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Cuvinte cheie: 

 

Istoria învăţământului, istorie ecleziastică, relaţii interconfesionale, calvinism, 

ortodoxie, luteranism, identitate confesională, “particula” reformată, şcoala românească, 

jurisdicţie ecleziastică, “liber baronat”, matricole, consistoriu, statute şcolare, arie de 

recrutare, Ţara Făgăraşului 

 

 

I. Introducere 

Teza de faţă analizează istoria instituţiilor de învăţământ din Făgăraş în secolul al 

XVII-lea. Luând în considerare faptul că statutul de liber baronat al domeniului, respectiv 

situaţia juridico-ecleziastică aparte a bisericii reformate din Făgăraş şi-a manifestat 

influenţa inclusiv la nivelul şcolilor înfiinţate la Făgăraş, am analizat înainte de toate 

constituirea şi organizarea parohiei, precum şi procesul care a condus la formarea acestui 

statut juridic special. Am urmărit să clarificăm mai cu seamă circumstanţele înfiinţării şi 

funcţionarea consistoriului, de vreme ce atât supravegherea conducerii şcolii, cât şi 

întreţinerea instituţiei intrau în competenţele sale. Având în vedere faptul că, comunităţile 

luterane şi ortodoxe din Ţara Făgăraşului au fost subordonate jurisdicţiei consistoriului, 

am considerat necesară extinderea anchetei şi asupra problematicii complexe a coabitării 

celor trei confesiuni, ţinând seama de faptul că, spre exemplu, încercările de calvinizare a 

comunităţii ortodoxe au influenţat în mod considerabil circumstanţele înfiinţării şi 

funcţionării şcolii româneşti. În continuare am prezentat istoria şcolilor făgărăşene. Târgul 

populat deopotrivă de maghiari, români şi saşi găzduia de-a lungul secolului al XVII-lea 

două instituţii de învăţământ: cea ungurească (reformată), care funcţiona cu mici 

întreruperi încă din a doua jumătate a secolului al XVI-lea, precum şi şcoala românească 

fundată în anul 1657 de către principesa Susana Lorántffy. Cunoştinţele pe care le avem 

despre particulele reformate din Transilvania sunt lacunare, fapt care justifică investigarea 

funcţionării şi structurii şcolii reformate. Prelucrarea celei mai vechi matricole maghiare 

reformate, concluziile derivate din analiza biografiei rectorilor făgărăşeni, precum 

stabilirea ariei de recrutare a şcolii, au un aport semnificativ la istoria învăţământului şi 

bisericii reformate ardelene, contribuind totodată la nuanţarea imaginii pe care o avem 

despre istoria culturală a Transilvaniei în secolul al XVII-lea. 
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Puţinele surse referitoare la şcoala românească din Făgăraş au fost deja publicate, 

astfel că aportul prezentei teze la acest subiect constă în interpretarea acestora. Şcoala 

românească, a cărei înfiinţare constituie un moment semnificativ în încercările de 

convertire a comunităţilor româneşti din Ţara Făgăraşului la calvinism, a jucat, timp de 

jumătate de secol, un rol substanţial în viaţa culturală şi bisericească a ţinutului. Istoria 

şcolii româneşti, în esenţă, este deja cunoscută, cu toate acestea conturarea unei imagini de 

ansamblu cu privire la sistemul educaţional din Făgăraş, pare să justifice recitirea surselor 

aferente, precum revizuirea anumitor constatări formulate în literatura de specialitate.  

Teza este aşadar structurată în jurul celor trei teme majore amintite mai sus, 

conţinând trei capitole. Desigur, varietatea surselor cu care am operat în schiţarea 

problematicii a necesitat mai multe tipuri de abordări. 

 

 

Capitolul II. 
 

