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Prezentul volum ne pune în față – şi cred că nu
greșesc – pe un foarte profund și serios cercetător al
istoriei și al spiritualității bisericești. Îl preocupă Istoria
Bisericii Ortodoxe Române, dar nu doar ca înșiruire de
date și fapte; el pătrunde în cauzalitatea fenomenelor,
încercând să dea acestora o explicație.
În plus, el nu este un observator neutru al
lucrurilor, ci se simte implicat în viața spirituală a
Bisericii.
Dacă cercetătorii de până acum s-au mulțumit să
reproducă despre Părintele Grigore Pletosu informaţii
stereotipe, pe care le-au preluat unii de la alții, Iuliu
Morariu merge dincolo, la izvor, la sursă: cercetează
arhive, consultă membri ai familiei. Este de subliniat
bogăția și acuratețea notelor de subsol, care ele însele pot
alcătui încă o lucrare documentară.
Cercetarea de față, la origini o laborioasă teză de
licență, concretizată în acest volum, merită toate
aprecierile noastre!

†Andrei,
Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului,
Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului

Zona Năsăudului, binecuvântată de Dumnezeu cu
un relief plăcut și cu pământuri rodnice, se mândrește cu
oameni de mare valoare, care au marcat atât istoria ei, cât
și pe cea a întregii Transilvanii, sau a României întregi.
Dintre aceștia, o parte au fost academicieni1, alții s-au
dovedit a fi adevărați pionieri ai științei2, în vreme ce unii
și-au pus amprenta asupra artelor.
Între marile nume ce au marcat destinul acestei
zone, un loc aparte îl are cu certitudine Grigore Pletosu,
profesor de seamă al Gimnaziului Grăniceresc din
localitate și apoi protopop ortodox al Bistriței. Ca dascăl,
el și-a pus amprenta asupra multor generații,
transmițându-le setea de frumos și de lectură, în vreme
1

Despre viața și activitatea lor, a se vedea: Teodor Tanco,
Academicienii năsăudeni și bistrițeni, Ed. Virtus Romana Rediviva,
Cluj-Napoca, 1996; Traian Pavelea, Năsăudul, repere istorice și
culturale, Ed. George Coșbuc, Bistrița, 2001, p. 191-245; Lucreția
Mititean, „Iuliu Moisil la Năsăud”, Astra năsăudeană, VIII, 2 (2013),
p. 88-89; Teodor Tanco, Virtus Romana Rediviva, vol. V – „Memoria
prezentului”, Ed. Comitetului de Educație Socialistă a Județului
Bistrița-Năsăud, Bistrița, 1984, p. 59-88; Ion Rusu-Sărățeanu,
„Academia Română și mișcarea culturală din ținuturile Bistriței și
Năsăudului”, File de istorie, VI (1989), p. 193-207; Ioan Mititean,
Liceul grăniceresc năsăudean în vârful peniței, Ed. Napoca Star, ClujNapoca, 2013, p. 44-45; p. 97-98; p. 239-243; Mircea Prahase, coord.,
Studii și cercetări etnoculturale, vol. II – „Spiritualitate năsăudeană:
Academicienii”, Ed. George Coșbuc, Bistrița, 2001, p. 7-139.
2
Cum a fost, de exemplu, Paul Tanco, primul român doctor în
matematici. Cf. George Șt. Andronie, Istoria matematicii în România,
vol. I, Ed. Științifică, București, 1965, p. 246; Teodor Tanco, Graz.
Paul Tanco – primul român doctor în matematică, fragmente
biografice, Ed. Napoca Star, Cluj-Napoca, 2004.

ce, ca preot, a propovăduit cu ardoare tainele
dumnezeiești și a militat pentru emanciparea culturală a
conaționalilor săi3, dovedindu-se, prin întreaga sa
activitate, un păstor și un dascăl vrednic, așa cum îl
recomandă și foștii săi elevi, între care se numără poetul
George Coșbuc, al cărui talent literar l-a descoperit4
3

