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INTRODUCERE

Lucrarea propune o reconstituire a trecutului celor două instituţii esenţiale pentru istoria 

românilor  ardeleni,  Biserica  şi  Şcoala,  într-un  areal  geografic  restrâns  –  Valea  Mureşului 

Superior – şi într-un orizont cronologic caracterizat prin multiple modificări politico-legislative 

cu puternic impact asupra vieţii religioase şi şcolare instituţionalizate – secolul al XIX-lea.

Cercetarea  temei  a  fost  focalizată  asupra unui  spaţiu  limitat  al  Transilvaniei  –  cercul 

superior al comitatului Turda (Mureş-Turda din 1876). Localităţile situate pe cursul superior al 

Mureşului,  precum şi  al  unora  dintre  afluenţii  săi  (Gurghiu,  Beica)  ne-au  fost  „impuse”  de 

materialul  arhivistic  de  bază  valorificat  prin  demersul  nostru.  În  principal,  este  vorba  de 

documentaţia ce transmite posterităţii activitatea desfăşurată în plan ecleziastic şi şcolar în două 

protopopiate româneşti – greco-catolic şi ortodox – organizate şi funcţionale în acest spaţiu. La 

aceasta  s-au  adăugat  arhivele  parohiale,  dar  şi  alte  arhive  accesate  pentru  completarea 

informaţiilor iniţiale sau acoperirea lacunelor documentare constatate. Documentele inedite puse 

în valoare  în paginile lucrării se păstrează în depozitele Arhivelor Naţionale  Mureş, Alba, Cluj, 

precum şi la Mitropolia Ortodoxă şi Biblioteca Mitropolitană din Sibiu.   

Lucrarea  este  structurată  pe  opt  capitole.  Primele  cinci  sunt  consacrate  Bisericii, 

următorul are ca subiect Şcoala, iar capitolul al şaptelea reprezintă debutul cercetărilor privind 

formele  de  manifestare  a  relaţiilor  interumane  sub  asupiciile  aceloraşi  două  sisteme 

instituţionale.  Se adaugă partea dedicată  concluziilor.  În anexe sunt cuprinse reconstituiri  ale 

modificărilor  de  ordin  administrativ  cunoscute  de  cele  două  jurisdicţii  protoprezbiteriale 

reghinene  de-a  lungul  secolului  al  XIX-lea,  o  evidenţă  a  tuturor  protoprezbiterilor  români 

reghineni, precum şi facsimile ale unor documente considerate a fi reprezentative pentru temele 

dezbătute  la  un  moment  dat.  Lista  bibliografică  cuprinde  titluri  care  au  venit  în  sprijinul 

conturării temei de cercetare alese. 

CAPITOLUL I

BISERICA ŞI ŞCOALA ROMÂNEASCĂ DE PE VALEA MUREŞULUI SUPERIOR ÎN 

DISCURSUL ISTORIOGRAFIC

Necesitatea  demersului nostru a fost determinat şi de constatarea unei cvasi-absenţe a 

referinţelor bibliografice privind organizarea şi funcţionarea structurilor protopopeşti româneşti, 
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respectiv a unităţilor şcolare greco-catolice şi ortodoxe din această zonă. În lucrările istorice de 

largă respiraţie  dedicate  Bisericii  şi  Şcolii  româneşti,  de la  Petru Maior  şi  Nicolae Iorga,  la 

Mircea Păcurariu şi Simion Retegan, trimiterile la instituţiile ecleziastice şi educaţionale de pe 

Mureşul  Superior  sunt reduse ca număr,  datele  publicate  fiind cel  mai  adesea marginale  sau 

contextuale. Şi totuşi… au fost şi excepţii ce trebuie menţionate. Vasile Netea, vestit cărturar 

născut pe aceste meleaguri, a lăsat posterităţii un valoros manuscris, publicat post-mortem, un 

jurnal  de  „călătorie”  pe  cursul  superior  al  Mureşului.  Îmbinând  descrierea  geografică  cu 

memento-uri  istorice  şi  etnografice,  autorul  acordă spaţiu  publicistic  şi  interes  şi  Bisericii  şi 

şcolii românilor din satele „străbătute”. Trecutul unităţilor de învăţământ patronate de cele două 

Biserici  româneşti  în acelaşi  spaţiu  se regăseşte  în  lucrările  semnate  de Lucia Protopopescu, 

