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Nu întreaga hartă confesională a 
românilor a stat de-a lungul timpului 
în vizorul demersurilor de reconstituire 
ale istoricilor. O atare stare de fapt îşi 
poate găsi motivaţii în dezinteresul 
istoricilor sau în constrângerile de 
natură ideologică sau culturală. O 
explicaţie mai profundă ar putea ţine 

de faptul că întârzierea în deschiderea unor şantiere de cercetare pe tărâmul istoriei 
Bisericii greco-catolice s-ar putea datora şi dificultăţii istoricilor de a depăşi o serie 
de arii geografice, momente sau teme considerate majore în istoria subiectului – 
aceasta în ciuda abundenţei mărturiilor de epocă care le-ar fi putut lărgi considerabil 
orizontul de înţelegere al trecutului. Iată doar câteva din motivaţiile pentru care 
prea puţine demersuri de recuperare şi-au propus să privească spre zonele periferice 
ale geografiei confesionale a românilor uniţi, uzitând cel mai adesea de argumentul 
autorităţii ecleziastice străine care organiza instituţional viaţa religioasă a acelor 
credincioşi. În acest sens, cazul românilor situaţi în „părţile ungureşti” poate fi 
considerat unul relevant. Circumspecţia datorată poziţionării geografice dublată 
de împrejurarea arondării românilor greco-catolici din zonă autorităţii bisericeşti 
a ierarhului de la Muncaci,1 de sub a cărui ascultare se vor elibera din aproape în 
aproape până la mijlocul secolului al XIX-lea, a făcut ca în acest caz demersurile de 
recuperare din istoriografia românească să înainteze cu dificultate şi nu de puţine 
ori să avanseze formule vituperante la adresa greco-catolicismului local2. Se înţelege 

1 Începând cu anul 1780 reşedinţa episcopiei de Muncaci este transferată la Ujgorod. Vezi 
Athanasius B. Pekar, The History of the Church in the Carpathian Rus’, translated by Marta 
Skorupsky, Carpatho-Rusyn Research Center, New-York, 1992, p. 17.

2 Ovidiu Ghitta, „Schiţă pentru o istoriografie a unirii religioase în nord-vestul Transilvaniei” 
în vol. Studii de istorie a Transilvaniei. Specific regional şi deschidere europeană (coord. 
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că marea acuză, formulată cel mai adesea de pe poziţii confesionaliste, care se dorea 
o pată de neşters pe istoria religioasă a „acelor” români şi care punea la îndoială 
mobilurile ori eventualele beneficii ale câştigării acelui areal pe seama catolicismului, 
a fost formulată în termenii încredinţării spre păstorire a credincioşilor din zonă, 
inclusiv a greco-catolicilor români, arhiereilor ruteni ai episcopiei de Muncaci. De 
aici şi până la formularea, fără prea multe ezitări sau reflecţii, a acuzaţiei că românii 
au fost deliberat lăsaţi în grija, nu tocmai părintească, a unei ierarhii care s-a făcut 
părtaşă la dezrădăcinarea lor naţională, nu a fost decât un mic pas3.

Ca parte a acestui spaţiu de frontieră, Sătmarul a fost trecut pentru multă vreme 
într-un con de umbră din prisma investigaţiilor trecutului bisericesc. Aşezaţi pe 
aceeaşi linie a ecuaţiei, cei doi termeni: „Biserica” şi „naţionalul” lăsau istoricilor 
impresia unui rezultat fără prea multe plusuri. Cunoscând mai atent faptele, vom 
observa că sentinţele tranşante, cu vădite pretenţii dogmatice, suportă importante 
nuanţări şi reevaluări.

Privită în liniile unei evoluţii majore, istoria religioasă a comunităţilor greco-
catolice din Sătmar a cunoscut în răstimpul secolului al XIX-lea câteva mutaţii 
importante în planul instituţiei Bisericii. Voi reţine aici dezideratele preoţimii unite 
de eficientizare a administraţiei bisericeşti locale şi de satisfacere a elementului 
românesc din zonă concretizate în dislocarea în anul 1824 a 72 de parohii de la 
sud de sectorul sătmărean al Someşului de sub guvernarea episcopului de Muncaci 
şi trecerea acestora sub ascultarea ierarhului unit de la Oradea, proces continuat, 
într-un context diferit, după mijlocul secolului al XIX-lea când 28 de parohii unite 
sătmărene din totalul celor 94 desprinse de sub ascultarea centrului de la Ujgorod 
se ataşau „părţilor ungureşti” ale nou-înfiinţatei dieceze de Gherla; în fine, epoca 
compromisului austro-ungar (Ausgleich) şi politicile guvernanţilor maghiari au 
afectat traseul instituţional al greco-catolicilor sătmăreni doar dacă ţinem cont de 
cele 46 de comunităţi parohiale (42 de la dieceza de Oradea şi 4 de la Gherla) din 
totalul celor 170 dezmembrate de la vechi dieceze care, începând cu anul 1912, au 
compus harta episcopiei de Hajdudorog.

Al doilea moment, din cele trei evocate mai sus, poate fi considerat punctul 
terminus al unui proces mai amplu, ale cărui rădăcini pot fi identificate în a doua 
jumătate a veacului XVIII, ducând la modificarea radicală a arhitecturii instituţionale 
a Bisericii unite transilvane. Fără a insista, voi reţine că în contextul acestor 
tranformări de fond care au afectat nemijlocit instituţia Bisericii unite după 1850, 
istoria greco-catolicismului sătmărean a resimţit din plin sensul şi ritmul acestor 

Sorin Mitu, Florin Gogâltan), Asociaţia Istoricilor din Transilvania şi Banat, Cluj, 1994. 
Vezi şi Silvestru A. Prunduş, Clemente Plăianu, Eugen S. Cucerzan, Denaturări grave 
privind istoria Bisericii Române Unite (Greco-Catolică), Casa de editură VIAŢA CREŞTINĂ, 
Cluj, 1993. 

3 Ovidiu Ghitta, Naşterea unei Biserici. Biserica greco-catolică din Sătmar în primul ei 
secol de existenţă (1667-1761), PUC, Cluj-Napoca, 2001, p. 10. Simona Nicoară, Naţiunea 
modernă. Mituri, simboluri, ideologii, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2002, p. 242.
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schimbări. Cea mai importantă mutaţie a fost dată de dislocarea Bisericii greco-
catolice din zonă de sub jurisdicţia ierarhilor de la Ujgorod şi alipirea ei la dieceza 
Gherlei. Văzut în durată lungă, evenimentul capătă valoarea unei continuităţi. Este 
cunoscut faptul că, în procesul de modernizare al statului, ca parte a dezideratelor 
reformiste din deceniul opt al veacului XVIII, Curtea de la Viena şi-a făcut un ţel 
explicit din transformarea Bisericii tradiţionale din Imperiu într-o instituţie direct 
legată de monarh şi de puterea acestuia, astfel încât, în fidelitatea ei faţă de coroană, 
să fie capabilă să-şi controleze supuşii cu cât mai mare rigoare şi eficienţă.4 Aşa se 
face că la scurtă vreme de la înfiinţarea eparhiei greco-catolice de Muncaci, au apărut 
discuţii legate de o posibilă fragmentare a teritoriului acesteia, pe motivul sporirii 
funcţionalităţii într-o vastă dieceză din punct de vedere etnic, cultural şi lingvistic. 
Într-o primă etapă, momentul a încercat să fie fructificat şi de credincioşii „vlahi” 
din Mintiul Sătmarului care, păstoriţi de ierarhul Andrei Bacsinszky, au formulat 
o suplică în care îşi exprimau dorinţa de a se constitui într-o parohie separată de 
cea ruteană. Iniţiativa capătă indiscutabil şi valoare de simbol, consacrând dorinţa 
românilor de a-şi marca individualitatea etno-lingvistică şi în planul organizării 
bisericeşti5.

Rămas netranşat, „dosarul românesc” din Ungaria Superioară fusese redeschis 
cu prilejul discuţiilor referitoare la crearea eparhiei unite de Oradea, când nu 
au lipsit din evantaiul propunerilor, idei care considerau necesară crearea unei 
episcopii în Maramureş sau la Bistriţa, prin desprinderea unor parohii din dieceza 
Muncaciului şi din cea de Alba-Iulia–Făgăraş (să observăm că această alcătuire 
a stat şi la baza formării eparhiei de Gherla) sau sugestia ca dieceza de Oradea 
să includă şi parohiile unite din comitatele Szabolcs şi Sătmar, pe considerentul 
întăririi catolicismului într-o zonă de permanent contact cu celelalte confesiuni6. 
Chiar dacă niciuna dintre formulări nu şi-a găsit concretizare în epocă, totuşi Curtea 
vieneză, prin Cancelaria Aulică Maghiară, a considerat potrivit să înfiinţeze, în 
septembrie 1776, un vicariat pentru românii care locuiau în Maramureş, Sătmar şi 

4 Ovidiu Ghitta, Cum au ajuns să se separe de Muncaci primele parohii greco-catolice 
sătmărene? în „Studii de istorie medievală şi premodernă. Omagiului profesorului Nicolae 
Edroiu, membru corespondent al Academiei Române”, PUC, Cluj-Napoca, 2003, p. 359-
360. Rolul Bisericilor tradiţionale în dezvoltarea şi întreţinerea sentimentului loialităţii 
faţă de Casa domnitoare la Liviu Maior, In the Empire: Habsburg and Romanians. From 
Dynastic Loyalty to National Identity, Romanian Academy, Center for Transylvanian 
Studies, Cluj-Napoca, 2008, p. 209-222.

