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„Eu sunt uitarea şi amorţeala, eu sunt 
ispita la păcat şi apărătorul păcatului; 

eu sunt porcul şi leul; eu sunt isvorul 
câştigului nedrept şi marea stricăciunii; 

eu sunt mama scăderilor şi tatăl 
boalelor, fratele nebuniei şi votrul 

temniţelor: eu sunt spirtul!”1

Bacchus, alcoolul distilat şi perspectiva istorică

Registrul cercetării istorice asupra tematicii alcoolismului prezintă, dacă 
stabilim un punct fix de observaţie (adică un spaţiu şi un timp istoric bine delimitat), 
aspectul unui evantai care se desfăşoară ca şi o membrană peste diversele probleme 
care ar trebui să fie acoperite. Astfel, la un nivel care ar ţine de fizionomia teoretică 
a chestiunii este evident faptul că o asemenea discuţie se lărgeşte peste teritoriile 
unei investigaţii de natură istorică. O atare împrejurare se datorează situaţiei în 
care, prin natura sa, alcoolul/alcoolismul, alcoolicul cad sub jurisdicţiile mai 
multor discipline şi, mai mult, întrebuinţarea/consumul acestui drog psihoactiv 
(ethanol) îşi stabileşte sferele în zona medicalului, a criminalităţii, a elementelor 
comportamentale şi sociale, deopotrivă. Or, într-o asemenea dinamică, ca şi accent 
asupra specificului sau chiar primatului cunoaşterii reverberaţiilor fenomenului 
astăzi, sociologia ca şi ştiinţă, ca să ne limităm la un alt domeniu decât cel istoric, are 
un cuvânt important de spus, din punct de vedere analitic2 (dincolo de concluziile 
unor cercetării medicale în registru).
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1  Crâşma şi vinarsul. Articol din „Hazànak”, nr. 77 din 1905, tradus de Simion Gocan, în 
Răvaşul, III, 19, Cluj, 13 Maiu, 1905, p.77.

2  „Cercetarea problematicii alcoolului este relevantă la aproape toate domeniile interesului 
tradiţional sociologic, intersectându-se cu studiile religioase şi etnice, investigarea 
schimbării şi mişcării sociale, teoriile controlului social, devianţa socială şi criminologia, 
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În cazul propriu al cercetării istorice, o examinare a tematicii alcoolismului, 
determină coabitarea mai mult elemente specifice, care depind atât de natura 
internă, cât şi de cea externă unei asemenea discuţii. Pe de o parte, ar fi vorba despre 
gradul de inovaţie al dezbaterii sau/şi despre elementele care compun sursele 
unui asemenea demers, plus metodele care le-ar face pe acestea să „vorbească”. 
Pe de altă parte, ar fi în centrul atenţiei factorii/condiţii sau termenii externi, 
ce trimit înspre posibilitatea extragerii analitice, dintre alte modele şi concluzii 
asupra subiectului, decât cele proprii investigaţiei sub stindardul lui Clio, dar în 
beneficiul său. Într-un alt sens, înţelegem gradul audienţei unei atari cercetării 
în domeniu, unde apare neîndoielnic posibilitatea existenţei unui interes asupra 
tematicii, datorită spectaculozităţii sale nedisimulate. Însă această situaţie poate 
determina şi inversul negativ al demersului de acest fel, după cum o arată o serie de 
precedente în domeniu, cel puţin pentru istoriografia românească contemporană3. 
Prin urmare, trebuie accentuat faptul că investigarea dintr-o perspectivă istorică a 
problematicii alcoolismului constituie, dincolo de imaginea unei „istorii pe muchie 
de cuţit”, o întreprindere dificilă de executat datorită multiplelor complicaţii ce pot 
să apară. Se poate considera astfel că în concordanţă cu interesul crescând asupra 
teritoriilor înglobate în domeniu, o asemenea poziţie este influenţată de percepţia 
de care se bucură subiectul şi elementele sale în contemporaneitate.

În orice caz, analiza elementelor subsumate alcoolului din perspectivă 
istorică, trimite un întreg ansamblu, cu mult înaintea unor aspecte ale acestuia 
localizabile într-un spaţiu/timp istoric bine delimitat (Transilvania secolului al 
XIX-lea). Dimensiunile (simbolice) extinse ale acestei practici coboară adânc, 
temporal vorbind, şi ele aşează în ecuaţie elemente caracteristice, cu o mai mare 
sau mai mică relevanţă, pentru ancheta de faţă4. Oricum, la modul general într-o 
societate, alcoolul poate deveni un subiect tabu, însă ca şi realitate nu poate fi 
ignorat. În plus, dacă alcoolul poate deveni un artefact cultural, unde forma ce 
o ia şi înţelesurile sale sunt bine definite, apare la fel de evident faptul că a bea 
alcool într-o societate anume poate constitui un act sacru sau profan în funcţie de 
contextul existent5. Astfel, pentru prima situaţie (actul de a bea ca şi un act sacru), 
cu din nou lucrurile se expediază înspre alte teritorii şi alte realităţi temporale6, 
cu unele mici excepţii, pentru analiza de faţă. Un alt sens a analizei tematicii este 
acela a unei situaţii prezentând profilul unui mişcări duble a discuţiei generale în 

 cercetarea media şi analiza organizaţiilor sociale, studiile de gen, sociologia vârstei şi 
sociologia locului de muncă”. Kathlenn K. Bucholz, Lee N. Robins, Sociological Research 
on Alcohol Use, Problems and Policy, în Annual Review of Sociology, 15, 1989, p.163.

3  Mircea Bălan, Istoria beţiei la români, Eurostampa, Timişoara, 2004.
4 „Vinul e simbolul vieţii ascunse. […] Sângele recreat de către teasc e semnul unei victorii 

imense asupra scurgerii anemice a timpului”. Gilbert Durand, Structurile antropologice 
ale imaginarului. Introducere în arhetipologia generală. Traducere de Marcel Aderca, 
Bucureşti, Univers Enciclopedic, 1998, p.252.

5  David G. Mandelbaum, Alcohol and Culture, în Current Anthropology, 6, 3, 1965, p.282.
6  „Alcoolul este apa de foc.. […] El este comuniunea între apă şi foc. […] Alcoolul este 

singura materie din lume care se găseşte atât de aproape de materia focului”. Gaston 
Bachelard, Psihanaliza focului. În româneşte de Lucia Ruxandra Munteanu, Bucureşti, 
Univers, 1989, p.81.
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domeniu: dacă, ca şi efect, alcoolul sau utilizarea sa în exces determină aceleaşi 
senzaţii/consecinţe, palierul reacţiilor individuale poate cunoaşte de-a lungul 
vremii şi chiar în aceiaşi epocă, variaţii deosebite. În consecinţă, sistemele morale, 
religioase, legale, etc pot cuprinde diverse modalităţii de acceptare, contracarare, 
chiar împotriva alcoolului şi a alcoolismului, la fel cum chiar persoanele ce nu 
consumă alcool nu pot fi indiferente faţă de o atare problematică7. Totodată, aici 
este vorba şi despre diversele atitudini care pot apărea în faţa consumului de alcool, 
care ar putea fi influenţate de mai mulţi factori, depinzând de contextul şi perioada 
avută în vedere. Astfel, unele norme ale unor grupuri sau subgrupuri existente 
ar putea contura 4 atitudini vizavi de consumul băuturilor alcoolice: abstinenţă, 
o atitudine rituală (utilizare în ceremoniile religioase), o atitudine de înveselire 
însemnând situaţia în care a bea este un ritual social decât unul religios, realizat 
întrucât simbolizează solidaritatea, cât şi pentru că slăbeşte o serie de emoţii sau 
reţineri, o atitudine utilitaristă incluzând aici elemente de ordin medical ş.a.m.d. 
Or, aceste atitudini pot varia şi pot predomina în cazurile concrete ale unor grupuri 
culturale, ceea ce arată încă o dată diversitatea existentă în acelaşi timp istoric faţă 
de tematica consumului de alcool8.

La nivelul istoriografiei româneşti actuale, tematica este aproape inexistentă, 
cu o excepţie, ce însă prezintă aspectul unei investigaţii superficiale atât la nivelul 
surselor, metodelor anchetei, cât şi a concluziilor la care ajunge. Mai mult, lucrarea 
lui Mircea Bălan cade în latura anecdoticului, putând fi citată ca şi un produs ce se 
inserează în acelaşi apetit înspre o istorie „senzaţională” a autorului, ce a dezbătut 
şi „rezolvat” alte subiecte exotice în aceiaşi manieră9. Pe de altă parte, referinţele 
la problematica alcoolului se pot regăsi totuşi într-o anumită parte a istoriografiei 
româneşti, centrate, spre exemplu, pe perioada veche10 sau, pe de altă parte, focalizată 
pe perioade mai apropiate de timpurile noastre. Referirile la tematică nu lipsesc în 
lucrările lui David Prodan, atât cele care ating subiectul iobăgiei în Transilvania în 
secolul al XVII-lea11, cât şi în producţia dedicată răscoalei lui Horea12.

7  Dwight B. Heath, Anthropology and Alcohol Studies. Current Issues, în Annual Review of 
Anthropology, 16, 1987, p.100. 

8  Apud. Margaret J. Sargent, A Cross-Cultural Study of Attitudes and Behaviour toward 
Alcohol and Drugs, în The British Journal of Sociology, 22, 1, 1971, p.83-84.

9  Mircea Bălan este autorul şi a unor istorii a trădării la românii şi a unei lucrării consacrate 
prostituţiei în spaţiul mioritic. Oricum lucrarea sa dedicată tematicii beţiei la românii 
conţine cel puţin două erori fundamentale: lipsa oricărui aparat critic, ceea ce arată o 
extrem de superficială mânuirea a surselor, unilaterale. Pe de altă parte, autorul nu face 
diferenţierea, analitic vorbind, între alcoolul fermentat şi cel distilat, episod fundamental, 
totodată, pentru a se putea înţelege natura subiectului, cel puţin pentru ultimele secole.

10  Este vorba despre exemplu clasic al tăierii viilor în perioada marelui preot Deceneu 
de către geto-daci, pornind de la un citat clasic din Strabo. Vezi Valeriu Sârbu, Trăit-
au geto-dacii de la Burebista la Decebal fără vin?, în Mousaios, 2003, 8, p.87-104; Gelu 
Florea, Dacians and Wine (1st Century B.C - 1st Century A.D.), în Orbis Antiqvvs. Studie 
in honoreum Ioannis Pisonis, ed. Ligia Ruscu, Carmen Ciongradi, Radu Ardevan, Cristian 
Roman, Cristian Găzdac, Cluj Napoca, Nereamia Napocae Press, 2004, p.217-222 etc.

11  Vezi subcapitolul dedicat problematicii crâşmăritului în Transilvania secolului al XVII-lea 
la David Prodan, Iobăgia în Transilvania în secolul al XVII-lea, vol. I, Supuşii, Bucureşti, 
Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1986, p.277-298.
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Prima condiţie a unei cercetării de acest tip este o cât mai corectă inventariere 
a surselor, în condiţiile multitudinii acestora, aflate într-un evident crescendo, din 
motive obiective, odată cu a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Etapa următoare 
acesteia va fi cea a stabilirii principalelor direcţiilor de investigaţie, în condiţiile 
unui discurs multiplu asupra alcoolului şi exceselor întrebuinţării acestuia în 
epocă. Ceea ce se va petrece în rândurile ce urmează suportă eticheta unei tentative 
de a intra într-un subiect de cercetare extrem de amplu, unde prudenţa devine 
un cuvânt de ordine. În ceea ce referă strict la problematica surselor demersului 
trebuie specificat acel coeficient de tăcere existent şi care, în acest caz, s-ar referi, 
în principal, la mărturia celui supus patimii consumării în exces a ethanolului 
– alcoolicul. Este vorba aici despre mărturiile neînregistrate ale acestuia şi, în 
consecinţă, se poate sublinia faptul că „citirea” subiectului pentru epoca analizată, 
se va face prin ochii unui discurs ce se manifestă deschis împotriva acestui fenomen 
(alcoolismul). Aşadar, dacă conţinutul sursei determină natura investigaţiei, în 
acest caz, se constată că individul aşezat în mijlocul ecuaţiei şi anume alcoolicul, 
nu a lăsat urme, propriu-zise, ci discursul său îl regăsim filtrat şi supus unei 
subiectivism datorat ansamblului care-i desenează profilul, pentru a-l stăpâni şi 
îndrepta, deopotrivă. Pentru ancheta de faţă sursele demersului se întemeiază pe o 
pluralitate a discursurilor asupra tematicii, situaţie dictată de noua privire alocată 
fenomenului odată cu secolul al XIX-lea. Astfel, dacă în epoca în care berea era 
băutura favorită în societate, alcoolul nu era considerat o problemă socială majoră, 
schimbarea în registru se produce odată cu elaborarea şi răspândirea metodelor de 
distilare a acestuia13. Dependenţa faţă de acest drog psihoactiv cunoaşte o sporire, 
ajungându-se odată cu a doua jumătate a secolului al XVIII-lea şi, mai ales, secolul 
al XIX-lea să fie considerat o boală şi să fie întrebuinţat în gamă modernă conceptul 
de alcoolism14. Momentul apariţiei băuturilor distilate, folosite la început în scopuri 
terapeutice, constituie un moment de cotitură în istoria practicii consumului de 
alcool, determinând în situaţia excesului său şi, mai ales, luându-se în calcul 
efectele sale, reacţii de contracarare. Percepţia, multă vreme, a băuturilor distilate 
ca reprezentând principalul pericol (rachiul – titrat de la 40 grade), pe când cele 
fermentate (berea sau vinul – până la 16 grade) înţelese ca fiind neprimejdioase, 
explică până la un punct, manierele şi strategiile acţiunii antialcoolice15, cel puţin 

12  A se vedea importanţa tematicii crâşmăritului ca şi preambul a tulburărilor din 1782 
din Câmpeni în Idem, Răscoala lui Horea, ed. II, Vol. I, Bucureşti, Edit. Ştiinţifică şi 
Enciclopedică, 1984, p.171-194.

13  F. Cartwright, M. Biddiss, Bolile şi Istoria. Traducere de Gabriel Tudor, Bucureştiu, All, 
2005, p.180. 

14  În 1849, medicul suedez Magnus Huss utilizează pentru prima dată conceptul de alcoolism, 
ca şi desemnând o condiţie rezultând din consumarea în exces a ethanolului. În SUA, 
alcoolismul este recunoscut pentru prima dată ca şi o boală la 1785 de către doctorul din 
Philadelphia Benjamin Rush, una dintre semnatarii Declaraţiei de Independenţă. Mark 
Keller, John Doria, On defining alcoholism, în Alcohol Health and Research World, 16, 
1991, p. 67.

15  Larousse. Dicţionar de Psihiatrie şi Psihopatologie Clinică, coord. Jaqcues Postel. Traducere 
şi completări privind psihiatria românească de dr. Leonard Gavrilu, Bucureşti, Univers 
Enciclopedic, 1998, p.28-30.
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pentru secolul al XIX-lea. Preambulul oricărei cercetării dedicate alcoolismului în 
Transilvania este cel referitoare la pătrunderea şi dilatarea consumului de alcool 
distilat în acest spaţiu. Din datele care le deţinem, se pare că tehnica fabricării 
alcoolului distilat pătrunde în Transilvania cândva în secolul al XVII-lea, crescând 
ca şi practică în secolele care urmează. Astfel, David Prodan sublinia la un moment 
dat, discutând despre practica crâşmăritului în secolul al XVII-lea o serie de 
hotărârii ale dietei transilvane privind controlul producţiei de băuturi distilate în 
comparaţie cu cele fermentate (vinul)16. Pentru aceiaşi chestiune, este elocventă o 
luare de poziţie împotriva consumului de alcool în a doua jumătate a secolului al 
XIX-lea, care localizează şi el secolul al XVII-lea ca epocă a pătrunderii băuturilor 
distilate în Ardeal: „În alu 17-lea seculu pre la a[nul] 1600 după Chr. pre cându în 
alte ţiere lucrau omenii a delatura vinarsul, se arată acestu ospe reu şi a începutu 
a se lăţi şi la noi în Transilvania. În Transilvania folosescu omenii vinarsul ca 
substanţă, ca beutură necessaria, în câtu ei credu nefericiţii, ca neci nu aru potea fi 
fără elu. Totu aşa îlu folosescu şi alte popoare din alte ţieri neculte”17. 