Capitolul al doilea debutează cu prezentarea statutului de liber baronat al Ţării 

Făgăraşului, considerând că acesta a influenţat într-un mod decisiv evoluţia structurilor 

ecleziastice, precum şi raporturile interconfesionale din acest ţinut. În continuare am 

analizat constituirea, structura şi statutul juridic special al parohiei reformate, ajungând la 

concluzia, că cele trei trăsături distinctive ale bisericii făgărăşene, anume vizitaţia 

episcopală, înfiinţarea timpurie a consistoriului, precum jurisdicţia exercitată asupra 

bisericilor ortodoxe şi luterane din Ţara Făgăraşului se datorează următoarelor cauze:  

a) statutului de liber baronat al Ţării Făgăraşului (datorită căruia ierarhii bisericilor 

ortodoxe şi luterane nu-şi puteau exercita obişnuita jurisdicţie, competenţele lor fiind 

parţial preluate de către consistoriul reformat),  

b) aşezării geografice (din pricina căreia biserica nu putea fi încadrată în niciun 

protopopiat, drept urmare s-a plasat sub vizitaţia episcopală şi nu archidiaconală, iar 

anumite funcţii ale sinodului parţial, precum judecarea proceselor de divorţ, au fost 

preluate de către tribunalul matrimonial alcătuit din preoţii făgărăşeni şi membrii 

consistoriului),  

c) eterogenităţii etnice şi confesionale (îndeosebi existenţa unei însemnate 

comunităţi săseşti luterane, dar şi o prezenţă românească importantă, din pricina cărora 

conducerea oraşului nu avea cum să coincidă cu cea a bisericii reformate). 

În ceea ce priveşte începuturile bisericii reformate din Făgăraş, pe baza analizei 

izvoarelor am putut deduce faptul că, în anii 70 din secolul al XVI-lea comunitatea 
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reformată era deja organizată în parohie, însă odată cu trecerea domeniului în anul 1584 în 

posesia lui Baltazar Báthory, un susţinător al contrareformei, numărul lor s-a diminuat 

considerabil. Comunitatea a reuşit să-şi consolideze din nou poziţiile în cadrul târgului 

numai la începutul secolului al XVII-lea. Locuitorii saşi ai târgului însă nu au îmbrăţişat 

noua etapă a reformei, la fel precum nici comunităţile române sau comercianţii greci din 

Făgăraş nu au renunţat la ortodoxie.  

Principele Gabriel Bethlen a acordat o atenţie deosebită parohiei făgărăşene: în 

ultimii ani ai domniei sale s-a început construcţia bisericii reformate, iar prin decretul său 

din 1629 a înfiinţat la Făgăraş primul consistoriu al bisericii reformate din Transilvania. 

Aşadar, în vederea conducerii bisericii, Bethlen a înfiinţat un corp laic decizional distinct 

de conducerea oraşului, întrucât componenţa magistratului nu era omogenă din punct de 

vedere etnic şi religios. Noua conducere însă, alcătuită din persoane respectabile din cadrul 

comunităţii târgului, oferea o anumită siguranţă în stoparea posibilelor conflicte din sânul 

parohiei, dar mai cu seamă o garanţie în consolidarea poziţiei comunităţii reformate din 

Făgăraş. 

Datele cu privire la structura bisericii până la 1660 sunt sporadice. Consolidarea 

acestei structuri a avut loc în timpul stăpânirii făgărăşene a principesei Susana Lorántffy. 

Presupunem că reglementările detaliate privind funcţionarea consistoriul se datorează lui 

Bethlen, sau – datorită susţinerii acordate adepţilor presbiterianismului – tocmai Susanei 

Lorántffy, însă primul asemenea regulament datează abia din perioada domniei lui Mihai 

Apafi, din 1664, completată mai apoi în 1670 de prevederile aceluiaşi principe. Din 

analiza statutului din 1664 reiese faptul că, supravegherea disciplinei bisericeşti, care era 

cea mai importantă atribuţie a consistoriului calvinian, fusese o sarcină însemnată, dar 

nicidecum cea mai semnificativă a consistoriului făgărăşean.  

În continuare am investigat relaţiile interconfesionale reformato-luterane, respectiv 

catolice. În Ţara Făgăraşului, comuna Şercaia, târgurile Beclean şi Făgăraş fusese locuite 

în parte de către saşi luterani. În mod cert Făgăraşul găzduia o comunitate săsească 

importantă, dintre care o parte, foarte probabil concomitent cu populaţia maghiară a 

târgului, sau ca urmare a restrângerii libertăţilor de a practica luteranismul, a trecut la 

calvinism, ori cel puţin acceptaseră serviciile preoţilor reformaţi. Aceştia din urmă, 

aparent, s-au integrat în viaţa parohiei, însă drepturile religioase ale saşilor rămaşi luterani 

fuseseră diminuate semnificativ, neavând dreptul de a ţine preoţi. Unica modalitate pentru 

evanghelici de a-şi păstra identitatea religioasă a fost frecventarea bisericii luterane din 

