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REZUMAT

Cuvinte cheie: Biserică, Protopopiat, Ortodoxă, Chioar, Român-Română

Ţara Chioarului a constituit, de-a lungul timpului, un teritoriu bine individualizat, atât 

prin măsurile administrative ale autorităţilor, cât şi în conştiinţa locuitorilor. Poziţia sa 

strategică, caracteristicile reliefului, elementele geomorfologice şi hidrografice, situaţia 

demografică şi structura etno-confesională i-au conferit un caracter de „unitate în diversitate” 

ce a marcat evoluţia sa istorică. Spre deosebire de alte „ţări” româneşti, Ţara Chioarului este 

aşezată într-o regiune deluroasă, străbătută de numeroase cursuri de apă, astfel că relieful său 

este fragmentat, iar legăturile dintre aşezările omeneşti, mai ales în secolele trecute, trebuiau 

să ţină cont de forţele naturii.

Deoarece solurile regiunii au un potenţial agricol mediocru, locuitorii s-au adaptat, 

alegând îndeletniciri precum creşterea animalelor, pomicultura sau munca la pădure. Însă în 

perioada epocilor medievală şi modernă astfel de ocupaţii nu aduceau venituri la fel de mari 

ca şi cele din agricultură, în consecinţă, per ansamblu, Ţara Chioarului a rămas o regiune mai 

puţin bogată decât alte colţuri ale Transilvaniei.

Aceste realităţi geografice şi naturale au influenţat atât de mult istoria Chioarului, 

inclusiv istoria ortodoxiei din această regiune, încât chiar metodologia de abordare a 

subiectului şi structura tezei poartă amprenta lor. Astfel, primul capitol al lucrării este 

dedicat unei necesare prezentări, menite să familiarizeze cititorul cu rădăcinile istorice şi 

realităţile geografice care au determinat unele evoluţii din perioada studiată (1850-1906). 

Coloana vertebrală a tezei este formată din capitolele II şi III: cel dintâi analizează 

funcţionarea protopopiatului Cetăţii de Piatră atât la nivel central cât şi parohial; cel de al 

doilea are ca obiect şcoala românească ortodoxă din acest protopresbiteriat. Un al patrulea 

capitol, de dimensiuni mai reduse, întregeşte lucrare prin prezentarea unor aspecte 

etnografice din Chioar: acele practici, obiceiuri, tradiţii, ritualuri care au legătură cu biserica 



4

şi care ne ajută să înţelegem modul în care credinţa populară integrează creştinismul, 

ascunzând totodată vechi practici păgâne al căror sens iniţial este demult uitat.

Alături de concluzii şi bibliografie, teza este însoţită şi de un important număr de 

anexe, sintetizând în tabele realităţi demografice şi etno-confesionale ale zonei, documente 

privind biserica şi şcoala, protocoale ale conferinţelor învăţătoreşti, situaţia şcolarizării etc. 

Menirea lor este să ofere cititorului sau cercetătorului mai multe date, acolo unde textul nu 

ne-a permis să extindem explicaţiile.

Principala caracteristică metodologică a abordării noastre este apelul la monografia 

locală, ca unică modalitate de a percepe integral, de a „lua pulsul” vieţii bisericeşti şi şcolare 

ortodoxe din Chioar în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. De fapt, în cadrul tezei 

utilizăm o metodă pe care am putea-o numi a „monografiilor în monografie”, deoarece avem 

în vedere două niveluri de analiză. La nivelul superior se află protopopiatul, cu dimensiunea 

sa bisericească şi şcolară. La nivelul inferior se află fiecare comunitate în parte, privită atât 

ca parohie, cât şi ca centru de învăţătură. 

Atât capitolul dedicat bisericii, cât şi cel dedicat şcolii beneficiază de câte o 

prezentare generală, sintetică a evoluţiei acestor instituţii. Istoria protopopiatului, structura sa 

etno-confesională, şirul protopopilor şi date din viaţa lor sunt menite să contureze necesara 

imagine de ansamblu, însă în continuarea lor, prezentarea monografică a evoluţiei ortodoxiei 

în fiecare parohie în parte aduce cu sine adevărata imersiune istorică. Doar analizând pentru 

fiecare comună situaţia etno-confesională, evoluţia demografică, starea materială a bisericii 

din localitate, succesiunea preoţilor şi repere biografice din viaţa lor, prezenţa şi circulaţia 

cărţilor de cult, ne putem da seama ce însemna cu adevărat să fi creştin ortodox în Chioar 

între 1850-1906 şi care era starea bisericii ortodoxe din zonă.