Un exemplu în acest sens îl constituie predica rostită cu prilejul
sfințirii Bisericii din Bistrița-Bârgăului, care a fost ulterior publicată în
Telegraful Român. Pentru textul ei, a se vedea: Gregoriu Pletosu, „La
deschiderea unei școle. Cuventare rostită de protopresbiterul on. Greg.
Pletosu, profesor gimnasial în Năseud, cu ocasiunea sfințirii școlei
confesionale gr.-orientale din Borgo-Bistrița”, TR, XLVI, 84 (1898),
p. 338 (în continuare se va cita: Grigore Pletosu, „La deschiderea unei
școle (I)”); Gregoriu Pletosu, „La deschiderea unei școle. Cuventare
rostită de protopresbiterul on. Greg. Pletosu, profesor gimnasial în
Năseud, cu ocasiunea sfințirii școlei confesionale gr.-orientale din
Borgo-Bistrița”, TR, XLVI, 85 (1898), p. 342 (în continuare se va cita:
Grigore Pletosu, „La deschiderea unei școle (II)”); Gregoriu Pletosu,
„La deschiderea unei școle. Cuventare rostită de protopresbiterul on.
Greg. Pletosu, profesor gimnasial în Năseud, cu ocasiunea sfințirii
școlei confesionale gr.-orientale din Borgo-Bistrița”, TR, XLVI, 86
(1898), p. 347 (în continuare se va cita: Grigore Pletosu, „La
deschiderea unei școle (III)”); Gregoriu Pletosu, „La deschiderea unei
școle. Cuventare rostită de protopresbiterul on. Greg. Pletosu, profesor
gimnasial în Năseud, cu ocasiunea sfințirii școlei confesionale gr.orientale din Borgo-Bistrița”, TR, XLVI, 88 (1898), p. 354-355 (în
continuare se va cita: Grigore Pletosu, „La deschiderea unei școle
(IV)”).
4
ANDJBN, Fond Virtus Romana Rediviva, dosar 77/1880-1891, f. 12;
Traian Pavelea, Năsăudul, repere istorice și culturale, p. 147; Lucian
Valea, Pe urmele lui George Coșbuc, Ed. Sport-Turism, București,
1986, p. 40; Teodor Tanco, „Grigore Pletosu, primul critic literar al lui
George Coșbuc”, în vol. Virtus Romana Rediviva, vol. 2 – „Urme
peste veacuri”, Comitetul de Educație Socialistă al Județului BistrițaNăsăud, Bistrița, 1974, p. 248; Alexandru Chira, „George Coșbuc elev
al Gimnaziului grăniceresc din Năsăud”, Muza Someșană – Revista
Societății literar-științifice „Virtus Romana Rediviva”, I (CIV), 1
(1978), p. 41. Manuscrisul original al poeziei „Mângâierea poetului”,
rostită de George Coșbuc atunci, se mai păstrează încă în Arhivele
Statului de la Bistrița. A se vedea în acest sens: ANDJBN, Fond
Virtus Romana Rediviva, dosar 3/1881, f. 1-2.
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patriarhul Miron Cristea5, căruia i-a încurajat de
asemenea activitatea pe tărâmul beletristicii, mitropolitul
Nicolae Bălan (care a debutat și el, vegheat fiind de
părintele Pletosu6), episcopul Nichita Duma7 și mulți
alții.
Din păcate însă, imaginea lui a fost insuficient
reliefată atât în cercetarea istoriografică mai nouă, cât și
în cea mai veche. Părintele și poetul Ioan Pintea, părintele
Mircea Păcurariu8, scriitorul Teodor Tanco9, profesorii

