temelia zidurilor.
Există o bogată literatură ce analizează acest sacrificiu de fundaţie.
Obiceiul sacrificiului era într-atâta de înrădăcinat şi de frecvent că
se fixaseră obiceiuri care făceau ca şi preotul să participe la
sacrificiu; atunci când se sacrifica un animal mai mare (o oaie spre
pildă) se ştia dinainte ce parte va lua preotul şi ce se va păstra de
către cel pentru care se construia casa împreună cu meşterii 22 • Cu
vremea au fost sacrificate tot mai mult păsări, mai puţin
costisitoare; capul păsării se punea adesea pe piatra de colţ sau
alături de ea. Ritualul bisericesc corespunde astfel cu cel arhaic
creştin prin alegerea acestui colţ drept element esenţial al viitoarei
construcţii, ele diferă însă prin sensul pe care îl are fiecare.
Legendele sau literatura orală legată de fundaţia unor
monumente importante ale trecutului (biserici, cetăţi, punţi) ale
căror pereţi sunt din piatră sau cărămidă cuprind elemente legate
de un sacrificiu uman. Credinţa în adevărul lor era larg răspândită
dar nu se cunoaşte nici un caz real de astfel de sacrificiu
materialmente efectuat în regiunile româneşti. Se cunosc totuşi
pentru case practici care foloseau până la mijlocul secolului trecut
sacrificiul uman prin furtul umbrei; se lua măsura umbrei cu o
sfoară sau altceva şi se îngropa apoi la temelia viitoarei case. În
anii şaizeci, întrebând în regiunea Gorjului un meşter care
construia o casă dacă ştia ceva despre acest obicei, mi-a descris
obiceiul adăugând „aşa a murit mama, i-au furat umbra".
Terminarea construcţiei şi intrarea într-o casă nouă era şi ea
marcată prin rugăciunile preotului dar şi de data aceasta de
Nicolae STOICA de HAŢEG (Cronica Banatului, Bucureşti, 1969)
spune că la orice pomenire, ca spre pildă cea legată de înmormântare, „de tae
omu vreo vită spre pomenire, berbeăce, oae, miel..„ /preotului/ lui pielea,
capu, picioarele să-i deă, pieile episcopului le trimitea" (p. 55).
22
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practici păgâne. Gândul că noua casă cere un suflet explică de ce
înainte să intre în casă oamenii aşezau în prima noapte un animal,
dacă locuinţei îi trebuia un suflet îl lua pe cel al animalului.
Caracterul sacru al

spaţiului

Dacă asemănările

tehnice sunt uşor de remarcat fiind din
mai bine cunoscute, asemănările privind aşezarea
şi utilizarea spaţiului sunt mai greu de perceput. Le semnalez pe
cele mai importante. Dacă intri într-o biserică poţi pătrunde direct
în interior, în pronaos; uneori treci însă mai întâi printr-un spaţiu
asemănător unei prispe de casă ţărănească. Aceste două spaţii
sunt situate spre apus, uneori şi spre miazăzi. Înaintând din
pronaos spre răsărit, treci în naos şi din naos în absida de est care
cuprinde altarul. Mergând de la apus spre răsărit înaintezi deci
într-un spaţiu din ce în ce mai sacru, ierarhia diferenţiată a
sacrului fiind evidentă în orice construcţie religioasă. Caracterul
sacru se manifestă atât religios cât şi social. Într-adevăr, spaţiul cel
mai sacru adăposteşte altarul care are în el relicvele; în absida de
est nu pătrunde oricine, cei ce slujesc în primul rând pot intra
acolo. Nici o femeie nu are permisiunea, cu o excepţie, femeile
bătrâne care curăţă biserica şi care sunt „iertate", adică nu mai au
indispoziţiile lunare ale tinerelor.
În naos se disting diferitele lui părţi; centrul este uneori
marcat pe podea de un decor, deasupra căruia se află la bisericile
de zid turla principală. În tavanul ei este zugrăvit chipul lui Iisus
figurând pe Durrmezeu; aici poziţia centrală este însotită de
poziţia cea mai înaltă 23 • La biserici de lerrm ţărăneşti la care turla
lipseşte, tavanul naosului apare boltit şi pe el sunt zugrăvite în
diferite feluri stele figurând cerul: Ion D. Ştefănescu îmi spunea
odată că modurile diferite în care sunt figurate stelele reprezintă
de fapt diferitele cete îngereşti. În acest loc central din naos vine
preotul de citeşte Biblia.
această cauză şi

Luând în ansamblu o aşezare sătească, biserica apare ca centrul
religios al satului, ideea de centru repetându-se la diferitele elemente
componente ale unui sat. În această privinţă poate fi consultat studiul meu
„L'Organisation magique du territoire villageois roumain".
23
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Diferenţa

de caracter sacru se manifestă şi social; prima
deosebire este cea legată de prezenţa bărbaţilor şi femeilor;
ultimele fiind considerate mai puţin curate. În bisericile în care
diferenţa este marcată de aşezarea la dreapta (răsăritul) şi la
stânga (miazănoaptea) monumentului femeile stau la stânga. La
cele mai multe din biserici însă, mai ales în Transilvania, femeile
stau în pronaos, bărbaţii în naos; din cauza aceasta pronaosul
capătă numele de „biserica femeilor". Aşezarea separată a
femeilor se regăseşte şi la cultul mozaic şi la cel musulman; în
Grecia femeile au rmeori rm spaţiu rezervat la etaj. În biserici mai
noi ţărăneşti din România apare ca element nou etajul cu balcon;
nou apărut, el nu a fost încă bine definit şi în Maramureş spre
24
pildă am văzut stând amestecaţi la etaj bărbaţi şi copii •
Dacă observăm aceleaşi aspecte la casa ţărănească, apar
similarităţi evidente; iau ca exemplu felul cel mai obişnuit de casă
pentru secolele 19 şi 20. Mai întâi aşezarea caselor în raport cu
prmctele cardinale; regula generală este ca locuinţa să fie orientată
cu faţada spre miazăzi. Această regulă se aplică uşor în aşezările
risipite sau în cele adrmate cu spaţii largi între gospodării. Rar
prezenţa rmei neregularităţi de teren poate deranja acest mod de
aşezare, dar factorul care intervine în chip hotărâtor este social 25 • Un
sat adrmat, cu curţile lipite rmele de altele, poate şi cu clădirile
lipite, nu dă totdeauna voie casei să stea cu faţa la miazăzi. Astfel,
dacă o stradă are casele de pe o parte orientate cu faţa spre sud, este
evident că cele de pe partea opusă stau cu spatele spre sud.
Observaţiile care urmează srmt adevărate mai ales atrmci când casa
are aşezarea cu faţa spre miazăzi. Intrarea este pe această parte,
spre stânga este o tindă, spre dreapta odaia de locuit; icoanele şi
obiectele de cult în genere srmt aşezate în odaia de locuit, cea mai
sacră a locuinţei. În afara acestui plan extrem de frecvent în trecut,
Pentru mai multe informaţii privind legătura dintre spaţiul sacru al
bisericii şi aşezarea credincioşilior se poate consulta studiul meu „L'installation
des fideles dans l'eglise. Exemples sud-est europeens", în Revue des Etudes SudEst Europeennes; XXXI, 1993, n°s 1-2 şi cel semnat de Gheorghe SISEŞTEAN,
„Biserica şi cimitirul din sate transilvănene. Structura spaţială şi structura
socială", în Etudes Roumaines et Aroumaines, V, Paris-Bucarest, 2000.
25
P. H. STAHL, „Les habitats humains sur la vallee de la Bistriţa en
Roumanie", în Ethnographica, II, Brno, 1960.
24
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putem avea planul cu trei încăperi; o încăpere la stânga, locuită, o
tindă centrală şi o odaie frumoasă (curată) la dreapta, adică la
răsărit. Şi de data aceasta spaţiul cel mai sacru, cel care adăposteşte
icoanele este situat la dreapta adică la răsărit, acolo vine preotul de
citeşte rugăciuni la diferite ocazii. Centrul odăii din dreapta are un
decor cu funcţie religioasă şi magică, (soare, lună, stele, cruce) decor
fixat pe tavan. Avem deci şi aici, asemeni punctului central şi înalt
din naos, o unire a centrului cu punctul cel mai înalt.
Un element aparte al casei şi care se leagă de ritualul de
construcţie este următorul: colţul în care se pune ceea ce
corespunde cu piatra angulară a bisericii, îşi manifestă importanţa
prin faptul că icoanele din interior nu sunt totdeauna aşezate la
mijlocul peretelui de răsărit, ci în colţul de răsărit - miazăzi al
odăii, adică deasupra pietrei angulare. Mai mult încă, în regiunile
din sudul ţării, deasupra pietrei angulare, în afara casei, agăţată de
acoperiş se află o mică tăblie pe care se pun diferite obiecte şi
alimente pentru sufletul morţilor. Atunci când în odaia frumoasă
se organizează un banchet (botez, praznic), locul de cinste este în
colţul de răsărit - miazăzi al odăii, acolo stă preotul, sau naşul sau
vreun alt-oaspete de onoare.
Încă un element de asemănare poate fi semnalat ce apropie
casa de biserică. Lumânările pentru morţi (la biserică rareori sunt
acolo şi morminte) se aşează în pronaos sau pe prispa exterioară.
În biserică lumânările pentru morţi şi cele pentru vii sunt puse
separat; cele pentru morţi stau adesea chiar lângă uşa de intrare.
În casă, locul unde se presupune uneori că stau sufletele, se află
după uşă, în tindă; uneori nu se mătură acolo ca să nu umple
morţii de· praf.
Decorul caselor ca şi al bisericilor cuprinde elemente
evident păgâne. Fără a intra în detaliul acestei probleme care
necesită o atenţie aparte, voi aminti totuşi că pe casele şi bisericile
ţărăneşti apar, în afara elementelor creştine, comune cu cele de pe
bisericile de zid boiereşti sau domneşti, o serie de elemente care le
disting de acestea din urmă. Astfel găsim stâlpii cu mere, comuni
caselor ş~ bisericilor26 • Dacă aceştia pot trece în ochii privitorului
26

Gheorghe FOCŞA, „Elemente decorative la bordeiele din sudul
regiunii Craiova", în loc. cit.
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grăbit

un element simplu de decor, fără conţinut legat de credinţe,
nu acelaşi lucru se poate spune despre capetele sculptate de cai ce
împodobesc mai ales bisericile. Le vedem de jurul împrejurul
monumentului, la nivelul streşinii; am notat biserici de lemn cu
trei rânduri de capete de cal suprapuse făcând toate trei ocolul
bisericii. Aceleaşi capete se văd uneori pe stâlpii puşi pe
mormintele din Oltenia, sau în unele mori, sau pe unele furci de
tors. Legenda Sân Toaderilor nu poate fi străină de prezenţa cailor,
dar toate laolaltă nu pot fi despărţite de vechile elemente ale
cultului cailor păstrat viu spre pildă de populaţiile migratoare care
treceau prin ţara noastră, ca de altfel şi de cele maghiare. Calul din
poveşti zboară, va fi avut altădată un rol psihopomp? Motivul
decorativ al capului de cal apare cel mai frecvent în sudul ţării,
dar urmele lui sunt evidente şi în Transilvania. Iar obiceiul de a
folosi capul schelet al unor animale (cal în primul rând) pentru
apărarea culturilor era adesea întâlnit în regiunile româneşti, ca de
altfel şi în cele vecine 27 •

--------27

P. H. STAHL, „Les crânes d'animaux dans Ies croyances et l'art
populaire roumain", în Buletinul Bibliotecii române, XIII (XVIII), Freiburg i. Br., 1986.
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Ecaterina LUNG

L' eglise orthodoxe roumaine,
le pouvoir politique et le mariage
(XVle-XVIle siecles)
Pour l' eglise orthodoxe le mariage constitue un des sept
sacrements, ce qui suppose « que l'homme n' est pas seulement un
etre avec des fonctions physiologiques, psychologiques et sociales,
mais egalement un citoyen du Royaume de Dieu » 1• Pour l'Etat, le
mariage est plutât le moyen de constituer une nouvelle famille et
de mettre au monde des citoyens qui peuvent payer les impâts,
des soldats qui peuvent faire la guerre, et des femmes pour ces
citoyens et soldats. Mais pour l'historien, le mariage constitua un
enjeu essentiel des relations sociales et juridiques, etant l'objet de
preoccupation pour les individus, les familles et les institutions. 11
creait des liens economiques, politiques, de parente artificielle en
tant que « fait social, lie aux conditions de vie et a l'histoire des
mentalites » 2• En tant qu'institution juridique, il etait soumis a
l' autori te de l' eglise et de l'Etat, qui cherchent a controler les
unions matrimoniales.
Les Principautes roumaines faisaient partie du domaine ou
s'etait manifestee l'influence juridique et culturelle de Byzance,
donc, comme dans l'Empire byzantin, le râle de l'Etat est plus
accuse ici qu'il ne l'est en Europe occidentale3• Dans la societe
roumaine des XVIe-XVIIe siecles l'eglise et l'Etat collaborent en
pure tradition orthodoxe pour s' assurer le contrâle sur la societe et
1
Jean MA YENOORFF, Le mariage dans la perspective orthodoxe, Paris,
1986, p. 8.
2
Jean GAUDEMET, Le mariage en Occident. Les mreurs et le droit, Paris,
1987, p. 7.
3
Angeliki E. LAIOU, Mariage, amour et parente a Byzance aux XIe-XIIle
siecles, Paris, 1992, p. 9.
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se partagent Ies responsabilites concernant le mariage. A premiere
vue l'entente semble etre parfaite, a la difference de !'Occident, ou,
a la rnerne epoque, il y avait concurrence et meme conflit entre Ies
deux pouvoirs normatifs. 11 se peut que l' accord soit seulement une
illusion ou l'effet de !'ideologie qui affirme la symphonie entre le
chef de l'Etat et l'eglise, rnais, faute de documents, il faut constater
le manque de tensions entre Ies deux structures du pouvoir. Cette
etude se propose donc d' analyser la maniere dont Ies hierarchies
civile et ecclesiastique partagent leurs responsabilites et Ies râles
joues en rnatiere de mariage par Ies agents de l' eglise et de l'Etat
dans Ies Principautes de Valachie et de Moldavie.
Dans ce qui suit, nous allons presenter le mariage dans le
systeme juridique roumain et, la ou il y a de documents, dans Ies
pratiques sociales, qui peuvent confirmer, mais aussi infirmer Ies
dispositions existantes dans Ies codes de lois. Pour commencer, il
faut souligner que Ies premiers codes de lois traduits en rournain
au XVIIe siecle contiennent des lois civiles, « irnperiales », et des
dispositions canoniques, parfois dans un melange contradictoire.
C' est pour cela qu' on retrouve des dispositions tres anciennes,
d'origine rornaine-byzantine, comme Ies mesures edictees par
Constantin et reprises par Justinien, tombees en desuetude, a cote
des dispositions plus recentes et plus adaptees aux realites. Mais
parfois ce sont seulernent Ies pratiques sociales qui censurent Ies
anciennes lois conformernent aux necessites de l'epoque.
Le droit ecrit a herite du droit byzantin la definition du
mariage, .Ies modalites de conclusion, Ies effets et le motifs de
separation et de divorce. La definition du mariage dans Ies codes de
lois ecrites en roumain reprend presque a la lettre l'expression du
juriste rornain Modestin4 : « nuptiae sunt conjunctio maris et
et humani
ferninae, consortium
omnis
vitae,
divini
5
comrnunicatio » • Quelquefois on ajoute l'idee que l'essentiel dans
le rnariage est la benediction de l' eglise et son caractere de
sacrement6 • Dans la pratique sociale, la legitimite du mariage est
Voir la traduction roumaine dans le code intitule Pravila aleasă,
paru en 1632.
5
Anicuţa POPESCU, „Instituţia căsătoriei şi condiţia juridică a femeii din
Ţara Românească şi Moldova în secolul al XVII-lea", in Studii, tome 23, no. 1, p. 57.
6
Comme dans le code de 1646, !ndreptarea legii, Bucureşti, 1962, chapitre 198.
4
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liee a sa celebration religieuse, suivant Ies mesures prises par
l'empereur byzantin Leon VI dans son Novelle 897 • Le pouvoir
politique dans Ies Principautes Roumaines soutient cette idee, et
ceux qui cohabitent sans avoir ete maries a l'eglise sont frappes des
peines civiles, comme l'amende8 • Parmi Ies principes de base du
mariage, en premier lieu le droit ecrit souligne la monogamie. Si ce
principe n'est pas respecte, on prevoit l'annulation du mariage et
des peines penales pour bigamie9 • Un autre principe theorique mais
presque impossible a respecter en pratique etait le libre
consentement. On prohibait le mariage condu sous pression,
surtout quand il s'agissait du rapt de la femme, et l'on le considerait
nul 10• Les pratiques sociales montrent en fait une grande tolerance
envers le rapt, si la suite est la reconciliation avec la famille de la
fille et la condusion du mariage. ll s'agit peut etre des survivances
des anciens coutumes, qui acceptaient le rapt comme rituel du
mariage (ce qui a survecu jusqu' aux epoques tres recentes dans Ies
rituels de noces du monde rural). Contrairement aux dispositions
du droit ecrit, qui l'interdisait sous Ies peines Ies plus severes, la
pratique sociale acceptait assez facilement le rapt consenti par la
femme. A l'origine c'etait probablement un moyen de contourner
l'opposition des familles, car le plus souvent il s'agissait d'un
mariage d'amour. Ce qui se passe dans l'espace roumain vient a
l'encontre de l'hypothese de Georges Dumezil qui considere le
mariage par rapt une manifestation des sentiments et non
seulernent des interets economiques et sociaux, et qu'il y voit une
des quatre forrnes originaires du mariage dans Ies societes indoeuropeennes11. Mais, d'un autre cote, la coutume et le droit ecrit
supposaient l' accord des parents comme condition pour la
condusion des noces 12• C'est vrai que le mariage condu sans le
7

Angeliki LAIOU, Op. cit., p. 12.
Documente privind istoria României, B, X.VI/V, document 143, p. 135-136.
9
Voir le code de 1652, Carte românească de învă/ătură, Bucureşti, 1960,
chapitre 237, paragraphes 1-3.
10
Carte românească de învăţătură, chapitre 32, paragraphe 9 ; fndreptarea
legii, chagitre 259, paragraphe 9.
,
Voir la traduction roumaine, Georges DUMEZIL, Căsătorii indoeuropene,
Iaşi, 2002.
12
Selon le code de 1642, Pravila de la Govora, chapitre 32, paragraphe 1-2,
apud Anicuţa Popescu, Op.cit., p. 61.
8
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consentement des parents n' etait pas atteint de nullite, etil conserve
sa validite. Mais l'on constate quand-meme que dans une periode
ou l'eglise catholique s'oppose a la pression de l'Etat qui demande
l'introduction du consentement parental en tant que condition pour
la validite du mariage, et soutient le seul principe du libre
consentement des futures maries 13, l'eglise orthodoxe frappe de
peines ecclesiastiques ceux qui se marient contre la volante de leurs
parents. Les Canons de Basile de Cesaree, ayant force de loi
ecclesiastique, prevoient que la fille qui se marie sans l'accord de
son pere commet fornication et qu'elle doit etre privee de
communion pour quelques annees 14 • Sur ce point, Ies orthodoxes
ont une position tres proche des reformes, qui ont introduit le
consentement parental comme condition pour la validite du
mariage 15 . Le moyen le plus efficace d'empecher Ies mariages
condus sans l'accord de la familie est la desherence qui frappe le
fils qui ignore la volante de son pere16 • Le pere mecontent du
mariage de son fils pouvait donc I' exhereder et revoquer toute
donation faite en sa faveur, ce qui ressemble aux previsions de la
legislation fran<;aise a partir du regne d'Henri Il 17 •
La pratique sociale montre que le libre conscntement
n'avait aucune valeur, surtout quand il s'agissait de l'aristocratie
et des enfants des princes. La coutume voulait que pour Ies
mariages politiques des enfants du prince on demande l'avis du
conseil des boîars, meme si on ignorait, d'habitude, Ies avis
contraires a la volante du souverain. Par exemple, avant de marier
sa fille avec l'Ukrainien Timush Chmelnicki, le prince moldave
Vasile Lupu discute ce probleme dans le conseil princier (Divan),
mais sa resolution etait deja prise, et îl ne tient pas compte de
l' opposition des boîars qui redoutaient le mecontentement des
Turcs a cause de cette alliance avec leurs ennemis 18 •
13

Jean GAUDEMET, Op. cit., p. 304.
Le Canon 40 de Saint Basile, dans lndreptarea legii, p. 540.
15
Jean Claude BOLOGNE, L'histoire du mariage en Occident, Paris, 1995,
p. 217-218.
16
fndreptarea legii, chap. 284, par. 8.
17
Jean GAUDEMET, Op.cit. , p. 315.
18
Miron COSTIN, Opere., ed. P. P. PANAITESCU, Bucureşti, 1958,
pp. 143-144.
14

40
https://biblioteca-digitala.ro

Aussi, il ne s'agissait pas du libre consentement des
esclaves tziganes pour leur mariage, qui n' etait valide qu' avec
I' accord entre Ies proprietaires. Suivant Ies lois romaines et
byzantines, et Ies Canons de saint Basile, on punissait celui qui se
mariait sans le consentement du proprietaire19, car l'esclave n'est
pas reconnu comme personne, et il ne peut pas engager sa volonte
dans un acte a valeur juridique.
Mais outre la definition du mariage et de ses principes
fondamentaux, pour l'historien un grand interet est represente par
Ies enjeux du mariage, lies a ses aspects sociaux, juridiques, moraux
et spirituels20 • Pour mieux comprendre le râle que l'Etat et l'eglise se
proposent de jouer dans la formation du lien de mariage, la
regularisation des relations entre epoux, enfin, dans le divorce et le
remariage, îl faut se souvenir de quelques precisions sur la situation
politique des Pays roumains, sur leur regime juridique et sur Ies
caracteristiques de l' eglise orthodoxe roumaine.
Pendant la periode qui nous interesse, la Valachie et la
Moldavie sont des principautes autonomes au sein de l'Empire
ottoman. Dans cette perspective, le prince detient a l'interieur du
pays un pouvoir absolu, de type byzantin, meme si en pratique îl
est soumis a la censure representee par Ies reclamations que
l'aristocratie peut adresser au Sultan au sujet des abus commis. Ce
pouvoir lui permet legalement d'intervenir dans le domaine prive
du mariage de ses sujets, de plusieurs manieres. On peut apprecier
comme « positive » l'attribution de donner une dote aux filles
pauvres d'origine noble, ce qui leur permet de se marier. Dans la
tradition byzantine, le souverain considerait que c'etait son devoir
de proteger la famille d'un faux collaborateur21 • Mais plus
souvent, Ies documents parlent des manieres « negatives »
d'intervention dans Ies mariages, surtout en ce qui concerne Ies
membres de l'aristocratie. Le prince a l'habitude de surveiller Ies
alliances matrimoniales des bo'iars, car il y a en permanence la
suspicion que ceux-ci peuvent mener des conspirations a
19

fndreptarea legii, p. 540.

20

Gerard MA THON, Le mariage des chretiens. I. Des origines au concile de
Trente, Paris, 1993, p. 7.
21
Şarolta SOLCAN, Familia în secolul al XVII-iea în Ţările Române,
Bucureşti, 1999, p. 153.
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l'occasion des noces de leurs enfants, comme c'est arrive en 1700,
quand deux familles importantes de Moldavie, Ruset et Gavriliţă,
conspirent contre le prince Constantin Duca22 • D'autre câte, Ies
princes sentent le besoin d'etre vigilants car le mariage donne
naissance a des nouvelles alliances qui peuvent conduire vers
l'augmentation du pouvoir d'un clan concurrent. Dimitrie
Cantemir justifiait dans son ouvrage Descriptio Moldaviae, realise
pour l' Academie de Berlin, l'intervention du souverain dans Ies
mariages des nobles, pour empecher Ies alliances nouees contre la
volonte de celui-ci23 • Au debut du XVIIIe siecle, les pratiques du
prince Nicolae Mavrocordat suscitent la reprobation de ses
adversaires a cause du nombre de ses interventions et de leur
brutalite, et non pas parce qu'elles auraient represente une
nouveaute. On raconte, par exemple, comment Mavrocordat a
interdit a Maria, la niece du precedent prince, Constantin
Brâncoveanu, de se marier avec son promis, par peur de l' alliance
entre deux grandes familles qui avaient des pretentions au trâne.
La jeune fille, obligee de prendre en mariage un proche de
Mavrocordat, tombe malade et meurt assez vite24 • En fait, la
coutume qui a valeur de norme juridique veut gue Ies fiarn;ailles et
Ies mariages des enfants des bofars ne puissent etre faits sans
l'accord du prince 25 • Quand on mene de negociations secretes,
comme le fait un Cantacuzino, grand bofar moldave gui etait en
relation de parente spirituelle assez eloignee avec le prince
Brâncoveanu de Valachie 26, l'explication est le conflit gui oppose a
l'epogue (fin de XVIIe siecle) Ies maisons princieres de Moldavie
et de Valachie. Dans ce contexte, le mariage entre une fille de
Cantacuzino de Moldavie avec un fils de Brâncoveanu, voulu par
le bofar moldave, avait toutes les chances d'etre interprete comme
une tentative de trahison par le prince moldave Antioh Cantemir.
Ion NECULCE, Letopise/ul Ţării Moldovei de la Dabija-vodă pînă la a doua
domnie a lui Constantin Mavrocordat, dans Opere, ed. Gabriel ŞTREMPEL,
Bucureşti, 1982,p.419.
23 Dimitrie CANTEMIR, Descrierea Moldovei, ed. Gheorghe GUŢU,
Bucureşti, 1973, p. 315.
24
Mihai CANTACUZINO, Genealogia Cantacuzinilor, ed. Nicolae
IORGA, Bucureşti, 1902, p. 359.
25
Dimitrie CANTEMIR, Op.cit., p. 315.
26
Ion NECULCE, Op.cit., p. 261.
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Toutes ces suspicions envers le mariage de boi"ars ou de
leurs enfants sont justifiees par la situation des princes roumains,
qui sont soumis au Sultan, dont leur sort depend en derniere
instance. L'acces au pouvoir, la possibilite de se maintenir sur le
treme sont lies a la volante de l'empereur ottoman. Si pendant le
XVIe siecle Ies boi"ars exercent encore leur droit d'elire le prince, a
partir du XVIIe siecle, le trâne de Valachie et de Moldavie est
achete au Sultan, par l'intermediaire du jeu d'influences, de
pouvoir et d' argent mene a la cour ottomane par le candidat avec
l' aide de sa famille et de ses amis. Pour acheter le trâne il faut
avoir de l'argent, qu'on emprunte d'habitude aupres des usuriers
grecs et turcs. Mais il faut aussi avoir des relations pour etre en
situation de pouvoir offrir cet argent aux vizirs et au Sultan luimeme. Pour cela, une politique matrimoniale menee avec
intelligence peut resoudre beaucoup de problemes, elle se releve
un outil important pour nouer ou cimenter des alliances
necessaires pour gagner ou garder son pouvoir. Les princes ou Ies
pretendants au pouvoir princier sont interesses de contracter des
mariages avantageux pour eux et pour leurs enfants.
Un bon exemple est celui de Gheorghe Duca, d'origine
grecque, qui prend en mariage la fille du premier lit de la femme
du prince Eustatie Dabija 27 • Apres la mort du prince, sa belle-mere
le soutient, et avec son aide Duca rec;oit le treme de la Moldavie.
Vasile Lupu, d'origine albanaise, reussit l'integration dans la
societe roumaine grâce a l' alliance nouee par le mariage avec une
des plus grandes familles de Moldavie du XVIIe siecle 28 • Les
relations de son beau-pere l'aident a gagner le trâne tout autant
que son activite politique.
Le cas de Mihai Racoviţă nous offre !'exemple d'arrivisme
politique qui utilise le mariage d'une maniere repetee, pour
atteindre ses buts. 11 prend en premieres noces Safta, la fille du
prince moldave Constantin Cantemir, ce qui lui vaut une rapide
ascension politique pendant le regne de son beau-pere et de son
beau-frere, Antioh29 • Ses ambitions souffrent une frappe du destin,
car sa femme meurt vite. Reste veuf, il se marie avec une fille du
27

IBIDEM, p. 295.

28

Şarolta SOLCAN, Op.cit., p. 170.
Ion NECULCE, Op.cit., p. 380.
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prince valaque Constantin Brâncoveanu. Son nouveau beau-pere
utilise toutes ses relations et beaucoup d'argent et arrive a acheter
pour lui le tr6ne de Moldavie.
Si necessaire, la mesalliance aussi peut etre utilisee comme
strategie matrimoniale, comme le fait Şerban Cantacuzino, grand
bo'iar et futur prince de Valachie, qui se marie avec la fille d'un
commen;ant balkanique 30, qui n'etait pas noble, mais suffisamment riche pour aider son gendre a gagner le tr6ne.
Les Sultans sont eux-aussi preoccupes par Ies alliances
matrimoniales de princes rournains et de leurs enfants, car ils sont
conscients des dangers representes par l'affermissement du
pouvoir de ceux-ci. Les plus suspects sont Ies mariages avec Ies
representants de l'aristocratie etrangere, et specialement polonaise
dans le contexte des confrontations ouvertes entre l'Empire
ottoman et la Pologne. Les chroniques parlent des soucis que la
cour de Constantinople a faits a l'occasion des mariages des filles
du prince de Moldavie, Vasile Lupu31 • Maria est mariee avec
Janusz Radziwill, un des plus importants nobles polonais, de
confession reformee. Ruxandra, une autre fille, devient, contre sa
volonte et d'une certaine fa<;on meme contre la volonte de son
pere, l'epouse de Timush Chmelnicki, le fils du chef ukrainien
revolte contre la Pologne, mais qui etait redoute aussi par Ies
Turcs32 • Pense d'abord comme un moyen de consolider la position
de Vasile Lupu, refuse puis et accepte seulement sous menace des
armees ukrainiennes, ce mariage contribue probablement a la
fragilisation de la situation du prince moldave vis-a-vis des Turcs.
En principe, le mariage du prince ou de ses enfants, en tant
qu' outil pour accroître son influence politique dans son propre pays
ou pour mener des alliances a l'exterieur est sournis a l'acceptation de
l'empereur de Constantinople33 • Le sultan turc reste aussi l'instance
superieure qui peut juger Ies desaccords entre deux grandes familles
au sujet du mariage de leurs enfants. Les chroniques racontent
comrnent Ies Turcs obligent le prince Gheorghe Duca de marier sa
30
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1997, p. 230.
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Miron COSTIN, Op. cit, p. 121.
32
IBIDEM, p. 135.
33
Şarolta SOLCAN, Op.cit., p. 153.
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Ţara Românească şi

fille avec son ancien fiance, qu' on avait rejete a cause de sa laideur34 •
Dans cet episode on peut lire d'abord l'application a la lettre du droit
byzantin, valable dans Ies Pays roumains, qui disait que Ies
fian<;ailles ont valeur de noces, et que le mariage avec la fiancee de
l'autre est interdit35 • Mais d'autre part, il s'agit de cette peur des
ottomans que Ies princes deviennent trop puissants par
l'intermediaire des alliances avec certaines grandes familles.
C' est evident clonc que le mariage represente un enjeu de la
politique interne et etrangere de premiere importance, ce qui
justifie le contr6le que Ies princes essayent et en general reussissent
a imposer sur Ies alliances matrimoniales de l' aristocratie.
Mais Ies princes et Ies autorites lai:ques n' ont pas le contr6le
exclusif sur le mariage, car dans la tradition orthodoxe, le domaine
de la vie privee se trouvait sous l'autorite de l'eglise et de ses
representants.
L'eglise des Principautes roumaines etait dependante du
point de vue canonique du Patriarche de Constantinople et au
sommet de l'hierarchie interieure se trouvaient Ies metropolites de
Valachie et de Moldavie. En pratique, l'eglise des deux principautes
etait autonome vis-a-vis de Constantinople mais soumise aux
princes et aux interets de l'Etat. En pratique le prince est le chef de
l'eglise, et dans cette qualite il choisit ou au moins contr6le
l'election du metropolite. Les princes utilisent Ies gens de l'eglise
dans le gouvernement de l'Etat, dans l'administration, dans la
justice. Le metropolite est souvent un des principaux conseillers du
souverain, et pendant Ies vacances du tr6ne, qui ne sont pas rares
dans une epoque ou Ies Turcs deposent tres souvent Ies princes
roumains, il peut assumer l'interim. Puis, dans la tradition
byzantine, le haut clerge a des attributions juridiques importantes,
surtout dans Ies causes civiles, et en principal en ce qui concerne la
famille et le mariage. Theoriquement, Ies affaires concernant la vie
privee, Ies proces de divorce et d'adultere, et Ies delits sexuels sont
juges par le metropolite, par Ies eveques ou par Ies abbes des
grands monasteres. En pratique, on va voir que ce sont souvent Ies
agents du souverain qui exercent la justice dans ces causes. Par
34
35