Urmând aceeaşi logică, capitolul dedicat şcolii conţine informaţii sintetice despre 

cadrul legislativ al epocii, pregătirea, procesul de alegere şi plata dascălilor, procesul 

şcolarizării, materialele şi instrumentarul şcolar (manuale), performanţe şi eşecuri la nivelul 

protopopiatului. Dar acestea sunt urmate de analiza evoluţiei şcolare pentru fiecare localitate 

în parte, conţinând referiri la: starea localului şcolii, şirul dascălilor şi date biografice despre 

aceştia, situaţia şi analiza frecvenţei şcolare între 1857/58-1887/88 etc. Doar prin această 
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metodă a apropierii monografice de subiect suntem în măsură, credem, să oferim celui care 

se foloseşte de lucrarea noastră o imagine cât mai apropiată de realitatea timpului. 

Căci dacă în dările de seamă centralizatoare pe care protopresbiterul le trimitea anual 

la Arhiepiscopie regăsim o imagine sintetică şi riguroasă a evoluţiei protopopiatului, în 

multitudinea de rapoarte, cereri, dări de seamă, rugăminţi etc. trimise de parohii locurilor 

scaunului protopresbiterial sau Arhiepiscopal identificăm multitudinea de probleme cotidiene 

pe care protopopul, parohii şi credincioşii deopotrivă le întâmpinau şi a căror rezolvarea 

cădea pe umerii singurei instituţii ce îi reprezenta pe români în acele timpuri: biserica. Pentru 

a înţelege şi mai bine modul în care oamenii se raportau la credinţa creştină şi modalităţile 

prin care credinţa ortodoxă se întrepătrundea în ritualurile lor cu credinţa populară şi cu 

sensurile pre-creştine ale anumitor sărbători, am zăbovit, în ultimul capitol al tezei şi asupra 

unor aspecte etnografice din Ţara Chioarului. 

Până în zorii secolului al XVIII-lea românii din Chioar erau toţi fii ai bisericii 

strămoşeşti ortodoxe, puţine fiind excepţiile – din rândul nobililor mai ales – care au ales să-

şi păstreze titlul renegându-şi identitatea etnică, limba şi confesiunea. Însă uniaţia a lovit 

puternic în această zonă, atât din cauza depărtării sale de centrul arhiepiscopal, cât şi pe 

fondul situaţiei materiale mai dificile. Promisiunea deschiderii unor perspective sociale mai 

largi – măcar pentru urmaşi dacă nu pentru propria persoană – s-a dovedit a fi un fruct a 

cărui dulceaţă a atras comunităţi întregi, în frunte cu preoţii şi protopopii lor, într-o epocă în 

care a fi ortodox era sinonim cu a nu exista din punct de vedere al recunoaşterii sociale.

Cu toate acestea, ortodoxia a rezistat şi s-a întărit de-a lungul deceniilor ce au urmat 

schismei, una dintre structurile organizatorice importante din Chioar fiind reprezentată de 

Protopopiatul Cetăţii de Piatră. Originile sale pot fi identificate în cele două protopopiate 

ortodoxe organizate în zonă de episcopul Dionisie Novacovici, în anul 1762, care, din cauza 

vexaţiunilor autorităţilor, în decursul timpului au ajuns să fie conduse de un singur protopop, 

iar în final au fost unificate oficial în anul 1805. Iată cum, istoria însăşi ne arată prin acest 

exemplu, că vrăjmăşia şi ura antiortodoxă nu au făcut decât să întărească această credinţă, 

căci un singur mare protopopiat s-a dovedit, în deceniile ce au urmat, a fi soluţia pentru 

prezervarea identităţii confesionale şi naţionale a credincioşilor.
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Structura protopopiatului a cunoscut modificări minore de-a lungul timpului, el fiind 

organizat până în anul 1906, în jurul a 10 comunităţi ortodoxe: Berinţa, Cărbunari, Ciocotiş, 

