
39

Caiete de antropologie istoricã, anul II, nr. 1 (3), ianuarie - iunie 2003, pp. 39-45

În plan strict general, în cuprinsul 
imperiului austro-ungar au supravieþuit 
şi pentru secolul al XIX-lea şi începutul 
secolului urmãtor o serie de elemente, pe 
care le considerãm ca aparþinând de drept 
unei realitãþi specifice Europei Centrale 
şi de Sud-Est. Elementul definitoriu este 
pãstrarea unor trãsãturi definitorii pentru 
familia de tip patriarhal. Cercetãtori 
austrieci în domeniu, cum ar fi Karl Kasper 
sau Mitterauer au ajuns la concluzia dupã 
care în zonele menþionate se manifestã 

cele douã tipuri familiale şi implicit douã opþiuni referitoare la proprietate. Mitterauer 
a fost de acord cu aşa numita linie Hajnal, care împãrþea Europa în funcþie de tipul 
cãsãtoriei de-a lungul istoriei.

Primul element important este dat de confluenþa a douã sisteme agrare, 
cel specific Europei vestice şi cel rãsãritean, ultimul bazat pânã târziu pe legile 
pãmântului. Specificul dat de proprietate şi concepþia despre ea s-a transmis şi în 
cazul familiei, care se menþine în Europa Centralã şi de Sud-Est mai apropiatã de 
modelul patriarhal, cu tot ceea ce presupunea el. Conform punctului de vedere 
exprimat de Karl Kasper, în Europa rãsãriteanã se manifestã fãrã nici un dubiu 
o legãturã indisolubilã între aceastã proprietate de tip patriarhal şi familia de 
acelaşi tip, caracterizatã prin: moştenire în linie masculinã, cãsãtoriile timpurii, 
structurã complexã a familiei, fãrâmiþarea proprietãþii ca urmare a creşterii 
demografice, etc.1

În Transilvania ortodoxã în perioada la care ne referim, cãsãtoria nu numai 
cã şi-a pãstrat importanþa, dar a suferit şi o intervenþie directã din partea statului 
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burghez, mai ales o datã cu a doua jumãtate a secolului al XIX-lea. Pânã atunci 
biserica, în cazul de faþã cea ortodoxã a girat tot ceea ce se aştepta de la ea. Odatã 
cu  secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea, cãsãtoria începe şi ea sã se situeze între 
“exigenþele bisericii şi ale statului modern, începând cu perioada iozefinistã a 
Imperiului habsburgic.”2

Dualismul în ceea ce priveşte evidenþa populaþiei, cãsãtoria şi tot ceea ce þinea 
de legãtura dintre stat şi bisericã a devenit un fenomen marcant, mai ales odatã 
cu anul 1867.În 1894, prin articolul delege XXXI şi XXXII, statul a considerat 
cã a reuşit sã-şi subordoneze biserica, deoarece actele majore din viaþa fiecãrui 
individ urmau sã fie validate de stat. În mod forþat “spaþiul” bisericii s-a micşorat, 
autoritatea sa trecând printr-un moment de cumpãnã. Motivul invocat a fost cel 
al mersului prea greoi al actelor între preot, Consistoriu şi autoritãþile statului, 
astfel acesta din urmã a decis înfiinþarea oficiilor de stare civilã. Deşi registrele 
parohiale de stare civilã nu au fost interzise, ele au devenit acte de uz intern pentru 
confesiunea respectivã.

În mod oficial, funcþionarii statului trebuiau sã-i îndrume pe cei cãsãtoriþi 
civili şi la cãsãtoria religioasã, în practicã însã acest fapt nu s-a întâmplat, 
poate şi din motivul cã cei mai mulþi notari erau de altã confesiune decât cea 
ortodoxã.

Cãsãtoria reprezenta, aşa cum subliniase şi George Bariþiu la 1878, “o notã 
esenþialã a moralitãþii unui popor”, ea este un “rit de trecere spre adevãrata viaþã” 
şi toate etapele acesteia-peþitul, cererea în cãsãtorie, tocmirea zestrei, logodna 
religioasã şi nunta ca atare, se derulau în cadrul parohiei, reprezentând un eveniment 
major nu numai pentru individ dar şi pentru comunitate.