Ion NECULCE, Op.cit., p. 469.
Angeliki LAIOU, Op.cit., p. 12.
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exemple, en 1646, le prince valaque Matei Basarab confirme a l'abbe
du monastere Argeş le droit de justice dans la ville de meme nom,
et specialement en ce qui concerne Ies delits sexuels en dehors du
mariage, en se reservant Ies causes majeures36 • Quelques annees
plus tard, le prince Constantin Brâncoveanu etablit que ce type de
juridiction doit etre exerce par Ies representants lai:cs du souverain,
avec la meme reserve des causes majeures37 • Pendant la periode qui
separe Ies deux documents n' avait eu lieu aucun changement
concemant le droit de justice de l'eglise et de l'Etat, pour expliquer
la difference entre ces previsions.
L'explication de cette ambigui:te doit etre cherchee dans le
caractere du systeme juridique des Pays roumains ou il existe une
synthese compliquee entre la coutume, le droit ecrit et la volante du
souverain38 • Les coutumes, qui perdent peu a peu leur importance
face a l'imposition du droit ecrit, sont Ies heritieres du droit romain
vulgaire, avec quelques influences barbares, slaves et turraniques.
Le droit ecrit commence a etre utilise dans Ies Pays roumains a
partir du XIVe siecle, quand on constate le debut de la reception du
droit byzantin, sous sa forme canonique. Les premiers codes de lois
ecrits en roumain, au XVIIe siecle, gardent la structure canonique,
avec quelques ajouts du droit imperial byzantin. La volante du
prince est-elle aussi source de la loi, car, selon la tradition
byzantine, le souverain est la loi personnifiee39 • En conclusion, il
s'agit d'un systeme complique, ou il n'y a pas de frontieres rigides
entre Ies competences de l'eglise et celles de l'Etat, et ou, en
principe, la justice doit etre appliquee au nom du souverain. Cest
pour cela que Ies metropolites, Ies eveques ou Ies abbes peuvent
juger et infliger Ies peines dans des causes civiles et meme penales,
mais toujours par delegation, si le prince le leur a permis. Puis, dans
Ies Principautes roumaines, meme si le droit ecrit suppose
differentes penalites, en fonction de la gravite de la faute, en
Iolanda ŢIGHILIU, Op.cit., p. 228.
Nicolae IORGA, Studii şi documente cu privire la istoria românilor,
Bucureşti, V, pp. 337, 339.
38
Istoria dreptului românesc, sous la direction de Vladimir HANGA, I,
Bucureşti, pp. 228-229.
39
Alain DUCELLIER, Le drame de Byzance. Ideal et echec d'une societe
chretienne, Paris, 1997, p. 193.
36
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pratique on fait le plus souvent appel a la composition et a
l'amende judiciaire. D'un cote, il y a ici l'application d'un principe
de droit byzantin, qui considere que la nouvelle loi n'abroge pas la
precedente, Ies lois coexistent et c'est l'attribution du juge d'en
choisir et d'etablir la peine40 • D'autre part, l'exercice de la justice
represente une source de revenus pour l'Etat, et le souverain le
concede aux gens de l' eglise en tant que privilege, en se reservant le
monopole. Le droit que detient le prince d'attribuer la juridiction
locale soit aux representants de l'Etat, soit a l'eglise contribue a la
confusion en ce qui concerne Ies competences. A la meme epoque,
la meme faute peut etre jugee par des instances differentes. Par
exemple, !'adultere, considere cause majeure, qui suppose une
amende proche de celle infligee pour !'homicide, doit etre juge par
le prince ou en son nom, par un grand dignitaire la'ique41 • Mais
!'adultere fait partie du domaine de la vie sociale consideree du
ressort de la religion, donc les membres de la hierarchie
ecclesiastique en ont eux aussi un droit de justice42 . De la meme
maniere, le divorce devrait etre de la competence du metropolite,
mais on constate que, jusqu'au debut du XVIIIe siecle, la separation
pouvait etre prononcee par un simple pretre, car le metropolite
Antim Ivireanu doit insister pour que Ies cures lui envoient les cas,
cela permettant que la loi ecrite soit appliquee 43 • Les documents
presentent aussi des cas de divorce juges par des petits officiers
locaux. La tradition d'ignorer la juridiction ecclesiastique semble
etre assez ancienne, car au XVIe siecle, Ies etrangers qui ont voyage
dans Ies Principautes roumaines constatent la facilite avec laquelle
on obtient le divorce, en payant une somme pas grande d' argent a
un representant du prince dans le territoire ou meme a la fernrne,
en meme temps avec la lettre de divorce 44 • Au XVIIe siecle, les
divorces entre Ies membres de l'aristocratie sont juges dans le
40
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Conseil du prince (divan). Il semble que ce n'est qu'a partir du
XVIIle siecle, dans le contexte de la reforme judiciaire realisee par
les princes d'origine grecque (les Fanariotes) selon les principes des
Lumieres, que .le mariage soit soumis a la competence absolue de
l'eglise. Il le reste sous la juridiction ecclesiastique jusqu'a la
seconde moitie du XIXe siecle, quand l'etat roumain recemment
constitue beneficie finalement d'un Code Civil modeme, inspire par
le modele fran<;ais.
Ce decalage entre les realites roumaines et ce qui se passe
en Occident s' explique non seulement par la tradition orthodoxe,
car a Byzance l'Eglise gagne le controle exclusif sur le mariage
plus vite que dans les regions occidentales, a partir du Xe siecle 45 •
La raison est peut-etre le retard en ce qui concerne la maturation
des institutions, car, meme si le christianisme existe au niveau
populaire au moins a partir des Ve-VIe siecles, on n'a presque pas
de preuves sur l'existence d'une hierarchie ecclesiastique avant le
Xllle siecle, et l'eglise officielle se constitue en meme temps que
l'Etat, au XIVe siecle. L'analyse des coutumes montre que les
problemes lies au mariage, a sa dissolution ou aux delits sexuels
etaient jugees par les structures judiciaires de la communaute
villageoise (le conseil des vieux) etil se peut que la vie privee des
gens soit soumise a la censure morale du pretre du village.
Quand l'Etat superpose sur les structures communautaires
devient plus fort, il prend a son compte une serie de prerogatives
judiciaires, y compris celles relatives au mariage. La pression du
modele byzantin suivi par Ies Principautes roumaines veut que le
domaine de la vie privee des sujets appartienne a l'eglise, mais
l' exercice de la justice est une source de revenus que le prince ne
peut pas abandonner si facilement dans les mains des pretres. On
a refait, d'une certaine fa<;on, le meme chemin qu'a Byzance, ou
l'Etat renonce avec beaucoup de difficulte a son controle exclusif
sur le mariage en faveur de l'eglise, mais sans jamais l'abandonner
de maniere complete.
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Nicolae MIHAI

Biserică,

memorie şi devoţiune
în Oltenia modernă (1700-1850).
Câteva note pe marginea surselor testamentare
Demersul nostru îşi propune o sumară analiză a raportului
dintre Biserică, memorie şi pietate, într-o Oltenie aflată la
cumpăna dintre Vechiul Regim şi modernitate, aşa cum poate fi
surprins într-o singură sursă: testamentul (sau diata). O
chestionare a acestuia, din perspectiva unei istorii culturale a
socialului, cum o numea Roger Chartier, ne-ar fi de ajutor în
înţelegerea gesturilor, a comportamentelor sociale, pornind în
primul rând de la sesizarea reprezentărilor care le susţin, a
codurilor culturale cărora le sunt tributare.
Va fi vorba, aşadar, de relaţiile dintre Biserică şi
comunitate, de donaţii caritabile şi mântuire, de memorie
individuală şi memorie liturgică, de modul cum funcţionează
solidaritatea dintre cei vii şi cei morţi. Toate aceste elemente nu fac
decât să ne atragă atenţia că ne aflăm în faţa unei lumi ancorate
încă destul de profund în sacru, care continuă să impregneze
cuvintele şi gesturile până târziu, în secolul al XIX-lea, poate în
sensul acelei lungi istorii a Evului Mediu pe care şi-o dorea
Jacques Le Goff.
În urma consultării unui număr de testamente, identificate
în arhivele craiovene şi vâlcene, am putut constata că redactarea
acestui document pare să devină un act comun, mai ales, începând
cu sfârşitul secolului a XVIII-lea, o practică socială a cărei reală
semnificaţie suntem încă departe s-o înţelegem la adevărata ei
valoare. Răspunde ea temerilor proprii în faţa unei morţi resimţite
din ce în ce mai acut într-o perioadă dominată de insecuritate
cotidiană (puseuri epidemice, războaie, revoluţii)? Se încadrează
49
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într-o ofensivă mai bine susţinută a puterii laice şi ecleziastice, în
paralel cu creşterea importanţei culturii scrise? Răspunsurile
pozitive ar fi tentante, dar, în aşteptarea unor cercetări temeinice,
precauţiile de rigoare se impun.
Redactarea diatelor pare să oscileze între un veritabil act de
devoţiune şi respectarea normelor difuzate de discursul puterii
religioase. Potrivit lui Frarn;ois Lebrun, alcătuirea testamentului
poate fi considerată ca un act autentic de devoţiune, datorită
faptului că „se încadrează perfect în perspectiva creştină a unei
morţi fericite", în măsura în care testatorul este preocupat nu
numai de reglarea patrimoniului său, ci şi de „a-şi asigura prin
dispoziţii testamentare corespunzătoare şi prin instituirea de
slujbe rugăciunile celor vii cât mai multă vreme după moartea sa",
corectând pe cât posibil proasta gestionare a bunurilor sale din
timpul vieţii • Pentru intervalul cronologic ales este interesant de
remarcat că, deşi numărul testamentelor creşte semnificativ, în
paralel cu „democratizarea" acestei practici (multe testamente
aparţinând elitei lumii rurale, micilor meseriaşi din târguri şi
oraşe), înregistrăm o scădere invers proporţională a formulărilor
1

ad pias causas.
atât prin reprezentanţii săi care
redactează şi întăresc diata, cât şi prin asigurarea serviciilor
religioase îndeplinite pentru odihna şi mântuirea decedatului, este
cea ecleziastică, cu un statut bine consolidat la nivelul mentalităţii
cotidiene. Deşi în perioada analizată ea începe să piardă
monopolul asupra timpului, concurată de practici care anunţă
naşterea societăţii moderne 2, în privinţa timpului mântuirii, a
practicilor individuale sau colective de salvare, prestigiul său
rămâne intact. Desigur, am putea fi întrebaţi cum se poate explica
acest fenomen. Răspunsul trebuie căutat atât în viziunea pe care a
Iar

instituţia prezentă,

Frarn;ois LEBRUN, „Reformele: devoţiunile comunitare şi pietatea
în Philippe ARlES, Georges DUBY (coord.), Istoria vie/ii private. De la
Renaştere la epoca Luminilor, V, Meridiane, Bucureşti, pp. 118 et sq; cf. şi Doru
RADOSLAV, Sentimentul religios la români. O perspectivi! istorici! (sec. XVII-XIX),
Dacia, Cluj-Napoca, 1997, p. 179.
2
Daniel BARBU, Scrisoare pe nisip. Timpul şi privirea în civiliza/ia
româneasci1 a secolului al XVIII-iea, Antet, Bucureşti, 1996, pp. 27-28.
1
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acreditat-o Biserica Ortodoxă de-a lungul secolelor, ca răspuns la
presiunile evenimenţialului istoric asupra comunităţii tradiţionale,
de multe ori brutal, cât şi prin complexul de tehnici de salvare pe
care le-a dezvoltat încă din Evul Mediu şi care confereau
credincioşilor un sentiment securizant într-o perioadă instabilă
care marchează din plin şi societatea românească din secolul al
XVIII-iea şi prima jumătate a secolului al XIX-lea.
Opinia lui Daniel Barbu asupra acestei situaţii este şi mai
tranşantă. În viziunea sa, prestigiul reînnoit al Bisericii se explică
prin faptul că aceasta este vizualizată exclusiv „în calitate de
deţinătoare a unui dispozitiv de practici şi procedee menite să
asigure celor morţi o eternitate fericită" 3 • Această situaţie este în
strânsă legătură cu modul de trăire a credinţei, „ca încredere în
puterea cu efect postum a medierii ecleziastice, şi nu ca o
4
componentă activă şi eficientă a traiului de fiecare zi" •
De fapt, lucrurile sunt puţin mai nuanţate. Preocuparea
pentru soarta post-mortem a bărbaţilor şi femeilor deţine un rol
esenţial în creştinism, grija pentru cei decedaţi fiind socotită „una
dintre componentele de frunte ale pietăţii creştine" 5 • Conform
concepţiei că atât cei morţi, cât şi cei vii sunt membrii Bisericii, cei
vii au datoria de a nu-şi uita morţii, de a mijloci pentru ei, iar
Biserica are sarcina de a veghea la salvarea defuncţilor, printr-un
lanţ de servicii religioase pe care le mobilizează în acest scop 6 •
Întrucât soarta creştinului se poate decide încă din această viaţă,
Biserica încurajează prin predică, imagine sau text scris modelul
unui comportament creştin autentic, inclusiv în faţa morţii.
Înţelegem, astfel, mai bine gesturile caritabile din timpul vieţii sau
in articula mortis care vizează salvarea credinciosului.
Daniel Barbu vorbeşte chiar de existenţa unui „optimism
eschatologic" în perioada secolului al XVIII-lea, care este
3

IBIDEM, p. 123.
IBIDEM.
5
Pr. prof. dr. Ene BRANIŞTE, Liturgica generală, I, ed. a III-a, îngrijită de
pr. Eugen DRĂGOI, Editura Episcopiei Dunării de Jos, Galaţi, 2002, p. 216.
6
IBIDEM, p. 219; Părintele MITROFAN, Viaţa repausaţilor noştri şi viata
noastră după moarte, pref. de Pr. prof. dr. Dumitru ST ĂNILOAIE, I, Anastasia,
Bucureşti, pp. 177, 183-188.
4
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consolidat de un anumit mecanism interior de funcţionare a
Bisericii, ca şi de un sistem de reprezentări sociale ale acesteia la
nivel popular. Concret, este vorba de diversitatea practicilor
rituale ortodoxe, dedicate celor morţi: prohoade, parastase,
panihide, litii şi pomeniri „mobilizate atât pentru securitatea
sufletului celor răposaţi, cât şi pentru confortul psihic al celor
vii" 7 • Cu alte cuvinte, „destinul etern al creştinului pare să nu se
joace pe durata vieţii acestuia [„.], ci este decis printr-o intervenţie
rituală bine susţinută a Bisericii, în intervalul dintre sfârşitul
timpului individual şi sfârşitul timpurilor, dintre moarte şi
judecată". Deşi recunoaşte că nu este confirmată de discursul
teologic, o astfel de imagine a vieţii viitoare pare să fie răspândită
şi prin intermediul riturilor funerare.
A-ţi asigura din timp concursul Bisericii, prin donaţiile
caritabile făcute pro sua memoria pare a fi de altfel un mijloc care
continuă să-şi păstreze întreaga sa semnificaţie. Diatele, ca act
final, permit o recuperare in extremis a fiului risipitor, iar donaţiile
caritabile destinate aşezămintelor ecleziastice au rolul de a curăţa
memoria defunctului de zgura din timpul vieţii şi de a-l aşeza în
corpul Bisericii. Aşadar, nimic nu este ireversibil, de vreme ce
„rugăciunile Bisericii şi intercesiunea sfinţilor au capacitatea de a
influenţa soarta postumă a sufletului".
Ce dezamăgire poate fi atunci când reprezentanţii Bisericii
îşi neglijează această datorie! Din diata lui Stanciu Drăgănescu din
Văroasa-Vâlcea (5 ianuarie 1758) aflăm despre un asemenea caz:
„Că bătrânii noştri

au rupt un dărab de moşie şi a<U> dat la sfânta
Cornetul şi nu o au dat vândută au danie, au pă sărindar ci o
au dat ca la o vreame de moarte au la o lipsă să avem [„.] ajutor au cu
ceară au cu ce s-ar întâmpla de la sfânta mănăstire şi de aceia s-au făcut
scrisoare iar nu într-alt chip. Iar acum acelea au rămas toate şi nimeni că
moşul meu au murit la Budeşti şi necuminecat jos. Şi măcar ceară de o
lumânare n-au vrut să dea [„.]". Nemulţumirea comunităţii rurale
mănăstire

răzbate
rămas

prin glasul acestui reprezentant care consemnează că au
lipsiţi de asistenţa postmortem cuvenită: „n-avem mei un

7

Daniel BARBU, Op. cit., p. 123.
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ajutor despre mănăstire au pomenire mor/ilar", pentru că „de atuncea
nu s-au mai pomenit la mănăstire", ba mai mult, nici ritualul funerar
n-a fost îndeplinit cum se cuvine deoarece „oasele bătrânilor noştri
nu le-au primit la mănăstire ci s-au îngropat pă la alte biseareci" 8•
Concluzia nu poate fi decât una tristă, „n-au avut nici un folos de la
mănăstire" , exprimând dezamăgirea unui sat care nu poate
accepta această atitudine. O dezamăgire care poate fi însă mai
uşor înţeleasă, dacă ne raportăm la reprezentările populare ale
bisericii, ceea ce explică şi actele caritabile îndreptate spre ea.
Aşadar, aceste donaţii in articula mortis nu se pot explica
decât prin semnificaţia deosebită a funcţiei intercesoare a Bisericii,
aşa cum aceasta s-a sedimentat deja în sensibilitatea colectivă, dar,
în egală măsură, şi ca o formă de devoţiune individuală faţă de
aceasta. A fi trecut în pomelnicele mânăstirilor sau a bisericilor era
o onoare râvnită care merita sacrificiile materiale făcute în acest
sens, în special sub forma donaţilor pioase, încurajate, de altfel, de
o Biserică atentă la menţinerea prestigiului ei în rândul
9

credincioşilor.

Pe parcursul anchetei noastre ne izbim, totuşi, de câteva
întrebări: provin aceste acte caritabile dintr-un sentiment
profund de pietate sau sunt o încercare disperată de recuperare
pe patul morţii a unei vieţi trăite departe de comandamentele
Bisericii? Este această practică in extremis o modalitate de a-ţi
construi un portret favorabil în memoria colectivă sau de a te
integra modelului mor/ii bune? În fine, este o dovadă a grijii
individuale pentru salvarea sufletului şi, prin urmare, putem
vorbi de semnele unei eschatologii individuale, pe care Daniel
Barbu o „datează" ca instalându-se de la sfârşitul secolului al
XVII-lea 10? Iată tot atâtea posibile piste de urmărit. De exemplu,
dacă ne luăm după discursul testamentar al perioadei,
răspunsul la ultima interogaţie nu poate fi decât unul pozitiv,
deşi nu de puţine ori ne întâlnim cu respectarea clişeelor unui
8

DJASV,D, CXL/10, f. 1.

9

IBIDEM, f. 2.

10

Daniel BARBU, Op. cit., p. 126.
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formular încetăţenit, mai ales după extinderea modelului oferit
de mitropolitul Antim lvireanu la 1714.
Analiza clauzelor testamentare din Oltenia în perioada
1700-1850 se poate dovedi aşadar utilă în încercarea de a sesiza
mecanismele simbolice şi reale care susţin la nivelul imaginarului
social poziţia Bisericii. Către aceasta se îndreaptă devoţiunea
individuală fie prin donaţii caritabile, fie prin asigurarea unor
servicii care au rolul atât de a obţine mântuirea post-mortem a
testatorului, cât şi integrarea celui decedat în corpul Bisericii. Din
această perspectivă, instituţia ecleziastică poate păstra memoria
individuală a celui decedat care se integrează în cea colectivă a
comunităţii creştine.

Atitudinile creştine faţă de morţi, consideră Jean Claude
Schmitt, cel puţin cele aşa cum înţelegea Biserica să le definească şi
să le propage, erau sintetizate în noţiunea de memoria, de
„memorie a morţilor" 11 • Este vorba, evident, de o memorie
liturgică, susţinută de înscrierea numelor defuncţilor demni să fie
comemoraţi în pomelnicele bisericilor şi mai ales a mânăstirilor.
Intrau aici în primul rând ctitorii, cei care, asemenea lui Preda
Zătreanul 12 sau Ştefan Broşteanu 13 se considerau îndreptăţiţi să
revendice această calitate, dar şi membrii Bisericii. „Această
memorie se exprima în mod special cu ocazia slujbelor oficiate
pentru mântuirea mortului, îndeosebi la comemorarea trecerii sale
în nefiinţă" •
Interpretările asupra acestui proces variază. De exemplu,
acelaşi specialist se întreabă chiar dacă n-ar trebui să privim altfel
conţinutul acestei memorii liturgice, al cărei scop ar fi în realitate
„să ajute la despărţirea viilor de mort, [... ] şi, în cele din urmă, să
îngăduie celor vii să-l uite pe cel mort" 15 • Numai aşa, crede
14

Jean Claude SCHMITT, Strigoii. Vii şi morJi în societatea medievală,
Meridiane, Bucureşti, 1998, p. 13.
12
diata din 23 aprilie 1730 în Arhivele Olteniei, seria veche, V, nr. 25-26,
mai~aug. 1926, p. 214.
13
diata din 31 decembrie 1837, DJASD, D, IIl/21, f. 1.
14
Jean Claude SCHMITT, Op.cit., p. 14.
15
IBIDEM.
11
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istoricul francez, putem explica de ce „ritmul slujbelor şi al
rugăciunilor era din ce în ce mai lax, iar timpul lor era limitat, trei
zile, şapte zile, o lună, un an, rareori mai mult". Ultima afirmaţie
este valabilă pentru cazul Evului Mediu Occidental, în situaţia
noastră diatele precizând şi termene de 7 ani, frecvent menţionate
de testatorii care provin din rândul boierimii 16, dar care scad
treptat din secolul al XIX-lea.
Importanţa serviciilor desfăşurate de cler este deosebită,
tocmai pentru că ele permit uşurarea trecerii spre lumea de
dincolo şi asigurarea mântuirii. De altfel, rugăciunile pentru cei
morţi, milostenia şi Sf. Liturghie sunt mijloacele prin care cei vii
pot acţiona efectiv în favoarea celor decedaţi. În testamentele
româneşti, întâlnim frecvent menţiuni referitoare la pogrebanie
(slujba de înmormântare), pomeniri-comândări (pomenile) şi
sărindare (rugăciunile speciale pentru decedat). Cele trei sunt de
regulă direct asociate, aşa cum reiese şi din diata Stancăi din
Bârzeşti: „dar eu las cu sufletul mieu ca după moartea mea să-mi facă
soJul meu Lazăr cele se cuvin mortului ale îngropării şi pomenirii şi
17
sărindari până la anul" •
O importanţă deosebită o deţin liturghiile pentru decedat
(sărindarele) care erau o particularitate a Biserici Ortodoxe. De-a
lungul celor 40 de liturghii, preotul invoca numele celor decedaţi,
citindu-le după o listă întocmită de rudele supravieţuitoare.
Ocurenţa· acestui cuvânt în numeroase diate indică importanţa
acestor servicii în mentalitatea colectivă.
Din perspectiva noţiunii de memorie, mecanismul sărin
darelor constă în următorul fapt: pentru a avea acces la viaţa
eternă, numele decedatului trebuie să fie constant amintit lui
Dumnezeu (cu atât mai mult cu cât, conform ideii răspândite de
Antim Ivireanu, moartea este doar adormire).
În. lumea rurală, aceeaşi reprezentare domină gesturile
testatorilor. În diata sa (16 februarie 1825), Stancu solicită încă de la
-------

----------

diata Elisabetei Budişteanu, 7 septembrie 1846, în Arhivele Olteniei, V,
nr. 28, nov.-dec. 1926, p. 425.
17
diata Stancăi din Bărzeşti (5 ianuarie 1829) în Arhivele Olteniei, XI,
sept.- dec. 1923, nr. 63-64, p. 364.
16
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copiilor "să-m(i) po(a)rte soroacele până I-anu şi-m(i)
facă sărindari" • Radu din Vladimiri o deleagă pe soţia sa, Samfira,
„ca să-m(i) facă sărindarele şi pomenile păn la 3 ani" 19 • Calotă, bărbier în
Craiova, procedează la fel, precizându-i soţiei şi ce anume să vândă
în acest scop: „ 2 boi cu un car îi las ca să-mi comânde iarăşi sojia; 2 boi îi
las să-i vânză sojia să-mi facă făntănă şi sărindari; ... un plug cumpărat cu
tot tacâmu lui îl las să-l vânză să-l dea de pomană pentru sufletul meu" 20 •
Nu alt scop au donaţiile pe numele mânăstirii Tismana, făcute de
fiul marelui boier Cornea Brăiloiu, călugărit sub numele de Vasile,
„pentru sufletul mieu ca şi al părinjilor miei, ca să fie de pomenire şi
părinjilor miei iar părinţilor călugări de hrană" • Cu alte cuvinte, a
hrăni material pe călugări înseamnă a „hrăni" spiritual, prin
rugăciune, sufletele celor decedaţi.
În general, pomenirile, sărindarele intră în categoria
dispoziţiilor testamentare, cu caracter pios. Liturghiile pot fi fie
permanente, fie pe o durată limitată de timp. Ele vizează, în
primul rând, odihna sufletului donatorului, dar, uneori şi, în mod
accidental, pe rudele sau prietenii decedaţi. Numărul lor total şi
repartiţia lor pe timp de un an variază de la caz la caz, în funcţie
de nivelul social, de pietatea individuală.
Regăsim aici obsesia mântuirii individuale, deşi ea nu
poate fi dobândită fără sprijinul celor vii, atât prin acela oferit de
instituţii specializate (Biserica), cât şi prin suportul familiei,
rudelor, sub privirea severă a Bisericii şi a reprezentanţilor
comunităţii care sancţionează şi veghează la respectarea
dorinţelor decedatului. Pe acest aliniament se desfăşura
mântuirea defunctului, cu atât mai mult cu cât ultimele dorinţe
ale sale puteau fi uşor nesocotite de cupiditatea celor apropiaţi,
toate eforturile sale din ajunul morţii putând să fie anulate.
Înţelegem astfel mai bine semnificaţia imprecaţiei care acţionează
ca un blocaj în privinţa unor asemenea gesturi ireverenţioase faţă
de memoria decedatului, dar activează şi mecanisme punitive la
început

soţiei şi
18

21

18

DJASD, D, LXIV /17.
DJASD, D, III/10, f. 1 (diata din 13 decembrie 1810).
20
DJASD, D, III/21, f. 1 (diată din 27 iunie 1824).
21
diata din 28 octombrie 1706, publicată în Arhivele Olteniei, serie veche,
an XX, nr. 113-118, ianuarie-decembrie 1941, p. 130.
19
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adresa lor 22 • Nenumărate procese pe marginea moştenirilor
incluse în diate ne arată că acestea nu mai aveau totuşi acelaşi
impact la nivel social.
Una dintre problemele de bază pe care o reliefează analiza
unui asemenea subiect este solidaritatea familială dintre vii şi
morţi. Diatele ne arată foarte clar cum cei vii îşi imaginează
întotdeauna o relaţie specială cu cei morţi. „Această relaţie
stabileşte simultan noi legături între cei vii, prin circulaţia
bunurilor între casele laice şi Biserică, prin pomenile date
săracilor, prin participarea rudelor de sânge sau spirituale la
ritualuri (funeralii, slujbe de comemorare) celebrate pentru
mântuirea strămoşului lor comun sau a confratelui defunct" 23 •
Atunci când testatorul îşi redactează diata, el 1ş1
imaginează, aşadar, relaţia pe care cei vii trebuie s-o aibă cu cei
morţi. În mai toate sursele testamentare, aceasta este foarte clară.
A fi beneficiarul unei diate însearrmă atât a moşteni un
patrimoniu, cât şi o datorie sacră, aceea de a avea grijă de
memoria defunctului, de a veghea la salvarea sufletului său. Ce se
întâmplă atunci când aceasta este neglijată? Precauţiile pe care le
manifestă unii testatori ne îndearrmă să credem că este vorba de o
24
problemă foarte reală •
Solidaritatea familială sau comunitară, mai ales pentru
categoriile sociale mai sărace, poate deveni esenţială în aceste
momente, când susţinerea acestor practici atât de apreciate
necesită cheltuieli a căror valoare depăşeşte potenţialul unei
singure gospodării. Aşa procedează ţăranul Ioniţă Ceauşu Simion,
din plasa Horezu, care, pentru comândările soţiei sale, Dina, se
înţelege cu cumnaţii săi pentru a contribui şi aceştia la
desfăşurarea serviciilor religioase pentru odihna decedatei 25 •
-------------22

cf. Dan Horia MAZILU, O istorie a blestemului, Polirom, Iaşi, 2001, deşi
autorul nu se raportează şi la asemenea izvoare.
23 Jean Claude SCHMITT, Op. cit., p. 266.
24
un exemplu în acest sens este diata logofătului Dumitrache Brăiloiu:
T. G. BULAT, „Dieata din 1820 a unui boer oltean", în Arhivele Olteniei, seria
veche, nr. 18-19, mart.-iunie, 1925, p. 178.
25 DJASD, D, LXXXVIII/21 (8 martie 1851). Este adevărat că sprijinul nu
este solicitat gratuit, ci în schimbul cedării unor bunuri către cele două rude.
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Ni se pare interesant să remarcăm persistenţa unei
solidarităţi, în ciuda presiunilor la care este supusă comunitatea
tradiţională din sate sau târguri, solidaritate manifestă în sprijinul
pe care decedatul îl aşteaptă din partea apropiaţilor. Desigur,
testamentul este un act personal, dar legatarul are nevoie de tot
suportul pe care cei vii îl pot oferi, prin intermediul unor rituri şi
practici bine definite, pentru a trece în lumea de dincolo, cu atât
mai mult cu cât moartea îşi păstrează încă caracterul public.
Astfel, nu rareori, moştenitorii sunt nevoiţi să facă dovada scrisă a
cheltuielilor făcute cu ocazia îngropării şi pomenirii celui
decedat26 • Privirea comunităţii rămâne încă atentă, o dovadă fiind
în această perioadă şi înmulţirea actelor confirmate de
27

reprezentanţii comunităţii •
Să analizăm

câteva diate pentru a înţelege cum se manifestă
devoţiunea individuală a testatorilor faţă de Biserică. Practica
închinării întregii averi sau a unei bune părţi din aceasta către o
biserică sau o mânăstire era deja încetăţenită ca o dovadă de
pietate din partea credinciosului, încadrându-se în modelul
bunului creştin, cultivat de Biserică. Iată cazul Stamatei Pleşoianu şi
al fiicei sale, Dumitrana, căsătorită Mărgăritescu, care „neştiind
când va veni ceasul sfârşitului vieJii noastre" lasă prin diata din 20
august 1827 însemnate bunuri bisericii Sf. Gheorghe cel Nou din
mahalaua negustorilor din Craiova „pentru pomenirea noastră în
veci". Fiecare proprietate este donată „pentru pomenirea noastră şi a

tot neamul, pentru a noastră pomenire şi a tot neamul"28 •
Donaţia

se desfăşoară, de fapt, sub forma unui contract cu
pentru ambele părţi. Astfel, donatorii lasă definitiv
bisericii respectivele proprietăţi, eliminând orice pretenţie de
obligaţii

diaconul Grigore Bălintescu cheltuieşte la înmormântarea mamei sale,
54 de taleri şi 10 parale dintre care, reţinem, 18 taleri (33%) doar pentru
„sărindari" (Arhivele Olteniei, XV, nr. 86-88, iulie-decembrie 1936, p. 402 et sq.).
27
adeverinţa dată la judecătorie în privinţa îndeplinirilor tuturor
îndatoririlor lui Dincă Vlădoianu, faţă de mama, sora şi fratele său, adeverinţă
iscălită de nu mai puţin de 22 de martori dintre care 9 preoţi din mai multe sate
(DJASD, D. , XXX./27, 2 octombrie 1834).
28
DJASC, D., LXXX/19, f. 1.
26

Anuţa,
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moştenire

a lor. Pe de altă parte, biserica mahalalei prin
reprezentanţii săi, dar şi ai comunităţii respective, asigură
necesarul vieţii cotidiene a donatorilor, iar după moartea lor
veghează la salvarea lor prin îndeplinirea serviciilor religioase
solicitate. „Aceste toate de mai sus numite şi de noi orânduite acareturi

le orânduim şi le lăsăm precum mai sus să numeşte ca să fie sf<in>tei
biserici ohabnice şi nestrămutate şi numele nostru pomenit în veci, însă
din venitul mai sus numitelor acareturi, cât vom trăi avem să ne hrănim
cu toate cele trebuincioase de epitropi şi mahalagi.i sf<in>tei biserici ca să
nu fim isterisite(?) de cele trebuincioase pentru hrană, precum şi de nu
să va ajunge din venit iarăşi să îngrijască biserica din deosebit venit al
bisericii ca să nu fim lipsite, iar pentru îngropăciune iarăşi ne afierosim
sf<in>tei biserici şi mahalagiilor ctitori şi epitropi ca să ne facă toate
soroacele până la împlinirea de trei ani după orânduiala sf<in>tei pravile,
şi după cinstea noastră. Să să dea şi câte trei sărindare pă tot anul
preoţilor ce vor fi după vremi ale sluji deosebit, iarăşi pentru pomenirea
noastră şi a tot neamul nostru, precum mai sus zicem. Asemenea să fie
datori şi sfinţi<il>e lor a <i>eşi în toate sâmbetele la mormintele noastre şi
să citească molitfele după obicei" 29 •
Există şi

raporturi speciale pe care testatorul le întreţine cu
ctitoria sa sau cu locul unde doreşte să fie îngropat. De exemplu,
Preda Zătreanul solicită ca în schimbul donaţiilor făcute către
ctitoria sa, biserica din Zătreni, „preotul să aibă datorie den an în an
să facă câte un parastas". Sandu Bucşănescu, presimţind sfârşitul
său,

„de se va întâmpla să-m(i) dau opşteasca datorie, aici la Craiova,
unde mă aflu acum bolnav", cere „să aibă a merge sfinţia sa părintele
episcopul Râmnicului, de aici până la schitul Berislăveşti, să mă îngroape
cu cinste acolo la schitul ce l-am făcut eu din temelie întru slava lui
D(umne)zeu şi a sfinţilor 3 mari ierarşi". Elisabeta Budişteanu, în
diata olografă din 7 septembrie 1846, hotărăşte ca „la mânăstirea
Cernica, unde acolo mă va înmormânta, să dea în mâna prea sfinţii sale
stariţului 500 galbeni împărăteşti adică cinci sute şi îndatorând că aceşti
bani să fie· atât pentru înmormântare cât şi pentru căutarea sufletului cu
toate soroacele după cuviinţă până la şapte ani şi la 7 ani să săvârşească
29

IBIDEM, f. lv.
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pomenirile după obiceiul creştinesc şi orânduiala ca la chinovie". Solicită
totodată ca „să dea la patruzeci de biserici câte un sărindar, între care să
fie prenumărate şi bisericile de la Izvor, Vărsături şi Bălăceşti", probabil
ctitorii proprii30 •
Foarte interesantă este şi cererea formulată de a fi îngropat
în interiorul spaţiului sacru al Bisericii, mai ales când aceasta
aparţine reprezentanţilor minorităţilor, chiar dacă convertiţi între
timp. Uţa „ovreicuţa", solicită expres, în diata sa din 29 februarie
1840, ca „să-mi facă cinstea îngropări(i) mele şi să mă îngroape la
Sfântul Dimitrie" din Craiova31 , într-o perioadă în care începeau să
ia naştere discuţiile asupra mutării cimitirelor de lângă biserici
Cu multă atenţie şi Ioan Slavitescu, în diata sa din 14 oct.
1759, întărită chiar de episcopul Râmnicului, Grigore Socoteanu,
viitorul mitropolit al ţării Româneşti, îşi stabilea serviciile pro
memoria. Membrii familiei, „Du(m)nealui nepotumieu Gheorghiţă şi
pe Du(m)neaei nepoatămea Katrina", erau desemnaţi „să aibă datorie
şi purtare de grijă pentru pomenirile câte se cad peste an, şi pentru
sărindare ca să ni să facă". Urmează o precizare clară a numărului
acestora, a locurilor şi a persoanelor implicate: „1 sărindariu aici la
Slăviteşti la mormânt să să facă cu parastas. 1 sărindariu la sf(ân)ta
Episcopie.-1 sărindariu las popii lui Ştefan să-m(i) facă la paraclis" 32 •
Reprezentativă pentru prestigiul unui important membru
al elitei secolului al XVIII-iea este diata boierului Sandu
Bucşănescu din 6 decembrie
1760. Acesta alocă sume
considerabile de bani, în special pentru efectuarea de sărindare,
iar devoţiunea sa se manifestă dinspre proximitatea centrelor de
cult locale spre bisericile aflate pe traseul spre ctitoria sa şi
capitală, fără a neglija mânăstirile, deşi nu manifestă o opţiune
specială În acest sens: „şi la 7 beserici mai mari de aici din Craiova,
care sânt mai mari, să li să dea câte tl. 10 de besearică pentru sărindare;
iar la cealalte beserici de aici să li să dea câte tl. 5 şi 6. Să facă sărindare
diata Elisabetei Budişteanu, 7 septembrie 1846, în Arhivele Olteniei, V,
nr. 28, nov.-dec. 1926, p. 425.
31
DJASD, D, CLXIII/13, f. lv.
32
T. G. BULAT, „Diate olteneşti", în Arhivele Olteniei, II, nr. 5, ianuariefebruarie 1923, p. 48.
30
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şi

la besearicele după cale, de aici până la Berislăveşti, să li să dea
sărindare câte 5 lei şi câte 6 lei şi pe la alte beseareci pe unde să cade şi
pe la Piteşti şi pân la Bucureşti şi pă la m(ânăsti)ri, pe unde să va socoti
pân la 80 de sărindare. Să să dea pentru sufletul mieu şi la arhierei de la
Bucureşti şi pe la mânăstiri, să să dea sărindare să-m(i) facă, de
arhiereu câte tl. 50, şi pogrebanie să să dea la igumenii cei mari câte 2
galben, iar la cei mai mici câte un 1 galben şi câte un leu. Şi preoţilor
celor de cinste câte tl.. „ pl . . „, iar celorlaţi câte 1 ort" 33 • Dacă în
unele cazuri, precum cel mai sus analizat, testatorii dispun
scrupulos ce venituri să se cheltuiască cu serviciile postfunerare,
o dovadă de munificenţă, dar şi de prestigiu social, în alte cazuri
acestea sunt lăsate la latitudinea moştenitorilor.
Marica, soţia lui Marin Dobrotescu din Caracal, mahalaua
Târgului, se îngrijeşte în diata sa (9 mai 1843) atât de
reglementarea succesiunii sale, cât şi de precizarea serviciilor
religioase pe care doreşte să i le facă soţul său. Din venitul
prăvăliei lăsate soţului solicită să i se facă atât „pogrebania după
cum se cuvine", cât şi soroacele „pân la trei ani", menţionând şi trei
sărindare „la orice biserici va vrea". Şi mai interesant ca practică,
încă din diata sa, testatoarea doreşte ca şi soţul ei la rândul său, în
viitoarea sa diată să lase prăvălia în seama bisericii cu hramul
Adormirii Maicii Domnului din Caracal în a cărei apropiere chiar
se află 34 • Ioan Slăvitescu, în diata sa din 14 octombrie 1759,
procedează în mod similar, cerând ca după moartea soţiei sale via
lăsată acesteia „să o stăpânească sf(ân)ta mănăstire Govora şi să ne

scrie la sf(ân)tu Pomelnic(u)" 35 •
Temându-se „ca să nu mă lipsesc de cele veşnice pentru
agoniseala celor netrebnice pământeşti [„ .] neaşezându-mi cele ce am
socotit ca să las să fie pentru sufletul meu", ieromonahul Paisie de la
mânăstir~a