Spaţiul transilvănean al vremii cu trimitere exactă la problematica alcoolismului 
şi a surselor sale, prezintă o specificitate accentuată. Este vorba despre faptul că în 
împrejurarea în care subiectul în sine nu a fost atins, la modul profesionist, în vreo 
analiză, discuţia despre caracterul edit şi inedit al surselor duce la topirea distanţei 
care ar exista între ele. Noutatea tematicii determină ca sursele edite şi cele inedite 
să se supună aceloraşi reguli, subsumate tabloului neexplorării lor în istoriografia 
românească. Sursele edite şi inedite se desfăşoară într-un ritm care arată diversitatea 
problemei şi a ansamblurilor care emit în epocă informaţii asupra subiectului: legile 
Statului, elementele unui discurs medical, elementele unui discurs religios, presa 
vremii, literatura cultă sau populară a timpului. În plus, la nivelul surselor inedite 
apar o serie de particularităţii care completează peisajul încarnat temei: detaliile 
tehnice supuse în acest timp problematicii alcoolului – impozite, producţie propriu-
zisă de alcool sau diverse materiale de arhivă referitoare la cazuri concrete ale 
efectelor negative ale alcoolului în rândul populaţiei (divorţuri, abaterea de la un 
cod moral a unor preoţii prin consumul de alcool etc.) sau alte materiale referitoare 
la acţiuni concrete de combatere a alcoolului la nivel societal (tematica reuniunilor 
de temperanţă în spaţiul transilvănean al epocii) etc18. Sursele edite şi inedite, 

16  „În 1697 art. 20 opreşte fierberea şi vânzarea vinarsului din bucate, din trevere sau din 
alte lucruri. Viile fiind un tezaur deosebit de preţios al ţării, din care poate avea un venit 
şi nobilimea şi sărăcimea – aceasta nu puţin le dăunează”. David Prodan, Iobăgia, vol. I, 
p. 297.

17  Bartolomeu Baiulescu, Disertaţiune despre stricarea vinarsului, ţienută în 16 Iuliu 
în adunarea generală a despărţământului de cultură la Braşiovu, de parochulu…, în 
Transilvania, 22, V, Braşov, 15 Noiembrie 1872, p.259. George Banu, Sănătatea poporului 
român, Bucureşti, Edit. Fundaţiei pentru literatură, 1935, p.111-114. 

18  Pentru un nivel micro, vezi Arhivele Naţionale, filiala Alba (în continuare (A.N.A.), fond 
Primăria oraşului Aiud, 1054, 4/1840 - plângerea lui Ianoşi Peter adresată Primăriei Aiud 
prin care se solicită interzicerea fabricării berii de către persoane particulare; 2/1861 
– socotelile veniturilor spirt-ţuică şi arendarea cârciumilor care au creat fondurile pentru 
împrumutul pe gaj în favoarea construirii Spitalului Public din Aiud; 1/1884 – procese 
verbale despre achitarea impozitelor de către comercianţii de băuturi ş.a.m.d.
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prezintă un profil de complementaritate, care arată că o cercetare pe un asemenea 
subiect este foarte posibilă. Surprinde, totodată, de la bun început, în problematica 
alcoolismului existenţa surselor primare asupra tematicii: de la literatură morală 
religioasă19, până la apariţia publicaţiilor direct focalizate pe subiect20. 

Efect – cauză 

Pentru a se putea înţelege planurile în care în a doua jumătate a secolului al 
XIX-lea în Transilvania se desfăşoară acţiuni ce scot în relief strategiile multiple 
antialcoolice este necesar a se porni din latura identificării în acea vreme a efectelor 
negative alocate practicii consumului excesiv de alcool. Desigur, într-o atare ecuaţie, 
discursul medical, deţine primatul ca şi modalitate de stabilire şi certificare a unei 
asemenea situaţii însă, în marginile extinse ale ansamblului, la fel de importante 
şi uneori esenţiale ne apar explicaţii vehiculate în alte tipuri de discurs decât cel 
medical. În consecinţă, modalităţile de explicaţie a efectelor excesului consumului 
de alcool, se supun în Transilvania celei de a doua jumătăţi a secolului al XIX-lea, 
aceloraşi strategii a unei literaturii de popularizare a cunoştinţelor medicale, girate 
în mod implicit de către Putere/Stat care începuse, la modul real, să privească 
cu alţi ochi problematica vieţii şi a populaţiei21. Or, în asemenea dinamică, unde 
conceptele de autoritare şi Putere se pun în termeni concreţi, lesne se poate înţelege 
o întreagă acţiune de combate a flagelului alcoolismului în epocă. Totodată, în 
acest punct se impune cercetării şi figura beţivului, care va beneficia de o atenţie 
sporită, fiind zugrăvită în culori nu tocmai comode.

În orice caz, după cum am prefigurat deja, tematica consumului excesiv de 
alcool, ajunge în atenţia societăţii transilvănene, ca şi ecuaţie de gradul I, abia 
în a doua jumătate a secolului al XIX-lea deşi o serie de semnale asupra sa pot fi 
identificate şi în perioada anterioară22. Explicaţia acestui fapt constă în dilatarea 

19  Pr. D. Voniga, Mizerie, boală, crimă şi degenerare sau Alcoolismul şi urmările lui din 
punct de vedere economic, higienic, moral şi naţional. Conferinţă pentru combaterea 
alcoolismului, Orăştie, Tipografia Nouă, 1910; Izidor Marcu, Ştefan Roşianu, Alcoolismul, 
Blaj, Tipografia Seminariului Archidiecezan, 1907; Miron Cristea, Cuventare contra beţiei 
de…, archidiacon. Cuventare rostită în biserica ortodoxă română din Cristian (lângă 
Sibiu), Sibiiu, Tipografia archiediecezană, 1902, 23.p etc.

20  Apariţia la Târgu Mureş a revistei direct focalizate în tematică Az alkoholizmus ellen. Az 
„Alkoholizmus szövetség” havi folyóirata condusă de Szábo György din 1907, ce urmează 
modelul unor reviste de gen ce apăruseră în Ungaria–revista A Szesz (Spirtul).

21  Michel Foucault, Istoria sexualităţii. Traducere de Beatrice Sandu şi Alexandru Onete, 
Timişoara, Editura de Vest, p.22-23. 

22  „În Transilvania încă din 1843 s-au arătatu barbaţi, cari s-au convinsu despre reulu ce aduce 
vinarsul locuitorilor şi ţierei. Dintre străini au fostu prof. Nagy Ferencz, mediculu Szilagyi 
Nicolae şi chiaru baronulu Nic. Vesselenyi, calcandu interesulu seu din zece comune 
iobăgesci ale sale, au opritu pe locuitorii loru a mai bea vinarsulu. Preotulu evanghelicu 
Teutsch a înfiinţatu o asociaţiune contra vinarsului. Dintre români mai mulţi bărbaţi din 
Blasiu pre la anulu 1846 s-au consultatu şi au scrisu despre acestu rău. În Braşiovu pre la 
începutul a. 1847 prea on. dn. Protopopu şi preşedintele despărţămâtului acosiaţiunii din 
Braşiovu Ioanu etricu a înfiinţatu aici o societate în care se obligau membrii moralicesce a 
nu mai bea vinarsu, dn. Senatoriu Ştefanu Russu, domnii comercianţi Perşioiu, Boboianu, 
eu şi mai mulţi eramu membrii acestei societăţii”. Bartolomeu Baiulescu, op.cit., p.261.
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consumului de alcool distilat, ceea ce impune spre exemplu o primă luare 
clară şi largă de poziţie împotriva flagelului la 1854, cel puţin pentru românii 
transilvăneni23. O dimensiune apropiată de realitate privind subiectul reiese într-o 
notă explicativă regăsibilă la nivelul revistei Transilvania din 1871, care subliniază 
lipsa acută a unei literaturi antialcoolice pentru românii transilvăneni ai vremii. Or, 
o atare situaţie, trebuia în mod necesar schimbată: „Despre beuturile spirtuose s-au 
scrisu la alte popore înaintate în cultură şi scienţă atâtu de multe în câte scriptele 
respective ar forma o bibliotecă bunicică. La noi încă s-a scrisu de câţva ani ici 
colea câte ceva, însă neasemănatu mai pucinu decâtu ar merita acesta materia 
de mare importanţă, era din punctul strânsu scientificu abia s-a vediutu ceva în 
limba nostră până la articlu pe care reproducemu şi noi după „revista scientifica” 
din Bucuresci, precumu l-a reprodusu Federaţiunea şi precumu amu dori ca să 
se reproducă în multe mii de exemplare, nu pentru ca se-lu citească beţivii, cari 
totu nu citescu nimicu, ci pentru ca se ajungă la cunoscienţa acelora, cari suntu 
chiemaţi a înveţia pe poporu”24. 

Identificarea efectelor excesului consumului de alcool instituie o paletă largă 
de explicaţii a acestuia, care justifică reacţiile şi strategiile adoptate. Explicaţia 
efectelor se poate stabili în două direcţii suprapuse: pe de o parte, un tip de 
explicaţii generale, iar pe de altă parte, un tip de explicaţii mai de conţinut, care 
detaliază, prin descompunere elementele aflate în discuţie. În primul caz, tendinţa 
este de extindere şi, implicit, generalizare a explicaţiilor, iar acest lucru se regăseşte 
în majoritatea discursurilor laice sau religioase ce ating tematica: otrava alcoolului 
determină o schimbare esenţială la nivel individual şi societal – „Beţia este un 
păcat ruşinos şi degrădător, care face din om obiect de râs şi din fiinţă raţională o 
fiară sălbatică”25. Aceste explicaţii de ordin general se vor divide în două segmente. 
Primul dintre ele înglobează idei/reprezentări/atitudini ce caracterizează fenomenul 
alcoolismului la un nivel macro (dimensiunile universale ale excesului), iar cel de 
al doilea, în funcţie de emiţător, particularizează la un nivel micro (spre exemplu 
reverberaţiile excesului pentru românii ardeleni). De cele mai multe ori, cele două 
segmente se îmbină, urmărind şi producând astfel, la nivelul posibililor receptori 
ai discursului o amplificare a efectului scontat. În cazul românilor transilvăneni, o 
atare direcţie determină identificarea alcoolismului cu un adevărat flagel, ceea ce 
justifică limpede atât tonul, cât şi scopul urmărit în asemenea producţii, cum ar fi 
cazul lucrării preotului D. Voniga: „[…] să recunoaştem, că poporul nostru e un popor 
alcoolic, în care patima beţiei, cu toate urmările ei triste, a prins rădăcini adânci 
şi trainice. Şi din păcat păcat se naşte; iar răsplata cea dreaptă şi sigură a celor în 
păcate îşi tângesc viaţa lor fără nădejde, este moartea morală”. Explicaţiile care 

23  Ioan Petric, Infricoşatele stricăciuni ale beuturei de vinarsu-rachiu. Învăţături mântuitoare 
culese şi reproduse de Ioanu Petricu, parohu şi v. protopopu de lege răsăriteană G. 
Munteanu, profesoru şi directoru alu gimnaziului românesc din Braşiovu, editor G. Barit, 
Braşov, Tiparul lui Römer & Kaummer, 1854, 34 p. O a doua ediţie a acestei lucrări va 
apărea tot la Braşov la 1868.

24  Notă de subsol din partea redacţiei la P.S. Aurelian, Beuturile spiretuose. Rachiulu şi 
spirtulu, în Transilvania, 24, IV, 15 Decemvre 1871, p. 289-290.

25  Pr. D. Voniga, op.cit, p.11.
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generalizează determină în epocă identificarea problemei alcoolismului ca şi una 
care afectează fără discriminare toate straturile societăţii româneşti transilvănene. 
Astfel, se întregeşte şi mai bine imaginea flagelului excesului consumului de 
alcool, în condiţiile în care „la noi, ca şi la alte popoare, alcoolismul a trecut toate 
deosebirile de rang, etate, sex, căci clasa noastră intelectuală ca şi pătura de jos, ce 
vârstnici, ba chiar şi cei nevârstnici, bărbaţi şi femei deopotrivă, consumă alcool în 
mod abuziv”26. Subiectivismul unei asemenea autopercepţii se poate explica în gama 
realităţilor vremii, unde cei care afirmă o asemenea stare de lucruri pentru românii 
transilvăneni conjugă negativ, laturile flagelului cu starea precară a comunităţilor 
acelor vremuri (sărăcia) – imaginea a unei situaţii anormale la nivel etnic: „să ne 
dăm bine cu seama de mulţimea victimelor ce cad zilnic jertfelor beuturilor alcoolice; 
să ne cugetăm bine la greutăţile mari ce le vom întâmpina la rândul nostru în 
conducerea unui popor în mare parte alcoolizat, care nu e capabil de nici o muncă 
mai încordată de ceva însufleţire şi cu atât mai puţin de jertfă […]”. Se înţelege 
astfel mult mai limpede tonul extrem de dur la adresa practicii consumului de 
alcool, aspect ce impune vehicularea unor imaginii necruţătoare şi explicit uzitate 
în a se produce un efect rapid de contracarare: „[…] fiecare român trăbue să lupte 
în contra unui rău atât de mare. […] contra acestui verme primejdios care roade 
temeliile neamului nostru”27; „[…] bacilul care macină vasele noastre, dujmanul 
comun al întregii omenime: alcoolul. […]. El subsapa încet dar sigur la temelia vieţii 
făcând nu o dată – ca dimpreună cu vaporii veninoşi, cari se înalţă din templele 
viţiilor – din crâjme – să se prefacă în fum şi duhul vieţii economice […], această 
hienă, care se nutreşte cu sângele nostru infectat de alcool”28. Oricum, tendinţa 
de generalizare în ceea ce priveşte întreg corpul etnic românesc transilvănean 
referitor la excesul de alcool şi efectele negative ce decurg de aici este mult mai 
timpurie. Astfel, la 1870, revista Transilvania publica un articol care se constituia 
într-un semnal de alarmă la adresa practicii exagerate a consumului de alcool, 
punând ecuaţia în termeni extremi, vizând existenţa naţională. Întrucât „romanii 
din zilele nostre adapă cu rachiu puturosu inca si pe pruncuţii dela tieta, pentru 
ca amu ajunsu, in catu mamele si adorm pe pruncuti cu vinarsu, adeca tocmai 
ca si femeile salbatice din America de nordu si din Australia”, iar lipsa de acţiune 
este un cuvânt de ordine, se vor trasa scenarii supuse unui regim al exagerării. 
Alcoolismul este perceput ca şi o situaţie decisivă cu profil de autodistrugere, 
facilitată de o serie de factori externi, dar direct interesaţi în formulă: „Mai adauge 
la vechile midiulice de esterminare încă numai beţia de vinarsu-rachiu, ajutată de 
invasiunile care crescu neîncetatu, apoi vedia cumu se va numi acelu daco-romanu, 
care va fi in vietia pe la anulu 2000 dela Isusu Hristoru. Teoriile eruditului Darwin 

26  Prefaţă la dr. Augustin Egger, fost episcop de St. Gallen, Clerul şi chestiunea alcoolismului. 
Traducere din limba germană de Vasile Oana, absolvent în teologie, Sibiiu, Tiparul 
tipografiei arhidiecezene, 1912, p.3. În aceiaşi termeni se discută şi la Izidor Marcu, 
Ştefan Roşianu, op.cit., p.18.

27  A.N.A., fond Reuniunea de temperanţă antialcoolică a teologilor din Blaj, 2018, 2/1912-
1917, fila 14 - este vorba despre un Apel către Clericii românii adoptat în şedinţa din 1 
Februarie 1913.

28  Ibidem, fila 32 - un alt apel adresat studenţimii române, semnat de către preşedintele 
Reuniunii Ioan Bozdog.
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care semena ca va face unu feliu de epocă în zilele nostre, potu fi combatute din 
multe părţi, atât înse va ramane adevaru eternu ca fienţiele neincetatu lupa pentru 
ecsistintia propria, si ca cea mai tare estermina pe cea mai debila…”29. În termeni 
similari pune problematica şi George Bariţ, aducând şi el în discuţie corelaţii cu 
zone exotice şi scenarii extreme deopotrivă, într-un articol publicat în 1879: „[…] 
stau cu zilele întregi cu popa cu tot în cârciumă…, bând la vinars amestecat cu 
vitriol, până ce stau să le iasă ochii din cap. Femeile lor sunt tot aşa de beţive; 
acestea cară mereu… bucate cu coş cu şurţa sau catrinţa pentru rachiu puturos, 
pe care apoi îl beau acasă unele cu altele, împărţind şi la băieţi, curat aşa cu fac 
sălbaticii roşii din America sau negri cafri din Africa meridională, a căror rasă va 
dispărea peste puţin, exterminată mai mult numai prin beţie”30. În acest caz, în mod 
cert, expus generalizării şi omogenizării datelor devianţa, în speţă, alcoolismul 
este identificat cu un cadru al unei identităţi negative, opusă cadrelor pozitive ale 
grupului (religia sau medicina). În consecinţă, alcoolismul devenea o normă sau 
situaţie eminamente negativă şi totodată o poruncă şi o mustrare a ceea ce trebuia 
făcut şi ceea ce nu, funcţionând astfel ca şi un simptom semnal31. 