Nicolae Albu şi  Pallós Albert. Deschiderea cunoscută de cercetarea istorică după anul 1989 a 

permis apariţii editoriale de valoare ce includ trimiteri la viaţa ecleziastică şi şcolară din aceeaşi 

regiune. Semnatarii fac parte, cu precădere, din noul val de istorici interesaţi de istoria Bisericii 

române unite: Cornel Sigmirean, Laura Stanciu, Greta Monica Miron, Daniel Dumitran, Ciprian 

Ghişa, Ioana Mihaela Bonda, s.a.  În ampla monografie dedicată învăţământului primar ortodox 

din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, Paul Brusanowski include şi referiri la şcolarizarea 

tinerei  generaţii  asigurată în şcolile confesionale săteşti din împrejurimile Reghinului.  Despre 

Biserica ortodoxă din Reghin şi împrejurimi şi rolul ei în societate a scris Simion Bui. Renaşterea 

interesului  pentru  istoria  locală  a  avut  drept  rezultat  publicarea  de  lucrări  monografice  ce 

reconstituie trecutul unor sate de pe Mureş şi Gurghiu (Lueriu, Glăjărie), cu trimiteri la Biserica 

românească  şi  şcoala  aflată  în  coordonarea  ei.  Poate  este  firesc ca oamenii  locului,  în  speţă 

istoricii  mureşeni,  să  fie  cei  ce  au  scris  cele  mai  multe  pagini  de  istorie  ecleziastică  şi 

educaţională închinate Reghinului şi aşezărilor satelite acestuia. Acestor studii şi articole  apărute 

în periodicele  Marisia, Reghinul cultural  şi  Anuarul Arhivelor Mureşene  le-am acordat atenţia 

cuvenită. Excursul nostru istorigrafic a urmat coordonata cronologică, consemnând şi corectând 

erorile de ordin toponimic şi de localizare întâlnite în lecturile noastre. Acestea le-am considerat 

o mărturie suplimentară a cunoaşterii limitate, geografice şi istorice, a văii Mureşului Superior şi, 

totodată  un  argument  al  necesităţii  unei  cercetări  ale  cărei  rezultate  alcătuiesc  următoarele 

capitole. 

CAPITOLUL II

CONSIDERAŢII GENERALE
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Capitolul este  unul  introductiv,  de   prezentare  a  văii  Mureşului  Superior  pe  două 

coordonate principale: una vizând reperele geografice şi administrative şi o a doua care reuneşte 

specificul etnic şi confesional al orizontului geografic în discuţie. Subcapitolul „Valea Mureşului 

Superior – repere geografico-administrative” fixează spaţiul de „mişcare” al cercetării, adăugând 

acestuia lista celor 71 de localităţi cu variantele toponimice întâlnite cel mai adesea în documente 

şi prima atestare documentară a fiecărei aşezări. Pentru a evita multiplicarea notelor de subsol, 

am preluat toponimele din textul original,  însoţite,  de fiecare dată, de cele actuale.  În ordine 

cronologică  sunt  prezentate  arondările  politico-administrative  şi  modificările  organizatorico-

teritoriale de esenţă în spaţiul  nostru în decursul secolului al  XIX-lea.  Finalul îl  constituie  o 

scurtă incursiune în traseul statutar al Reghinului, de la târg la oraş unic al zonei, rămas, decenii  

de-a rândul, reper politic, administrativ, economic şi cultural pentru românii din această parte a 

Transilvaniei. 

Al doilea subcapitol – „Orizonturi etnice şi confesionale pe Valea Mureşului Superior în 

secolul al XIX-lea” – este un remember statistico-demografic ce se doreşte un argument pentru 

definirea acestui teritoriu ca mozaic confesional şi etnic. Sursele de informaţie au fost, în esenţă, 

şematismele  publicate  de  Biserica  reformată  şi  Biserica  romano-catolică,  precum  şi 

recensământurile organizate de Stat. Alături de Bisericile româneşti, cea evanghelică de orientare 

calvină a fost cea care a dominat în zonă, având organizat aici un protopopiat. Specificul l-au 

constituit  bi-etnicitatea  şi  pluriconfesionalismul  multor  sate  (ortodocşi  şi  reformaţi/greco-

catolici, refomaţi şi romano-catolici/ortodocşi şi greco-catolici etc.) S-au adăugat, în număr mic, 

unitarienii de naţionalitate maghiară. Saşii luterani au întemeiat comunităţi puternice în Reghin şi 

Petelea.  Reprezentanţii  „poporului  ales”,  evreii,  au  fost   recenzaţi  de  autorităţile  Statului  în 

aproape  fiecare  localitate.  Drept  urmare,  pe  cursul  superior  al  Mureşului  a  existat  o  mică 

Transilvanie.