În a doua jumãtate a secolului al XIX-lea, mitropolitul Andrei Şaguna era 
de pãrere cã statul trebuie sã se ocupe doar de aspectul material al cãsãtoriei, în 
timp ce aspectul moral şi spiritual nu puteau aparþine în mod indubitabil decât 
bisericii.

Statul a fost şi a rãmas indubitabil interesat mai ales de individ, sub raport 
civil şi militar, inclusiv în cadrul legislaþiei privind cãsãtoria. Pentru comunitate, 
acest eveniment reprezenta: “înfãptuirea unei Sfinte Taine dar era şi un barometru 
al moralitãþii şi deci a mentalitãþii rurale.”3

Arhiepiscopia ortodoxã a Transilvaniei a urmãrit prin intermediul sinoadelor, 
evoluþia populaþiei şi a cãsãtoriilor. În principal, pe protopopiate, s-a cerut sã 
se semnaleze orice cãsãtorie civilã. Concubinajul şi naşterile nelegitime au fost 
incluse şi ele în rapoartele anuale întocmite.

 Mitropolitul Ioan Meþianu (1899-1916) a considerat necesar ca toate statisticile 
sã fie corect întocmite, mai ales în ceea ce priveşte includerea la concubinaj a celor 
care nu încheiaserã şi cãsãtoria religioasã.

Şi la sfârşitul secolului al XIX-lea, în lumea ruralã, motivaþiile cãsãtoriei au 
rãmas în continuare predominat materiale, nu se puteau nega însã, deşi timid, 
modificãri inclusiv în acest tip de comportament. Conştiinþa individului este cea 

2  Toader Nicoarã, Transilvania la începuturile timpurilor moderne (1680-1800). Societate 
ruralã şi mentalitãþi colective, Cluj-Napoca, 1997, p. 162.

3  Sorina Paula Bolovan, Familia în satul românesc din Transilvania, Cluj-Napoca, 1999, p. 75.
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care suferã, în aceastã perioadã, începutul unei transformãri, din dorinþa de a nu 
mai fi prizonierul unei voinþe exterioare lui.4

Pentru a studia “ciclul vieþii familiale” este necesar sã ne raportãm la trei 
paliere de abordare; alãturi de etnic şi atitudinea statului, trebuie sã ne referim şi la 
individ. Dorinþa sa de a se integra în comunitate printr-o existenþã individualizantã 
şi nu doar ca o parte a unui întreg, nu i-a permis, probabil, sã ia cele mai bune 
hotãrâri, din punctul de vedere al comunitãþii.

Un aspect interesant în legãturã cu cãsãtoria se referã la dispense, care nu au 
lipsit, fãcând în anumite cazuri posibile cãsãtoriile. Din cele care vor fi prezentate 
în continuare, se poate observa cã în mediul ortodox, nu au prevalat cele care se 
raportau la timpul sacru ci în special care implicau gradul de rudenie. O trimitere 
specialã este necesar a se face cu privire la clerici: erau obligatorii binecuvântãrile 
date de ierarh. Sunt atenþionaþi întotdeauna protopopii de: “a se împãrtãşi clericul 
absolut cu toate cele necesare la cãsãtorie clericilor.”5 În majoritatea cazurilor, 
viitoarele preotese erau fiice de preoþi sau învãþãtoare. Rãmâne constantã şi 
provenienþa lor din familiile “fruntaşilor” din parohii.6

Respectivele cereri ale clericilor menþioneazã, în mod obligatoriu apartenenþa 
confesionalã viitoarelor mirese, deoarece, în cazul în care acestea erau greco-catolice, se 
plãtea o taxã ce ajungea dupã 1908, la cuantumul de 400 de coroane, în încercarea 
de a stopa acest tip de cãsãtorii, vãdit neagreate de Consistoriu.

