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Sinteza părţilor principale: 

 

Partea I: 

 

Lucrarea debutează cu o amplă expunere teoretică (Cap. I, A), având ca scop 

clarificarea celor mai importante aspecte privind metodologia cercetării genurilor 

biografice. Scopul capitolului introductiv este, aşadar, de a sintetiza şi clarifica anumite 

aspecte teoretice legate de explicaţia istorică (historical explanation). Această prelegere 

este urmată de un subcapitol menit să prezinte anumite aspecte legate de discursul 

istoric. Cele trei subcapitole introductive se bazează pe analiza teoriilor furnizate de o 

serie de istorici, sociologi, filosofi şi antropologi, cum ar fi: Arthur Danto, Patrick 

Gardiner, Carl G. Hempel, Maurice Mandelbaum, William Dray, Hayden White, Gyáni 

Gábor, Louis O. Mink, Frank Ankersmit, Hans Kellner, Roland Barthes, Lionel 

Gossman, Stephen Bann, Hans Georg Gadamer, Michel Foucault, Dominick La Capra, 

Nelson Goodman etc.  

A doua unitate teoretică (Cap. I, B) a lucrării de doctorat este dedicată 

proceselor de rememorare. Fiindcă memoria, la fel ca şi tehnicile de rememorare, 

constituie obiectul de studiu al mai multor ştiinţe, în acest capitol am prezentat tipurile 

de rememorare identificate de diferite domenii de cercetare. Într-o primă etapă am 

schiţat principalele caracteristici ale memoriei colective, aşa cum este definită aceasta 

de sociologie şi psihologie (Halbwachs şi Bartlett), prezentând mai apoi dezbaterile 

antropologilor legate de natura culturală a memoriei (Assman). În final, am evidenţiat 

procesele prin care aceste tipuri de memorie se regăsesc în ceea ce Nora definea ca 



memorie istorică. Acestea sunt cele patru direcţii de cercetare, cărora le corespund însă 

trei viziuni diferite, dar în acelaşi timp complementare. Aceste subcapitole se bazează 

pe conceptele unor autori precum: Maurice Halbwachs, Daniel L. Schacter, John 

Shotter, Frederic C. Bartlett, Jan Assman, Israel Rosenfield, Alaida Assman, Pierre 

Nora. Anchetele realizate ne sugerează importanţa cunoaşterii sistemului relaţional 

dintre autor-societate-context cultural, fiindcă doar în acest mod se pot defini procesele 

de rememorare prezente în naraţiile personale. Mnemotehnicile utilizate în cazul 

jurnalelor şi a autobiografiilor diferă şi ele, în primul caz fiind vorba de o selecţie 

spontană, pe când în al doilea caz trebuie să vorbim despre o selecţie organizată.  

Pentru a înţelege însă metodele de rememorare şi motivaţia alegerilor prezente 

în naraţiile personale, am considerat de maximă importanţă clarificarea unor teorii 

legate de identitate (Cap. I, C). Ca şi memoria, identitatea se defineşte ca fiind un sistem 

relaţional, care, la rândul său, este perceput diferit de către filologi, filosofi sau 

antropologi. Primele două subcapitole schiţează principalele caracteristici ale identităţii 

personale şi colective, urmând ca subcapitolele despre identitatea narativă şi biografică 

să clarifice în ce măsură se schimbă sistemul relaţional dintre identitatea personală şi 

cea biografică şi cum poate fi surprins acest proces la nivelul textului. În lumina 

informaţiilor obţinute, reiese că identitatea, în cazul biografiilor, presupune, înainte de 

toate, o construcţie elaborată şi conştientă a textului. Capitolul se bazează pe realizările 

unor autori precum Norman Denzim, Ulric Neisser, Dominick La Capra, Harry Porter 

Abbott, Jean Paul Eakin, Paul de Man.  

 

Partea II.: 

 

A doua parte a tezei examinează problematica memorialisticii în general (Cap. 

II, A. 1-2.) şi a celei transilvane în particular (Cap II., A. 3.), prezentând, într-o primă 

etapă, realităţile din Principat, cu autorii şi naraţiile lor. În vederea cristalizării 

conceptelor pe care le avem despre aceste genuri semi-literare, precum şi pentru a 

evidenţia complexitatea subiectului, am recurs la schiţarea unui scurt istoric privind atât 

terminologia, cât şi teoriile şi polemicile existente la ora actuală în istoriografia 

universală. În aceste subcapitole am optat în favoarea unor autori precum: Marie 

Thérèse Hipp, Georges Gusdorf, Germaine Brée, John Sturrock, Robert Folkenflick, 

Georg Misch, respectiv Philippe Lejeune, cu siguranţă, cel mai renumit cercetător al 

acestui domeniu.  



