UN TEXT MAI PUŢIN CUNOSCUT SEMNAT DE ISTORICUL AUGUSTIN BUNEA1

Cel mai de seamă istoric din Transilvania, după Mitropolitul Andrei Şaguna, a fost Augustin
Bunea2• Reputat medievist, el a cercetat istoria naţională raportată la Biserica greco-catolică din Ardeal,
afirmând că

"[ .. . ]

istoria românilor transilvăneni este în prima linie bisericească"3.

Istoricul s-a născut la 4 august 1857 la Vad, în Tara Făgăraşului, dintr-o familie de gr ă niceri.
Şcoala primară o urmează la Vad �i Ohaba, audiind apoi cursurile gimnaziale la Bra�ov şi Blaj. În clasa
a VIII-a obţine o bursă la Colegiul grec "Sf. Atanasie" din Roma, unde, în anul 1882 primeşte titlul de
doctor în teologie şi filosofie. Întors la Blaj, Augustin Bunea ocupă postul de vicenotar consistoral la
mitropolia greco-catolică. Fiind specialist în dogmatică, el urcă rapid treptele ierarhiei bisericeşti şi
inte lectuale. Ajunge prefect de studii la seminarul teologic arhidiecezan, apoi secretar mitropolitan,
canonic teolog �i canonic scolastic. La 28 mai 1909 este ales membru al Academiei Române, Discursul

de recepţie a rămas neterminat, istoricul murind în noiembrie 1909.
În plan istoriografic, Augustin Bunea se consacră în special studiilor privitoare la istoria bisericii
româneşti din Transilvania. Esenţa operei sale istorice, surprinsă în mod pertinent de către profesorul
POIl1piliu Teodor\ este argumentarea ideii de autonomie a bisericii române greco-catolice în cadrul
catolicismului 1lI1iversal. De asemenea, Augustin Bunea a militat pentru reînfinţarea Mitropoliei
româneşti unite, care a fost degradată de autorităţile habsburgice la nivelul unui episcopat. D i ntre lucrările
istoricului amintim monografiile: Din istoria românilor. Episcopul/oan /nochenţiu Klein (1728-1751)
şi Episcopii Petru Pavel Aaron şi Dionisie Novacovici. Demne de remarcat sunt şi lucrările: Ierarhia
românilor din Ardeal şi Ungaria, Vechile episcopii româneşti a Vadului, Geoagiului, Silvaşului şi
B/ilgraduI1li, precum şi volumul Discursuri. Autonomia bisericii. Diverse.