Pentru credincioşii de rând, mitropolitul Meþianu a tratat acordarea dispenselor 
þinând cont iniþial doar de dogmã, pentru ca mai târziu sub influenþa preponderentã 
a statului, sã-şi manifeste forþa coercitivã, nu în mod direct ci prin influenþarea 
conduitei morale a credincioşilor. Meþianu a privit cãsãtoria civilã prin prisma 
unui om al bisericii, fiind apoi tot mai conştient de interacþiunea care se va stabili 
între dispensã-cãsãtorie-concubinaj. În cursul primului sãu an de pãstorire la 
Sibiu-1899, Meþianu nu a acordat decât foarte puþine dispense, convins fiind cã: 
”dispensarea ar putea zgudui simþul religios al poporului”.7

Preoþii urmau sã prezinte în faþa Consistoriului: “alãturi de cererea propriu-zisã 
şi un arbore genealogic al petenþilor, a cãror situaþie urma sã fie clarificatã.” Cum 
cãsãtoria civilã putea acþiona mai ales asupra forurilor bisericeşti, Meþianu a fost 
motivat sã accepte în numãr redus cãsãtoriile dintre veri primari, bazându-se pe 
faptul cã respectivii credincioşi se puteau mulþumi în timp doar cu încheierea 
cãsãtoriei civile.

Astfel, la 24 noiembrie 1899, la câteva luni dupã redactare, Meþianu a aprobat 
cererea credincioşilor Ioan Drãgãnel şi Ana Simion Chiþu din Tohanul Nou/
Protopopiatul  Braşov de a se cãsãtori deşi erau veri primari. Cererea lor a fost 
redactatã la 31 mai 1899, “rezerva de timp” fiind acordatã pentru o eventualã 

4  Ibidem, despre legislaþia civilã şi bisericeascã a statului dualist, capitolul referitor 
la Legislaþia cu caracter matrimonial la românii din Transilvania în a doua jumãtate a 
secolului al XIX-lea, pp. 62-99.

5  Ibidem, p. 156.
6  Arhiva Arhiepiscopiei Sibiu-A.A.S., I-1899, 82/ 6420, 83/ 6505.
7  Ibidem, I-1899, 559/818.
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renunþare, devenind totul parte componentã a unui mod de soluþionare din partea 
Consistoriului a situaþiilor de acest fel.8

Când un învãþãtor obþinea mai întâi din partea ministerului de resort 
încuviinþarea pentru cãsãtorie, autoritãþile bisericeşti trebuiau sã Þinã totul într-o 
balanþã destul de fragilã. Un astfel de învãþãtor, Nicolae Brânduşoiu a fost pedepsit 
pentru o astfel de intervenþie doar la minister pentru obþinerea unei dispense în 
vederea cãsãtoriei, cu plata unui canon de 75 de florini.

Dr. Ilarion Puşcariu şi dr. Miron Cristea au fost de pãrere cã, datã fiind poziþia 
învãþãtorului în comunitatea ruralã: “eventuala lui cãsãtorie doar în faþa forului 
civil ar putea avea urmãri grave pentru oficiul lui de învãþãtoriu.”

Alãturi de preoþi şi credincioşii au început sã-şi susþinã opiniile cu mai 
multã insistenþã. Astfel în Şpãlnaca/Protopopiatul parohul Atanasiu Hopârtenu 
prezintã cazul lui Smirgean Teodor şi Iulia, care erau cãsãtoriþi civil, dar erau 
rude de gradul III. Cu toate acestea se subliniazã cã: “ei trãiesc de mulþi ani 
în bune relaþii.” Parohul expunea şi opinia altor parohieni, care se dovedeşte 
ambiguã, deoarece numai acceptã uşor faptul cã: “în biserica noastrã, cutare 
lucru nu este iertat”, urmând apoi ameninþãrile cu trecerea la confesiunea greco-
catolicã.” Tinerii în cauzã erau foarte sãraci, el era servitor al bunicului sãu iar 
ea era fiica soþiei acestuia. Este citat şi tânãrul, care a declarat cã nu o va pãrãsi, 
înþelegerea lor fiind mult mai veche. Preotul era convins cã locuind în aceeaşi 
casã: “vor fi picat în pãcate foarte mari.”

Meþianu l-a chestionat pe preot dacã au mai fost semnalate cazuri asemãnãtoare. 
A aflat astfel cã în parohia respectivã a mai fost semnalat un caz asemãnãtor în 
urmã cu 17 ani, în 1896, când Podariu Ioan şi Andone Maria au obþinut o dispensã 
pentru cãsãtorie, fiind înrudiþi în gradul VI de cuscrie. Meþianu dorea sã ştie şi 
care era reacþia poporului. Cãsãtoriile între veri primari nu fuseserã acceptate de 
fostul mitropolit Miron Romanul, argument des folosit de protopopi şi preoþi, în 
momentul apariþiei noilor legi civile. Datoritã acestui tip de legislaþie impus de 
statul dualist, în timp rezoluþiile noului mitropolit vor þine cont de noua realitate: 
“astfel, cãsãtoria şi divorþul bisericesc se vor sãvârşi þinând cont şi de îndeplinirea 
prescrierilor civile.”

