
Delia MARIAN CEREMONIILE FUNERARE ªI COMEMORATIVE ALE UNOR MODELE CULTURALE DIN FAMILIA MUREªENILOR,REFLECTATE ÎN PRESA VREMII (IACOB MUREªIANU ªI AUREL MUREªIANU)În istoria fiecãrui popor, cele douã momente fundamentale ale vie!ii – naºterea ºi moartea – augenerat obiceiuri ºi datini, parte integrantã din fenomenul complex care este spiritualitatea. Omul afost dintotdeauna obsedat de spectrul mor!ii. La nivel social-uman, moartea înceteazã a fi un fenomen cosmic sau biologic, devine o problemã de cunoaºtere, de culturã.În spa!iul multietnic ºi multiconfesional care este Transilvania, se cristalizeazã în secolul alXIX-lea o serie de discursuri extinse asupra mor!ii, ce se pot regãsi pânã astãzi. Este vorba dediscursuri ca rela!ii de putere manifestate implicit ºi explicit, într-o gamã care ar presupune mai multe variante (discurs legislativ, discurs laic, discurs religios, discurs literar sau discurs tradi!ionalfolcloric).Mediul universitar influen!eazã maniera în care se desfãºoarã ceremoniile mor!ii în mediile elitei braºovene. În câmpul universitar, surprindem nu numai atitudinea fa!ã de moarte a acestui grupprofesional – categorie importantã a intelectualilor, a celor predispuºi, de obicei, sã mediteze asupravie!ii ºi mor!ii –, ci ºi împrejurãrile în care au trecut spre veºnicie, riturile ºi ritualurile funerare, cu obunã parte a semnifica!iilor acestor manifestãri. Fiin!e umane, universitarii se supun aceloraºi legi ale vie!ii, manifestând totodatã ºi o anumitã sensibilitate fa!ã de subiect – ca to!i ceilal!i, de fapt –, însãadeseori ca expresie publicã.A fi profesor este ºi o chestiune de prestigiu social, ce s-a impus la noi încã de pe la mijloculsecolului al XIX-lea, ca principiu fundamental în aprecierea individului, proces specific societã!iimoderne. În acest context, calitatea de universitar presupune cel pu!in trei dimensiuni: socialã,politicã ºi culturalã. De aici rezultã ºi for!a universitarilor, care, prin pozi!ia ºi interven!ia lor, aduc lacunoºtin!ã publicã idei ºi principii, stimuleazã creativitatea, genereazã dezbateri etc. Motiv pentrucare sunt explicabile onorurile ce li se acordã, odatã cu trecerea lor în posteritate.Pierderea valorilor din mediul universitar braºovean din acea perioadã lasã urme adânci înmemoria întregii comunitã!i, lucru uºor de dedus din anun!ul fãcut cu ocazia dispari!iei lui IacobMureºianu: „Iacobu Mureºianu nu mai este între cei vii. S-a dusu ºi elu în mijloculu umbreloruaceloru bravi bãrba!i, care de susu din înal!imi privescu asupra luptãtoriloru na!iunei române cuochi plini de bunãtate, dar severi ºi mustrãtori, par’cã ar voi sã le zicã: Înainte Români! Nu ºovãi!i,cãci laurii victoriei vã aºteaptã!”1. Necrologul continuã cu o descriere concentratã, cu accentepatriotice, a vie!ii ºi activitã!ii lui Iacob Mureºianu: „Iacobu Mureºianu, învãpãiatulu dascãlu, carea crescutu douã genera!iuni, îmbãrbãtându-le la muncã ºi la luptã neobositã pentru ridicareaneamului românescu; bunulu pãrinte, care din modestulu sãu cercu de activitate scia sãînsufle!eascã ºi sã electriseze tote inimile pentru marile idealuri ale culturei ºi progresuluina!ionalu; nobilulu patriotu ardeleanu, care a lucratu totã via!a sa fãrã pregetu pentru îmblânzireaºi împãciuirea spiriteloru învrãjbite de patima urei de rasã ºi de confesiune”2.Colectivul „Gazetei Transilvaniei” a alcãtuit acest elogiu ºi din pricina faptului cã IacobMureºianu a fost redactor, editor ºi proprietar al acestui ziar aproape o jumãtate de secol, ºi aºa cumspun ei, „ºi-a jertfitu sãnãtate ºi avere pentru sus!inerea ziarului […] ºi pentru apãrarea steagului,limbei, culturei ºi na!ionalitã!ii române”. Regretul pierderii lui Iacob Mureºianu transpare ºi din
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1 „Gazeta Transilvaniei”, Braºov, anul L, numãrul 204, vineri 18 (30) septembrie 1887, p. 1.2 Ibidem.