Mult mai elocvente privind desluşirea efectelor alcoolului sunt chestiunile 
cuprinse în discursurile epocii, ce converg înspre o detaliere a acestora. O 
asemenea situaţie poate fi regăsită în mai multe tipuri de discursuri în epocă: 
medical, religios sau cel de la nivelul presei. Diferenţierea acestora este una ce 
trebuie luată cu prudenţă, în condiţiile concrete în care se urmărea acelaşi efect 
şi era necesar a se adopta un limbaj explicativ ce trebuia înţeles şi însumat apoi 
ca şi normă de către cei care intrau în contact cu elementele sale. Se va ajunge la 
împrejurarea conform căruia simptomul semnal defineşte universul discursului, 
ca şi o formă a comunicării32. Zugrăvirea efectelor negative a abuzului de alcool 
determină conturarea unui panorame extinse de motive şi situaţii, ce amalgamează 
şi coagulează un complex de factorii. Astfel, distanţa între individual şi general 
se micşorează prin consumul abuziv de alcool, ducând la imaginea posibilităţii 
unei faliment de-a dreptul public: „sărăcia, mizeria, certele, morburile şi toate 
neajunsurile şi păcatele omeneşti, în cea mai mare parte sunt urmările necumpătului 
şi a abuzului de beuturi spirtoase, adeca a beţiei”33. 

La nivel individual efectele alcoolismului sunt subliniate în epocă în aspecte 
amănunţite, uneori prezentate inclusiv sub formula unor prelegeri populare cu un 
efect persuasiv. Este cazul prelegerilor ţinute sub egida ASTRA, publicate apoi în 

29  In cestiunea cea fatala a beuturei de vinarsu, în Transilvania, 9, III, Braşov, 1870, p.107-108.
30 George Bariţ, Moralitatea poporului ţăran din Transilvania, în Idem, Scrieri social-politice. 

Studiu şi antologie de Victor Cheresteşiu, Camil Mureşan, George Em. Marica, Bucureşti, 
Ed. Politică, 1962, p.338.

31  Alcoolismul ca şi simptom semnal are calitatea de a alerta societatea faţă de ceea ce ar 
reprezenta o stare anormală. Astfel, acest simptom semnal nu este doar o caracteristică a 
individualităţii tulburate, ci şi o caracteristică asumată de cei care participă la comunicare 
însăşi asupra problematicii şi, deopotrivă un consens a participanţilor în legătură cu ceea ce 
poate fi observat, ignorat sau tratat. Howard F. Stein, Alcoholism as Metaphor in American 
Culture: Ritual Desecration as Social Integration, în Ethos, 13, 3, 1985, p.198-201.

32  Ibidem, p.201.
33  Pr. D. Voniga, op.cit., p.15.
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oficiosul Transilvania34, o practică în crescendo de-a lungul perioadei cercetate. 
Consumul excesiv de alcool afectează totalitatea organismului uman, putând fi 
identificată astfel ca şi o posibilă explicaţie a tuturor rele ce îl afectează. Ca atare 
„celea mai văzute, celea mai dureroase efecte ale beuturilor spirtoase se arată 
asupra sistemului nervos […]; sensibilitatea e supusă în acelaşi grad la o mulţime 
de morburi […], beuturile spituoase au o influenţă şi asupra vederii şi a auzului 
[…], alcoolul alterează şi vatămă şi sângele omului […], au influinţă păgubitoare şi 
asupra încheieturilor şi a oaselor”. Stomacul, ficatul, splina, plămânii sunt direcţi 
expuşi unor pericole deosebite, situaţie în care spre exemplu, imaginea focului 
ca şi explicaţie a efectelor negative poate să apară: „În stomac rămâne mai mult 
timp focul şi otrava stomacului. Şi din această pricină stomacul îşi pierde puterea 
de mistuire […]”35. În acest punct poate fi subliniată deosebita putere explicativă 
ce o oferă focul în epocă ca şi subliniere a efectelor devastatoare ale alcoolului în 
organism. O asemenea desluşire a consecinţelor se va regăsi pe mai multe straturi. 
De la literatura medicală de popularizare, la diverse articole publicate în presa 
vremii36 şi la categorisirea unor decese în documentele oficiale ale epocii într-o o 
asemenea ecuaţie, focul/alcool care nimiceşte individul supus patimii reprezintă 
un ansamblu clarificator ca şi explicaţie. Spre exemplu, la 1844 Pavel Vasici 
identifică drept „gătirea beuturilor spirtoase”, un „mijloc stricător de viaţă”, întrucât 
„[…] este foc curgătoriu ce beau oamenii din trânsele, căci măresc consumţia vieţii 
într’un mod înfricoşat şi fac viaţa în înţelesul drept, un proces arzătoriu […]37”. 
Cât priveşte documentele oficiale ale epocii, este elocventă cuprinderea corelaţiei 
moarte-alcool-foc, la nivelul registrelor de stare civilă, sub formula arhaică a celei 
mai simple limpezirii a efectelor negative ale consumului: aprinderea alcoolului 
în organism, ca şi cauză a morţii38. Or, cum a demonstrat Gaston Bachelard, o 
asemenea formulă, incendii spontane, ca şi pedeapsă îngrozitoare a alcoolismului, 
încetează aproape total în secolul al XIX-lea, devenind „treptat metaforice” şi mai 
mult „dau naştere unor glume despre feţele aprinse ale beţivilor”. Totodată o atare 
explicaţie, cel puţin pentru Europa occidentală, continuă să supravieţuiască în 
literatură, fiind prezentă la Balzac ori la Emile Zola39. Situaţia, în care după cum 
am văzut, explicaţia cauzei decesului, pentru alcoolici, ca şi aprindere a acestuia 

34  Vezi de pildă dr. med. Alexandru Bordia, Efectul alcoolului asupra organismului, în special 
asupra centrului nervos, în Transilvania, nr. IX-X, XXVIII, Sibiiu, Nov.-Dec. 1897, p.160-
164; Pavel Dârlea, Beutura şi urmările ei, alcoolul. Prelegere populară publicată de…, 
învăţător, director, Arad, 1913. A se vedea şi Ioan Popp, Alchoolul şi sistemul nervos. … 
de… medic colonel, Braşov, Tip. Andrei Mureşianu, 1908, 70 p.

35  Pr.D. Voniga, op.cit., p.26-32.
36  Spre exemplu, Efectele beuturilor spirtuose, în Foaia scolastică. Organul pedagogicu, 

scientificu sî economicu, 3, IV, Blaj, 1886, p. 43-45 – „Arderea focului este una visiune 
pompoasă, dară lasă după sine numai nimicire; astu-feliu sta lucru sî cu alcoholul”.

37  Pavel Vasici, Macrobiotica sau măiestria a luni viaţa după Hufeland, tradusă şi întocmită 
pentru ori ce romî cultivat de, tom I, Braşov, în Tipografia lui Ioan Gott, 1844, p.57.

38  A.N.A. Parohia greco-catolică Aiudul de Sus, registre de stare civilă. Protocolul 
morţilor, 1772-1880; fond Parohia greco-catolică Sebeş. Protocolul morţilor, 1880-1888- 
nenumerotate etc.

39  Gaston Bachelard, op.cit., p. 92-94.
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în organism, continuă să supravieţuiască, cel puţin la nivelul registrelor de stare 
civilă arată aşadar continuitatea unor formule arhaice pentru Transilvania epocii 
– decalaj evident între tipurile de limpeziri ale tematicii faţă de un discurs savant 
în ecuaţie şi chiar alte areale geografice ale vremii. Mai mult se poate observa că 
această tematică se va regăsi şi în alte tipuri de sursă, cum ar fi literatura medicală 
de popularizare. Acest lucru semnifică, din nou, supravieţuirea explicaţiei, ca şi 
una dintre cele mai facile formule de a explica efectele exceselor: „secţiunele au 
doveditu că carnea beţivilor are asemenea mirosu, ca şi alcoholulu: s-a pus in focu 
creerul unui omu care a muritu beatu, şi s-a observat cu uimire, ca s-a aprins în 
creeru multe flacari venete, asemenea ca şi rachiulu aprinsu în pahar”40.

Oricum distincţia între efectele produse de consumul excesiv de alcool este 
realizată în Transilvania vremii, elocventă fiind în această situaţie cele 6 aspectele 
care segmentează o asemenea chestiune în opinia preotului D. Voniga: „efectele şi 
adeca bolele produse de alcool în organismul omenesc variază 1. după felul şi după 
calitatea beuturei; 2. după condiţiunile între care se află beutorii (n.n. referinţă la 
împrejurarea în care „este o adevărată nenorocire obiceiul, în genere la poporul 
nostru de a bea rachiu des de dimineaţa şi pe stomacul gol […]”); „3. după constituţia 
şi temperamentul lor. 4. după profesiune; 5. după etate şi sex 6. după climă şi alte 
împrejurări (n.n. „sub climele şi anotimpurile mai calde, din cauză că sângele este 
mai aprins de temperatura ridicată a aerului: alcoolul este mult mai periculos decât 
în ţările şi în anotimpurile mai răci şi mai temperate”)41.

La nivel individual, privind efectele consumului excesiv de alcool importante 
pentru ancheta de faţă sunt sursele inedite ce privesc, spre exemplu, cazuri de 
divorţ datorate unui asemenea viciu. O asemenea direcţie din care pomenim câteva 
episoade42, va trebui pe viitor anchetată serial, urmărindu-se aspectele cantitative 
şi calitative ale chestiunii. Sugestive sunt cazurile unor preoţi acuzaţi de alcoolism, 
evident, determinând reacţii dure din partea comunităţilor. Incidentele nefiind 
singulare în epocă, consemnate la Galda de Jos la 188643, Coşlariu, la 188844, parohia 
Baciu în 189645 parohia Cetea46, sau cele de la parohia ortodoxă din Sohodol47, sau 

40  Rachiulu (continuare), în Higiena şi Şcola, V, 3, 1880, p.34.
41  Pr. D. Voniga, op.cit., p.32-37.
42  A.N.A. Protopopiatul greco-catolic Alba Iulia, Parohia Maieri, 1203/1869-1890, 

nenumerotat, fond Protopopiatul Ortodox Sebeş, II-IV/1892, nr. 2180, 25 nenumerotat, 
fond Protopopiatul ortodox Baia de Arieş, 1233B/1880-1881 – nenumerotat etc.

43  Sătenii acuzau pe preotul lor Georgiu Pop în 19 puncte că se îmbată foarte des şi îşi 
petrece timpul în cârciumi. A.N.A., fond Mitropolia Greco-catolică de Alba Iulia şi 
Făgăraş, 1-111/1860-1890. nr. act. 91 – nenumerotat.

44  Preotul Ambrosiu Aron este acuzat de patima beţiei şi violenţă, neîndeplinindu-şi 
atribuţiile de preot şi că a ajuns să vândă din lucrurile bisericii pentru a-şi cumpăra 
băutură. A.N.A., fond Mitropolia Greco-catolică Alba Iulia, parohia Coşlariu, 1-64/1860-
1890 – nenumerotat.

45  28 de săteni adresează o scrisoare unde se arată că preotul Gregoriu Bigan îşi petrece 
noaptea prin cârciumi cu femei şi cerşeşte băutură de la oameni şi, în plus, susţine că 
trupul femeiesc este pământul lui Dumnezeu şi acela trebuie semănat să rodească. A.N.A, 
fond Cabinetul Mitropolitului, 1058/1896, filele 41-44.

46  Preotul Petru Raica este acuzat de către învăţător şi câţiva săteni că îşi petrece toate ziua 
în cârciumă şi ajunge într-o astfel de stare de beţie încât îl pun alţii pe cal şi totodată are 
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cea greco-catolică de la Oiejdea48 ş.a.m.d. sunt relevante, din perspectiva enunţată, 
accentuând răspândirea peste toate straturile comunităţii româneşti transilvănene 
a alcoolismului. Cazurile de alcoolism în rândurile preoţilor sunt relevante şi sub 
aspectele care instituie o distanţă imensă între preotul ca şi model şi ceea ce acesta 
putea ajunge, având o anumită conduită evident greşită. O direcţie de acest fel 
fusese certificată din punct de vedere canonic, în cazul Bisericii greco-catolice 
transilvănene, la începutul secolului al XIX-lea prin deciziile sinoadelor din 1821 
(canonul 3 : „Parohii mai vârtos de beutură în crâşmă să se contenească, ca această 
tagma nu-i de împreunată cu beţia (care areare ori se întâmplă) şi strică cinstea 
preotului înaintea poporenilor”) sau din 1825 (canonul 5 ce interzicea şi pedepsea 
pe preoţii şi protopopii care intră în cârciumi)49.

În orice caz fiind vorba despre identificarea alcolismului/alcolicului ca şi o identitate 
negativă la nivelul grupului, se remarcă încărcarea, uneori pe deplin justificată a 
acestui viciu, considerat flagel pentru românii transilvăneni ai vremii, cu o totalitate 
de consecinţe blamabile. Ruina fizică şi psihică, ce determină moartea timpurie se 
dublează ca şi rezultate când alcoolul era considerat în epocă drept principala cauză 
a lipsei şi a sărăciei, a divorţurilor şi concubinajului, a copiilor ilegitimi şi a bolilor 
venerice50. În acelaşi sens, preotul D. Voniga, preluând o serie de informaţii existente 
în epocă, aducea şi el argumente, cu un cert rol persuasiv asupra cititorilor, privind 
raportul între alcoolism şi criminalitate51 şi, pe de altă parte, problemele din punct de 
vedere ereditar care apar în aceiaşi ecuaţie52. Nu vor lipsi, totodată exagerările53, care 
pot fi explicate prin scopul explicit urmărit de locutor

Imaginea beţivului constituie o pistă extrem de fertilă de cercetare pentru ancheta 
de faţă, însă sursele care i-ar contura portretul sunt „filtrate” şi prezintă lucrurile 

 un fiu nelegitim cu o fată din sat. Preotul respinge acuzaţiile spunând că bea dar nu în 
locuri publice. A.N.A., fond Protopopiatul greco-catolic Alba Iulia, parohia subordonată 
Cetea 1193/1900, filele 1-4; 1206/1900, filele 1-839/1901, fila 1.

47  Preot învinuit că este alcoolic, că frecventează cârciumile din sat, din Câmpeni, din Abrud 
împreună cu femei uşoare. A.N.A., fond Protopopiatul ortodox Câmpeni, 1406/1906, filele 
65-66.

48  Preot găsit vinovat de către forul protopopesc la 1913, ce ia, în acest caz, hotărârea ca „, 
pe parohul Chiriac Raţiu îl judecă demn astfel încât îi dă o mustrare în prezenţa a doi 
preoţi ca martori şi la suportarea cheltuielilor de judecată în valoare de 62 de coroane 
cu adaosul că pe viitor dacă numitul paroh va mai cădea în viciul beţiei şi va fi arătat 
forurilor competente numaidecât va fi pedepsit cu suspendare de la oficiul preoţesc şi 
trecut între deficienţi”. Nemulţumiţi de această decizie credincioşii parohiei vor face 
recurs. A.N.A., fond Mitropolia Română Unită de Blaj, 1077/1914, filele 1-2.

49  Izidor Marcu, Ştefan Roşianu, op.cit., p. 110-111; 156-157.
50  Ibidem, p.84.
51  „Unde alcoolismul e întins şi stăpâneşte societatea omenească, acolo la o proporţie 

generală de 65% din cauzele de crime, agentul direct ori indirect al acestora este alcoolul”. 
Pr. D. Voniga, op.cit., p.45-50.