CAPITOLUL III

INSTITUŢIA PROTOPOPIATULUI ROMÂNESC PE VALEA MUREŞULUI 

SUPERIOR

 Primul subcapitol are ca subiect diferenţa existentă între organizarea ecleziastică, în speţă 

jurisdicţia  celor două protopopiate  româneşti  reghinene,  şi  organizarea politico-administrativă 

prin care comunităţile de români de pe Mureşul Superior au fost arondate diferitelor elemente 

structurale (circumscripţii, cercuri, plăşi) înfiinţate prin deciziile luate de autorităţile Statului la 
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un moment sau altul. Efectul acestor decizii s-a răsfrânt asupra oficiilor protopopeşti sub forma 

corespondenţei/colaborării concomitente a acestora cu mai mulţi reprezentanţi ai puterii laice sub 

a căror autoritate se aflau comunele bisericeşti ortodoxe sau greco-catolice.

Sintetizând informaţiile publicate şi completându-le  printr-o serie de documente inedite, 

am reconstituit evoluţia frontierelor jurisdicţionale ale celor două protoprezbiteriate reghinene pe 

parcursul secolului al XIX-lea, precum şi organizarea ecleziastică premergătoare constituirii lor. 

Am semnalat modificările intervenite în timp în privinţa numărului de parohii şi filii din fiecare 

protopopiat,  prin  reorganizările  iniţiate  de ierarhii  greco-catolici  şi  ortodocşi.  Modalitatea  de 

creare a organelor  de conducere parohiale  conform cerinţelor  legislative  curente,  existenţa  şi 

activitatea  acestora  dovedită  prin  documente  inedite  completează  tabloul  structurii  interne  al 

fiecărui  protoprezbiteriat.  Adăugând  referinţe  demografice,  preluate  din  surse  oficiale  sau 

bisericeşti, am evidenţiat existenţa unor diferenţe de ordin matematic constatate între recenzările 

efectuate de Stat şi cele bisericeşti la nivelul unor comunităţi parohiale sau al protopopiatului. 

Protoprezbiteriatului ortodox de Reghin, titulaturilor şi reşedinţelor sale atestate în consemnările 

documentare i-am rezervat un spaţiu anume – „Titulaturi şi reşedinţe” –  în dorinţa de a clarifica 

şi înlătura confuziile şi erorile istoriografice de genul existenţei  mai multor protoprezbiteriate 

greco-răsăritene pe valea Mureşului Superior.

 Întrucât  instituţia  ecleziastică  principală  ce  face  obiectul  interesului  nostru  este 

protopopiatul,  am acordat  o  atenţie  maximă  analizei  de  tip  instituţional  aplicată  celor  două 

jurisdicţii  protopopeşti  ale  Reghinului  sub  titlul  „Structuri  de  conducere”.  Ne-am propus  să 

cercetăm  în  ce  măsură  arhitectura  organizaţională  internă  a  acestora,  în  speţă  organele 

protopopeşti  specifice  celor  două  Biserici  româneşti,  s-a  constituit  şi  a  funcţionat  potrivit 

normativelor ecleziastice existente. Bineînţeles că sursele probatorii pentru concluziile noastre au 

fost tot documentele şi acestea au stat la temelia semnalării derapajelor canonice constatate. Dacă 

din  punct  de  vedere  organizatoric  abaterile  de  la  canoane  sau  regulamente  s-au  dovedit 

nesemnificative, elementele structurale de conducere specifice existând atât la ortodocşi, cât şi la 

greco-catolici, alta a fost situaţia din punct de vedere funcţional. Cea mai importantă abatere în 

acest sens am constatat-o la greco-catolici în cazul instanţei protopopeşti care, delegată fiind într-

adevăr de consistoriul de la Blaj, şi-a conservat şi exercitat aproape toate prerogativele susţinute 

cu binecunoscută ardoare încă de marele  protopop reghinean,  Petru Maior,  judecând chiar şi 

cauze ce implicau feţe bisericeşti. La ortodocşi tot ierarhia centrală a jucat rolul principal în cea 
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mai  importantă  disfuncţionalitate,  respectiv  recunoaşterea  rezultatelor  unui  sinod electoral  de 

alegere a noului  protopop după aproape un deceniu.  Diferenţele  organizaţionale  statuate  prin 

reglementările ecleziastice ale celor două Biserici  sunt evidente şi în cazul celor două jurisdicţii 

protopopeşti, greco-răsăriteană, respectiv greco-catolică.