Cozia, se grăbeşte să facă cuvenitele pregătiri pentru
salvarea sufletului. Nici o vorbă despre posibili moştenitori în diata
sa din 6 decembrie 1712. Tot ceea ce din munca, din „călugăria" sa a
33

diata din 6 decembrie 1760 în Arhivele Olteniei, XIII, nr. 74-76, iuliedecembrie 1934, p. 433.
34
DJASD, D., CCXXXII/21 (9 mai 1843), f. lv.
35
T. G. BULAT, „Diate olteneşti", p. 48.
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dobândit, Paisie le lasă „cu tot sufletul mieu sfintei Episcopii". Mai
mult, are grijă de memoria familiei, recurgând la o practică
consacrată, pe care o avea în vedere şi Ioan Slăvitescu: „mi-am pus şi
numele la pomelnic şi al părin/ilor mei, ca să ne pomenească sfin/ii părinti
ce vor fi următori în urma noastră, pre care îl şi rugăm ca să nu fim uitafi
la sfântul jertfelnic, că doară s-o milostivi milostivul şi îndureratul
Dumnezeu să-mi ierte păcatele, ca să aflu milostivi per judecători în ziua
judecă/ii şi să mă învrednicească vieţii de veci" 36 •
Ilie Curelaru din Craiova este un caz la fel de interesant.
Diata sa (9 august 1828), întocmită cu atenţie, dovedeşte existenţa
aceloraşi două cercuri sociale, unul care priveşte direct persoana
testatorului, iar altul care vizează pe celălalt membru al familiei,
soţia sau copilul. Astfel, conform unei practici întâlnite şi în
cazurile mai sus menţionate, soţul sau soţia poate hotărî
destinaţia ultimelor sale bunuri şi după dispariţia celuilalt
membru care devine moştenitorul său. Nu mai puţin de 100 de
taleri sunt donaţi bisericii din Balş cu hramul Adormirii Maicii
Domnului, „spre vrednică pomenire a noastră şi părin/ilor noştri".
Fiindcă se află „bolnav şi în cumpănă de moarte", Ilie Curelaru îşi
fixează un număr de „6 sărindare să mi să facă în trei ani cu doă
parastasuri ale lor şi pomenirile lor şi soroacele după cum o va
învrednici Dumnezeu pe so/iea mea Maria, una mai întâi pentru
ertarea păcatelor răposa/ilar părinţilor miei şi al doilea pentru ertarea
păcatelor răposa/ilar părinfilor ei. Şi ca o clironoamă ce este peste toate
ale mele are să dea ajutor în tot avutul mieu la o făntănă de zid ce să
face de iznoavă la satul Balşului pă locul sfintei episcopii". Alte
donaţii substanţiale merg tot către fântâna din Balş şi către
biserica „unde ne numim şi noi ctitor" 37 •
Testatorul are, deci, libertatea de a decide locul de celebrare a
serviciilor care răspunde cel mai bine devoţiunii personale. În cazul
mai sus amintit asistăm la o distribuire echitabilă a serviciilor
religioase-între reţeaua de biserici citadine şi biserica ctitorială.
Gheorghe DUMITRAŞCU, Corneliu TAMAŞ, Râmnicul medieval,
Conphys, Rm. Vâlcea, 1995, p. 115.
37
DJASD, D. , LVl/10, f.2 (9 august 1828).
36
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Sursele consultate ne îndreptăţesc să susţinem că la
începutul modernităţii, parohia nu pare încă să deţină în
mentalitatea colectivă locul pe care îl va ocupa ulterior: influenţa
mânăstirilor rămâne încă dominantă. Această opţiune pentru
mânăstiri în dauna bisericilor locale este în directă relaţie cu
persistenţa unei reprezentări medievale, în acord cu care
mânăstirea este valorizată de credincioşi ca un loc sacru mult mai
eficient pentru mântuire38 • Este adevărat, însă, că ne aflăm în faţa
unei opţiuni frecvente în rândul elitei politice şi mai puţin în
rândul membrilor celorlalte categorii sociale. Relevantă în acest
sens este diata logofătului Dwnitrache Brăiloiu (15 ian. 1820)39 care
cere ca „la toate bisăricile din Craiova să dea câte un sărindar, asemenea
şi la mănăstirile după afară, care le însemnai mai jos, să dea câte un
sărindar". Urmează înşiruirea a nu mai puţin de 22 de mânăstiri
reprezentative ale Olteniei, la care se adaugă episcopia
Râmnicului. Devoţiunea testatorului se îndreaptă în special spre
„sfânta mănăstire Obedeanu", unde solicită „până la şapte ani să
slujească sărendare necontenite, plătind preofilor după cum plătesc şi eu
câte t-l optzeci pe an, ca să mă pomenească, întru auz", dar expresia
intensităţii sentimentului religios este dată de donaţiile făcute
către centrele reprezentative ale lwnii creştine: Ierusalim şi Athos
(câte 500 de taleri fiecare, trimişi prin episcopul Galaction). În
raport cu acestea doar 150 taleri reveneau Episcopiei Râmnicului,
„drept pomenirea mea", fără a uita nici ctitoria din Bălăciţa căreia îi
era cedată o vie.
Dacă pentru cazul sudului francez fenomenul era datat de
Michel Vovelle, la sfârşitul secolului al XVII-lea40, în ceea ce
priveşte Oltenia, va trebui să aşteptăm secolul al XIX-lea, pentru a
constata schimbări în acest sens. De exemplu, dacă pietatea
testatorilor provenind din rândul boierilor şi negustorilor se
îndreaptă cu predilecţie către mânăstiri, cea a categoriilor sociale
38

cf. diata logofătului Dumitrache Brăiloiu, Loc. cit.

39

IBIDEM, Loc. cit., p. 178.
Michel VOVELLE, Pieti baroque et dechristianisation en Provence au
XVIIle siecle, 3e edition, Editions du C.T.H.S, Paris, 1997, p. 186.
40
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mijlocii din spaţiul urban vizează mai mult reţeaua de biserici a
acestuia. Un exemplu elocvent este Hagi Gheorghe Anghel, brutar
din mahalaua Brânduşa-Craiova, care, prin diata sa cu data 29
aprilie 1829, lăsa să-i fie făcute sărindarele pe la cât mai multe
biserici ale Craiovei şi chiar la episcopie: „lnsă să-mi dea patru
sărindare la Maica Precesta Mântuleasa şi trei sărindare la Sfântul
Dumitru şi două sărindare la Sfântul Nicolae ot Dorobănţie precum şi la
Sfântul Ilie dăouă sărindare şi la Sfânta Episcopie un sărindar" •
În unele testamente întâlnim mai puţine detalii sau deloc
despre totalitatea acestor servicii. Se poate vorbi fără îndoială şi de
un anumit dezinteres, de o scădere în planul exprimării propriei
sensibilităţi religioase, în paralel cu birocratizarea testamentului"
(care devine spre sfârşitul primei jumătăţi a secolului XIX, un
simplu act cu valoare juridică), dar la fel de bine tăcerea
documentelor poate fi relevantă din altă perspectivă. Prescripţiile
religioase sunt subînţelese şi testatorul nu consideră necesar să le
reia într-o formulare detaliată. De aceea, întâlnim şi formulări mai
generale ca în cazul diatei lui Voicu (10 aprilie 1750) unde se cere
nepoţilor, cărora le-a lăsat partea sa de moşie: 11 să mă comânde" 42 •
Călugăriţa Tecla, deleagă pe fiul său: 11 să aibă a-m(i) purta de grijă la
cele obicinuite pentru sufletulu mieu (s.n-N.M) precum au pus toată
grija şi la soţul mieu"43, iar Anghel din Ulmet precizează pe întru
pomeniri cum să-mi facă pănă al patrălea an, aşijderea şi sărindare şi
cruci, căte să-mi facă după togmiala [sic] sfintei pravili şi după
canonul sfinţilor părinţi (s.n-N.M)"44 • Nici armaşul Nicolae
Vâlcănescu nu face excepţie: 11şi o încarc pă numita soţia mea, ca
să-mi facă după moarte pomenirile cerute, după obiceie (s.n-N.M) pănă
la trei ani" (diată din 10 august 1799)45 • Toţi testatorii pomeniţi
insistă, aşadar, asupra faptului că se integrează unui model
tradiţional, comun.
41

11

11

41
42
43

44
45

DJASD, D., LVI/8, f. 1.
IBIDEM, LXXIX/2.
DJASV, DI, XLIII/ 23 (diata din 22 februarie 1774).
IBIDEM, XXIX/ 3.
DJASD, D. LXX/5.
I
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Ieromonahul Partenie nu manifestă aceeaşi atenţie, deşi în
diata sa menţionează toate datoriile pe care le are de recuperat;
cere doar ca din suma de 44 de taleri, „să-mi facă Florea un
sărindariu cu toată cheltuiala lui", menţionând doar la finalul dieţii:
„şi

pentru toate cele de mai sus arătate le încredinjăm în mâna nepotului
Flori şi el să aibă purtare de grijă pentru sufletele noastre, aceasta" 46 •
Perpetuarea memoriei de la un an la şapte, la una sau mai multe
biserici, este o dovadă a credinţei că intensitatea şi numărul
crescut al acestor rugăciuni ar putea uşura greutatea păcatelor care
apasă sufletul. Violeta Barbu observă pe bună dreptate că acestea
sunt, prin diversitate şi durată, o nouă dovadă a diferenţierii care
există în corpul social47 • Am văzut că într-un fel solicită un ţăran,
altfel un negustor, un preot sau un boier; diferenţe de statut care
se regăsesc în sumele de bani sau în veniturile alocate pentru
sărindare. Nu rareori, averi adunate de o lungă linie de strămoşi
sunt consumate pe comemorări, mai ales sub forma sărindarelor.
Către cine se întoarce prin urmare testatorul oltean, în
pragul morţii? Am încercat să răspundem la această întrebare,
prin identificarea reţelei de medieri terestre în rândul cărora omul
secolelor XVIII-XIX este încă prins şi încadrat de la naştere la
moarte şi dincolo. Ele sunt multiple, organizate în cercuri
concentrice, şi merg de la biserica parohială la episcopie şi
mânăstiri, de la membrii familiei până la reprezentanţii Bisericii.
Valorizată este, în primul rând, instituţia ecleziastică către care se
îndreaptă pietatea individuală a elitelor urbane şi rurale
deopotrivă. Donaţiile caritabile nu există decât de la un anumit
nivel social, ele îşi au adevărata lor valoare în primul rând în
cadrul categoriilor sociale înstărite, urmând unui model cultural
asumat de câteva secole, sau, mai recent, în cazul unei elite
urbane, copiind acest model, mai ales prin adoptarea actului
ctitoria! care nu mai este unul exclusiv boieresc.
46

IBIDEM, XXXIV /13, (13aprilie1807)
Violeta BARBU, „Sic Moriemur. Discourse upon death in Wallachia
during the Ancien Regime", în Revue Roumaine d'Histoire, nr. 1-2, Janvier -Juin,
1994, p. 120.
47
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Obsesia asigurării serviciilor post-mortem de a căror
îndeplinire este condiţionată şi primirea moştenirii, încrederea în
eficacitatea serviciilor Bisericii, în fine această privire înapoi a
decedatului pe care diata o pune în evidenţă, o fac pe Violeta
Barbu să concluzioneze că „testamentul in articula mortis poate fi
orice doreşte fiecare: un dialog de dincolo de mormânt cu cei
părăsiţi în această lume, un dialog cu Biserica transformată într-o
instituţie de asistenţă a morţii, dar niciodată un dialog cu Hristos,
cuceritorul morţii" 48 •
Pentru testatori a-şi asigura sprijinul Bisericii şi al celor vii
echivalează cu a avea garantată câştigarea unui loc în Rai. În
intervalul cronologic 1700-1850, diata continuă să fie privită de
majoritatea categoriilor sociale ca un foarte bun mijloc în acest
sens, în ciuda modernizării treptate a societăţii care afectează şi
practica testamentară.

48

IBIDEM, p. 121.
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Radu PĂUN

Propositions generales pour une anthropologie
historique du culte et du pelerinage
de Sainte Paraskevi1
Ce texte ne se veut pas une contribution scientifique de
quelque ordre que ce soit, mais le projet d'une vaste recherche a
long terme a commencer et a poursuivre dans un domaine a la fois
fascinant et neglige en Roumanie, a savoir l'anthropologie
religieuse. Une question pourrait toutefois nous etre posee: a quoi
bon publier un projet de recherche? Tout d'abord parce que notre
but est de coopter des specialistes, de recevoir des suggestions et
de fixer des etapes avant d'amorcer le vrai travail. En deuxieme
lieu, il serait tres important de trouver de jeunes chercheurs
interesses par ce sujet et meme de stimuler la realisation de theses
de doctorat ayant comme theme la devotion dans l' espace
roumain et balkanique. Enfin, dans notre monde toujours en
« transition »ou le religieux semble avoir regagne du terrain d'une
maniere spectaculaire et souvent enigmatique, nous nous
proposons d'attirer l'attention et de chercher le support des
institutions de recherche et d' enseignement capables de fournir un
cadre logistique permettant l' accomplissement de ce projet. Parmi
elles, nous avons en vue en premier lieu, mais pas exclusivement,
!'Institut d'Etudes Sud-Est Europeennes de Bucarest, le Musee du
Paysan Roumain et l'Ecole Doctorale en Sciences Sociales de
l'Europe Centrale et Orientale, institution qui depuis 1994 a
prepare une centaine d'etudiants leur assurant ensuite des stages
de doctorat dans Ies universites francophones de l'Europe et du
Les syntagmes soulignes constituent des mots-cle a prendre en
consideration dans natre future recherche, tandis que les syntagmes imprimes en
gros caracteres visent les objectifs logistiques concemant la realisation du projet.
1
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Canada. Il ne faut pas oublier non plus le role vrairnent
indispensable gui pourrait etre joue par nos collegues de Iaşi,
cornpte tenu de leur proxirnite par rapport au lieu de depot des
reliques de la sainte, de leur sensibilite particuliere a la vie du
culte, sans rneme parler de leur riche experience dans le travail
d'archives, composante qui constituera une partie essentielle de
notre travail.
Le sujet - vecu par bon nornbre de nos conternporains - n' a
pas beneficie de l'attention qu'il meriterait. Quelques notes
rnontrant la dimension pan-balkanique du culte de la Sainte se
retrouvent dans le livre - recernrnent traduit en roumain - de
Marianne Mesnil et d' Asia Popova, Etnologul între şarpe şi balaur2
nous avons fait nous-rneme d'autres mentions, concernant cette
fois l'histoire du culte, dans une cornrnunication au colloque
« Reliques et miracles », organise par New Europe College
(novernbre 2000, Bucarest)3. Les dirnensions conternporaines du
culte ressortent aussi de l'article de Claudine Fabre-Vassas, publie
dans la revue Terrain, 24, rnars, 19954 • D'autres mentions et
informations peuvent etre bien sur trouvees dans Ies anciens
recueils de folklore (T. Pamfile, S. Florea Marian, etc.), rnais une
etude systernatique du phenornene n'a jarnais ete entreprise. 11
faudrait peut etre se dernander pourquoi, et la reponse ne tient, a
notre avis, ni aux restrictions irnposees par la censure
cornrnuniste, ni a la precarite des ressources; tout simplement, la
plupart d'entre nous sont tentes d'ignorer Ies phenomenes qui
nous sont trop proches - je parle maintenant en historien - faute de
rnoyens de s'en approcher et de Ies rnaîtriser.
2

Editions Paideia, Bucarest, 1997, traduction du frarn;ais par Ioana BOT
et Ana MIHĂILESCU; il s'agit surtout de l'article « Demont1 şi creştină: Sfânta
Vineri», publie d'abord dans Revue des Etudes Slaves, LXV, 4, 1993, pp. 743-762.
3
« Reliques et pouvoir au XVIIIe siecle rournain. Le dossier du
probleme», in Revue des Etudes Sud-Est Europeennes, XXXIX, nos 1-4, 2001,
pp. 63-73; une version roumaine est publiee in Studii şi Materiale de Istorie
Modernt1, XIII, 2001, pp. 113-124 .
4
« Paraschiva-Vendredi. La sainte des femmes, des travaux, des jours »,
pp. 75-82. Le texte constitue une communication presentee par l'auteur au
colloque « Politique de la religion, politique de la memoire », dans le cadre de
l' Atelier franco-roumain d' ethnologie, Mission Patrimoine ethnologique, 1996.
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11 a fallu l'oeil plus frais mais toujours tres avise et curieux
d'un etranger pour nous faire saisir l'importance du sujet, surtout
dans une societe si instable et menacee comme la nâtre, pour
mesurer les dimensions et les revelations que cette piete
(( populaire » peut apporter a la comprehension de l'esprit
contemporain. Effectivement, c'est a Andre Godin qu'on doit
l'idee pionniere de cette etude et une premiere ebauche d'enquete
collective dont nous avons repris plusieurs coordonnees dans ce
texte. 11 y a quelques annees, le regrette professeur Alexandru
Duţu soutenait lui-aussi la necessite d'une telle recherche.
Toujours preoccupe des rapports entre la culture/piete populaire
et la culture des elites, il avait deja esquisse les lineaments d'une
investigation a venir dans un bref article publie dans Revue des
Etudes Sud-Est Europeennes 5 •
De nos jours, les questions liees a tous ces problemes
semblent de plus en plus actuelles. Pourquoi cette « panique
devotionelle » (au sens ou l'entend Alphonse Dupront) face aux
reliques de la Sainte? Pourquoi cette explosion de piete durant le
triduum de la fete annuelle (le 14 octobre)? Qu'est ce que les gens
attendent du contact avec Ies reliques et en vertu de quelles
raisons et pulsions devotionnelles pensent-ils obtenir ce qu'ils
demandent? Cette devotion va jusqu' ou et comment; quels en sont
Ies mecanismes et Ies avatars? Voila seulement quelques points
d'interrogation qui meritent reflexion et qui laissent se devoiler Ies
motifs de notre dernarche.
Comme tout grand sujet qui touche au domaine des
experiences et des emotions vecues, le nâtre suppose une recherche
interdisciplinaire. Ce n'est pas a moi d'en tracer Ies cordonnees, ni
d'en etablir Ies regles; ce n'est pas a moi non plus de rappeler
l'heritage scientifique d' Alphonse Dupront, le maître de
5

« Pour une histoire de la devotion sud-est europeenne. Contributions
recentes », Reuue des Etudes Sud-Est Europeennes, XXIX, n°s 3-4, 1991, pp. 241-245;
voir aussi «Sacre et profane dans le Sud-Est europeen. Reflexions preliminaires »,
dans Etudes Roumaines et Aroumaines, ed. par Paul H. ST AHL, Paris, 1990;
une version roumaine de ce texte est publiee in Anuarul Institutului de Istorie
Cluj-Napoca, XXXI, 1992, pp. 37-44.
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l'anthropologie religieuse et de l'etude du phenomene pelerin. Pour
ma part je vais esquisser quelques lignes en rapport avec mes propres
preoccupations. Ainsi, on pourra composer ensuite le tableau des
approches possibles et on pourra egalement Ies faire converger.
La recherche peut d' apres moi prendre dewc directions a la
fois. Tout d'abord une histoire « regressive », comme l'appelle
Nathan Wachtel et comme l'appliquait deja Dupront. Cela signifie
commencer par l'etude des pratiques quotidiennes du culte, de la
litterature qu'il produit, tracer Ies routes de pelerinage et surtout
ses dimensions « vecues » dans l' exceptionnel de la fete. Cela fait,
on peut penser a une autre etape: recomposer l'histoire de la
devotion mais aussi celle de la sainte: comment est-elle produite,
comment s' est-elle fixee dans la conscience des gens et jusqu'a
quel degre? Est-ce que la Sainte d'aujourd'hui signifie la meme
chose qu'autrefois? Sinon, comment se fait-il qu'elle a perdu, ou
au contraire, conserve, ses attributs, ses pouvoirs? Est-ce que ce fut
le culte meme, par ses facteurs endogenes, qui a determine ces
modifications/immobilite ou ce sont des facteurs « exterieurs »
(Ies institutions de l'Etat, par exemple)? Quel fut le rapport entre
le culte officiel et ses manifestations « populaires »? Quel a ete
l'impact des institutions?
Pour l'instant, Ies archives du XIXe siecle sur notre sujet
restent pratiquement inexplorees et celles du siecle a peine ecoule
egalement. Un vaste travail d' archives devra donc etre amorce et
continue systematiquement. II prendra en charge l'inventaire de
toute information concernant la sainte et son culte, Ies pelerinages
annuels, le role des institutions et surtout de l'eglise officielle et de
l'Etat, ainsi que toute la litterature liee au culte. En outre, la
participation des ethnologues et des specialistes du folklore
pourrait fournir des renseignements et des enrichissements
methodologiques importants.
Aller plus loin dans le temps souleve le probleme du
commencement du culte de Ia sainte et du sujet meme de sa
canonisation, ses enracinements familiaux et sociaux, sa vie et ses
exploits durant sa vie mais aussi apres sa mort. Ce faisant, la
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question de la dimension balkanique de l'entreprise ne pourra pas
etre negligee non plus. On sait par exemple qu'a Byzance la sainte
n'etait pas en trop grande estime, et cela surtout du fait qu'elle
etait presumee d' origine slave. En Macedoine, elle porte le nom de
Sainte Petka ; quelques eglises placees sous sa protection y
existaient deja depuis le XVIe siecle, sinon meme a partir d'une
epoque plus ancienne. En Bulgarie, elle est connue sous le meme
nom, etant meme parfois appelee Sainte Petka de Bulgarie,
quoique la possession des ses reliques constitue depuis le XVIle
siecle un motif de fierte pour Ies habitants de Iaşi • Ses reliques ont
passe aussi par Belgrade - point-cle sur la route vers l'Europe
Centrale. Partout, la sainte a laisse des traces, et c' est a nous de Ies
recuperer et de Ies etudier, d'ou la necessite d'une cartographie
balkanique du culte de la Sainte Paraskevi, inventoriant toutes Ies
informations la concernant, depuis Ies commencements du culte et
jusqu'a present. A ce propos, une collaboration avec Ies directions
des Monuments et de Sites historiques de tous Ies pays de la
region sera absolument indispensable.
La repartition geographique et temporelle des lieux de culte
doit etre aussi mise en relation avec la diffusion des « Vies » de la
sainte et de la liturgie des offices religieux qui lui sont consacres. S'y
ajoutent ensuite Ies livrets de devotion et de pelerinage. On suivra
donc dans la diachronie la « conquete » de I' espace sacral de notre
sainte a travers une cartographie raffinee selon plusieurs criteres:
geographiques, temporels, tenant aux fondateurs des lieux de culte
(monarques, boyards, communautes urbaines ou villageoises), en
gardant toujours a l'esprit l'importance de l'analyse comparative. Sur
un autre niveau, l'etude de la theologie et de la liturgique du culte
constituera un domaine tout aussi important. Leur rapport avec le
discours officiel, mais aussi avec la « vulgate » de devotion, nous
aidera a mieux comprendre « les etages » sur lesquels le culte se
construit et s' exprime, mais egalement ses enjeux.
6

6

Recemrnent Ies collegues bulgares ont restaure une tres ancienne et belle
eglise dediee aSainte Petka Samoderzetsa qui se trouve en plein centre de Sofia.
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Cornme n'importe quel monument de devotion orthodoxe,
Ies eglises dediees a la sainte presentent et re-presentent sa vie et
ses miracles a travers une imagerie dont l'investigation
demandera l' aide et la competence des historiens de l' art.
Effectivement, l'etude des programmes iconographiques ayant
comme sujet la Sainte Paraskevi constitue une dimension
essentielle de notre analyse globale, en tâchant de rendre « lisible »
la dimension narrative des images, de devoiler Ies contextes
liturgiques et iconologiques dans lesquels la vie figuree de la
sainte s'inscrit et prend sens. Il convient donc de se demander
cornment expliquer la presence de la sainte dans des eglises qui ne
portent pas son vocable et quel pourrait y avoir ete son role.
Ensuite, sur la longue duree, il nous faudra determiner comment
la figuration de sa vie et de ses miracles a evolue et quels sont les
ressorts et les significations de cette evolution.
L'etude des icones de la sainte, leur typologie et leur
evolution stylistique, leur diffusion par aire geographique et d'un
lieu de culte a I' autre, sera etroitement liee a cette partie de notre
futur travail. Cette investigation suppose toute une reflexion sur la
signification et le râle de l'icone dans le monde orthodoxe. Mis en
relation avec l'experience vecue des participants a la celebration
actuelle de la sainte, ce modele d'analyse pourra rendre compte de
toute une mentalite devotionnelle.
L'etude des reperes « fixes »du culte suppose egalement la
reconstitution des « routes de la devotion », pour emprunter
l'expression d'Elisabeth Malamut, afin de recomposer la
dynamique devotionnelle dans la peninsule balkanique. Quels
rapports entre les grandes routes de cornmerce et Ies routes de
pelerinage? Quel monde a traverser et quels echos le phenomene
pelerin en mouvement montrait-il? La reponse a ces deux
questions, parmi tant d'autres, sera - nous l'esperons - plus proche
au terme de notre recherche.
Sur la route, ou a Iaşi en attendant le saint jour de la fete, les
gens prient et lisent de petits livrets de devotion; le jour meme de la
celebration les offices liturgiques utilisent copieusement Ies
donnees du Legendaire de la Sainte. En bon historien, la premiere
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question qu' on se pose est de savoir comment tout cela a pris
naissance, comment en particulier a circule cette litterature devote
et quel fut le rapport entre l'ecrit et l'oral dans le phenomene
complexe de la devotion. A ce point, on reviendra sans doute au
role rempli par Ies images, mais aussi par le pouvoir, a savoir Ies
institutions, et on etudiera la commande d'Etat, l'inftuence de
l'imprime et son impact sur le monde de l'oralite. Comment Ies
questions theologiques se rendent-elles lisibles et comprehensibles
pour la foule, quel est le destin des ouvrages dedies a la sainte et en
quel rapport se trouvent-ils avec la topographie des lieux de culte?
Est-ce qu'il y a des centres specialises pour produire cette
litterature de devotion? Sont-ils en relation avec Ies institutions l'Etat et l'Eglise « officielle » -, agissent-ils sur l'initiative de celles-ci,
sous leur controle? Cette dependance vis-a-vis des pouvoirs etaitelle totale? Comment Ies gens «du commun »se sont-ils retrouves
dans cette production litteraire et devotionnelle?
Pour la periode ancienne (XVIe-XVIIIe siecles) et meme pour
une partie du XIXe siecle, la geographie de la litterature de devotion
doit etre mise en relation avec celle des lieux de culte et des routes de
pelerinage, afin que leur cartographie comparee soit en etat de nous
renseigner sur la dynamique « reelle » du culte. Pour la periode
contemporaine, le travail devient plus difficile, il nous semble; c'est
aux sociologues et aux anthropologues qu'il reviendrait de dresser
des methodes souples d'investigation et d' analyse.
Comme tout phenomene de ce type, la presence de la sainte
se retrouve dans le folklore; Sainte Vendredi des contes
balkaniques est-elle la meme que la sainte nationale de la
Moldavie? Quel role celle-la a-t-elle joue dans cette litterature a la
fois « de loisir » mais surtout « de chevet » des societes
balkaniques et comment peut-on interpreter Ies relations entre le
culte « officiel » de la sainte et ses avatars dans l'imaginaire
populaire? Les vastes recueils de litterature populaire attendent
encore leurs chercheurs pour livrer la reponse, ainsi que toute une
masse de chants et d'invocations chantees. La litterature dite
« culte » ne doit pas etre negligee non plus; son investigation
pourra mettre en evidence Ies differents degres de correspondance
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tant avec le niveau « officiel » du discours theologique et
liturgique qu' avec le folklore et la piete populaire.
S'approchant des nos jours, c'est de nouveau aux
sociologues et aux anthropologues qu' on devra faire appel, car il
leur revient en priorite de dresser un questionnaire en vue d'une
approche socio-anthropologique de la vie quotidienne du culte, de
sonder « le vecu » a travers les outils mis au point par l'histoire
orale. Une distinction devra etre toujours faite en fonction du
contexte: le culte dans sa quotidiennete et l' exceptionnel de la
celebration, le centre (Iaşi) et les peripheries, etc. Parallelement, la
reception du phenomene cultuel sera puisee dans Ies livres de
souvenirs et de memoires; a ce point, l'histoire, la memoire et le
quotidien seront reunis.
Enfin, et par cette voie on en vient a un sujet qui fait depuis
quelques annees notre propre interet, il conviendrait de
s'interroger sur l'instrumentalisation du culte de la Sainte, et cela
pour des raisons qui pourraient conduire au bout du compte a une
plus large et profonde comprehension de la mentalite « politique »
des societes du Sud-Est europeen. Le phenomene du transfert des
reliques a commence deja d' etre etudie par notre collegue Petre
Guran et par nous-meme et d'apres les investigations entreprises
jusqu'a present le role du pouvoir apparaît comme preeminent, a
tel point qu'on pourrait meme parler d'un (( monopole >>7, dans la
mesure ou seul le prince etait cense avoir l'initiative d'un tel acte,
ainsi qu'en temoigne sa place dominante dans le parcours
processionnel. Deux phenomenes de transfert peuvent etre saisis
concernant notre sainte: le premier est lie a la personnalite de
Vasile Lupu, celui qui a fait amener Ies reliques a Trei Ierarhi
(Trois Hierarques), sa fondation; l'autre se situe en 1889, lorsque le
corps saint a ete transfere dans l'Eglise metropolitaine de Iaşi,
devenant ainsi une sorte de « patrimoine » de la Roumanie entiere.
7

Petre GURAN, « Invention et translation des reliques - un ceremonial
monarchique? », in Revue des Etudes Sud-Est Europeennes »,XXXVI, 1998, n°s 1-4, pp.
195-231; voir aussi notre article « Reliques et pouvoir au XVIIIe siecle roumain. Le
dossier du probleme » et le volume recernrnent paru, L'empereur hagiographe. Culte
des saints et monarchie byzantine et post-byzantine, Editions Cris, Bucarest, 2001,
contenant les actes de deux colloques organises par New Europe College.
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De l'autre cote, toute celebration/cornmemoration de ce
type suppose des hierarchies etil faut se demander si les criteres
et la structuration de celles-ci ont change et cornment. Meme
aujourd'hui les autorites laîques, sans parler des autorites
ecclesiastiques, detiennent « la place d'honneur » pendant la
sainte liturgie au jour de la fete, a tel point qu'on est en droit de
s'interroger si cette posture ne serait pas a mettre en relation avec
une conception traditionnelle, sinon traditionaliste du pouvoir. En
effet, la fete de Iaşi, tout comme beaucoup d'autres d'ailleurs,
constitue apparemment une occasion pour le pouvoir de
s'exposer, de rendre visible son role. Cornment ce phenomene estil pen;u et dans quelle mesure les participants s' en rendent-ils
compte? Ce sont aussi des questions a debattre.
Le culte de la sainte Paraskevi a sans doute eu une toute autre
histoire pendant la periode communiste. Sa celebration a continue,
nous le savons, mais il faut preciser cornment et surtout si cette
semi-clandestinite, qui a libere le culte de la presence du pouvoir, a
laisse des traces sur la configuration actuelle des ceremonies. Une
question capitale reste, a ce sujet, celle de la resistance ou de la
« porosite »de notre culte aux processus rampants de secularisation
auxquels n'echappe pas la societe orthodoxe d' apres le
cornmunisme. Ainsi une etude de cas sur les enjeux respectifs,
impliquant a Iaşi la municipalite et la metropolie pourrait etre
eclairante a ce sujet: en quoi leurs strategies convergent-elles ou
divergent-elles? Quelles en sont les manifestations reperables? Il y
aurait la un vrai laboratoire concemant l' evolution generale des
rapports entre l'Etat et la Religion.
Cette breve presentation rend evidentes quelques questions
d'ordre logique mais aussi logistique. Tout d'abord l'equipe - c'est
l'un des buts pour lesquels nous avons fait cet appel public a tous
nos collegues roumains et etrangers. Il s' agirait en fait de plusieurs
equipes reunissant des anthropologues, des sociologues, des
ethnologues, des historiens de l' art et des historiens qui puissent
cornmuniquer entre eux d'un centre a l'autre et d'un pays a l'autre.
Des exigences difficiles mais pas impossibles a remplir dans
l'epoque de l'informatique et de !'Internet. Sauf que ces deux
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composantes, devenues indispensables pour le monde
d' aujourd'hui, ne le sont pas tant pour nous a l'Est; un financement
rigoureux de ce programme devient donc essentiel, surtout qu'il
s'agit d'une vaste recherche de terrain qui supposera en meme
temps la mise au point d'une banque de donnees considerable.
Un autre probleme tout aussi important vise Ies outils
logiques de la recherche. Comme il a deja ete dit, ce type d' etude
n'est pas tres repandu en Roumanie. On a, il est vrai, travaille
plus sur le culte des saints byzantins. Mais il y a une enorme
bibliographie ethnologique et anthropologique sur le sujet, de
Dupront a Turner et jusqu'aux anthropologues contemporains,
ainsi que de nombreux ouvrages consacres aux phenomenes
pelerins et a la devotion dans le christianisme occidental. Pour la
plupart, ils font defaut dans Ies bibliotheques roumaines, bulgares
ou serbes ; il va falloir Ies obtenir ou Ies consulter en France, en
Italie, en Allemagne ou ailleurs. C'est l'un des objectifs que nous
avons en vue: celui de coopter des collegues de l'Occident qui,
munis deja d'une bonne experience, seront peut etre encore plus
riches par l'etude des realites balkaniques. Cette invitation
s'adresse donc en tout premier lieu aux deux directeurs du Centre
d' Anthropologie Religieuse Europeenne (CARE) a l'Ecole des
Hautes Etudes en Sciences Sociales, Dominique Julia et Philippe
Boutry8, mais aussi aux redacteurs et collaborateurs de la revue
Balkanologie, qui depuis quelques annees commence a s'imposer
comme une publication vraiment nouvelle dans l' espace des
etudes sud-est europeennes, enfin a d'autres institutions et revues
qui seront, nous l' esperons, interessees par notre projet.
Voila donc la visee de notre texte: reunir et mettre en
contact des chercheurs de partout autour d'un theme commun et
essentiel, celui de la vie religieuse des individus et des
communautes, de la dynamique des mentalites et des experiences
humaines, domaines pour lesquels l'etude du monde balkanique
pourra relever des traits tout a fait exceptionnels.
8

Consulter, entre autres publications du CARE, l'enquete collective
Reine au Mont Auxois. Le culte et le pelerinage de Sainte Reine des origines a nas
jours, sous la direction de Ph. BOUTRY et D. JULIA, Paris, Cerf, 1997.
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Stelu