Încep sã fie tot mai des menþionate atestatele de paupertate, pe baza cãrora, 
preotului urma sã i se plãteascã taxa minimalã la cãsãtorie iar mai târziu, dacã 
respectiva pereche era foarte sãracã, nu se mai plãtea nimic. Din 1901, Meþianu a 
considerat cã dispensele pentru cãsãtoriile dintre veri primare trebuiau sã aibã şi 
girul ministerului.9

Autoritãþile civile, mai ales în cazul divorþului, au cerut lãmuriri protopopilor 
asupra etapelor necesare în vederea încheierii cãsãtoriei. În protopopiatul Avrig, 
protopopul Ioan Cândea redacteazã un mic îndreptar, accentuând asupra validitãþii 
cununiei prin respectarea celor cuprinse în el. Se face referire mai ales la logodnã, 
sãvârşitã în acelaşi timp cu cãsãtoria, dupã tipicul bisericesc în faþa naşilor, 
trecerea în matricolã a cãsãtoriei, menþionarea tot acum dacã s-au fãcut vestirile 

8  Ibidem, 55/9396.
9  Idem, I-1901, 65/4241.



43

şi încredinþarea. Se subliniazã cã doar logodna, în sine nu are nici: “o înrâurinþâ 
asupra cãsãtoriei.”10

În momentul în care ministerul s-a dovedit mult mai receptiv în a acorda 
dispense pentru cãsãtoria unor veri primari, Consistoriul a stabilit plata unui canon 
destul de mare, care ajungea la 100 de coroane. Dintre protopopi, cel al Reghinului, 
Galaction Şagãu a avut atitudinea cea mai tranşantã în acest context, considerând 
cã biserica nu are alt mijloc de scãpare, din moment ce apãruse cãsãtoria civilã: 
“e lucru raþional a concede şi din partea bisericii, cãci altcum corelaþiunea dintre 
bisericã şi stat devine contrazicãtoare. “Odatã cu anul 1908, Meþianu cerea, ca la 
nivel de protopopiate sã se punã un accent deosebit pe contabilizarea cãsãtoriilor 
civile., prin comparaþie cu cele bisericeşti.”11

Urmãrind statistic numãrul cãsãtoriilor pentru perioada 1899-1916 în 
Arhiepiscopia ortodoxã a Transilvaniei, se observã cã numãrul lor a fost de 5379 
în 1899, dintre care 369 mixte şi 103 civile. La celãlalt capãt al intervalului, în 
1916, numãrul lor a scãzut la 1679, dintre care 158 mixte şi 99 civile. Numãrul cel 
mai mare de cãsãtorii civile, 279 a fost stabilit în 1912. În ceea ce priveşte strict 
cãsãtoriile mixte, numãrul lor a variat de la 369 în 1899 la 158 în 1916 iar cele 
civile au variat de la 103 la 99.

Un alt factor care a marcat tangenþial evoluþia cãsãtoriei şi a familiei româneşti 
ortodoxe din Transilvania a fost şi concubinajul, mai ales dupã 1858. Cauzele cele 
mai des menþionate erau: sãrãcia, imposibilitatea de a face faþã cheltuielilor legate 
de nuntã, împotrivirea pãrinþilor şi a rudelor, legile militare-care impuneau vârsta 
de 22 de nai la cãsãtorie pentru bãrbaþi. Ulterior, mai ales la mijlocul secolului al 
XIX-lea, apar alte douã elemente-cãsãtoria clandestinã şi numãrul tot mai mare 
de soldaþi rezervişti, care trãiau în concubinaj. Cãsãtoriile clandestine îi implicau 
pe tinerii care nu participaserã la cele trei trageri pentru înrolare, soldaþii şi 
rezerviştii. Înfãptuite de preoþii din parohiile învecinate, au stârnit animozitate în 
comunitate, fiind anulate apoi de cãtre oficiile protopopeşti, ca tribunale bisericeşti 
matrimoniale.12

Pentru românii ortodocşi din Transilvania, nu au fost contabilizate 
concubinajele pentru întreaga perioadã cuprinsã între 1899 şi 1916, dar s-a putut 
stabili cã dacã erau în 1899 un numãr de 4358 de cazuri în 1916 erau 3633 de 
asemenea cazuri. Cele mai numeroase cazuri au fost semnalate în anul 1911, 5162 
de cazuri. 