urmãtorul alineat: „Ne-a pãrãsitu tocmai acum când ne pregãteam a’i împleti cununa de lauri înajunulu jubileului de 50 de ani de esisten!ã a acestui organu na!ionalu” (n.n. „GazetaTransilvaniei”). Din prezentarea care i se face lui Iacob Mureºianu se poate observa tendin!a celor ceau scris acest text de a-l eroiza, de a-l aºeza pe un soclu istoric asemeni luptãtorilor din timpuristrãvechi: „În luptele grele ce le purtamu, credin!a lui neclintitã în viitorulu strãlucitu alu na!iuneinoastre ºi sfaturile sale în!elepte date din inimã curatã românascã fostu-ne-au o cãlãuzã nestimatã,ºi spiritulu lui ne va însufle!i ºi în viitoru urmându devisei sale: Totdeuna înainte cu bãrbã!ie!”3.Contemporanii lui Iacob Mureºianu conºtientizeazã cã moartea acestui om reprezintã unfenomen ireversibil ºi cã personalitatea care a fost Iacob Mureºianu nu va putea fi înlocuitã. Astfel,redac!ia „Gazetei” îºi ia adio de la mentorul sãu, ac!iunile viitoare ale acestei genera!ii fiind ghidatede îndemnurile sale: „Adîncu mâhni!i de perderea nereparabilã ce o suferimu prin moartea lui Iacob Mureºianu, îi zicemu: Du-te în pace, prea demnule dascãlu ºi pãrinte, !i-ai fãcutu datoria pe acestupãmântu! Faptele tale nobile neuitate voru fi între noi ºi ne voru îmbãrbãta a stãrui neobositu, ca sãse realiseze dorin!a ta cea mai fierbinte: recâºtigarea drepturiloru na!iunei române!”4. Acest adioeste formulat ca o promisiune, ºi anume, aceea cã idealurile pentru care s-a zbãtut Iacob Mureºianu,flacãra îndârjirii lui, vor fi purtate mai departe pentru dobândirea drepturilor românilor.  Ulterior, apare un editorial cu titlul În memoria lui Iacobu Mureºianu, care va avea ecou ºi înurmãtoarele trei numere ale ziarului. Faptul cã prima paginã a „Gazetei” scrie despre IacobMureºianu ne aratã ce însemnat a fost acest om în via!a colectivului ziarului, ºtiut fiind cã primapaginã dintr-un periodic este cea mai importantã ºi cu cel mai mare impact asupra publicului larg.Dacã În memoria lui Iacobu Mureºianu a apãrut în patru numere ale „Gazetei Transilvaniei”în!elegem cu to!ii de ce dispari!ia lui a fost dureroasã pentru întreaga societate a acelei vremi. Aºa cum înºiºi autorii articolului au spus: „... vom da azi o probã de cele mai proaspete desprenobilele sentimente ºi iubirea nemãrginitã cãtre na!iunea românã ce o nutrea în peptulu sãurãposatulu”. Formularea ce urmeazã denotã faptul cã abia acum, dupã ce s-a stins din via!ã mentorullor, colegii sãi de ziar în!eleg ºi conºtientizeazã cã poate condi!ia fizicã ºi psihicã a lui I. Mureºianuera un semnal de alarmã a ceea ce va urma sã se întâmple: „Încã în cursul verei acesteia, deºi maislãbitu ca ori ºi când de ani, de lupte ºi de greaua muncã de atâtea decenii, spiritulu lui se ocupamereu de soarta na!iunei sale, pe care, dacã ar fi pututu, ar fi scos-o de pãru deasupra necazuriloruºi suferin!elor”5.Ultimele însemnãri pe care le-a fãcut I. Mureºianu sunt atât cristalizarea valorilor ºi crezurilorsale pentru care a luptat în timpul vie!ii, cât ºi dolean!ele sale în ceea ce priveºte conduita genera!ieiprezente ºi viitoare. Din editorial transpare faptul cã „discipolii” lui I. Mureºianu privesc acesteultime însemnãri ca pe o ultimã dorin!