Ultimele două subcapitole se axează pe chestiuni de natură economică. Este vorba mai 

întâi de informaţiile documentare ce fac trimitere la situaţia materială, în special cea financiară, 

existentă în fiecare dintre cele două protopopiate şi măsurile luate de factorii  decidenţi locali 

pentru a asigura desfăşurarea în parametrii optimi a activităţii instituţiei protopopeşti. A rezultat 

pregnant faptul că nu au lipsit iniţiativele pentru conjugarea  eforturilor tuturor, preoţi şi mireni, 

în atingerea acestui ţel, atât la ortodocşi, cât şi la greco-catolici. Aceste demersuri de creştere a 

eficienţei  funcţionale,  prin  asigurarea  unui  statut  economic  corespunzător,  reflectate  de 

documentele  de arhivă,  se regăsesc în aceeaşi  parte  a lucrării.  Subcapitolul  final  prezintă  un 

proiect  de  dezvoltarea  economică  a  parohiilor  arondate  protopopiatului  ortodox  de  Reghin, 

propus de unul dintre preoţii locului în anii liberalismului constituţional. Metoda principală o 

reprezenta controlul  modului  de administrare  a averilor  parohiale,  iar  „arma” o constituia  un 

comitet  economic  protopopesc  ale  cărui  prerogative  încălcau  autonomia  parohială  specifică 

Bisericii greco-orientale, între acestea numărându-se suspendarea din funcţie a celor ce aveau în 

grijă bunurile comunităţii ecleziastice. Dovezile punerii în practică a acestei iniţiative nu le-am 

depistat până la acest moment, deci nu avem certitudinea funcţionării acestui organism. 

CAPITOLUL IV

CLERUL

Este capitolul dedicat în întregime corpului sacerdotal ce a activat în perimetrul aceloraşi 

protopopiate de Reghin. În subcapitole separate ne-am ocupat de cele două categorii de clerici: 

protopopii, respectiv preoţii de mir. 

În cazul protoprezbiterilor români am reconstituit lista integrală a celor care au condus 

jurisdicţiile reghinene până la 1900. Primul aspect de interes a fost descoperirea modului practic 

de ocupare a acestei funcţii şi eventualele diferenţe între norma prescrisă şi aplicarea ei practică. 

Spiritul democratic specific ortodoxiei, manifestat sub forma alegerii liderului ierarhic pe toate 

treptele organizatorice,  este mărturisit  de documente în cazul ultimului protopop reghinean al 

secolului al XIX-lea, Galaction Şagău. Nu avem date sigure, ci numai ipoteze sau deducţii în 

legătură cu unii  dintre  predecesorii  săi,  cum ar fi  Ştefan Branea.  Acesta,  iniţial,  a îndeplinit 
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funcţia de ajutor de protopop, apoi a ajuns în funcţia supremă, se pare prin numire, cu toate că 

protoprezbiterul precedent era încă în viaţă. În privinţa lui Galaction Şagău, s-au scurs cinci ani 

de la procesul electoral  desfăşurat în anul 1876, până la confirmarea sa de către  conducerea 

arhidiecezei, deci o nouă diferenţă între teorie şi practică. Cercetările întreprinse ne-au confirmat 

că toţi protoprezbiterii greco-catolici de Reghin au fost numiţi. O stranie coincidenţă a făcut ca 

Mihail Crişan, protopop român unit, respectiv Iosif Brancovan, protoprezbiter greco-răsăritean, 

să îşi desfăşoare activitatea în aceeaşi perioadă şi ambii să-şi piardă funcţiile prin suspendare. 