52  Ibidem, p. 50-56.
53  Ideile conform cărora „din 100 epileptici 70 sunt copii de beţivi” sau cea după care 

„dintre copiii alcoolicilor mare parte dispar în prima copilărie; iar cei-ce cresc devin 
alcoolici, epileptici, nebuni, hoţi etc. - şi copiii acestora, adică a 3-a generaţie, vor fi 
idioţi, degeneraţi şi vor peri aproape fără descendenţă”. Ibidem, p.47; 57.
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de o manieră subiectivă. Întrebarea care se va pune va fi cea a posibilităţii sau nu 
a unor modificări în ceea ce priveşte aspectele care-l desemnează, prezente atât la 
nivelul unei literaturi savante cât şi una de popularizare. În consecinţă, schimbările 
care se pot petrece arată cum o formă de devianţă cum este alcoolismul este posibil 
să fie definită. Pe de altă parte, aceleaşi mutaţii, merg mult mai departe decât s-ar 
crede, enunţând într-o cercetare mai de durată caracteristicile unui comportament 
normal sau anormal (ultimul specific alcoolicului)54. Totodată, discuţia despre beţivii 
în Transilvania secolului al XIX-lea trimite din nou ansamblul explicativ înspre 
cele două chestiuni înlănţuite ale tematicii alcoolismului: efectele şi cauzele sale. 
Pentru ultima dintre ele, explicaţia unei evadării sau a unui refugiu în alcool, ca şi 
paradis artificial apărut şi întreţinut de existenţa unor realităţi identificate ca fiind 
din ce în ce mai sumbre, constituie, ca şi în alte zone şi perioade istorice55, un sens 
puternic vehiculat în aceea vreme. O atare idee a evadării din greutăţile cotidiene 
prin consumul de alcool, pare a reprezenta una dintre cele mai prezente justificări 
ale viciului, cu atât mai prezentă cu când populaţia majoritară transilvăneană a 
secolului al XIX-lea era cea rurală. Or, ca şi în alte părţi, alcoolul în acest caz putea 
deveni un adevărat drog al satelor56 În consecinţă, sărăcia, dublată de ignoranţă, la 
care se pot adaugă şi alte elemente suplimentare determină consolarea şi înecarea 
greutăţilor în asumarea viciului: „E amărât ţăranul în sufletul său, căci e silit să 
vândă rodul ostenelelor sale, ca să plătească dările grele, să reguleze datoriile pre 
la bănci, făcute în cele mai multe casuri fără trebuinţă şi cu mare uşorinţă şi ast-fel 
nici pâne nu va avea de ajuns că să-şi ţină puterea în ose […]. Fiind nutrit greu, 
îşi pierde pofta de lucru, şi pierde şi puterile, ce cugetă că le dobândeşte şi oţeleşte 
prin beutură fără cumpăt a blăstămatului de vinars, care e cea mai mare nefericire 
pentru poporul nostru”57. 

Se poate astfel observa că pentru românii transilvăneni ai vremii alcoolismul 
sau practica de a bea alcool era o ecuaţie care se ancora, în opinia contemporanilor 
vremii, de o manieră aproape perfectă cu sărăcia şi propria ignoranţă, la care se 
adaugă uneori credinţele greşite conturare faţă de un asemenea viciu. Prin urmare, 
sentimentele de condamnare a proprie neputinţe determină o asemenea direcţie, 
care trebuie pe viitor, la modul imperativ, schimbată: „Nu de aceia nu putem 
trăi igienic, ca suntem săraci, fără suntem săraci tocmai, ca nu ţinem seama de 
cumpătare si adeca de cumpărare in beuturile cele spirtoase si mai ales a rachiului”. 
Or, asemenea atitudine poate naşte inclusiv sentimente de compasiune, din partea 
locutorilor, surprinşi de nivelul ignoranţei existent în mediile rurale: „Bietul ţăran 
e sufleteşte total convins, că el Doamne fereşte n’ar putea cosi ziua întreagă fără 
a bea de 4 ori rachiu; de mâncare e îndestulit şi cu o ceapă, ori teci de ardeiu şi 

54  Arnold S. Linsky, Theories of Behavior and the Image of the Alcoholic in Popular Magazines 
1900-1966, în The Public Opinion Quarterly, 34, 4, Winter, 1970-1971, p.573-581.

55  Robert Muchembled, Société et mentalités dans la France moderne. XVIIe-XVIIIe siècle, 
Paris, Armand Colin, 1990, p.116-118.

56  Alain Corbin, Culise, în Istoria vieţii private, vol. VIII: De la Revoluţia Franceză la Primul 
război Mondial, cood. Philippe Ariès, Georges Duby. Traducere de Narcis Zărnescu, 
Bucureşti Meridiane, 1997, p. 221-222.

57  Să înfiinţăm reuniuni de cumpătare, în Răvaşul I, 21 Cluj, 22 August 1903, p. 81.
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un bulbuc de mămăligă; mâncarea ca mâncarea, rachiul răspunde, suna zicala 
lui”58. Alături de aceste motive, D. Voniga identifica şi altele care întregesc tabloul 
cauzelor care determină aderenţa la un asemenea viciu: dorinţa de sociabilitate 
a indivizilor care determină ca locurile de realizare a contactelor inter-umane 
să fie birturile. În consecinţă, un asemenea loc este identificat ca şi un impuls 
fundamental înspre pierzanie, într-o dinamică la început lentă, iar apoi din ce în 
ce mai rapidă: „ Nenorocirea este că locurile de întâlnire ale ţăranilor sunt tocmai 
birturile şi că bietul ţăran acolo la îndemâna şi otrava spirtoaselor, în care, după-
cum spune, îşi mai îneacă chinul şi suspinul, când poate ajunge la o clipă liberă de 
grijele şi de amarul vieţii”59.

Demonstraţiile celor afirmate ca reprezentând cauzele excesului de alcool şi 
implicit efectele lor negative nu se vor lăsa aşteptate în epocă. Ca atare, se remarcă, 
numeroase calcule făcute în a demonstra nocivitatea viciului şi, în principal, 
modalitatea în care acesta determină mizerie şi lipsuri în rândurile populaţiei, 
mai ales, rurale. Scopul unei asemenea direcţii de dezvoltare a discursurilor 
antialcoolice este implicit: sume enorme care se cumulau pentru procurarea 
alcoolului ar fi putut fi folosite pentru alte obiective. Statisticile la nivel micro, care, 
spre exemplu, priveau Comitatul Alba Inferioară (cu o populaţie de 79% români, în 
majoritate vieţuind în mediul rural), dezvăluiau faptul că suma cheltuită într-un 
an pentru procurarea alcoolului ar fi fost suficientă în scopul de a asigura traiul 
tuturor învăţătorilor din zonă60. În termeni similari punea problema D. Voniga, tot 
la un nivel micro, arătând că într-o comună transilvană din epocă cum era Gyirok, 
„cel puţin 200 (din 2400 locuitori câţi comuna îi are) de oameni muncitori şi fără 
avere, cari în fiecare zi fac o risipă de 10 cr. (20 bani) daţi pe băutură […] în 20 
de ani ar face 3 sute de mii coroane, cu care sumă şi-ar putea răscumpăra chiar 
şi de 2-ori pământul, fără de care comuna întreagă tânjeşte şi se luptă cu mizeria 
şi cu lipsa de pâne”. Consecinţa unei atari stări de lucruri pe durată mai lungă 
căpăta valenţele unui dezastru, nu doar pentru contemporani, ci şi pentru urmaşii 
acestora: „[…] trăind necumpătat şi risipindu-şi avutul şi câştigul lor cât de puţin pe 
beuturi, toţi îl vor urî, iar la moartea lor se vor bucura, că au scăpat de nişte risipitori 
şi beţivi, pe cari au trebuit să-i ţină şi să-i hrănească”. Or, un exemplu de această 
manieră, devine îngrijorător în condiţiile speciale ale dilatării sale la nivelul unei 
întregi etnii, cum era cea românească din Transilvania epocii61. Cifrele care se 
vehiculau în ceea ce priveşte procurarea alcoolului putea fi exagerate, ţinând cont 
de scopul propriu-zis urmărit de majoritatea producţiilor în gamă, aspect la care se 
adaugă şi adevărata „obsesie” pentru cifră existentă în presa vremii. Însă, dincolo 
de posibila îngroşare statistică, ceea ce este esenţial ni se pare a fi atenţia extrem de 
accentuată asupra problematicii. Astfel, chestiunea demonstrează îngrijorarea şi 
dorinţa de producere a unui efect în straturile largi ale populaţiei, ce era posibil să 

58  Dr. Ioan Bucur, Câteva rele încuibate in poporaţiunea dela sate, conferinţa ţinuta la 7/20 
Octombrie 1912 de… la expoziţia de copii a 7-a din Răşinari, Sibiu, Tiparul Tipografiei 
Poporului, Biblioteca „Reuniunei romane de agricultura din comitatul Sibiului”, nr. 19., 
1913, p. 16.

59  Pr. D. Voniga, op.cit., p.83.
60  Unirea, 7, II, Blaj, 3 Februarie, 1892, p. 49-50.
61  Pr. D. Voniga, op.cit., p. 60-64.
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fie convinsă şi prin „cifră” pentru o schimbare. Problematica statisticilor sumelor 
cheltuite pentru procurarea alcoolului se deschide şi înspre o altă ramură a anchetei 
de faţă, care, probabil, constituie, una dintre cele mai îndrăzneţe ipoteze ale sale: 
dimensiunea antisemită manifestată de către unele tipuri de discurs antialcoolic 
în epocă. Manifestări antisemite de acest fel, se pot regăsi în epocă în situaţia în 
care, după cum o relevă unele surse, majoritatea birturilor şi cârciumilor din epocă 
erau „ţinute” de către evrei. Or, aceştia se dedau la anumite practici care creau 
situaţii neplăcute, prompt sancţionate de către unii contemporani, care astfel nu 
se sfiiau să adopte un ton lipsit de menajamente şi de îngrijorare, deopotrivă. 
Astfel, singurul câştigaţi din ecuaţia alcoolului erau consideraţi evrei: „Folos au 
crâşmarii care aproape toţi sunt evrei. Dar pentru acea ne-a dat Dumnezeu mintea, 
ca s’o stricăm şi hăbăucim în crâşmele jidanilor? Pentru aceea lucrăm din zori de 
zi şi până seara în năduf, ger, pre vreme bună şi ploioasă, ca jidanii, să mănânce 
lamora rodelor nostre, er noi nici mălaiu să n’avem de ajuns ? […] Pentru aceea 
locuim noi în case amărâte, în colibe, ca din munca noastră să ridicăm curţi şi 
palate, acelora cari aşteaptă. […] Pentru aceea am moştenit ori câştigat pământul 
ca fiii noştri sa-l muncească nu ca stăpâni, ci ca servitori ?”62. Vocea enunţată nu 
este singulară în epocă şi uneori atinge inclusiv unele expresii ale presei de factură 
religioasă, ceea ce demonstrează o atitudine de acest tip care, totuşi era extinsă în 
epocă. Este cazul unor propuneri de temperare a dimensiunilor tradiţiei pomenilor 
după cei decedaţi care uneori atinge şi se dilată în atitudinea pomenită: „Apoi ce e 
urâtu în gradul suprem, ţieranulu merge de cumperă vinarsu cu vedra dela jidovu, ca 
să pună pomene după mortu. Unu adevăratu scandal nesuferit, ca poporulu nostru 
să creadă, că elu pote câştiga împerăţia cerului cu vinarsu jidovescu, cu care imple 
pre alţii. Mai uriţiosu este lucrulu acesta, candu neavându pre ce cumpăra vinarsu, 
merge şi ia dela Jidovu pre asceptare”63. O atitudine similară regăsim şi la Bartolomeu 
Baiulescu64, ceea ce reconfirmă aspectele formulate, dar pentru acum, enunţăm latura 
antisemită a unui discurs antialcoolic în Transilvania epocii mai mult ca o ipoteză 
de lucru65. Într-o altă ordine de idei, trebuie remarcam şi faptul că în aceea perioadă 
nu doar alcoolul distilat a fost identificat ca şi încorporând un grad de periculozitate, 
ci şi cel fermentat. Efectele identificate nu erau aceleaşi, dar consumarea băuturilor 
fermentate în exces constituia un factor important de risc66.

62  Să înfiinţăm reuniuni, p.81.
63  Pomenile la poporulu nostru, în Foia basericesca, II, 19, 10 Octombre 1884, Blasiu, 

p.299.
64  „Vinarsulu este acelu isvoru alu reului, căci elu tempesce mintea românului şi prin elu 

i suge jidanul ca o lipitoare totu sângele, totă puterea; elu amăgeşte pre români să facă 
legături umilitoare. Bartolomeu Baiulescu, op.cit., p. 261.

65  Teoretic dar şi practic ar trebui să fie cuprinse într-o analiză a acestei direcţii surse inedite 
care ar demonstra cantitativ, care era într-adevăr proporţia crâşmelor deţinute de către 
evrei în Transilvania epocii, atât în mediul rural, cât şi cel urban; ar trebui urmărit şi în 
ce măsură pierderile de bunuri (pământuri chiar) datorate creditelor pentru băutură era 
un flagel sau nu în aceea vreme.

66  Pr. D. Voniga, op.cit., p. 6 – „abuzul beuturei de vin e tot atât de periculos ca al ori-căror 
beuturi spirtoase […]. Abuzul beuturei de bere însă duce la alcoolism şi produce aceleaşi 
urmări funeste şi nefericite, ce le produce în genere patima ucigătoare de trup şi suflet”. 
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Contracarare

Acţiunile antialcoolice identificabile în Transilvania secolului al XIX-lea nu 
trebuie percepute doar în litera lor, adică aruncarea unei priviri analitice doar în 
limitele impuse de propria titulatură. Combaterea consumului de băuturi alcoolice, 
ce determină dependenţa, se integrează într-o acţiune mult mai amplă a Statului/
Puterii ce pune în epocă în alţi termeni decât înainte tematica sănătăţii publice67. 
Noile unghiuri în care este privită şi înţeleasă chestiunea sănătăţii determina o operă 
vastă de igienizare a lumii rurale, în care se poate integra şi fenomenul combaterii 
alcoolismului. În situaţia în care discutăm despre contracararea viciului trebuie, 
la fel de bine, subliniat faptul că spaţiul transilvan al epocii nu este singular într-o 
asemenea direcţie. Secolul al XIX-lea, mai ales în a doua sa jumătate înregistrează 
prima şi poate cea mai semnificativă luare de poziţie în ecuaţie, materializată prin 
felurite maniere de acţiune. Apariţia congreselor internaţionale antialcoolice68, 
înfiinţarea unor ligii antialcoolice, acţiunile vaste întreprinse asupra comunităţilor 
de diverse formule de Putere etc. arată că în epocă aveam de a face cu o acţiune 
concertată în această chestiune. Era vorba aşadar despre o activitate de durată, în 
crescendo înspre sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, 
ce căuta să conştientizeze în multiple straturi ale societăţii pericolele ce decurg 
din consumul exagerat de alcool. Dincolo de spaţiul transilvan, sunt relevante, de 
pildă, acţiunile antialcoolice întreprinse în Regat. Prin urmare, nume ca şi A.C. 
Cuza69, Constantin Thiron70, Gheorghe Thiron71, George C. Murgeanu72 etc., alături 
de acţiunile Ligii române în contra Alcoolismului, plus alte elemente care ar putea 
fi pomenite într-un algoritm de acest tip73, conturează imaginea unei tendinţe 
similare în domeniu cu cea petrecută în spaţiul Ungariei/Transilvaniei epocii. 

 O idee similară, regăsim şi la Ştefan Erdelyi, Higiena sau Cartea sănătăţii, manual pentru 
şcolele poporale, Blaj Tip. Sem. Archidiecesan, 1900, p. 21.

67  Lawrence O. Gostin, Scott Burris, Zita Lazzarini, The Law and the Public’s Health: A study 
of Infectious Disease Law in United States, în Columbia Law Review, 99, 1, January 1999, 
p.61, 67.

68  Ideea congreselor internaţionale antialcoolice s-a cristalizat în 1885 (primă întrunire în 
oraşul belgian Antwerp). Până în 1906 au avut loc 10 astfel de congrese. Izidor Marcu, 
Ştefan Roşianu, op.cit., p.120-121.

69  A.C.Cuza a îndeplinit la un moment dat funcţia de secretar al Ligii Române în contra 
Alcoolismului şi a manifestat o activitate publicistică şi parlamentară în domeniu. 
A.C. Cuza, Ce-i alcoolismul ? Jassy, Tip. Naţională, 1897, 51 p.; Idem, Lupta în contra 
alcoolismului în România, Jassy, Tip. H. Goldner, 1897, 37 p. etc. 

70  Constantin Thiron, L’alcoolisme come une des causes prédisposantes à la tuberculose. 
Communication présentèe au IV-ème Congrès contra l’abus de boissons alcooliques par 
…, Jassy, Imprimeria Natională, 1899, 25 p.

71  Gh. Thiron, Carte contra beţiei. Culegere întocmită de... Cu o introducere de A.D.Xenopol., 
Bucureşti, Prop. şi Edit „Casei Şcoalelor”, 1900, 88 p. 