ã pe care sunt datori sã o împlineascã. „Vrednice de toatãluarea aminte suntu însã sfaturile de auru ce le dã veteranulu luptãtoru, a cãrui moarte odeplângemu, mameloru române, cum sã-ºi creascã copii, ca ei sã-ºi iubeascã limba ºi na!ionalitatealoru mai presus de ori ºi ce.”6 Se observã tendin!a de eroizare, I. Mureºianu fiind aºezat parcã pe unsoclu al onoarei ºi venerabilitã!ii: „veteranulu luptãtoru”, cãci genera!ia sa îl privea prin prismaîndârjirii cu care milita pentru reconstruc!ia valorilor na!ionale.În încheierea articolului, se prezintã „unu caracteristicu rãspunsu ce l-a datu rãposatulu înzilele din urmã ale vie!ii sale, pe patulu sãu de suferin!ã, când din întâmplare fu întrebatu de unuvisitatoru: câ!i copii are? Atunci cu lacrimi în ochi ºi oftându respunse regretatulu Iacobu
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Mureºianu: «Copii mei iubi!i suntu to!i fii na!iunei, pe cari i-am crescutu ºi i-am învã!atu, ºi pentrufericirea cãrora am muncitu ºi am luptatu toatã via!a mea»”7.Despre personalitatea lui Iacob Mureºianu (1812-1887) se vorbeºte însã ºi dupã mul!i ani dezile. Într-un album comemorativ editat la Braºov, în 1913, la tipografia familiei Mureºianu, se reiauvechi epistole ºi telegrame de condolean!e, vechi aprecieri ale personalitã!ii defunctului: „Cuprinsultelegramei de astãzi, cu care îmi anun!a!i repausarea în Domnul a preaiubitului D-Voastrã pãrinte !i al meu amic probat într’un period de 62 ani (1825) mi-ar impune între ori-cari alte împrejurãridatorin!a frî!eascã ºi româneascã ca sã asist la solemnitatea astrucãrei ºi sã’mi iau rãmas bun pânãla revedere, care din partea mea nu mai poate intarsia cu zile prea multe în aceastã vale a durerilor.Un desastru (incendiu) înfricoºat, care ajunse pe fiica mea vãduvã, mã re!ine de la mergerea mea laBraºov .... ºi mã sileºte sã plec la Orãºtie aºa zdrobit de munca grea, la care am fost supus mai alesde 5 luni încoace. Eu însã având gra!ia ceriului pentru o via!ã, fie ºi numai de câteva luni, îmi voiface datoria cu totul altmintrelea cãtre amicul meu; iar pânã atunci îi zic: Memoria lui sã fiebinecuvântatã de tot sufletul românesc ºi sempiternã la na!iunea noastrã întreagã; iar membrilorfamiliei sale, pe care îi iubise ca pe lumina ochilor sãi ºi ca pe mântuirea sufletului sãu, le implordela cer tot binele ºi toatã adevãrata fericire, pe care o poate avea omul pe acest pãmânt. Pãrtaº aldoliului Dvoastrã, Gheorghe Bari!”8. Moartea unui alt membru al familiei Mureºenilor, Aurel Mureºianu, fiul lui Iacob Mureºianu, aînsemnat o grea pierdere nu doar pentru familie, ci ºi pentru to!i românii din Ardeal. Apãrãtor aldrepturilor ºi libertã!ii na!ionale, patriot înflãcãrat, s-a implicat în politicã ºi a luptat pentru apãrareacauzei na!ionale române, fapt pentru care i-au fost intentate procese în urma cãrora a fost condamnatla închisoare ºi amendat. Suferind de o boalã necru!ãtoare, care-l obliga sã stea mai mult la pat,agravatã de aceste evenimente, Aurel Mureºianu se stinge din via!ã: „Astfel s’a încheiat via!asbuciumatã ºi plinã de jertfe a unui om, care n’a ºtiut ce este odihna ºi mul!ãmirea personalã, careºi-a nesocotit interesele sale materiale ºi ale familiei sale, ºi care a renun!at de bunã voie laavantagele carierei, pentru care era pregãtit, având în vedere un singur scop: sus!inerea conºtiin!eina!ionale la poporul nostru din aceastã patrie, apãrarea drepturilor lui politice ºi îndemnarea lui lalupta pentru ob!inerea condi!iilor de existen!