Deosebirea a fost legată de faptul că Brancovan nu a mai revenit la cârma tractului, în timp ce 

Crişan  şi-a  recâştigat  poziţia  de  lider,  păstrând-o  pentru  aproape  patru  decenii.  Întrucât 

chestiunea  stării  civile  a  preoţimii  greco-catolice  a  provocat  luări  de poziţii  contradictorii  în 

epocă  şi  a  fost  mult  dezbătută  în  istoriografia  de  specialitate,  am  abordat  problema  din 

perspectiva  protoprezbiterilor  de  Reghin.  Cercetările  efectuate  au  dus  la  concluzia  clară  a 

celibatului tuturor conducătorilor tractuali, cu o excepţie notabilă – Mihail Crişan – şi, se pare, o 

interesantă încălcare a votului de castitate depus de către administratorul protopopesc Gabriel 

Matei, în prima jumătate a veacului.

Arhiva  documentară  cercetată  ne-a  permis  acumularea  unor  date  suficiente  privind 

înzestrarea  materială  a  protoprezbiterilor  reghineni.  Sursele  lor  de  venit  au  fost  aproximativ 

aceleaşi (veniturile în bani şi în natură ca paroh, contribuţia preoţimii şi a parohiilor din tract 

etc.), deosebirea principală între ortodocşi şi greco-catolici înregistrându-se în cazul ajutoarelor 

financiare de la centru. Acestea au fost primite numai de protoprezbiterii ortodocşi, inclusiv de 

cei  cu  o stare  materială  bună.  Instrumentalizarea  acestui  tip  de  sprijin  în  vederea  fidelizării  

liderilor tractuali  s-a aplicat şi în protopopiatul ortodox Reghin,  până la sfârşitul  secolului al 

XIX-lea.

Dintre  multiplele  atribuţii  protopopeşti  am  ales  inspecţiile  canonice,  întrucât  le-am 

considerat  de  importanţă  maximă,  acestea  permiţând  înregistrarea  situaţiei  reale  existente  în 

parohii la un moment dat. S-au păstrat protocoalele unor astfel de vizite efectuate de protopopii 

ortodocşi  ai  Reghinului  în  a  doua  jumătate  a  veacului  al  XIX-lea,  acest  gen  de  documente 

concentrând o cantitate importantă de informaţii pentru cercetarea noastră. Obiectivele acestor 

inspecţii erau precise: edificiul bisericesc, cel şcolar, situaţia averii parohiale şi a învăţătorului. 

Însă semnăturile olografe descoperite pe paginile protocoalelor parohiale demonstrează prezenţa 

anuală a acestor lideri  şi în deceniile începutului de secol.  Omologii  români uniţi au atestată  
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prezenţa  în  parohii  la  verificarea  bilanţurilor  parohiale,  la  examenele  şcolare  etc.,  prilejuri 

folosite,  bănuim  noi,  pentru  a  inspecta  şi  Biserica  din  sat  şi  şcoala  confesională.  Pentru 

protopopiatul  greco-catolic  de  Reghin  nu  s-au  păstrat  documente  similare  celor  amintite  la 

ortodocşi.

Subcapitolul consacrat preoţimii parohiale din acelaşi teritoriu este construit pe mai multe 

coordonate.  Mai întâi  am sintetizat  datele privind nivelul de pregătire  al  celor ce au slujit la 

altarele româneşti de pe Mureşul Superior. Studiile secundare s-au dovedit piatra de încercare a 

viitorului  preot  ortodox  sau  greco-catolic.  Procentul  parohilor  greco-orientali  absolvenţi  de 

gimnaziu  superior  nu  a  depăşit  procentul  de  33% la  sfârşitul  veacului.  În  schimb a  crescut 

numărul celor care au urmat teologia la zi, în 1898 rămânând un singur paroh slujitor din totalul  

de 21 care se pregătise pe calea extraordinară,  respectiv prin cursurile de scurtă durată de la 

Sibiu. Patronimele identificate în matricolele parohiale au demonstrat  o realitate cunoscută şi 

recunoscută în întreaga arhidieceză: existenţa unor dinastii preoţeşti într-o mulţime de parohii 

ortodoxe. Despre studiile pre-seminariale ale clerului greco-catolic reghinean datele s-au dovedit 

atât de lacunare, încât nu ne-au permis formularea unei concluzii de ordin statistic. Dar procentul 

ridicat al preoţilor „moralişti” chiar şi în a doua jumătate a  veacului (60%, respectiv 9 din 15 în 

intervalul anilor 1850-1869) nu este un indicator favorabil existenţei unei instrucţii gimnaziale de 

calitate.  Cutuma „moştenirii”  staţiunii  preoţeşti  s-a  aplicat  şi  în  protopopiatul  român  unit  al 