Finteuşu Mare, Lăschia, Poieniţa, Săcătura (Luminişu), Trestia, Vălenii Şomcutei şi Vima 

Mică. Alături de acestea, au mai făcut parte din protopopiat, pentru perioade mai lungi sau 

mai scurte de timp şi: Sălniţa, Curtuiuşu Mic, Berchez, Ciumeni, Poieniţa, Bozânta Mică, 

Bozânta Mare, Vima Mare. În anul 1906 protopresbiteriatul Chioarului a fost unificat cu cel 

al Solnocului, o parte dintre localităţi fiind preluate de protopopiatul Dejului.

Din punct de vedere etno-confesional, majoritatea locuitorilor din comunele 

aparţinând protopopiatului au fost români (peste 90%), iar dintre aceştia un procent variabil 

de 70%-80% au fost ortodocşi. Pe lângă ei, maghiari, evrei, germani, ţigani şi alte 

naţionalităţi slave populau zona. Avem deci de-a face, în aparenţă, cu un protopresbiteriat 

puternic ortodox, dar câteva aspecte trebuie avute în vedere pentru a nu crea o falsă imagine: 

în primul rând aceste localităţi preponderent ortodoxe se învecinau şi uneori chiar erau 

înconjurate de localităţi preponderent greco-catolice; apoi, greco-catolicii aveau centrul 

ierarhic mult mai aproape (la Gherla), deci o mai largă libertate de mişcare şi prozelitism, 

sprijinită uneori, mai mult sau mai puţin tacit şi de autorităţi.

În consecinţă, trecerile interconfesionale au reprezentat una dintre problemele cronice 

ale protopresbiteriatului Chioarului. Trecerile, fie ele individuale sau mixte, aveau rareori 

motive cu adevărat canonice, în majoritatea cazurilor fiind generate fie de nemulţumiri, fie 

de ambiţii, deci de speranţa de a realiza sau compensa ceva material şi nu spiritual. Era vorba 

fie despre uniţi care vroiau să treacă la ortodoxie pentru a fi primiţi la cursul clerical, fie 

despre preoţi ortodocşi care încercau să forţeze mâna Arhiepiscopiei trăgând după ei în 

uniaţie comunităţi întregi, fie despre miri şi mirese nemulţumiţi de faptul că preoţii ortodocşi 

respectau legislaţia statului refuzând să-i cunune înainte de îndeplinirea serviciului militar, 

fie despre protopopi sau preoţi uniţi care semănau intrigi pentru a rupe comunităţile ortodoxe 

câştigând astfel credit în faţa superiorilor – şi lista tipologie cazurilor ar putea continua. 

Majoritatea trecerilor interconfesionale au fost dinspre ortodoxie spre greco-

catolicism – un fenomen de altfel normal, deoarece comunităţile ortodoxe erau mai 

numeroase şi deci mai predispuse la sciziuni sub presiuni meşteşugite venite din exteriorul 
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lor, sau chiar dinspre proprii păstori. În ansamblu însă, trecerile interconfesionale nu au 

modificat esenţial structura confesională a protopopiatului, iar după 1870 au devenit din ce în 

ce mai rare. Însă principalul lor efect a fost crearea unei stări de necontenită nelinişte la 

nivelul celor două administraţii bisericeşti locale, diminuând efectele luptei naţionale 

comune.  

  Stâlpii rezistenţei ortodoxe au fost protopopii. Cei patru protopresbiteri care s-au 

succedat la conducerea protopopiatului Cetăţii de Piatră în perioada studiată au fost: Grigore 

Ciocaş (1846/47-1869), Ioan Greblea – ginerele său (1869-1874), Ioan Şovrea (1875-1895), 

Teodor Şovrea (1895-1906). Se poate uşor observa că avem de-a face cu două familii cu 

tradiţii preoţeşti, firul celei dintâi fiind întrerupt de lipsa urmaşilor de gen masculin şi de 

moartea prematură a lui Ioan Greblea. Toţi cei patru protopopi au fost şcoliţi la Sibiu, iar 

activitatea lor nu lasă nici un dubiu asupra faptului că, dincolo de tradiţia familială, 

pregătirea şi meritele personale în slujba ortodoxiei au primat între motivele alegerii lor.