5

Dorel Marc, „Publicistica de debut a lui Elie (Miron) Cristea și
mediul cultural-școlar năsăudean. Preocupări etnofolclorice”, Revista
Bistriței, XXI, 2 (2007), p. 128; Petre Dan, Asociații, cluburi, ligi,
societăți, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1992, p. 115.
6
Publicând în revista Muza Someșană, a societății de lectură Virtus
Romana Rediviva, poeziile intitulate Vocea păstorului și Lacrimile.
Vezi: Nicolae Bălan, „Vocea păstorului”, Musa Someșană,
1889/1900, p. 233-238; Nicolae Bălan, „Lacrimile”, Musa Someșană,
1889/1900, p. 143-152. Cf. Simion Lupșan, Adrian Onofreiu, „Virtus
Romana Rediviva”. Societatea de lectură a liceului grăniceresc
năsăudean – contribuții documentare, Ed. Fundației „George
Coșbuc”, Năsăud, 2002, p. 412.
7
Duma Nichita (din botez Vasile, 1864-1936), absolvent al
Gimnaziului Grăniceresc năsăudean (promoția 1875-1883), devenit
episcop al Argeșului între anii 1923-1936. Pentru mai multe
informații, a se vedea: Mircea Păcurariu, Dicționarul teologilor
români, Ediția a II-a, Ed. Enciclopedică, București, 2002, p. 165;
Niculae Șerbănescu, „Episcopii Argeșului”, Mitropolia Olteniei,
XVIII, 7-8 (1965), p. 625-626; Ion Ionescu, „Episcopul Nichita Duma
al Argeșului”, TR, CXLIV, 33-36 (1996), p. 4.
8
Mircea Păcurariu, Dicționarul teologilor români, p. 368.
9
Teodor Tanco, „Grigore Pletosu, primul critic literar al lui George
Coșbuc”, p. 248; Teodor Tanco, Dicționar literar al Județului
Bistrița-Năsăud. Autori – Publicații – Societăți, Ed. Virtus Romana
Rediviva, Cluj-Napoca, 1998, p. 277; Teodor Tanco, „Parlamentarii
bistrițeni și năsăudeni la Adunarea Națională din 1 Decembrie de la
Alba-Iulia”, în vol. Virtus Romana Rediviva, vol. IV – „Memoria
istoriei”, Comitetul de Educație Socialistă al Județului BistrițaNăsăud, Bistrița, 1981, p. 20.

năsăudeni Ioan Seni10, Sorina Daniela Costea11, Traian
Pavelea12, Lazăr Ureche13, Grigore Linul14 sau părintele
Ioan Bunea15, care a activat o perioadă în zonă, se numără
printre cei care, de-a lungul timpului, s-au oprit asupra lui
și i-au dedicat câteva pagini omagiale, în vreme ce, dintre
contemporanii săi, evocări frumoase ne-au lăsat, între
alții, Teodor Ciuruș16, Solomon Haliță17, Vasile Rațiu18
sau Leon Scridon19.
Dată fiind însă complexitatea acestui personaj,
trecut prin celebrele universități din Leipzig20 și
10