5 O. Ghitta, Cum au ajuns, p. 361.

6 Propunerea referitoare la crearea unei eparhii noi, în Maramureş sau la Bistriţa, i-a 
aparţinut sârbului Josaphat Bastašici, cenzorul regal al cărţilor greco-catolice tipărite în 
monarhie, consultat de împărăteasa Maria Teresia în chestiunea reorganizărilor bisericeşti. 
Vezi în detaliu la Ibidem, p. 362; Ioan Horga, L’Eglise gréco-catholique roumaine (uniate) 
de Transylvanie à l’époque des Lumières (1780-1830). L’évêché d’Oradea, Atelier National 
de Reproduction des Theses, Lille, 1996, p. 68-82.
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în alte districte ale diecezei rutene.7 Scopul făţiş de divizare al eparhiei în vederea 
unei perfecţionate administraţii bisericeşti era dublat în acest caz de încercarea de 
găsire a unui mijloc acceptabil în vederea liniştirii elementului românesc din zonele 
enumerate. Dar nici această formulă nu a satisfăcut pe deplin doleanţele preoţimii 
unite din zonă care, în continuare spera la un ierarh din neamul ei. Sunt cunoscute în 
acest sens acţiunile revendicative ulterioare anului 1790, care propuneau înfiinţarea 
unei noi episcopii unite în Ungaria, cu sediul la Baia Mare. Şi de această dată era 
invocat dezideratul îmbunătăţirii administraţiei bisericeşti, secondat îndeaproape 
de tema „diecezei naţionale” pentru credincioşii români din nord-estul Ungariei 
şi pentru cei din Transilvania, consideraţi a fi dispuşi la o distanţă prea mare de 
centrul episcopal de la Blaj.8 Practic, se reia ideea unei dieceze intermediare între 
cele două întinse eparhii: de Muncaci şi de Alba-Iulia–Făgăraş. Refuzul categoric 
a lui Bacsinszky de a da curs unei astfel de pretenţii nu a pus nici de această dată 
punct final proiectului. În condiţiile alegerii unui succesor pentru scaunul episcopal 
de la Ujgorod, episcopul Samuil Vulcan, consultat direct de Curte în chestiunea 
reordonărilor bisericeşti, a propus Baia Mare ca sediu al unei eventuale noi episcopii. 
Decizia finală în privinţa dezmembrării eparhiei de Muncaci a dus la îmbogăţirea 
numărul de parohii majoritar româneşti ale diecezei de Oradea, prin transferul a 
72 (dintre care 69 sătmărene) de comunităţi situate la sud de Someş, operaţiune 
tergiversată, din varii motive, până în septembrie 18249.

Situaţia de la mijlocul veacului XIX, când acest proces a intrat într-o nouă fază, 
prezintă deopotrivă similitudini şi deosebiri cu ceea ce se întâmplase cu trei decenii 
în urmă. Notăm că şi de această dată proiectele de reprofilare a Bisericii unite fac 
parte dintr-un plan general în vizorul căruia se afla greco-catolicismul din zone 
mai extinse ale Imperiului.10 Opţiunile formulate în cazul greco-catolicismului din 
Transilvania au modificat, se cunoaşte, statutul, organizarea (prin lărgirea sferei 
jurisdicţionale) şi funcţionarea ecleziei transilvane11. Înfiinţarea noilor dieceze era 
privită şi de această dată ca o necesitate venită din interiorul structurilor Bisericii, 
opţiune trecută aşadar prin optica restrângerii teritoriului de acţiune a mai vechilor 

7 O. Ghitta, Cum au ajuns, p. 363.

8 Ibidem, p. 365; L. Gyémánt, Mişcarea naţională a românilor din Transilvania între anii 
1790 şi 1848, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1986, p. 160-161; N. Bocşan, 
Naţiune şi confesiune în Transilvania în secolul al XIX-lea: cazul mitropoliei române în 
Nicolae Bocşan, Ioan Lumperdean, Ioan-Aurel Pop, Etnie şi confesiune în Transilvania. 
Secolele XIII-XIX, Fundaţia „Cele Trei Crişuri”, Oradea, 1994, p. 109-110.

9 O. Ghitta, Cum au ajuns, p. 367-369.

10 Vezi pe larg la Octavian Bârlea, „Metropolia Bisericii române unite proclamată în 1855 
la Blaj” în Perspective, nr. 37-38, iulie-decembrie, anul X, Munchen, 1987.

11 Ioan Mircea, “Demersurile prelaţilor români greco-catolici pentru statutul mitropolitan” în 
Anuarul Institutului de Istorie Cluj-Napoca, XXXV, ed. Academiei Române, Cluj-Napoca, 
1996, p. 204-206; Nicolae Bocşan, “Fondation et organisation de la Metropolie greco-
catholique roumaine” în Transylvanian Review, 13, nr.1/2004, p. 18-33.
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eparhii şi nu neaparat ca o consecinţă a avansului prozelitic al catolicismului în 
zonă cât mai ales ca o modalitate de a se pune în slujba acestuia. Să remarcăm şi 
faptul că nici măcar dispunerea celor două noi dieceze – de Gherla şi de Lugoj – 
una în interiorul Principatului Transilvania, cealaltă în afara acestuia, nu trebuie 
considerată întâmplătoare12. Echilibrul geografic astfel asigurat între cele patru 
dieceze româneşti avea menirea de a susţine şi pune în valoare, la cote cât mai 
ridicate, misiunea şi mesajul Bisericii. Din această perspectivă, merită reţinută poza 
ecleziologică a timpului care, din perspectiva concepţiilor posttridentine, care încă 
ghidau acţiunile din interiorul şi din afara Bisericii catolice, impunea identificarea 
exclusivistă a Bisericii condusă de pontiful roman şi de episcopii aflaţi în comuniune 
cu el cu Biserica adevărată a lui Christos, concepţie care trebuie corelată cu negarea 
explicită, începând cu secolul XVIII, a demnităţii ecleziale a „răsăritenilor”13.

Să remacăm totodată cuprinderea greco-catolicilor din Sătmar într-o structură 
instituţională specifică organizării latine a Bisericii: arhidiaconatul. Ca în alte 
părţi, nu este tocmai întâmplătoare perpetuarea unei atare formule organizaţionale. 
Rădăcinile ei trebuie căutate la începutul celui de-al doilea mileniu creştin, când, 
recuperarea teritoriului căzut pradă păgânilor musulmani a fost imediat urmată 
de impunerea, inclusiv în teritoriile locuite de creştinii greci (nu în sens etnic ci 
confesional, aşa cum sunt consemnaţi în documente), a unei ierarhii latine, incluzând 
aici organizarea bisericească specifică14. Devenit canonul 9 în formula finală adoptată 
la Conciliul Lateran IV în 1215, această opţiune de raportare a Bisericii latine la 
credincioşii răsăriteni, traducea, în fapt, dezideratul refacerii unităţii creştine prin 
metoda integraţionistă15. Concret, canonul în cauză afirma că în diecezele unde se 
suprapun limbile, etniile, riturile şi obiceiurile dar credinţa este comună, în fruntea 
creştinilor trebuie să se afle un episcop de rit latin, principiu ecleziologic care nu 
excludea păstrarea sau includerea în ierarhie a unui vicar din rândul „naţiunilor” 

12 Se cunosc divergenţele apărute în ceea ce priveşte sediul reşedinţei episcopale pentru 
parohiile care urmau să fie scoase de sub ascultarea ierarhilor de la Ujgorod: astfel, 
clerul din dieceza Muncaciului a opinat ca sediul episcopiei pentru părţile nordice ale 
Transilvaniei să fie la Baia Mare; forurile imperiale însărcinate cu soluţionarea problemei 
considerau Dejul (Deés) un loc potrivit pentru reşedinţa viitoarei episcopii transilvane 
iar episcopul orădean Vasile Erdelyi a militat pentru stabilirea în Gherla, un oraş liber 
regesc, a viitorului sediu episcopal, aducând în discuţie avantajele pe care le avea oraşul 
Szamos-Ujvár sau Armenopolis.