În calitatea lor de intermediari între parohi, comunităţi şi Arhiepiscopie, majoritatea 

documentelor pe care s-a bazat elaborarea acestei teze sunt scrise de mâna lor, sau îi au ca 

destinatari. Sub penele şi tocurile lor de cerneală se înşiră pe hârtie întreaga istorie a 

Protopopiatului Chioarului. Alegeri, dar şi decăderi de preoţi,  cereri ale comunităţilor, cereri 

ale preoţilor, atenţionări în privinţa prozelitismului uniaţiei, răspândirea circularelor şi 

pastoralelor Mitropolitane, anchete privind moralitatea personalului bisericesc şi şcolar, 

procese de divorţ, cereri de dispense pentru căsătorie, dări de seamă privind gestionarea 

averilor parohiale – acestea sunt principalele categorii de documente care au stat la originea 

elaborării tezei noastre şi toate au trecut prin mâna protopopilor, care le-au scris, li s-au 

supus sau le-au răspuns.

Una dintre problemele majore ale parohiilor din acest tract era constituită de starea 

materială, mai precis de averea comunei bisericeşti. Faptul că unele comune precum Lăschia, 

Trestia, Ciocotiş ş.a. au apelat la cumpărarea de pământuri, pentru a întregi moşia parohială 

indică faptul că, la începutul perioadei studiate, aceasta nu era foarte extinsă. Pe lângă 

terenul pe care îl folosea preotul pentru agricultură, parohiile mai deţineau pământuri date în 

arendă, ale căror venituri urmau să fie utilizate pentru cheltuielile parohiale, pentru reparaţii, 
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construcţii etc. Terenurile puteau fi agricole, păşuni, fânaţe, păduri etc. Parohia Cărbunari 

deţinea chiar şi o fântână cu ape minerale, pe care însă nu o putea valorifica din cauza 

vexaţiunilor şi piedicilor nobilului local Teleki. În final, comitetul parohial a fost nevoit să 

vândă fântâna aceluiaşi nobil, deoarece acesta cumpărase tot terenul din jurul ei şi nu mai 

putea fi exploatată. În alte cazuri, precum la Trestia, comunele încercau să-şi răscumpere 

certificatele de obligaţiuni financiare pentru a folosi banii la edificarea bisericilor sau a 

şcolilor. 

O parte din averea bisericească era obţinută în urma donaţiilor, iar câteva cazuri de 

donaţii majore (teren pentru şcoală, întregul pământ al familiei după moartea soţilor etc.) 

sunt înregistrate în perioada studiată. În acelaşi timp însă, apar şi cazuri în care, 

desconsiderând ultimele dorinţe ale înaintaşilor, unii urmaşi intentează proces bisericii 

pentru a redobândi în instanţă pământurile. Privind retrospectiv, putem spune că în 

protopopiatul Cetăţii de Piatră a avut loc, de-a lungul celei de-a doua jumătăţi a secolului al 

XIX-lea, un proces de acumulare materială în favoarea parohiilor ortodoxe, fără însă ca acest 

proces să ducă la o creştere semnificativă a averii bisericeşti ci, mai degrabă, la ieşirea din 

paupertate.

Tot din averea imobilă a parohiilor făceau parte şi clădirile bisericilor şi ale şcolilor. 

Referitor la clădirile bisericilor trebuie să menţionăm că nu toate parohiile tractului avea un 

locaş al Domnului, credincioşii fie mergând în satele vecine, fie slujba ţinându-se într-un 

spaţiu improvizat. Însă de-a lungul perioadei studiate comunităţile s-au străduit, aşa cum 

reiese din documente, să ridice biserici, să le repare sau să le înlocuiască pe cele vechi, 

dovedind în acest sens un deosebit zel. S-a ajuns chiar ca, cu permisiunea Arhiepiscopiei, 

oameni din satele Chioarului să se sacrifice, colindând Transilvania şi Banatul pentru a aduna 

de la credincioşi donaţii menite să ajute la ridicarea bisericilor din satele lor. 