72  George C. Murgeanu, Catechism anti-alcoolic întocmit spre folosinţa obştei rurale de…, 
funcţionar în Direcţia generală a Serviciului Sanitar, Vedut şi înzestrat de d. Profesor Dr. 
Obregia, Bucureşti, Prop. şi Edit Şcoalelor, 1899, 50 p.; Idem, Credinţe false răspândite în 
popor asupra pretinselor însuşiri ale alcoolului, prelucrare după dl. A. Beinfait, Bucureşti 
Edi. Casei Şcoalelor, 1900, 48 p.
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Cât priveşte spaţiul transilvan se poate observa că există în epocă multiple 
planuri de acţiune în chestiunea alcoolului şi a consumului excesiv al acestuia. 
Primul dintre acestea cuprinde acţiunea Statului/Puterii în registru enunţat, care 
dacă ar fi să stabilim o ierarhie a discursurilor vehiculate în epocă ar ocupa unul 
dintre primele locuri ca şi importanţă. Astfel, tendinţa de regularizare a conduitei 
prin lege, caracterul de obligativitate al legii determină să considerăm că în epocă 
Statul/Puterea devine direct şi nemijlocit interesată asupra chestiunii. Lucrurile vor 
continua în aceiaşi manieră şi în epocă următoare, după cum o relevă, spre exemplu, 
adoptarea legii asupra băuturilor spirtoase pentru întreg teritoriul românesc în 
193074. În cazul spaţiului Ungariei şi implicit al Transilvaniei elocvente privind 
o acţiune a Statului/Puterii împotriva alcoolismului sunt o serie de reglementări 
din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Prin urmare, prevederile care le vom 
prezenta pe scurt, trasează cadrul legal de tratate a problematicii, în situaţia în 
care, spre exemplu Ungaria, în viziunea unor contemporani ai epocii, apărea ca şi 
„una dintre cele mai alcoolizate ţări” (D. Voniga):

1. Interzicerea frecventării birturilor băieţilor sub 15 ani şi a fetelor sub 14 ani; 
„birtaşul, care sufere în localul său astfel de băeţi şi fete, precum şi părinţii 
şi tutorii, cari permit acestor minori să petreacă în birturi, se pedepsesc cu 
amende de bani de până la 100 coroane ori 5 zile închisoare”.„Birtaşul” nu 
poate da băutură pe credit mai mare de valoare de 4 coroane75.

2. Nu este permisă funcţionarea birturilor în apropierea bisericilor şi a şcolilor. 
În timpul serviciului divin, ori a procesiunilor religioase, trebuie închise toate 
birturile aflate în apropriere, unde se vindea rachiu. Scandalul provocat de 
beţiv se pedepsea cu amendă (50 coroane). Îmbătarea cu intenţie cu băutură 
spirtoasă atrage după sine pedepse şi chiar poate duce la retragerea licenţei 
pentru „birtaş”76.

3. Controlul strict al calităţii alcoolului produs astfel încât aceasta să nu devină 
un pericol pentru populaţie77. Stabilirea unei ore până la care localurile pot 
fi frecventate şi regularizarea jocurilor de noroc în aceste spaţii78.

4. Invalidarea alegerii de deputaţi dietali dacă aceştia au tratat cu băutură şi 
mâncare alegătorii79 etc.

73  Esenţială ne apare legea adoptată în 1908 valabilă pentru Regat care, la un moment dat, 
prevede, ca acele persoane trecute în lista beţivilor îşi pierd dreptul de alegător. Pr. D. 
Voniga, op.cit., p.75.

74  Lege asupra producţiei şi desfacerii spirtului şi băuturilor spirtoase, promulgată cu înaltul 
decret regal Nr. 2.351 din 26 Iunie 1930 şi publicată în M.O., partea I, nr. 140 din 27 Iunie 1930, 
Bucureşti, M.O. şi Imprimeriile Statului, 1930, 96 p. - legea cuprinde în total 256 de articole.

75  Măsură salutată în presa vremii., „N’ai credit numai de 4 coroane”, în Răvaşul, II, 6, 6 
Februar 1904, p.23.

76  Pr. D. Voniga, op.cit., p.78-79. Vezi şi Corpus Juris Hungarici. Magyar Törvénytàr. 1898. 
Èvi, Budapest, 1900, p.138; 146-162; 1908. Èvi, Budapest 1909, p .721-740.

77  „Legea pedepseşte foarte aspru şi pe aceia, cari vând vin, vinars sau alte beuturi măestrite 
(fabricate de el). Nu-i iertat să amestecăm mustul cu apa, zahăr sau pământ s.a. şi aşa să-l 
vindem, la fel şi vopsirea beuturilor”. Ioan F. Negruţiu, Drepturile şi datorinţele cetăţeneşti, 
Blaj, Tip. Sem. Teol. Gr.cat, 1913, p.42.

78  Cronică, în Cultura Creştină, 16, I, 1911, p. 453; 540-542.
79  Izidor Marcu, Ştefan Roşianu, op.cit., p.133.
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5. Implicarea şcolilor în acţiunile şi educaţia antialcoolică – o chestiune 
extrem de importantă care la rândul său implică mai multe momente, cum 
ar fi circulara nr. 1125 din 24 Aprilie 1903, prin care Ministerul Ungar al 
Cultelor şi Instrucţiunii Publice recomanda învăţătorilor şi profesorilor de 
la toate şcolile să combată alcoolismul arătând elevilor efectele negative ale 
acestuia, plus recomandarea a se înfiinţa reuniuni de temperanţă80; circulara 
din 28 Aprilie 1903 din partea aceluiaşi Minister Ungar pentru combaterea 
alcoolului în şcoală (broşuri antialcoolice anexate manualelor de citire şi 
anatomie, manualele de pedagogie, geografie, biologie care nu conţin capitole 
sau anexe cuprinzând tematica nu sunt considerate valabile)81; înfiinţarea 
asociaţiilor de tineret unde era interzisă consumarea băuturilor alcoolice82, 
ordinele aceluiaşi minister din 1911 şi 1912 pentru ca în fiecare şcoală să 
fie rezervată o zi pentru a se expune elevilor consecinţele consumului de 
alcool, având la bază un model de asemenea prelegerii – parohia Bărăbanţ 
din comitatul Alba Inferioară stabilea data de 30 Octombrie 1912, când în 
locul orelor obişnuite cadrele didactice vor ţinea prelegeri antialcoolice83 
-, recomandarea achiziţionării de către biblioteci şi cadre didactice a unor 
lucrări antialcoolice84, ţinerea de către medici şi catiheţi a unor prelegeri 
antialcoolice în fiecare şcoală, verificarea de către inspectorii regeşti a 
acţiunilor antialcoolice desfăşurate în şcoală85etc. Prin aceste măsuri se 
poate remarca stabilirea învăţământului antialcoolic86, ca şi o acţiune direct 
coordonată şi realizată sub tutela Statului/Puterii.

Oricum analiza discursului legislativ în problematica alcoolului nu va putea 
să fie înţeles pe deplin decât prin extinderea perioadei avute în vedere. Perioada 
Primului Război Mondial87 sau cea interbelică, vor aduce, cu certitudine, un spor 
informativ, care ar putea reconstitui cum anume s-a ajuns la actuala tratare de 
către Putere/Stat a problematicii alcoolului şi a excesului consumului său. În 
situaţia în care discutăm despre un discurs legislativ antialcoolic în Transilvania 
vremii, trebuie avut în vedere în ce măsură acesta a fost eficace sau nu. Cercetările 

80  A.N.A., fond MRUB, 5801/1905, fila 3.
81  A.N.A., fond MRUB, 1841/1905, fila 8.
82  A.N.A., fond MRUB, 3500/1905, filele 1-4.
83  A.N.A., Fond Protopopiatul român greco-catolic Alba Iulia, parohia subordonată Bărăbanţ, 

47 - 4332/1912, nenumerotat
84  A.N.A., fond MRUB, 3501; 3502/ 1905, filele 11-12.
85  Cronică, în Cultura Creştină, II, 3, 10 Februarie 1912, p.87.
86  Un plan de învăţământ antialcoolic la pr. D. Voniga, în 3 grade. Pr. D. Voniga, op.cit., p.85-86. 
87  În Ungaria şi Transilvania sunt fundamentale adoptarea a două legi, în interesul 

îmbunătăţii capacităţii de luptă şi a sănătăţii soldaţilor. La 23 Septembrie 1914 este 
interzisă vânzarea în gări a băuturilor alcoolice soldaţilor care plecau la luptă, iar la 4 
septembrie 1914 se oprea servirea cu băutură a răniţilor. Printr-un ordin al Ministrului 
de finanţe din 5 octombrie 1914 a interzice transformarea grâului şi a secarei în alcool 
şi s-a redus producerea alcoolului din porumb şi cartofi. Măsuri similare au fost luate 
în Germania unde Împăratul Wilhelm al II-lea declara: „Acea naţiune va învinge, care 
consumă mai puţin alcool. Şi naţiunea aceasta să fie cea germană”. Însemnări, în Cultura 
Creştină, IV, 19-20, Blaj, 10-25 Decembrie 1914, p.522-526.
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în domeniu pe viitor ar trebui să arate fluctuaţiile consumului de alcool în 
condiţiile unor măsuri luate pentru combatere acestuia. De altfel, nu o dată, 
cei care scriu despre problema alcoolismului în Transilvania arată că acţiunile 
Statului în domeniu erau încă insuficiente, aspect demonstrat şi prin caracterul de 
repetabilitate a unor reglementări legislative în ecuaţie. Oricum la nivel legislativ 
lucrurile sunt ceva mai dilatate decât par până în acest punct. Expresive sunt chiar 
şi discuţiile din Parlamentul Ungar care fac referire la problematica alcoolismului 
şi unde pot apărea trimiteri la situaţia existentă în spaţiul transilvan al vremii. De 
pildă, elocventă pentru o asemenea direcţie este o luare de poziţie aparţinând lui 
Vasile Goldiş la 1905 care se dorea a fi un semnal de alarmă asupra multiplelor 
primejdii care apar datorită excesului consumului de alcool88. Totodată, în acest 
punct, adică un discurs legislativ antialcoolic se mai pune o problemă, care va fi 
nevoie să fie rezolvată pe viitor, pornind, de la o afirmaţie aparţinând lui Alain 
Corbin, în momentul în care discută o asemenea problemă: legea (cea din 1873 din 
Franţa) prigoneşte beţivul public, dar ignoră alcoolismul ascuns89 - întrebare: este 
valabilă, o asemenea afirmaţie, şi pentru spaţiul Ungariei/Transilvaniei vremii? 
Din punctul de vedere al unui răspuns legislativ asupra tematicii, o cercetare 
viitoare, atingând spaţiu transilvănean al epocii, va trebui să ţină cont şi de sugestia 
teoretică conform căreia politicile urmărind controlul alcoolului pot avea două 
direcţii de dilatare: pe de o parte, politica de control public, adică „orice intervenţie 
a statului în controlarea producţiei, distribuţiei şi vânzării alcoolului ca şi mijloace 

88  „Vasile Goldiş ia poziţia de 1000 de coroane, preliminară pentru sprijinirea mişcării 
antialcoolice. Chestiunea aceasta e foarte însemnată. Mai însemnată decât răsboiul. E 
un rău, o primejdie alcoolismul, în contra căreia trebuie începută o luptă energică. […] 
Nimic nu e aşa de vătămător însă pentru sănătatea omului ca alcoholul. citează părerile 
unor profesori în privinţa aceasta. Alcoolicii au o vieţă scurtă. E de datorinţa guvernelor 
să le detragă mijloacele, cari le fac viaţa scurtă. Ştiinţa a stabilit legătura între alcoholism 
şi tuberculoză. In cazuri de epidemii, alcoholicii sunt primele victime. Copii alcoholicilor 
sunt expuşi la boli grele şi nu se pot desvolta pe deplin intelectualiceşte şi nici fiziceşte. 
Crimele le săvârşesc în mare parte tot alcoholicii. Un blăstăm mai mare nu poate fi pentru 
societatea omenească decât alcoholismul.[…] Arată cu date statistice de la judecători, 
că dintre cei condamnaţi pentru crime şi delicte 98% nu ştiu ceti şi 95 % sunt lipsiţi 
de orice avere. Crimele le comit deci săracii, iar sărăcia se naşte din alcoholism, care e 
isvorul crimelor în Ungaria […] Primejdia şi nefericirea e deci generală, fără deosebire 
de confesiune şi naţionalitate. Duminica celce trece prin vreo comună nu aude cântarea 
din biserică de sgomotul şi strigătele din crâşmă. Beau şi copii dela şcoală şi beau toţi 
copii. Crâşmele sunt casele de păstrare ale oamenilor săraci, pentru că acolo îşi lasă banii. 
[…] Omul beat trebuie pedepsit după lege, împreună cu cel ce l-a îmbătat, dar la noi 
n’a fost nime pedepsit de lege. […] Guvernul încă nu cunoaşte primejdia în întreaga ei 
mărime. […] Misiunea cea mare cade asupra şcoalei. […] Poporul să fie luminat prin 
broşuri tipărite în toate limbile despre urmările rele ale beţiei. Preoţii şi învăţătorii să se 
ocupe din adinsul cu chestia aceasta, premergând cu exemplu bun. Înşiră măsurile care 
ar trebui să le ieie guvernul, şi cere, ca crâşmele să fie închise în Duminica şi în sărbători 
[…]. Apelează apoi la presă să îmbrăţişeze cu toată căldura mişcarea antialcoholică 
[…]”. Teodor Păcăţian, Cartea de Aur sau Luptele politice naţionale ale românilor de sub 
coroana Ungară, vol. VIII, Sibiu, Tiparul Tip. Archiedecezane, 1915, p.825-827.

89  Alain Corbin, op. cit., p. 219. 
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a elementelor de prevenţie în consumul alcoolului”. Pe de altă parte, este vorba 
şi despre politica controlului personal în ecuaţie, spre exemplu reglementările 
stabilind vârsta consumului de alcool, legi privind beţivul şi acţiunile sale, plus 
posibilul tratament a acestuia. Este discutabil şi faptul că legile ce urmăresc 
reducerea consumului de alcool pot determina efectiv, o reducere a problemelor 
legate de alcool (nevoia alcoolicului de ethanol este inelastică)90. 

O altă direcţie de acţiune împotriva combaterii excesului consumului de alcool 
s-a cristalizat în epocă prin intermediul bisericilor transilvane. Cu certitudine, 
posibilitatea de manifestare a unui discurs al bisericii pe teritoriul antialcoolismului 
este ceva mai simplă de efectuat în situaţia în care direcţia de moralizare a societăţii 
şi a individului in interiorul acestui tip de discurs este subînţeleasă. Totodată, 
suportul pentru o acţiune antialcoolică (de temperanţă sau abstinenţă) sub tutela 
Bisericii poate proveni şi din Biblie, în condiţiile în care, spre exemplu, alcoolul 
distilat nu exista în timpurile biblice91 Dintr-o asemenea perspectivă, nu trebuie să 
surprindă faptul că vom întâlni luări de poziţie împotriva excesului consumului 
de alcool, într-o perioadă anterioară unei acţiunii concertate a Statului/Puterii în 
domeniu. Spre exemplu, sunt cunoscute diversele predici sau referinţe în predici 
la Petru Maior asupra problematicii, ce constituiau un îndemn evident înspre 
abstinenţă în epocă92. Însă în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în condiţiile unei 
acţiuni în teritoriul enunţat a Statului/Puterii, manifestările bisericilor transilvane 
în chestiunea alcoolismului vor căpăta o altă dimensiune, mult mai extinsă ca şi 
amploare. Aceste manifestări vor cuprinde mai multe sensuri de dezvoltare, unele 
cu un mai mic sau, dimpotrivă, un mai mare volum. Se pot identifica nu doar ca 
şi nişte realizări în domeniu, ci uneori ca şi propuneri pentru o mai eficace luptă 
antialcoolică. Spre exemplu, acţiunea iniţiată de către protopopul Vasiliu Pop din 
Sângeorgiul de Meseş din Comitatul Sălaj, la 1913, dezvăluie problemele reale care 
le întâmpinau diverse iniţiative, unde anumite obiceiuri, elementul iudaic sau alţi 
factori de decizie pe plan local au un cuvânt greu de spus asupra problematicii93. 

90  Kathlenn K. Bucholz, Lee N. Robins, op.cit., p. 173.
91  John L. Merrill, The Bible and the American Temperance Movement: Text, Context, and 

Pretext, în The Harvard Theological Review, 81, 2, 1988, p.147.
92  Petru Maior, Duminica a treia, a Mironosiţelor. Pentru prilejul păcatului, în Predici sau 

Inveţături…. Editate acum întâiadată de Dr. Elie Dăianu, Cluj, Tip. „Carmen”, 1906, 
p.152-161.

