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Sinteza părţiilor principale  

În introducerea tezei mele am avut ca scop prezentarea surselor mele, descrierea 

metodei prin care voi analiza sursele mele, apoi argumentarea prezentării şi narativizării 

speciale pe care am abordat. 

Sursele folosite se impart in două mari categorii: manuscrise şi cărti vechi, editate in 

secolele al XVI-XVII-lea. Analiza mea sa bazat numai pe manuscrise originale, scrise de către 

Mihály Cserei, dintre care multe nici nu au fost publicate, sau au fost publicate numai parţial. 

Celălalt tip de sursă este reprezentat de cărţiile lui Cserei, am luat în calcul acele cărti pe care 

apare semnătura sa de possessor, toate cumpărate şi citite de Cserei în anii 1670-1690. 

Avînd aceste surse şi fiind interesat in procesul isrorico-antropologic al maturizării, al 

trecerii rituale de la statutul de adolescent la cel de adult, am considerat că trebuie să mă bizui 

pe două discipline al căror metode de multe ori se suprapun. În consecinţă m-am angajat să 

efectuez o reconstrucţie micrositorică pentru a articula o interpretare, de fapt a ajunge la o 

explicaţie istorico-antropologică, privind transformarea adolescentului prin mariaj in adult 

responsabil. Modul optimal de narrativizare pentru o astfel de analiză, în opinia mea, impune 

o structurare mai specială a tezei.  

In prima parte a lucrării prezint naraţiunea aniilor 1690-1697/98 încadrat în modelul 

riturilor de trecere, astfel se delinează trei faze distincte focusta asupra veneminetului major al 

mariajului. Istoria ultimilor şapte ani al adolescenţei lui Cserei imită modelul următor: 

Stagiul preliminal (1. ianuarie 1690. – 30. decembrie 1692.) 

Stagiul liminal (ianuarie 1693 – aprilie 1697 ) 

Limenul sau pragul: (10 mai 1697 – 2 octombrie 1697) 

Stagiul postliminal (29. octombrie 1697 – 2 ianuarie 1698.) 

Actorul principal trece prin nemumărate teste psihice şi fizice care contribuie 

impreună la o trasnformare totală a individului, care culminează cu trecerea ultimului test, al 

pragului care îl desprate de un nou staut, o nouă udentitate şi poziţie in societate. Cserei în 

ciuda multiplelor probleme de ordine financiară, spirituală sau socială, pare că a trecut acest 

test cu succes. 

Partea două a tezei propune un exerciţiu de analiză istorico-antropologică, reflectînd 

nu numai la „istoria” acestori ani, dar efectuînd si o analiză detaliată a textelor scrise şi citite 

de către actorul principal. Trecerea în revistă a cărţilor cumpărate şi colecţionate de către 

tînărul Cserei in perioada studiilor la Gimnaziul Reformat din Odorheiul Secuiesc (1677-1685) 

contribuie la creionarea unui portret spiritual mai real, şi o evaluare mai echilibrată a culturii 

calviniste asimilată de adolescentul Cserei. Avînd repere ferme anii 1670-1680, este posibil 

reconstrucţia acelui fundament spiritual, literar şi intelectual care a constituit baza educaţiei 

acestui individ premodern. Evoluţia în timp al actorului , chiar după terminare precoce a 

studiilor, coincide cu o permanentă preocupare legată de literatură texte, chiar discipline noi 

ca istoria, geografia şi argumentarea politică. Dezvoltare bibliotecii lui Cserei, în oglinda 
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noilor sale achiziţii din anii 1690, confirmă formarea unei mentaliţăti speciale, care activează 

anumite tehnici de scris sau practici de (re)folosire sau producţia textelor. Cserei, fiind un 

domidoct cu potenţial intelectual remarcabil, arată o responsabilitate şi conştiinciozitate 

specială in formarea şi educarea sa prin forţe proprii. Adolescentul predispus la aventuri 

erotice, scandaluri îşi arată o faţă total necunoscută, care a contribuit la o apreciere cel puţin 

discutabilă a operei sale istoriografice. 

Reconstrucţia bibliotecii şi practicelor hermeneutice folosite de adolescentul Cserei 

oferă un context spiritual şi istoric care permite o evaluare plauzibilă a mentalităţii şi filosofiei 

de viaţă a cestui individi premodern. Cărţiile citite de către Cserei cu însemnări , notiţe sau 

comentarii marginale, arată convingător, că teologia calvinistă, dublată de puritanismul englez 

(Amesius) reprezintă acel discurs fundamental prin care Cserei interpretează lumea, existenţa 

sa, timpul şi spaţiul. Educaţia teologică a lui Cserei început la o vîrstă fragedă a fost constant 

completat de lecturi în limba latină şi maghiară, care probabil a contribuit determinant la 

interesul special arăta de Cserei privind teologia dublei predestinări. In formularea lui Calvin 

predestinaţia (predestinatio) est expresia justiţiei supreme divine, în urma căruia unii sunt 

aleşi (electio) pentru viaţa eternă, alţii fiind refuzaţi (reprobatio) avînd parte de pedeapsa 

eternă (damnatio). Spiritualitatea puritană, asimilată şi urmată, chiar practicată de Cserei nu 

numai că era in conformitate totală cu această doctrina, ba chiar a promovat idea, că fiecare 

enoriaş trebuie să descopere pentru sine însuşi în ce categorie aparţine, ce soartă i-a fost 

hărăzuit.  

Cazul lui Cserei confirmă acest lucru, pentru că poeziile scrise de el în anii 1690 

coroborate cu alte texte sau lecturi făcînd trimiteri la frămîntări interne sau chiar crize de 

disperare (desperatio) sugerează că el si-a petrecut viaţa balansînd între cele două ipostaze şi 

convingeri. Perioada care coincide cu sfărşitul adolescenţei astfel face possibil o înţelegere 

profundă a unui procedeu spiritual prezent în toata viaţa actorului principal.  

In consecinţă, concluziile tezei mele converg în acel punct care dezvăluie, că procesul 

istorico-antropologic de trecere de la statutul de adolescent spre cel de adult, de fapt este un 

proces cel puţin dublu, avînd o variantă socială performat in spatiul public, şi unul spiritual, 

rezervat vieţii private. Tetxtele produse sau citite de către Cserei permit nunumai reconstrucţia 

a şapte ani din adolescenţa lui, dar şi accesarea unui process permanent determinant în viaţa 

lui intimă, dialectica dintre disperare şi speranţă, care a contribuit nunumai la articularea unei 

identităţi confesionale dar şi la supravieţuirea şi pomoţia socială a individului premodern.  
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