Ca şi element al dinamicii demografice, oraşul a înregistrat cu mult mai multe 
cazuri de acest tip, decât lumea ruralã, inclusiv cea româneascã.

Consistoriul a supervizat toate hotãrârile sinoadelor protopopeşti şi în ceea 
ce priveşte concubinajele. Astfel, în 1901 aproba hotãrîrea luatã în protopopiatul 
Reghin, plata a 4 coroane ca taxã pentru cei care doreau sã-şi legitimeze convieþuirea 
şi un car cu lemne pentru şcoalã, pentru cei care aveau, dar s-a respins mereu 
“denegarea serviciului divin. Preoþii bãnuiþi de concubinaj au fost admonestaþi 
în modul cel mai sever. Parohul Bratu din Miercurea/Protopopiatul Miercurea a 

10  Ibidem, I/1901, 1583, 84/6528,85/6619,86/6629, 13674, I/1588, 72/5229, 97/1077.
11  Protocoalele Sinoadelor Arhidiecezane, Sibiu, 1899-1916.
12  Sorina Paula Bolovan, op.cit., pp. 184-186.
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fost somat: “sã-şi delãture þiitoarea în termen de douã luni”, i se dã dojanã. Dacã 
acuzaþiile erau numeroase, atunci era nevoie şi de analiza atentã a depoziþiilor 
martorilor. Aşa s-a derulat “afacerea disciplinarã” a parohului George Bobeş din 
Ruja, acuzat de beþie, trai în nelegiuire şi furt din banii bisericii.”

O acuzaþie doveditã, inclusiv de concubinaj, avea ca urmare, suspendarea din 
oficiu, aşa cum s-a stabilit în cazul parohului Eremia Neacşa din Cigmãu.13

Procesele disciplinare, cum a fost cel al parohului Ioan Buzdug din Borgo-Prund/ 
Protopopiatul Bistriþa, prin care se stabilea şi existenþa unor copii nelegitimi, 
nu putea duce decât la destituirea şi la “lipsirea de preoþie”. La fel, în şedinþa 
Consistoriului din 5 iunie 1902, parohul Ioan Þintea din Armaşul Mic/Protopopiatul 
Deva era somat: “sã-şi demitã de la sine pe muierea cu care este bãnuit cã trãieşte 
în relaþiuni nepermise.”14

Dupã încheierea anchetei, comunitatea parohialã este cel mai bun “gardian”. În 
şedinþa Consistoriului din 20 ianuarie 1904, credincioşii din Cojocna/Protopopiatul 
Dej atenþionau din nou asupra faptului cã parohul Ciortea “nu şi-a denegat 
econoama.”

Au fost şi cazuri în care, un concubinaj a cãpãtat în timp, caracteristicile 
unei cãsãtorii. Doi tineri din Lancrãm/Protopopiatul Sebeş, veri primari trãiau în 
concubinaj de la 16 ani, având şi un copil. Cerând dispensã mitropolitului Miron 
Romanul, acesta nu a fost de acord, în 1884. Dupã o perioadã de timp, în 1900, 
sperau sã o obþinã din partea ministrului. Autoritãþile bisericeşti au încercat sã-i 
convingã: “sã nu o facã, pentru a nu face un început. “În al doilea rând, parohul 
George Şinca urma sã depunã tot efortul pentru ai sfãtui sã nu o facã.15

Dintr-un raport de activitate al parohului Nicolae Muşa din Cerişor, datând 
din anul 1909, reiese eforturile pe care le-a depus şi acest preot pentru limitarea 
concubinajelor, de la 35 la 5, mai ales cã ele au devenit: “un rãu, care în pãrþile 
noastre şi azi bântuite în mod îngrozitor.”

