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CONFESIONALISM ªI CULTURÃ LA IACOB MUREªIANU (1812-1887)
Despre întemeietorul aripii braºovene a familiei Mureºenilor s-a scris o literaturã relativ bogatã.
Prezenþa intelectualului bistriþean în miezul evenimentelor vieþii publice din Braºovul mijlocului
secolului al XIX-lea a dus la apariþia unor lucrãri ºtiinþifice sau de popularizare a biografiei acestuia.
Cu toate acestea, exista un aspect ocultat în perioada premergãtoare cãderii regimului comunist din
anul 1989, când istoriografia româneascã evita din rãsputeri sã crediteze înfãptuiri istorice Bisericii
Greco-Catolice, respectiv apartenenþa lui Iacob Mureºianu la confesiunea greco-occidentalã a
religiei creºtine. Ceea ce era o evidenþã în secolul al XIX-lea ºi în prima jumãtate a secolului al
XX-lea, devine subiect tabu dupã interzicerea din anul 1948. Cu toate acestea nu poate fi ignoratã
situarea profesorului sub zodia religiei unite cu Roma, atât prin debutul carierei sale la gimnaziul
romano-catolic din Cetatea Braºovului, cât ºi prin intersectãrile inerente ale carierei sale pedagogice,
jurnalistice ºi politice cu cea religioasã.
Iacob Mureºianu s-a nãscut în 28 noiembrie 1812, ca fiu al lui Ioan ºi Anastasia Mureºanu din
Rebriºoara1. ªi-a început studiile la ºcolile grãnicereºti din Nãsãud, dupã care a urmat cursurile
ºcolilor din Blaj. Dupã cinci ani de gimnaziu a trecut la cursul filosofic de 2 ani (echivalentul liceului
de astãzi), dupã care a intrat la seminarul teologic pe care îl terminã în mai 1837. Din acest moment
viaþa sa începe sã fie influenþatã de apartenenþa sa confesionalã.
Braºovul anilor 1830 era în plin avânt comercial, cunoscând mai ales în rândul negustorilor
români ºi greci perioada sa de apogeu. Acumulãrile succesive de capital în rândul marilor familii din
Scheii Brasovului (Ioan, Nicolau, Orghidan, Nica) au dus la necesitatea acutã a ridicãrii din punct de
vedere educaþional a tinerei generaþii de români cu stare materialã considerabilã. Limitarea accesului
în ºcolile germane ale oraºului a creat oportunitatea necesarã pentru dezvoltarea de noi ºcoli, precum
gimnaziul romano-catolic. Iatã însã ce spunea chiar profesorul: „Necesitatea unui gimnaziu
romano-catolic în Braºov s-a simþit adeseori. Cu bucurie saluta deci comunitatea catolicã a oraºului
cuvintele Maiestãþii sale apostolice imp. ºi reg. Francisc I, care în timpul înaltei sale prezenþe (1817)
se îndura cu milostivire sã spunã, cã un gimnaziu catolic ar fi aici de trebuinþã.2”
Primul director al gimnaziului, abatele Antonie Kovács, mijloceºte aducerea lui Iacob
Mureºianu de la Blaj la Braºov, aceasta însemnând practic renunþarea la cariera preoþeascã: „La
cererea mea ºi prin mijlocirea Excelenþei sale, episcopului romano-catolic (Nicolae Kovacs de
Tuºnad), superiorul lui direct, reverendissimul Ioan de Lemenyi, episcopul greco-catolic al
Ardealului l-a sfãtuit serios sã primeascã profesura, ce era a se deschide a celei dintâi clase
gimnaziale în parohia romano-catolicã; ca un om neexpert sosi el cu supoziþiunea de a primi de la
mine instrucþiunile necesare ºi celelalte formalitãþi pentru asigurarea viitorului sãu”3. Evident cã a
apãrut încã din epocã întrebarea cum a fost posibil ca un greco-catolic sã predea la o ºcoalã
romano-catolicã. Acelaºi abate vine cu explicaþia: „Ni s-ar putea obiecta cã am aplicat în oficiile
profesorale numai bãrbaþi de confesiunea greco-unitã, deoarece am fi putut ºi am fi trebuit sã
angajãm profesori catolici la o ºcoalã catolicã (era vorba ºi de Andrei Mureºanu, care i-a succedat
vãrului sãu Iacob un anul urmãtor). Însã mai întâi nu puturãm afla astfel de indivizi, cari sã fie
provãzuþi cu cunoºtinþele trebuincioase pentru acest oficiu ºi cari sã se hotãreascã la aceasta pentru
o rãsplatã puþinã ºi apoi în acea vreme preotul avea numai un capelan, deºi de obicei avea doi, ºi în
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sfârºit va fi voit pronia dumnezeascã a tot cârmuitoare, ca tocmai prin aceºti bãrbaþi sã fie atraºi
pãrinþii de religiunea greceascã la un institut de învãþãmânt, a cãrui profesori sã aparþinã naþiunei
lor ºi sã contribuie puternic la susþinerea lui. O ochire trecãtoare peste donaþiunile benevole va
explica îndestul, dacã acest institut s-ar fi putut suþinea numai prin sprijinul catolicilor? Numai cu
puteri unite i-a fost cu putinþã sã creascã aºa învederat”4.