ŞERBAN

Pelerinajele mariale în societatea rurală
din România: Dobrogea şi Maramureş
Abordate din perspectiva antropologiei sociale, pelerinajele
Sfintei Marii oferă o ocazie adecvată pentru testarea unor teorii şi
resemnificarea unor concepte cheie. In ceea ce priveşte realitatea
socială ca atare, de asemenea, ele relevă fenomene structurale şi de
lungă durată. Schimbarea socială în unităţi de tip sat ori zonă
rurală, integrarea generaţională ori invenţia culturală, sunt câteva
din temele pe care pelerinajele mariale le pun în lumină. În cele ce
urmează ne propunem conectarea acestor teme la realitatea
constituită de pelerinaje în două arii culturale sensibil diferite ale
României. Fără să insistăm asupra unor explicaţii ale apariţiei lor,
de tip genetic ori difuzionist, ipoteza asumată este că pelerinajele
mariale, cu deosebire cele desfăşurate la mijlocul lunii august,
ilustrează, cel puţin în ariile culturale la care ne referim, un model
cultural omogen, chiar dacă funcţionând în diferite ipostaze. În
plus, vom încerca şi punerea în evidenţă a practicilor religiei
populare antrenate în desfăşurarea pelerinajelor.
Trebuie specificat încă de la început că abordarea
subiectului pleacă de la cercetările de teren în satul Lăpuş
(j. Maramureş), respectiv, mânăstirile de la Slava-Rusă, denumită
şi Uspenia, şi Cilic-Dere (j. Tulcea). În Lăpuş am realizat aceste
cercetări începând cu 1996 când am participat la pelerinajul către
biserica din Şişeşti, pelerinaj ţinut în ziua de 8 septembrie,
Naşterea Maicii Domnului în calendarul creştin. Odinioară
tradiţional, din motive asupra cărora nu insistăm acest pelerinaj a
fost performat în 1996 pentru ultima oară. Este important de
reţinut că participanţii au fost membri ai minorităţii greco-catolice
din sat. Pelerinajul care l-a înlocuit în cultura locală este cel către
mânăstirea ortodoxă Nicula (lângă oraşul Gherla, j. Cluj),
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desfăşurat

la mijlocul lunii august, în ziua Adormirii Maicii
Domnului. Referirea la acesta din urmă are la bază observaţiile
făcute în anul 19991 . Incidental ne vom referi şi la un alt pelerinaj
al sătenilor din Lăpuş desfăşurat în ziua Naşterii Maicii
Domnului, însă la o mânăstire nouă ridicată în hotarul satului
după 1990.
Pelerinajele către cele două mânăstiri dobrogene sunt în
particular semnificative. Mânăstirea de la Slava-Rusă este
lipovenească, mai precis aparţinând lipovenilor „cu popă"
(popovţi). Înfiinţată la începutul secolului 19, odată cu satul în
apropierea căreia se află, ea a fost încă de la început obiectiv al
pelerinajelor mariale2 • Sediu al arhiepiscopiei lipovenilor, ea a
reprezentat şi reprezintă un reper al identităţii comunitare, în
primul rând religios şi mai puţin etnic, a lipovenilor din România 3 .
Cercetarea a fost făcută în cadrul proiectului "Community Structure
and Religious Feasts in Two Villages of Romania", finanţată de Research
Support Scheme (Contract 1115/1998). Ştefan DORONDEL, împreună cu care
am participat la acest pelerinaj, face referinţe la el, însă într-un alt context
teoretic, în studiul său "Cultural Changes and Social Meanings to the Romanian
Peasants from Lăpuş" din Etudes et documents balcaniques et mediteraneens, 23,
2001, pp. 35-47.
2
Grigore DĂNESCU, Dic/ionarul geograpic, statistic şi istoric al jude/ului
Tulcea, Bucureşti, 1896, pp. 525-527.
3
Lipovenii sunt cunoscuţi şi sub numele de staroobreadJâi, literal purtători ai vechii rânduieli. De etnie rusă, au intrat la mijlocul secolului al 17-lea în
conflict cu patriarhul Nifon al Bisericii ruse, opunându-se reformelor rituale şi
instituţionale pe care acesta le intenţiona. Pentru a-şi prezerva tradiţia/
rânduiala au fost în cele din urmă siliţi să emigreze. Au ales cele mai variate
zone geografice şi culturale, în prezent apreciindu-se la aproximativ 4 milioane
de persoane mărimea diasporei lipoveneşti. Sunt destul de puţin cunoscuţi, abia
de curând Revue des etudes slaves, 69, 1997, rezervându-le spapul unui întreg
număr (apud Victor VASCENCO, 0 omisiune istorică regretabilă", în Cultura
ruşilor lipoveni (ortodocşi de rit vechi din România) în context intern şi internaJional,
Criterion, Bucureşti, 1998, pp. 91-99). În România stabiliţi iniţial în nordul ţării,
prima mitropolie lipovenească avându-şi sediul la Fântâna Albă (j. Suceava),
cea mai mare concentare demografică au realizat în Dobrogea (j. Tulcea). O
imagine incisivă a lipovenilor din România realizează Mihail SADOVEANU,
11 Privelişti dobrogene", în Opere, VI, ESPLA, Bucureşti, 1956, pp. 17-45.
Actualmente în toată România cu puţin peste 31.000 de persoane sunt
organizaţi în Comunitatea ruşilor lipoveni din România, reprezentată politic, şi
au două publicaţii proprii, Zorile" în Bucureşti şi Kitej-grad" în Iaşi. Merită
reţinut şi faptul că de lipovenii din Dobrogea sunt legate cele două sate de
1

11

11
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11

Dacă

în trecut sursele istorice

sugerează că

pe

lângă

lipoveni la
acest pelerinaj ar fi participat şi alte populaţii locale creştin
ortodoxe (bulgari, români, ruşi), la pelerinajul desfăşurat pe 28
august 2001 4, nu am identificat în afara lipovenilor alte grupuri
etnice. Cealaltă mânăstire, cea de la Cilic-Dere, a fost înfiinţată la
mijlocul secolului 19 de un grup de populaţie rusofonă migrat din
sudul Basarabiei sub conducerea unor călugări ruşi şi români 5•
Zona în car~ este localizată avea în trecut o compactă populaţie de
etnie rusă. In satele cele mai apropiate, Teliţa, respectiv, Poşta,
locuiesc şi astăzi ruşi. Mânăstirea însăşi era, chiar şi în perioada
interbelică, formată din călugăriţe în majoritate de etnie rusă. Cu
toate acestea, la pelerinajul din 15 august 2001, participarea a fost
a populaţiei româneşti. Nu am identificat, de pildă, grupuri
compacte care să vorbească o altă limbă, ci doar câteva persoane
(vorbind ruseşte).
lipoveni din Bulgaria, inclusiv prin alianţele matrimoniale (datorez această
informaţie colegului Petăr Petrov de la Institutul de Etnografie din Sofia; îi
mulţumesc în acest loc şi pentru celelalte informatii legate de unele ceremonii
ale societăţii rurale din Bulgaria, asemănătoare pelerinajelor din Dobrogea,
precum slava, obrok ori kourban, pe care cu prietenie mi le-a oferit).
4
În ziua de 28 August se celebrează Adormirea Maicii Donmului pe
stil vechi. Trebuie reţinut că altfel decât în calendarul Bisericii Ortodoxe
Române, calendarul lipovenesc emis cu acordul Mitropolici lipovenilor din
Brăila, menţionează la această dată Uspenie Presviatoi Bogorodiţâ (Săvârşirea
Preasfintei Născătoare de Dunmezeu).
5
Surse neutre, Grigore DĂNESCU, Op. cit., pp. 144-146, respectiv,
Mihai D. IONESCU, Dobrogea în pragul secolului al XX-iea, Socec, Bucureşti, 1904,
pp. 407-409, menţionează întemeierea acestei mânăstiri în 1843-1845 de către
Oteţ Atanasie. Având acordul Mitropoliei greceşti din Tulcea pentru înfiinţare
el a rămas stareţ până în 1880 când a murit. Uzând de charisma sa a impus o
rânduială personală nu departe de utopiile milenariste. A fost de aceea chemat
la ordine de Patriarhia din Constantinopol, confruntându-se în plus şi cu
revolte interne ale monahiilor. 5-a conformat rămânând în funcţie, dar separând
pe călugări de călugăriţe. Cu toate acestea chiar şi în anii interbelici se ştia că „în
trecutul (mânăstirii) s-au repetat scene inochentiste" (Ion SIMIONESCU,
Dobrogea, Cartea Românească, Bucureşti, 1928, p. 71). Pe de altă parte, un raport
al revizorului eclezial din 1879, spune despre cele două mânăstiri: „Am văzut
însă printre ei mare parte şi călugări şi călugăriţe aplicaţi către reforme, pe care
după arătările lor, le reclamă nu numai dreptatea şi bunul simt, dar şi timpul"
(citat de G. ILINOIU, „Cultele în Dobrogea", în 1878-1928. Dobrogea, 50 de ani de
viaţi!. româneasci1., Cultura Naţională, Bucureşti, 1928, pp. 585-641 I p. 613).
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Menţiunile

legate de dimensiunea etnică sunt importante în
opinia noastră, întrucât, altfel decât în Lăpuş unde omogenitatea
etnică şi confesională a fost şi este cvasi-prezentă, în cazul celor
două mânăstiri dobrogene, fragmentarea ori specificitatea etnică şi
confesională există, însă nu afectează în esenţă funcţionarea
modelului cultural al pelerinajelor. Vom încerca să argumentăm
aceasta în cele ce urmează.
Acurateţea

unui posibil model

Prin titlul acestei secţiuni dorim să sugerăm că punctul de
plecare al elaborării unui model cultural al pelerinajelor este
compararea felului în care acestea se desfăşoară în cazurile
menţionate mai sus. Preferăm, tocmai întrucât pelerinajele au o
anumită desfăşurare fiind deci mai degrabă „procese rituale"
(Victor Turner), compararea secvenţelor specifice fiecărui caz în
parte. Asemănările şi deosebirile vor fi prin urmare semnalate şi
construite în cadrul unei succesiuni pe care realităţile ca atare o
ilustrează fără excepţie, chiar dacă în grade şi intensităţi diferite.
Ceea ce marchează prin excelenţă specificitatea
pelerinajelor din Lăpuş, comparativ cu cazurile dobrogene, este
participarea la ceea ce în sens propriu trebuie văzut ca pelerinaj:
anume parcurgerea unui traseu ritual între locul de plecare, satul
Lăpuş, şi cel de sosire, mânăstirea Nicula, biserica din Şişeşti ori
mânăstirea din hotarul satului. Pentru cazurile celor două
mânăstiri
dobrogene, această secvenţă este epurată de
semnificaţiile spirituale. Nici la Slava-Rusă nici la Cilic-Dere nu
sosesc „pelerini" în sensul de grupuri organizate ritual şi care să fi
parcurs pe jos un traseu bine stabilit în memoria culturală locală.
Majoritatea participanţilor la ceremoniile patronale ale acestor
două mânăstiri vin în grupuri informale, familiale ori bazate pe
prietenie, de mărime redusă şi fără a purta însemne rituale.
Autoturismele, autobuzele (închiriate ori cursele regulate) şi chiar
căruţele sunt folosite pentru a ajunge la aceste mânăstiri. Totuşi,
cel puţin în cazul mânăstirii Cilic interviurile desfăşurate au
relevat faptul că în trecut, în perioada interbelică, grupurile care
soseau erau organizate ritual în acelaşi sens cu actualii pelerini din
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Lăpuş.

Pentru

cealaltă mânăstire

nu am înregistrat o asemenea
mărturie, după cum nici sursele de natură istorică nu o fac.
Pentru cazul Lăpuşului, varianta cea mai extinsă a acestei
secvenţe am înregistrat-o cu ocazia pelerinajului marial de la
mijlocul lunii august 1999. Ne vom referi prin urmare îndeosebi la
acesta, accentuând aspectele şi semnificaţiile comune cu celelalte
variante locale. Trebuie spus încă de la început că organizarea şi
desfăşurarea pelerinajelor este în Lăpuş o iniţiativă a comunităţii.
Acest rol este recunoscut atât prin utilizarea unor termeni şi
expresii precum „pelerinii noştrii", pentru grupul ce performează
pelerinajul, ori „profeţie" pentru pelerinaj ca atare, cât şi prin
organizarea de acţiuni adiacente. Cea mai importantă în rândul
celor din urmă este pomana oferită la întoarcere pelerinilor (ori
acelora dintre ei care au rezistat efortului fizic de a face drumul de
la mânăstire în sat tot în cadrul grupului ritual) 6• Întrucât ea are
loc la „Biserica din Baltă", una dintre cele două biserici ortodoxe
ale satului şi al cărui hram este chiar Adormirea Maicii Domnului,
această pomană seamănă cu mesele rituale organizate, pe de o
parte, la toate ceremoniile patronale din cele două arii culturale de
referinţă, iar, pe de altă parte, în particular în cadrul pelerinajelor
la cele două mânăstiri din Dobrogea. Funcţia şi semnificaţiile în
această din urmă situaţie sunt însă diferite faţă de pomana
pelerinilor din Lăpuş.
În Lăpuş ritualul iniţial are loc în curtea bisericii. Preotul, al
cărui rol se limitează doar la această situaţie, ţine în dimineaţa
plecării o scurtă utrenie la care participă pe lângă grupul de
pelerini şi rudele ori apropiaţii acestora. Incheierea ritualului
livrează o dublă semnificaţie desfăşurării ulterioare a ceremoniei:
una spirituală, prin rugăciunea din faţa troiţei (răstignirii în cultura
locală) bisericii, care oferă tiparul ulterior pentru performarea cu o
desfăşurare şi repertoriu identice a altor asemenea rugăciuni la
6

Participarea la drumul parcurs de „pelerini" impune un efort fizic
apreciabil. Pelerinajul către Şişeşti a presupus parcurgerea într-o zi a 45 de km,
în timp ce distanţa până la mânăstirea de la Nicula, aproximativ 90 de km, a
fost străbătută în o zi şi jumătate. La aceasta adăugându-se şi intemperiile, care
cel puţin la datele când am participat, nu au lipsit, a face a doua zi drumul
înapoi reprezintă, prin urmare, o performanţă deosebită.
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întâlnite pe parcursul traseului (şi care nu se
schimbă de la un an la altul), dublată de o semnificaţie
performativă, anume atribuirea de roluri ceremoniale prin
intermediul cărora ritualurile ulterioare se vor organiza.
Cel mai disputat rol, al cărui deţinător, tocmai pentru că
fusese contestat, a beneficiat de o legitimare suplimentară din
partea preotului, a fost cel de conducător al pelerinajului. Întrucât
persoana care anul trecut deţinuse acest rol, o femeie, nu a
participat şi anul acesta, după consultări prealabile în preziua
plecării, preotul a înmânat în faţa întregului grup persoanei
desemnate cartea cu textele rugăciunilor care ulterior au fost
performate. Situaţia a iscat nemulţumirea celui mai în vârstă
participant, I.O. un bătrân de 80 de ani, care la prima oprire a
grupului (pentru performarea rugăciunii la troiţa de la ieşirea din
sat) a încercat să impună desfăşurarea ritualului. A fost însă
depăşit de protestele celorlalţi ca şi de prestaţia leader-ului legitim.
Pe de o parte, I.O. avea susţinere în pretenţiile sale, regula ca cel
mai în vârstă participant să fie şi leader funcţionând în alte situaţii
(pelerinajul către Şişeşti, de pildă). Pe de altă parte, cel care a fost
desemnat de preot, G.D. pe atunci bibliotecar la un liceu în TârguLăpuş, un oraş la 13 km de sat, era cunoscut în sat ca fiind
credincios fervent, acesta fiind probabil şi principalul motiv al
desemnării lui. Conflictul nu a escaladat, I.O. reuşind la înţelegere
cu G.D., să conducă anumite secvenţe de maximă intensitate.
Celelalte roluri au fost atribuite fără conflicte. De-altfel ele sunt
reduse la minimum şi constau în purtarea crucii/răstignirii din
fruntea grupului ritual, şi selectarea câtorva persoane care să
intoneze cântece religioase. Deşi acestea din urmă se aleg de
regulă din persoanele care fac parte din corurile bisericilor, nici
unuia dintre pelerini nu-i este interzisă participarea la această
secvenţă. De-altfel, diferit de rugăciunile în faţa troiţelor, ea nu
este reglementată pe parcursul călătoriei, desfăşurându-se ori de
câte ori un minim acord este întrunit.
Rolurile atribuite şi grupul organizat începe călătoria
propriu-zisă. Cu excepţia a două secvenţe regulile ceremoniale
pun în realitate pe parcursul ei rugăciuni şi cântece religioase.
Există o delimitare netă a spaţiului în care acestea sunt
anumite

troiţe
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performate. Astfel pe teritoriul vetrelor de sat nu se fac întreruperi
ale călătoriei. În aceste spaţii pelerinii cântă şi ori de câte întâlnesc
o troiţă, fără să se oprească, „i se închină" prin aplecarea crucii din
fruntea grupului. Totuşi în anumite sate se fac opriri în curţile
bisericilor pentru performarea de rugăciuni. În rest aceste din
urmă ritualuri se îndeplinesc numai în afara vetrelor de sat
(excepţia, am menţionat-o, se face la ieşirea din Lăpuş la ultima
troiţă din vatra acestuia). Trecând prin sate pelerinii sunt
consideraţi cu apreciere de către localnici, oferindu-li-se pască ori
pancove. Satele locuite de maghiari nu fac nici ele excepţie de la
aceste reguli. În Dămăcuşeni, de pildă, la 3 km de Târgu Lăpuş,
pelerinii salutând troiţele romano-catolicilor maghiari, au primit
flori şi fructe.
Călătoria pelerinilor este marcată, pe lângă ritualul iniţial,
de alte două ritualuri cu maximă intensitate. Primul temporal,
performarea canonului realizată la urcarea unui deal/munte, are ca
paradigmă evidentă şi recunoscută în cultura locală episodul
evanghelic al Căii crucii. Rugăciuni repetate fără întrerupere timp
de două-trei ore, cât durează acest ritual, sunt adresate lui
Dumnezeu, Sf. Marii şi lui Isus Hristos. Cel de-al doilea ritual, cu o
întindere mai mică în cazul pelerinajului la Şişeşti, dar important
pentru cel către Nicula, constă în găzduirea grupului de pelerini
într-unul din satele parcurse. Pentru pelerinii la Nicula s-a
înrădăcinat obiceiul de a fi primiţi în satul Căşeiu (aproximativ 60
de km distanţă de Lăpuş) pentru odihna de peste noapte.
Pe această dimensiune trebuie reţinute similarităţile cu
pelerinajele la cele două mânăstiri dobrogene. Secvenţa găzdurii
pelerinilor în aceste din urmă situaţii, pe care o vom descrie mai
jos, este similară în comportamentele şi ritualurile ei cu felul în
care pelerinii de la Nicula sunt primiţi în Căşeiu. Aici, odată
ajunşi, în pofida oboselii acumulate pe drum, pelerinii participă
la o vecernie în biserica ortodoxă a satului, după care sunt
invitaţi l~ o pomană organizată şi finanţată de către câţiva săteni.
Abia aceste ritualuri performate, pelerinii sunt invitaţi la gazdele
lor din sat. Pentru că mulţi dintre participanţi preferă să şi le
păstreze de la un an la altul se creează o reţea de comunicare şi
integrare sui-generis, foarte asemănătoare cu cele la care ne vom
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referi în cazurile mânăstirilor din Dobrogea. În plus, de multe ori
o parte din cele câteva ore destinate odihnei7 sunt petrecute în
discuţii cu gazdele.
În partea finală a călătoriei spre Nicula regulile
ceremoniale sunt încălcate. Obiectivul imediat al pelerinilor este
de a ajunge la mânăstire. Unii fac autostopul sau iau trenul
pentru câteva staţii. Înainte de această „dezordine rituală", se
convine la câteva locuri de aşteptare din apropierea destinaţiei.
Pe cât posibil, grupul se întregeşte. În acest fel este realizabil
ultimul ritual al călătoriei, înconjurarea mânăstirii şi stabilirea în
locul de petrecere al nopţii de dinaintea zilei celebrate. Pentru
Nicula, performarea repetată a pelerinajului a dus la o
importantă achiziţie culturală: la fel ca în pelerinajele maghiarilor
catolici din Transilvania8, locurile de stabilire a fiecărui grup de
pelerini sosiţi la Nicula sunt aceleaşi în fiecare an, iar dreptul lor
de folosinţă este recunoscut şi intervine în conflictele care apar. Şi
în această situaţie se creează un sentiment de comunitate, însă la
nivel regional din moment ce, pe lângă prezenţa persoanelor
participante, satele sunt „reprezentate" distinct.
Succesiunea ritualurilor performate în călătoria către locul
sacru pare să epuizeze semnificaţiile spirituale ale pelerinajelor.
Cel puţin aceasta s-ar conchide dacă am considera teoria privind
pelerinajele a lui Victor W. Turner, unul dintre cei mai reputaţi
antropologi sociali în tradiţia anglo-saxonă. Fără a insista în acest
loc asupra unor nuanţe ale acesteia, menţionăm că Turner vede în
pelerinaje o formă de communitas, generată ca o "social
antistructure" în relaţie cu structura socială9 • Pelerinajele se
încadrează astfel în categoria „comunităţilor existenţiale" diferite
de comunităţile „etice", respectiv „ideologice". Ceea ce în
Plecarea de la Căşeiu a avut loc în zorii zilei următoare la ora 3, astfel
practic timpul destinat odihnei nu a depăşit 4-5 ore.
8
Arme-Marie LOSONCZY, « Les itinerairies de la patrie », în Jacques
HAINARD, Roland KAEHR, Dire Ies autres. Reflexions et pratiques ethnologiques,
Payot, Lausanne, 1997, pp. 178-194 I pp. 187-191.
9
Victor TURNER, Edith TURNER, Image and Pilgrimage in the Christian
Culture. Anthropological Perspectives, New-York, Columbia University Press,
1978, p. 252.
7

că
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creştinism furnizează

acest conţinut stă tocmai în paradigma Căii
Crucii: „În spatele acestor călătorii se desfăşoară în Creştinism
paradigma Via Crucis, căreia i se adaugă elementul purgatoriului
specific umanităţii decăzute. În timp ce misticii şi contemplativii
monastici pot să parcurgă zilnic călătoriile expiatoare (salvific),
acei trăind lumeşte sunt obligaţi să se exteriorizeze în aventura
inopinantă (infrequent) a pelerinajelor„. Dacă mistica este un
pelerinaj interior, atunci pelerinajul este o mistică exterioară" 10 •
Fără să ne propunem contestarea modelului lui Turner,
accentuăm pe de o parte, acurateţea sa limitată în raport cu cazurile
aduse în discuţie. De-altfel, lucrarea în care şi-a desfăşurat această
teorie a fost supusă unor critici în acest sens, critici pe care Turner
însuşi le-a luat în discuţie ulterior. Pe de altă parte, relativ recent
acest model a fost rafinat şi reconstruit plecând de la realitatea mai
degrabă „etnografică" a pelerinajelor11 • Vom încerca, prin urmare,
în limitele acestei lucrări o acomodare a modelului lui Turner la
observaţiile de teren în cazurile asumate de noi.
Hramul mânăstirii Nicula, care oferă situaţia liturgică,
ceremonială şi existenţială a performării pelerinajelor, ocupă de
câţiva ani un loc nu numai în orizontul cultural al Transilvaniei, ci,
prin mediatizare, este prezent şi în spaţiul public al societăţii
naţionale. Evident că o asemenea amploare wnbreşte rolurile şi
funcţiile pe care grupurile de pelerini le asumă odată ajunşi la
mânăstire. Cu toate acestea, anumite aspecte trebuie menţionate
comparativ cu cazurile pelerinajelor din Dobrogea. Mai întâi, aşa
cum spuneam, grupurile de pelerini sosite la mânăstire ocupă
spaţial un loc nu numai privilegiat, ci şi legitimat de statutul lor
aparte. Pădurea din imediata apropiere a mânăstirii este
partiţionată şi ocupată tradiţional de pelerinii aceloraşi sate. Pe
lângă prieteniile iniţiate de-a lungul a mai mulţi ani de participare
la ceremonii, o resursă importantă a constituirii relaţiilor unei
comunităţi sui-generis este dată relaţiile de rudenie care, acoperind
satele zonei respective, oferă subiecte inepuizabile pentru
-

---·--·- - - 10

11

IBIDEM, pp. 6-7.
James L. PEACOCK, Rule W. TYSON, Jr., Pilgrims of

Paradox.
Calvinism and Experience among the Primitive Baptists of the Blue Ridge,
Washington and London, Smithsonian Institute Press, 1989.
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consumarea timpului interliturgic. Şi la Nicula majoritatea
participanţilor preferă să sosească cu automobile, autobuze, tren
etc. Prezenţa însă a pelerinilor, însemnele şi ritualurile lor specifice
(de pildă, înconjurarea mânăstirii la sosire), ca şi locul pe care îl
ocupă în geografia imediată, transmit elemente ale experienţei
desfăşurate de-a lungul călătoriei. Hramul mânăstirii de la Nicula
se apropie de cazurile mânăstirilor din Dobrogea şi prin aspecte
„laice", precum comerţul imediat practicat în spaţiul dintre satul
Nicula şi locul propriu-zis al mânăstirii (pe dealul care urcă din
sat, la 2 km distanţă), ori „dansul" organizat în sat în noaptea de
dinaintea zilei celebrate, instanţă de socializare şi motiv aparent
pentru mulţi dintre tinerii pelerini să participe la călătorie 12 •
Secvenţele ulterioare sosirii grupurilor de pelerini relevă
ritualuri şi comportamente pe care modelul communitas al lui
Victor Turner le ignoră. Acestea însă, sunt şi ele interpretabile în
contextul teoretic asumat de model. Vom încerca să le includem în
continuare prin referire la pelerinajele celor două mânăstiri
dobrogene menţionate. Să precizăm deocamdată că acel
communitas constituit prin călătorie de către pelerinii la Nicula,
apare în cazurile mânăstirilor din Dobrogea abia începând cu
după-amiaza ajunului zilei Sf. Marii. Mult mai intense decât
paralela lor de la Nicula, ele sunt în plus şi mai mult dependente
de geografia imediată a locului sacru.
La mânăstirea de la Cilic-Dere această dependenţă se
realizează prin organizarea comunităţii de maici, care presupune
pe lângă complexul de cult (biserica mare, vechea biserică, un

în fapt tinerii sunt cei care dau majoritatea pelerinilor. Pentru grupul
venit din Lăpuş, de pildă, numărul tuturor participanţilor a fost la început de
134-140 (în dimineaţa plecării din Căşeiu, însă, acesta se înjumătăţise).
Majoritatea aveau mai puţin de 25 de ani, aproximatix 100 (în mod egal, tineri şi
tinere). Ceilalţi participanţi aveau vârste între 25-45 de ani (20 de femei şi doar 4
bărbaţi) şi mai mult de 45 (6 femei şi 7 bărbaţi). Semnificativ, la plecarea din sat
preotul s-a adresat direct tinerilor participanţi, cu recomandarea de a respecta
desfăşurarea impusă a călătoriei, ca şi regulile de abstinenţă specifice postului,
ceea ce presupunea încălcarea lor anii trecuţi (la care de-altfel, a şi făcut aluzie).
Într-adevăr, începând cu secvenţa Canonului, când câteva perechi de tineri s-au
separat de grup, reunindu-se cu acesta mai târziu pe culmea dealului respectiv,
dezertările au devenit frecvente.
12
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paraclis, locul liturgic uzual, şi cimitirul comunităţii, aşezat la
margine pe colina cea mai înaltă în vecinătate) şi satul de maici, o
aglomerare de 20-30 de locuinţe în stilul rural obişnuit în zonă, şi
având două sau trei camere, precum şi anexele gospodăriilor
uzuale. Şi la Uspenia spaţiul apare similar chiar dacă nu atât de
ramificat ca cel de la Cilic. Poate şi de aceea este delimitat de un
~ard împrejmuitor, important în controlul accesului în mânăstire.
In interiorul incintei se află propriu-zis comunitatea monahilor. Pe
lângă mânăstirea care are în spate cimitirul comunităţii, se află
trapeza extrem de vizibilă în latura nordică a mânăstirii, în
continuarea ei, un depozit de peşte acoperit, amenajat într-un ochi
de apă, şi locuinţele călugărilor, case obişnuite însă în stilul
arhitectonic tradiţional rusesc.
Reperele unei asemenea geografii oferă situaţiile propice
creării unei comunităţi inedite, specifice prin excelenţă acestei
ceremonii. La Cilic paradoxal nu vecernia dă circumstanţa
favorizantă. Înainte de desfăşurarea ei are loc sosirea vizitatorilor
şi cazarea lor în satul de maici din jurul mânăstirii. Punct extrem
de important, integrarea care are loc în acest interval se face
apelând la maicile mânăstirii, care în limita camerelor disponibile
oferă cazare. Pe de altă parte, se obişnuieşte ca în fiecare an să se
solicite acest lucru aceleiaşi
maici, ori să se folosească
recomandarea unei maici către o alta. Desigur că pentru a
funcţiona acestor modalităţi le este necesară o prealabilă
cunoaştere interpersonală, anumite „relaţii" cu comunitatea
maicilor. Pentru categoria vizitatorilor care nu îndeplinesc aceste
condiţii, în ciuda faptului că există camere destinate lor, a găsi
cazare pentru noaptea care urmează este dificil.
Sosirea participanţilor în ajunul zilei celebrate relevă în
acest fel statutul ambiguu al „străinilor" în cadrul comunităJii
ceremoniale de la Cilic. Am spune chiar mai mult, ea implică
separaţia „noi-ceilalţi", fondatoare în derularea evenimentelor.
Situaţia relevantă a acestei separaţii: în paralel cu vecernia zilei de
14 august desfăşurarea în două locuri din împrejurimile mânăstirii
a „dansului" (unul din ele a fost chiar în spatele bisericii). Muzica
mai veche sau mai nouă, populară sau uşoară, focurile de tabără,
alcoolul, strigătele şi veselia, contrastează strident cu episoadele
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slujbei religioase (care a fost legată tot timpul de staţia de
amplificare din exterior). Distracţia a ţinut la data cercetării
noastre până în zorii următoarei zile. La ea au participat
adolescenţi, care în paralel nu s-au sfiit să stea împreună cu
părinţii câtva timp la vecernie, ca şi persoane cu status economic
ridicat (vizibil, în primul rând, după autoturismele cu care au
venit) 13 • În interpretarea modelului asumat mai sus, aceste
grupuri, separate de grupul „noi" în cadrul comunităţii de
ceremonie, poartă însemnele unei „structuri sociale" opusă în
primul rând ansamblului de roluri şi comportamente încorporat
de acei „noi" găzduiţi în casele maicilor.
Trebuie spus că acelaşi contrast l-am constatat atât la
Nicula, cât şi la Uspenia. În ambele situaţii însă, el nu a funcţionat
în constituirea communitas-ului ceremonial. La Nicula distanţa de
câţiva kilometri dintre mânăstire şi satul unde a avut loc „dansul"
a asigurat bunul mers al rânduielii liturgice, în timp ce acelaşi
lucru s-a obţinut la Uspenia prin înlocuirea dansului de plimbări
repetate ale grupurilor de tineri pe trasee din afara spaţiului
mânăstirii. În acelaşi fel, au fost controlate şi activităţile
comerţului imediat, la Uspenia ajungându-se chiar la interdicţii
categorice din partea administraţiei mânăstirii, care a invitat
comercianţii în afara incintei împrejmuite, ceea ce a stârnit
nemulţumirea acestora.
Altfel decât la Cilic, la mânăstirea Uspenia, vecernia a
furnizat contextul imediat al constituirii communitas-ului. Anumite
indicii sugerează că, în celebrarea Sf. Marii de către lipoveni,
semnificaţia vecerniei atârnă la fel de greu ca şi liturghia de a doua
zi. Important în acest sens este, mai întâi, faptul că s-au celebrat
două vecernii. În jurul orei 17.00 vecernia mică, la care au participat o
parte reprezentativă a călugărilor, împreună cu stareţul mânăstirii.
La încheierea slujbei, aceştia au ieşit în rânduială afară, şi după ei
13

Într-un mod similar are loc agregarea unor statusuri marginale în
raport cu structura socială tradiţională în desfăşurarea actuală a slavei la graniţa
dintre Bulgaria şi Serbia (cf. Milena BENOVSKA-SĂBKOVA, "Economic and
Social Aspects of Some Family Rituals in a Time of Transition: Serbian Slava and
the Bulgarian High School Graduation Balls", în Ethnologia Bulgarica, 2, 2000,
pp. 75-88).
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restul participanţilor la slujbă. În acelaşi timp s-au pregătit în faţa
trapezei de către 7-8 femei mâncăruri pentru masa rituală care a
avut loc imediat după această vecernie. Acţiunea extrem de
spectaculoasă a constat în pregătirea unui meniu exclusiv din peşte:
borş în două ceaune imense, chiftele adunate în câteva vase mari şi
peşte prăjit, acesta din urmă în cantităţi mai mici. Mâncărurile au
fost consumate de către călugării mânăstirii, dar şi de către invitaţii
lor aşezaţi la mese în pridvorul dinspre mânăstire al trapezei ori
imediat lângă acesta pe pajişte. Masa rituală organizată astfel a
implicat şi participarea restului de persoane prezente, care şi-au
întins mâncarea pe iarbă în grupuri restrânse. Un loc privilegiat au
fost pridvoarele locuinţelor călugărilor, unde o parte dintre
locuitori împreună cu invitaţii lor au servit această masă direct pe
pământ 14 • Aceştia nu au consumat mâncăruri complicate, ci hrană
rece şi fructe. Alcoolul a fost exclus, deşi ulterior mare parte dintre
bărbaţi au ieşit, până la încheierea vecerniei mari, în afara incintei
pentru a cumpăra bere şi alte băuturi alcoolice de la comercianţii
veniţi din vreme.
Secvenţa mesei rituale este importantă fiindcă pregăteşte
mecanismul comunitar, care se desfăşoară în paralel cu vecernia
mare (începută la orele 8.00 seara şi încheiată la două ore după
miezul nopţii). Practic aceasta este situaţia originară a comunităfii
ceremoniale în cazul Uspeniei. Întrucât, altfel decât la Cilic şi similar
cu Nicula, nu există un sat al călugărilor iar cele câteva chilii care
într-adevăr găzduiesc participanţi, nu satisfac nici pe de parte
cererea de cazare, majoritatea participanţilor îşi petrec noaptea în
corturi, în maşinile personale ori sub cerul liber. Marea majoritate a
participanţilor aparţin astfel categoriei „străinilor" separaţi de
restrânsul grup al lui „noi", monahii şi rudele sau invitaţii lor.
Mânăstirea oferă prin urmare principala instanţă de
socializare în timpul vecerniei. Performaţele ei nu sunt în nici o
ipostază excedate de celelalte două locuri care atrag oamenii şi le
mobilizează participarea: locul târgului de a doua zi, unde acum
se poate cumpăra şi consuma bere zăbovind într-un comportament tipic, discuţiile cu rudele şi cunoscuţii întâlniţi cu ocazia
14

Nu s-a depăşit însă în nici o situaţie gardul împrejmuitor al incintei.
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hramului, ori traseele prestabilite de plimbare a grupurilor de
adolescenţi. Deşi par să aibă loc în această din urmă situaţie
comportamente de curtare, dansuri şi distracţii, surdina şi
depărtarea de mânăstire sunt obligatorii. Succesul acestui mediu
de socializare între adolescenţi este totuşi necontestat, mulţi dintre
ei venind pe jos din satele vecine în seara zilei de 27 august, doar
pentru a participa la aceste activităţi.
Acomodarea modelului

Ca orice demers teoretic şi modelul explicativ elaborat de
Turner lasă în umbră aspectele dificil de generalizat. Trebuie deci,
ca înainte de a-i constata un anumit grad de inacurateţe, să
acceptăm această constrângere metodologică. Pe de o parte însă,
Turner consideră un extins material de teren, rod atât al observaţiei
directe, cât şi al înregistrărilor istorice. Mai mult, pentru a le lega de
situaţiile imediate apariţiei şi funcţionării pelerinajelor el avansează
o clasificare în patru tipuri: paradigmatice (prototypical), arhaice,
medievale şi moderne 15• Pe de altă parte, în prescrierea modelului el
utilizează extrem de ingenios teoria riturilor de trecere a lui van
Gennep, mai precis partea în care se accentuează liminalitatea
acestora. Pelerinajele încorporează astfel relaţia cu ,,liminalul"
(divin, static) prin intermediul unor fapte culturale „liminoide"
(fragmentare, nebuloase, autentice, utopic-existenţiale, nonatribuite, entuziaste, imaginative) 16•
Ceea ce pare în concepţia lui Turner să caracterizeze
pelerinajele constă în comportamentele spontane, subversive pe
care performarea lor le antrenează: „Pelerinajele sunt expresii ale
dimensiunii communitas a oncare1 societăţi, spontaneitatea
întrepătrunderilor (interrelatedness)„. Din punctul de vedere al celor
care menţin şi controlează structura socială, orice manifestare a
communitas-ului, sacru ori profan, este potenţial subversivă" 17 • O
asemenea abordare oferă, credem, punctul de plecare adecvat
pentru acomodarea modelului său teoretic la cazurile vizate de noi.
15

Victor TURNER, Edith TURNER, Op. cit., pp. 17-20.
IBIDEM, p. 2. Pentru distincţia liminal-liminoid, p. 254.
17
IBIDEM, p. 32.