13 Ernst Christoph Suttner, Schismele: ceea ce separă şi ceea ce nu separă de Biserică, PUC, 
Cluj-Napoca, 2006, p. 108-117.

14 Idem, Bisericile Răsăritului şi Apusului de-a lungul istoriei bisericeşti, Editura Ars Longa, 
Iaşi, 1998, p. 54-60. Interesantă este argumentaţia, sprijinită pe referinţe scripturistice 
şi ecleziologice, care pune în valoare superioritatea formulelor instituţionale latine în 
comparaţie cu organizarea bisericească răsăriteană. 

15 O. Ghitta, Naşterea, p. 33; Cesare Alzati, “Chiesa “greca” e Chiesa “latina” tra storia a 
ideologia”. In La Nuova Europa, V (5), Roma, 1996, p. 6-10.
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conlocuitore. În fond, principiul aparteneţei rituale, indiferent de recurenţa lui, era 
surclasat de opţiunea pentru o ierarhie latină, printre ale cărei meniri se număra şi 
aceea de a-şi supraveghea îndeaproape supuşii şi de a le corecta eventualele erori 
schismatice16.

Mijlocul secolului al XIX-lea pune în lumină în parohia unită din Sătmar figura 
preotului Petru Bran. Evocându-i succind biografia, reţin faptul că s-a născut la 
21 ianuarie 1821 în localitatea Tohat17, într-o familie numeroasă, binecuvântată 
de Dumnezeu cu 12 copii, în care slujirea la altar devenise o veritabilă tradiţie18. 
Educaţia creştină primită în sânul familiei sub directa supraveghere a tatălui, Ioan, 
şi-a completat-o prin studiile secundare (gimnaziale) începute în anul 1832 la Baia 
Mare, pe care le-a finalizat în 1838. Ultimele două clase le-a urmat la Cluj, dedicându-se 
studiului intens al filosofiei, fapt ce i-a permis să-şi fundamenteze o solidă cultură 
clasică. A urmat apoi cursurile de teologie în ambianţa prerevoluţionară a Blajului 
unde, dascălii săi, dar mai ales ideile răspândite încă de la acea vreme ale lui Simion 
Bărnuţiu, le-au transmis tinerilor convingerea într-o soartă mai bună a românilor din 
Transilvania. Prin urmare, impulsurile unui naţionalism intransigent, combatant 
chiar, regăsibile la Petru Bran în momente repetate ale perioadei care a urmat, îşi pot 
găsi explicaţii şi în mediul în care s-a realizat formarea intelectuală a acelor generaţii. 
Studiile teologice le-a absolvit în anul 1844, fiind hirotonit doi ani mai târziu19. 
Cultura temeinică dobândită şi reputaţia de care se bucura în rândul preoţimii unite 
a făcut ca în anul 1863 Consistoriul din Gherla să-i solicite să compună în limba 
română o serie de catehisme care urmau să fie folosite în şcoli20.

În ceea ce priveşte cariera bisericească, vreme de patru ani a funcţionat ca 
preot în parohiile Chilioara şi apoi în Hidig (Măierişte). A ocupat în acest răstimp 
funcţiile de vicenotar al sinodului vicarial al Şimleului şi apoi administrator al 
protopopiatului Pericei. Sunt cunoscute încă din această perioadă bunele relaţii pe 
care le avea cu vicarul de atunci al Şimleului, Alexandru Şterca-Şuluţiu, viitorul 
mitropolit al Bisericii Unite din Transilvania. De altfel, Petru Bran a reprezentat 
districtul Silvaniei la sinodul electoral din 30 septembrie 1850 de la Blaj21, întrunit în 
vederea alegerii unui nou episcop al eparhiei de Făgăraş, după momentele tensionate 

16 O. Ghitta, Naşterea, p. 34.

17 Arhivele Naţionale, Direcţia Judeţeană Cluj, Fond: Episcopia Greco-Catolică de Cluj-Gherla, 
doc. 1772/1866, f 4 r (în continuare AN DJ Cluj, Episcopia). 

18 Datele legate de perioada anterioară anului 1850 au la bază informaţiile care apar la 
Vasile Scurtu, Petru Bran, un luptător al trecutului românesc din Satu Mare, Satu Mare, 
1937 şi în colecţia de biografii intitulată Zece personalităţi istorice sătmărene, Biblioteca 
Judeţeană Satu Mare, 1997.

19 AN DJ Cluj, Episcopia, doc. 1772/1866, f 4 r.

20 AN DJ Cluj, Episcopia, doc. 1985/1865.

21 Ioan M. Moldovan, Acte sinodali ale Basericei române de Alba Iulia şi Făgăraş, tom I, 
Blasiu, 1869, p. 54.
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cunoscute în istoriografie drept „procesul lemenian”. Reîntorcându-se la Blaj, Bran 
a luat încă o dată pulsul evenimentelor, fiindu-i redovedite ambiţiile crescânde ale 
intelectualităţii române. A făcut parte, alături de lideri marcanţi ca Simion Balint 
(reprezentantul protopopiatului Bistra), Ilie Vlassa (fost profesor a lui Bran şi viitor 
canonic), Grigore Mihali, Ştefan Moldovan din comisia care a formulat dorinţa 
de a se organiaza o conferinţă premergătoare alegerii noului episcop (practic o 
întâlnire înainte de sinodul electiv), reclamată din necesitatea de a clarifica o serie 
de doleanţe ale celor stânşi în acele zile la Blaj, care au luat ulterior forma unui 
memoriu, înmânat comisarilor imperiali însărcinaţi să vegheze la buna desfăşurare 
a întrunirii: Vasile Erdelyi, episcopul de Oradea-Mare şi Carol Göbel, consilier la 
Guberniu22. Începând cu anul 1850 a fost parohul în Királydaróc (Craidorolţ) din 
protopopiatul Satu Mare. „Biserica mică”, familia, a construit-o alături de soţia sa, 
Tereza Pop, fiica preotului Anton Pop, din comuna Cig, împreună cu care a avut 
şapte copii: Tereza, născută în 1853, Ana, din 1854, Dionisie în 1855 (protopop în 
Ardusat, comitatul Satu Mare), Emilia, în 1859, Laura în 1860, Felician în 1864 
(vicar şi profesor de teologie, specialist în drept canonic) şi Petru, în 1866, mort la 
o vârstă mică.

Este cunoscut faptul că a sprijinit o gamă largă de activităţi şi proiecte peste tot 
unde a activat, integrându-le cel mai adesea matricei naţionalismului militant. A 
colaborat constant la mai toate ziarele şi revistele româneşti contemporane: „Sionul 
românesc”, „Federaţiunea”, „Foaie pentru minte, inimă şi literatură”, „Amicul 
Şcoalei”, „Amicul Familiei”, „Concordia”, „Albina” etc. S-a făcut cunoscut încă 
din epocă prin numărul mare de cărţi pe care le deţinea dar numele lui se leagă mai 
ales de publicarea în Satu Mare, în anul 1874, a primului volum în limba română 
apărut în localitate şi intitulat: Mărgăritare sau sentinţe poetice; filosofico-moralo-
estetice. După mai mulţi autori clasici latini23,

În cele ce urmează, voi insista asupra eforturilor depuse de Petru Bran în vederea 
introducerii limbii române ca obiect de studiu în învăţământul secundar din Sătmar. 
Pentru început, merită supuse atenţiei o serie de mărturii care s-au păstrat şi care 
reuşesc să ne ofere o imagine destul de coerentă a stării de fapt a Bisericii românilor 
din ţinuturile din nord-estul Ungariei24, Un prim document, datat 19 februarie 1850, 
pune în lumină slaba activitate naţională a românilor din Sătmar în comparaţie cu 
realizările pe acelaşi plan ale rutenilor25. Fiind o scrisoare adresată lui George Bariţ, 
expeditorul recomandă redactorului transilvan cuprinderea în paginile gazetelor sale 
a acestei situaţii, în speranţa motivării românilor de a trece la acţiune. A doua epistolă 

22 Ibidem, 70-72; Ioana Mihaela Bonda, Mitropolia Română Unită în timpul păstoririi lui 
Alexandru Şterca-Şuluţiu, PUC, Cluj-Napoca, 2008, p. 28-29.