Festivitatea de încheiere a primului an ºcolar era prezentatã elogios în Gazeta de Transilvania,
aflatã sub conducerea ºi redacþia lui George Bariþiu, prietenul lui Iacob Mureºianu: „În ce uimire
puserã aceºti tineri plini de nãdejdi frumoase pe toþi care erau de faþã, nu se poate lesne spune.
Îndemânarea atât în pronunþiaþie, cât ºi în gesturi ºi în toatã purtarea ce se pofteºte la astfel de
producþii, socotind la vrâsta acestor tineri, care parte mare n-au trecut de 13 ani, este mai de
necrezut. Nu mai mult decât un an ºcolasticesc a trecut ºi ei fuserã puºi în stare a declama atât de
limpede, atât de curat latineºte! Numa care s-au aflat de faþã poate sã judece sporiul acest neaºteptat
a pomenitei tinerimi. Pentru un român era însã îmbucurãtor a vedea între alþii ºi 4 prunci de români,
cum ei dimpreunã cu ceilalþi ºcolari jucarã rolele sale ºi declamarã într-amândouã limbile pentru ei
strãine spre plãcerea tuturor. Dar cine sã se poatã conteni de a nu pomeni aici numele d-lui teolog
absolut din Diecezul Fãgãraºului ºi profesor al acestui clas Iacob Maroºan, al cãrui strãdanie mai
fãrã pildã ºi ostenele nespune, pretutindeni se vedea înfiinþate ºi prefãcute în duhul tinerilor sieºi
încredinþaþi...”5.
În anul 1838 apare la Braºov, sub directa îndrumare a unui alt profesor braºovean ºcolit la Blaj,
George Bariþiu, primul ziar politic al românilor transilvãneni, Gazeta de Transilvania. Bariþiu va fi
perceput, alãturi de cei doi Mureºeni, ca promotor al redeºteptãrii naþionale.
Cãsãtoria lui Iacob Mureºianu din anul 1840 cu Sevastia, nãscutã în familia bogaþilor negustori
Nicolau, a dus la asigurarea unei bunãstãri materiale care sã-i permitã dezvoltarea de noi direcþii în
activitatea de ridicare culturalã a braºovenilor: „Activitatea lui Iacob Mureºanu era pe atunci
îndreptatã mai ales întru ridicarea gimnaziului catolic. Gimnaziul acesta era la început cea mai
mare binefacere ºi pentru români, care nu aveau în Ungaria altã ºcoalã superioarã (aici în sens de
liceu), în care sã se vorbeascã româneºte. Iacob Mureºanu jertfea toate mai ales pentru elevii sãi; pe
mulþi tineri sãraci, dar talentaþi îi primea în casa sa, ºi-i ajuta ºi mulþi dintre aceºtia au fãcut o
carierã frumoasã ajungând în cele mai înalte poziþii, la care era cu putinþã sã ajungã în þara aceasta
un român.”6
Preluarea în anul 1850 de cãtre Iacob Mureºianu a conducerii Gazetei a dus în timp foarte scurt
la apariþia unui conflict de sorginte confesionalã. Deºi înainte de 1850 noul episcop ortodox al
Transilvaniei, Andrei ªaguna, era în relaþii bune cu redactorul ºef George Bariþiu, apariþia lui Iacob
Mureºianu ca redactor responsabil al noii Gazete Transilvane, a dus la apariþia oficiosului bisericii
ortodoxe româneºti transilvãnene, Telegraful Român (1852). Dupã cum afirma Aurel A. Mureºianu,
„cu toatã frãþietatea de la 1848, certele între neuniþi ºi uniþi nu încetarã; deosebirile dintre Blaj ºi
Sibiu ieºirã la ivealã ºi în foile «Gazeta» ºi «Telegraful Român». Uniþii nu se împãcau cu unele
apucãturi sârbeºti ale lui ªaguna. Astfel ºi «Gazeta» mai demulteori ºi-a îngãduit a critica pe acest
mare arhiereu. Acestea ajunserã pânã acolo, încât în anul 1855 ªaguna orândui într-o circularã
cãtrã clerul sãu, ca sã nu mai aboneze «Gazeta Transilvaniei», învinuind pe Iacob Mureºanu, cã «nu
are gând bun cu dânºii ºi umblã sã samene vrajbã ºi neîncredere între Arhiereu ºi Creºtini». Foaia
catolicã din Pesta «Religio» scrise atunci un articol într-u apãrarea lui Iacob Mureºianu ºi G. Bariþ.