ã pentru viitor, demne de un popor cu un trecut aproapebimilenar, care voieºte sã stea cu vrednicie alãturi de celelalte neamuri conlocuitoare. Pânã înmomentul din urmã Aurel Mureºianu n’a lãsat din mânã condeiul, din care fãcuse armã pentruapãrarea poporului sãu mult iubit; încã alaltã-eri scrisese articolul introductiv ºi eri se pregãtiatocmai pentru munca de astãzi, când îngerul mor!ii îi suflã cu repejune flacãra vie!ii, lãsând în jaleadâncã o familie, pe care împrejurãrile o fãcuserã sã fie departe de dânsul ºi întristând pânã la suflet pe tovarãºii sãi de luptã ºi pe to!i aceia, cari l-au cunoscut ºi-l ºtiau pre!ui”9.Student la Universitatea din Viena, a fost corespondent al „Gazetei” pe care tatãl sãu, IacobMureºianu o conducea „în timpul de prefaceri politice dintre anii 1865-1870” 10. Dupã terminareastudiilor, intrã ca practicant în biroul unui renumit avocat din Viena, dar în 1877, când tatãl sãu seîmbolnãveºte, este nevoit sã se hotãrascã dacã sã continue cariera de avocat, de pe urma cãreia ar fiputut trage foloase materiale, sau sã se întoarce în !arã ºi sã se facã gazetar.11 „Fãrã sã stea multãvreme la chibzuri, el a ales cãrarea din urmã – deºi ºtia bine, ce-l aºteptã. A fãcut-o, condus deînvãpîiata sa dragoste de neam ºi de încrederea sa nemãrginitã în isbânda cauzei celei drepte apoporului românesc.”12  
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7 Ibidem, numãrul 205, vineri, 19 septembrie (1 octombrie), 1887, p. 1.8 Album Comemorativ,  Braºov, Tipografia Mureºianu, 1913, p. 45.9 „Gazeta Transilvaniei”, nr. 124, luni-mar!i, 9 (22) Iunie, 1909, p. 1.10 Ibidem.11 Ibidem.12 Ibidem.



Abnega!ia cu care a slujit intereselor !ãrii ºi credin!a neclintitã în viitorul acesteia ºi bunaîn!elegere ºi prietenie dintre Aurel Mureºianu ºi saºii din Braºov nu vor putea fi contestate vreodatãde nimeni. Românii din comunitatea braºoveanã l-au statuat în ipostaza de figurã exemplarã a identitã!iiromâneºti: „Stegarul, care primise din partea înaintaºilor stindardul na!ional spre pãstrare, deºiînãlbit înainte de vreme în decursul celor trei decenii de lupte grele ºi deºi greu rãnit, totuºi îºi înal!ãfruntea cu mândrie, bine ºtiind, cã stindardul sãu, deºi ciuruit de gloan!e, n’a fost pãtat prin nici oumilin!ã. Astãzi bra!ul obosit al stegarului a cãzut, fruntea sa s’a înclinat spre pãmânt pentru vecie.Steagul însã nu va cãdea în noroiu, cãci avem firma convingere, cã vor veni al!i viteji, ca sã-l sus!inã. Individul poate muri ... trebue sã moarã. Na!iunea însã va trãi pururea !”13.   Înmormântarea acestui patriot înflãcãrat, nu a fost lipsitã de evenimente nedorite, care auaccentuat ºi mai mult triste!ea generalã provocatã de dispari!ia lui. Coºciugul aºezat pe catafalc eraînconjurat de nenumãrate coroane cu tricolorul pe ele. Acest fapt l-a determinat pe cãpitanul depoli!ie sã ordone ca nicio coroanã care avea tricolorul sã nu fie pusã pe carul mortuar. Cu toateinterven!iile fãcute de cãtre deputa!ii Dr. Vaida, Dr. Maniu ºi Dr. Vlad la cãpitan, tricolorul a trebuitsã fie dat jos de pe coroane pentru a nu provoca un