23 AN DJ Cluj, Episcopia, doc. 574/1874; doc. 1427/1874; doc. 1743/1874.

24 Din motive lesne de înţeles am ales cazul Sătmarului.

25 Mişcarea naţională a românilor din Transilvania 1848-1849. Documente, vol. I, (8 august 
1848 – 31 decembrie 1851), Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 1996; p. 303-304.
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ridică simţitor tonul acuzaţiilor la adresa conducătorilor românilor din Sătmar, 
constituindu-se într-un apel adresat preoţilor pentru o mai convinsă implicare a 
acestora în viaţa politică, spre binele românilor26. În opinia autorului scrisorii, rămas 
anonim, preoţii români trebuie să-şi asume misiunea susţinerii şi apărării drepturilor 
românilor din acele ţinuturi întrucât de la ei atârnă toată înflorirea naţiei române, 
cu atât mai mult cu cât realizările rutenilor, care au îmbrăţişat cu înverşunare 
naţionalitatea lor, tind să-i afecteze pe românii din zonă. Prin urmare, prioritatea 
revendicărilor pare a fi reprezentată de dobândirea dreptului românilor de a folosi 
în administraţie limba lor, deziderat în susţinerea căruia se recomandă ca preoţii şi 
protopopii plângerile şi rănile românilor din Sătmar în scrisori să le descoperiţi, că 
şi doctorul numai aşa poate da leac morbosului dacă spune ranele sale; pe pruncul 
cel mut, mumă-sa nu-l înţelege27. Concluzionând în termenii misionarismului politic 
pe care preoţii românilor era de dorit să-l accepte ca pe o sfântă chemare, autorul 
documentului îşi exprimă speranţa afilierii necondiţionate a preoţimii la cauza 
naţiunii române că numai aşa binecuvântarea naţiei va fi asupra voastră, a fiilor 
şi nepoţilor voştri.

Cele două exemple demonstrează înainte de toate necesitatea implicării clerului 
în soluţionarea problemelor curente ale românilor ca naţiune, accentul căzând pe 
recunoaşterea dreptului de uz al limbii române în instituţii, drept considerat vital 
în conservarea identităţii românilor din acele ţinuturi şi nu numai. Dar exemplele 
de mai sus întregesc imaginea pe care autorii documentelor o aveau despre rolul 
pe care instituţia Bisericii, prin slujitorii ei, era de dorit să-l asume în raport cu 
puterea politică, anume cel al intermedierii dezideratelor colective ale românilor.

 În ceea ce priveşte cadrul politic al epocii, s-a demonstrat că finalul perioadei 
neoabsolutiste şi angajarea Imperiului pe platforma politică a unui liberalism de 
tip nou, a surprins constructivismul cultural românesc atât în ipostaza identificării 
unor mijloace noi de interacţionare mai eficientă a elitelor cu societatea cât şi în 
postura continuării procesului de edificarea a instituţiilor naţionale28. Şcoala, gândită 
tot mai mult ca o instituţie consonantă cu nevoile militantismului românesc, a 
cunoscut o dezvoltare generală pe mai multe paliere: a crescut cifra de şcolarizare a 
elevilor români şi inclusiv a şcolilor; a sporit numărului dar şi calitatea (pregătirea) 
persoanelor implicate în procesul de educaţie în şcolile româneşti; instituţiile de 
învăţământ au continuat să aibă un rol decisiv în epocă în formarea de elite culturale 
şi în prezervarea naţionalităţii românilor29. Perioada se reţine şi ca una în care au 
fost puse la punct strategii de multiplicare a mijloacelor culturale, patronate de 

26 Ibidem, p. 304-305.

27 Ibidem. 

28 Pompiliu Teodor, Liviu Maior, Nicolae Bocşan, Şerban Polverejan, Doru Radosav, Toader 
Nicoară, Memorandul 1892-1894. Ideologie şi acţiune politică românească, ed. a II-a, 
Editura „Progresul Românesc”, Bucureşti, 1994, p. 215.

29 Ibidem, p. 216.
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şcoli sau în strânsă legătură cu acestea, puse în slujba solidarizării naţionale şi a 
sporirii instrucţiei: asociaţiile învăţătoreşti, societăţile elevilor şi cele ale studenţilor 
gimnaziali, bibliotecile, publicaţiile acestora – toate au încercat să dea răspunsuri 
şi să satisfacă pretenţiile de ordin cultural şi naţional ale românilor.

Înfiinţarea de noi şcoli sau introducerea studiului limbii române elevilor înscrişi 
la cursuri gimnaziale în şcolile patronate de Biserica catolică sau apariţia a tot 
mai multe societăţi ale elevilor şi studenţilor, după modelul orădean din 1852, 
în centre din Transilvania şi Parţium, au avut puterea de a indica modificarea 
comportamentului politic, prin reflectare în sfera instrucţiei şi a culturalizării 
organizate, prin cele două acte care fundamentau noul sistem de conducere al 
Imperiului: Diploma din octombrie 1860 şi Patenta imperială din 1861.

Privite dintr-o perspectivă antropologică apariţia şi răspândirea naţionalismului 
au reprezentat o veritabilă provocare pentru Biserică şi pentru transmiterea nealterată 
a mesajului creştin. Resorturile unei atare împrejurări pot fi identificate, în parte, 
în mecanismele vădit construite de către ideologii „timpurilor noi” în sprijinul 
difuzării şi a unei prompte afilieri la justeţea cauzei ai cărei „apostoli” se considerau: 
sentimente, convicţiuni, reacţii afective şi idealuri capabile să susţină finalitatea 
„soteriologică” atribuită naţiunii (aşadar un inventar al reprezentărilor comparabil 
cu cel asumat de sensibilitatea religioasă). Instrumentele antrenate şi re-valorificate 
într-un asemenea proces urmau a fi: istoria (trecutul), etnia (originile), limba, cultura, 
religia, pedagogia şcolară, Biserica etc30. Dintre toate acestea, limba este considerată 
unul din instrumentele constante în construirea ideologiilor naţionale; altfel spus, 
reperului lingvistic îi este atribuit gradul de reprezentativitate cel mai relevant 
pentru o naţiune31.

Primele semnale privind oportunitatea înfiinţării unei catedre de limba română 
în Satu Mare au apărut în cadrul conferinţei protopopilor din arhidiaconat, când 
s-a convenit formularea unei cereri către episcopul Gherlei care, la rândul său, era 
rugat să susţină la Minister şi Împărat eforturile ce urmau să fie despuse în vederea 
introducerii limbii române ca obiect de predare la elevii români din localitate32. 
Perioada care a urmat a stat sub semnul eforturilor repetate, adresate mai cu 
seamă episcopului de Gherla, puse în slujba împlinirii, pas cu pas, a dezideratului 
introducerii limbii române în şcoala din Satu Mare. Primele intervenţii ale 
episcopului se fac pe lângă Locumtenenţa cesaro-regească de la Oradea, instituţie 
care la rândul ei chestionează corpul profesoral de la Liceul regal din Satu Mare 
cu privire la oportunitatea creării unei catedre de limba română în acea şcoală33. 

30 S. Nicoară, Naţiunea modernă, p. 31; 154-155.

31 Eadem, p. 234-235; Vezi şi Gil Delannoi, Sociologie de la nation. Fondements théorique 
et expériences historiques, Armand Colin, Collection „Cursus Sociologie”, Paris, 1999, p. 
60-65; 153-155.

32 AN DJ Cluj, Episcopia, doc. 1063/1858, f 1r – 3v.

33 AN DJ Cluj, Episcopia, doc. 12/1859.



98

Răspunsul directorului sugera că propunerea limbii române aici nu numai că nu-i 
de lipsă ci ar fi chiar periculoasă, de vreme ce aici românii se folosesc în general de 
limba maghiară34.

Răspunsul negativ dat de corpul profesoral nu-l descurajează pe energicul Petru 
Bran care continuă să epistoleze la episcopie, convins fiind că prin eforturi repetate 
cererea lui poate primi o soluţionare favorabilă. Parohul Sătmarului trasează explicit 
Gherlei avantajele înfiinţării unui post de profesor de limba română, fiind identificaţi 
în acest sens elevii care ar putea audia acele cursuri. 64 era numărul acestora potrivit 
socotelilor lui Bran, care ţine să sublinieze beneficiile pe termen lung ale formării 
unor funcţionari, ofiţeri, clerici etc. cunoscători ai limbii române. La tribunalul 
de aicea (Satu Mare – n.n.) nici un funcţionar nu cunoaşte limba română pentru 
a face serviciul de interpret iar în cele mai multe comune ale acestui judeţ această 
limbă este generală35. Într-un răstimp scurt, apare chiar cererea tinerimii studioase 
din Satu Mare adresată Ordinariatului, rugându-se fierbinte pentru ridicarea unei 
catedre de limba română în Satu Mare...care e tare de lipsă, aşa cum, nu cu mult 
timp înainate, se înfiinţase o catedră similară în Oradea-Mare36. Petiţia avansează 
chiar numele lui Petru Bran ca profesor barem intermediar al respectivei catedre37.