ªaguna trimise atunci un rãspuns lui Emanoil Gojdu, care apãru în ziarul «Pester Loyd».”7
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Iacob Mureºianu a fost în relaþii foarte apropiate cu episcopul greco-catolic Alexandru Sterca
ªuluþiu, cel care a devenit primul mitropolit al Transilvaniei (1855). În perioada scaunului eparhial al
acestuia Gazeta este perceputã ca oficios al bisericii unite cu Roma în Ardeal.
În anul 1857 muri abatele Kovacs, urmaºul sãu de drept la conducerea gimnaziului
romano-catolic fiind Iacob Mureºianu. La vizita din anul 1858 a Arhiducelui Albrecht se face publicã
dorinþa transformãrii ºcolii braºovene în gimnaziu superior. Pentru aceasta se constituie o comisie de
strângere de fonduri între membrii mireni ai parohiei romano-catolice, al cãrei curator fu ales Iacob
Mureºianu. Suma strânsã a fost de peste 30.000 florini, suficientã pentru începerea construirii unei
noi clãdiri pentru ºcoalã. Au fost deschise 3 clase noi. În anul 1875, pe fondul unor agitaþii politice
iscate în tânãrul stat austro-ungar, profesorul Iacob Mureºianu este silit sã predea mandatul de
director al ºcolii ºi curatoria fondului. Încercarea de destituire din funcþia de director al gimnaziului
romano-catolic s-a mai fãcut ºi în anul 1868, când episcopul Fogoraºi l-a acuzat pe Mureºianu de
agitaþie politicã în contextul publicãrii în Gazetã a Pronunciamentului de la Blaj, semnat de liderii
bisericii greco-catolice ardelene, în frunte cu mitropolitul Sterca ªuluþiu. A fost repus în funcþie în
acelaºi an prin rescript imperial.8
Miscellanea
Vorbind despre Reuniunea Femeilor Române: „se înþelege cã dupã cum «Reuniunea» fãrã
osebire confesionalã, aºia vor fi ºi ºcoalele – în privire cãtre orfane; earã în privire religioasã,
aceasta din Braºiov supt con. gr. rãs. ºi cea din Blaºiu supt cea gr. cath.”9 (10/3 1855)
Iacob Mureºianu era nemulþumit de prezenþa greco-catolicilor din Tohanu Vechi în spaþiul
public: „Tohanu Vechi, parochia cea mai aproape de noi aici, unde ne ºi sãvârºim funcþiunile
confesionale, spre cea mai mare daunã a uniþilor ºi ruºine, zace cu totul pãrãsitã; nici ºcoala cum a
fost, dar nici preoþi, decât idioþi dandei, înotãtori prin aer. Ne e ruºine, când suntem siliþi a-i
întrebuinþa, atât de neºtiinþa, cât ºi de necãlitura lor. Noi am fi de pãrere ca parochia aceasta izolatã
ca o insulã în marea neunismului, ce nu prea face cunoºtinþã cu uniþii ºi care vorbeºte despre noi ca
cum am fi pãgâni, ar merita cea mai întâi o deosebitã consideraþiune supt orice respect. Nu s-ar
putea face ceva salariu pentru parochia aceasta ºi apoi sã se trimitã aici un bãrbat cult ºi solid? din
mai multe respecte?!: beserica toatã sãracã, cãrþile toate ferfeniþe, haine bisericeºti parte zdranþã,
parte mâzgãlite. De ruºine, cu toatã sãrãcia, mã vãzui silit sã le fac eu un rând de haine. Astfel de
negrijã nu ne place nici nouã, din respectul sus atins, sã-mi vinã popa cu cãmaºa unsã în cetate ºi cu
cioarecii în vine. Vezi asta-i reprezentaþiune a uniþilor în buricul neunismului… Scrieþi Braºiovului
de filialã la Tohani ºi puneþi acolo un bãrbat galant.”10 (26/3 1855)