Din păcate, opera istoricului Augustin Bunea nu a fost cercetată sistematic şi în totalitate. Un
exemplu, în acest sens, este contribuţia la redactarea lucrării editorului jurnalistic Or. Corneliu
Oiaconovich, Enciclopedia Româllă, apărută între anii 1898-19045. În stadiul actual al cercetării, ne vom
axa pc textul dedicat de A ugustin Bunea, în această eneiclopedie, oraşului Blal, localitate deosebit de
apropiatăsufletului autorului, fapt ce reiese din oricare dintre scrierile sale. Deşi reprezintă doar o "voce"
a e i tatei enciclopedii, textul istoricului se dovedeşte a fi o sinteză remarcabilă a istoriei Blajului, acest
lucru motivând cu prisosinţă redactarea meditaţiei de faţă. Într-o cercetare viitoare, vom încerca să
abordăm, în totalitate discursul istoricului Augustin Bunea, aşa cum rezultă din paginile eneiclopediei
amintite.
Studiul dedicat Blajului poate fi împ ă rţit, sub rapOIiul conţinutului, în cinci părţi. În prima dintre
ele, Bunea descrie evoluţia istorică a localităţii începând cu secolul al XIII-lea, când era cunoscută sub
numele de "Villa Herboldi" (satul lui Herbold) şi până în anul 1738. În această perioadă, domeniul blăjean
a avut mai mulţi proprietari, dintre care îi amintim pe contele Chyel (sau Chel), fiul lui Erwyn de Kelnuh
(Câlnicul de azi) şi pe Blasiu Cserei de N. Barat (de acum, Baraolt În părţile Sf. Gheorghe). În anul 1535,
Blajul era proprietatea lui Georgiu Bagdi, ctitorul castelului care va servi, mai târziu, ca re�edinţă a
Mitropoliei Române Unite. În anul 1617, G a briel Bethlen donează Blajul lui Simeon Pechi de Sz.
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Erzsebet (astăzi Eliseni, în zona Odorheiului Secuiesc), acordându-i totodată mai multe privilegii, printre
care statutul de oraş şi dreptul de a ţine târguri săptămânale şi anuale. După ce-şi mai schimbă de câteva
ori stăpânii, domeniul Blajului trece, în anul 1783, în posesia episcopiei greco-catolice7•
În partea a doua a textului, Augustin Bunea evidenţiază rolul însemnat pe care l-a avut lnochentie
Micu Klein, primul episcop greco-catolic al Blajului, în evoluţia acestui oraş sub raport cultural şi
urbanistic8• Strămutând reşedinţa episcopală de la Făgăraş la castelul din Blaj, Inochentie Micu Klein a
conceput şi executat, în mare parte, planul oraşului caracterizat de Augustin Bunea ca "[ . .. ] unicul orăşel
care se poate numi încă românesc" (p.499). Cu ajutorul Curţii de la Viena şi cu sprijinul material oferit
de cler, Inochentie Micu Klein a început zidirea bisericii-catedrală şi a mănăstirii, ce înconjoară pe trei
laturi această biserică. Ambele edificii au fost realizate după planurile italianului Ioan Martinel1i.
Catedrala a fost terminată în anul 1765, însă zidurile ce o înconjoară erau ridicate încă din 1747, când
Inochentie Micu Klein se afla în exil.
Este evidenţiat faptul că, pe când lnochentie Micu Klein lupta, pe de o parte, pentru emanciparea
poporului român şi pentru recunoaşterea individualităţii naţionale a românilor ardeleni în faţa naţiunilor
privilegiate şi a religiilor recepte, el susţinea, pe de altă parte, o intensă activitate culturală, considerând
cultura o "armă" cu ajutorul căreia românii din Transilvania îşi vor putea câştiga libertatea. În mod firesc,
Blajul a fost primul care a beneficiat de această "propagandă culturaIă"9.
A treia secvenţă a textului istoricului Augustin Bunea are ca subiect apariţia şi evoluţia
renumitelor şcoli din Blaj, în care "[.. ] a resunat odinioară glasul deşteptător al apostolilor românismului:
George Şincai, Samuil Klein şi Petru Maior" (p.500). Între pereţii acestor şcoli s-au format oameni de
aleasă cultură ca George Bariţiu, Aron Pumnul, Samuil Vulcan şi Andrei Mureşanu. Fragmentul dedicat
de Bunea acestor personalităţi ale neamului românesc trădează mândria care îl cuprinde pe istoricul
blăjean, el însuşi fost elev şi profesor al şcolilor. Acest lucru, precum şi importanţa pe care şcolile au
îndeplinit-o În epocă, justifică faptul că autorul consacră acestui subiect cea mai mare parte a textului său.
Este prezentat istoricul acestor Iăcaşe de Învăţătură începând cu anul 1754 şi până în 1894\0.
Primele şcoli au fost înfiinţate de episcopul Petru Pavel Aaron, ele funcţionând În mănăstirea ce flanca
pe trei laturi catedrala. Aceste instituţii cuprindeau numita "şcoală de obşte", ceea ce corespunde, în
termeni actuali, şcolilor primare sau elementere. Pe lângă aceasta, mai exista iniţial un curs gimnazial de
două clase, o şcoală pregătitore pentru cei ce doreau să devină preoţi sau călugări şi un seminar unde
studiau aproximativ 20 de bursieri, fără a fi însă obligaţi să urmeze carieră clericală. Petru Pavel Aaron
a mai întemeiat şi un al doilea seminar, numit diecesan, episcopesc sau "seminarul lui Aaron". În cadrul
acestui seminar studiau un număr de 12-24 de bursieri, toţi susţinuţi financiar de episcopul fondator.
În continuare, este prezentată contribuţia pe care a avut-o la dezvoltarea acestor şcoli fiecare din
urmaşii lui Petru Pavel Aaron la scaunul episcopal. Dintre aceştia se evidenţiază episcopul Ioan Vancea
care, între anii 1880-1889, a sprijinit financiar ridicarea mai multor edificii, printre care se numără noua
clădire a seminarului de băieţi, cu suma de 36 000 fl., precum şi clădirea institutului preparandial, cu
suma de 10 000 fl. De asemenea, pentru dotarea noii săli de gimnastică şi pentru îmbogăţirea colecţiilor
muzeului de fizică, episcopul donează suma de 200 de fl.".
În penultima parte a studiului, Augustin Bunea procedează la o trecere în revistă a principalelor
evenimente istorice de care se leagă numele Blajului. Măcelărirea locuitorilor revoltaţi ce către Saidi
Ahmed paşa din anul 1659; tratatul de la 27 octombrie 1687 încheiat la Blaj între împăratul Austriei, ca
protector, şi principatul Transilvania, ca ţară autonomă; adunarea de la 3/15 mai 1848 ţinută pe "Câmpul
.
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Un text mai puţin cunoscut semnat de istoricul Augustin Bunea