Toate aceste apeluri nu au rămas fără de efect întrucât în august 1858 episcopul Alexi 
trimite o adresă Ministerului Cultelor38. Ierarhul susţine în scrisoarea sa avantajele 
care ar reieşi din angajarea la nivelul administraţiei locale a unor funcţionari bine 
pregătiţi care să cunoască cât mai bine limba locuitorilor ale căror sarcini trebuiau 
să le rezolve. Pe baza principiului egalei îndreptăţiri (gleichberechtigung), Ministerul 
era rugat să ţină cont de majoritatea etno-lingvistică care trăia în diferite regiuni ale 
imperiului, ca precum în Sătmar, unde populaţia majoritară de etnie românească s-ar 
putea bucura de pe urma înfiinţării unei catedre de limbă română. Lucru considerat 
firesc, în viziunea episcopului, şi oarecum prea multă vreme amânat ţinând cont 
de faptul că românii de „acolo” (Satu Mare – n.n.) vorbesc între ei în româneşte39. 
Ca răspuns la această adresă, Ministerul, asemenea Locumtenenţei de la Oradea, a 
solicitat opinia directorului Liceului regal din Satu Mare, Anton Mayerhold, care 
era chemat să se exprime în legătură cu oportunitatea introducerii, ca obiect de 
studiu pentru elevii români, a limbii române. Reacţia conducerii şcolii a luat forma 
unui raport, înaintat la 13 noiembrie 185840. În cadrul acelui document se arăta 
faptul că a accepta cererea episcopului Gherlei l-ar putea pune pe ierarhul de la 
Ujgorod să solicite la rândul lui, pe baza argumentului că în localitate funcţionaeză 

34 Ibidem, f. 1 v.

35 AN DJ Cluj, Episcopia, doc. 1061/1858.

36 AN DJ Cluj, Episcopia, doc. 1064/1858, f 1r-v – 2r-v.

37 Ibidem, f 3r-v.

38 AN DJ Cluj, Episcopia, doc. 2806/1858.

39 V. Scurtu, Petru Bran, p. 46. 

40 AN DJ Cluj, Episcopia, doc. 12/1859.
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o parohie ruteană (în Mintiu), înfiinţarea unei catedre similare. Conducerea liceului 
se chestiona ce rol i-ar reveni în acele condiţii unei instituţii de învăţământ fondată 
în 1642 de Petru Pázmány pe seama iezuiţilor şi întreţinută prin atâtea eforturi de 
episcopul catolic de Satu Mare dacă ar interveni apărarea unor interese prin episcopii 
greco-catolici de Muncaci şi de Gherla41. În continuare se arată că limba maternă a 
credincioşilor greco-catolici nu este nici româna, nici ruteana ci limba maghiară. 
Acesta este şi motivul pentru care în ambele biserici unite se impune slujirea şi 
pastoraţia în limba maghiară (aluzie la disputele ce se purtau în acea vreme în 
parohia română din localitate) iar în ceea ce priveşte elevii români care învaţau la 
şcoala din localitate, se aminteşte faptul că o minoritate vorbeşte frecvent româneşte, 
în schimb cu toţii înţeleg şi ştiu să se exprime în limba maghiară. Se arată apoi că 
programa şcolară era deja prea încărcată, aşa încât introducerea unei noi materii 
nu numai că ar face şi mai aglomerat programul de studiu al elevilor dar ar putea 
periclita învăţarea altor limbi de mai mare necesitate, ca de pildă germana. Sugestia 
profesorului Mayerhold era aceea ca românii să continue să înveţe limba română în 
şcolile primare unde zelosul adept al românismului şi separatismului, Petru Bran, 
în contra dorinţei părinţilor, a şi introdus limba română, din care cauză mai mulţi 
părinţi şi-au scos copiii din acele şcoli. Prin urmare, concluzionează conducerea 
şcolii, nu numai că nu e o necesitate dar nu ar fi un gest prea bine cugetat dacă s-ar 
alege soluţia învăţării limbii române în şcoala superioară din Satu Mare42.

Petru Bran a căutat susţinere cauzei sale şi la persoanele care aveau deja 
experienţa încercărilor de a sistematiza o catedră de limba română, aşa cum se 
întâmplase înainte-vreme la Oradea. Iată ce-i scria în martie 1859 canonicului Ioan 
Pop de la Oradea:

Poporenii greco-catolici din Satu Mare, prin injuria timpurilor trecute îşi pierduseră 
mai de tot, cele mai scumpe tezaure: limba şi naţionalitatea (s.n.). Când ajunsei 
eu aici de paroh, îmi obveni cea mai grea temă de rezolvat: să resuscitez numele 
de român din decadenţă şi să dezleg limba română din cătuşele în care o ţinea 
înăbuşită elementul străin. Misiunea mea ar fi în sine frumoasă, dar cu atât mai grea, 
având pe nesimţite a băga limba română în şcoală şi cu asemenea cauţiune de a o 
ridica în catedra de unde era proscrisă. Greutăţile cu care avui şi voi mai avea timp 
îndelungat de a mă lupta, mai ales la început, se par a fi tocmai neinvincibile; ele 
totuşi nu mi-au strămutat propusul, nici nu au împuţinat curajul de a mă consacra 
pentru deviza română: biserica, limba şi naţionalitatea (s.n). Din astă luptă, ca să 
pot ieşi învingător, pe lângă timp şi părtinire sinceră din partea respectivilor, după 
combinare precalculată, am aflat ar fi mai de lipsă: ridicarea catedrei pentru limba 
română în gimnaziul din Satu Mare. Numai cu dobândirea acesteia văd eu factorii 
ridicării românismului pe ruinele în care zace în Satu Mare şi în tot jurul acesta. 
Pentru aceasta am făcut cerere la Cez. Reg. Locotenenţă de la Oradea-Mare, pe calea 
Ordinariatului, dar până acuma fară rezultatul dorit. Cererea pentru ridicarea catedrei 

41 V. Scurtu, Petru Bran, p. 47.

42 Ibidem, p. 47-48.
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de limba română în gimnaziu, de la care se condiţionează învierea elementului 
român, s-a transpus, după cum am înţeles, direcţiunei gimnaziului de aici, spre a-şi 
da opinia în privinţa ei. Opinia – precum aud – din partea directorelui s-a dat cât 
se poate de nepărtinitoare, demostrând între altele, că aici nici o lipsă nu-i de limba 
română, căci românii din jurul acesta se folosesc de limba maghiară, nu numai în 
viaţa comună, ci tocmai şi în biserică, aducând exemplu biserica română din Satu 
Mare, unde se spun predicile în limba maghiară...iată introducerea limbii maghiare 
în biserica română, ce armă puternică, se subministrează contrarilor spre a ne lovi 
cu ea tocmai în inimă! Cu profundă umilinţă vă rog să vă înduraţi a vă intrepune 
la In. Cez. Reg. Locotenenţă pentru dobândirea catedrei de limba română aici...căci 
de la aceasta depinde renaşterea parohiei acesteia ca română şi resuscitarea limbii 
şi a naţionalităţii române în jurul acesteia43.

În ciuda semnalelor mai puţin încurajatoare de până la acea dată venite din partea 
factorilor de decizie locali, episcopul romano-catolic de Satu Mare, Mihail Haas, 
care înainte-vreme dăduse o serie de clarificări despre funcţionarea gimnaziului 
din localitate44, făcea cunoscut ordinul Locumtenenţei cezaro-regeşti de la Oradea, 
prin care se comunica direcţiunii gimnaziului din localitate, că Miniserul a admis 
predarea limbii române în liceu45. Pentru moment, predarea limbii române urma să 
se facă gratuit iar ca responsabil pentru acest demers episcopul Haas îl propunea 
Gherlei pe Petru Bran, ca „profesor suplinte”46. Acceptul necondiţionat al parohului 
sătmărean este comunicat Gherlei chiar de către episcopul latin al locului, care-i 
solicită lui Alexi să trimită la Liceul din Satumare câteva exemplare din lucrarea 
Gramatica românească, scrisă în latină de către episcopul Gherlei încă pe vremea 
în care era cleric la Viena47. 

Perioada care a urmat a fost marcată de mai multe intervenţii ale profesorului, 
de această dată, de limba română şi religie de la Liceul catolic regal din Satu Mare – 
preotul Petru Bran – în sensul obţinerii remuneraţiei pentru diregătoria profesorală 
pe care o exercita48. De rezolvarea acestei chestiuni, Despărţământul de la Oradea-
Mare l-a însărcinat pe consilierul şcolar Johann Gottschar49. Între timp, Ordinariatul 
îi solicita lui Bran să îi aducă la cunoştinţă care a fost atitudinea episcopului latin 
din Sătmar faţă de includerea limbii române în programa şcolară a liceului dar şi 
răspunsul privind problema plăţii sale, în calitate de profesor50. Anunţul privind 

43 Scrisoare publicată la Ibidem, p. 49-50 dar regăsibilă şi la AN DJ Cluj, Episcopia, doc. 
1824/1859.

44 AN DJ Cluj, Episcopia, doc. 3201/1859.

45 AN DJ Cluj, Episcopia, doc. 2684/1859.

46 Ibidem, f 2 r.

47 AN DJ Cluj, Episcopia, doc. 3348/1859.

48 AN DJ Cluj, Episcopia, doc. 3378/1859.

49 AN DJ Cluj, Episcopia, doc. 110/1860, f 1r-v – 2r.

50 AN DJ Cluj, Episcopia, doc. 110/1860, f 3 r.
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remuneraţia de profesor a lui Petru Bran se face la sfârşitul anului 1860 de către 
episcopul romano-catolic, care îl înştiinţează pe Ioan Alexi de venitul anual de 600 
florini pe seama lui Bran51. Succesul obţinut de Petru Bran pentru elevii români 
din gimnaziul din Satu Mare capătă valoare de simbol din perspectiva susţinerii 
eforturilor naţionale ale românilor din regiune, devenind un exemplu de urmat 
pentru protopopul Băii Mari, Theodor Szabó52. 