Poziþia sa între romano-catolici nu era una uºoarã: „Între catolici sum bârnã în ochi; între eºtia
acum cinstiþi ºi onorat pe de o parte, de alta însã clevetit ºi persecutat; ºi totuºi onorat. Cu stãpânirea
ºtie Dzeu cum va mai fi, rãu nu poate fi, cã-s curat ca aurul ºi voi ºti rãspunde.”11 (9 nov. 1855)
Comentând din nou situaþia de la Reuniunea Femeilor Române, Iacob Mureºianu sublinia
necesitatea abþinerii de la etichetãri confesionale, care trebuiau sã cedeze în faþa argumentelor
patriotice naþionale: „Reuniunea e generalã, e fãrã osebire confesionalã, cã n-are de-a face cu uniþi
ºi neuniþi, cum vrea ªaguna sã o facã numai confesionalã ad neunitã; cãci când ar fi sã fie
confesionalã, atunci mai mare drept ar avea cei care îi dederã viaþã ºi o sprijinirã din toate pãrþile;
earã ªaguna nici mãcar un cerculariu n-a vrut sã emitã în dieceza-ºi pentru Reuniune dar pentru a
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Sârbilor reuniune a dat ºi cerculariu ºi a vrut ca sã încorporeze ºi pe acesta cu ea.”12 (12 aprilie
1856)
Excomunicarea Gazetei ºi prozelitismul catolic sunt extremele între care redactorul ºef al celui
mai important ziar braºovean oscila în comunicãrile sale private: „Ce a comis Gazeta în contra
stãpânirei ºi în contra legei presei, încât sã fie ea condamnatã la astfel de sclavie nemaiauzitã?! ºi
aceasta numai în favoarea episcopului ªaguna? ºi atunci când el, spre hula besericei catolice
dechiarã, în contra convingerei sale, pe Gazetã de dãunãtoare moralitãþii ºi pe redactor îl face cã
n-are lege ºi cã e ateist, pentru cã doi dascãli cetitori ai Gazetei trecurã la beserica unitã cu Roma?
Nu, nu Gazeta, nu numai noi ºi prin noi e aci combãtutã beserica unitã ºi tot catolicismul, care în
gura lui e ponegritã tot cu nume de ultramontan. Asta i-a fost buba ºi concordatul”.13
Viziunea ecumenicã a lui Timotei Cipariu, dar ºi reluarea misiunii pentru Iacob Mureºianu ºi
George Bariþiu sunt explicite în acest document: „Cel puþin eu sunt omul pãcii ºi nu pot sã slujesc
decât pacea ºi dragostea între fraþi, sã ne iubim ºi sã ne iertãm, se ne ajutãm ºi sã ne adunã unul
cãtre altul, cã numai acesta e adevãratul spirit al creºtinãtãþii ºi numai unirea într-un cuget ºi întru o
animã e puterea: ºi interesul nostru comun. (…) Dv. ºtiþi bine, cã foarte mult aþi folosit unde sunteþi;
ºi dacã veþi merge de acolo întunericul rãmâne dupã Dv.”14 (24 decembrie 1855)
În concluzie, Iacob Mureºianu a ºtiut sã treacã cu diplomaþie peste barierele confesionale în
realizarea obiectivelor politice ºi sociale pe care ºi le-au stabilit el ºi colegii sãi de generaþie, aflaþi în
fruntea luptei românilor de impunere în spaþiul public transilvãnean.
Religion and culture at Jacob Muresianu (1812-1887)
Abstract
Jacob Muresianu was a well known Romanian leader from 19th century’s Brasov. He was a
catholic Christian in a community dominated by orthodox. He knew how to surpasse with diplomacy
the confesional limits in order to fulfill political and social objectives established by him and his
companions, leaders of the Romanian struggle for imposing into the Transylvanian public space.
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