libertăţii"; Pronunciamentul din] 5 mai 1868, sunt câteva exemple în acest sens12•
Ultima parte a lucrării, pe care Bunea o dedică Blajului, se intitulează Starea de astăzi (evident,
autorul se referă la perioada contemporană cu el). Recensământul publicat aici este deosebit de util, el
evidenţiind compoziţia etno-confesională a populaţiei din Blaj la finele secolului al XIX-lea. Conform
acestui recensământ, populaţia Blajului număra 166] de locuitori ortodocşi, ] 52 romano-catolici, 269
reformaţi, 101 luterani, 7 unitarieni şi 130 de evrei. Protopopiatul românesc greco-catolic cuprindea 27
comune bisericeşti, însumând ] 6.730 de suflete.
După ce enumeră monumentele ecleziastice aflate pe teritoriul oraşului, bibliotecile Blajului şi
aminteşte de muzeul gimnazial, Augustin Bunea - referindu-se la tipografia seminarială - subliniază că
aceasta este una din cele mai vechi instituţii ardelene de acest fel, În care au văzut lumina tiparului multe
opere de valoarel3.
În finalul textului sunt menţionate diferitele asociaţii naţionale aflate pe teritoriul Blajului:
"Concordia", pentru ajutorarea cetăţenilor, "Uniunea femeilor", Reuniunea pompierilor", "Reuniunea
comercială de consum" etc.
Contribuţia lui Augustin Bunea la redactarea enciclopediei apărute sub îndrumarea lui Dr.
Diaconovich nu s-a bucurat, până în momentul de faţă, de atenţia cuvenită din partea cercetătorilor.
Demersul de faţă, chiar dacă abordează doar o infimă parte a problematicii, Încearcă să atragă atenţia
asupra acestui material, rămas nevalorificat din punctul de vedere al cercetării istoriografice, dar şi
interesant pentru concepţia şi metoda lui Augustin Bunea, un istoric reprezentativ pentru cercetarea
pozitivistă, animată de sentimente naţionale, în Transilvania ultimelor decenii ale secolului XIX şi primul
deceniu al secolului XX14•
Pentru a fi înţeles la adevărata sa valoare, studiul istoricului Augustin Bunea referitor la oraşul
Blaj trebuie inclus în cadrul general al istoriografiei româneşti din Transilvania de la sfârşitul secolului
trecut şi raportat la posibilităţile de cercetare de atunci. Deşi redus ca Întindere, textul are meritul de a
surprinde momentele esenţiale în evoluţia istorică a Blajului. În sprijinul acestei afirmaţii vin aprecierile
lui Nicolae Iorga: "[ ... ] tânărul canonic [Augustin Bunea Augustin Bunea-n.n.] era, şi pentru cei geloşi
de marile lui însuşiri, netăgăduita faimă a Blajului, a cărui dezvoltare, în toate vremile şi în toate
domeniile, o cunoştea atât de bine"15.
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EIN WENIG BEKANNTER TEXTDES HISTORIKERS AUGUSTIN BUNEA
ZUSAMMENFASSUNG
Der Verfasser versucht den Leser auf den Beitrag des Historikers Augustin Bunea (1857-1909) bei der
Verfassung des Werkes Rumănische Enzyklopădie, geschrieben von Dr. C. Oiaconovich, aufmerksam zu machen.
Im gegenwărtigen Stadium der Forschung analysiert er den Text bezliglich der Stadt Blaj. Obwohl es
verhăltnismăssig kurz ist, reprăsentiert das Werk eine bemerkenswerte Synthese im Bezug auf die Geschichte der
Stadt Blaj. Bersonders interessant ist der Teil in dem die Entwicklung der bekal1ntel1 Schulen aus Blaj, gegrlindet
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von dem Bischof Petru Pavel Aran, beschrieben ist. In diesen Schulen haben bemerkenswerte Menschen wie George
Bariţiu, Aran Pumnul, Samuil Vulcan u.a. studiert.
In einer zukUnftlichen Ar beit mochte der Verfasser den ganzen Beitrag des Historikers Augustin Bunea
studieren, 50 wie es aus der zitiertcn

Enzyklopiidie hervorgeht.