Reghinului în suficient de multe locuri. Un caz special a fost familia preoţească Truţa din Beica 

de Sus, deţinătoare a unui rang nobiliar  obţinut de unul dintre antecesori care nu a aparţinut 

cinului clerical. La fel ca şi în cazul protopopilor, subiectul  statutului civil al clerului catolic de 

rit răsăritean ne-a stârnit interesul. Am reuşit identificarea a 60 de preoţi care şi-au întemeiat 

familii şi care au slujit până la 1900 în Bisericile din tractul reghinean. Nu este o cifră definitivă, 

sursele de arhivă înregistrând lipsuri destul de ample.

Cercetarea modului în care se ocupau staţiunile preoţeşti a pornit tot de la reglementările 

specifice fiecărei Biserici şi s-a încheiat prin concluzii întemeiate pe textele documentare. Preoţii 

ortodocşi erau aleşi de comunităţile parohiale, însă intervenţiile ierarhilor de la Sibiu nu au lipsit, 

manifestându-se uneori chiar încălcări ale autonomiei bisericeşti. Deşi canoanele greco-catolice 

au prevăzut „alegerea” preotului prin decizie (arhi-)episcopală, unele parohii din protopopiatul 

reghinean au reuşit să-şi impună voinţa şi Blajul a cedat, numind persoana desemnată de popor. 
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Situaţia  economică  a  preoţimii  româneşti  de pe Mureşul  Superior  am  prezentat-o din 

perspectiva  surselor  de  venit,  în  general  comune  celor  două  confesiuni:  porţia  canonică, 

produsele  naturale  şi zilele  de lucru asigurate  de poporul credincios,  respectiv  taxele  stolare. 

Preoţii ortodocşi se plângeau mereu de nivelul de trai scăzut şi pe bună dreptate, în 1867 toţi 

câştigând anual sub 100 fl. Nici în deceniile următoare situaţia nu s-a îmbunătăţit semnificativ, în 

1898, la intrarea  în vigoare a Articolului  de lege XIV, neexistând nici  un preot  ortodox din 

tractul Reghinului care să câştige maximul prevăzut de 800 fl. Similitudini existau şi la greco-

catolici, solicitările de ajutor de la Stat, cunoscuta „congruă”, variind pentru sume de la 60 cor. la 

480 cor. chiar şi la început de secol XX. 

Ultima parte a subcapitolului dedicat preoţimii parohiale abordează raporturile existente 

între  comunităţile  bisericeşti  din  cele  două protopopiate  ale  Reghinului  şi  clerul  slujitor  din 

perspectiva  legăturii  de  tip  emiţător-receptor  şi  feed-back-ul  acestei  legături.  În  cele  două 

jurisdicţii  tractuale  relaţia  preot-popor  s-a  încadrat  în  normalitatea  relaţiilor  interumane 

caracterizate  prin  colaborare,  prietenie,  chiar  afecţiune  reciprocă,  dar  şi  tensiuni,  stări 

conflictuale,  lipsa oricărei  înţelegeri  între  părţi.  Şi  pentru că natura  umană  nu este  perfectă, 

preoţimea  reghineană  nu  a  fost  în  totalitate  un  exemplu  pentru  turma  păstorită.  Cele  mai 

semnificative derapaje comportamentale înregistrate în rândul sacerdoţilor români din această 

regiune şi „răsplata” primită de cei implicaţi încheie capitolul.

CAPITOLUL V

LĂCAŞURI DE CULT ŞI AVERI BISERICEŞTI

Acest capitol a fost gândit ca un corolar al celor anterioare referitoare la viaţa ecleziastică 

românească desfăşurat în graniţele protopopiatelor de Reghin.

Primul  subcapitol  concentrează  informaţiile  publicate  în  lucrări  mai  vechi  şi  mai  noi 

referitoare la aşezămintele monahale care ar fi existat pe valea Mureşului Superior, marea lor 

majoritate dispărând în cursul secolului al XVIII. Funcţionarea unora dintre ele fiind susţinută 

numai de memoria tradiţiei, am încercat găsirea unor mărturii scrise care  să le ateste, în speţă 

toponimia  locală  înregistrată  în  evidenţele  cadastrale.  Am avansat  anumite  ipoteze  legate  de 

caracterul  vieţuitorilor  (călugări/călugăriţe)  unora  dintre  aceste  colectivităţi  monastice  şi  de 

perioada probabilă a încetării existenţei lor.   