Beclean, precum invitarea preotului din acest târg la Făgăraş cu ocazia înmormântărilor, 
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cununiilor şi botezurilor. În mod cert, luteranii făgărăşeni au menţinut relaţii strânse de a-

lungul timpului cu conducerea laică şi ecleziastică a “naţiunii” săseşti, cu sprijinul cărora, 

în primăvara anului 1700 au reintrodus luteranismul în Făgăraş. Moment după care chiar şi 

saşii cândva convertiţi la calvinism s-au alăturat bisericii luterane. Pa baza analizei acestor 

raporturi confesionale am ajuns la concluzia, că biserica reformată de la Făgăraş – cu 

sprijinul stăpânilor Ţării Făgărăşului – urmărea convertirea luteranilor saşi, îndeosebi prin 

restricţionarea drepturilor religioase ale acestora, încercare care în mod cert ar fi condus la 

reuşită dacă Ţara Făgăraşului nu s-ar fi situat în apropierea landului săsesc. Astfel 

presupunem că, între reformaţii şi luteranii din Făgăraş, exista o tensiune continuă, ceea ce 

foarte probabil s-a făcut simţită încă de la începuturile secolului al XVII-lea în viaţa 

târgului şi pe alte paliere decât cel religios. 

Într-un final am analizat şi relaţiile dintre biserica reformată şi catolicii din 

Făgăraş. Numărul catolicilor era nesemnificativ aproape pe întreaga durată a secolului al 

XVII-lea. După moartea lui Baltazar Báthory în 1595, comunitatea catolică s-a diminuat 

considerabil şi în decurs de câteva decenii s-a integrat în rândul reformaţilor, respectiv în 

comunitatea luterană. Din acest motiv nu sunt menţionaţi în surse, însă dispoziţiile date de 

către Mihail Apafi sau Ana Bornemissza, prin care se pronunţau împotriva prezenţei 

catolice la Făgăraş, ba mai mult interziceau acţionarea preoţilor şi misionarilor catolici în 

Ţăra Făgăraşului, totuşi sugerează faptul că printre funcţionarii domeniului şi locuitorii 

târgului au existat şi adepţi ai catolicismului. În ultimele două decenii ale secolului al 

XVII-lea catolicismul reapare în Făgăraş, datorită unui misionar franciscan, care avea 

intrare liberă la garnizoana cetăţii, iar din 1702 avem cunoştinţă şi despre funcţionarea 

unui misionar iezuit. Catolicismul însă a reintrat în cursul ei firesc abia la începutul 

secolului al XVIII-lea.  

 

 

Capitolul III. 
 

Capitolul al treilea prezintă istoria particulei reformate maghiare din Făgăraş. 

Istoria celor mai importante instituţii de învăţământ reformate din Transilvania este 

cunoscută în faţa cercetării istorice, însă, în ceea ce priveşte particulele reformate 

(exceptând cea de la Orăştie), informaţiile pe care la avem sunt incomplete, iar în cazul 

unor şcoli – precum cea de la Făgăraş – în esenţă, nimic nu ne este cunoscut. Acest fapt 

justifică iniţiativele care vizează investigarea aprofundată a particulei reformate din 
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Făgărăş, cercetare care contribuie în mod substanţial la istoria învăţământului ardelenesc 

din secolul al XVII-lea. 

Atunci când ne exprimăm cu privire la începuturile învăţământului protestant din 

Făgăraş, nu ne referim la fundarea unei noi instituţii. Şcoala existentă încă dinaintea 

reformei, care oferea o pregătire practică, corespunzătoare cerinţelor comunităţii târgului, 

ajunge din a doua jumătate a secolului al XVI-lea sub conducere protestantă, iar o dată cu 

ascensiunea comunităţii reformate de la începutul secolului al XVII-lea, această instituţie 

de învăţământ va suferi a serie de modificări, dintre care unele vizau structura sa, iar altele 

conţinutul materiilor predate. Procesul propriu zis însă nu poate fi surprins din pricina 

lipsei izvoarelor.  