scandal public. Dupã oficierea slujbei în fa!a catafalcului, !inutã de Reverendissimul domn canonic Bunea,asistat de protopopul Dãian ºi de al!i doi preo!i, coºciugul a fost aºezat pe carul mortuar: „Cortegiul afost deschis de un car plin cu cununi admirabile de flori ºi frunze, din care se zãrea o fundãroºu-galbenã ºi una albastrã-galbinã … Coloarea a treia pe ambele funte era îmbrãcatã în doliu.Era cununa cu funta treicolorã a redac!iei «Tribunei» care a scãpat nesupãratã de ochii organelorpoli!iei. Dupã acest car au urmat membri tipografiei «Gazetei» ºi membri societã!ii tipografilororganiza!i din Braºov. Au urmat bãe!ii cu serafimii ºi preo!ii celebran!i apoi carul mortuar. Îndreapta carului pãºeau representan!ii tinerimei române din Braºov […] purtând tor!e. În stângacarului purtau tor!e fruntaºii poporului nostrum din ªcheiu […]”14.  Carul mortuar era urmat de familie ºi rudele apropiate, apoi cortegiul din câteva sute de oameni,prieteni, cunoscu!i, chiar ºi !ãrani din satele învecinate, precum ºi un numãr mare de elevi: „A fost uncortegiu imposant de câteva sute de oameni, cari au !inut sã-l petreacã la ultimul locaº pãmântesc pe cel, care a cãzut în lupta pentru sus!inerea nepãtatã a stindardului na!ional. Cortegiul a trecut dinPia!ã prin Târgul Cailor, prin fa!a ºcoalelor româneºti ºi s’a oprit în fa!a cimiterului din Groaveri,unde sta!iona o mul!ime de oameni. Coºciugul a fost apoi ridicat ºi dus în capela din Groaveri, undes’a oficiat prohodul. Cântãrile funebrale le-a executat în mod pãtrunzãtor corul mixt al bisericei Sf.Nicolae sub conducerea d-lui prof. George Dima. Dupã cetirea evangheliei Reverendisimul domn canonic Dr. A. Bunea a rostit magistralulpanegiric [...]. Dupã «Vecinica pomenire» cosciugul a fost din nou ridicat ºi dus la groapa proaspãt sãpatã delângã mormântul fericitului Iacob Mureºianu”15.   Înainte de citirea ultimei rugãciuni de dezlegare, au fost rostite discursuri de cãtre reprezentan!iai diferitelor societã!i precum: „România Junã”, „Petru Maior”, dar ºi în numele neamului românesc,a tinerimii române ºi a sindicatului presei româneºti: „Dupã terminarea discursurilor s’a cetitrugãciunea de deslegare apoi sicriul a fost coborât în mormânt în sunetele «Vecinicei pomeniri»cântatã în mod pãtrunzãtor de protopopul ºi profesorul de cant din Blaj Aron Papiu. Cu adâncã jale
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în suflet ne-am depãrtat dela proaspãtul mormânt, care a primit în sânul sãu trupul neânsufle!it alunuia din cei mai vrednici ºi mari fii ai neamului românesc”16. Un fapt demn de semnalat, legat de înmormântarea lui Aurel Mureºianu, a fost acela cã laînmormântare nu au luat parte în mod oficial autoritã!ile publice, primarul a transmis doarcondolean!e familiei, iar saºi ºi unguri au participat în numãr foarte mic. Acest fapt nu a trecutneobservat ºi a fost consemnat ºi în presã.17Documentul care relevã cel mai sugestiv personalitatea lui Aurel Mureºianu este însãPanegiricul realizat de dr. Augustin Bunea18, istoric ºi teolog (20 iunie 1847-20 iunie 1909), care îºiîncepe cuvântarea cu un citat din Psalmul 38: „Spune-mi, Doamne, sfârºitul meu ºi numãrul zilelormele, care-mi este, ca sã ºtiu de ce mã lipsesc eu”.Una din perspectivele lui A. Bunea asupra mor!ii este realist-istoricã; astfel, moartea esteperceputã ca o rupturã ce separã un om de familie ºi de cei dragi. Realismul este dat ºi de constatareacã moartea survine în orice condi!ii, fãrã a !ine seama de situa!ia socialã: „[…] care nu cru!