În  al  doilea  subcapitol  am  abordat  chestiunea  Bisericilor  de  mir,  întrucât  ele  au 

reprezentat întotdeauna centrul spiritual de primă importanţă al oricărei comunităţi bisericeşti. 
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Discuţia  este  purtată  din  perspectiva  etapelor,  demersurilor  şi  eforturilor  depuse  de  românii 

greco-catolici şi ortodocşi pentru a-şi ridica un nou locaş de rugăciune sau pentru a-l restaura pe 

cel  ajuns  într-o  stare  fizică  precară.  Documentele  mărturisesc  despre  sacrificii  materiale 

deosebite  şi  implicarea  tuturor  membrilor  respectivei  colectivităţi  confesionale  în  atingerea 

acestui scop, situaţia economică precară şi atitudinile contrare determinând adeseori prelungirea 

duratei de construire a unor noi spaţii sacre. Uneori, între factorii perturbatori s-au numărat lipsa 

de celeritate  a autorităţilor  ecleziastice  centrale  atunci  când li  s-a  solicitat  sprijinul  şi,  nu în 

ultimul rând, lipsa de bunăvoinţă a puterii politice manifestată sub forma diferitelor piedici de 

natură administrativă. Totuşi, până la 1900 au fost inaugurate suficiente Biserici româneşti noi, 

unele  chiar  monumentale  pentru  acele  timpuri,  sumele  alocate  depăşind  mii  de  florini.  De 

remarcat este faptul că materialul de construcţie preferat a rămas lemnul, mult mai accesibil şi 

mai ieftin, dar şi piatra a început să câştige teren, parohiile mai înstărite dorindu-şi o Casă a 

Domnului durabilă.

  Un al treilea subcapitol special strânge în rândurile sale datele de natură bibliofilă, în 

speţă  titlurile  produselor  tipografice  şi  manuscrise  destinate  cultului  religios,  inventariate  ca 

aparţinând  Bisericilor  din  diferitele  sate  arondate  protoprezbiteriatelor  româneşti  reghinene. 

Evidenţele cărţilor de cult elaborate de-a lungul secolului al XIX-lea conduce la concluzia unei 

circulaţii  a  acestora  dincolo  de  graniţa  confesională,  ediţii  de  Blaj  şi  de  Sibiu  regăsindu-se 

împreună în altarele româneşti. Măsura în care scrierile lui Petru Maior s-au regăsit în parohiile 

ortodoxe finalizează subiectul.

Un gen de documente  deosebit,  inventarele  parohiale,  reprezintă  o oglindă a bogăţiei 

materiale.  Cele care s-au păstrat  în arhivele  protopopeşti  cercetate  sunt introduse în circuitul 

ştiinţific sub titlul „Inventarele parohiale – oglinda economică a comunităţilor parohiale”.

CAPITOLUL VI

ŞCOALA PRIMARĂ ROMÂNEASCĂ DE PE MUREŞUL SUPERIOR

Al doilea  „personaj” principal  al  temei  noastre  este  şcoala  confesională  organizată  şi 

coordonată  de  Biserică  în  aşezările  locuite  de  români  pe  văile  Mureşului  si  Gurghiului. 

Complexitatea  unui  asemenea  subiect  a  determinat  concentrarea  asupra  a  patru  elemente 

esenţiale: învăţătorii, elevii, organizarea procesului educaţional şi edificiile şcolare.

Legat de corpul didactic am analizat aspectul pregătirii şi inserţiei profesionale, cu accent 

deosebit pe efectul aplicării legii „Trefort.” Pentru populaţia şcolară chestiunea frecvenţei am 
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considerat-o de primă importanţă, documentele permiţându-ne să calculăm procentul prezenţei la 

cursuri pentru anumite perioade, acesta ridicându-se în unele locuri la 100%. Procesul instructiv-

educativ comportă multiple ipostaze. Dintre acestea, organizarea elevilor pe clase  şi consecinţele 

introducerii limbii maghiare ca obiect de studiu obligatoriu în şcolile primare confesionale din 