16
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Avantajul ei constă în prioritatea pe care o acordă agregam
comportamentelor, rolurilor şi poziţiilor într-o anti-structură
puternic contrastantă cu statu-quo-ul relaţiilor sociale tradiţionale.
Totuşi ea lasă în umbră rolurile spontan asumate de persoanele
participante. Propunem prin urmare, ajustarea categoriei
communitas-ului în forma comunităţii ceremoniale, concept alternativ,
adaptat cazurilor studiate în regiunea sud-est europeană. Ne
referim în particular la comunitatea religfoasă, pe care Joseph
Obrebski o opune „comunităţii seculare" plecând de la cercetările
de teren dintr-un sat macedonean în perioada interbelică 18, ca şi la
studiul recent pe pelerinajele din regiunea Lassithi (Creta) 19 •
Conceptul de „comunitate ceremonială", se vădeşte util în
evidenţierea căilor de mobilizare a participării la pelerinajele
menţionate de noi. Astfel că nu atât ceea ce ţine de miraculosul ori
miranda acestora antrenează angajarea participanţilor. Fără să fie
marginale sau nesemnificative, referinţele la evenimentele
fondării mânăstirilor (la Nicula, lăcrimarea unei icoane a Maicii
Domnului, la Cilic, calamităţile, foc şi inundaţii, care ar fi distrus
schitul iniţial aşezat în valea Teliţei nu departe de _locul actual al
mânăstirii),
performarea
unor
comportamente
magice
(depunerea la icoanele Sfintei Marii, la Uspenia a unor napisanie
bumaghi, scrisori cu dorinţe de îndeplinit şi procurarea la o zi
după încheierea pelerinajului a apei sfinţite 20 , la Cilic a unor
ştergare într-un mod similar cu depunerea aceloraşi în Joia Mare
pe crucea răstignirii lui Isus Hristos) ori deplasarea infirmilor în
speranţa ameliorării (la Uspenia), ţin în primul rând de credinţele
intime, „discrete", ale desfăşurării pelerinajelor. Ca şi alte
dimensiuni ale pelerinajelor, conflictele istoriei locale de pildă 21 ,
18

Joseph OBREBSKI, Ritual and Social Structure in a Macedonian Village,
Arnherst, University of Massachusetts, 1977, pp. 19-21.
19
Georges NICOLAKAKIS, « La litanie dans les Lassithi (Crete) », în
Etudes et documents balkaniques et mediteraneens, 16, 1992.
20
Datorez această observaţie colegului Ştefan Dorondel, care a făcut şi
el în august 2002 o cercetare de teren la hramul mânăstirii Uspenia.
21
Tina JOLAS, « Parcours ceremoniei d'un terroir villageois », în
Ethnologie fran~aise, VII, 1, 1977, pp. 7-9.
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ele intervin în apariţia şi difuzarea unor atitudini mai degrabă
specifice în cultura locală. Nu ajută însă la degajarea unui model
adecvat celor două arii culturale în discuţie. Accentuăm deci că
trăsăturile acestui model nu sunt implicate de aspectele subtile,
„liminoide" ale performării pelerinajelor.
Ceea ce furnizează materialul acestei generalizări se află
mai degrabă în secvenţele desfăşurării acestor pelerinaje. Plecând
de la cazurile noastre un atribut comun este modul aproprierii
culturale a teritoriului parcurs de pelerinaje. Semnalată de
Turner pentru Evul Mediu occidental22, de Tina Jolas şi Alain
Guerreau la începutul secolului 20 în Franţa rurală , în unele
cazuri pare să fie cea mai pregnantă performanţă a pelerinajelor
(Lassithi, Creta). La Nicula şi Şişeşti, ea se realizează atât pe
parcursul traseului ritual, asumând ca suport „material" troiţele
parcursului, cât şi la locul mânăstirii prin partiţionarea spaţiului
din apropiere (în prezent, semnificativ datorită conflictelor
interconfesionale dintre ortodocşi şi greco-catolici, această regulă
culturală lipseşte la Şişeşti). La Cilic şi Slava-Rusă semnificarea
teritoriului ceremonial are loc prin diviziunea locului imediat
desfăşurării ritualului, dar mai degrabă prin categorii materiale
nespecializate (biserică, trapeză, paraclis, cimitir).
Constituirea geografiei simbolice a pelerinajului are un
conţinut instrumental, deci mai puţin afectiv. Acesteia i se
constituie însă ca pandant participarea la masa rituală, secvenţă
centrală în pelerinajele din Dobrogea. Faptul că nu este
menţionată de regulă în cadrul altor pelerinaje, sugerează extrema
ei specificitate. Plecând de la această situaţie, pentru Dobrogea, se
poate chiar contesta ataşarea denumirii de pelerinaje de realitatea
ceremonială a hramurilor celor două mânăstiri. Ele ar fi astfel mai
degrabă încadrabile în ceremonii asemănătoare din Bulgaria
23

22

Victor TURNER, Edith TURNER, Op. cit., p. 4.
Tina JOLAS, Op. cit., p. 8; Alain GUERREAU, «Les pelerinages du
Mâconnais. Une structure de l'organisation symbolique de l'espace », în
Ethnologie franraise, XII, 1, 1982, passim.
23
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vecină,

precum obrok/kourban 24 , sabor ori chiar slava 25 • Şi acestea din
urmă au ca secvenţă centrală consumarea în cadru ritual şi
comunitar a unei ofrande sacrificate la faţa locului şi sub
binecuvântarea preoţilor. Deşi cealaltă caracteristică, aproprierea
spaţiului sacru, se reduce la minimum. Locul derulării ritualului
este fie biserica satului, fie paradisele vecinătăţilor şi neamurilor.
Contestarea de mai sus nu credem însă că se susţine. În
primul rând, participanţii la pelerinajele de tipul celor dobrogene
experimentează şi ei ambiguitatea familiar-străin prin deplasarea
în alt spaţiu decât cel nativ şi prin performarea unor ritualuri de
„limită" (liminoide). Or tocmai această experienţă furnizează baza
acelei „antistructuri" evidenţiate de Turner. Pelerinajul de la
mânăstirea din hotarul Lăpuşului, de pildă, interpretat prin
prisma unor cazuri similare din regiune 26, sugerează că o
asemenea ambiguitate influenţează prin elementul sacrificial
fundamentul afectiv al desfăşurării pelerinajelor. În cazurile
pelerinajelor dobrogene aceasta se realizează prin derularea unor
secvenţe de tip slava. Atât în cazul lipovenilor dobrogeni, prin
Milena BENOVSKA-SĂBKOV A, "Obrok: A Type of Religious
Behavior in the Post-Totalitarian Period", în Christian GIORDANO, Dobrinka
KOSTOV A, Evelyne LOHMANN-MINKA (eds), Bulgaria. Social and Cultural
Landscapes, Fribourg, Studia Ethnographica Fribourgensia, 24, 2000, pp. 115-125;
Assia POPOV A, « Le kourban ou le sacrifice sanglant dans les traditions
balkaniques »,în Europea, I, 1, 1995, pp. 145-170. Menţionăm în articolul Milenei
Benovska-Săbkova (pp.120-121), ca formulă intermediară obrok-ul din satul
Ignatica desfăşurat în 1997 de ziua Mariei Magdalena, 22 iulie. Secvenţele sale,
inclusiv contrastul dintre ceremonia sacră şi cea laică (care a implicat separaţia
vârstnici-tineri), seamănă cu cele ale pelerinajului de la Cilic. Ceremonia din
Ignatica nu a avut loc însă decât pe parcursul unei zile şi nici nu a presupus
constituirea acelei „comunităţi ceremoniale" de la Cilic.
_
25
La referinţa deja citată aparţinând Milenei BENOVSKA-SABKOV A,
Economic and Social", este necesară, pentru contextele istoric şi comparativ,
Paul H. STAHL, Triburi şi sate din sud-estul Europei, Bucureşti, Paideia, 2000,
pp. 165-170.
26
Anca MANOLESCU, « Eveil du monastere. Fondation mythique,
fondation actuelle en Transylvanie », în Ethnologie fran~aise, XXV, 3, 1995,
pp. 437-450. Articolul se referă la reînfiinţarea unei mânăstiri în apropierea
satului Parva-Rebra din Bistriţa-Năsăud, mânăstire distrusă, la fel ca şi cea din
hotarul satului Lăpuş, de campaniile militare ale Imperiului Habsburgic la
1760-1770.
24

11
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toponime, precum satele Slava-Rusă şi Slava-Cercheză ori chiar
pârâul lângă care este aşezată Uspenia, denumit tot Slava, cât şi în
general în Bulgaria, aici crmoscute ca svetac, slujba, praznic27,
memoria acestora este prezentă şi sublimată atât în locurile
privilegiate cât şi în comportamente ceremoniale.
Mai mult, pentru pelerinajele descrise de Turner, şi cu care
cele din Maramureş au mai multe afinităţi, secvenţa centrală via
crucis, este împrumutată din evanghelii. Or, la fel funcţionează
acest împrumut şi în cazul pelerinajelor dobrogene, doar că aici nu
tema căii crucii este centrală, ci aceea a eucharistiei (împărtăşirea
din sacrificiul evanghelic). Recent s-a argumentat, astfel, că
ceremonia kourban are ca model episodul biblic al sacrificării de
către Avraam a fiului său Isac 28 • În acelaşi sens, trebuie reţinut la
mânăstirea Uspenia contrastul între meniul mesei dintre cele două
vecernii şi cele ale altor „praznice" şi ceremonii patronale. Peştele
este alimentul de bază al mesei consumate la vecerniile de la
Uspenia, ceea ce sugerează o restricţie de ordin ritual. Or,
specializarea comunităţii lipoveneşti în pescuit s-a făcut, conform
29
tradiţiei, întrucât însuşi Isus Hristos a fost, în Evanghelii, pescar •
Este vorba deci şi aici de o imitatio a rmui episod al istoriei sacre, în
cazul lipovenilor funcţionând nu doar ca bază a participării la
pelerinaje ci şi ca sursă identitară a întregii comrmităţi.
Menţionam mai sus că referinţa evanghelică a cinei
sacrificiale este angajată secrmdar şi în cazul pelerinajelor din
Lăpuş. La întoarcerea pelerinilor de la Nicula, de pildă, întrucât
ceremonia patronală a rmeia dintre biserici este tocmai Adormirea
27

Sub numele de „praznic" sunt cunoscute aceste ceremonii printre
românii de pe Valea Timocului (cf. Monica BUDIŞ, Românii de pe Valea
Timocului, Paris-Bucarest, Col. Societes europeennes, 2001, pp.121 şi urm.).
„Slava" în aceeaşi zonă, pare să fie totuşi mai complicată decât „praznic"-ul. În
particular, Milena BENOVSKA-SĂBKOV A, „Economic and Social", pp. 76-77, îi
pune în evidenţă momentul vecernica, ajunul zilei sfântului celebrat, ca apex
ritual şi existenţial al ceremoniei. Similaritatea este evidentă cu locul vecerniei
în cadrul pelerinajului de la Uspenia.
28
Assia POPOV A, Op. cit., pp. 146-149, 161-167.
29
Constantin CUCIUC, Atlasul religiilor şi al monumentelor istorice
religioase din România, Gnosis, Bucureşti, 1997, p. 47.
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Maicii Domnului, pelerinajul se „plăteşte" de comunitate prin
finanţarea şi organizarea unei mese rituale a cărui unic fel de
mâncare sunt tocmajii, o ciorbă specială de miel sau de oaie30 • Doar
că altfel decât obişnuitele ceremonii patronale la aceasta participă
doar pelerinii, masa fiind consumată lângă biserică în „cramă", loc
unde de obicei se organizează parastase. Meniul este fixat de
tradiţia locală, carnea de miel sau oaie este obligatorie, se bucură
de aprecierea unanimă din partea sătenilor, iar încălcarea lui are
drept consecinţă refuzul participării lor31 •
Aproprierea culturală a spaţiului imediat şi identificarea de
tip imitatio cu episoade evanghelice sunt două caracteristici prin
care teoria lui Turner se acomodează la cazurile considerate de
noi. Am insistat mai mult asupra celei de-a doua, numai întrucât
semnificaţiile şi implicaţiile ei sunt mai puţin evidente. În fapt,
ambele susţin considerarea pelerinajelor ca forme de communitas,
subversive, „anti-structurale" faţă de status-quo-ul social. Dacă
liminalitatea lor este secundă, ea contează însă în delimitarea şi
separarea performării pelerinajelor de constrîngeri exterioare, în
primul rând, mobilizarea lor în contexte politice.
În fapt este o problemă disputată dacă pelerinajele au întrun mod intrinsec caracteristici politice. Turner însuşi vedea
anumite pelerinaje ca pregătind elaborarea identităţii naţionale ca
32
şi, în genearal, a atitudinilor şi comportamentelor politice • De
asemenea, recent au apărut interpretări similare ale
Lista meniului cuprinde şi horinca/palinca, acea ţuică fiartă de două
ori, ca şi pancovele, un fel de gogoşi preparate numai cu aceste ocazii. Meniul
acestei mese seamănă surprinzător cu meniul consumat cu ocazia kourban-ului
în Bulgaria, în special prin locul central pe care kourban-(:orba (numită şi molitva)
îl are în acesta din urmă. Pe de altă parte, kourban-(:orba este preparată nu
numai din miel sau oaie, aceasta se întâmplă doar de sărbătoarea Sf. Gheorghe
în Bulgaria, ci şi din multe alte animale domestice, vitei, pui, porc (cf. Assia
POPOV A, Op. cit., pp. 149 şi urm.)
31
Ştefan DORONDEL, "Cultural Changes", pp. 36-39, identifică într-un
context cultural extins funcţiile şi semnificaţiile ethosului alimentar din Lăpuş.
32
Victor TURNER, Edith TURNER, Op. cit., p. 6. Referinţa este
exhaustivă în cazul pelerinajelor Sf. Patrick în Irlanda.
30

95
https://biblioteca-digitala.ro

„instrumentalizării

politice" a pelerinajelor în regiunea Kosovo 33 •
Totuşi altfel decât aceste exemple cazurile considerate de noi cu
greu pot fi analizate printr-o asemenea grilă. Elocvent este
pelerinajul de la Şişeşti, iniţiat la sfârşitul secolului 19, odată cu
întemeierea de către liderul naţionalist Vasile Lucaciu, preot
greco-catolic în Şişeşti, a bisericii din sat. Deşi contextul genezei
lui a fost strict politic, singura conotaţie de acest gen a fost numele
bisericii din Şişeşti, „Catedrala Neamului", denumire curentă în
cultura locală.
Anumite implicaţii politice sunt detectabile totuşi în cazul
noii mânăstirii din hotarul satului Lăpuş. Ridicată după 1990, la
iniţiativa unui grup de călugăriţe din Maramureşul istoric,
mânăstirea readuce în memoria locală circumstanţele suprimării
în 1770 de către autorităţile habsburgice, a şase călugări ortodocşi
care în acelaşi loc îşi orânduiseră comunitatea în jurul unui schit.
Pe lângă aceasta tradiţia spune că în acelaşi loc ar fi fost vechea
vatră a satului, strămutată din cauza inundaţiilor provocate de
umflarea unui pârâu. Astfel ridicarea mânăstirii a iscat în memoria
locală o serie de recuperări ale istoriei orale, ce au contribuit şi ele
la ataşamentul dovedit de săteni prin pelerinaje.
Semnificaţiile culturii locale se amestecă astfel cu
angajamente dacă nu de natură politică, atunci cel puţin
ideologică. Acestea din urmă au devenit extrem de vizibile cu
ocazia hramului noii biserici a mânăstirii, care în 1999 s-a bucurat
de prezenţa ierarhilor de la mânăstirea Rohia, tradiţional
ortodoxă, de care depinde administrativ noua mânăstire, ca şi de
prezenţa episcopului ortodox de Maramureş. Primirea celui din
urmă a implicat arborarea drapelului naţional, purtat pe
diagonală de cei şase tineri care în costume tradiţionale au
întâmpinat călare suita episcopală. În plus, chiar discursurile
prelaţilor ce au urmat liturghiei s-au referit insistent la credinţa
tradiţională, ortodoxă, la apărarea patriei şi la păstrarea
identităţii naţionale. Trebuie spus însă că, pe de o parte, la
33

Jean-Frarn;ois GOSSIAUX, « Le sens et le verbe. Sur deux modes
opposes d'instrumentalisation politique du folklore", în L'Homme, 3, 1995, pp.
127-135 I pp. 127-130.
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politizarea discursului a contribuit conjunctura bombardării de
către avioanele NATO a Belgradului, acţiune considerată deseori
cu îngrijorare de către notabilităţile satului 34 • Pe de altă parte,
ceremonia considerată in-extenso a revelat şi lungul conflict
confesional dintre romanu ortodocşi şi cei greco-catolici,
generalizat în toată Transilvania şi reluat după 1990 cu îndârjire.
Aceste conotaţii au totuşi surse diverse. Ele alimentează
mai degrabă, un substrat care fereşte pelerinajele din această zonă
de implicarea politicului. Participanţii evită să asume probleme
disputabile, specificul etnic şi/ sau confesional. Ei se limitează la a
performa anumite comportamente şi ritualuri din fondul culturii
locale, indiferent dacă acestea sunt revendicate de un grup
anumit, confesional sau etnic35 • Este eficient în acest fel ceea ce în
cazul minorităţii maghiare din Transilvania s-a presupus plecând
de la pelerinajele mariale, anume influenţa unui „espace multicentre
traversat de itinerarii" 36, în care se constituie un substrat cultural
marcat de trecutul istoric.
Delimitarea de angajamentele politice ori ideologice este şi
mai netă în cazurile pelerinajelor din Dobrogea. Ne referim în
particular la cel de la mânăstirea Uspenia, epurat de implicaţiile
politice şi/ sau ideologice iniţiale prin influenţa unui ethos
Chiar cu o săptămână înainte, după încheierea ceremoniei SfinJirii
/arinii I Rusaliile, am participat invitat de către cei doi preoţi ortodocşi ai satului
la o asemenea discuţie. La ea au fost prezenţi şi cantorii, inclusiv cel grecocatolic, ca şi câţiva dintre consilierii primăriei. Trebuie spus că punctele de
vedere ca şi violenţa cu care au fost expuse au anticipat discursurile ţinute
ulterior la ceremonia hramului.
35
Semnificativ pentru modul cum pelerinii asumă disputele diferenţierii şi identităţii comunitare este faptul că suita rituală plecată în august
1999 la Nicula a dispus de o carte de rugăciuni editată în 1943, de administraţia
greco-catolică. Întrebat dacă aceasta mai este conformă astăzi, când satul este
aproape în întregime ortodox, conducătorul pelerinajului a precizat că nu
trebuie în performarea rugăciunilor decât schimbată expresia Sfântul Spirit cu
cea de Sfântul Duh. Acelaşi ataşament faţă de cutumele religiei populare am
constatat şi cu ocazia pelerinajului de la Şişeşti. Odată ajunşi aici, deşi după
1990 biserica este în administraţia Bisericii Ortodoxe Române, preotul nu a
ezitat să performeze vecernia de primire a pelerinilor şi să le acorde spaţii de
cazare peste noapte.
36
Anne-Marie LOSONCZY, Op. cit., p. 192.
34
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milenarist cu rădăcini evanghelice. Astfel, chiar dacă astăzi
organizaţi politic şi având reprezentanţi în Parlamentul României,
tradiţional lipovenii s-au ferit de militantismul politic, preferând
37
să se refugieze în faţa a ceea ce părea să contravină credinţei lor •
Patosul lor a fost investit în schimb într-un ansamblu de credinţe
utopice, din rândul lipovenilor izolându-se adeseori grupuri
religioase cu asemenea angajamente38 •

V. I. Kelsiev, de pildă, prieten cu Bakunin şi Herzen, a eşuat în
încercarea de a mobiliza comunitatea lipovenilor din România, la 1860,
împotriva regimului ţarist (cf. Mihail MARINESCU, Cântecul rusesc lipovenesc I
Russkaia lipovanska pesnia, Editura Universităţii din Bucureşti, 1988 p. 30). De
cealaltă parte, Mihail SADOVEANU, „Privelişti dobrogene", Loc.cit., p. 23,
relatează pe la 1910 despre plecarea precipitată a unor lipoveni „habotnici" din
Sarichioi, j. Tulcea, în momentul în care autorităţile române au trecut la
recenzarea şi înscrierea în registrele de stare civilă. Motivul: au interpretat
această acţiune ca venire a „Antihristului ... (care), scrie în Biblie ... vine cu
catastihe şi scrie pe oameni şi le pune la mână pecete" (era în cauză şi o
campanie de vaccinare).
38
Mihail MARINESCU, Op. cit., pp. 21-24, menţionează circulaţia unor
„legende utopice" în „care epoca prenikoniană era mereu prezentă. Legendele
vehiculează ideea existenţei unor ţinuturi îndepărtate unde chipurile s-ar păstra
vechile rânduieli sociale şi religioase". Mai mult, asemenea celebrelor triburi
amazoniene tupi-guarani, secta lipovenilor nikudaşniki au pornit în căutarea
acestor ţinuturi. Membrii acestei grupări au trăit şi în Dobrogea, satul Sarichioi,
afirmă acelaşi autor.
37
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Constantin MIHAI

Eminescu şi creştinismul
Una dintre erorile de interpretare privitoare la Mihai
Eminescu este şi supralicitarea dimensiunii creştine a operei sale.
Este adevărat că, dincolo de acest aspect, nu-l putem percepe pe
Eminescu ca fiind un poet ireligios în totalitatea actului său
creator. Oricât de genial şi de specific, un om nu poate da singur
seama de toate dimensiunile unei spiritualităţi naţionale, fie şi
numai pentru faptul că se supune şi el, în mod fatal, unor
condiţionări istorice şi psiho-biografice.
A face, astfel, din Eminescu un poet şi un gânditor ancorat
adânc în „metafizica religioasă a Răsăritului" 1 este o mistificare. În
fond, am împrumutat sintagma lui Nae Ionescu - uzitată de acesta
în Prelegerile de filosofia religiei pentru a defini structura metafizicii
răsăritene -, într-un mod puţin forţat, în vederea sublinierii
inadecvării acestei etichete sau clişeu protocronist la sensibilitatea
poetică eminesciană. Tot aşa cum nu trebuie trasă nici concluzia
opusă, anume că Eminescu ar fi lipsit de vibraţie religioasă la un
mod teandric sau că s-ar număra printre exponenţii radicali ai
demonismului romantic ori ai ateismului modem. El manifestă mai
degrabă, cum s-a afirmat şi despre Goethe, „o religiozitate fără
religie", explicabilă prin contextul romantic.
Nu rareori întâlnim la el un eclectism pur religios,
inseparabil de fanteziile lirice sau de dimensiunea magico-mitică.
Numai într-un mod excepţional lucrurile capătă şi o oarecare
nuanţă creştină.

Deşi există

mai multe căi de a ilustra raportul dintre
ne-am concentrat atenţia doar la o
secvenţă fundamentală şi anume: reflectarea imaginii christice şi a
proiecţiei sale în poetica eminesciană. Un studiu imagologic ar
Eminescu

1

şi

creştinism,

Nae IONESCU, Prelegeri de filosofia religiei, Apostrof, Cluj, 1994, p. 28.
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permite relevarea acelor trăsături structurale specifice acestui tip
de poetică implicită, poetică ce se organizează în jurul unei reţele
sau constelaţii de imagini sui-generis. Imagologia christică se
poate constitui într-un proiect hermeneutic viabil, apt de a descifra
relaţia dintre conştiinţa poetică, pe de o parte şi chestiunea
creştinismului, pe de altă parte.
Din opera sa lirică - îndeosebi cea postumă - sunt invocate
curent poeziile: Rugăciune, Răsai asupra mea, unele strofe închinate
lui Hristos, nişte terţine vizând TRINITATEA.
Poezia Rugăciune, indubitabil o reuşită artistică - să
amintim doar analiza remarcabilă făcută sub aspect fonic de Sextil
Puşcariu -, n-are o geneză de factură mistică. George Călinescu
chiar a subliniat faptul că, printre câteva exerciţii de limbă latină
dintr-un manuscris, poetul îşi transcrie Pater noster şi Ave maria.
De fapt, intenţia lui Eminescu a fost de a versifica sub sugestia
rugăciunilor copiate. Căutarea efectelor pur formale este evidentă.
Invoca/ia către Iisus sună astfel: „Iisuse Hristoase,/ Izvor
mântuirilor/ Şi Domn al oştirilor,/ De oameni iubitorule,/
Mântuitorule". Se observă că Eminescu făcea nişte artificii ritmice,
dincolo de orice implicare religioasă. Mai târziu, şlefuind-o, poetul
n-a găsit altceva decât s-o integreze în corpul unei poezii cu titlu
exotic: Tat Twam asi.
Sonetul Răsai asupra mea reprezintă un fel de rugăciune
amară adresată Fecioarei Maria. Analizând atât varianta finală, cât
şi procesul de frământare al sonetului, remarcăm că rugăciunea
eminesciană nu este deloc a unui creştin. Rugăciunea devine la
Eminescu un mijloc poetic, căci elementul transcendent apare ca
un simplu intercesor liric ideal - putând fi Zalmoxis, Odin,
Dumnezeu, Sfânta Fecioară - ceea ce, din perspectivă estetică, este
acelaşi lucru.
Imaginea christică apare reflectată dintr-un unghi de
vedere diferit faţă de poeziile anterioare, evocând, de exemplu, în
poezia Dumnezeu şi om (1872) o viziune profetică a unui mag.
Hristos, în ipostază eminesciană, seamănă extraordinar de mult cu
cel hegelian2, ce „s-a născut din durerea unei epoci şi a unei lumi
spre a lumina cerul cu o mare idee a cărei întrupare - sublimă, dar
2
Jean WAHL, Le malheur de la conscience dans la philosophie de Hegel,
Gallimard, Paris, f.a., p. 111.
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efemeră - este"3 . Hristos apare în ipostaza unui învins pe care

oamenii, deşi nu l-au înţeles, îl preamăresc. Asemenea lui Platon,
împotriva creştinismului oficial se înalţă cuvântul poetului, care
mărturiseşte dreptul unei religiozităţi unice în totala sa libertate
faţă de dogmă. Substanţa creştinismului eminescian se relevă ca
fiind de nuanţă ireligioasă, în sensul în care orientarea etică a
spiritului este religie fără credinţă, adică lipsită de matricea sa,
speranţa: „Şi noi avem o lege - deşi nu Dumnezeu,/ Simţim că
Universul-I purtăm şi prea ni-i greu" 4 •
Poeziile ce reflectă o proiecţie a imaginii christice în poetica
eminesciană sunt: Christ, Dumnezeu şi om, un fragment dintr-o
încercare preliminară la lmpărat şi proletar, invierea (1878), Preot şi
filosof (1874-1880), toate publicate postum. Poeziile: Dumnezeu şi om şi
lnvierea reprezintă, pe bună dreptate, în viziunea Rosei del Conte,
„mărturii lirice ale unei religiozităţi eminesciene". Ele, de fapt,
reînnoadă acea legătură misterioasă a artistului cu spiritualitatea
veritabilă a neamului său, inserîndu-1 în şirul experienţei tradiţionale. Credinţa lui Eminescu este, după cum observa del Conte,
„acea adeziune la sugestivitatea mistică a unei atmosfere culturale
specifice prin care Ortodoxia bizantină devine românească" 5 .
Astfel, credinţa poetului este o vibraţie profundă şi
indefinibilă a sufletului său ce se simţea într-o deplină armonie cu
emoţia religioasă, emoţie produsă din durere, nădejde, invocare a
unei întregii naţii. În percepţia eminesciană, crezul estetic se
identifică aici cu cel religios: „refuzul unei exprimări artistice a
divinului coincide cu refuzul unei concepţii religioase care l-a
lumit pe Hristos şi a făcut din el o imagine de putere" 6 •
Eminescu a reacţionat cu spaimă în faţa insolentului
spectacol al unor corupători publici - omul de stat, demagogul prosternaţi în faţa locului sacru, altarul, unde îi primeşte un
Dumnezeu lesne iertător. Poetul a meditat îndelung, plecând de la
particular la general, la cauza profundă ce împinge suflarea
omenească să nu renunţe la credinţă atunci când codurile
-

--

- ---------------------3

Rosa del CONTE, „Christ în poezia lui Eminescu", în Eminescu sau

despre Absolut, Dacia, Cluj, 1990, p. 101.
Mihai EMINESCU, „Preot şi filosof", în Opere, IV, f.a., p. 218.
Rosa del CONTE, Op. cit., p. 103.
6
IBIDEM, p. 103.

4

5
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religioase devin pregnante. Această idee este formulată grosso
modo într-o versiune din 1872 a poeziei lnger şi demon, considerată
o schiţă preliminară la poemul lmpărat şi proletar.
Negaţia va căpăta o formă maximă în poezia Poet şi filosof,
unde o conştiinţă etică ce pretinde a fi împăcată în orizontul lui hic
et nune refuză să se plece în faţa unui Durrmezeu care nu vrea să
se reveleze în Spiritul Istoriei (Hegel). Dumnezeu ar trebui să-l
trăsnească pe tiran, chiar dacă acesta închină steagurile victorioase
pe altare, sau pe demagogul care, după ce a produs prin cuvinte
patimile cele mai oarbe ale mulţimii, se prosternează în faţa
icoanelor şi spune: 11 rugăciunea lui Calist înainte de cuminecare".
Religia străbună se impune sensibilităţii poetice care va
proclama solemn valoarea tradiţiei, engramă specifică a acelei spes
din structura poetică intimă. Astfel, Predania dobândeşte o funcţie
mistică în care sacrul camuflat în profan" - se verifică încă o dată
permanenţa teoriei eliadiene - irumpe în spaţiul cuminecăturii,
spaţiu ce ar trebui să constituie Axis Mundi, în clipa unică a învierii
- a se vedea, totodată, ideea lui Nicolae Steinhardt despre toposul
cuminecării, pe linia fundamentării patristice.
Ceea ce putem remarca este atmosfera plină de sacralitate în
care actul Învierii este filtrat prin registrul eminescian. Sacrul şi
melancolia (Cristian Bădiliţă) la Eminescu sunt două coordonate
esenţiale ale poeticii care se regăsesc în conivenţă cu gândirea
patristică. De fapt, nu este vorba de copierea unor pattern-uri de
gândire, ci, mai degrabă, de intuirea unui fond comun, a unui eon
transistoric" (Eugenio d'Ors). Ea este maladia fiinţei umane rupte
din starea originară, e serrmul mizeriei şi în acelaşi timp al măreţiei
omului" (Pascal), adică al onticului aflat sub patima păcatului, dar
având vocaţia răscumpărării. Se poate chiar întocmi o listă întreagă
a gânditorilor moderni prin care să-l reconstituim pe Eminescu,
plecând de la paradigma melancoliei. Lista s-ar putea forma din:
Kierkegaard, Nietzsche, Bretano, Rahner şi Eliade.
„Definirea poeziei de către Santayana ca o religie în care
omul nu mai crede" 7, spune Bădiliţă, în Sacru şi melancolie - un
pandant al studiului lui Andrei Pleşu Pitoresc şi melancolie - este
11

11

11

Cristian BĂDILIŢ Ă, Sacru şi melancolie, Amarcord, Timişoara,
1997, p. 164.
7
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cât se poate de pertinentă. Dacă vom desface această poezie, vom
decela două paliere ale ei:
1. poezia percepută ca o religie, adică ca o activitate pur
noetică a omului prin care, legat de Dumnezeu, intră în
sfera sacrului;
2. poezia percepută ca o religie în care omul nu mai crede.
Poetul este melancolic întrucât el este situat între două
limite: istorică şi ontologică. Din perspectivă istorică, poetul se
străduieşte să refacă legătura cu acel illo tempore arhetipal, esoteric,
iar, din perspectivă ontologică, el vrea să restabilească în mod
sacrificial puntea dintre sacru şi profan. Cum bine remarca
Bădiliţă „tocmai despre o de-sacralizare a poeziei ne vorbeşte
Eminescu în Epigonii" 8•
De aceea, Eminescu este mai aproape de modul de gândire
gnostic decât de cel creştin. Pentru gnostici, Hristos se întrupa în
fiecare tip de creştin care trăia în acord cu Evanghelia. Gnosticii
rămân mutatis mutandi creştini idealişti sau creştini melancolici.
Melancolia eminesciană este legată la modul cel mai intim „de
neputinţa de a accepta întruparea ca fapt istoric, real; ea este legată
de nostalgia poetului-intercesor, a poetului vizionar, trăitor în
intervalul dintre cele două lumi; dintre cele două nivele de
realitate, unul sacru, celălalt profan" 9 •
Analizat din punct de vedere semantic, se poate distinge în
planul de profunzime al gândirii eminesciene o răsfrângere a
tradiţiei culturale patristice. Vom lua ca exemplu cuvântul veac
care, la Eminescu, are o dimensiune temporală, aflată în
contrapondere cu Eternul. Ne vom circumscrie practica examinării
la cuvântul veac şi la derivatul său vecinicie.
Poetul îi păstrează cuvântului multe dintre valorile lingvistice
pe care tradiţia limbajului filosofico-mistic le-a adunat în cuvântul
AION. La Platon, conceptul în discuţie implică, în Timaios, ideea de
perpetuare a timpului. Orizontul semantic al vocabulei se extinde,
îmbrăţişând noţiuni spaţiale, ajungând să se identifice cu lăcaş, lume.
În mediul misticii, are loc evoluţia de la saeculum Ia eon. Eonii pot fi
foarte bine o Entitate, o ipostază sau însăşi puterea lui DUMNEZEU,
aşa cum reiese dintr-o variantă a Luceafărului.
8
9

IBIDEM, p. 165.
IBIDEM, p. 166.
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Distincţiile

subtile pe care le regăsim în patristică unde
problema timpului şi a eternităţii se înfăţişează continuu, sunt
prezente şi la nivelul conştiinţei poetice. Ioan Damaschin, în
Dogmatica sa, vorbeşte de o serie de accepţii ale noţiunii veac,
noţiune ce dă naştere unei adevărate hermeneutici.
„Trebuie să se ştie că numele de veac are multe sensuri, căci
înseamnă multe lucruri. Veac se numeşte şi viaţa unui om ... ; veac se
numeşte şi timpul de o mie de ani. Iarăşi se numeşte veacul ce va să
vie, cel fără de sfârşit, după înviere. Se numeşte iarăşi nu timpul, nici
o parte din timp, care se măsoară cu mişcarea şi drumul soarelui,
adică cel format din zile şi nopţi, ci un fel de mişcare şi un interval de
timp care merg împreună cu cele veşnice( ... )"10 •
Putem afirma că valoarea esenţială a cuvântului veac
oscilează între devenire - sensul heraclitean - şi o durată-veşnicie
caracterizată de permanenţă - sensul platonician al lui AION: o
durată pe care Produs ar numi-o eternitate după timp, pentru că
se interpune între timpul naşterii şi eternitatea ontică.
Să încercăm să propunem un alt sens în care vecinicie nu
semnifică eternitatea Absolutului, ci are valoarea unei durate care
trebuie consumată înainte ca sufletele să ajungă în lăcaşul sideral.
Traducerea poate varia între „sfârşit al unui ciclu individual" şi
„împlinire a ciclurilor cosmice".
În Revedere, cuvântul vreme este utilizat cu valoarea lui
abstractă, adică de eternitate a devenirii cosmice, opus cuvântului
veac, în sensul de timp care se condensează într-un fel de „eternitate temporală". Desigur, toate acestea nu constituie AION-ul:
„absolută autosuficenţă", conform definiţiei lui Pseudo-Dionisie,
definiţie pe care o cităm, întrucât se pliază acelei filosofii a fiinţei
derivate de la Platon, ea pare apropiată de sentimentul
eminescian. După ce a proclamat că DUMNEZEU nu este numai
autorul timpului şi al eonului, Dionisie scrie: „et sicut dicebamus
de eo qui est, esse aevum ipsius per se esse" 11 •
Dar pentru a înţelege în adânca lui splendoare cuvântul prin
care Eminescu ne descrie Eternul, se cuvine să apelăm la Sf. Maxim
Mărturisitorul. AION-ul este ceva care transcende devenirea şi
10

Ioan DAMASCHIN, Dogmatica, traducere D. FECIORU, ediţia a II-a,
Cartea Românească, Bucureşti, 1943, p. 77.
11
PSEUDO-DIONISIE, D.N. (Despre Numele Divine), cap.VI, în P. Gr., III,
col.885A. Apud Rosa del CONTE, Op. cit., p. 105.
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durata, timpul şi veşnicia eonilor. Cei care îl ating vor fi eliberaţi de
orice patimă şi chiar de acea „patimă trufaşă a reîntoarcerii": „ab
omne penitus motu ac incitatione in DEUS inciderint" 12•
Această demonstraţie de ordin semantic pe care am
schiţat-o vine să certifice faptul că în structura mentală
eminesciană şi, implicit, în laboratorul intern de creaţie există
multe inflexiuni din gândirea fecundă patristică.
Referitor la Luceafărul în care aventura exegetică
interbelică vedea o substanţă creştină, este cazul să lămurim
câteva aspecte fundamentale. Este drept că Eminescu îl numeşte
într-un catren pe Hyperion „tânăr voevod", dar nu se poate
funda o interpretare serioasă pe folosirea unei sintagme, mai ales
că, în limba veche, nu numai arhanghelii erau numiţi „sfinţi
voevozi", ci şi diavolul însuşi.
Un vechi Hronograf vorbeşte, la un moment dat, despre toţi
acei care au căzut din cer cu acel voevod, care a devenit „diavol
întunecat".
În jurul Luceafărului s-a delirat îndelung, invocându-se cele
mai diverse motive şi teme mitice sau filosofice. Eminescu,
probabil, se putuse gândi tangenţial, cum rezultă din câteva
variante, la Buddha, Platon, Orfeu, dar niciodată la o figură din
sfera creştinismului. lnţelesul esenţial pe care a vrut să-l imprime
poemului îl mărturiseşte el însuşi într-o arhicunoscută epistolă
care nu mai trebuie să fie discutată sau măcar citată.
În orice caz, nu un poet esenţialmente creştin l-ar fi numit
pe Arhanghelul Mihail Luceafăr - numele popular românesc al lui
Lucifer -, punându-l să tânjească după dragostea profană şi să
ceară dezlegare de „greul negrei vecinicii".
În folclorul răsăritean, încă viu pe vremea lui Eminescu, a
supravieţUit acel „creştinism cosmic" de care amintea Mircea Eliade,
trăit mai organic decât creştinismul în forma sa conciliară,
bisericească. Religia se amestecă cu folclorul şi cu istoria, totul într-o
sinteză conservatoare, pe care poetul a resimţit-o ca un fel de mistică
ortodoxă; respectul pe care şi-l impune Eminescu faţă de Ecclesia
reprezintă doar o componentă a respectului său faţă de Predanie.
Eminescu se defineşte explicit prin versul devenit deja un
topos: „Eu rămân ce-am fost, romantic"(Eu nu cred nici în Iehova),
A

12

Maxim MĂRTURISITORUL, Centuriile gnostice, P. Gr., col.1166 B.