Concubinajul putea bloca şi sfera de activitate, respectiv de influenþã a preoþilor. 
Atunci când locul lor era confiscat de un cantor, urmãrile puteau fi iniþial mai greu 
de prevãzut. În Dobricel/Protopopiatul Dobra, cantorul, personaj influent în cadrul 
comunitãþii, a îndrãznit sã-şi cãsãtoreascã fiica cu un vãr primar, deşi în zona 
respectivã nu se mai pomenise o astfel de cãsãtorie. Ca motivaþie pentru logodnã, 
cantorul s-a folosit de o tradiþie din zonã, dupã care: “tinerii nu trãiesc în concubinaj 
dacã nu sunt logodiþi.” Preoþii au refuzat sã se conformeze. Parohul Ioan Cotuþiu a 
cerut demiterea cantorului şi înlãturarea lui inclusiv din comitetul parohial.16

Sinoadele arhidiecezane şi-au îndreptat atenþia în mod contant în a gãsi ea mai 
propice modalitate de a stârpi concubinajele. În 1899, s-au stabilit protopopiatele 
(în numãr de 34) în care erau mai mult de 100 de cazuri de concubinaje: Abrud, 
Agnita, Alba-Iulia, Câmpeni, Cluj, Cohalm, Dej, Deva, Dobra, Geoagiu, Haþeg, Ilia, 
Reghin, Sibiu, Sighişoara, Zarand.

13  A.A.S., Protocoalele Consistoriului arhidiecezan, 1901, şedinþa nr. 35 din 11 septembrie, 
şedinþa nr. 39 din 9 octombrie, şedinþa nr. 44 din 7 noembrie 1901.

14  Idem, şedinþa nr. 7 din 19 februarie 1902, şedinþa nr. 18 din 5 iunie 1902.
15  Idem, 1910, III, 176/4482.
16  Idem, 1910, III, 176/4482.
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În anii care au urmat, referirile s-au fãcut mai ales la adresa cãsãtoriilor civile, 
numãrul lor scãzând ca urmare a intervenþiei: “organelor noastre bisericeşti.” – 
astfel, în 1902, numãrul concubinajelor era în scãdere. Din 1904, Sinoadele 
arhidiecezane au hotãrât sã lase în primul rând sinoadele protopopeşti sã combatã, 
în special cãsãtoriile civile şi concubinajele. Circulara nr. 12105 din 25 noiembrie 
1903 impunea preoþilor sã-i sfãtuiascã pe cei care au încheiat doar cãsãtoria civilã, 
“sã o facã şi la bisericã, fãcându-le astfel toate uşurinþele specifice.”

Cu un numãr de 4787 de concubinaje pentru 1903, cu 117 mai puþine decât în 
1902, sinodul atrãgea atenþia asupra faptului cã dispoziþiile Consistoriului nu au 
rãmas fãrã ecou. Era nevoie însã, din partea clerului, de un efort constant, îndemn 
mereu menþionat în cadrul sinoadelor urmãtoare. Sinodul arhidiecezan din 
anul 1908 prelua o opinie destul de larg rãspânditã printre parohieni, dupã care, 
cheltuielile mari la o nuntã, puteau duce doar la încheierea unei cãsãtorii civile. 
Cu un an înainte, în 1907, participanþii la sinod au cerut şi intervenþia statului 
pentru eradicarea concubinajelor, observându-se cã acest ajutor nu a venit.

În ansamblu, deşi studiate în mod tangenþial, aspectele legate de cãsãtorie şi 
familie, relevã o continuitate a cutumelor tradiþionale, alãturi de începutul unei 
manifestãri tot mai percutante a individului, printr-un proces mai îndelungat de 
construire a unei conştiinþe de sine. Comunitatea ruralã a fost una eminamente 
colectivã iar celibatul era aproape imposibil. Cu toate acestea, necesitatea unei 
individualizãri se face simþitã. Manifestarea ei are însã loc tot în interiorul 
comunitãþii, încercându-se astfel: “o modificare de atitudine, de reinterpretare a 
mentalitãþii.”17 Nu putem sã trecem uşor nici peste “intervenþia forþatã” a statului 
în tot ceea ce Þine de cãsãtorie şi de familie. Tendinþa care s-a manifestat în cadrul 
comunitãþii, a fost aceea de echilibru, atunci când s-a pus problema aspectelor 
pozitive şi a echidistanþei, atunci când sunt prezentate mai ales aspectele negative.

17  Toader Nicoarã, op.cit., p. 57.