Aşa cum rezultă din statisticile prezentate în capitolele dedicate clasificării 

genurilor biografice din spaţiul studiat, memorialistica maghiară din Transilvania se 

dovedeşte a fi un teren fertil, având două direcţii biografice centrale: memoriile şi 

jurnalele (Cap. II, A. 3. b-c.). Capitolul cu privire la memorii, istorii, autobiografii şi 

biografii conţine studii de caz din care rezultă importanţa interdisciplinarităţii în analiza 

acestor tipuri de surse.  

A doua parte a capitolului surprinde aspectele identităţii narative construite pe 

fundal religios (Cap. II., B). Studiile de caz vizează prezentarea memoriilor lui Nicolae 

Bethlen şi a autobiografiei lui Ştefan Daniel de Vargyas. În cazul Memoriilor lui 

Bethlen Miklós (Cap. II. B. 1) avem de-a face cu două tipuri de texte biografice: 

autobiografia şi biografia vremii sale. Precum rezultă din ancheta noastră, autorul nu va 

utiliza genurile biografice cu scopul de a depune mărturie, ci pentru a construi o 

strategie care, în cazul lui, este subordonată identităţii confesionale. În memoriile sale 

cele două tipuri de texte se întrepătrund, fără să putem delimita cu exactitate sfera 

publică de cea intimă. Trebuie să avem în vedere faptul că atât reprezentarea 

evenimentelor cât şi a vieţii private sunt subordonate acestei logici textuale, a normelor 

culturale. Memoriile sunt, în primul rând, oglindirea unui context cultural, textual şi 

puritan. Situaţia este într-o oarecare măsură similară şi în al doilea caz (Cap. II. B. 2). 

Însă în autobiografia lui Daniel, dualitatea discursului dispare, naraţia privată şi publică 

se distanţează de tipurile de discurs utilizate de către Bethlen, sau alţi memorialişti ai 

secolului precedent. În această lucrare sfera intimă este supusă sferei politice, scopul 

principal fiind justificarea politică. În cazul lui Daniel István, nu mai avem firul 

biografic, ci autobiografia în sensul modern al cuvântului. De aceea nici Transilvania nu 

mai este moribunda, iar demersul istoriei nu este unul escatologic. Treptat se vor 

evapora şi elementele specifice discursului protestant timpuriu, cum ar fi accentuarea 

similitudinilor dintre istoria maghiarilor şi a evreilor, sau reflectarea asupra trecutului 

tragic de după 1657 (în cazul ardelean, Mohács în istoriografia din Ungaria). Aceste 

elemente retorice par a fi deja depăşite. Schimbarea de atitudine şi de discurs, după cum 

reiese din acest subcapitol, se datorează, pe de o parte, iluminismului, pe de altă parte, 

pietismului.  

Ultima unitate al acestui capitol vizează un alt aspect important al 

memorialisticii ardelene, anume prezintă o posibilă modalitate de analiză a surselor 

narative, axându-se în special pe problematica socio-constructivismului. Anchetele cu 

privire la colaborarea dintre Apor Péter şi Cserei Mihály (Cap. II. C.1), ori Bod Péter şi 



Hermányi Dienes József (Cap. II. C. 2) ne sugerează faptul că nu există autobiografii, 

memorii şi nici chiar biografii neutre, totul pare a fi rodul unei socializări, astfel că acest 

gen de istorie se află întotdeauna între memorie, scris şi dialog. Memoria unui grup şi 

intenţia individului de a se manifesta prin scris, cu scopul de a realiza împreună un 

dialog cu posteritatea. Astfel, se dovedeşte încă odată că sfera privată a scrisului 

personal nu diferă în concepţie de cea a scrisului ştiinţific, opera autorilor reflectând în 

mare măsură convingerile şi impresiile personale ale acestora, detalii care au contribuit 

în mod decisiv la regândirea reprezentării şi explicaţiei istorice.  

O altă provocare a acestei teze constă în prelucrarea informaţiilor furnizate de 

jurnalele ardelene (Cap. III). La fel ca în cazul memorialisticii, am început prezentarea 

problematicii prin clarificarea anumitor aspecte legate de conţinutul, forma şi metoda de 

cercetare a acestor genuri (Cap. III. A), cu atât mai mult cu cât în literatura de 

specialitate, până la acest moment, anchetele realizate vizau jurnalele intime şi nu 

adnotările cotidiene de tip diarium. Nu este sarcina noastră, desigur, de a prezenta 

procesul lung de metamorfoză, adică trecerea de la diarium la jurnalul intim; la fel cum 

nu am tratat (din motive obiective, jurnalele transilvane din secolul al XVIII-lea nu ne 

permit o asemenea abordare) nici latura estetică a acestui gen. Am dorit însă să atragem 

atenţia asupra faptului că şi jurnalul intim s-a dezvoltat, la rândul său, din însemnările 

banale ale experienţelor cotidiene. Scopul expunerilor este de a familiariza publicul 

istoric românesc cu tipurile de jurnale prezente în spaţiul transilvan (Cap. III. C). 