Apud Rosa del CONTE, Op. cit., p. 105.

105
https://biblioteca-digitala.ro

vers ce trimite nu numai la modul literar, ci şi la un adevărat
Weltanschauung. Este, înainte de toate, o întruchipare majoră a
omului romantic, cu virtuţile, dar şi cu limitele sale. Regăsim în
el paseismul romantic, evaziunea în exotic, „pesimismul
superior", „religiozitatea fără religie", dar şi fantezia şi onirismul
lăsate în voia lor.
Nichifor Crainic, încercând să dea un răspuns la dilema
privitoare la raportul dintre poet şi creştinism, ajunge la o
concluzie pertinentă, şi anume aceea că se poate vorbi la poetul
român de un deism camuflat într-un teism specific: „cum însă
între Creator şi creatură, Eminescu nu vede continuitatea unui
raport spiritual, teismul său este mai degrabă un deism, doctrină
care afirmă că DUMNEZEU a creat lumea, dar a părăsit-o să se
conducă după bunul ei plac. Unei asemenea credinţe, doctrina
nu-i lipseşte; dar ceea ce-i lipseşte este speranţa şi dragostea" 13•
Cunoaşterea apofatică eminesciană, aceea de negare în sens
ontologic, marchează, de fapt, neputinţa inteligenţei umane logice
în faţa lui DUMNEZEU, care rămâne dincolo de marginile ei.
Precum Dionisie Areopagitul şi misticul german Meister
Eckhart, Eminescu pune acest nimic la hotarul suprem al cunoaşterii.
Este o cunoaştere smerită a imposibilităţii poetului de a cunoaşte
divinitatea, şi un omagiu adus fiinţei sale supraraţionale.
Imaginea christică nu constituie decât o proiecţie a eului
poetic, o. sublimare a „diferenţialei divine". Studiul imagologiei
christice în planul poeticii/poieticii eminesciene permite
hermeneutului decelarea acelui nucleu germinativ al laboratorului
intern de creaţie, generator de profunzime simbolică. Imago Christi
devine un motiv deloc neglijabil pentru specialiştii preocupaţi de
un alt mod de interpretare a actului poetic eminescian, îndeosebi
cei care încearcă o re-valorizare a operei poetului român din
perspectiva antropologiei Imaginarului.
Ancorat adânc în „dimensiunea românească a existenţei"
(Mircea Vulcănescu), Eminescu se integrează deplin modelului
deist ce aruncă o punte de lumină peste oceanul negrei fiinţe.
Geniul său artistic poate sau nu să se nuntească cu creştinismul,
aceasta stând în „căderea" şi libertatea lui.

13
Nichifor CRAINIC, „Mihai Eminescu", în Gândirea, serie nouă, anul
II, nr.1/1993, p. 10.
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Andrei TIMOTIN

Vedenia monahului Teodosie de la Neamţ:
un text eshatologic românesc de la sfârşitul
secolului al XVIII-iea
În a doua jumătate a secolului al XVIII-iea, în cadrul
curentului de reînnoire a vieţii monastice iniţiat de stareţul Paisie
Velicikovski, la mănăstirile Dragomirna, Secu şi Neamţ s-au
realizat, în afara operei de transpunere în limbile română şi
slavonă a scrierilor patristice care vor sta la baza Filocaliei greceşti
tipărite la Veneţia în 17831, şi traducerea, respectiv copierea
câtorva dintre textele eshatologice bizantine şi postbizantine care
au circulat în manuscrisele româneşti2.
În acest context se înscrie redactarea la mănăstirea Neamţ,
la sfârşitul secolului al XVIII-lea, a unui text eshatologic, Vedenia
monahului Teodosie de la Neam/, singurul text original de acest gen
redactat în limba română cunoscut până în prezent. Cea mai
veche versiune cunoscută a textului se află într-un manuscris
copiat la Mănăstirea Neamţ în anul 1849 de monahul Mateiu
Munteanul şi înregistrat în Biblioteca Academiei Române sub
Despre traducerile româneşti din literatura patristică şi filocalică, vezi
mai ales N. A. URSU, „Şcoala de traducători români din obştea stareţului Paisie
de la Mănăstirile Dragomirna, Secu şi Neamţ", Teologie şi Viafit, (serie nouă a
M.M.S.), 4, 11-12, 1994, pp. 58-83. Un inventar al manuscriselor de la Neamţu a
fost realizat de D. FECIORU, „Manuscrisele de la Neamţu. Traduceri din Sfinţii
Părinţi şi din scriitorii bisericeşti", ST, seria a II-a, 4, 7-8, 1952, pp. 459-487, care
a publicat şi catalogul manuscriselor care se aflau în biblioteca Mănăstirii
Neamţ în primele decenii ale secolului al XIX-lea: „Un catalog vechi de
manuscrise şi cărţi al bibliotecii Mânăstirii Neamţului", BOR, 59, 7-8, 1941,
pp. 414-443..
2
Vezi Andrei TIMOTIN, « La litterature eschatologique byzantine et
post-byzantine dans Ies manuscrits roumains », RESEE, 40, 1-4, 2002, sub tipar.
1

107
https://biblioteca-digitala.ro

cota 4701 3: Istorie pentru vedeniia ce au văzut pentru mănăstirea
Neamţului

un părinte, anume Teodosie, dintru aceeaşi mănăstire, la
leat 1797, în luna lui dechemvrie, după moartea cuviosului
arhimandritului şi stareţului Paisie sfinţilor monastiri Neamţului şi
Secului, cu trei ani mai pe urmă.
O altă versiune a textului, fragmentară, se află în mss. 154
din biblioteca Mănăstirii Neamţ, integrată în cadrul Vieţii lui Paisie
compilate de arhimandritul Augustin Braha în colaborare cu
arhimandritul Gherasim Miron între anii 1852 şi 18564 • Această
versiune a fost publicată recent de către diac. Ioan Ivan ca anexă a
textului Vieţii lui Paisie redactate de cei doi autori5, textul editat
fiind însă modernizat, prezentând multe omisiuni, inserţii şi alte
6
inadvertenţe în raport cu cel aflat în manuscris • Textul Vieţii lui
Paisie alcătuit de Augustin Braha şi Gherasim Miron îmbină datele
cuprinse în Vieţile lui Paisie redactate în prima jumătate a secolului
al XIX-lea de Isaac Dascălul, Grigorie Dascălul, schimonahul
Vezi însemnarea de pe mss. rom. BAR 4701, f. 19': „Am scris această
vedenie la anul 1849, octovrie 12, de pe a părintelui Ghenadie şi o preascriseiu
cu, Matciu monahul Mw1teanul". Însemnarea este reprodusă şi în Gabriel
ŞTREMPEL, Catalogul manuscriselor româneşti din Biblioteca Academiei Române, IV,
Bucureşti, 1992, pp. 93-94. El redactează de asemenea la Mănăstirea Neamt un
alt miscelaneu în anul 1837, aflat în Biblioteca Academiei Române sub cota 1852,
cuprinzând Prorocia sfântului Metodie al Patarelor şi pravile călugăreşti (vezi
Gabriel ŞTREMPEL, Catalogul, II, Bucureşti, 1983, pp. 81-82).
4
Mss. 154 din biblioteca Mănăstirii Neamţ, ff. 158'/17-162'/5.
Manuscrisul cuprinde: fnainte cuvântare cătră tot pravoslavnicul cetitoriu (ff. 1'I
1-3' /17; filele 3 şi 4 sunt inversate), Istorie pentru sfânta Monastire a Neamţului (ff.
3v /1-44''/ 12), Istorie pentru sfânta Monastire a Secului (f. 45' /1-69v /12) şi Viiaţa
părinelui stareţului Paisie (ff. 70' I 1-193v I 4).
5
Viaţa Cuviosului Paisie de la Neamţ, editie îngrijită de diac. prof. Ioan
IV AN, Iaşi, 1997, pp. 112-116, anexa a III-a. Textul a fost redactat iniţial în
vederea tipăririi, însă manuscrisul nu a fost niciodată publicat. Doar o scurtă
istorie a mănăstirilor Neamţ şi Secu, rezumată după cele două istorii cuprinse în
manuscrisul 154, a fost tipărită la Neamţ în anul 1857 (vezi IBIDEM, p. xii).
6
Semnalăm câteva dintre aceste inadvertenţe între textul editat de diac.
Ioan Ivan şi cel din mss. 154 din biblioteca mănăstirii Neamţ: „barba mică şi
spălăcită" în loc de „barba mică ca a lui Cazlar Agasi" (f. 158v), „înfricoşat" în
loc de „întunecat" (f. 158'), „bătută ca fierul" în loc de „fier bătut" (f. 158"),
„poli" în loc de „polc" (f. 159'), „neînţeles" în loc de „turcesc" (f. 159v), omis „în
loc de biciu ţinea un şarpe" (f. 159"), omis „Bimbaşa" (f. 160') etc.
3
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Mitrofan şi schimonahul Platon7 • La sfârşitul textului, între filele
157"-193v, autorii au adăugat o scurtă istorie a stareţilor mănăstirii
Neamţ, începând cu Sofronie şi sfârşind cu Gherasim Miron,
utilizând de asemenea izvoarele aflate în biblioteca mănăstirii. În
acest cadru, perioada stăreţiei lui Sofronie este înfăţişată prin
intermediul Vedeniei monahului Teodosie, al cărei început şi sfârşit
autorii le prelucrează în vederea inserării logice a textului în
istoria stareţilor de la Neamţ8 •
7

Textul Vie/ii lui Paisie din ms. 154, identificat de arhim. Ciprian Zaharia,
a fost pentru prima dată publicat de Dan ZAMFIRESCU, „Isaac Dascălul.
Biografie inedită a stareţului Paisie cel Mare", Revista Funda/iei Drăgan, 3-4, 1987,
pp. 470-554, unde această biografie este considerată un plagiat după biografia
realizată de Isaac Dascălul. Această opinie a fost contestată de diac. Ioan Ivan în
Via/a Cuviosului Paisie (vezi p. xxvii), care consideră că Augustin Braha şi
Gherasim Miron au folosit, în afara Vie/ii lui Isaac Dascălul, astăzi pierdută, şi
biografiile întocmite de monahii Mitrofan, Grigorie Dascălul şi Platon. Via/a lui
Grigorie Dascălul a fost tipărită la Neamţ în 1817, şi reeditată, însoţită de note şi
comentarii de Dan ZAMFIRESCU, Paisianismul, un moment românesc în istoria
spiritualităfii europene, Bucureşti, 1996, pp. 117-141. Via/a lui Platon a fost tipărită
în dublă ediţie, slavonă şi românească, în anul 1836, la Neamţ şi republicată de
Gheorghe RACOVEANU, Via/a şi nevoinfele fericitului Paisie, Râmnicu Vâlcea,
1935. Viaţa lui Mitrofan, redactată în slavonă, a fost editată în 1986 după
manuscrisul 153 din biblioteca Mănăstirii Neamţ, de A E. N. TACHIAOS, The

Revival of Byzantine Mysticism among Slavs and Romanians in the XVIII"' Century.
Texts re/ating to the Life and Activity of Paisy Velichkovsky (1722-1794), Thessaloniki,
1986, pp. 95-150. O traducere românească a acestei ediţii în Cuviosul PAISIE de la
Neamţ, Autobiografia unui „stare{" urmată de Viaţa „stareţului" Paisie scrisă de
monahul Mitro/an, ediţie îngrijită de diac. Ioan I. ICĂ jr., Sibiu, 1996, pp. 189-291
(PAISIE, Autobiografia). În general, pentru problemele ridicate de biografiile lui

Paisie, vezi P. Elia CITTERO, „Un „stareţ" şi „autobiografia" lui. Introducere", în
PAISIE, Autobiografia, pp. 45-52.
8
Versiunea aflată în mss. 154 din biblioteca Mănăstirii Neamţ începe
după cum urmează: „Iară întru al treilea an al stăreţiei sale (i.e. a lui Sofronie)
s-au întâmplat oareşicăruia părinte, anume Teodosie, acest fealiu de vedeanie:
că întru o zi, după ce au ieşit de la cântarea utrenii<i>, s-au culcat să se
odihnească puţin î ... ş" (f. 158'), fiind omisă astfel introducerea existentă în mss.
rom. BAR 4701 (f. 1'). De asemenea, la sfârşitul textului, în ms. 154 de la Neamţ
este omisă fraza: „Aceste puţine din cele multe ce au vorbit monahul cu
diavolul acela arătat în chip de cneaz. Sfârşit." (mss. rom. BAR 4701, f. 18v),
fiind înlocuită cu o alta, pentru a încheia logic capitolul dedicat stareţului
Sofronie şi pentru a-l introduce pe cel despre stareţul Doratei: „Deci stareţului
Sofronie, la al şaselea an al stăreţiei sale, din pricina bătrâneţelor, slăbindu-i
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Având ca model istoria compilată de Augustin Braha şi
Gherasim Miron, ieromonahul Andronic va redacta în 1876, în
volumul al patrulea din Istoria mănăstirii Neamţului, o Istorie pentru
toţi părinţii stareţi

carii au ocârmuit soborul din sfintele monastiri
Neamţul şi Secul după mutarea cătră Domnul a preacuviosului
părintelui nostru stareţului Paisie Velicikovski şi pentru toată averea
hărăzită soborului sfinţiei sale9 • În capitolul dedicat stareţului
Sofronie în cadrul acestei istorii, Andronic a inserat, după modelul
mai sus amintit, textul Vedeniei monahului Teodosie de la Neamţ •
Cea din urmă versiune cunoscută a textului a fost copiată în
anul 1913 la mănăstirea Prodromul de la Muntele Athos 11 •
Textul Vedeniei monahului Teodosie de la Neamţ, compoziţie
unică în cadrul genului literaturii eshatologice, înfăţişează
convorbirea pe care, la trei ani de la moartea lui Paisie, un călugăr
bătrân din obştea staretului, Teodosie, o poartă, în „vedenia
10

vedearile ochilor şi CW1oscând el cum că să face sminteală soborului orbiciunea
lui, au dat paretesis de stăreţie, iară soborul au ales şi au pus pre părintele
Doroteiu stareţ" (mss. 154 din biblioteca mănăstirii Neamţ, f. 162').
9
Vezi mss. rom. BAR 1270, vol. IV, f. 2'.
10
IBIDEM, f. 10' /22-13v /25. Textul inserat de Andronic începe după
cum urmează: Era în sfânta monastirea Neamţului un cuvios părinte, anume
Teodosie. Deci acestuia, întru al treilea an al stăreţiei părintelui Sofronie i s-au
arătat acest fealiu de vedenie" (f. 10'), fiind omisă astfel introducerea existentă
în mss. rom. BAR 4701 (f. 1'). De asemenea, atât la sfârşitul textului lui
Andronic, cât şi în istoria lui Braha şi Miron, este omisă fraza: Aceste puţine
din cele multe ce au vorbit monahul cu diavolul acela arătat în chip de cneaz.
Sfârşit." (mss. rom. BAR 4701, f. 18v), fiind înlocuită cu o alta, pentru a încheia
logic capitolul dedicat stareţului Sofronie şi pentru a-l introduce pe cel despre
stareţul Doratei: „Blagoslovitului stareţ Sofronie, întru al şaselea an al stăreţiei
sale, din pricina bătrâneatelor, slăbindu-i vederile ochilor şi CW1oscând el cum
că să face sminteală vieţuirii sobornicilor orbiciunea lui, au luat pareates de
stăreţie, iară soborul au ales şi au pus pre părintele Doroteiu stareţ" (mss. rom.
BAR 1270, f. 15v).
11
Vezi arhim. Veniamin MICLE, Manuscrisele româneşti de la Prodromul
(Muntele Athos), Mănăstirea Bistriţa - Eparhia Rânmicului, 1999, p. 298. Textul se
află într-un manuscris din biblioteca mănăstirii înregistrat sub cota 173, între
filele 70v-79': Istorie pentru videnia ce au văzut un părinte anume Teodosie din sfânta
11

11

Monastire Neam/ul în anul mântuirii 1791, în luna dechemvrie, pentru aceaiaşi
monastire, după adormirea Preacuviosului Paisie, stare/ul şi arhimandritul sfintelor
monastiri Neamţul şi Secul, cu trei ani mai pre urmă.
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visului", cu un diavol. Silit de arhanghelul Mihail, diavolul îi
împărtăşeşte monahului tainele războiului nevăzut pe care îl duce
de aproape treizeci de ani împotriva călugărilor din mănăstirile
Secu şi Neamţ. Dialogul constituie o critică transparentă a
decăderii vieţii monastice în obştea lui Paisie după moartea
stareţului, rezultat, în opinia autorului, al concesiilor făcute de
succesorul lui Paisie, stareţul Sofronie. Dialogul este de asemenea
un prilej pentru relatarea pe scurt a biografiei lui Paisie şi pentru a
face referinţă la opera de traducere a textelor Părinţilor Bisericii
realizate sub supravegherea sa. Sfârşitul textului cuprinde
prevestiri privitoare la agonia vieţii monahale şi la sfârşitul
activităţii cărturăreşti în cele două mănăstiri, Secu şi Neamţ,
precum şi îndemnul adresat călugărului, trezit din viziune, de a
vesti monahilor, spre întărire, cele auzite.
Vedenia monahului Teodosie de la Neamţ prezintă mai multe
trăsături comune care o înrudesc cu alte scrieri eshatologice
bizantine sau postbizantine care au circulat în copii manuscrise
româneşti începând cu sfârşitul secolului al XVII-lea până în a
doua jumătate a secolului al XIX-lea. Împletirea scenariului istoric
cu cel eshatologic, influenţa directă a iconografiei, elementele
comune credinţelor şi cărţilor populare, precum şi caracterul oral
al limbii textelor sunt câteva dintre trăsăturile care caracterizează
deopotrivă scrierile eshatologice de origine bizantină şi textul
redactat la Mănăstirea Neamţ la sfârşitul secolului al XVIII-lea 12 •
Între aceste trăsături, influenţa iconografiei, respectiv a temei
iconografice a Judecăţii de Apoi, asupra scrierilor eshatologice este
cu siguranţă una dintre cele mai remarcabile.
Astfel, în textul Vedeniei monahului Teodosie, descrierea
înfăţişării diavolului prezintă mai multe trăsături comune cu cele
care se pot observa, în pofida degradării la care a fost supusă
12

Vezi Andrei TIMOTIN, « La Vision de kir Daniil dans Ies manuscrits
de la Bibliotheque de I' Academie Roumaine», Archaevs, 4, 3, 2000, pp. 187-212;
IDEM, « Croyances et visions eschatologiques dans le Sud-Est de l'Europe.
Introduction », Archaevs, 4, 4, 2000, pp. 227-236; Scrieri eshatologice postbizantine:
Vedenia Sofianei, Vedenia lui chir Daniil, studiu introductiv, edil;i.e şi glosar
Andrei TIMOTIN şi Emanuela TIMOTIN, în Cele mai vechi citrJi populare în
literatura româM, voi. VI, Bucureşti, 2002, în curs de apariţie.
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această secvenţă,

în cadrul complexului iconografic al Judecăfii de
Apoi de pe pereţii exteriori ai mănăstirilor bucovinene 13 • Urechile
„lungi şi ascuţite ca de măgariu", „nasul mare şi nările foarte
largi", ochii roşii, „sângeraţi", „barba mică" şi brâul asemenea
unui „şarpe de cei de Indiia, carii ca săgeata trece prin om" mai
pot fi încă privite, de pildă, în complexul iconografic al Judecăfii de
Apoi din pridvorul mănăstirii Suceviţa. Ceafa de „fier bătut" şi
umerii „de oţel ca năcovalul" pot fi lesne asociate nuanţei gri,
amintind culoarea oţelului, în care este pictată figura diavolului în
cadrul complexului Judecăfii de Apoi. De asemenea, „scaunul", pe
care este aşezat diavolul, asociat unui tigru, poate fi o confuzie a
autorului, care a asociat leviatanul, pe care este aşezat diavolul,
tigrului, un animal a cărui înfăţişare, foarte probabil, nu o
cunoştea, aşa cum o dovedeşte glosa „o hiară ce aşa să numeşte".
În sfârşit cele „patru coarne ca de capră, doă înainte, strâmbe, şi
doă înapoi" ne întâmpină într-un alt complex iconografic al
Judecăfii de Apoi, cel de pe peretele sudic al Voroneţului.
Influenţa temei iconografice a Judecăfii de Apoi este evidentă
şi în alte texte eshatologice bizantine şi postbizantine, precum
Vedenia Sofianei, Vedenia lui Cosma monahul, Vedenia lui Grigorie sau

Vedenia lui Nifon 14 •
În Vedenia monahului Teodosie, aceste trăsături, care
corespund influenţei directe a iconografiei, sunt completate însă
într-un mod baroc cu o serie de detalii rezultate din plasarea
scenariului într-un context istoric bine determinat. Astfel, diavolul
apare înfăţişat în chipul unui „căpitan de oaste", înarmat cu sabie,
înconjurat de „mulţime de ofiţiri" şi îmbrăcat cu „haine nemţeşti".
Ambivalenţa între războiul văzut şi cel nevăzut este evidentă în
această descriere. Conflictul ruso-turc din anii 1768-1774, în urma
Această reprezentare iconografică a diavolului din compexul Judecăţii
de Apoi are multe note comune cu imaginea diavolului aşa cum o întâlnim în
credinţele populare. Vezi în această privinţă mai ales I. A. CANDREA, Folclor!fl
medical român comparat, Iaşi, 21999, în special pp. 143-146; Elena NICULIŢA
VORONCA, Datinele şi credinţele poporului român, Cernăuţi, 1903, voi. I, pp. 18,
465-471, 1218; I. Gh. EANA, Diavolul în folclorul românesc, Oradea, 1939, pp. 15,
29. Pentru alte referinţe, vezi o bibliografie la I. TALOŞ, Gândirea magicoreligioasă la români. Dicţionar, Bucureşti, 2001, p. 50.
14
Vezi Scrieri eshatologice postbizantine, pp. 19-23.
13
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căruia

Bucovina a fost ocupată de austrieci, iar obştea lui Paisie
15
strămutată de la Dragomirna la Secu , precum şi cel ulterior, din
anii 1789-1792, în decursul căruia Moldova a fost ocupată de
armata ţaristă condusă de mareşalul Potemkin16, era încă prezent
în memoria monahilor din obştea lui Paisie, aşa cum o dovedeşte,
de pildă, şi biografia lui Paisie întocmită de schimonahul Mitrofan,
contemporan al acestor evenimente, pentru care „nemţii"
reprezentau în mod explicit uneltele diavolului17.
De altminteri, în această perioadă, implicaţiile politice nu
vor lipsi din istoria celor două mănăstiri. In timpul ocupaţiei
ruseşti, în 1790, la insistenţele mareşalului Potemkin, Paisie este
numit arhimandrit de către arhiepiscopul de Poltava, Amvrozie
Serebrenikov 18 • Se pare că moartea sa că a găsit un ecou
neaşteptat la împărăteasa Ecaterina a II-a a Rusiei, care va trimite
15

Mărturii directe ale strămutării obştii lui Paisie de la Dragomirna la
Secu în urma anexării Bucovinei de către Imperiul Habsburgic se află biografiile
lui Paisie întocmite de Mitrofan (vezi PAISIE, Autobiografia, pp. 224-227), de
Grigorie Dascălul (vezi Dan ZAMFIRESCU, Paisianismul, pp. 127-129) şi de
Augustin Braha şi Gherasim Miron (vezi în Via/a Cuviosului Paisie, p. 48-50).
Despre contextul politic al conflictului ruso-turc din anii 1768-1774, vezi mai
ales G. BEZVICONI, Contribujii la istoria relaţiilor româno-ruse, Bucureşti, 1962,
pp. 148-165.
16
O mărturie directă asupra contextului în care s-a produs strămutarea
unei părţi a obştii lui Paisie de la Secu la Neamţ se află în scrisoarea stareţului către
voievodul Constantin Moruzi din 1779, reprodusă de Valentina Pelin în Sfântul
PAISIE de la Neamţ, Cuvinte şi scrisori duhovniceşti, Chişinău, II, 1999, pp. 181-185
(PAISIE, Cuvinte şi scrisori). Vezi de asemenea biografiile lui Paisie întocmite de
Mitrofan (în Paisie, Autobiografia, pp. 227-242, cu referinţe şi la biografia lui Platon în
sinoptic), biografia lui Grigorie Dascălul (vezi Dan ZAMFIRESCU, Paisianismul,
pp. 129-131) şi de Augustin Braha şi Gherasim Miron (vezi Viaja Cuviosului Paisie,
pp. 50-53). Despre contextul politic al conflictului ruso-turc din anii 1787-1792, vezi
G. BEZVICONI, Op. cit., pp. 165-171.
17
Vezi textul lui Mitrofan în PAI SIE, Autobiografia, p. 259: „ Vai de
nenorocirea noastră! O, ce a făcut pizma vrăjmaşului! Nu în zadar a răcnit
diavolul noaptea din stâlpul turnului dinspre răsărit, chinuit de pizmă şi
căutând surparea vieţuirii noastre acolo. Fiindcă, cu îngăduinţa lui Dumnezeu,
vrăjmaşul a reuşit acest lucru, găsindu-şi uneltele în nemţi".
18
Vezi Viaja Cuviosului Paisie, p. 66 şi PAISIE, Autobiografia, p. 257 n. 95,
pentru referinţele sinoptice la biografiile întocmite de Platon şi Grigorie
Dascălul.
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19
11 multă milostenie" la mănăstirile Dragomirna, Secu şi Neamţ şi
la care, potrivit mărturiei cronicii compilate de Augustin Braha şi
Gherasim Miron, succesorul său, Sofronie, va avea mare trecere 20 •
În acest climat, tensiunile dintre monahii slavi şi români se vor
adânci, iar în momentul retragerii trupelor ruseşti din Moldova,
în anul 1812, o dată cu revenirea lui Veniamin Costachi în
scaunul de mitropolit, va fi ales stareţ un ieromonah român din
Transilvania, Silvestru, întrerupând o lungă succesiune de stareţi
de origine ucraineană 21 •
Rezumatul biografiei lui Paisie pe care îl cuprinde dialogul
subîntinde perioada cuprinsă între stabilirea stareţului în chilia
sfântului Constantin, dependentă de mănăstirea Pantocratorul de
la Muntele Athos, şi strămutarea obştii sale de la Secu la Neamţ.
Această scurtă recapitulare corespunde cu istoria cunoscută din
scrisorile lui Paisie şi din biografiile întocmite de ucenicii săi:
mutarea în 1850 de la Kyparis în chilia sfântului Constantin din
pricina înmulţirii numărului monahilor, acolo unde este hirotonit
preot de episcopul Grigorie Râşca în 1758, şi strămutarea, în urma
creşterii continue a comunităţii, în schitul sfântului Proroc Ilie;
încercarea de a dobândi mănăstirea atonită Simonospetra şi

Vezi Viaja Cuviosului Paisie, p. 87: „Deci auzind de mutarea cătră
Domnul a preafericitului şi marea împărăteasă a toatei Rossii, Ecaterina a doao,
foarte mult s-au întristat pentru că foarte îl iubea şi multă milostenie i-au trimis în
monastirea Dragomirna, în monastirea Secului şi aicea în monastirea Neamţului,
veşminte, sfeşnice şi altele". Potrivit Istoriei sfintelor monastiri Neamjul şi Secul a
monahului Andronic, tradiţia daniior ruseşti pentru Mănăstirea Neamt va
continua pe durata Regulamentului Organic, când în timpul stăreţiei lui
Dometian, în anul 1830, generalul Kisseleff va dărui soborului zece mii de lei, iar
lui Dometian o cruce de aur, generalul Vioski două mii de lei, iar consulul rus din
Iaşi, Ghoerghie Timkovski, patru sute de lei şi „doaoă perdeale pentru icoana
făcătoare de minuni" (vezi mss. rom. BAR 2170, IV, f. 48').
20
Vezi mss. 154 din biblioteca Mănăstirii Neamt f. 157": „Acesta au fost
cu neamul malorossian şi avea mare cinste la împărăteasa Ecaterina a dooa".
Informaţia este preluată în partea a IV-a a Istoriei lui Andronic în mss. rom. BAR
2170, IV, f. 8v şi în Istoriea despre fondarea monastirilor Neamjul şi Secul din Romania
redactată între 1856 şi 1860, aflată în mss. 161 din biblioteca Mănăstirii Neamţ
(vezi f. 47r).
21
Despre contextul numirii stareţului Silvestru cu sprijinul mitropolitului Veniamin Costachi, vezi Istoria lui Andronic, în mss. rom. BAR 2170, IV,
f. 25v şi Nicolae IORGA, Istoria bisericii româneşti şi a viejii religioase a românilor,
ed. a II-a, II, Bucureşti, 1930, pp. 403-404.
19
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mutarea obştii, în urma eşecului acestei tentative, în Moldova, la
Dragomirna, în septembrie 1763, cu sprijinul mitropolitului
Gavriil Callimachi şi al voievodului Grigorie Callimachi;
refugierea la mănăstirea Secu în octombrie 1775 în urma înglobării
Bucovinei în Imperiul Habsburgic şi, în sfârşit, mutarea obştii la
Neamţ în august 1779, din porunca voievodului Constantin
Moruzi, cumulând astfel administrarea ambelor mănăstiri 22 •
Nota distinctă a acestui rezumat al traseului urmat de
Paisie, în comparaţie cu biografiile redactate la mănăstirea Neamţ
în secolul al XIX-lea, o reprezintă aprecierea negativă a
strămutărilor succesive ale lui Paisie, culminând cu părăsirea
mănăstirilor Dragomirna şi Secu şi stabilirea la Neamţ, înfăţişate
drept o lucrare a diavolului:
„Eu încă de la Sfântagura, de când şădea stareţul
Paisie în mănăstirea Pandocratului, la chiliia sfântului
Constandin, de atuncea sânt rânduit ca să-i dau războiu
în toată viiaţa lui. Şi fiindcă şădea acolo cu linişte, am
rădicat eu pe oariicarii cu chip de râvnă, ca să vie la
călugărie, carii avea şi sirmea din destul şi l-am
îndemnat să-şi facă mănăstire la Prorocul Ilie şi cu
multe griji l-am încărcat şi văzând că şi acolo şăzând ne
arde luminile ochilor am îndemnat pe lăcuitori ca să le
dea o mănăstire împărătească şi acolo puţin nu căzuse
în unghiile meale, iară Hristos al lor ajutându-le, am
rămas biruit, însă după aceia găsind vreme cu priilej,
· i-am rădicat cu totul şi i-am adusu în Moldova la
mănăstirea Dragomirna. Şi acolo numai unul dintru ai
noştri am găsit. Deci am rădicat oştile chesariceşti şi au
cuprins cu stăpânire locul acela, iară pe stareţul l-am
gonit şi l-am adus la Secul. Şi acolo am găsit iară pe
unul de ai noştri. Deci am îndemnat pre stăpânitori ca
Vezi mai ales scrisoarea lui Paisie către părintele Theodosie,
arhimandritul Sihăstriei Sofroniev în PAISIE, Cuvinte şi scrisori, I, 1998, pp. 3564 şi scrisoarea lui Paisie către mitropolitul Moldovei, Gavriil Callimachi, în
volumul al Ii-lea (1999, pp. 87-93). Pentru biografii, vezi cronica lui Augustin
Braha în Viaţa Cuviosului Paisie, în special pp. 28-56, şi biografia lui Mitrofan în
PAISIE, Autobiografia, în special pp. 193-242, cu referinţe sinoptice.
22
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să

Acolo am găsit doi de
ai noştri. şi acolo unde este medeanul de războiu şi al
lor şi al nostru, pre mulţi am câştigat" 23 •
le dea

mănăstirea Neamţului.