După încercările grele la care era supusă biserica reformată făgărăşeană la sfârşitul 

secolului al XVI-lea şi începutul celui de-al XVII-lea, o dată cu instaurarea domniei lui 

Gabriel Bethlen, parohia va beneficia de sprijinul substanţial al principilor calvini, ceea ce 

în mod cert avuse consecinţe benefice şi asupra evoluţiei şcolii maghiare. Având în vedere 

activitatea de susţinere educaţională şi bisericească a principesei Susana Lorántffy, soţia 

principelui Gheorghe Rákóczi I, presupunem că principesa a luat sub protecţia sa, încă de 

la începuturile stăpânirii sale făgărăşene (1634) şi particula reformată a oraşului. 

Şcoala reformată de la Făgăraş se încadra în rândul aşa numitelor „academica 

promotio”. Denumirea acoperă acele instituţii şcolare, care ofereau tinerilor absolvenţi de 

colegii prin angajarea lor ca rectori, pe o durată determinată, de obicei de 2-3 ani, 

posibilitatea să strângă fonduri pentru viitoarele lor peregrinări academice. Rectoratul 

aşadar presupunea doar o funcţie tranzitorie pentru cei ce urmau să devină preoţi. Pe 

parcursul cercetărilor am întocmit lista rectorilor făgărăşeni, care relevă faptul că între anii 

(1577) 1639–1704 şcoala de la Făgăraş a avut 35 de rectori, printre care regăsim numele 

unor reprezentanţi iluştrii ai culturii ardelene precum Laskói Csókás Péter, Tiszabecsi 

Gáspár, Misztótfalusi Kis Miklós, Bonyhai György etc. (Învăţătorii îşi desfăşurau 

activitatea între 1 respectiv 4 ani, majoritatea lor poposind la Făgăraş câte 2 ani.) Am 

extins ancheta şi cu privire la şcolarizarea foştilor rectori, iar cercetările au evidenţiat 

faptul că 3 dintre aceştia au studiat la Alba Iulia, 8 la Aiud, 11 la Colegiul din Sárospatak 

exilat la Alba Iulia, 1 la Cluj. Pe baza analizei acestor date, se poate afirma faptul, că 

şcoala de la Făgăraş până în anul 1672 era particula colegiului din Alba Iulia/Aiud, mai 

apoi, după 1672 celui din Sárospatak/Alba Iulia. Aşadar particula reformată din Făgărăş, în 

limitele posibilităţilor sale, urma exemplul, atât prin structură, căt şi prin materii predate şi 

metodologie, celor două instituţii de învăţământ sus menţionate.  
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Salariile profesorilor proveneau pe de o parte din contribuţia plătită de toţi 

locuitorii târgului indiferent de apartenenţa etnică şi confesională, pe de altă parte din 

veniturile domeniului alocate în natură şi bani de către stăpânii Ţării Făgăraşului. Acestor 

plăţi se adaugă taxele de şcolarizare (didactrum), respectiv masa şi cazarea asigurată în 

cadrul şcolii. Analiza acestor venituri dovedesc faptul că şcoala de la Făgăraş se număra 

printre acele instituţii de învăţământ din Transilvania, unde rectorii pricepuţi reuşeau să 

acumuleze în doar 2–3 ani suma necesară pentru începerea peregrinaţiei academice.  

Învăţătorii au fost ajutaţi în sarcinile lor didactice de către praeceptori. Înfiinţarea 

acestei funcţii se datora creşterii semnificative în număr a studenţilor făgărăşeni, rectorul 

ne mai putând îndeplini toate atribuţiile educaţionale faţă de elevi. Praeceptorii proveneau 

fie din rândul studenţilor care şi-au întrerupt studiile colegiale, fie din rândul elevilor 

eminenţi făgărăşeni. Aceştia aveau sarcina de a instrui clasele elementare, în tot acest timp 

la rândul lor audiind clasele superioare sub îndrumarea rectorului. Activitatea lor didactică 

fusese onorată cu suma modestă de 20 de forinţi pe an, căreia i se mai adăugau plăţile în 

natură. 

În ceea ce priveşte statutele şcolii (leges scholae) din anul 1688, după o analiză 

atentă, am ajuns la concluzia că regulamentul conţine doar sporadic elemente preluate din 

statutele colegiului de la Alba Iulia/Aiud. Legile şcolii pot fi grupate în două mari unităţi: 

prima conţinând articole cu caracter general, a doua cuprinde articole cu privire la funcţiile 

îndeplinite de către elevi în cadrul asociaţiei autonome a elevilor (coetus), precum la taxele 

plătite rectorului. 