Arhiepiscopia a sprijinit lucrările de fondare, reconstrucţie sau reparaţie, în măsura 

posibilităţilor, cu diverse sume de bani. De asemenea a sprijinit eforturile juridice ale 

comunităţilor care doreau să obţină bani pentru cele sfinte prin răscumpărarea obligaţiunilor 

financiare ale statului. În zilele noastre, unele dintre vechile bisericuţe ale Chioarului sunt 
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monumente istorice, păstrându-se în umbra noilor locaşuri de piatră şi cărămidă ridicate în 

secolul trecut.

Din categoria valorilor materiale ale protopopiatului nu putem să lăsăm afară cartea 

veche bisericească. În epocă, aceste cărţi nu aveau atât o valoare materială, cât una spirituală, 

ajutând la efectuarea serviciului divin şi la educarea creştinească a credincioşilor. Pe 

parcursul tezei am prezentat, în cazul fiecărei parohii, exemplarele de carte veche 

bisericească păstrate, precum şi însemnările lor marginale – însemnări care vorbesc despre 

tradiţia ortodoxiei în părţile Cetăţii de Piatră, despre jertfa donatorilor, despre fapte mărunte 

din viaţa de zi cu zi a comunităţilor, toate acestea stând mărturie a continuităţii credinţei 

noastre şi în fatidicii ani ai secolului al XVIII-lea.

În ceea ce priveşte preoţii ortodocşi ai Chioarului, ei erau aproape exclusiv localnici, 

educaţi în Seminarul Andreian de la Sibiu şi, mulţi dintre ei, purtători ai unei tradiţii 

familiale în preoţie. Nu de puţine ori candidaţii întru preoţie erau trimişi chiar de comunitate 

spre a desăvârşi cursurile teologice, fiind ulterior reprimiţi ca păstori sufleteşti. În unele 

cazuri, tot comunitatea cerea chiar dispensă de la căsătorie şi hirotonire înainte de terminarea 

ultimelor examene, atunci când nici un alt preot nu mai servea în acea comună. Însă 

Consistoriul sibian, păstrând litera canoanelor şi a legislaţiei, nu a permis asemenea abateri.

În marea lor majoritate preoţii au fost păstorii drepţi ai turmei lor, sfătuindu-şi şi 

călăuzindu-şi credincioşii prin lumea plină de greşeală de pe pământ spre viaţa veşnică în 

Împărăţia Cerurilor. Însă neghina şi-a făcut drum şi în această holdă, prin persoana unor 

preoţi precum Gheorghe Onofrie din Copalnic – „beutoriu” şi înclinat spre uniaţie. În final, 

aceste cazuri au fost rezolvate prin anchete protopresbiteriale, sentinţe consistoriale şi 

îndepărtarea de la patrafir a celor vinovaţi. Au existat şi cazuri, mai numeroase dar mai puţin 

grave, în care unii preoţi refuzau să se supună ordinelor Arhiepiscopale, sau consistoriale, 

transmise prin intermediul protopopului, mai ales atunci când era vorba de a servi în parohii 

aflate la distanţe mari de cea în care locuiau, sau în zone dificil de ajuns. Chiar şi protopopii 

se scuzau uneori în faţa Mitropolitului pentru că starea sănătăţii sau greutăţile materiale îi 

împiedicau să urmeze întocmai ordinaţiunile.
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Este însă evident că, în decursul perioadei studiate, trendul acţiunilor Arhiepiscopiei 

şi Consistoriului sibian a fost orientat spre disciplinarea structurilor bisericeşti locale, spre 

aducerea la ascultare a protopopilor şi preoţilor, în spiritul canoanelor, dar şi al legislaţiei 

statului. Nici nu putea fi altfel sub păstorirea marelui Şaguna, iar organizarea dată de el 

ortodoxiei transilvănene a fost întărită de ierarhii ce i-au urmat. Se observă chiar în 

documentele păstrate în Arhivele Arhiepiscopiei din Sibiu, stricteţea cu care erau luate 

deciziile de către Înaltul Ierarh sau de către Consistoriu, precum şi persuasiunea cu care se 

insista ca ele să fie puse în practică. Atunci când nu li se dădea curs de la început, tonul ferm, 

părintesc, devenea din ce în ce mai aspru, până când decizia finală venea de la Sibiu, 

pedepsindu-i pe vinovaţi.