93  Este vorba despre o hotărâre a acestui protopop ca toţi preoţii din subordinea sa să ia 
decizii în vederea închiderii crâşmelor în zilele de duminică şi de sărbători. În unele sate 
iniţiativa s-a bucurat de succes, în timp ce în altele ea a fost respinsă dat fiind numărul 
mare de evrei şi maghiari posesori de birturi, ce au votat împotriva acestei hotărâri. 
Consistoriul Metropolitan a elaborat statutele, ce au fost aprobate de către Ministerul 
Ungar de Culte, dar, sub presiunea evreilor din comitat, 46 dintre ei fiind membrii 
municipali statutul a fost respins. În urma acestui fapt în Sinod s-a discutat problema 
interzicerii alcoolului de la funcţiile sacre şi cea a închiderii localurilor în duminici şi 
sărbători. Demersurile au fost respinse de către conducerea comitatului, dar protopopul 
Vasiliu Pop a continuat acţiunea printr-o hotărâre, care prevedea amendarea celor care 
intră în cârciumi în anumite zile. A.N.A., fond MRUB, 8140/1913, filele 1-4; 389/1914, 
filele 6-8. 
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Oricum aceasta nu este singura iniţiativă de felul acesta în mediul preoţesc al 
vremii, lucru ce demonstrează încă o dată semnificaţia şi relevanţa subiectului. 
Unele dintre cele mai prezenţe iniţiative astfel, este cea privind raporturile şi 
discuţia implicit despre prezenţa alcoolului în funcţiile sacre. Aceasta nu era o 
dezbatere însă proprie doar spaţiului transilvan şi ea se îngloba într-o tendinţă 
generală, în care Bisericile creştine ale vremii se integrau. Exemplu nord-american 
este relevant pentru o asemenea direcţie şi arată modalităţile multiple în care s-a 
încercat teoretic şi practic să se rezolve chestiunea94. Pentru bisericile româneşti 
ale vremii, sunt relevante, pe o asemenea linie, discuţiile despre eliminarea 
alcoolului de la pomeni sau, chiar din ritualul bisericesc95. Astfel, rolul preoţimii 
devine esenţial în ecuaţie, dat fiind profilul societăţii transilvane a vremii, plus 
ascendentul unui discurs religios asupra acesteia. În consecinţă, reprezentanţii 
bisericilor transilvane caută să-şi asume acest sarcină, încercând să modifice 
în măsura posibilităţilor lor anumite conduite, influenţând poporul: „La toate 
convenirile cu poporul, preotul să folosească ocaziunea de a vorbi poporului şi despre 
greutăţile vieţii, făcându-l a înţelege că acelea nu provin numai din urcarea dărilor 
de tot felul, ci şi din sporirea pretensiunilor şi trebuinţelor oamenilor”96. Exemplul 
personal, ideea unei acţiuni de durată, imaginea unei misiuni devin cuvinte 
de ordine pentru preoţi, care dispuneau de o forţă apreciabilă în domeniu: „Pe 
lângă exemplu vă stau la dispoziţie două arme extraordinare: amvonul şi scaunul 
mărturisirii”97.Printre diversele mijloacele utilizate de către bisericile transilvane de 
combatere a alcoolismului se pot enumera: diverse circulare prin care se combătea 
alcoolismul98, se propuneau înfiinţarea reuniunilor de temperanţă sau se impunea 
preoţilor să ţină prelegeri antialcoolice enoriaşilor99. În aceiaşi categorie intră şi 
diversele atingeri ale aspectelor care derivă, ca şi pericol, din consumul excesiv de 
alcool, prezente la diverse exerciţii sau misiuni spirituale. În acest caz, subiectul 
enunţat, beţia, se includea perfect între alte primejdii ce ameninţa creştinul.100

Presa de factură religioasă devine un mijloc utilizat de preoţi pentru a acţiona 
în aceiaşi direcţie, fie prin diverse articole publicate sau, de pe altă parte, prin 

94  John L. Merrill, op.cit., p.146-169.
95 Liviu Costea, Alcoolul la funcţiunile sacre, în Cultura creştină, III, 5, 10 martie 1913, 

p. 147-150; Unirea, I, 10, 7 Martie 1891, p. 4 – propunerea unui preot prin care să se 
interzică consumul de băutură la înmormântări, la Bobotează, iar nunţile să nu ţină mai 
mult de o zi, propunere cu care enoriaşi săi au fost de acord etc.

96  Sfaturi Arhiereşti pentru preoţii nou hirotoniţi, Sibiu, Tip. Tipografiei Archiediecezane, 
1909, p.15.

97  Izidoar Marcu, Ştefan Roşioanu, op.cit., p.106.
98  O serie de circulare date de către episcopii Vasile Hossu sau Miron Cristea din mediile 

greco-catolice şi ortodoxe. Vezi Cultura Creştină, 5, III, 10 martie 1913, p. 147-150; III, 3, 
10 februarie 1913, p. 89-91 etc.

99  Iniţiativa preotului Alexandru Papiu din Bistra care înfiinţează o reuniune de temperanţă 
cu 80 de membri care în Postul Mare se obligă să nu consume băuturi alcoolice. Unirea, 
Blaj, 16, VIII, 1899, p.4.

100 Misiuni poporale, în Răvaşul, II, 12, Cluj, 19 Martie 1904, p.49-50 – este vorba despre un 
ciclu de „deprinderi sifleteşti”, tinute la Şardul Unguresc între 11 şi 13 Martie 1904, unde 
beţia, a reprezentat o tema aparte, susţinută de către Elie Dăianu, care a stigmatizat acest 
păcat, considerându-l „repetita sinucidere sufletească”.
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predici populare de combaterea a viciului consumului excesiv se alcool101. 
Importante apar şi acţiunile Bisericii romano-catolice transilvănene în domeniu ce 
cunosc un imbold esenţial după 1900 sub influenţa unor modele occidentale, care 
produc o serie de iniţiative în Ardeal: după congresul internaţional antialcoolic 
de la Bremen din 1903, s-a înfiinţat Uniunea Internaţională a preoţilor catolici 
abstinenţi şi totodată se decide ca episcopii să numească dintre preoţii diecezei 
câte un inspector, care să iniţieze parohiile pentru înfiinţarea unor societăţi 
antialcoolice. Ca urmare preoţimea catolică maghiară cu prilejul congresului 
catolic din 1911 şi sub patronajul episcopului conte Majalth din Alba Iulia şi a 
doctorului Fischer-Colbrie, a pus bazele unei societăţi antialcoolice regnicolare. 
Aceasta se dorea a deveni un exemplu pentru toţi preoţii romano-catolici din 
comitate pentru o mai eficientă luptă împotriva viciului consumului excesiv 
de alcool102. Tot acelaşi episcop romano-catolic, devenit între timp preşedintele 
Asociaţiei Abstinenţilor Creştini Catolici din Ungaria, exprima public, la 1913, 
dorinţa de a amenaja un sanatoriu pentru alcoolici, menit a fi în folosul preoţilor 
dependenţi de alcool. În acest aşezământ bolnavul trebuia să vină de bună voie, 
să se supună regulamentului, urmând un tratament de 6 luni, unde cheltuielile 
pentru o zi erau cifrate le 3 coroane103. În ciuda tuturor acestor acţiuni şi iniţiative 
trebuie subliniat faptul că dimensiunile manifestărilor antialcoolice, coordonate 
de biserică sunt uneori defazate faţă de ceea ce se întâmpla în spaţiul similar 
occidental. Spre exemplu, la întâlnirea Comitetului Internaţional al Reuniunilor 
Catolice Antialcoolice din 21-23 aprilie 1914, ţinută la Roma şi unde Papa Pius 
al X-lea s-a întâlnit cu participanţii, asigurându-i de sprijinul lui, Biserica greco-
catolică română nu şi-a trimis delegaţii. Motivul invocat a fost acela că nu există 
nici o reuniune antialcoolică care să fie în stare să îşi trimită vreun reprezentant. 
O atare situaţie a determinat critici în presa timpului, care subliniau inconsistenţa 

101  Adrianu Boca, vicarulu-parochu in Capulu-Campulu, Beţia (predica populară), în Gazeta 
Transilvaniei, 82, LV, 12(24 Aprilie, 1892, p.6 – se vorbeşte despre caracterul ereditar al 
beţiei, factor ce împiedecă creşterea populaţiei româneşti, îmbogăţirea evreilor prin acest 
viciu, faptele violente care pot decurge din beţie, înmulţirea păcatelor şi degradarea vieţii 
familiale prin alcoolism şi posibilitatea pierderii bunurilor personale de către alcoolici. 
Importanţa chestiunii se relevă în perioadă se relevă şi în situaţia, în care sunt expediate 
de la forurile superioare ecleziastice diverse circulare pentru combaterea alcoolismului 
în mediile transilvănene – circulară 1877, în mediul greco-catolic, expediată de către 
Mitropolitul Ioan Vancea împotriva viciul cu specificaţia să se „cetesca in fia care Baserica 
in Domenic’a seau serbatoria cea mai de aproape după capetarea acelor’a”, condamnând 
o asemenea obişnuinţă din 5 puncte de vedere: pierderea onoarei, acumularea mâniei, 
vătămarea pacii şi tulburarea iubirii, diminuarea ordinii familiale, a creşterii copiilor şi a 
stării materiale a familiei, ruinarea, cu o extindere a efectelor negative ale alcoolismului 
şi asupra „vieţii viitoare”. Se propun, „trei regule de viatia si anume: „1. In tota diu’a asia 
te roga lui Domnedieu, ca în dui’a, în carea te rogi, ti aru fi diu’a cei dein urma in aceast’a 
viati’a. 2. In tota diu’a de lucru asia lucra, ca si cum ai ave se traiesci alaturea cu lumea. 
3. In tota diu’a crutia ce’a, ce se pote, asia, ca cum nu ai pote agonisi mai multu”. A.N.A.., 
fond MRUB-Registratura Generală, 5/1877, filele 3-4. Vezi, pentru mediul ortodox, Revista 
Teologică, II, 1, Ianuarie 1909, p.63-65.

102  Cultura Creştină, II, 3, 10 Februarie 1912, p.86-87.
103  A.N.A., fond MRUB. 4865/1913, fila 1.
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acţiunilor antialcoolice în Transilvania vremii104. Oricum la nivelul acelor 
timpuri instituţia Bisericii, dat fiind ascendentul discursului care-l încorporează 
asupra comunităţii, reprezintă din multe unghiuri, principalul punct de reper în 
chestiune. Exemple pentru o asemenea afirmaţie sunt numeroase, dezvoltându-
se de la elemente de mai mică amploare105 şi ajungând până la altele care pun în 
ecuaţie aspectele unui model comportamental al epocii, unde instituţia Bisericii 
este cea apelată în a rezolva anumite situaţii deviante106.

O altă modalitate de acţiune deschisă antialcoolică înregistrăm în epocă prin 
intermediul reuniunilor de temperanţă, probabil una dintre cele mai semnificative 
instrumente de manifestare în domeniu. Privind lucrurile dintr-o perspectivă actuală 
asemenea tipuri de asociere voluntară într-un scop bine determinat, încorporează 
un accentuat caracter original. Însă, prin unghiul epocii respective reuniunile de 
temperanţă prezintă profilul unei asocierii care nu era singulară, adică doar pentru 
românii transilvăneni a celei de a doua jumătăţi a secolului al XIX-lea şi specifică 
numai pentru epocă şi spaţiul istoric enunţat. Astfel, reuniuni de temperanţă se 
pot identifica ca apărând în mediul anglo-saxon în prima jumătate a secolului al 
XIX-lea (cele mai elocvente asemenea organizaţii, în epocă, apar la nivelul SUA, 
etapa aceasta putând fi considerată ca una dintre rădăcinile atitudinilor radicale 
antialcoolice americane din secolul al XX-lea şi anume epoca prohibiţiei)107 şi, pe 
de altă parte, ca un tip de asociere voluntară centrat pe o anume direcţie bine 
definită în spiritul propriu al vremii. Oricum, la un nivel general, probabil cea 
mai importantă chestiune, privind reuniunile de temperanţă este în ce proporţie şi 
cum acest tip de asociere voluntară antialcoolică a fost eficientă în a crea un curent 
de o amplitudine mai extinsă pe teritoriul enunţat108. În consecinţă, dincolo de 
aspectele calitative referitoare la reuniunile de temperanţă, aspectele cantitative îşi 
au importanţă lor fundamentală în ecuaţie şi ele vor putea releva într-o cercetare 
ulterioară acesteia multe dintre caracteristicile şi contururile între care asemenea 
structuri asociere voluntară se deplasau. Un element este însă cert în toată acestă 
direcţie: a doua jumătate a secolului al XIX-lea se defineşte printr-o încurajare 
evidentă de răspândire a modelului, situaţie care cunoaşte un mers ascendent 
cu cât înaintăm înspre 1914. Impulsurile pentru dilatarea unui asemenea sens se 
vor regăsi atât la nivelurile unui discurs laic, cât şi religios deopotrivă. Astfel, 
majoritatea iniţiativelor în acest registru devin publice, căutându-se a se impune 

104  Cultura Creştină, IV, 9, 10 mai 1914, p. 286-287.
105  Un caz prin care un anumit enoriaş, din Cojocna cerea să fie dezlegat de jurământul care 

l-a făcut, ca să nu mai bea ţuică. Răspunsul Consistoriului Arhidiecezan l-a împuternicit 
pe protopopul Ioan Haţegan ca sa-l dezlege pe David Corpodean de jurământul făcut, dar 
acesta era îndemnat la cumpătare. Totodată sfatul era şi ca din două în două luni să se 
spovedească şi să se cuminece. A.N.A., fond MRUB, 1077/1914, filele 1-2.

106  O serie de reclamaţii ale unor enoriaşi care se plâng către forurile superioare ecleziastice 
de existenţa unor cârciumi în apropiere Bisericilor. A.N.A., fond Protopopiat Ortodox 
Câmpeni, 7, 16, 571/1890, filele 1, 3, 4. 

107  În 1826 se pun bazele la Boston ale American Temperance Union. John F. Quinn, Father 
Mathew’s Disciples: American Catholic Support for Temperance, 1840-1920, în Church 
History, 65, 4, 1996, p.624-640.

108  Reuniunii de temperanţă se remarcă şi în mediile maghiare transilvănene ale vremii.
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un model demn de a fi urmat, ca şi un eficace mijloc de acţiune. Spre exemplu, 
una dintre cele mai importante acte de genul acesta pare a fi cea a învăţătorului 
Gavrilă Aluaşiu care la 1898 publică un îndreptar pentru crearea unor reuniuni 
de temperanţă. Organizată în cinci capitole (statutele societăţii prezentate în 
limba română şi maghiară; statutele fondului de bucate ale societăţii; explicaţii şi 
îndreptări la statute, istoricul societăţii din Babţia (Sălaj); două disertaţii despre 
Stricăciunea vinarsului şi Epidemia sau boala rachiului), lucrarea în sine căuta 
astfel să exprime nu doar o atitudine şi iniţiativă deopotrivă, ci mai mult să 
reuşească să impună şi mai mult o formă de combatere a alcoolismului109. Ecoul 
acestui îndreptar este elocvent pentru Transilvania sfârşitului de secol al XIX-lea, 
unde, de pildă, mediile ecleziastice greco-catolice nu rămân indiferente la adresa 
sa110. 