Statutele sus menţionate ne dezvăluie câteva detalii şi cu privire la structura şcolii. 

Aşadar elevii făgărăşeni pot fi grupaţi pe baza studiilor urmate, respectiv pe baza taxelor 

pe care le plăteau învăţătorului, în şase grupe: 1. abecedarii (50 denari), 2. rudimentarii (1 

forint), 3. grammatistae (2 forinţi), 4. syntaxistae (2 forinţi), 5. poetae, rhetores, oratores (3 

forinţi) 6. studiosi logicae, theologiae, philosophiae (4 forinţi). Pe baza enumerării de mai 

sus am constatat că şcoala din Făgăraş oferea o pregătire gimnazială celor ce urmau să-şi 

continue studiile la colegiu. 

Conform stadiului actual de cercetare matricola făgărăşeană din 1639 este cel mai 

vechi registru şcolar reformat din Transilvania. Meţionăm, că întocmirea registrelor în 

şcolile protestante ardelene a devenit o practică comună în a doua jumătate a secolului al 

XVII-lea. Analiza matricolei relevă faptul că, numărul tinerilor care studiau sub 

conducerea unui rector în şcoala de la Făgăraş rareori depăşea cifra de 18. În opinia 

noastră în ceea ce priveşte frecventarea claselor superioare şcoala se situează pe aceeaşi 
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poziţie cu particula reformată de la Orăştie, a cărei matricolă înşiră 132 de elevi pentru anii 

1669-1695, pe când registrele din Făgăraş enumeră 124 studioşi pentru aceeaşi perioadă.  

Aria de recrutare a unei şcoli poate fi stabilită prin identificarea localităţii de 

origine a celor ce o frecventau. În această anchetă am urmărit metoda aplicată de către 

profesorul Jakó Zsigmond în prelucrarea matricolelor colegiului din Aiud, anume am 

presupus că numele derivat din denumirea unei localităţi reflectă locul de provenienţă a 

studentului respectiv. În acest mod am reuşit să identificăm originea a 207 (adică 73,92%,) 

dintre cei 280 de elevi enumeraţi în matricolă. 

Demersul nostru relevă faptul că jumătate dintre studenţii înregistraţi erau din 

scaunele secuieşti (105, adică 50,72%), dintre care o proporţie covârşitoare, 77,13%, 

provenea din Trei Scaune (81 elevi). Studenţii originari din Secuime, din punct de vedere 

numeric, erau urmaţi de elevii din scaunele săseşti (39 elevi, 18,84%). În mod cert nu toţi 

studenţii din aceste scaune erau saşi, analiza noastră evidenţiind faptul, că aproape 

jumătate au fost maghiari care locuiau în acele zone. Considerăm că motivul principal 

pentru care un elev sas a optat pentru şcoala de la Făgăraş (sau pentru alte şcoli maghiare) 

era cel de a însuşi limba maghiară. Cel de-al treilea grup numeric era alcătuit din tinerii 

proveniţi din comitate (27 elevi, 13,04%); totodată şcoala făgărăşeană a avut 36 elevi 

(17,39%) şi din afara Transilvaniei. Aşadar aplicând metodologia sus menţionată, am 

ajuns la concluzia că studenţimea particulei provenea în primul rând din comunităţile 

reformate ale scaunelor secuieşti şi nu din Ţara Făgăraşului. Acest fenomen se explică 

desigur prin faptul, că Ţara Făgăraşului era un ţinut cu populaţie eminamente românească, 

ortodoxă, iar scaunele săseşti situate la nord de Olt erau comunităţi luterane.  

 

 

Capitolul IV. 
 