Ioan Seni, coord., Dicționarul culturii și civilizației populare al
județului Bistrița-Năsăud, vol. 1 – „Țara Năsăudului”, Ediția a II-a,
Ed. Napoca Star, Cluj-Napoca, 2010, p. 289-290; Ioan Seni,
„Contribuții năsăudene la prima enciclopedie românească”,
Transilvania, XXXIII (CIX), 9-10 (2004), p. 93.
11
Sorina-Gabriela Costea, Școala de la Năsăud. Profesori de limba
română, Ed. Charmides, Bistrița, 2011, p. 70-105.
12
Traian Pavelea, Năsăudul, repere istorice și culturale, p. 147.
13
Lazăr Ureche, Fondurile grănicerești năsăudene (1851-1918), Ed.
Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001, p. 150.
14
Grigore Linul, „Preotul Grigore Pletosul la Năsăud”, Cuibul
Visurilor, XVI, 5 (2011), p. 8.
15
Ioan Bunea, „Preotul profesor Grigore Pletosu”, în Ioan Pintea (ed.),
Pro memoria Preot Protopop Grigore Pletosu, Ed. Aletheia, Bistrița,
1999, p. 34.
16
Teodor Ciuruș, „Grandioasa sărbătorire a Venerabilului protopop
Grigore Pletosu”, Renașterea, VI, 27 (1928), p. 1-3.
17
Cu care a purtat și o frumoasă corespondență, ce se mai păstrează
încă în arhivele bistrițene. A se vedea în acest sens: ***, „Fondul
personal Solomon Haliță (1859-1926)”, în ***, Îndrumător în
Arhivele Statului Județul Bistrița-Năsăud („Îndrumătoare arhivistice”,
21) vol. 21, Institutul Poligrafic „13 Decembrie 1918”, București,
1988, p. 384.
18
Vasile George Rațiu, „Evocări”, în Ioan Pintea (ed.), Pro memoria
Preot Protopop Grigore Pletosu, Ed. Aletheia, Bistrița, 1999, p. 46.
19
Leon Scridon, „Protopopul Grigore Pletosu”, în Ioan Pintea (ed.),
Pro memoria Preot Protopop Grigore Pletosu, Ed. Aletheia, Bistrița,
1999, p. 54.
20
AFJ, Collegien-Buch fur den Stud. Theol und Fhilos. Gregoriu
Pletosu auf der Universitat Leipzig No. 152), f. 1-11; cf. D.C. Amzăr,
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Budapesta21, participant la înființarea a două mari
societăți de lectură (Virtus Romana Rediviva22 de la
Gimnaziul Năsăudean și cea de la Seminarul Andreian23),
semnatar al actului marii uniri, dăltuitor de destine al
atâtor tineri și membru al consistoriilor eparhiale de la
Sibiu și Cluj24, considerăm însă paupere evocările
închinate unui om pentru care episcopul Nicolae Ivan

„Studenți români la universitatea din Leipzig”, Cercetări literare, 5
(1943), p. 33.
21
Aurelia Dan, Școlile grănicerești năsăudene (1851-1918), Ed. Presa
Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2012, p. 435; Cornel Sigmirean,
Istoria formării intelectualității românești din Transilvania și Banat în
epoca modernă, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2000,
p. 430. De asemenea, se va număra între cei nouă năsăudeni care au
studiat în această perioadă la două universități ale Imperiului. Vezi:
Lazăr Ureche, Fondurile grănicerești năsăudene (1851-1918), p. 150.
Pe toată perioada sa de studii aici, el a fost stipendiat de către
Fondurile Grănicerești Năsăudene, pentru ca apoi, conform statutului
acestora, să se întoarcă la Năsăud, unde urma să profeseze, acesta
fiind de altfel scopul studiilor sale. Cf. *** Regulamentele fondurilor
scolastice și de stipendie din districtul Năseudului, Tipografia Carol
Csallner, Bistrița, 1897, p. 23; Cf. Simon Lupșan, Adrian Onofreiu,
ed., Poruncile Primăriei Năsăud. Publicațiunile primăriei din Năsăud
din anii 1863-1867, Ed. Fundației „George Coșbuc”, Năsăud, 2000, p.
58.
22
ANDJBN, Fond „Virtus Romana Rediviva”, dosar 1/1868, f. 1.
23
Ilarion Pușcariu, „Un episod din vieața societății seminariale
„Andreiu Șaguna in Sibiu”, RT, III, nr. 9-10 (1909), p. 392.
24
AAORVFC, Fond Oficiul Protopopiatului Ortodox Bistrița, dosar
V/1922, f. 202 și Ibidem, dosar V/1922, f. 439. Cf. ***, „Alegeri
pentru sinod”, Renașterea, II, 14 (1924), p. 2; ***, „Sinodul eparhial
al diecesei Clujului”, Renașterea, II, 19 (1924), p. 3 (atunci Pletosu a
fost desemnat președinte al Consistoriului); ***, „Salarizarea
preoțimei – comunicat oficial”, Renașterea, II, 30 (1924), p. 2. Cel
mai probabil, alegerea sa în repetate rânduri în rândul acestui for
eparhial se datorează activității sale bogate în cadrul protopopiatului. Cf.
***, „Conferința protopopească”, Renașterea, II, 49 (1924), p. 4-5.