Demn de consemnat este faptul că atât versiunea din Viaţa
lui Paisie compilată de Augustin Braha şi Gherasim Miron, cât şi
cea din Istoria lui Andronic, omit acest fragment din text,
înlocuindu-l printr-o scurtă parafrază, care suprimă tocmai această
perspectivă negativă asupra succesiunii deplasărilor obştii:
„Eu încă de la Sfântul Munte al Atonului, de când şedea
Paisie în mănăstirea Pantocratorului, la chiliile
sfântului Constantin, de atuncea sânt rânduit ca să-i
dau războiu în toată viiaţa lui. Şi apoi au început a să
lăuda pe rând satana pentru toate necazurile câte i-au
pricinuit stareţului în Sfântul Munte Aton, în
Moldaviia, la mănăstirea Dragomirna, la mănăstirea
Secului şi aicea în mănăstirea Neamţului, unde au zis că
numai doi draci au găsit" •
stareţul

24

a neajunsurilor întâmpinate o dată cu
obştii la Secu, unde chiliile erau neîncăpătoare pentru
mulţimea monahilor, fiind necesară o trudă susţinută, vreme de
trei ani, pentru zidirea noilor chilii, se află în biografia lui Paisie
25
alcătuită de monahul Mitrofan • Scrisorile stareţului Paisie
depun apoi mărturie pentru dificultăţile mutării unei părţi a
obştii la Neamţ, pe care Paisie a refuzat atât cât i-a stat în puteri
să o ia în stăpânire, din pricina tulburărilor în viaţa obştii pe care
le prevedea, şi pe care s-a văzut în cele din urmă nevoit să o
accepte din porunca voievodului Constantin Moruzi şi a
mitropolitului Gavriil Callimachi26 • Paisie le scrie despre această
O
mutarea

mărturie directă

23

Mss. rom. BAR 4701, f. 6v-8'.
Mss. 154 din biblioteca Mănăstirii Neamt f. 159'-v. Fragmentul este preluat
în mod identic şi în Istoria lui Andronic (vezi mss. rom. BAR 1270, IV, f. 11 "'').
25
Yezi Viaja lui Paisie scrisă de Mitrofan în PAISIE, Autobiografia,
pp. 228-229.
26
Vezi scrisoarea stareţului către Constantin Moruzi în PAISIE, Cuvinte
şi scrisori, II, pp. 181-185.
24
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strămutare

celor trei ucemc1, Amvrosie, Atanasie
plecaţi în Rusia în anul 1777:

ş1

Teofan,

„Aşijderea şi mutarea noastră de la Monastirea
Dragomirnei în Secul, bucurie iară nu întristare ne-au
fost pricinuitoare, pentru că trei ani şi prin înscris, şi din
gură, am fost rugat de la preacuvioşii părinţi Evtimie
egumenul şi Nifon proegumenul, şi a celorlalţi pentru
primirea a acelei monastiri a fost în pace. Iară pentru
primirea Monastirii Neamţului nesuferită mi-a fost
întristarea sufletului meu, fiindcă aceasta era
pricinuitoare de întristare şi de scârbă şi sfinţilor părinţi
27
şi fraţi ai acelei monastiri" •
Această

„întristare şi scârbă" a stareţului nu va dura însă
decât câteva zile, până în clipa în care neliniştea şi îndoiala îl
părăsesc definitiv, iar Paisie va înălţa rugă de mulţumire „pentru o
dumnezeiască milă ca aceasta, ce s-au făcut soborului nostru, adecă
de darea a acestei sfintei Monastiri Neamţului soborului nostru, de
către toată stăpânirea spre totdeauna într-însa petrecere":
„Iară după

priveghere, când au început a să lumina de
ziuă, cu nespusă milostivire a Maicii lui Dumnezeu,
foarte dulce am adormit ca vreo două ceasuri şi foarte
mare uşurinţă s-a făcut capului meu. După aceasta
m-am dus la dumnezeiasca Liturghie am făcut
soboniceşte
moleben de mulţmnire pentru o
dumnezeiască milă ca aceasta, ce s-au făcut soborului
nostru, adecă de darea a acestei Sfintei Monastiri
Neamţului soborului nostru, de către toată stăpânirea
spre totdeauna într-însa petrecere" 28 •
Acest episod este preluat în termeni identici sau similari şi
de biografii lui Paisie din secolul al XIX-iea, Platon şi Grigorie
Scrisoarea este editată de Valenatina Pelin, după manuscrisul
românesc al duhovnicului Andronic provenit din biblioteca Mănăstirii Noul
Neamţ, în PAISIE, Cuvinte şi scrisori, I, pp. 84-98.
28
IBIDEM, p. 95.
27
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Dascălul,

precum şi în biografia compilată de Augustin Braha şi
Gherasim Miron29 • Singura excepţie de la acest canon hagiografic o
constituie biografia scrisă de schimonahul Mitrofan, contemporan
al acestor evenimente. Critic fervent al decăderii vieţii monastice a
obştii în urma părăsirii mănăstirilor Dragomirna şi Secu 30,
Mitrofan, în descrierea episodului înfăţişat anterior, omite să
specifice faptul că ruga de mulţumire înălţată de Paisie are în
vedere binecuvântarea luării în stăpânire de către obşte a
mănăstirii Neamţ, lăsând să se înţeleagă că ea este doar urmarea
înzdrăvenirii sufleteşti şi trupeşti a stareţului:
„Părăsind

biserica, s-a dus în chilia să se odihnească şi
a căzut repede în somn pentru trei ceasuri. Când s-a
trezit s-a simţit uşurat de durerea din capul său,
precum şi o înzdrăvenire în trupul său, şi mâhnirea
pierise cu totul, iar el a mulţumit cu lacrimi lui
Dumnezeu şi Preacuratei Maicii lui Dumnezeu" 31 •
Textul redactat de Mitrofan nu răspunde, de altminteri,
exigenţelor curente ale unui sinaxar, tensiunile generate de prea
desele mutări ale obştii, pe care autorul biografiei le-a împărtăşit
alături de Paisie, fiind redate cu o forţă şi o bogăţie a expresiei care
lipseşte celorlalte biografii:
„Aceasta a fost viaţa de chinuri a fericitului părintelui
nostru şi a noastră, acelora care am rămas cu el: mutări,
tulburări, griji, osteneli dincolo de puterile noastre, în
pătimiri de moarte. O, nenorociţii de noi! Prin pizma
diavolului şi din pricina păcatelor noastre am fost
alungaţi de la mănăstirea Dragomirna de nemţi sau mai
degrabă ne-am depărtat noi înşine de ea, ca credinţa
29

PLATON, Via/a lui Paisie, în PAISIE, Autobiografia, p. 238, n. 78; Via/a
lui Paisie a lui Grigorie Dascălul în Dan ZAMFIRESCU, Paisianismul, pp. 128129; Via/a cuviosului Paisie, pp. 53-54.
30
P. Elia Citterio este de părere că această particularitate a biografiei lui
Mitrofan ar fi putut să se afle şi la originea neîncredinţării ei tiparului de către
soborul de la Neamţ; vezi P. Elia CITTERO, Op. cit., p. 47.
31
MITROFAN, Via/a lui Paisie în PAISIE, Autobiografia, p. 238.
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noastră ortodoxă să

nu sufere vătămare de la erezia şi de
la stăpânirile lor lumeşti, aşa cum au suferit într-adevăr
de la eretici acele mănăstiri şi stăpâniri lumeşti şi
duhovniceşti care au rămas acolo. O, o, nădejdea deşartă
pe care o nutream! O, moartea şi rum1cirea
duhovnicească pe care am suferit-o din pricina tuturor
peregrinărilor, zarvei, pustiirii, sărăciei şi pătimirilor
sufleteşti! Ca un copac transplantat prea adeseori şi care
se ofileşte şi se usucă, aşa şi copacul soborului suferă de
pe urma transplantării şi a schimbării mănăstirilor. O,
Dragormirna, Dragomirna! Amintirea vieţii dintre
zidurile sale e dulceaţă şi mângâiere sufletelor noastre şi
poate ar fi mai bine să tăcem pentru ca inimile noastre să
nu se umple de durere din pricina pierderii tale"32 •
Concesiile făcute la Neamţ faţă de intrarea femeilor în
incinta mănăstirii, neîngăduită de aşezământul monastic de la
Dragomirna33, reprezintă pentru Mitrofan cauza principală a
neajunsurilor întâmpinate la Neamţ:
„Între tine (i.e. Dragomirna) cei ce pătimeau de pe urma
trupului aflau uşurarea patimii, căci întru tine nu era
îngăduită intrarea părţii femeieşti. Vai ce am suferit
după ce ne-am depărtat de tine! Vai nouă! Cât de mare
a fost bogăţia duhovnicească pe care am pierdut-o, cât
de mare comoară duhovnicească am fi strâns numai
dacă am fi stat înăuntrul zidurilor tale împreună cu
sfântul părintele nostru până la moartea sa, fără a mai
pleca altundeva" 34 •
32

IBIDEM, p. 258.
Vezi Aşezi1mântul în 18 puncte redactat de Paisie în anul 1763, păstrat
într-un număr mare de copii slavone şi traduceri româneşti, în PAISIE, Cuvinte
şi scrisori, II, § 5, p. 96 şi § 15, p. 102. Aşezământul a fost de asemenea publicat
după mss. rom. BAR 2119, ff. 1'-33' în Vie/ile, povă/uirile şi testamentele sfinjilor
starefi Gheorghe şi Calinic de la Cernica, ediţie îngrijită de arhim. Clement
POPESCU şi diac. Ioan I. ICĂ jr., Sibiu, 1999, § 5, p. 30 şi§ 15, pp. 36-37.
34
MITROFAN, Via/a lui Paisie în PAISIE, Autobiografia, p. 259.
33
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Fenomenul este dezaprobat de asemenea şi de autorul Vedeniei
monahului Teodosie, care îl înfăţişează drept una dintre cauzele
decadenţei vieţii monastice de la Neamţ:
„Acestea toate auzindu-le monahul de la dânsul (i.e. de
la diavol), l-au mai întrebat: «Deci ce mai şezi acum
aicea, că toate să fac dupre voia ta? Stareţul au murit,
vin din destul să aduce, copii să priimesc, muieri vin la
mănăstire, apoi ce mai zăboveşti?»" 35 •
Verdictul lui Mitrofan împotriva concesiilor impuse vieţii
monastice la mănăstirea Neamţ, prin comparaţie cu ceea ce obştea
lui Paisie cunoscuse la Dragomirna, este explicit şi autorul nu va
ezita să afirme că aceasta era şi convingerea fermă a stareţului:
„De aceea vieţuirea noastră a decăzut, aşa cum fericitul
spusese unui ieromonah străin ce a stat la noi la
Secu. Acest monah l-a întrebat: „Părinte, cum e viaţa
voastră de acum faţă de cea de la Dragomirna?" şi
întrucât fericitul iubea întotdeauna adevărul şi era
străin de minciună şi de făţărnicia slavei deşarte, a
răspuns: „E mai rea cu fiecare an şi oricât m-aş strădui
să fac e cu neputinţă să împiedic aceasta într-o măsură
oarecare.
Pricina acestui fapt
este
intrarea
neîmpiedicată a părţii femeieşti în mănăstire şi oprirea
învăţării în sobor"36 •
însuşi

Această

tonalitate critică desparte net textul lui Mitrofan de
celalte biografii ale lui Paisie şi o înrudeşte din acest punct de
vedere cu textul Vedeniei monahului Teodosie. Deosebirea esenţială
este însă ·aceea că, în vreme ce textul lui Mitrofan are în vedere
exclusiv perioada din timpul vieţii lui Paisie, Vedenia monahului
Teodosie transmută această perspectivă critică asupra perioadei
stăreţiei lui Sofronie, succesorul lui Paisie.
35
36

Mss. rom. BAR 4701, f. 15r-v.
MITROFAN, Viaja lui Paisie în PAISIE, Autobiografia, p. 260-261.
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Sofronie este numit, la cererea soborului, stareţ al
mănăstirilor Neamţ şi Secu la 13 decembrie 1794 în prezenţa
episcopului Veniarnin Costachi37• Perioada stăreţiei lui Sofronie este
caracterizată în Vedenia monahului Teodosie printr-o reducere a
disciplinei monahale impuse anterior de stareţul Paisie şi prin
admiterea femeilor, copiilor şi a vinului în mănăstire. Aşa cum se
poate remarca din biografia lui Mitrofan, delimitarea între perioada
stăreţiei lui Paisie şi cea a lui Sofronie este relativă din acest punct
de vedere, întrucât această stare a lucrurilor exista încă din timpul
stăreţiei lui Paisie, o dată cu strămutarea obştei la Neamţ, întrucât
aici „din cele mai vechi timpuri" femeile intrau în mănăstire pentru
a se închina icoanei făcătoare de minuni, iar mirenii erau în mod
obişnuit primiţi în casa de oaspeţi a mănăstirii 38 •
Despre venirea în mare mulţime a mirenilor în mănăstire
în timpul lui Sofronie se vorbeşte, de altfel, şi în biografia
compilată de Braha şi Miron, însă într-un context sensibil diferit,
în care ea este asociată renumelui şi bunei reputaţii a mănăstirii,
care îi aducea multe danii bogate, şi mai ales pentru „frumuseţea
cântării", care atrăgea la mănăstire pe boierii de pretutindeni
încă din vremea stareţului Paisie39 • Această biografie îl descrie
pe Sofronie, duhovnic al lui Paisie, alături de Silvestru, pe
patul de moarte al stareţului 40, drept un stareţ „biruit de
milostivire şi de dragoste, care ca o fire era sădite întru dânsul" 41 ,
Despre numirea lui Sofronie ca stareţ al mănăstirilor Neamţ şi Secu şi
arhimandrit la 14 decembrie în acelaşi an, vezi Via/a Cuviosului Paisie, p. 86.
Referinţe I~ acest eveniment se află şi în însemnările cu caracter istoric ale
monahului Vitalie de la Mănăstirea Neamţ din mss. rom. BAR 704, f. 13v.
38
Vezi MITROFAN, Via/a lui Paisie în PAISIE, Autobiografia, p. 260.
39
Vezi mss. 154 din biblioteca Mănăstirii Neamt f. 158': „( ... ) în vremea
lui Sofronie, multă milostenie din toate părţile să trimitea la monastire şi mulţi
de prin depărtate locuri venea spre închinare şi _!Ilare îmbielşugare era în
monastire, prin rugăciunile părintelui nostru Paisie. Incă în vremea stăreţiei lui
să împodobisă biserica mare cu cântăreţi pre amândoaoă limbile, dar mai ales
pre cea rossienească, foarte minunaţi, întrucât mulţi din boiari venea numai ca
să auze frumuseţea cântării lor".
40
\'.ezi Via/a Cuviosului Paisie, p. 84.
41
Mss. 154 din biblioteca Mănăstirii Neamţ, f. 157", descriere întregită în
partea a IV-a a Istoriei lui Andronic astfel: „şi era fericitul acesta (i.e. staretul
Sofronie) părinte cu statul trupului cam nalt, faţa obrazului uscată pentru
înfrânarea, căutătura lină, barba deasă şi lungă până la brâu şi albă" (mss. rom.
BAR 2170, IV, f. 9'). Vezi şi Istoriea despre fondarea monastirilor Neam/ul şi Secul
din Romaniea în mss. 161 din biblioteca mănăstirii Neamţ, f. 47': „Elu (i. e.
staretul Sofronie) au fostu foarte cuviosu, blându, smeritu şi indulgentu".
37
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punând reducerea disciplinei în mănăstire doar pe seama
slăbiciunii vederii, care i se împuţinase în ultimii ani ai stăreţiei •
Întreruperea învăţăturii în sobor şi diminuarea interesului
pentru lectura cărţilor Sfinţilor Părinţi, traduse şi copiate cu atâta
trudă de stareţul Paisie şi de cei mai învăţaţi dintre ucenicii săi,
este de asemenea o trăsătură comună a criticii lui Mitrofan şi a
autorului Vedeniei monahului Teodosie. Mărturia lui Mitrofan este
explicită în această privinţă:
42

„Cum vom răspunde înaintea lui Dumnezeu pentru
lenea noastră, fraţilor, noi care am fost ucenicii unui
asemenea luminător, sfântul stareţ Paisie? Nu numai că
nu vrem să imităm virtuţile lui, dar nu vrem nici măcar
să citim cărţile Părinţilor, dintre care unele au fost
îndreptate iar altele tălmăcite din nou de el. Prin aceasta
am putea înţelege neputinţele noastre şi, privind la noi
înşine, fiecare dintre noi ar putea să plângă înaintea lui
Dumnezeu şi să se căiască. Dar chiar dacă unii citesc
aceste cărţi, aceasta se face numai din obicei fără luareaminte. De unde a dobândit fericitul părintele nostru
această râvnă duhovnicească şi înţelegere cerească? Oare
nu din cititul cărţilor? Toţi sfinţii învaţă aceasta, mai
mult, Mântuitorul Însuşi a spus: «Cercetaţi Scripturile,
fiindcă credeţi că în ele veţi avea viaţa veşnică»" 43 •
„De multe ori fericitul ne spunea şi aceasta: «Fraţilor, de
. veţi avea osârdie în citirea cărţilor Părinţilor şi veţi lua
aminte la învăţătura din ele, atunci va fi între voi
ascultare, pace, un singur gând şi iubire întreolaltă şi
soborul nostru va dăinui cât va voi Domnul; şi oricât s-ar
strădui vrăjmaşul să îl răstoarne, nu va izbândi. Dar dacă
vă veţi depărta de cititul cărţilor Părinţilor, atunci el se
va surpa curând şi nu va mai rămâne piatră pe piatră" •
44

Mss. 154 din biblioteca Mănăstirii Neamt f. 162'.
MITROFAN, Via/a lui Paisie în PAISIE, Autobiografia, p. 265.
44
IBIDEM, p. 261.
42

43
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Autorul textului Vedeniei monahului Teodosie exprimă
indirect şi lapidar această delăsare care cuprinsese obştea lui
Paisie, în cuvintele pe care diavolul le adresează lui Teodosie:
„Ah, blestematele de terfeloage de cărţi, arde-le-ar focul, pentru
acelea mai şădem, că au întrarmat stareţul pe ucinicii săi cu toate
cele mai tari arme şi nu putem acum pentru acelea a ne duce. Dară
însă degrab şi de acelea mă voiu răsufla, că le voiu răpune şi de
adia mă voiu odihni" 45 • Şi în acest caz, spre deosebire de textul lui
Mitrofan, textul Vedeniei monahului Teodosie are în vedere exclusiv
perioada stăreţiei lui Sofronie, căreia îi atribuie o stare de lucruri
care începuse însă cu mai multă vreme în urmă.
În sfârşit, rândurile de mai sus pot fi citite şi ca o prevestire
a incendiului care va distruge în 1862 o mare parte a bibliotecii
mănăstirii. Oricum ar fi, este cert faptul că monahii din a doua
jumătate a secolului al XIX-lea care au avut acest text înaintea
ochilor se vor fi oprit asupra acestei coincidenţe, de vreme ce unul
dintre cititorii manuscrisului 154 de la mănăstirea Neamţ a ţinut
să noteze pe ultima sa filă: „La anul 1862 noiemvrie 25, duminică
fiind, au ars sfânta monastire, de unde şi de ce s-au aprins
Dumnezeu ştie, împreună cu biblioteca toată şi clopotele s-au
topit" 46, iar pe mss. rom. BAR 4701 se află notată, de către un
cititor necunoscut, următoarea însemnare: „Mănăstirea şi
biblioteca arde în 1862, sub stăreţia arhimandritului Timoftei.
Toate ideile cuprinse în aceasta carte s-au îndeplinit întocma.
Videnia este văzută în 1797 dechemvrie, în 20-21" 47 •
Această lectură a textului accentuează o dată mai mult grila
istorică prin care este filtrat în acest caz scenariul eshatologic
tradiţional, trăsătură care îl singularizează în mod evident în
cadrul scrierilor eshatologice bizantine şi postbizantine cu care
este înrudit. Mărturie directă asupra vieţii monastice din
mănăstirea Neamţ la sfârşitul secolului al XVill-lea, textul Vedeniei
monahului Teodosie a fost fără îndoială citit în mănăstirea Neamţ,
pe întreaga durată a secolului al XIX-lea, drept o memorie vie a
rânduielii monastice din timpul stăreţiei lui Paisie şi a
45

Mss. rom. BAR 4701, f. 16'-v.
Mss. 154 din biblioteca Mănăstirii Neamţ f. 193v.
47
Mss. rom. BAR 4701, f. 19v.
46
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succesorului său, un prilej atât de întărire duhovnicească, cât şi de
nostalgie pentru monahii mănăstirii.
Deja la 1849, germenii îndoielii şi un anumit fatalism îl
încolţesc însă pe monahul Mateiu Munteanul, care, copiind textul
Vedeniei, notează următoarea însemnare: „Această videnie s-o
judece fiecare din cei cu minte sănătoasă şi de vor aproba-o de
adevărată, iartă-mi-se, ştiu eu, iar de nu, nici eu nu mă ţiu. Păreria
mea e că tot lucrul, timpul... cu timpu devine din sine din rău la
rău, până ajunge la mai rău" 48 •
*
Reproducem în cele ce urmează textul Vedeniei monahului
Teodosie de la Neamţ, după singura versiune integrală care s-a
păstrat, aflată în fondul Bibliotecii Academiei Române sub cota
4701, între filele 1'-19r, copiată de monahul Mateiu Munteanul în
anul 1849, ţinând seama de faptul că versiunile redactate de
Augustin Braha în colaborare cu Gherasim Miron şi cea a lui
Andronic reprezintă prelucrări ale textului iniţial, adaptate în mod
superficial integrării textului într-o istorie a stareţilor mănăstirilor
Neamţ şi Secu.
Mss. rom. BAR 4701, format 17,5 x 11 cm, cuprinde 20
file, cu o numerotaţie veche cu cifre arabe, filele 19v şi 20r şi,
parţial, fila 19r fiind ocupate cu însemnări ale mai multor copişti
realizate între anii 1849 şi 189749 • Transcrierea textului, redactat
cu caractere chirilice, este fonetică interpretativă şi s-a realizat
în conformitate cu normele elaborate în cadrul departamentului
de limbă literară, filologie şi poetică al Institutului de
Lingvistică „Iorgu Iordan-Al. Rosetti".
<VEDENIA MONAHULUI TEODOSIE DE LA NEAMţ>

Istorie pentru vedeniia ce au văzut pentru mănăstirea Neamţului
un părinte, anume Teodosie, dintru aceeaşi mănăstire, la leat 1797, în
luna lui dechemvrie, după moartea cuviosului arhimandritului şi
48

IBIDEM, f. 19'.
Pentru descrirea manuscrisului, vezi Gabriel ŞTREMPEL, Catalogul,
IV, pp. 93-94.
49
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stareţului

Paisie sfintilor monastiri Neamţului şi Secului, cu trei ani mai

pe urmă (lv)/
S-au întâmplat mai sus numitul părinte după işirea de la
cântarea utrenii<i>, după ce s-au culcat puţin să se odihnească,
întru vedeniia visului i s-au părut că au ieşit afară pe poarta
mănăstirii şi au stătut înaintea porţii ca de treizeci de paşi de
departe 50 •
Şi era (2r) I I monahul îmbrăcat cu rasa şi cu camilafca pe
cap şi cu cârjuliţa în mână şi, din cei vechi bătrâni fiind cu
procopsala, multe limbi ştiia. Au rădicat ochii în sus şi au văzut un
trup înalt, întunecat şi foarte înfricoşat la vedere. Şi era îmbrăcat
cu haine nemţeşti cum sânt căpitanii de oaste, pălăriia lui împletită
(2v)/ de şărpi vii, cu capetile închipuia pietre scumpe şi obrazul lui
negru cu totul, barba mică ca a lui Cazlari Agasi51 , nasul mare şi
nările foarte largi, cu ochii scăpăra ca fulgerul foc şi sângeraţi ca
nişte luceferi întorcându-i, cu dinţii de oţel şi din nasul lui ieşiia
fum puturos ca de pucioasă, dupre cum scrie la lov52 • Urechile îi
era lungi (3r)/ I şi ascuţite ca de măgariu, ceafa lui, fier bătut,
umerile lui, de oţel ca năcovalul şi în cap avea patru coarne ca de
capră, doă înainte, strâmbe, şi doă înapoi, iară mâinile lui balauri.
şi fieştecare deget al mâinii lui, cap de şarpe, camzolul lui, piele de
aspidă, brâul lui, şarpe de cei (3v)/ de Indiia, carii ca săgeata trece
prin om. Avea şi coadă ca de vasilisc, ascuţită în vârf cu bold şi
cârligată în sus ca a caprii, iară picioarele lui oable, cu ciuboate de
aspidă verzi, cu potcoave de fier în chipul unghiilor leului, baston
avea un şarpe viu şi de capu ţiindu-1, să rezăma într-însul. (4r)/ I
Sabiia lui paloş lung de văpaie cu doă ascuţituri legată la brâu,
scaunul lui, tigru, o hiară ce aşa să numeşte, mulţime de ofiţiri
împrejurul lui şi mulţime de oşti împrejurul lui, toţi aseminea lui,
cu chipul urâţi şi scârnavi, carii cu mare frică sta înaintea lui. (4v)/
Şi apropiindu-să monahul cătră dânsul i-au zis lui: Ce eşti
tu?" „Cneazi", au zis cătră dânsul, "sânt, călugăr<e>". Zis-au
11

În mss. 154 din biblioteca Mănăstirii Neamţ este glosat deasupra
rândului cu o altă cerneală: „care acum este între crestelniţă şi între poartă" (f. 158~.
51
În mss. 154 din biblioteca Mănăstirii Neamţ este glosat deasupra
rândului cu o altă cerneală: „în Ţarigrad" (f. 158'').
52
Cf. IOV, XLI, 20.
50
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monahul: „Muscăcesc sau nemţesc?" „Eu", îi răspunse, „nu sânt
om". Iară i-au zis monahul: „Dar ce eşti tu?" I-au răspuns cneazul:
„Pre carele voi îl numiţi Satana, eu sânt al doilea după (5r)/ /
dânsul, orânduit peste toate oştile lui arhistratig". I-au zis
monahul: „Ce cauţi aicea?" „Am comandă", îi răspunse, „aicea la
voi, adecă polcu de oste". I-au zis monahul: „Aicea nu este
războiu, nici ostaşi". I-au răspuns cneazul: „Dară cum zici că nu
sânt, dară călugării ce sânt? Ei ne dau războiu noao şi noi lor".
I-au zis monahul: „Dară câtă somă de oaste (Sv)/ ai tu aicea cu
tine?". I-au răspuns: „Şasezeci de mii". I-au zis monahul: „Pentru
ce atâţea, fiindcă aicea nu sânt nici trei sute de călugări?" I-au
răspuns: „Nu te mira, călugăre, că unde sânt ostaşii tari, acolo şi
oaste mai multă trimite împăratul. Priiveşte la împăraţii lumii,
precum au fost şi Darie, împăratul persilor, când au făcut războiu
cu Alexandru (6r)/ I Machedon. I-au trimis lui Alexandru un sac
de mac, zicându-i: «De vei putea număra mulţimea seminţii
macului, vei număra şi oştile mele». Alexandru i-au răspuns că
macul este dulce şi bun la mâncare. Apoi i-au trimis şi Alexandru
lui Darie o traistă de chiperiu, zicând: «Aşa sânt oştile mele»" 53 •
S-au mirat monahul auzindu-le acestea. I-au zis cneazul:
„Ce te miri, că acestea mii (6v)/ de-a pururea şăd aicea, iară în
vreme de nevoie şi înmiit mai multe oşti aducem la războiu. Însă
mai în scurt să-ţi spuiu adevărul, călugăre. Eu încă de la
Sfântagura, de când şădea stareţul Paisie în mănăstirea
Pandocratului, la chiliia sfântului Constandin, de atuncea sânt
rânduit ca să-i dau războiu în toată viiaţa lui. Şi fiindcă şădea
acolo cu linişte, am rădicat eu pe oariicarii cu chip (7)/ I de râvnă,
ca să vie la călugărie, carii avea şi sirmea din destul şi l-am
îndemnat să-şi facă mănăstire la Prorocul Ilie şi cu multe griji l-am
încărcat. şi văzând că şi acolo şăzând ne arde luminile ochilor, am
îndemnat pe lăcuitori ca să le dea o mănăstire împărătească şi
Vezi Istoriia a Alexandrului celui Mare din Machedoniia şi a lui Darie
din Persida împi1ra/ilor, în Ci1r/ile populare în literatura româneasci1, ediţie
53

îngrijită

de Ion C. CHIŢIMIA şi Dan SIMONESCU, I, Bucureşti, 1963, pp. 2425. În biblioteca Mănăstirii Neamţ se afla la începutul secolului al XIX-lea o
copie manuscrisă a traducerii româneşti a Alexandriei (vezi D. FECIORU, Op.
cit., p. 419).
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acolo puţin nu căzuse în unghiile meale, iară Hristos al lor
ajutându-le, am rămas biruit. Însă după aceea găsind vreme (7')/
cu priilej, i-am rădicat cu totul şi i-am adusu în Moldova la
mănăstirea Dragomirna. Şi acolo numai unul dintru ai noştri am
găsit. Deci am rădicat oştile chesariceşti şi au cuprins cu stăpânire
locul acela, iară pe stareţul l-am gonit şi l-am adus la Secul. Şi
acolo am găsit iară pe unul de ai noştri. Deci am îndemnat pre
stăpânitori ca să le dea mănăstirea Neamţului. (8')/ I Acolo am
găsit doi de ai noştri. Şi acolo unde este medeanul de războiu şi al
lor, şi al nostru, pre mulţi am câştigat".
Deci i-au zis monahul: Apoi nu să mântuiescu din mâinile
voastre nici unul dintru aceia ai stareţului?" I-au răspuns: Cât au
fost stareţul viu, mulţi au scăpat, dar mulţi (8v)/ am şi câştigat".
I-au zis monahul: Acum ai mulţi cu tine?" Iară el au zis: Aicea, în
Neamţu, numai cinzeci de mii, fiindcă în Secul am lăsat zece mii", şi
i-au mai zis monahul: "Apoi îngeri nu sânt aicea?" I-au răspuns:
Cum nu, că fieştecare călugăr are câte un înger, iară cei ce ascultă
pre (9r) I I Iisus, încă şi mai mulţi au cu sine împreună". I-au mai zis
monahul: Apoi îngerii nu pot nimic împrotiva voastră?" I-au
răspuns cneazul: 11 Să-ţi spuiu ţie, călugăre, că atâta putere are un
înger, câtpe tatăl nostru, Satana, îl goneşte cu toate oştile lui, cât nu
poate nici înapoi să caute". Dară zice: când?" Când ascultă
călugărul (9v)/ pre Iisus şi face poruncile lui Dumnezeu".
Atuncea aşa vorbind ei între sine monahul cu cneazul, iată
că răspunseră un cuvânt poruncitoriu: Haide degrab, un cuvânt
turcesc, adecă, degrab mergeţi, tezghet" şi numaidecât s-au văzut
că au ieşit o săniuţă de cele de poştă cu cai cu tot şi în loc de cai era
trei<ze>ci de draci în chip de câini înhămaţi, (lOr) / / carii era negri
şi din ochi slobozea scântei de foc. Şi în săniuţă şădea unul cu
haine călugăreşti, ca un arhimandrit, cu barba mică neagră şi
treizici mergea înainte calauze şi alţii treizeci împrejurul lui şi în
capră şădea vezitiu şi în loc de biciu ţinea un şarpe de cap şi mâna
pe ceialalţi. Şi când au lovit cu biciul întâiu numai cât s-au mişcat
(lOv)/ săniuţa, iară când au lovit a dooa oară au ţiuit urechile
tuturor şi îndată au purces pe la vale, pe la spiţărie şi pe la casa
îndrăciţilor şi acolo pre drept casă, pre malul magherniţii, au
întâlnit pre alt căpitan de poştă, cu cinsprezeace înainte şi cu alţi
11
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11
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11
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cinsprezece înapoi, asemenea lor, urâţi şi scârnavi. Şi au dat bună
calea unul altuia şi au întrebat cei ce viniia: (lr)/ I „Unde te duci,
Bimbaşa Savracachi 54 ?" „Mă duc", zice, „stăpâne, că m-au trimis
cneazul Zarafil55 până la târgul Neamţului şi până la târgul Pietrii,
pentru o tribuinţă". „Dar tu, căpitane Lostuţione56 , de unde vii?"
I-au zis lui: „Stăpânul m-au trimis aicea la mănăstirea Neamţului".
„Pentru ce", zice, „te-au trimis?" I-au răspuns lui: „Un călugăr
s-au aşternut cu faţa la pământ şi cu lacrămi (llv)/ roagă pre
Dumnezeu ca să ne prăpădească pre noi şi au ars inima
stăpânului". Iar acela i-au zis: „Dar aicea este cneazul Zarafii, să
mergi la dânsul şi să-i arăţi". „Cum", zice, „să nu merg?" şi iată că
numaidecât sosi înaintea cneazului căpitanul acela, iară cneazul,
înteţind cu cuvântul, i-au zis: „Ce, ce ai venit tu, bre?" I-au
răspuns căpitanul: „Săpânul m-au trimis". „La ce, la ce?", mai
degrab (12r)/ I întrebându-l, „la ce te-au trimis?" Răspunde
căpitanul: „Un călugăr s-au aşternut cu faţa la pământ şi cu
lacrămi roagă pre Dumnezeu ca să ne piarză pre noi şi au ars
inima stăpânului" 57 • Iară cneazul îndată i-au zis: „Dar aicea treaba
mea este!" El iar au zis: „Nu ştiu, stăpânul m-au trimis". I-au zis
cneazul: „Haide, du-te" şi s-au dus şi au început a-i scutura chiliia
călugărului aceluia şi îndată fulger din ciriu (12v)/ s-au trimis
Probabil aluzie, prin numele de Bimbaşa (colonel turc, din turc. bimbaşy,
bin =o mie; baş= căpetenie; cf. DA, s.v. bimbaşif) la conducătorii armatei turceşti.
Savracachi este probabil un compus din stavros (ngr. cruce) şi kakos (ngr. rău).
55
Probabil prin analogie cu zaraf „cămătar".
56
Probabil derivat din it. stultitia „nebunie, prostie".
57
Andronic îl identifică în Istoria sfintelor monastiri Neamful şi Secul pe
acest monah cu Dositei, stareţ al mănăstirilor Neamţ şi Secu între anii 1805 şi
1808: „Acest preacuvios părinte (i. e. stareţul Dositei) au fost din neamul
malorossian şi din tânără vârstă iubind viiata călugărească s-au dat supt
ascultarea preacuviosului părintelui nostru stareţului Paisie şi s-au făcut
călugăr iscusit şi era omul tare blând şi smerit şi mult sporit întru lucrările ceale
duhovniceşti, la statul trupului de mijloc, cu faţa albă şi barba albă mică şi
pentru cuvioşiia lui însuşi satana nevoind au mărturisit înaintea bătrânului
Teodosie adevărul, spuind altui diavol «cum că un călugăr s-au aşternut cu faţa
la pământ şi cu lacrămi ruga pre Dumnezeu ca să-i piiarză pre dânşii şi au şi ars
inima luceafărului diavol», precum am arătat mai sus, despre carele m-au
adeverit mulţi din bătrâni de cei vechi, cum că acel călugăr au fost acest stareţ
Dositeiu" (ms. rom. BAR 2170, IV, f. 20).
54
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asupra diiavolului aceluia şi a început a-l trinti şi a-l străpunge
cu foc, tăvălindu-l la pământ şi el striga: „Vai, vai, că m-au ars!"
şi aşa tăvălindu-să au fugit la cel mai mare, iară cel mai mare
i-au zis: „Vai de capul tău mişălule, cu ce obraz te vei duce la
stăpânul acum?"
Iară călugărul au râs de mişălătatea lui şi îndată i-au zis
cneazul: „Pentru ce râzi, călugăre? (13r)/ I şi zici că mulţi ostaşi sânt
ai miei, că măcar de ţi să pare că sânt mulţi, dar nu toţi sânt iscusiţi
la trebi". L-au întrebat monahul: „Pentru ce mai şezi aicea?" Iară
cneazul i-au răspuns: „Să-ţi spuiu, călugăre, pre rând. După ce au
murit stareţul Paisie cel înfricoşat noao şi ajutătoriu voao şi mare la
Dumnezeu, îndată au trimis stăpânul şi au luat doăzeci de mii şi au
rămas treizeci de mii (13v)/ aicea. Şi făcându-să Sofronie stareţu în
locul lui Paisie şi milostiv fiind, au priimit feliu de feliu de feţe şi au
priimit şi copii mici împreună să petreacă cu călugării, că pe copii,
precum în cărţile voastre să scrie zicând: «Nu Dumnezeu îi duce la
mănăstire, ci Satana». Şi iarăşi în cărţile voastre este scris că unde
sânt copii şi vin, nu-i trebuinţă de Satana. Şi (14')/ I încă au rădicat
zece mii şi am rămas cu doao zeci de mii".
Deci i-au zis monahul: „Dară aceia unde sânt rânduiţi?"
I-au răspuns cneazul: „Înlăuntru, în mănăstire, opt mii, iară pe la
chiliile cele di pe afară, doă mii". I-au zis iarăşi monahul: „Dar la
. · „Doaa~ sut e " . „ş·I 1a P rocov.?" 59 „Tre1.
. 58 ?"
schi t, 1a Vove d erue
. I-au zis.
sute". „Pentru ce?", i-au zis monahul, „la Procov mai mulţi, iară la
58