Prezentarea tipurilor de jurnal începe cu clarificarea anumitor aspecte legate de 

însemnările pe calendar (Cap. III. C. 1), forme de naraţii, care în opinia noastră au fost 

folosite drept model ba chiar suport memoric pentru viitoarele naraţii biografice. 

Adnotările pe calendare devin preţioase fiindcă lipsesc din lucrările consacrate ale 

autorilor. Elementele care ţineau de viaţa de zi cu zi nu mai prezintă importanţă în 

însemnările retrospective, aceste detalii se pierd, cu toate că există referiri la faptul că 

autorii deseori au utilizat informaţiile incluse în calendar în vederea autentificării celor 

prezentate în memorii sau autobiografii. Aportul major al adnotărilor pe calendar se află 

în transmiterea reacţiilor imediate şi spontane ale autorilor. Într-un anumit sens, aceste 

surse sunt chiar mai potrivite pentru cercetarea antropologică şi istorică decât memoriile 

sau autobiografiile, fiindcă ele reprezintă societatea într-o formă seacă, fără înfloriri. 

Naraţia calendarelor este lipsită de influenţele anumitor canoane sau de evoluţia unor 

genuri literare. 



Prezentarea jurnalelor orăşeneşti (Szakály Ferenc, Vízaknai B. György), politice 

(Wesselényi István, Halmágyi István) şi economice(Vass László, Cserei György) au 

avut ca scop afişarea principalelor direcţii de interes în jurul cărora se adună naraţiunile 

tip diarium(Cap. III. C. 2-4). Concluziile noastre sunt valabile pentru întreaga tradiţie 

premodernă a jurnalelor. Cu toate că aceste adnotări se autointitulează jurnale, ele nu 

prezintă nimic în comun cu ceea ce înţelegem prin diarium sau jurnal privat. Aceste 

scrieri, în special cele orăşeneşti şi cele politice prin structură, se aseamănă mai degrabă 

cu cronicile urbane ori istorice, natura informaţiilor oscilând de la politic la public. 

Precum rezultă şi din statisticile prezentate, la începutul secolului al XVIII-lea, 

elementele de natură privată sunt neglijate în favoarea celor publice, relatările privind 

realităţile economice sunt relativ puţine (faţă de cele de ordin politico-militar), cu toate 

că se cunoaşte importanţa comerţului, a producţiei şi a viticulturii în Transilvania. În 

opinia noastră, lipsa acestor însemnări se datorează conştientizării primatului 

informaţiilor de interes public/politic. Lipsa informaţiilor de ordin personal reprezintă 

atitudinile acestor autori faţă de rolul însemnărilor. Jurnalele analizate, exceptând câteva 

cazuri, denotă în primul rând curiozitatea mult crescută a omului premodern faţă de 

istorie, precum şi dorinţa autorilor de a păstra vie memoria colectivă. 

 

Partea III: 

 

Ultima unitate a tezei de doctorat va oferi o anchetă de istorie socială, prin 

interpretarea datelor oferite atât de către jurnalele sus-menţionate cât şi de biografiile, 

memoriile şi istoriile amintite în prealabil. Sursele care ne-au stat la dispoziţie ne-au 

introdus în imaginarul vieţii private şi publice din spaţiul ardelean, transmiţând 

gândurile, credinţele şi speranţele autorilor din trecut.  

Al patrulea capitol debutează cu o dezbatere privind familia premodernă (Cap. 

IV. A). Cu toate că informaţiile furnizate în capitolele precedente au dovedit, cel puţin 

statistic, rolul secundar al adnotărilor de ordin privat şi din domeniul familiei, această 

parte a tezei şi-a propus să clarifice câteva aspecte ale convieţuirii dintre rudele de sânge 

şi cele spirituale în spaţiul transilvan, fără să participe la dezbaterile teoretice privind 

rolul şi funcţiile familiei în construcţia societăţii moderne. Cercetătorilor care operează 

cu asemenea surse personale le va fi însă extrem de dificil să contureze o imagine 

autentică a ceea ce numim viaţa conjugală din epoca premodernă. În aceste lucrări în 

care câteodată se face economie de cuvinte şi care plasează informaţiile de ordin public 



deasupra celor private, ne izbim de absenţa aproape totală a mărturiilor asupra ceea ce 

definim drept viaţă de familie. Aceeaşi atitudine se verifică şi în legătură cu adnotările 

ce privesc soţiile autorilor studiaţi (Cap. IV. B). Soţia într-adevăr este prezentă în 

paginile jurnalelor, doar că aflăm extrem de puţine despre activităţile sale. În marea 

majoritate soţiile sunt amintite cu ocazia naşterilor, perioadei de lăuzie sau bolilor. Pe 