Prima chestiune referitoare la tematica reuniunilor de temperanţă apare 
vizavi de titlul şi scopul acestora, plus mijloacele avute în vedere pentru atingere 
respectivului ţel. Din acest punct de vedere, se impune diferenţierea pe care 
Izidor Marcu şi Ştefan Roşianu o identificau la începutul secolului al XX-lea între 
reuniunile de abstinenţă şi reuniunile de temperanţă. Primii susţineau că singurul 
remediu împotriva alcoolismului era abstinenţa totală de la băuturi alcoolice, iar 
ceilalţi considerau îndeajuns şi moderaţia în uzul băuturilor alcoolice. Elocvente 
într-o asemenea direcţie sunt şi argumentele aduse de cele două tabere, între care 
nu trebuie imaginată ca şi fiinţând o dispută extinsă, ci mai degrabă una moderată, 
dat fiind scopul comun pe care acestea îl urmăreau111. La nivelul acestor forme de 
asociere voluntară antialcoolică (reuniuni) transilvănene distincţia între abstinenţă 
şi temperanţă nu pare a constitui vreo problemă, în situaţia posibilităţii coabitării 
acestora. Astfel, criteriul în funcţie de care se realizează diferenţierea între membrii 
acestor reuniuni este renunţarea totală sau moderaţia în consumul de alcool, unde, 
cel puţin, în aparenţă, pentru ultima dintre categorii ar putea apărea dificultăţii 
de definire. Însă chestiunea se rezolvă într-o manieră satisfăcătoare, deoarece cei 
care îşi iau angajamentul de a deveni temperaţi, ca şi membri ai unei reuniuni se 
angajau „să nu bem […] nici un fel de vinars decât cu medicină, în cazuri grave, cu 
recomandaţia medicală”. Astfel, alcoolul distilat şi reţinerea de la consumul său 
devine linia de demarcaţie între cei care aderau ca şi membri la asemenea reuniuni. 
În ceea ce priveşte persoanele care se declarau temperate, existau prevederi exacte, 
pentru a se evita confuziile referitoare la cantitatea de alcool fermentat ce o puteau 
consuma: „La masă şi în timpul mâncări nu vom bea mai mult de trei dc. L. de vin 
(cu prilejuri mai rar, bunăoară la o nuntă ori un banchet putem bea până la ½ 
litră vin)”. Peste câţiva ani, în cadrul aceleiaşi reuniuni se vor aduce noi precizări 
privind chestiunea pomenită: „14. Ca temperanţi nu vor bea nici un feliu de vinarsu, 

109  Gavrilă Aluaşiu, Societăţi de cumpătare ! Îndreptar pentru înfiinţarea lor după modelul 
„Societăţii de cumpătare” din comuna Babţa (Sălagiu) de…, învăţător, Sibiu, „Tipografia” 
1898, 120 p. – este vorba despre o retipărire din „Foaia Poporului”, prefaţată de Elie 
Dăianu.

110  A.N.A., fond Protopopiatul greco-catolic Alba Iulia, parohia Bărăbanţ, 1544/1898, fila 
438.

111  Izidor Marcu, Ştefan Roşianu, op.cit., p.149-152.
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ca abstinenţi nici un fel de beutură alcoolică. […] 16. La masa chiar şi în timpul 
mâncări, adică la prânz şi cină nu vor bea mai mult de 3 (trei) decilitri de vin. 
Măsura aceasta de a bea odată cel mult 3 decilitri de vin sau o glajă de bere, iar pe 
zi cel mult 6 decilitri de vin se observă şi cu prilejul gratulărilor şi felicitărilor […] 
se recomandă ca la ocazii să nu se bea nimic, ceea ce in ziua de azi e la modă”112. 
În această dinamică obligaţiile care reveneau unei persoane care adera la o astfel 
de reuniune devin esenţiale şi ele instituie un model de comportament, ghidat 
evident de o atitudine antialcoolică. Detalierea acestor obligaţii va arata astfel care 
erau limitele asumate, în mod voluntar de către un individ şi, mai mult decât atât, 
cum şi în ce măsură el, membrul unei asemenea reuniuni, putea genera o stare de 
lucruri într-o comunitate din care făcea parte. Toate aceste atribuţii se integrează în 
scopurile reuniunii, explicit precizate: „Scopul reuniunii: 2. [….] este promovarea 
cumpătului în beuturi alcoholice şi unde va fi cu putinţă promovarea abstinenţei 
totale de la atari beuturi atât de periculoase din punct de vedere sanitar, moral, social 
şi economic. 3. Reuniunea luptă contra necumpătului în orice beutură alcoholică, 
în special contra necumpătului în beutura vinarsului, ca cea mai periculoasă şi 
mai dezastroasă beutură alcoholică”. Mijloacele avute în vedere pentru reuşită se 
vor dezvolta, în acest caz, în trei direcţii, care mărturisesc o acţiune deschisă şi de 
amploare asupra comunităţii, cu tempo-uri distincte datorită planurile în care se 
manifestă. Este vorba despre activităţi prin intermediul „cuvântului” (dizertaţii, 
broşuri şi „când starea materială îi va permite va eda o revistă antialcoholică”), 
o susţinerea deschisă a tuturor iniţiativelor legislative realizate sub tutela 
autorităţilor („va lucra, ca orice lege a statului, orice ordinaţiune ministerială, orice 
statut comitatenz ori comunal, cari ar avea în vedere a împiedica lăţirea beţiei şi a 
necumpătului în beuturile alcoholice să se execute”) şi, în al treilea rând, evitarea 
contextelor în care se poate consuma alcool printr-o conduită de înfrânare şi 
interdicţie, deopotrivă („reuniunea va aranja conveniri sociale şi petreceri unde 
nu se vor servi beuturi alcoholice, ca astfel să se delăture credinţa, că convenirile 
sociale şi petrecerile nu pot fi fără beutură. Deosebit va lucra, ca cu ocaziunea 
înmormântărilor şi peste tot a funcţiunilor sacre, să nu se dee nici o beutură”)113. 
Prin obligaţiile membrilor unor asemenea reuniuni de temperanţă şi aceia de a 
„câştiga noi membri”, aspect normal raportat la scopul acestor asociaţii. Totodată, 
conform statutelor unor astfel de reuniuni, îndatorirea membrilor se regăseşte şi 
în declararea publică a statutului pe care individul îl va avea în cadrul acesteia, 
iar mecanismul de funcţionare la acest nivel ne apare ca şi funcţionând într-o 
continuitate: „8. Fie care membru e dator cu 2 luni înainte de expirarea termenului 
până la care s-a înscris ca temperant ori abstinent să anunţe comitetul clericilor că el 
pe termenul pus repăşeşte. La caz contrar se socoteşte de membru şi pe mai departe 
pe acelaşi interval de timp”114. Majoritatea membrilor se vor înscrie ca şi temperaţi 

112  A.N.A., fond Reuniunea de temperanţă antialcoolică a teologilor din Blaj, 2018, 2/1912-
1917, filele 1-2.

113  De pildă Statutul Reuniunii de Temperanţă din Archidieceza greco-catolică de Alba Iulia 
şi Făgăraş, A.N.A., fond MRUB, 3372/1908, fila 30-31.

114  A.N.A., fond Reuniunea de temperanţă antialcoolică a teologilor din Blaj, 2018, 1/1912-
1917, fila 1.
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cu o medie de asumare a acestui statut de circa 2 ani, numărul acestora fiind în 
general unul constant (între 50 şi 100 membri)115. Privirea aruncată din interiorul 
unei asemenea reuniuni, pe baza proceselor verbale, demonstrează modalităţile în 
care o asemenea asociaţie antialcoolică a căutat să-şi atingă scopurile şi, totodată, 
greutăţile ivite de-a lungul activităţilor sale. În mod similar, importante ne apar 
şi propunerile de îmbunătăţire a activităţilor unei asemenea reuniuni, unele 
bucurându-se altele nu, de un succes. De pildă, aici pot fi pomenite propunerile 
nefructificate de organizare a unui congres antialcoolic a românilor transilvăneni 
la 1913 sau „purtarea unor insigni cu scopul, ca arătându-le să se scape de 
îndemnurile stăruitoare de a bea”. Totodată, în cazul Reuniunii de temperanţă a 
teologilor din Blaj, membri săi, de la un moment dat, înţeleg să-şi extindă acţiunile 
prin intermediul presei, prin publicarea unor diverse apeluri la adresa clericilor 
români, prin susţinerea unor prelegeri antialcoolice sau încercarea continuă de 
a atrage noi aderenţi la asociaţie. Pierderea calităţii de membru al unei asemenea 
asociaţii se putea realiza prin încălcarea angajamentului luat, ceea ce aduce însă 
o procedură treptată care să fie definitivată. Dat fiind prestigiul unei asemenea 
asociaţii, în principal apărut ca urmare a calităţii membrilor săi, este evident că 
pierderea poziţie de membru reprezenta o chestiune ruşinoasă şi demonstra o lipsă 
a simţului de onoare „112. Dacă cutare membru nu-şi ţine, pe acela prezidentul 
agenturii îl face atent prieteneşte între 4 ochi. În caz că membrul acela din nou 
îşi calcă cuvântul dat, prezidentul îl insinuă comitetului, care aflându-l vinovat îl 
dojeneşte serios. Dacă nici aceasta nu foloseşte, comitetul are drept să-l eşchidă”116. 
Cazurile de încălcare a unui angajament luat sunt puţine, ceea ce arată o asumare 
nedisimulată, în majoritatea cazurilor a calităţii de membru al unei asemenea 
asociaţii. Excluderile sunt sporadice, procedurile premergătoare acestui pas fiind 
de cele mai multe ori suficiente pentru a îndrepta un comportament neadecvat, 
ideea ruşinii celui învinuit, fiind în aceste situaţii, principalul imbold în a crea o 
stare de spirit117.

Presa vremii joacă şi ea un rol esenţial în încercarea de a crea un curent de 
opinie antialcoolic, prin numeroasele ştiri asupra subiectului. La un nivel general 
se poate spune că atitudinile antialcoolice penetrează în presa transilvăneană a 
vremii, indiferent de orientarea acesteia şi chiar de tirajele ce se vehiculau, aspect 
care demonstrează importanţa acordată subiectului în acel timp istoric. O cercetare 
viitoare asupra acestui tip de sursă va trebui, în opinia noastră, să urmărească şi 
locurile, adică rubricile în care ştirile sau comentariile despre tematica alcoolului 
apăreau. Mai mult, va trebui în viitor realizată şi o delimitare a caracterului 
ştirilor în registru şi a aspectelor cu care tematica alcoolismului se cupla în epocă 

115  Ibidem, 2/1912-1917, filele 2, 28, 31.
116  A.N.A., fond MRUB, 3372/1908, fila 40.
117  Un caz de acest gen avem la 1913: „S-au făcut mai multe plângeri pentru Gheorghe 

Pataky-Valeanu ce a trecut în mai multe rânduri marginile abstinenţei, fără şi ale 
temperanţei, îmbătându-se chiar”. Decizia Comitetului a fost „admoniţie protocolară”, 
iar dacă învinuitul mai continuă „să fie scos cu ruşine din rândul Reuniunei, ca unul care 
uitându-şi demnitatea şi cuvântul dat aduce peată cea dintâiu pe Reuniunea noastră”. 
A.N.A., fond Reuniunea de temperanţă antialcoolică a teologilor din Blaj, 2018, 1/1912-
1917, fila 26. 
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(cuplarea alcoolismului cu problematica criminalităţii, a sărăcirii populaţiei din 
cauza viciului, dimensiunea antisemită sau antiguvernamentală chiar). Elementele 
moralizatoare îşi au şi ele importanţa lor fundamentală în ecuaţie şi aceste pot fi 
identificate şi la nivelul presei mărunte şi special focalizate, cum ar fi revistele 
umoristice118, sau presa de factură religioasă sau culturală. Exemple provenind din 
publicaţii de mai mică anvergură, cum ar fi Solia Satelor119 sau revista Cosânzeana, 
ce apărea la Orăştie120 sunt semnificative pentru acest punct de vedere. Importante 
sunt şi reclamele din presa transilvăneană a vremii, care la un moment dat încep 
să cuprindă o serie de remedii miraculoase împotriva alcoolismului: „Beţia – cine 
voieşte a se mântui de această patimă infamă să întrebuinţeze remediul contra beţiei 
care în cele mai multe casuri cu succes strălucit s’a probat şi pe baza receptului 
medical în apoteca „La vultur” se găseşte […]”121. Totodată reclamele ce privesc 
chestiuni referitoare la tematica alcoolului se pot dezvolta şi în alte sensuri, vând 
tendinţa de a aşeza o ordine în ecuaţie, pentru evitarea unor situaţii neplăcute122.

Nici literatura românească transilvăneană a vremii nu este străină de 
problematica consumului de alcool. Astfel, inclusiv în revistele culturale de la 
sfârşitul secolului apar unele referinţe asupra subiectului, într-o notă negativă de 
prezentare a acestora. Astfel, serie de construcţii de acest gen ating chestiunea 

118  Stan Păţitul, în Calicul. Umor şi satiră, VII, 2, Sibiu, 1/13 Februarie 1887, p.36-37- o 
povestire satirică, în care din cauza beţiei un preot dintr-un sat transilvan cade într-un 
pârâu, cu toată suita sa de Bobotează.: „La noi în sat, avem doi popi neuniţi în credinţă, 
dar’ amândoi uniţi în băutură. Deci neci unul nu poţi dice că-i beţiv, pentru-că neci unul 
nu se uită la rachiu, când are vin pe masă, şi-n lipsă de vin beau şi rachiu, dar’ amândoi 
au slăbiciunea, că nu sufer beutura-n sticlă, ba chiar vinul îl beau mai bucuros cu oala 
şi dupa-ce au beut destul aruncă cu ola-n câni. Apoi, la noi în sat, mai este şi obiceiul, 
că, când nu se face vin, ovreul are totdeauna rachiu, şi omenii din sat, ca se omenescă pe 
popa în ajunul Bobotezii, când botează din casa-n casă, estan, nefăcându-se vin au pus 
rachiu pe masă. În totă casa, la sărac ca şi la băgat, masa ţăranului credincios, afară de 
diferite mâncări de post, afară de pogace, două-trei coste de porc, era împodobită c’o litră 
de vinars ovreesc, şi pe deasupra, cu vestitul fuior al popii.[…]”.

119  Nicolae Brânzeu, Beţia, în Solia Satelor, I, 12, 18/31 martie, Cluj, 1912, p.4. 
120  Rachia, pe corăbii, în Cosânzeana, IV, 19, Orăştie, 17 maiu 1914, p. 281-283 – „[…] parcă 

vedem Ungaria în chipul unei uriaşe corăbii de război, […], şi pe el milioane de soldaţi 
ai vieţii şi în fiecare colţ de cabină, la fiecare trei paşi de bord, câte un vas de beutură, de 
se împedecă de el „soldaţii” şi se opresc la ele şi gustă până li-se împăiejenesc ochii… Vai 
de războiul vieţii, pe care îl poţi duce cu astfel de soldaţi […]”

121  Amicul poporului, calendar comun pe anul 1909, XLIX, întocmit de I. Popovici, Sibiu, W. 
Krafft, 1909 – nenumerotat.

122  „O carte nouă […]. Carte pentru ospătari şi pentru aceia care se ocupă cu vânzarea 
băuturilor. După diferite informaţiuni de la fabricele de vinars am inventat modalitatea 
cum se face vinarsul gustos şi nestricăcios fără a-l fierbe în căldare. Cartea mea învaţă 
cum se face vinarsul (şlivoviţa) de prune, vinars de trebere, vinars de cucuruz, vinars de 
vişine, vinars de apricose, de miere, apoi rumul, licheurul, cognacul, restopcinul, oţetul 
şi încă 75 de aceste specii. Mai departe conţine cartea mea toate ordinaţiunile şi legile 
ministeriale, ca şi legile poliţieneşti despre cârciumărit, vânzarea beuturilor cu meruntul, 
ferberea vinarsului în căldare (cazan) şi opreliştea în privinţa aceasta, consumul carnei 
etc. […]”. Tribuna, 61, XIX, Sibiu, 2/15 Aprilie 1902, p. 244.
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raportându-se la profilul general al epocii123. Însă cea mai semnificativă surprindere 
a problematicii alcoolismului pentru un discurs literar românesc transilvănean al 
vremii, provin dinspre Ioan Agârbiceanu şi Octavian Goga. Ambii autori vor utiliza 
ca şi tema a creaţiilor lor literare subiectul alcoolului, iar explicaţia acestui fapt poate 
rezida în modalităţile în care aceştia s-au considerat ei înşişi legaţi prin operele de 
lumea rurală transilvăneană a timpului. Nuvele scrise de către Ioan Agârbiceanu 
cum ar fi Mătuşa Stana sau Ghiuţu, rămân semnificative pentru direcţia semnalată 
mai sus. Pentru prima dintre nuvele lui Ioan Agârbiceanu ilustrativă este imaginea 
birtului, personajul care este supus patimii de a bea şi modalitatea în care se 
finalizează creaţia (este vorba despre o femeie care va muri din cauza excesului: 
„Dimineaţa mătuşa Stana a fost aflata ţapana înaintea casei sale. Oamenii au mai 
găsit-o destule ori durmind aici, dar acum a adurmit pe veci. „D’apoi ce vreţi dragii 
mei, a trebuit sa sa aprinza odată vinarsu’n ea. Ca mult a fi beut bat-o…” si era pe-
aici să blastame neica Niculae.„Tacă-ti gura mă creştine, ci ia mai bine ajuta-mi s’o 
ducem in casa. Toţi suntem pătimaşi si toţi ne-om da sama înaintea lui Dumnezeu. 
Sa zicem mai bine un Dumnezau s’o ierte !”). Probabil cea mai sugestivă, ca şi 
forţă, privelişte rămânea cea a cârciumii, ca şi un loc unde parcă totul se topeşte 
şi renaşte într-o formă contorsionată de „puterea” alcoolului: „Prin sat e linişte 
de moarte. […]. Numai acolo’n casa cea coperita cu ţigla, deasupra uşei căruia 
e înţepenita o ruda, iar de ruda spânzura o glaje goala, numai acolo nu-i linişte, 
numai acolo e si acum in toiul ei vieata… Vr’o cinci mese-s incunjurate de oameni 
nespălaţi, bărboşi, cu cămăşi negre. Unii cânta, alţii povestesc, cei mai mulţi tare, 
răstit, de-odata. La vr’o doua mese s’a început jocul de cărţi. Degetele lor groase, 
puţin flecsibile, abia despătura bucăţile acelea de hârtie, murdare, soioase. Jidanul, 
cu nasul lui de pasare de prada, sta lângă masa cea din mijloc, si-i stăpâneşte pe 
toţi cu privirea. Un surâs ii schimonoseşte palida figura”124. Pe o linie similară se 
dezvoltă şi cealaltă nuvelă evocată, unde tabloul înecării necazurilor şi durerilor 
vieţii în alcool este dominantă: „Ghiuţu, când o vedea, lăsa lucrul balta, înjura pe 
copiii cei mici si mergea la crasma sa s’amurta cum zicea el: „ca numai domnii 
beau de buiaci ce-s noi, sărăntocii, bem de nacajiti. Bem sa ne-amorţim oasele si 
sufletul”. „Las’ sa bem, de ce sa nu bem ? Sa bem pana trăim. Ca daca murim nici 
nu mai bem, nici nu mai mâncam, nici nu mai umblam pe uliţa, nici nu ne mai 
îmbătam. […]. Cine-i mort ii mort, cine-i viu ii viu”125.