Despre schitul Vovidenia, vezi Nicolae STOICESCU, Bibliografia
monumentelor feudale din Moldova, II, s. v. Vovidenia. Schitul a fost
construit înainte de anul 1700, însă o biserică nouă a fost ridicată lângă cea
veche în anii 1748-1749 de episcopul de Roman, Ioanichie. O altă biserică mai
mare, cu cinci turle, cu partea centrală ridicată pe locul bisericii lui Ioanichie, se
construieşte în anul 1849 în vremea stareţului Neonil şi este terminată în timpul
arhimandritului Gherasim Miron. în perioada stăreţiei lui Sofronie, egumen al
schitului este Misail, care fusese numit în 1783 şi este încă atestat ca egumen în
anul 1791, potrivit unei însemnări de pe ms. 101 din biblioteca Mănăstirii
Neamţ (vezi T. AIOANEI, „Schitul Vovidenia, tradiţie şi actualitate", Teologie şi
Via/ă, 4, 1-4, 1994, pp. 83-131, în special p. 96).
59 Despre schitul Procov, vezi de asemenea Nicolae STOICESCU, Op.
cit., II, s. v. Procov, şi Nicolae IORGA, Op. cit., II, p. 95. Schitul este întemeiat de
episcopul de Roman, Pahornie, în anul 1706.
localită/ilor şi

129
https://biblioteca-digitala.ro

Vovedenie mai puţini?" „Acolo, la Procov", i-au zis cneazul,
„tot(14v)/deauna să roagă lui Dumnezeu şi este loc îndosit, fără de
smintele, iară la Vovedenie vin mireni, muieri şi copii". Iarăşi i-au
zis monahul: „Dară cu cei ce umblă pe afară în ascultare, câţi
umblă?" I-au răspuns cneazul: „Nici unul". „Pentru ce?" I-au
răspuns cneazul iar: „Cei ce umblă în voile lor singuri cadu în
prăpăstiile răutăţilor şi a poftilor celor reale şi nu avem trebuinţă a
luoa aminte de ei, că singuri (15r)/ /să pierd pre dânşii şi să dau în
unghiile noastre, iară de cei ce cu ascultare dreaptă şi cu frica lui
Dumnezeu umblă, nu putem nicidecum să ne atingem de dânşii,
că îi păzeşte Hristos al vostru".
Acestea toate auzindu-le monahul de la dânsul, l-au mai
întrebat: „Deci ce mai şezi acum aicea, că toate să fac dupre (15v)/
voia ta? Stareţul au murit, vin din destul să aduce, copii să
priimesc, muieri vin la mănăstire, apoi ce mai zăboveşti?" Deci
cneazul oftând greu au zis: „Ah, blestematele de terfeloage de
cărţi, ardele-ar focul, pentru acelea mai şădem, că au întrarmat
stareţul pe ucinicii săi cu toate cele mai tari arme şi nu putem
acum pentru acelea a ne duce. Dară însă degrab (16r)/ I şi de
acelea mă voiu răsufla, că le voiu răpune şi de adia mă voiu
odihni". Şi i-au zis monahul: „Cum de-m spuseşi tu acestea taine
ale tale?" I-au răspuns cneazul: „Şi cum podu să nu ţi le spuiu,
măcar de şi foarte făr de voie îmi este, pentru că Dumnezeu m-au
silit. Au, nu vezi pe îngerul lui Dumnezeu că şade deasupra
capului mieu?" şi rădică monahul ochii (16v)/ în sus şi văzu pe
Arhanghelul Mihail mai mult decât soarele strălucind şi toiagul
arhanghelului înfipt în grumazii cneazului. Iară monahul, cum au
văzut pe Arhanghelul, îndată au căzut la pământ şi au zis: „Pieiu
eu, Doamne". Iară Arhanghelul au zis: „Nu te teme, că nu vei
peri". Deci s-au sculat monahul (17")/ I de la pământ şi au zis
îngerul Domnului: „Vezi, smerite călugăre, ce vrăjmaşi cumpliţi şi
neadormiţi aveţi asupra voastră? Ci vă întăriţi întru Domnul şi
într<u> puterea tării Lui şi vă siliţi din tot sufletul spre poruncile
Lui, că Dumnezeu este cu voi".
Acestea zicând(17") /, îngerul s-au atins cu toiagul acel de
foc, care îl ţinea în mână de grumazii cneazului şi îndată s-au făcut
ca nişte fum şi ca nişte apă împărţită şi s-au făcut nevăzut şi au
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cu toate oştile lui. Iară îngerul cu
multă slavă şi bucurie s-au înălţat la (lW) I I ceriu, iară bietul
călugăr au căzut la pământ uimit şi înspăimântat, cu amar
plângând. Şi aşa plângând, s-au trezvit şi după aceia au şezut doaă
zile şi doaă nopţi, nimic mâncând sau bând, tot plin de
mâhneciune. Apoi, a treia zi, adormind puţin, i-au zis
oare(18v)/cine: „Ce te mâhneşti? Scoală-te şi mergi de le spune
acestea fraţilor tăi, ca să le scrie spre folos, întărindu-să întru
Dumnezeu şi păzindu-i toate poruncile Lui".
Aceste puţine din cele multe ce au vorbit monahul cu
diavolul acela arătat în chip de cneaz. Sfârşit.
întrat în

pământ, mistuindu-să
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Zamfira MIHAIL

Le champ onomasiologique de l' enterrement
en roumain et en bulgare
En detaillant Ies conditions dans lesquelles se developpent
Ies interferences linguistiques, Eugenio Coseriu a identifie le
phenomene de « permeabilite linguistique » considere comme la
disponibilite de chaque langue pour le transfert des elements
d'une autre structure. Cette permeabilite touche Ies « points
faibles », c'est-a-dire ces structures precisement qui manifestent
des « lacunes »1 dans leur possibilite d'expression globale;
autrement dit, le transfert linguistique est favorise par
« l'incompletude » 2 des paradigmes qui existent comme tels. Mais
il s'agit d'une « penetrabilite conditionnee »3•
La recherche, en perspective diachronique, de certaines
correspondances lexicales entre deux ou plusieurs langues doit
tenir compte de l'ensemble du groupe onomasiologique. Nous
pensons a une mise en rapport avec Ies reamenagements
successifs intervenus dans le systeme de la langue, non pas au
parler avec sa valorisation individuelle. En meme temps, dans le
cadre du champ semasiologique sont prises en consideration Ies
oppositions internes, ce que signifie que le sens du mot est precise
«par rapport » aux autres sens du meme mot ou bien avec Ies
autres mots ayant le meme sens.
1

Jan SABRSULA, « Les "lacunes" dans la langue et dans Ies paroles »,
in Logos Semantikos. Studia linguistica in honorem Eugenio Coseriu, voi. III,
Editorial Gredos, Madrid - Walter de Gruyter - Berlin - New York, 1981,
pp.137-145.
2
Eugenio COSERIU, "Sprachliche Interferenz bei Hochgebildeter", in
Festschrift far Werner Betz, Tiibingen, Max Nyemeyer Verlag, pp. 78-100.
3
IDEM, « Latin vulgaire - latin tardif », in Actes du Ier Colloque
international sur le latin vulgaire et tardif (Pecs, 2-5 septembre 1985), ed. par Josef
HERMAN, Tubingen, Max Nyemeyer Verlag, 1987, pp. 53-64.
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En poursuivant la recherche sur la terminologie du logis4, je
suggere pour cette fois l' examen de quelques termes se rapportant
au « logis du decede », ainsi qu'a la fa<;on dont se sont organises
les champs semantiques de ce concept dans les langues sud-est
europeennes, a l'encontre de la structure de la terminologie du
logis des vivants.
Pour expliquer l'evolution des sens des termes roumains
concernant « le cercueil, la biere », arretons-nous a l'histoire de
l'enterrement en territoire roumain. Deja aux ille-IVe siecles
(cimetieres d' Alexandria et de Poiana Dulceşti) l'inhumation
chretienne etait en train de se generaliser5• La majorite des 450
tombeaux du IXe siecle, degages a Alba-Iulia, reflete le rituel chretien
(I' absence des vases, des armes, des pieces de hamachement, comme
le voulait la tradition pai:enne). Vers la meme periode on renonce au
«mobilier» funeraire, tout comme en Occident6 •
Pour ce qui est de la fa<;on dont le defunt etait depose dans
sa tombe, la tradition chretienne devait continuer, comme on le
sait, le rituel du Vieux Testament, qui suppose l'ensevelissement
dans un linceul et un sarcophage, celui-ci fait de planches ou de
dalles, le tout, dans un cas ou dans l'autre, vu l'impossibilite de Ies
faire tenir ensemble (meme dans le cas des planches car il etait
interdit d'y planter des clous) etant reuni sur place, dans la fosse.
II s'ensuit que le decede, transporte sur une planche (une civiere),
etait descendu directement dans la tombe ou l'attendait son
cercueil. Dans des fouilles archeologiques le squelette gît sur un
« lit », une planche de bois ou un clayon7 •
4

Zamfira MIHAIL, « Convergences semantiques de la terminologie
sud-est europeenne du logement », in Revue Roumaine de Linguistique (RRLCLTA), XVI, 1979, 1, pp. 93-101.
5
Eugenia ZAHARIA, Popula/ia româneascit în Transilvania în sec. VII-VIII
(cimitirul nr. 2 de la Bratei), Editura Academiei RS.R., Bucureşti, 1978, p. 913,
fig. 37; B. MITREA, 11 Contribuţii la problema formării poporului român:
necropola din sec. al VIII-lea de la Izvoru-Giurgiu", in Ilfov - File de istorie,
Bucureşti, 1978, pp. 105-110; Paul MIHAIL, Zamfira, MIHAIL, Necropola de la
Vornicenii Mari, jud. Suceava (sec. XI-XIII): o ipoteză", in Anuarul Institutului de
Istorie şi Arheologie A. D. Xenopol", Iaşi, XXIII, 1986, 1, pp. 405-407.
6
Jacques VERGER, Naissance et premier essor de l'Occident chretien, Ve VIIIe siecles, Paris, 1975, p. 79.
7
Eugenia ZAHARIA, Op. cit.; B. MITREA, Op. cit. Voir aussi Victor
SPINEI, Realitit/i etnice şi politice în Moldova meridionali! în sec. X-XIII, Editura
Junimea, Iaşi, 1985, p. 111.
11

11
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L'une des plus anciennes couches lexicales du champ
onomasiologique de l'enterrement en roumain est representee par
le mot d'origine latine lemn (lemnul mortului)« cercueil, biere »8 au
nord et au nord-ouest de l'Oltenie, et scândură (aussi que Ies
syntagmes scândură de brad, patru scânduri) qui prend aussi le sens
de « cercueil » 9 •
Avec le meme sens« cercueil » on utilise le mot casa (maison),
toujours d'origine latine, et Ies syntagmes casa mortului (maison du
mort), ou encore casa de brad (maison de sapin) 10, ce qui nous induit a
penser que le cercueil etait considere comme logis du mort. Voir acet
egard aussi le mot sălaş, pris lui aussi en Transylvanie et en
11
Maramureş dans le sens de logis ou de tombeau •
Cependant, pour toutes Ies langues sud-danubiennes le
sens fondamental des termes designant le cercueil a ete celui de
« caisse, coffre, boite, cassette », mots extrapoles pour nommer
aussi l' objet destine a recevoir Ies corps defunts.
Le mot latin arca a ete emprunte par certaines langues
balkaniques des avant la christianisation de la region, a titre
d'exemple l'albanais arke12 « coffre, boîte, caisse », le bulgare raka,
rakla ou encore le scrbo-croate raka. Haralambie Mihăescu
elargissait le debat en ce qui concerne le mot latin arca, y faisant
entrer sa forme grecque arkai, adoptee par la terminologie militaire
et se rapportant au recrutement, a l'entretien de l'equipement et a
celui-ci 13, montrant que des boîtes dites arcae servaient de depât
aux liquidites, aux actes cambiaux, ainsi qu'a d'autres valeurs.
Mais dans des epigraphes en grec il le retrouvait aussi avec le sens
8
ALRM I/Il, c. 416, Ies localites enquetees 18, 768, 776, 780, 782, 795,
839, 840, 842, 857. Le sens « civiere pour transporter Ies morts » du mot lemn,
d'apres ces attestations, n'est pas enregistre dans Ies dictionniaires roumaines.
9
DicJionarnl limbii române (DLR), Editura Academiei R.S.R., Bucureşti,
X, partea 1, 1986, p. 368.
10
ALR II/IMN 89, 2712, cf. ALRM I/II c. 416.
11
ALR II/IMN 89, 2712/272, ALRM I/II, c. 416, ALRT II/28, DLR, X, 1,
PP· 139-140, s. V.
12
Cf G.MEYER, 1891, p. 1__5; !OKL, 1923, p. 126; CABEJ, 1976, avec la
bibliographie, d'apres Cătălina VATAŞESCU, Vocabularul de origine latină din
limba albaneză în comparafie cu româna, Bibliotheca Thracologica, XIX, Bucureşti,
1997, S.V.
13
Haralambie MIHĂESCU, La romanite dans le Sud-Est de l'Europe,
Editions de· I' Academie Roumaine, Bucarest, 1993, pp. 364-365.
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de « cercueil, biere ». De nas jours encore ce meme sens se
retrouve dans le langage vernaculaire de Crete. Le diminutif arcuia
ou arcla « boîte, caisse, chaumiere, sarcophage, bureau » se trouve
atteste et le poete Theodore Prodromos au Xlle siecle devait meme
l'utiliser lui ajoutant le suffixe diminutif d' origine slave -itsa:
arclitsa. Dans toutes Ies langues romanes sauf le roumain le mat
arca s' est conserve avec le sens de « boîte » (et des extensions de ce
sens), mais la seconde acception, celle de « cercueil », n'est pas
attestee dans aucune langue romane.
L'absence de ce terme en rournain nous l'expliquerons au
point de vue ethnolinguistique, a savoir que le christianisme
preche en Scythie par le saint apotre Andre devait conduire a
d'autres traditions funeraires et surtout a une autre forma mentis
quant a la vie dans l'au-dela et l'immortalite de l'âme. Cela devait
entraîner une nouvelle conception de la derniere demeure
de l'homme, imaginee en tant que logis, a la difference de ce qui
se passait chez des Serbes et des Bulgares, avant le IXe siecle,
c'est-a-dire avant leur christianisation.
Un role important pour ce qui est de la persistance du
terme latin arca en bulgare et en serbe revient probablement au
grec byzantin, car on retrouve le sens « cercueil » de ce mat dans
Ies langues sud et est slaves, y compris en russe. Le mat raka
signifie en russe « cercueil » 14, notamment la « biere recelant des
reliques saintes » (reliquaire). En serba-croate le sens de răka est
15
16
« tombe creusee » , Skok enregistre comme successeur du latin
arca> ărke « grand bateau que Noe construisit »; « coffre precieux
ou Ies Hebreux gardaient Ies Tables de la Loi », puis, avec
metathese, răka « tombe creusee », « sarcophage », mais aussi
« cercueil, biere ». L'emprunt en bulgare a du s'effectuer a une
epoque ulterieure a la date des premiers manuscrits sud-slaves,
qui ne comportent que le mot kovceg (avec, lui aussi, ses deux sens:
« boîte » et « cercueil »). L'attestation du mat raklja chez
14
Cf. Dai' Tolkovyj slovar' zivago velikoruskago jazyka, Sankt Petersbourg Moscou, 1882, IV, p. 56 s.v. I pogrebosa Iosifa v race ye Eghipte, V.T.
15
N. I. TOLSTOI, Serbsko-chonvatsko russkij slovar', Russkij jazyk,
Moscou, 1982, p. 502.
16
P. SKOK, Etimologtjski rjeenik hrvatskoga ili srpskoga jezika, Zagreb,
1971, 1, p. 60, s.v. ărke.
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N. Gerov 17 concerne le parler des Bulgares du Banat roumain.
Ainsi qu'il resuite d'une etude de St. Gencev 18, le terme rakla a
pour sens fondamental et le plus repandu celui de « coffre
d'habits » et « placard mural » . De meme, le traite sur
l'ethnographie bulgare19 le compte parmi Ies termes qui prennent
que rarement (c'est nous qui avans souligne) le sens de
« cercueil », dans ce dernier cas le terme fondamental etant
toujours celui de kovceg.
Le mot kovceg du bulgare fait encore l'objet d'un debat
etymologique. Dans le dictionnaire etymologique de la langue
bulgare est avancee l'idee qu'il s'agit d'un emprunt precoce du
turc, effectue par Ies langues slaves (ranna tjurkska zacmka v
slavjanskite jezici), avec le sens le principal « coffre, boîte » 20 • De
son cote, O. N. Trubatchiov ne l'insere pas dans la liste des termes
du fonds proto-slave fournie par son dictionnaire etymologique21 •
En roumain, le mot kovceg n'a pas ete emprunte22, mais il est
presume comme element avec lequel est contamine le mot, plus
ancien coş «panier, corbeille, manne », processus qui a eu comme
resultat le mot roumain coşciug.
Les theses ethnologiques semblent cette fois encore
susceptibles d' eclairer le jeu des divers sens des termes bulgares.
Notons dane que pour Ch. Vakarelski23, le terme le plus ancien,
celui de kovceg, garde de nos jours encore son sens primordial,
c'est-a-dire « boîte, caisse; ecrin, placard ». On le trouve designant
dans la zone de Velingradsko Ies lambrissages et, dans un espace
plus reduit, il prend le sens de « recipient de bois rempli d' eau
potable entourant une fontaine et servant d'abreuvage »24 • Pour
N. GEROV, Recnik na bi1lgarskija jezik. Dopălnenija, Plovdiv, 1908.
St. GENCEV, Etnografsko edinstvo i regionalnye razlicija v obkcajte pri
pogrebenija u bălgarite. Etnogenesis i kulturno nasledstvo na balgarskija narod, Sofia,
1971, pp. 113-114.
19
Etnografija na Bălgaria (Duchovna kultura), III, Nauka, Sofia, 1985, p. 197.
20
Bălgarskij etimologicen recnik, 11, Nauka, Sofia, 1986, s.v.
21 O. N. TROUBATCHIOV, Etimologiceskij slovar' slavjanskich jazykov,
Mascau, fasc. 12, 1985, s.v.
22 G. MIHĂILĂ, fmprumuturi vechi sud-slave în limba română, Editura
Academiei R.S.R., 1960 ne le compte pas, lui non plus, parmi les emprunts sudslaves anciens dans la langue roumaine.
23
Ch.VAKARELSKI, Etnografija na Bălgaria, Nauka, Sofia, 1974, p. 575.
24
IBIDEM, p. 317.
17

18
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ma part, je suppose que le fait est redevable a ce que - ainsi que
Vakarelski l'atteste - Ies Bulgares deposaient leurs morts dans
des kovceg (sandak, rakla) faites de planches non clouees. Jusque
vers la fin du XIXe siecle, dans le Sud et l'Ouest de la Bulgarie, Ies
morts etaient menes au tombeau enveloppes dans une couverture
de lame; dans la tombe meme, a leurs extremites, etaient disposees
des planches ou des dalles pour former une sorte de boîte. Du
reste, tous Ies autres termes sud-slaves designant le cercueil
(sandak, lada, etc.) ont eu des le debut ou developpe par la suite le
sens de « boîte, ecrin, coffre ».
Apres le Xle siecle, quand le roumain adopte du slave Ies
mots coşciug, racla, sunduc, le phenomene devait creer en roumain
aussi une nouvelle dependance semantique entre « boîte » et
« cercueil ». Ce lien sera renforce par un mot d'origine hongroise,
sicriu < szekreny. On le trouve utilise en 1570 dans un document
slave de Transylvanie avec le sens de « boîte »: «sicriu ... să(s)
mno(g) skuliste » 25 •
La distribution territoriale de tous ces termes roumains
d' emprunt26, de meme que la date tres reculee de leurs premieres
attestations, auxquelles s'ajoutent Ies considerations du DA27 en
marge du terme coşciug, nous portent a penser qu'au
commencement de l'emploi de celui-ci en roumain, son principal
sens etait celui de « boîte, coffre », avec comme sens secondaire
celui de « cercueil ».
n s'ensuit que la reorganisation du champ onomasiologique
casa mortului (la maison du mort) « cercueil, biere » en roumain est
une consequence de l'adoption par le roumain des termes nouveaux
signifiant« boîte » en usage dans Ies langues sud-slaves. Aux terrnes
pris au sud-slave se sont ajoutes en roumain Ies mots: tron (< all.
truh(e)n) et sicriu (< hongr. szekreny ), disposant eux aussi des deux
sens susmentionnes.
On peut evoquer au sujet d'une telle evolution
onomasiologique I' exemple fourni par le dialecte aroumain. La, le
terme fondamental est scamnu <du Latin scamnum « chaise,
25

Dicţionarul

elementelor române din documentele slavo-române, Editura

Academiei R.S.R., Bucureşti, 1981, p. 213
26
D'apres l'ALRM I, c. 416.
27
Dicţionarul limbii române, Tipografia Universul, II, 1940, s.v.
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siege ». C'est peut-etre un souvenir du fait que Ies empereurs
byzantins etaient ensevelis « assis sur le tron». Une autre couche
est formee par le plus ancien emprunt du grec: xilucrevat
< ksiluerevvaton, avec comme unique sens celui de « cercueil », la
reorganisation du champ onomasiologique etant entraînee par
l'adoption des mots bulgare cufciug (< bg. kovceg) et turc sinduke
(<te. sandouka), qui ont les deux sens, « boîte » et « cercueil ».
Notons qu'alors que la structure du champ semasiologique
du concept « cercueil » dans Ies langues sud-slaves a toujours
repose sur un rapprochement du concept« boîte », en roumain ce
rapprochement des sens n'a eu lieu qu'a une phase tardive.
Tenir compte des seuls noms communs de l'espace sud-est
europeen kovceg, rakla, sunduk (avec leurs sens double « boîte » et
« cercueil ») serait prendre une apparence de convergence ou une
convergence partielle pour un trait conclusif.
on
devait
approfondir
Ies
implications
Donc,
ethnolinguistiques plus larges des termes specifiques du roumain,
qui garde meme a present l'idee que le cercueil represente ((la
maison, le logis du mort »28 •

28

Communication presentee au VIIIe Congres Intemational des Etudes
Sud-Est Europeennes, Bucarest, aout 1999.
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Cătălina VĂTĂŞESCU

Consideraţii

asupra lexicului creştin de origine
latină în română şi albaneză
(lat. factura „creatură", lat. ed. creatura)

Lat. factura „fabricaţie, lucrare; operă" (G. Guţu, Dicţionar
latin - român, Bucureşti, 1983) a dezvoltat în latina vulgară, la
autorii creştini din primele secole, sensul „creatură", sens religios
pe care numai reflexul românesc făptură l-a păstrat (vezi
Ov. Densusianu, Histoire de la langue roumaine I, în Ov. Densusianu, Opere, II, Bucureşti, 1975, p. 189; M. Sala, Du latin au
roumain, Paris, Bucureşti, 1999, p. 81; M. Sala, Introducere în
etimologia limbii române, Bucureşti, 1999, p. 51). In celelalte limbi
romanice, sensul cel mai frecvent pare a fi cel de „vrajă, farmec"
(pe care în română îl are derivatul făcătură şi - între alte sensuri cuvântul moştenit fapt) (vezi S. Puşcariu, Etymologisches Wărterbuch
der rumănischen Sprache, Heidelberg, 1905, nr. 580; I. A. Candrea,
Ov. Densusianu, Dicţionarul etimologic al limbii române. Elementele
latine, Bucureşti, 1907 - 1914, nr. 537; AL Ciorănescu, Dicţionarul
etimologic al limbii române, ed. îngrijită şi traducere din limba
spaniolă de Tudora Şandru Mehedinţi şi Magdalena Popescu
Marin, Bucureşti, 2001, s.v. fapt; Dicţionarul limbii române, A - C,
F - L, în continuare DA, s.v.făptură).
Albaneza a împrumutat lat. factura cu un sens pe care nici
româna, nici celelalte limbi romanice nu îl au şi anume sensul
anatomic „faţă" (Fjalor i gjuhes se sotme shqipe, Tirana, 1980); în
limba veche, cuvântul era frecvent folosit şi cu sensul „culoare" (la
Buzuku, vezi K. Ashta, Buletin shkencor i Institutit Pedagogjik
dyvje<;ar te Shkodres, Shkodra, I (1964), p. 137 şi la Bardhi, vezi
K. Ashta, Buletin shkencor, IX (1972) 1, p. 147). Vechimea sensurilor
cuvântului albanez ar putea fi probată de însăşi evoluţia de la
sensul „faţă" la cel de „culoare", evoluţie semantică pe care o
întâlnim în latină încă, unde facies „faţă" înlocuieşte termenul
propriu color (Istoria limbii române, II, Bucureşti, 1969, p. 128).
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Sensurile cuvântului albanez îndreptăţesc deducerea lor
din sensul „formă" cu care lat. factura este atestat în inscripţiile din
Balcani (H. Mihăescu, Limba latină în provinciile dunărene ale
Imperiului Roman, Bucureşti, 1960, p. 204; vezi şi P. di Giovine, Il
gruppo CT latino in albanese, Roma, 1982, p. 46). In albaneză, deşi a
fost împrumutat şi lat. facia, acesta s-a specializat pentru sensul
„obraz", în vreme ce fytyre (cu forma veche fetyre, S.E. Mann, An
Historical Albanian - English Dictionary, London, New Zork,
Toronto, 1948, p. 106) şi-a consolidat poziţia ca termen propriu
unic pentru noţiunea „faţă" (V. Kokona, Fjalor frengisht shqip,
Tirana,)977, s.v. visage); sporadic este folosit şifaqe.
In dacoromână, făptură este un cuvânt foarte bogat în
sensuri, toate legate de ideea „creaţie dumnezeiască": o parte
dintre ele exprimă acţiunea („facere, creare", zidirea sau făptura
lumii; „poruncă, voie dumnezeiască"); o altă serie de sensuri
exprimă rezultatul acţiunii, ceea ce este făcut sau creat de
Dumnezeu (creaţiune, operă dumnezeiască; lume, univers; fiinţă
sau lucru creat de Dumnezeu pe pământ; creatură, fiinţă, vietate,
cu determinările „cu viaţă", „omenesc" sau folosit absolut cu
sensul „creatură omenească" în opoziţie cu înger); prin extensiune,
apare o a treia serie de sensuri („felul de a fi făcut, structură; felul
de a fi, de a se înfăţişa; aspect, figură, statură, fire, natură a cuiva")
care sunt apropiate de sensul „formă" care a evoluat în albaneză la
sensul „faţă" (pentru configuraţia semantică a cuvântului
românesc şi exemplele din literatura veche, ilustrând calitatea de
termen creştin, vezi DA).
Făptură,
„creatură"
este cunoscut şi în aromână
(Densusianu l.c.), dar este mult mai rar (Papahagi DDA2 îl citează
numai pe Şt. Mihăileanu, Dic/ionar macedo - român, 1901). După
cum reiese din dicţionarul Matildei Caragiu Marioţeanu (Dicfionar
aromân (macedo - vlah) DIARO, A - D, Bucureşti, 1997, s.v. creatură,
creator, creafie), făptură, nu mai este folosit de loc, deşi făcătoru
„creator", faptâ, făcăturâ „creaţie" (v. mai jos) sunt frecvent
utilizate; i-au luat locul plazmâ, plasâ, împrumuturi din greacă
(plasă, plase, < gr. plasis „creation", plasmă, plazmă < gr. plasma
„creature", Papahagi DDA2• Şi în dacoromână a existat plasmă
„creare, alcătuire" < ngr., de la care s-a format verbul plăsmui „a
crea, a înfăptui", DEX s.v. plăsmui; în aromână, verbul plăsedzu, „a
crea" e foarte probabil derivat de la plase, Papahagi DDA2). De
remarcat, de altfel, că Ion Coteanu nu include factura în grupa
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cuvintelor

latineşti

considerate ca cele mai frecvente în româna
comună (Istoria limbii române II, p. 294 ş.u.).
Diferenţa între dacoromână şi aromână constă şi în aceea că
şi ceilalţi termeni din bogata familie din care fac parte lat. factura,
familie moştenită în mare măsură, au în dacoromână (mai cu
seamă în faza ei veche) sensurile creştine „creator"; „creatură";
„creaţie": facere s.f. „creatură" (plecate-s Lui toate facerile, Ov.
Densusianu, l.c., p. 746); făcut s.m. „fiinţă creată, creatură" (acesta-i
făcutul întâi Adam, Densusianu, l.c., p. 627); termenul care s-a
pierdut în româna actuală, făptoriu „creator, Dumnezeu" (< lat.
factorius, DA s.v., Densusianu, l.c. p. 796; avăm făptoriul şi domnul
care noao lege au pus, Densusianu, l.c.); faptă, cu sensuri vechi,
dispărute în limba actuală (< lat. facta): (despre Dumnezeu)
„facere, creare, creaţie" ifapta lumiei, v. şi Densusianu, l.c., p. 746),
„creatură, făptură" (toate faptele lumiei: fierile şi peştii şi păsările ... ;
Doamne ai dzis faptele tale să crească ... , DA s.v.); fapt (explicat în DA
ca derivând atât din lat. factus „facere", cât şi din factum „cele

făcute"), cu un
creatură" (Nu

sens care s-a pierdut în româna

putui
diavolul, DA s.v.fapt).

răbda

actuală, „făptură,
să-i muncească

faptul mâinilor mele

Atestată

târziu, aromâna în faza ei actuală este departe de
de termeni care în dacoromână se organizează în jurul
sensurilor „creator, Dumnezeu" şi „creaţia" sa. Ea prezintă mai
puţini termeni din această familie, sensurile „creator", „creare"
„creaţie", „creatură" cu conotaţie religioasă părând a nu mai fi
cunoscute: fac vb., propriu zis cu sensul „a naşte" (ca şi dr. a face),
nu „a crea", un derivat facă s.f. „acţiunea de a face", faptă „faptă,
acţiune" (la Caragiu, DIARO, p. 307 şi în sintagme cu sens creştin
fapta alu Dumnidză, sinonim cufâcâturâ);faptii, „farmec, vrajă";faptii,
„lucru făcut, îndeplinit"; fa/ire, fă/eare „facere, naştere" (Papahagi
DDA2). Sensurile religioase apar la derivatul făcător „făcător,
creator" în sintagma Dumnidză - făcătoare „mere de Dieu", care e,
2
însă, după Tache Papahagi, un compus nepopular (Papahagi DDA ,
s.v.; de notat că fâcâturâ - dat de M. Caragiu Marioţeanu DIARO,
p. 307 cu sens religios, pe care dr. făcătură nu îl are: lumea-i făcătura
alu Dumnidză - nu apare la Papahagi).
Pentru sensul cu care a fost moştenit în română lat. factura,
am observa că în albaneză este utilizat termenul kreatyre, după
unii autori, împrumutat din latina eclesiastică creatura „creatură,
creaţie" (E. <;abej, Studime filologjike XIX (II) (1965) 1, p. 5;
bogăţia
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E. (abej, Studime etimologjike ne fushe te shqipes III, C - D, Tirane,
1987, p. 211). Cuvântul apare la autorii vechi, Buzuku, Budi,
Bogdani, cu sens creştin (Ashta Buletin shkencor, Shkodra, 1964,
p. 129; S. E. Mann l.c., pp. 213, 215; în albaneza din Italia, unde e
încă viu, are sensul „copil", Em. Giordano, Dizionario degli
albanesi d'ltalia, Bari, 1963, datorat probabil influenţei italiene).
Sinonimul krijese „creatură, creaţie, lucru creat" (vezi Mann l.c.)
este interpretat fie ca împrumut din lat. creatio, fie ca derivat în
albaneză cu sufixul - ese (< lat. - atio) de la verbul krijoj (< lat. creare), Ashta, „Buletin" Shkodra, 1964, p. 129; 2, 1973, p. 124
(vezi Al. Xhuvani, E. (abej, Prapashtesat e gjuhes shqipe, Tirane,
1962, nr. 60). Derivatul krijues „creator" face de asemenea parte
şi din vocabularul religios. Deşi caracteristic pentru limba veche,
termenul kreatyre şi familia sa este un termen cult şi foarte
probabil mai curând un împrumut timpuriu din italiană (vezi
H. Haarmann, în Akten des albanologischen Kolloquiums Innsbruck,
1972, Innsbruck, 1977, p. 317).
De reţinut este mai ales faptul că în română (singura dintre
limbile romanice), făptură - ca şi familia sa (în mare parte moştenită
ca atare din latină) - îşi menţine pe cale populară caracterul de
termen creştin pe care îl avea şi etimonul său latinesc.
În albaneză, acest sens special creştin nu este împrumutat,
dar sensul cu care factura a pătruns şi s-a specializat în albaneză şi care era cunoscut în latina din Balcani - este de asemenea diferit
de evoluţia semantică din zona occidentală (la care, parţial,
româna participă, totuşi, prin fapt „vrajă, farmec" şi derivatul
făcătură „id."). Dacoromâna, faţă de aromână, a conservat mai
multă vreme sensul creştin iniţial atât al cuvântului făptură cât şi al
celorlalţi termeni ai familiei, în mare parte absenţi din aromână.
Albaneza participă, prin cuvântul kreatyre (şi familia
acestuia) la o inovaţie târzie a latinii eclesiastice răspândită pe cale
cultă (poate prin intermediul limbii italiene) şi rămasă la faza
primelor traduceri în limba albaneză.
Chiar dacă, spre deosebire de română, vocabularul creştin
albanez este mai bogat în cuvinte de origine latină (lipsindu-i
împrumuturile slave), existenţa în română a unui cuvânt ca făptură,
continuând sensul creştin al lat. factura, în vreme ce în albaneză
termenul latinesc a fost împrumutat cu sens profan, dovedeşte
importanţa supravieţuirilor populare creştine în română.
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