Un alt punct de interes a lui Bran, imediat după obţinerea acceptului din partea 
autorităţilor privind deschiderea catedrei la gimnaziul superior din Satu Mare a fost 
legat de creşterea progresivă a numărului de ore de studiu alocat limbii române în 
programa şcolară a elevilor. Şi în acest caz poate fi lesne observată ambiţia lui Petru 
Bran nu numai de a nu pierde ceea ce reuşise să obţină până în acel moment ci şi 
de a eficientiza şi augmenta eforturile de învăţare corectă de către elevi a gramaticii 
limbii române.

La finele primului an de studiu, profesorul Bran ţinea să transmită Gherlei 
progresul îmbucurător făcut de cei 46 de tineri români gimnaziali în limba maternă 
de anul trecut şi propunerea ca de anul acesta (1860 – n.n.) limba română să se 
studieze 4 ore săptămânal...să se ţină prelegeri în toată săptămâna miercuri după 
amiază două ore şi sâmbătă după amiază două ore53. Bran îşi exprima nemulţumirea 
legată de faptul că propunerea limbii române până acum nu a căpătat o justă şi 
meritată remuneraţiune, adresând în consecinţă rugămintea ca episcopul să se îndure 
a rezolva de la Înaltele Locuri soluţiunea profesorală54. Răspunsul primit epistolei 
sale la 24 octombrie 1860 lasă se se întrevadă atitudinea Gherlei faţă de cele amintite 
iar în privinţa remuneraţiunii pentru osteneala pusă ca profesor de limba română 
acolo...de nou s-au urzit la Locurile mai Înalte şi sperăm foarte că vom primi răspuns 
favorabil55; în caz contrar angajându-se să-i trimită lui Bran un ajutor bănesc. Abia 
în luna decembrie 1860, alături de asigurarea că şi pe viitor nu vor înceta a face paşii 
cei trebuincioşi pentru strădarea renumeraţiunii au putut fi expediaţi 50 fl. v.a., ca 
ajutor din partea episcopiei iar din partea „Locurilor mai Înalte” suma de 80 fl56.

Începând cu anul 1861 părintele-profesorul Bran a solicitat ridicarea la 6 ore 
săptămânal a prelegerilor de limba română şi la 8 numărul de ore de religie57. După 
ce obţine acordul corpului profesoral al Liceului catolic din localitate58, Petru Bran 
se adresează Locumtenenţei Ungariei pentru a obţine acordul propunerii ca în planul 

51 AN DJ Cluj, Episcopia, doc. 2103/1860; doc. 2343/1860.

52 AN DJ Cluj, Episcopia, doc. 2344/1860; doc. 694/1862; doc. 1112/1862.

53 AN DJ Cluj, Episcopia, doc. 1845/1860, f 1 r.

54 Ibidem, f 1 v.

55 Ibidem, f 3 r.

56 Ibidem, f 4 r.

57 AN DJ Cluj, Episcopia, doc. 2456/1862.

58 AN DJ Cluj, Episcopia, doc. 1302/1861, f 1r – 2r.



102

scolastic pe anul venitoriu limba română să aibă 6 ore pe săptămână59. De susţinere 
beneficiază şi din partea Ordinariatului gherlan care se adresează în acest sens 
Consiliului regesc al Ungariei la data de 2 august 186160.

Ca urmare a creşterii treptate a numărului de ore de limba română din programa 
şcolară a elevilor români de la gimnaziul superior din Satu Mare, începând cu anul 
şcolar 1861-1862, liceul este clasificat în rândul liceelor mixte, având recunoscute 
două limbi de predare: maghiara şi româna. Acest fapt a stârnit indignare în rândul 
profesorimii de limbă maghiară care activa în cadrul liceului, elocventă în acest sens 
fiind şedinţa corpului profesoral ce s-a ţinut la 22 februarie 186261. Dezbaterile purtate 
cu ocazia acelei reuniuni, din cadrul cărora nu au lipsit acuzele şi chiar jignirile 
la adresa profesorului Bran, s-au finalizat prin înaintarea unei adrese de protest 
forurilor de învăţământ superioare din Oradea prin care se condamna menţinerea 
clasificării liceului din Satu Mare printre cele cu predare în două limbi62. Doar Petru 
Bran, în calitate de profesor titular al catedrei de limba română, a exprimat o opinie 
separată de a celorlalţi profesori, în care arata utilitatea şi necesitatea învăţării limbii 
române de către elevii din acel liceu63, punct de vedere pe care l-a făcut cunoscut 
Ordinariatului la 25 februarie, solicitând iarăşi suport eforturilor sale64.

Nu poate fi trecută cu vederea legătura sau chiar impulsul dat de acceptarea 
predării limbii române elevilor din gimnaziul sătmarean şi introducerea aceleiaşi 
limbi în Biserică, la oficierea serviciilor divine. Iată cum îşi prezenta nobila cauză 
parohul locului:

Ridicându-se catedra de limba română în gimnaziul din Satu Mare, n-am întârziat 
limba română a o introduce şi în Biserica parohială greco-catolică de aici, de unde 
cu multă daună atât spirituală cât şi materială fusese exilată. Sinistra opiniune a 
multora că predicile de aici ar fi scandalizat poporul maghiarizat, nici nu s-ar fi putut 
altmiteri şi mai pe uşor înfrânge decât cu ridicarea catedrei de limba română aici în 
gimnaziu care atât de luminat arată existenţa şi documentele lipsa cunoştinţei limbii 
române şi până acum, dar apoi după ce se va sistematiza această catedră, cât avem 
de sperat de la dânsa, mai ales prin jurul acesta?

În limba română, dară, aici am predicat de mai multe ori spre plăcerea poporului 
numeros, stătător în mare parte din români de peste sate, împământeniţi aici.

Succesul acesta dorit nu s-a ajuns fără toată opoziţia, căci unii dintre ruteni 
îndată au început a murmura în contra predicilor româneşti dar după o capacitare 

59 Ibidem, f 2v – 3v.

60 AN DJ Cluj, Episcopia, doc. 2344/1861, f 1r – 2v.

61 AN DJ Cluj, Episcopia, doc. 451/1862, f 1r-v.

62 Ibidem, f 2r – 3r .

63 Ibidem, f 3v – 6v.

64 La data de 8 martie, Ordinariatul gherlan se adresează Locumtenenţei Ungariei solicitând ca 
limba română, egal îndreptăţită cu cea maghiară, să fie folosită în liceu ca limba de propunere.
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solidă, totuşi se vede că s-ar mai fi împăcat cu ele, spunându-se acelea acum, mai 
rar în limba maghiară65. 

La începutul anului 1861 se înregistra solicitarea unei părţi a poporenilor greco-
catolici din Satu Mare ca predicile să meargă în Biserica de acolo şi în limba maghiară, 
semn că se generalizase exerciţiul folosirii limbii române în Biserică. Petru Bran 
le-a răspuns ferm, apărând dreptul limbii române pe baza principiului numeric al 
românilor din comitat66. O situaţie similară apare în 1862 când Bran înştiinţează 
Ordinariatul gherlan cu privire la formularea unei părţi a credincioşilor săi care 
ar dori a introduce în Biserică limba maghiară în cele sfinte67. Răspunsul primit la 
scurtă vreme de la centrul eparhial îl îndeamnă pe protopop să-i încurajeze pe acei 
credincioşi a scrie la Ordinariat întrucât cererea lor nu se va aproba nicicând68.

Relatările despre modificările în programa şcolară a elevilor sau despre situaţia 
acestora la învăţătură erau transmise cu regularitate episcopiei, pentru ca aceasta 
să-şi ofere de fiecare dată concursul la rezolvarea problemelor care apăreau. De pildă, 
la începutul anului şcolar 1866-1867, profesorul Bran făcea cunoscut programul 
gimnaziului din Satu Mare după care învaţau elevii români înscişi acolo:

Ieşind de sub tipar clasificaţiunea şi programa gimnaziului din Satu Mare de 
pe anul scolastic 1865-1866, din plăcută datorie mă ţin de aceea a vă susţine un 
exemplar din care vă veţi îndura a cunoaşte toată starea institutului acestuia, care 
în multe privinţe ne interesează pe noi românii, mai ales că nu este alt gimnaziu 
complet în alcătuirea diecezei Gherlei.