ã nicifrumuse!e, nici tinere!e, nici putere, nici avere; care rupe farã milã cele mai sfinte ºi trainicelegãturi; care smulge pe pãrin!i din mijlocul fiilor, când aceºtia au mai mare lipsã de ajutor, pe fiiidela pieptul pãrin!ilor, pe barbat din bra!ele so!iei sale iubitoare, pe so!ie din bra!eleocrotitoare[…]”.O altã perspectivã este una religios-spiritualã, care aruncã o luminã cu substrat mult mai profund asupra mor!ii, cãci trecerea în veºnicie este urmatã de dreapta judecatã a lui Dumnezeu „înainteacãruia unul fiecare dintre noi avem sã dãm seamã despre toate faptele noastre, despre toatesim!ãmintele noastre, despre toate gândirile noastre din aceastã via!ã pãmântescã”. Potrivit lui A.Bunea, fiecare preot are marea datorie, plinã de rãspundere, sã-i trezeascã pe oameni din nepãsarea ºiamor!eala sufleteascã, astfel încât fiecare dintre ei sã contribuie în mod pozitiv la dezvoltareasocietã!ii.A. Bunea se simte dator sã cuvânte la înmormântarea lui Aurel Mureºianu, o numeºte „datoriesfântã”, menitã sã îi determine pe ascultãtori sã acorde mor!ii însemnãtatea cuvenitã ºi sã o priveascãca pe un impuls de a-ºi trãi via!a în spirit creºtin, pentru a fi pregãti!i pentru via!a viitoare. Teologul îºi continuã cuvântarea dându-i ca exemplu pe sfin!i: „Gândul acesta sfânt a luminat min!ilemucenicilor, pentru ca ei sã priveascã moartea drept poartã a raiului ºi astfel sã stea neînfrica!i,neclãti!i ºi chiar veseli sub chinurile de moarte ale cãlãilor pãgâni […]”. În cele ce urmeazã, autorulapeleazã la pilda sfin!ilor care s-au strãduit sã câºtige bunãtã!ile lumii nevãzute prin faptele lor, ºiconsiderã cã ea este continuatã în exemplul oamenilor de seamã ai vremii, care „au multe ºi feluritemerite”; „unii îºi petrec zilele ºi nop!ile în adâncirea tainelor dumnezeieºti, scriind mai apoi operereligioase menite sã cãlãuzeascã via!a creºtinilor, al!ii se perindã prin lume fiind misionari aicreºtinismului, al!ii îºi dedicã via!a alinãrii suferin!ei bolnavilor, colonizãrii unor !inuturi sãlbatice,[…] al!ii închinându-ºi munca, averea ºi via!a pentru liberarea neamului lor din lan!urile robiei ºipentru înzestrarea lui cu aºezãminte de luminã, de culturã, de creºtere ºi de evlavie”. Buneaconsidera cã doar acei oameni care reuºesc sã pãtrundã taina mor!ii ºtiu dupã ce valori morale sã seghideze în timpul vie!ii: umilin!a, milostenia, hãrnicia, cumpãtarea, iubirea, adevãrul, bunãtatea ºidreptatea. Teologul subliniazã ideea cã oamenii de vazã care se sting rãmân prin actele lor publice însufletul ºi în conºtiin!a poporului lor ca exemple demne de urmat: „Sã nu uitãm a le ºi întipãrii adâncîn sufletul nostru ºi a le pãzi ºi urma cu sfin!enie chiar în interesul mântuirii noastre, în acelaºi timpînsã sã ne gândim ºi la învã!ãturile folositoare, ce le putem scoate din cazul particular, ce ne-a
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16 Ibidem.17 Ibidem, nr. 127, sâmbãtã, 13 (26) Iunie 1909, p. 2.18 Aflat în expunere la Muzeul „Casa Mureºenilor” din Braºov.