Diferite par a fi reprezentate lucrurile în situaţia creaţiilor lui Octavian Goga, 
care fac referire la problematica alcoolului. În acest caz, remarcăm încercarea 
de a privi fenomenul consumului de alcool, dinspre cei supuşi unui asemenea 
viciu. Astfel, Octavian Goga, se metamorfozează în vocea acestora, utilizând 

123  „[…] desvoltarea fiinţelor superioare şi astfel fericirea individuală şi socială va fi 
asigurată numai, când fiinţele sănătoase vor fi prin lege ferite de contactul celor bolnave, 
prin urmare când viţiile: beţia, desfrâul, şi cartoforia vor fi tratate ca boli, întocmai ca 
nebunia”. Neli I. Cornea n Misici, Din preocupaţiunile moderne, în Luceafărul, 11, I, 
Budapesta, 1 Decembrie 1902, p.161-162.

124  Ioan Agârbiceanu, Mătuşa Stana, în Luceafărul, II, 12-13, Budapesta, 1 Iulie, 1903, p. 
212-213.

125  Idem, Ghiuţu, în Luceafărul 16, VII, Sibiu, 15 August 1908, p. 380-384.
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persoana I plural, ceea ce aduce una dintre cele mai limpezi justificări ale viciul, 
explicat prin dorinţa de sociabilizare şi dorinţa de evadare din cotidian: „Bea si 
dumneata părinte,/ Dumnezeu sa-ti ţie daru –/ Sa mai poţi ceti psaltirea/ Si sa 
poţi goli paharu./ Ca noi bem de patru zile/ Cu cârciumaru umfle-l zmeii,/ Bem 
părinte, ca la nunta/ De la Cana Galileii./ Ce-ar mai fi de lumea asta,/ - Zice 
– alaltăieri vecinu, -/ Ca la nunta de la Cana/ De-am face din apa vinu ?/ N’ar fi 
bine, mai vecine !/ N’ar fi cârciumi atunci de loc/ Si cârciumaru Nicolae/ Nu s’ar 
duce’n iarmaroc/ N’ar mai fi nici Laie Chioru/ Bata’l crucea maicii sfinte/ Nici 
Aniţa – crâşmăriţa/ Si ne’am prăpădi părinte !…”. Oricum, nu doar această creaţie 
aparţinând lui Octavian Goga are ca şi izvor de inspiraţie aspecte privind alcoolul 
şi consumul său. Ca atare, cel puţin în încă două poezii ale sale se poate identifica 
o linie similară a registrului tematic adoptat. Prima dintre ele se instituie într-o 
binevenită introducere a auditoriului în subiect, unde din nou reprezentările 
cârciumii ca şi loc de socializare şi posibilitatea evadării individuale şi colective 
prin consumul de alcool sunt extrem de puternice: „Măi, crâşmare Niculae, /
Ce mai zici de lumea asta ? […] Bea şi tu cu mine astăzi/ Că eu beau să-mi 
stâmpăr dorul, /Parcă-i alta lumea asta/ Când ne zice Laie Chioru”. Faţă de creaţia 
anterioară remarcăm prezenţa combinaţiei muzică – alcool, unde Laie Chioru 
înseamnă ingredientul perfect al creării unei atmosfere aparte, plină de forţă, 
dătătoare de curaj: „Când de dor ne zice Laie, /Tremură cupa pe masă; / Când de 
jale cântă Laie, /Zboară cupa pe fereastră […]”126. În cel de al doilea caz, poezia 
Ion crâşmarul publicată la 1907, decorul, adică cârciuma – rămâne acelaşi, la fel 
ca şi motivul general de a bea: refugiul, ascunderea, noua „alternativă” oferită 
prin alcool. Motorul generator sau cauza particulară a beţiei sunt neînţelegerile 
familiale, unde cel atins de o asemenea dramă, Ion crâşmarul, resimte acut nevoia 
de a împărtăşi durerea sa în tovărăşia amicilor săi, acompaniaţi de alcool: „Când 
a fost a patra, /Şi-a chemat ortacii, / Gloata voinicească / Mi-au venit săracii; 
/Lotrii mari din două sate, mi-au venit săracii”. Se observă iarăşi folosirea de către 
Goga a persoanei I plural, viziunea enunţată, cu rol de scenariu, fiind cea a unei 
distrugeri prin foc/alcool a necazului. Purificarea este o consecinţă implicită, 
posibilă doar prin consumul de alcool, inserată inteligent de către autor: „Beţi, 
copii de-acum /Rău să nu vă pară; / Să bem crâşma toată /Până de cu sară; /Praf din 
toate să s-aleagă, până de cu sară ! […] Bea şi tu. Ioane, / Bea şi tu, fârtate; / Cine 
ştie câte vreme mai trăim, fârtate !”127. Alcoolul este o prezenţă vie şi în creaţiile 
lui George Coşbuc. Fără a intra în detaliile unor creaţii cum ar fi Nunta Zamfirei 
sau Nunta în codru, unde alcoolul este o prezenţă obligatorie, fiind vorba despre 
nişte expuneri lirice ale unei schimbări de statut, atenţia ne este reţinută de alte 
două poezii. Astfel, ciclul de poezii intitulate Cântece, conţin referinţe directe la 
tematică, apărând ca şi o justificare a practicii de a bea alcool: „Bea câmpia ploi 
vărsate, /Pomii sucuri beau din ea, /Marea bea din râuri late, /Soarele din mare 

126 Nic. Otavă, Cântece. III, II, în Luceafărul, 10-11, II, Budapesta, 1903, p. 188;, 9, II, 
Budapesta, 1903, p. 158.

127  Idem, Poezii, vol. I: Ne cheamă Pământul. Ediţie îngrijită şi prefaţă de I.D. Bălan, Bucureşti, 
Minerva, 1970, p. 173-175.
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bea. /Luna bea raze de soare, /Totu-n fire bea mereu - /Numai eu să nu beau oare? 
/Taci şi lasă-mă să beau !”128.

Trimiteri la problematica consumului de alcool se pot regăsi şi la nivelul unui 
discurs folcloric, care sancţionează de cele mai multe ori practica. Acest element 
arată existenţa unor atitudini extinse de respingere a practicii, ce uneori fiinţează 
în paralel cu un discurs legislativ de combatere a practici. Totodată un discurs 
folcloric în tematică poate să se interfereze cu alte tipuri de discurs similare, ceea 
ce arată până la urmă importanţa alocată problematicii în epocă. Exemplu unor 
producţii semnate de Aron Boca Velcherianul sunt potrivite pentru afirmaţia de mai 
sus129. Sunt relevante pentru un discurs folcloric, o serie de reacţii de condamnare 
a excesului de alcool proprii spaţiului rural, pomenite de către preotul D. Voniga, în 
momentul în care el discută despre consecinţele beţiei în general. Aceste exemple 
se transpun atât ca şi vocea celor care au căzut în patima alcoolismului, cât şi a 
celor apropiaţi lui: „Foaie verde păpădie/ Arde-te-ar focu beţie/Că rea eşti la vitejie/ 
Mă făcuş din om bogat/Să ajung a fi argat”, „Asta’i treaba cea mai rea: Când merge 
omul să bea. / Căci dacă se ameţeşte/ La nimic nu se gândeşte. / Strigă, bate şi 
înjură, /Merge la străin şi fură. /N’are frică nici d’un rău, /N’are nici de Dumnezeu”. 
Or, în ultima situaţie, imaginea enunţată de către un asemenea tip de discurs este 
una a blestemului: „[…] s’au născut în gurile multor soţii următoarele jeluiri şi 
blăstămuri asupra soţilor lor ticăloşi: Decât cu un om beţiv/Mai bine să mori de 
viu. […] Bată-l Dzeu să-l bată, / Pe cel ce a zis vr’odată, / Că beutura-i curată. / Tu 
o beai că e uşoară/ Ea te’mbată, te omoară./ Tu o beai să-şi fie bine/ Ea te face de 
ruşine./ Tu o beai să te’ntăreşti/ Ea-şi dă straiţa să cerşeşti”130. Însă privind lucrurile 
în ansamblul lor este evident că ar fi necesară o mult mai adâncă sondare a acestui 
tip de discurs, având la bază diversele culegeri de folclor realizate în epocă, cu 
referire directă la spaţiul transilvan. Astfel, se nasc câteva întrebări, la care o atare 
direcţie de investigaţie pe viitor se va putea extinde: cât alcool, ca şi cantitate - 
adică în anumite momente cheie, după tipicul unui adevărat ritual – se consuma 

128  „Zeii beu nectauri, sunt nebuni, că beu /Evoe, da-mi cupa ! Ce fac ei, fac eu ! /[…] /Ani trec 
într-una: rupi tu cursul lor ? / Evoe, dă-mi cupa ! Mîne pot să mor ! /Beţi suntem de grijă: 
toţi grăim plângând ! / Evoe, dă-mi cupa ! Beat să mor cântând !”. George Coşbuc, Poezii, 
vol. I: Fire de tort. Prefaţă de Mircea Tomuş, tabel cronologic Dumitru Lazăr, Bucureşti, 
Edit. Pentru Literatură, 1969, p.146 – poezii publicate la 1888 şi 1893. Nici Ioan Slavici în 
opera sa nu omite alcoolul ca şi prezenţă sau destin şi patimă, în care o serie de eroi ai săi, 
striviţi de povara vieţii, cad prăbuşiţi, căutându-şi refugii artificiale în alcool. Iorgovan 
din nuvela Pădureanca sau Bucur din nuvela Vatra părăsită sunt două personaje ale căror 
valuri ale vieţii îi împing în alcoolism, situaţie care, pentru primul dintre ei, sfârşeşte 
printr-o moarte violentă. În laturile generale ale creaţiilor lui Ioan Slavici, problematica 
locului unde se bea joacă un rol esenţial în Moara cu noroc. Crâşma/hanul, adică moara, 
devine cadru pentru o adevărată frescă socială a vremii, unde se perindă preoţi, porcari, 
jandarmi, călători etc. Moara, hanul, crâşma este astfel locul de întâlnire, ca şi pretext 
adoptat de către Slavici pentru explorarea unor întâmplări tragice. D. Vatamaniuc, Ioan 
Slavici. Opera literară, Bucureşti, Edit. Academiei, 1970, p. 161-162.

129  Aron Boca Velcherianul, Un cuvânt către fraţii săteni despre filoxera omeniei seau vinarsul 
de…. Versuri, Gherla, Tip. Aurora, 1895, 30 p.

130  Pr. D. Voniga, op. cit., p13-16.
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în Transilvania vremii la anumite ocazii speciale: botez, nuntă, înmormântare 
(pomană)131. Dat fiind profilul societăţii transilvănene, se va coagula astfel o altă 
interogaţie suplimentară: obiceiul de a bea raportat ca şi o stare de normalitate, atât 
cotidian, cât şi ca şi eveniment petrecut în momente decisive din viaţa comunităţii. 
Or, răspunsul la o atare interogaţie va putea mult mai limpede să contureze pe ce 
baze, în epocă, s-a desfăşurat o acţiune de contracarare şi ce reprezenta o exagerare 
a consumului de alcool.

Concluzii

Se constata până în acest punct al analizei de faţă împrejurarea în care 
discuţiA încercată s-a extins peste teritoriile enunţate iniţial. Astfel, este evident 
faptul că o tentativă de analiză a dimensiunilor alcoolismului dintr-un spaţiu 
şi timp istoric specific (în speţă Transilvania celei de a doua jumătăţi a secolului al 
XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea) se situează înspre extrema unei practici 
ancestrale şi anume consumul alcoolului. În consecinţă, a avea în vedere extrema 
nu este o situaţie în care centrul să fie evitat şi astfel, indiferent din ce unghi 
am privi tematica, aceasta are un punct de iradiere, un nucleu, care era în epocă 
consumul normal sau nu de alcool fermentat sau distilat. Din punctul de vedere 
al investigaţiei întreprinse se poate concluziona că în Transilvania epocii avem 
de-a face cu prima luare în atenţie, la mod real, a tematicii alcoolului şi a efectelor 
sale. Aşadar, în situaţia unor modele europene şi nord-americane sau, mai bine 
zis a unei tendinţe generale a timpului, sub influenţa noi importanţe acordate, în 
principal, efectelor alcoolului distilat se conturează o serie de noutăţi remarcabile 
în privinţa subiectului: alcoolul ca şi univers de discurs, pretext al unor discursuri 
multiple; o contracarare a practicii consumului de alcool (în principal distilat) pe 
planuri variate de acţiune (legislativ, pe tărâmul medical şi şcolar, din perspectivă 
religioasă, prin intermediul presei indiferent de orientare – toate fiind caracteristice 
tuturor etniilor şi bisericilor transilvane sau alte iniţiative - cazul reuniunilor de 
temperanţă etc.). Alături de aceste aspecte înregistrăm în aceea epocă o privire 
necruţătoare, acuzatoare dar care se vroia, totodată, şi una de corectare a unei 
conduite în ceea ce se referă la figura beţivului. Împrejurare nefericită care atingea 
toate categoriile sociale, alcoolismul este considerat în epocă un adevărat flagel, 
ceea ce determina şi o serie de exagerări. Oricum, examinarea viitoare va trebui să 
pătrundă mult mai în profunzime, explicitând pe baza unor surse adecvate cum 
anume alcoolismul a pătruns şi a devenit o obişnuinţă în diversele medii (ţărăneşti 
sau muncitoreşti, ultima dintre acestea, la o scară nu foarte ridicată în epocă). Prin 
urmare, analiza de faţă s-a dorit a fi o tentativă de a enunţa nişte piste viitoare 
de cercetare (dimensiunea antisemită a discursului antialcoolic in Transilvania 
vremii) şi, mai mult, de a sublinia că printr-o combinaţie fericită între fizionomia 
calitativă dar şi cantitativă a subiectului, alcoolul, practica consumului său, 

131  Un punct de reper privind adunarea datelor ar fi Simion Florea Marian, Nunta la români. 
Studiu istorico-comparativ etnografic, Bucureşti, Saeculum I.O, 2000, p.336-349; Idem, 
Înmormântarea la români. Studiu etnografic, Bucureşti, Saeculum I.O., 2000, p.253-266 
– tradiţia „bunului simţ”, adică consumarea doar a două pahare de alcool cu acest prilej. 
Ediţii îngrijite, introducere, bibliografie de Iordan Datcu.
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alcoolismul, consecinţele sale pe termen scurt sau, dimpotrivă, mai lung ş.a.m.d. 
sunt nişte fragmente dintr-o istorie care merită avută în vedere şi, în principal, se 
cuveni a fi scrisă. 