În gimnaziul acesta au învăţat anul trecut 62 de studenţi români greco-catolici 
dintre care Mihail Trippon din clasa a VIII-a a repausat în D!; Petru Kiss din calsa 
a IV-a a intrat în armata cezaro-regească iar Gavril Coroian din clasa a II-a s-a 
strămutat la gimnaziul din Careii-Mari.

Tinerii români peste tot, cu toate că au a se lupta cu multe lipsuri şi cu toate că 
aici se pofteşte exactitate atât în studiere cât şi în comportare morală, au desfăşurat 
diligenţă şi purtare lăudabilă în toată privinţa69.

De altfel, Petru Bran a înţeles să susţină misiunea şcolii şi educaţia tinerilor 
români prin orice mijloace. La iniţiativa neobositului preot, în Sătmar s-a organizat, 
la 4 aprilie 1867, o conferinţă a „inteligenţei româneşti” din zonă, unde s-a încercat 
perfectarea unor strategii, în special prin organizarea unor colecte periodice, pentru 
studenţii români cu posibilităţi reduse în vederea susţinerii acestora în şcoli pentru 
a fi apoi apărătorii poporului şi intereselor lui (vezi Anexa I).70 De altfel, anul 1867, 
prin perfectarea sistemului politic dualist, i-a stârnit învăţatului preot sătmărean 
mai multe reacţii, unele dintre ele neascunzând revolta, nemulţumirea şi chiar 

65 AN DJ Cluj, Episcopia, doc. 220/1860, f 1 r-v.

66 AN DJ Cluj, Episcopia, doc. 44/1861.

67 AN DJ Cluj, Episcopia, doc. 1600/1862, f 1r-v.

68 Ibidem, f 2r.

69 AN DJ Cluj, Episcopia, doc. 3024/1866, f 1 r.

70  AN DJ Cluj, Episcopia, doc. 2485/1867.
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teama că românii se află în primejdie, fiind abandonaţi, fără prea mare regret, de 
către împărat. Una din principalele luări de atitudine ale lui Bran în epocă a sugerat 
oportunitatea ca cei doi mitropoliţi români – greco-catolic şi ortodox – să formuleze 
în numele naţiunii române un memoriu împăratului în care să ceară la modul 
imperativ ca, indiferent de regimul politic sub care trăiau, drepturile românilor să 
fie respectate iar nedreptăţile pe care le-au simţit multă vreme în trecut să nu se 
repete (vezi Anexa II). 

Ultimul an şcolar în care Petru Bran a mai funcţionat ca profesor de limba română 
şi religie la gimnaziul din localitate a fost 1875-1876. Problemele de sănătate care 
îl afectau, l-au împiedicat să lucreze cu conştiinciozitatea şi dăruirea pentru care 
era recunoscut. Iată ce-şi amintea unul dintre elevii lui, canonicul Grigore Pop de 
la Gherla, din ultimele întâlniri ale studenţilor cu profesor Petru Bran:

Când în anul şcolar 1874-1875 m-am înscris în clasa a V-a liceală, melancolia 
tăcerii, singurătăţii şi a uitării şi-au înfipt ghiarele în sufletul şi intelectul distinsului 
bărbat. A încetat orice activitate, una însă nu: venea regulat la ora de limba română. 
Şedea în scaunul de la catedră fără a se uita în dreapta sau în stânga, îşi cufuna 
capul, altă dată atât de luminat, în palme, şi fără a grăi un cuvânt, sta nemişcat până 
când suna, când apoi se ridica şi pleca fără a se uita la noi, ori a grăi un cuvânt. 
Toate s-au întunecat în sufletul lui, numai simţul datoriei a rămas viu. Aşa a dus-o 
până în anul 1876 când boala i s-a agravat.71

Anexa I

Arhivele Naţionale, Direcţia Judeţeană Cluj, Fond Episcopia greco-catolică de 
Cluj-Gherla

Doc. 2485/1867 (f 1r – 3r), Pres. 10/9 1867)

Petru Bran, protopop de Satu Mare, relaţionează că inteligenţa românească 
de acolo (Satu Mare–n.n.) a format un Comitet pentru ajutorarea tinerilor români 
care în viitor să fie apărătorii cauzelor naţionale:

Prea Sfinţite Doamne Episcope, Părinte Graţioase!

Se dau momente, atât în viaţa indivizilor cât şi a naţiunilor, când „tăcerea e ca 
mierea” dar sunt şi timpuri critice, când tăcerea e soră dulce cu nepăsarea. Astfel 
de zile ajunsesem noi românii din Austria după încheierea dualismului când, după 
ce unii preocupaţi de idei extravagante nu încetează a ne trage la îndoială limba şi 
naţionalitatea; prin urmare, existenţa ca români – tăcerea noastră, devenind o armă 
puternică în mâna contrarilor după axioma „qui tacet consentire videtur”(cine tace 
e de acord – trad.n) ar fi un păcat de neiertat.

Fiecare român dară, care a venit la conştiinţa de sine, are strânsă datorie morală 
de a-şi apăra rădăcinile moştenite de la stăbuni: limba, naţionalitatea şi patria 
(s.n.). Datoria asta însă noi românii din comitatul Sătmarului, a căror indolenţă a 
ajuns proverbială, trebuie să o simţim îndoit.

71  V. Scurtu, Petru Bran, p. 14.
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De astă convingere condusă, inteligenţa română a ţinut o conferinţă în 4 aprilie a.c. 
în care între altele a decis: ca să se adune colecte gratuite pentru ajutorarea studenţilor 
miseri care cu timpul ar fi să devină apărătorii poporului şi a intereselor lui.

Deciziunea aceasta se află acum pusă la cale şi din rugarea trimisă în toate părţile 
din jurul acesta, în momentul acesta, îmi iau cutezare a vă trimite exemplarul de 
sub nr...ca un semn de firească iubire şi adâncă veneraţiune cu care sunt către Prea 
Sfinţia Voastră.

Prea Sfinţite Domnule Episcop! Eu sperând că năzuinţele noastre şi în cel mai 
rău caz, de cumva nu şi-ar ajunge scopul principal, totuşi va fi un semn al existenţei, 
un document al cugetării, al existenţei noastre ca români.

Cu sărutarea sfintei drepte, rămânem în Satu Mare, sept. 2, 1867.

Al Prea Sfinţiei Voastre fiu în Christos umil,
 Petru Bran, protopop de Satu Mare

Preastimate Domnule

Inteligenţa română din Comitatul Satu Mare, convingându-se despre aceea, cum 
că fără de inşi calificaţi în număr proporţionat din sânul său, care să fie în stare a 
cuprinde posturi dregătoreşti civile, doririle noastre pe cât de juste, pe atât de legale 
în privinţa folosirii limbii materne în trebile administrative şi cele judecătoreşti, nu 
se pot realiza iar despre altă parte ştiind din trista experienţă, cum că mulţi tineri 
români înzestraţi cu cele mai excelente facultăţi spirituale, din lipsa mijloacelor 
materiale sunt siliţi a părăsi palestria literaria în mijlocul cursului scolastic, spre 
nespusa daună a naţiunii: a determinat în conferinţa ţinută în...[indescifrabil] în 4 
aprilie a.c. că pentru ajutarea studenţilor români miseri dar diligenţi şi cu purtare 
morală bună din cuprinsul Comitatului acesta, să se adune colecte gratuite de la 
toţi aceia care poartă la inimă iubirea naţiunii, înflorirea limbii şi binele patriei 
comune (s.n.) – însărcinându-i cu efectuarea deciziunei acesteia pe subscrişii – 

Deci ne luăm voie în meritul acesta a ne întoarce la mărinimitatea Preastimatei 
Domiei Voastre cu rugarea ca să vă înduraţi a concurge la ajutarea acestui scop 
salutar atât cu fapta cât şi cu îndemnul în sfera de activitate ce o cupaţi.

Colectele care se vor aduna binevoiţi a le străpune la subscrisul Prezide până 
la 1 oct. a.c. dimpreună cu numele contributorilor mărinimoşi, spre a le asemna 
percepţiunea şi a le străpune la casierul comitetului. Comitetul despre oferte va da 
socoteală în public şi la timpul său va întoarce spre scopul menirii sale cu toată 
conştiinciozitatea.