întrunit în jurul rãmãºi!elor pãmânteºti ale lui Aurel Mureºianu, cãruia astãzi îi dãm cinstea dinurmã”.În continuare, A. Bunea, în numele genera!iei din care fãcea parte, aduce un prinos derecunoºtin!ã lui A. Mureºianu, pentru sprijinul pe care l-a oferit semenilor sãi de-a lungul vie!ii ºi îlelogiazã, spunând despre el cã este „venerabilã fãpturã de patriarch”, care a ºtiut sã rosteascãcuvinte de mângâiere ºi de îmbãrbãtare, dând sfaturi în situa!ii dificile, îndemnând la bunã în!elegere, dar în acelaºi timp dojenitor când era cazul. Odatã cu moartea sa, A. Mureºianu a devenit un „sol alneamului românesc”, cerând dreptate ºi ajutor de la Dumnezeu.Fiindu-i încredin!atã de cãtre tatãl sãu conducerea „Gazetei Transilvaniei”, A. Mureºianu adevenit un apãrãtor înverºunat al drepturilor neamului românesc. Folosindu-se de întrebãri retorice,A. Bunea scoate în eviden!ã iscusin!a cu care Aurel Mureºianu a izbutit sã respingã atacurile politicevirulente la adresa sa ºi a politicii de emancipare a românilor din Ardeal ºi "ara Ungureascã. Spiritullui de sacrificiu ºi dãruirea pentru crezul sãu reies din urmãtorul pasaj: „Cine sã nu se plece înainteaacelui character integru, care mai bucuros suferia orice batjocurã, decât sã se abatã delaconvingerile sale, înaintea acelui spirit de jertfã ºi abnega!iune, care toatã agoniseala pãrin!ilor sãia pus’o în serviciul cauzei sfinte a poporului românesc?”.Compasiunea lui A. Bunea se îndreaptã cãtre familia îndureratã, a cãrei suferin!ã „nici lacrimileunui neam întreg nu o pot alina, fãrã numai bunul Dumnezeu, dacã cei atât de greu lovi!i se vorîntoarce cu încredere ºi credin!ã cãtre isvorul tuturor darurilor ºi mângãierilor”.Ceremoniile funerare ºi de comemorare a personalitã!ilor comunitã!ii româneºti din Braºov(1867-1914) precum cele din familia Mureºenilor, reprezintã un prilej pentru cercetãtor, de a observa felul în care acestea devin prin evaluãrile comemorative figuri emblemative în panteonul românescmodern. Les cérémonies funéraires et commémoratives de Iacob et Aurel MureæianuRésuméDans l’histoire de chaque peuple les deux moments fondamentaux de la vie, la naissance et lamort, ont généré des traditions et des habitudes comme partie intégrante du phénomène complexe dela spiritualité. Dans l’espace multiethnique et multiconfessionnel de la Transylvanie se cristallise, pendant le19e siècle, une série de discours sur la mort qu’on peut retrouver jusqu’à nos jours. Le discours prendl’aspect d’une mise en scène qui entoure un événement comme la mort. Les discours – relationsmanifestées implicitement et explicitement du pouvoir – supposaient plusieurs versions dansl’époque: le discours législatif, le discours religieux, le discours laïc, ou le discours traditionnelfolklorique basé sur le décès. L’enquête sur la mort de certaines personnalités de Braæov qui ont vécuentre 1867 et 1912 est focalisée surtout au niveau d’instruction et par rapport aux intérêts dedifférentes institutions qui voulaient imposer leur propre discours.Les cérémonies funéraires et de commémoration des personnalités de la communauté roumainede Braæov (1867-1914), tel que Iacob Mureæianu et Aurel Mureæianu, représentent une occasiond’observer la façon dans laquelle ces personnalités deviennent, par les évaluations commémoratives,des figures emblématiques dans le panthéon roumain moderne.
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