Sintetizând, situaţia bisericii ortodoxe din Chioar între 1850-1906 nu a fost una 

uşoară, dar a cunoscut o evoluţie pozitivă: disciplina creştină şi ierarhică s-a întărit, trecerile 

la uniaţie s-au diminuat, nivelul pregătirii preoţilor a crescut, averile bisericeşti de asemenea 

– ajutate de spiritul de economie al comitetelor parohiale şi de donaţiile credincioşilor –

numărul locaşurilor de cult s-a înmulţit. Măsurile venite dinspre centrul de la Sibiu, în 

special de către Mitropolitul Şaguna, au avut un rol important în acest sens, dar la fel de 

importantă a fost atitudinea slujitorilor Domnului, care şi-au ferit credincioşii de tentaţii şi au 

îngrijit de parohiile ce le fuseseră încredinţate, sporindu-le starea materială. Probleme au 

existat, chiar şi în rândul clerului, dar li s-a pus capăt prin intervenţiile energice ale 

autorităţilor ecleziastice.

Şcoala confesională a reprezentat, alături de biserică, o altă instituţie capitală pentru 

românii ortodocşi din Cetatea de Piatră. Averea şcolilor confesionale făcea parte din zestrea 

parohiei, dar de cele mai multe ori ea se reducea la clădire şcolii, cu una sau două camere. 

Multe parohii nu aveau nici clădire pentru învăţătură, procesul educativ desfăşurându-se în 

case închiriate. În decursul perioadei studiate se înregistrează mai multe construcţii de şcoli, 

comunităţile depunând eforturi în acest sens. Există înregistrate chiar şi donaţii pentru şcoli.

Starea instrumentarului şcolar nu era nici ea mai bună, de multe ori educaţia făcându-

se doar cu manuale, iar alteori fără ca toţi copiii să aibă cărţi.
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Spre deosebire de corpul preoţesc, cel didactic nu era decât într-o anumită măsură 

„specializat”. De multe ori, de nevoie, erau primiţi în rândul învăţătorilor suplinitori cantori, 

sfeţi sau alte persoane cu minimă pregătire şi capabile de a împărtăşi elevilor cunoştinţe. 

Frecvenţa învăţătorilor era foarte ridicată, dovadă a faptului că remuneraţia mică nu era 

deosebit de atrăgătoare. Cu toate acestea, în tractul Chioarului au trăit şi muncit suficient de 

mulţi învăţători educaţi la Institutul din Sibiu, unii dintre ei predând chiar 20-30 de ani în 

aceeaşi localitate.

Calitatea corpului învăţătoresc era menţinută şi sporită prin intermediul conferinţelor 

anuale, desfăşurate în prezenţa protopopului (sau a unui preot-învăţător dacă cel dintâi se afla 

în imposibilitatea de a veni). Nu toţi învăţătorii participau la aceste conferinţe, astfel că s-a 

ajuns chiar ca cei ce absentau nemotivat să fie pedepsiţi financiar. În ansamblu însă, 

procesele verbale ale conferinţelor ce ni s-au păstrat relevă vivacitatea discuţiilor şi ideile 

moderne exprimate de personalul didactic. 

Din aceste documente se poate citi uneori ataşamentul omului de la catedră faţă de 

misiunea sa (umană şi naţională), faţă de datoria de a lumina generaţii de elevi în speranţa că 

unii dintre ei vor deveni stâlpi ai naţiunii sau că, măcar, îi vor călca pe urme continuându-i 

munca. Subiectele abordate ţineau de varii discipline, de la matematică la etică şi religie, 

discuţiile concentrându-se în general asupra a ceea ce am numi astăzi „metodica predării-

învăţării”.

Însă starea materială a şcolilor, alături de actul predării în sine şi personalul didactic 

reprezenta doar jumătate din şcoala confesională. Cealaltă jumătate era constituită din elevi, 

din materia umană ce trebuia modelată şi educată. Iar principala problemă de care se loveau 

învăţătorii în acest punct era cea a frecvenţei şcolare.