împrejurimile Reghinului s-au constituit în principalele teme de discuţie. În privinţa ultimului 

aspect, constatarea noastră a fost aceea a unui nivel de toleranţă destul de ridicat al autorităţilor 

politice, numărul învăţătorilor destituiţi sau al şcolilor închise din cauza amintitei materii fiind 

redus. Chestiunea bazei materiale, în speţă clădirile destinate desfăşurării procesului educaţional 

încheie capitolul.  Este vorba despre avatarurile ridicării  unui edificiu şcolar, despre condiţiile 

destul  de precare asigurate  învăţământului  în  unele  parohii,  fie  ele  greco-catolice  sau greco-

răsăritene,  despre  iniţiative  de  succes  şi  demersuri  eşuate  în  a  convinge  comunităţile  de 

importanţa educării tinerei generaţii într-un cadru organizat.

CAPITOLUL VII

RELAŢII INTERETNICE ŞI INTERCONFESIONALE

Acest capitol  final  se doreşte  numai  un început  al  cercetărilor  consacrate  raporturilor 

interumane construite în comunităţile mixte din punct de vedere etnic şi/sau confesional specifice 

văii superioare a Mureşului. Localităţile cu populaţie mono-etnică şi mono-confesională au fost 

extrem de reduse ca număr în acest teritoriu. De unde şi ideea abordării unei asemenea chestiuni. 

Opinii şi interpretări ale terminologiei, cu trimiteri la naţionalitate şi religie, întâlnită în 

documentele  de  arhivă  alcătuiesc  primul  subcapitol.  Un alt  subcapitol  se  referă la  forme  de 

manifestare ale relaţiilor intercomunitare născute sub auspiciile Bisericii.  Perspectiva aleasă a 

fost cea a legăturilor interumane ce s-au creat cu eludarea principiilor confesionale în momentele 

de răscruce ale vieţii (naştere, căsătorie, moarte) care implicau preoţii îndatoraţi a boteza, cununa 

şi înmormânta. În general, clerul românesc s-a dovedit deschis în împlinirea acestor funcţiuni 

fără să ţină cont de provenienţa etnică sau confesională a celor ce i-au cerut sprijinul. Cazurile de 

refuz depistate până în acest moment au fost puţine.

Un alt aspect asupra căruia ne-am oprit a fost transferul confesional caracteristic zonei 

geografice  în  discuţie.  Utilizând  baza  documentară  am încercat  să  descoperim motivaţiile  şi 

semnificaţiile acestora treceri de la o credinţă la alta.
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Capitolul  se  încheie  cu  o  viziune  asupra  temei  enunţate  în  titlu  dinspre  mărturiile 

documentare legate de şcoala confesională, de frecventarea ei de către copiii de altă naţionalitate 

sau apartenenţă religioasă.

CAPITOLUL VIII

CONCLUZII

În  încheierea  lucrării  sunt  înmănuncheate  constatările  generale  rezultate  în  urma 

cercetărilor  întreprinse  pe  coordonatele  fiecărui  capitol  şi  subcapitol  enunţate  în  cuprins, 

realizând o retrospectivă a celor mai importante idei desprinse din arhiva cercetată în legătură cu 

organizarea vieţii  ecleziastice româneşti  şi a şcolii  patronate de Bisericile  ortodoxă şi greco-

catolică pe valea Mureşului Superior pe parcursul veacului al XIX-lea.

Anexele  sunt  în  număr  de  25,  majoritatea  (14)  sunt  reproduceri  ale  unor  documente 

originale alese ca semnificative pentru capitolele lucrării. Celelalte sunt reconstituiri ale structurii 

administrative interne a celor două protopopiate româneşti de Reghin, precum şi lista nominală a 

tuturor liderilor tractuali de-a lungul secolului al XIX-lea.

Lista  bibliografică  cuprinde  patru  secţiuni:  izvoare  arhivistice,  surse  edite,  lucrări 

generale şi speciale, studii şi articole. Au fost utilizate documente inedite din 56 de fonduri şi 

colecţii  de  la  Arhivele  Naţionale  din  Tg-Mureş,  Alba-Iulia,  Cluj-Napoca,  de  la  Mitropolia 

Ortodoxă  şi  Biblioteca  Mitropolitană  din  Sibiu,  de  la  Protopopiatul  Reformat  Gurghiu  şi  o 

colecţie particulară. Sursele edite folosite sunt în număr de 59. Secţiunea de lucrări generale şi 

speciale este alcătuită din 180 titluri, la care se adaugă 156 de studii şi articole.
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