Satu Mare, iulie 1867

Petru Bran m.p. Teodor Kiralla m.p. Ioan Pop m.p.
Prot.-preside.  Esactor Con. casier  Teolo. Abs. – prof. notariu

Illustrisimului, Reverendisimului şi Onoratului Domn Dr. Ioan Vancea, episcop 
greco-catolic al Diecezei de Gherla, cu deplină reverinţă
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Anexa II

Arhivele Naţionale, Direcţia Judeţeană Cluj, Fond Episcopia greco-catolică de 
Cluj-Gherla

Doc. 1423/1867 (f 1r – 3r)

Petru Bran, protopop de Satu Mare, opinează că ar fi oportun ca Prea Sfinţiile 
Sale D. Mitropoliţi şi Episcopi români de ambele confesiuni să mijlocească la 
Înaltul Minister înfrângerea agitaţiilor unor maghiari îndreptate contra limbii şi 
naţionalităţii române:

Preasfinţite Domnule Episcop,

Valurile politice şi schimbările guvernamentale după cum ne arată experienţa, 
niciodată nu au lăsat neclătinată corabia mântuirii, Biserica lui Christos, ci totdeauna 
s-au silit a exercita presiune şi influenţă mai mult sau mai puţin dăunătoare 
instituţiunilor ei. Catastrofele acestea încă câte s-au ivit până acum toate le-am învins 
şi suntem tari în credinţă, cum că şi cele ce se vor ivi de acum înainte, încă le va 
învinge, pentru că „asupra Bisericii lui Christos, nici porţile iadului încă nu vor trimfa”.

Acum cu schimbările politice mai recente din nou se văd înălţându-se nori fatali 
pe cerul sfintei Biserici, care mai ales se par a ne ameninţa Biserica noastră română, 
limba şi instituţiunile ei (s.n.). Intenţiile guvernului în această privinţă ne sunt 
tuturor cunoscute, decât să fie de lipsă a le aminti aici. Deci nu ating intenţiunea 
de a forma din biserica noastră constituţională o biserică servilă de stat, pentru că 
mă îngrozesc de urmările ei, care ar fi: relaxarea, surparea legăturii reciproce dintre 
preoţime şi poporul încredinţat grijei şi conducerii sale. Aceasta ar fi începutul 
dezolaţiunii, aluatul demoralizării, căci preotul de stat mai mult n-ar fi „părinte” 
înaintea credincioşilor săi ci oficial.

Nu amintesc câtă pagubă s-ar cauza bisericii noastre, care atât de strâns e legată 
cu naţiunea, intenţionata unire a Ardealului cu Ungaria ci mă restrâng numai la o 
împrejurare: la limbă (s.n.). În meritul acesta, agitările unor maghiari necumpătaţi 
trec departe, peste postulatele dreptului atât natural cât şi pozitiv, peste graiul 
conştiinţei, peste marginile înţelepciunii. Şi aceste agitări, care până acum erau 
ascunse sub spuză, încep a ieşi în public, a se lăţi pe calea jurnalisticii maghiare. 
Pe arhiereii noştri atât de devotaţi pentru binele şi mântuirea credincioşilor lor, pe 
deputaţii noştri cu sentimente naţionale necorupte, pe naţionaliştii cei mai aleşi 
îi scriu în Dietă, în adunări şi în cluburi, în conversaţiuni şi jurnale, ca pe nişte 
reacţionari, numai pentru că nu se fac un trup şi un suflet cu toti maghiarii. Tot 
din această cauză le dau epitetul de patrioţi răi, ca şi când datorinţele şi drepturile 
de patriot ar fi în contrast cu cele de naţionalist.

În „Magyar Ujság”, nr. 19 din 24 aprilie a. c. a apărut un articol de la un anonim 
din Satu Mare, în care se afirmă că aici nu este nici un român, că în mine se află 
înşelaţi, deoarece nu sunt maghiar, cum au crezut ei; ba încă învăţ limba română 
în gimnaziu şi fanatizez pe studenţii români aducându-i până acolo ca să-şi denege 
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naţionalitatea maghiară!; că în biserică folosesc limba română şi se miră cum de nu 
se răscoală poporul în contra mea; că visez despre o Daco-Românie, dar nu mă vor 
lăsa ca să împart teritoriul coroanei Sf. Ştefan şi să mistific Sf. Constituţiune etc. 
La articolul acesta am trimis un răspuns tot la acelaşi jurnal, dar pesemne, nu-l vor 
da la lumină. Articolul menţionat vi-l alătur.

În ce priveşte învinuirile din ziarul acesta îndreptate în contra mea, acelea prea 
uşor le-aş putea trece cu vederea, cu atât mai vârtos, că în ultima analiză nu sunt 
altceva decât nişte certificate fidele – ca de la contrar despre conştiinciozitatea cu 
care mă nevoiesc a-mi îndeplini oficiul de paroh şi profesor român. Dar ce se ţine de 
seducerea opiniunii publice în privinţa limbii şi a naţionalităţii române, denegarea 
existenţei lor, de contopirea elementului românesc în cel maghiar, de instigarea şi 
revoltarea unei naţiuni contra celeilalte, de introducerea limbii maghiare cu forţa la 
vetrele şi altarele noastre, de strămutarea instituţiunilor şi sugrumarea constituţiunii 
bisericii noastre române autonome – acestea dovedesc o intenţie răutăcioasă de 
supremaţie, de apăsare încă şi în treburile religiei, în lucrurile conştiinţei. Acestea 
sunt nişte scântei, nişte bombe aruncate cu multă nepăsare asupra edificiului păcii, 
în care, cu atâta sinceritate am fi dorit a încăpea şi a pausa dimpreună cu fraţii 
maghiari. Şi când unele ca acestea se ventilează în cel mai liberal jurnal „Magyar 
Ujsáj”, ce vom avea să aşteptăm de la celelalte şi ce să aşteptăm mai târziu după ce 
vom străbate agitările acestea precalculate şi la clasele mai de jos ale poporului? La 
acestea şi despre acestea să răspundă agitatorii.

Eu în contra agitaţiilor de felul acesta şi în contra urmărilor lor funeste, nu aflu 
în împrejurările de faţă când nici sinod, nici congres naţional sau altă adunare care 
ar avea chemarea a ne lecui durerile şi a ne alina îngrijorările, nu-i în perspectivă să 
se ţină zic, nu aflu mai folositor mijloc şi mai puternic, decât ca Prea Sfinţia Voastră 
dimpreună cu Excelenţele şi Ilustrăţile lor Domnii Mitropoliţi şi Episcopi români 
greco-catolici şi greco-orientali, să vă înduraţi a vă înainta un protest colectiv la În. 
Minister de Interne şi la cel de Culte şi până când ar avea ocaziune naţiunea întreagă 
a-şi manifesta gravaminele şi forma dorinţele juste: ca să ia iniţiativă în contra 
acestor agitări care lăsate în sine, în scurt pot să provoace un măcel înfricoşat, un 
război intern şi încă dublu: politic şi religios; cerând ca să ne respecte şi să dispună 
să ni se respecte dreptul nostru cel mai sfânt la limbă şi naţionalitate (s.n.), în 
înţelesul înaltelor principii de dreptate, egalitate şi frăţietate; iar de instituţiunile 
noastre bisericeşti şi religioase să nu se atingă nici pe departe, cu intenţiuni şi mâini 
profane, ca nu cumva să păţească ca si Osea care a atins sicriul legii cu necuviinţă. 
Apoi legea de presă să o aplice în toate cazurile şi corespondenţele ce au ca scop a 
conturba buna înţelegere dintre locuitori şi pacea dintre fraţi. În fine, să declare şi 
arate, cum că constituţiunea şi În. Minister R. Unguresc sunt instituţiuni comune, 
patriotice iar nu monopoluri maghiare pe care unii cred, care nu ştiu şi nu văd mai 
încolo, decât până la „magyar miniszterium, magyar alkomány, magyar világ”.

Cu deosebită veneraţiune şi sărutarea s. drepte, râmânând în Satu Mare, 13 mai 
1867, al Preasfinţiei Voastre, umilit în Christos fiu,

 Petru Bran, protopop
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Mult Onorate în Christos Frate,

La scrisoarea Frăţiei Tale din 13 mai a.c. nr. 101 ca să se facă paşii de lipsă 
la Locurile mai Înalte pentru încetarea agitaţiunilor în contra limbii şi a naţiunii 
române – rescriindu-ţi – ţi se face cunoscut că din partea acestui Ordinariat nu s-a 
văzut de lipsă a se face ceva paşi în obiectele susternute, căci tot lucrul acela până 
acum e numai personal şi punera unor paşi ca aceştia tot nu ar avea nici un folos 
când asemenea calomnii maliţioase se formează şi asupra bărbaţilor de la guvern, 
deci Frăţia Ta apără-ţi onoarea pe acea cale pe care eşti atacat; de cumva nu ţi-ar 
primi diurnalul în care eşti atacat, atunci apără-te în alt diurnal.

Dându-ţi binecuvântarea arhierească, sum în Gherla la 25 mai 1867.

***