Analiza statisticilor trimise de învăţători pentru mai mult de jumătate din anii 

perioadei studiate relevă două importante caracteristic ale relaţiei dintre populaţia şcolară şi 

şcoala confesională. În primul rând, deşi numărul copiilor obligaţi a merge la şcoală a crescut 

constant de-a lungul deceniilor – efect al sporului demografic – numărul celor care 

frecventau şcoala a înregistrat o creştere mult mai mică, iar în unele localităţi a rămas 

aproape identic între 1857/58 şi 1886/87. 
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În al doilea rând, grupa de vârstă care frecventa şcoala era cea de 6-12 ani, în timp ce 

grupa 13-15 ani apare în rapoarte ca neprezentându-se la cursuri. Suplimentar, frecvenţa era 

mult mai ridicată în primul semestru decât în cel de al doilea, căci pe timpul primăverii mulţi 

copii erau duşi de către părinţi la muncile câmpului. Unul dintre posibilele motive pentru 

care numărul elevilor „umblători” a cunoscut o creştere atât de mică poate fi legat şi de 

frecventarea şcolilor de stat, acolo unde acestea existau.  

Este interesant de subliniat, de asemenea, că realizările şcolare cele mai mari 

(măsurate în frecvenţa ridicată) nu vin întotdeauna din satele cu cele mai înstărite şcoli, ci 

uneori chiar din localităţi care nu îşi pot permite nici construirea unui local de şcoală. Iată 

dovada faptului că starea materială contribuie la procesul educativ, dar în la fel de mare 

măsură este important şi aportul spiritual al dascălului.

Între presiunile maghiarizatoare ale guvernului de la Budapesta pe de o parte şi 

spectrul şcolilor confesionale greco-catolice pe de altă parte, şcoala confesională ortodoxă 

din Chioar a reuşit să înregistreze de-a lungul perioadei 1850-1906 un curs pozitiv, însă nu 

atât de puternic precum cel al bisericii. Starea materială a locuitorilor şi instabilitatea 

personalului didactic au contribuit şi ele la diminuarea acestui curs. Nu trebuie uitată nici 

mentalitatea populară, conform căreia muncile gospodăriei primau în faţa educaţiei, iar copiii 

trebuiau să-şi ajute părinţii la câştigarea pâinii zilnice, mai degrabă decât să frecventeze 

constant şcoala.

Rămânând pe acelaşi teren al mentalităţii populare, lucrarea noastră a încercat să 

abordeze şi o serie de aspecte etnografice din Ţara Chioarului, pentru a sublinia coexistenţa 

în această regiune a practicilor pre-creştine cu tradiţia creştină. Simbioza lor a dat naştere la 

numeroase ritualuri şi obiceiuri, dedicate atât momentelor de trecre din viaţa umană, cât şi 

anumitor date fixe din calendarul anual. Din păcate, aşa cum însăşi specialiştii etnografi au 

subliniat în lucrările lor, cercetările de acest gen în Chioar nu au epuzait întregul repertoriu 

de credinţe, datini, obiceiuri şi nu au reuşit să răspundă totdeauna satisfăcător întrebărilor 

ridicate de prezenţa anumitor ritualuri. 
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Analizând în cel de al patrulea capitol repertoriul etnografic al Ţării Chioarului am 

ajuns la concluzia că toate sărbătorile creştine majore sunt prezente şi în calendarul popular, 

fiindu-le asociate ritualuri pre-creştine, având de multe ori în centrul lor focul, element cu rol 

purificator.

În încheiere, este dificil de enunţat o concluzie care să sintetizeze întreaga istorie a 

protopopiatului Cetăţii de Piatră între anii 1850-1906. Trebuie însă remarcată activitatea 

constantă, pe teren bisericesc şi şcolar, purtată de cler, pentru ridicarea stării materiale şi 

spirituale a parohiilor, precum şi faptul că, în durată lungă, eforturile lor au fost încununate 

de succes. Bineînţeles, autoritatea protopopială şi cea Arhiepiscopală au jucat un rol 

important, în calitatea lor de factori îndrumători şi uneori coercitivi, iar de cealaltă parte 

credincioşii şi-au adus prinosul în lupta pentru păstrarea identităţii confesionale şi naţionale. 

Pentru vieţile lor de luptă şi jertfă preoţii tractului Chioar vor fi amintiţi mereu în istoria 

românilor transilvăneni, iar această lucrare sperăm să devină un punct de reper în cunoaşterea 

vieţii şi eforturilor lor întru propăşirea dreptei credinţe.
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