avea doar cuvinte de laudă și pe care îl vedea între
cadrele de nădejde ale Institutului Teologic de la Cluj25.
Pe de altă parte însă, o problemă o reprezintă și
faptul că, de multe ori, în cadrul materialelor privitoare la
personajul nostru, autorii preferă să preia informații
prezentate anterior de cei care au mai scris despre el, fără
a le verifica și fără a merge direct la surse, ceea ce scade
din calitatea și valoarea cercetărilor lor și face ca
prezentarea portretului părintelui Pletosu să rămână
incompletă. De exemplu, toți autorii contemporani nouă,
pe care i-am pomenit anterior, vorbesc despre activitatea
sa publicistică, enumerând titlurile cărților publicate de el
și afirmând că a colaborat cu diferite reviste, ale căror
titluri le enumeră, fără a prezenta însă o listă a
materialelor publicate de el în respectivele organe
publicistice. Informația este preluată în aproape toate
cazurile de la Leon Scridon26, care arată că el a avut mai
multe colaborări cu prestigioase periodice ale vremii, dar
care, ca și cei de după el, omite să le enumere, ceea ce
constituie o mare lacună în cercetare, dat fiind faptul că o
mare parte dintre predicile27, traducerile28 sau studiile29
lui ar putea fi utile chiar și teologilor contemporani.
25

AAORVFC, Fond neorganizat, dosar nr. II-3/1923, f. 943; Ibidem,
dosar II-3/1923, doc. nr. 571. Cf. Liviu Galaction Muntean, „Istoricul
înființării Institutului Teologic, mai târziu Academia Teologică
Ortodoxă Română din Cluj”, în Academia Teologică Ortodoxă
Română, Cluj – Anuarul (1924-1930), Tiparul Tipografiei Eparhiei
Ortodoxe Române, Cluj, 1930, p. 10-11.
26
Leon Scridon, „Protopopul Grigore Pletosu”, p. 54.
27
Cum este cea de la Bistrița Bârgăului, pe care am pomenit-o
anterior, sau cum sunt cele din Revista Teologică. A se vedea:
Gregoriu Pletosu, „Sărbătorile împărătești”, RT, II, 1 (1908), p. 3-10.
28
Gregoriu Pletosu, „Din scrierile Sf. Ioan Gură de Aur. Cuvântare la
sărbătoarea: „Anul nou”. Din cuvântarea Sf. Părinte întitulată „In
Kalendas”, RT, II, 1 (1908), p. 3-10, p. 31-35; Gregoriu Pletosu, „Din
Scrierile S. Ioan Chrisostom. Cuvântare la ziua Învierii Domnului”,
RT, III, 3 (1909), p. 180-184.
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De asemenea, faptul că autorii se mărginesc să
preia, de la scriitorii anteriori lor, informații privitoare la
viața și activitatea lui, pe care nu le verifică și nu le
fundamentează documentar sau faptul că marea lor
majoritate nu valorifică documente de arhivă, care pun în
lumină viața și activitatea protoiereului, reprezintă o mare
lacună în cercetarea de până acum afierosită lui.
Dată fiind această situație, ne propunem ca în
paginile următoare să realizăm un act de restituire a