În capitolul al patrulea am investigat raporturile interconfesionale reformato-

ortodoxe din Ţara Făgăraşului, îndeosebi istoria şcolii româneşti înfiinţate de Susana 

Lorántffy. Având în vedere faptul că, configurarea raporturilor speciale dintre biserica 

ortodoxă din Ţara Făgăraşului şi cea reformată făgărăşeană, în care înfiinţarea şcolii 

româneşti din 1657 marchează o etapă semnificativă, se defineşte în esenţă prin încercările 

de apropiere a populaţiei române de biserica reformată, ne-am propus, ca în capitolul de 

faţă să analizăm complexitatea acestor relaţii, dar mai cu seamă să evidenţiem aspecte 

rareori dezbătute în literatura de specialitate, care se referă la circumstanţele înfiinţării şi 

funcţionării şcolii. 
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Analiza de până acum permite sesizarea următoarelor trăsături ale relaţiei 

reformato-ortodoxe: dispoziţiile principilor şi stăpânilor Ţării Făgăraşului, influenţate şi de 

relaţiile politice cu voievodatele româneşti, prin care comunităţile ortodoxe din Ţara 

Făgăraşului au fost trecute sub supravegherea fie a vlădicăi din Alba Iulia, fie a episcopilor 

reformaţi maghiari, ori sub controlul protopopului sau episcopului ortodox din Ţara 

Oltului, ori a consistoriului reformat din Făgăraş, relevă faptul că, principii şi posesorii 

domeniului nu au găsit calea cea mai propice pentru îmbunătăţirea vieţii spirituale a 

comunităţilor ortodoxe, şi nici modalităţile prin care apropierea românilor de calvinism să 

fi fost eficientă pe termen lung. În mod cert, putem schiţa câteva succese sporadice (spre 

exemplu: introducerea limbii române în cult în cazul unor comunităţi, pregătirea preoţilor 

români s-a îmbunătăţit considerabil datorită şcolii româneşti), însă a existat o mare 

discrepanţă între intenţii şi rezultate. Influenţele reformei s-au manifestat şi prin convertiri. 

Calvinismul a fost îmbrăţişat îndeosebi de către funcţionarii români care deţineau diverse 

slujbe în administraţia domeniului. 

Şcoala românească fondată în 1657 la Făgăraş, care timp de jumătate de secol a 

jucat un rol important ca centru cultural şi spiritual al populaţiei române din Ţara 

Făgăraşului, a stârnit în a doua jumătate a secolului trecut şi interesul istoriografiei 

maghiare, pe când cercetarea română s-a aplecat asupra acestui subiect deja din prima 

jumătate a secolului XX. Conform programului de reformare, principii şi episcopii calvini 

au înfiinţat şcoli comunităţilor ortodoxe cu scopul ca aceştia să înveţe scrierea şi citirea în 

limba română, urmărind în acest mod pe de o parte instruirea acestora in vederea acceptării 

noii credinţe, pe de altă parte menţinerea lor în această credinţă. Dat fiind faptul că baza 

reformei putea fi asigurată doar dacă preoţii români asimilau şi literatura teologică de 

limba latină, în curând – în vederea însuşirii elementelor culturii protestante – s-ar fi 

introdus predarea limbii latine. În principiu în acest demers se situează şi înfiinţarea şcolii 

făgărăşene din 1657, ai cărui scop era instruirea preoţilor şi învăţătorilor români din Ţara 

Făgăraşului, iar statutele şcolii prevedeau posibilitatea ca elevii eminenţi să-şi continue 

studiile în şcolile latine. Limba de predare la Făgăraş era cea română, iar instituţia, precum 

şi învăţătorul român se aflau sub supravegherea consistoriului reformat. Structura şcolii se 

asemăna cu cea a particulei reformate, organizată pe trei nivele: la cel inferior se regăseau 

cei mai tineri, urmaţi de învăţăcei, iar la nivelul superior se instruiau gramaticii.  

Sursele cu privire la funcţionarea şcolii – exceptând actul de întemeiere – sunt 

lacunare. Izvoarele atestă prezenţa primului învăţător al şcolii abia în anul 1662, identificat 

în persoana lui Mihail Szilvási. Acesta beneficia din partea principesei de un salariu 
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surprinzător de mare, care depăşea veniturile rectorului şcolii ungureşti, şi concura chiar 

cu salariul prim-preotului făgărăşean. Ultimele informaţii referitoare la şcoala românească 

datează din 1695, iar în ultimii ani ai secolului, odată cu unirea religioasă cu biserica 

Romei, şcoala a încetat să mai funcţioneze. 