de altă parte, golul poate fi şi trebuie umplut cu ajutorul memoriilor, autobiografiilor, 

care, aşa cum am mai amintit, vor evoca o imagine complexă a soţiei. Dar precum am 

atras atenţia, adnotările retrospective întotdeauna oferă o imagine plastică, dar 

regândită, retuşată a trecutului. În asemenea condiţii atitudinile faţă de cea (sau cele) 

alături de care şi-a petrecut autorul viaţa sunt concluzia unei convieţuiri îndelungate şi 

nu gândurile sau sentimentele spontane. Ultima unitate al acestui capitol prezintă 

sensibilităţile colective şi îndeosebi cele personale, manifestate faţă de statutul de 

părinte şi cel de copil (Cap. IV. C). Informaţiile prezentate dovedesc faptul că jurnalele 

prezintă, în fiecare secol, un număr mare de însemnări referitor la bolile, studiile şi 

educaţia copiilor, dar nu au reflectat la nivel teoretic asupra responsabilităţii sau a 

afecţiunilor părinteşti. Aceste tipuri de texte sunt specifice genurilor narative elaborate, 

cum ar fi memoriile sau autobiografiile. Jurnalele prezentate în teza de doctorat ne 

povestesc despre boli şi tratamente, despre accidentele survenite în timpul jocului, 

despre vizitele copiilor vecini, pe când memoriile oferă instrucţiuni, povestesc despre 

jocuri şi petreceri, aranjamente matrimoniale, despre protejarea copiilor în timp de 

război şi epidemii, dovedind că, în orice nenorocire, bărbatul urmărea să-şi salveze, în 

primul rând, soţia şi copiii.  

Ultimul capitol al acestei teze dezbate aspecte legate de angoasele societăţii 

moderne, dezvăluindu-ne sensibilitatea şi atitudinile autorilor în faţa unor fenomene pe 

care nu le puteau controla, cum ar fi bolile, epidemiile, anomaliile climatice şi respectiv 

moartea. Sursele noastre atestă faptul că starea bună de sănătate devenise o obsesie 

pentru oamenii epocii moderne (Cap. V. A). Majoritatea aveau încredere oarbă în 

medici, aproape la fel de mult ca şi în Dumnezeu. Iar având în vedere faptul că 

pretutindeni în jurul lor, vecinii, prietenii şi rudele cădeau pradă diferitelor boli, 

amintindu-le în mod constant de efemeritatea vieţii, oamenii acestor epoci manifestau o 

sensibilitate aparte faţă de medicină, acest subiect fiind amplu dezbătut în toate tipurile 

de surse, cu atât mai mult în izvoarele narative personale. Sursele analizate dovedesc 

faptul că până când în secolele precedente medicina se baza în mare măsură pe graţia 

divină, odată cu apariţia influenţelor iluminismului şi cu progresele medicinii moderne, 



această interdependenţă nu mai era atât de evidentă. Rugăciunea şi postul nu mai erau 

elemente indispensabile ale tratamentului, la fel cum nici abordarea cosmică a bolii nu 

mai răspundea necesităţii unei elite moderne. Situaţia pare să fie identică si în cazul 

reprezentărilor anomaliilor climatice ori calamităţilor (Cap. V. B). În mod cert, nici o 

întreprindere raţională nu a reuşit să schimbe în totalitate percepţia fenomenelor ieşite 

din tipar, retorica protestantă teleologică ori cea catolică caracterizată de excesele 

reprezentării baroce se regăsesc în continuare, în cazuri izolate, inclusiv în textele de la 

începutul secolului al XIX-lea, dovedind că, în pofida schimbărilor survenite pe plan 

mental, textele conservă imaginarul epocilor precedente. 

În consecinţă, considerăm că teza oferă o prezentare exhaustivă a memorialisticii 

transilvane din secolul al XVIII-lea, cu toate că lucrarea de faţă nu poate şi nici nu îşi 

propune abordarea în mod egal a tuturor izvoarelor narative personale. Aşa cum am mai 

precizat, cercetarea nu intenţionează doar să completeze, ci, mai ales, să sintetizeze o 

masă mare de informaţii, atât edite, cât şi inedite, supunându-le unei critici riguroase şi 

examinându-le din varii perspective, în încercarea de a surprinde cât mai multe aspecte 

ale sensibilităţilor şi identităţilor existente în naraţiile elitei maghiare ardelene din epoca 

modernă. Izvoarele analizate, genurile biografice, care se completează reciproc, oferă, 

în pofida unilateralităţii lor, importante informaţii care permit abordarea unor teme 

arareori dezbătute până la acest moment în istoriografia ardeleană. În acest sens, 

lucrarea ar putea fi o contribuţie la istoria socială şi a mentalităţilor din Transilvania. 

 

 