Despre elevii care au studiat la şcoala de la Făgăraş sau despre provenienţa lor, 

avem puţine informaţii. Aşa cum rezultă din analiza vizitaţiei canonice din 1658, o parte a 

studenţimii provenea din rândul acelor grămătici neinstruiţi, care îşi exercitau deja 

profesia, şi care doar prin însuşirea cunoştinţelor necesare ocupaţiei lor puteau să-şi 

păstreze slujba. Cealaltă parte a elevilor era alcătuită din tineri dornici să devină învăţători 

ori preoţi. Considerăm însă, că majoritatea studioşilor, la fel precum în cazul particulei 

maghiare, au urmat doar nivelul inferior al şcolii în vederea însuşirii cunoştinţelor 

elementare de scris şi citit. Această pregătire era deja suficientă pentru obţinerea unei 

funcţii avantajoase în administraţia domeniului sau a târgului.  

Mulţi istorici consideră că şcoala se bucura de popularitate, şi că a fost frecventată 

chiar şi de tineri din Moldova şi Ţara Românească. Această afirmaţie se bazează însă doar 

pe o singură sursă, anume pe o însemnare marginară din 1677 dintr-un manuscris de limba 

slavonă veche şi română păstrat la mănăstirea din Neamţ, care relatează, că manuscrisul a 

fost redactat de un anumit călugăr Ionaşcu, pe când a studiat gramatica în Ţara Oltului.  

Concluziile formulate de cercetătorii români cu privire la şcoala de la Făgăraş, 

precum la rolul îndeplinit de către aceasta în viaţa românilor, sunt contradictorii. 

Înfiinţarea şcolii de către principesa Susana Lorántffy este percepută de cercetători, în 

general, ca fiind un instrument de calvinizare a românilor, majoritatea lor însâ admit 

efectele benefice ale acestei fundări asupra vieţii culturale a românilor făgărăşeni. În mod 

cert principesa fusese motivată în iniţiativa sa în egală măsură de voinţa de a ridica 

comunitatea ortodoxă făgărăşeană din  „neştiinţa grozavă” în care se afla, dar şi apropierea 

acesteia de biserica reformată. În opinia noastră, fundarea Susanei Lorántffy poate fi 

apreciată la adevărata sa valoare doar dacă o plasăm în contextul reglementărilor 

ecleziastice ale principilor şi stăpânilor Ţării Făgăraşului cu privire la ortodoxia din acest 

ţinut, iar gestul principesei trebuie analizat nu doar din perspectiva efectelor culturale 

pozitive, pe care le-a avut asupra comunităţilor ortodoxe, ci şi din perspectiva vieţii 

bisericeşti ortodoxe. Întrucât reformarea comunităţilor române din unele zone ale 

principatului (Ţara Haţegului, Caransebeş şi Bihor) a avut rezultate favorabile, încercările 

de reformare din Ţara Făgăraşului par a fi înţelese de la sine. Pe când însă în regiunile sus 

menţionate reforma a fost facilitată de raporturile sociale şi culturale existente, Ţara 
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Făgăraşului atât în evoluţia sa socială, cât şi în formarea vieţii bisericeşti a rămas în relaţii 

strânse cu Ţara Românească, drept urmare încercările de reformare s-au izbit de o 

rezistenţă mai puternică. Nereuşita dispoziţiilor cu privire la visitaţiunile canonice date de 

Susana Lorántffy în anul 1657 se datorează aversiunii comunităţii tradiţionale ortodoxe 

faţă de liturgia de limba română, de visitaţiile reformate maghiare, dar mai cu seamă faţă 

de jurisdicţia exercitată de consistoriul reformat – cu alte cuvinte de o ordine ecleziastică 

mult mai riguroasă, nouă şi străină acestora. Din această perspectivă desigur nici 

înfiinţarea şcolii şi nici visitaţiile nu pot fi apreciate ca fiind succese, chiar dacă acestea 

serveau în mod evident interesele românilor. Stăpânii Ţării Făgăraşului – chiar dacă au 

urmărit îmbunătăţirea vieţii bisericeşti româneşti în cadrul ortodoxiei, şi nu tindeau 

neapărat la o calvinizare forţată – prin reglementările lor au tentat la perturbarea acelei 

lumi tradiţionale ortodoxe, datorită căreia populaţia română şi-a putut păstra identitatea 

confesională.  

 

 

Anexa disertaţiei cuprinde acele documente şi acte, care au fost alese în urma 

consultării unui vast material arhivistic, şi care sunt considerate cele mai însemnate şi 

reprezentative cu privire la problemele dezbătute în disertaţie, facilitând înţelegerea mai 

clară a acestora. 
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