29

Gregoriu Pletosu, „Șaguna și cântarea bisericească”, RT, III, 9-10
(1909), p. 409-414; Idem, „La chestiunea uniformării planului de
învăţământ pentru institutele teologice din Metropolia gr.-or. română
din Ungaria şi Transilvania”, RT, III, 6-7 (1909), p. 285-297; Gregoriu
Pletosu, „Desvoltarea istorică a anului bisericesc. Sărbătoarea
Schimbării la faţă a Domnului nostru Isus Christos”, RT, III, 6-7
(1909), p. 311-313; Gregoriu Pletosu, „Din scrierile Sf. Ioan Gură de
Aur. Cuvânt la 6 August, Schimbarea la faţă a Domnului”, RT, III, 6-7
(1909), p. 337-341; Gregoriu Pletosu, „Desvoltarea istorică a anului
bisericesc. Sărbătorile Sf. Cruci”, RT, II, 7-8 (1908), p. 280-284;
Gregoriu Pletosu, „Desvoltarea istorică a anului bisericesc. Conținutul
anului bisericesc”, RT, I, 7-8 (1907), p. 276-285; Gregoriu Pletosu,
„Anul bisericesc în desvoltarea sa istorică”, RT, I, 2 (1907), p. 37-42;
Gregoriu Pletosu, „Anul bisericesc în desvoltarea sa istorică”, RT, I, 3
(1907), p. 77-84; Gregoriu Pletosu, „Educațiunea și instrucțiunea în
gimnasiu”, în ***, Reportulu alu XIII-lea despre Gimnasiulu
superiore greco-catolicu romanescu din Naseudu, dimpreuna cu unele
date statistece, pre anulu scolastecu 1881/2, Tipografia Teodoru
Botschar, Bistritia, 1882, p. III-XXV; Gregoriu Pletosu, „Educațiunea
și instrucțiunea in gimnasiu”, în ***, Reportulu alu XIV-lea despre
Gimnasiulu superiore greco-catolicu romanescu din Naseudu,
dimpreuna cu unele date statistece, pre anulu scolastecu 1882/3,
Tipografia Teodoru Botschar, Bistritia, 1883, p. 3-47; Gregoriu
Pletosu, „Educațiunea si instrucțiunea in gimnasiu”, ***, Reportulu
alu XV-lea despre Gimnasiulu superiore greco-catolicu romanescu
din Naseudu, pre anulu scolastecu 1883/4, Imprimeria „Aurora”,
Gherla, 1884, p. 3-31; Gregoriu Pletosu, „Educațiunea si instrucțiunea
in gimnasiu”, ***, Reportulu alu XVII-lea despre Gimnasiulu
superiore greco-catolicu romanescu din Naseudu, pre anulu
scolastecu 1885/6, Imprimeria „Aurora”, Gherla, 1886, p. 3-29.

imaginii istorice și a profilului spiritual a celui care a fost
primul critic literar al poetului George Coșbuc.
În realizarea acestui fapt vom valorifica deopotrivă
informații provenite din izvoare edite sau inedite, articole
omagiale sau lucrări închinate personajului cercetat.
Izvoarele inedite le-am extras cu precădere din Arhivele
Naționale, Direcțiile Județene Bistrița-Năsăud30 și
Sibiu31, din Arhivele Arhiepiscopiei Ortodoxe ale
Vadului, Feleacului și Clujului32, Arhivele Mitropoliei
Ortodoxe Române de la Sibiu33, dar și din alte arhive,
cum ar fi cea parohială de la Chintelnic34, sau cea a
familiei Jarda35. În ceea ce privește documentele edite, în
mod cert, Programele și Rapoartele editate anual de către
Gimnaziul Grăniceresc năsăudean, pe care Pletosu l-a
slujit vreme de mai bine de trei decenii, sau operele
autorului studiat36 se vor regăsi la loc de cinste aici,
30

Din Fondul Protopopiatul Ortodox Român Bistrița, Fond Virtus
Romana Rediviva, Fond Liceul „George Coșbuc” Năsăud sau Fond
dr. Pavel Tofan, în care se găsesc informații privitoare la participarea
lui Pletosu la Marea Adunare Națională de la Alba-Iulia.
31
Unde am folosit cu precădere fondul ASTRA al acestora în cadrul
cercetării noastre.
32
Atât fondul Protopopiatului Ortodox Bistrița, cât și alte fonduri
neorganizate din cadrul acesteia vor fi valorificate în cadrul lucrării de
față.
33
Unde am folosit atât documente provenind din Fondul
Protopopiatului Ortodox Român Bistrița, cât și din alte fonduri, unele
dintre ele neorganizate.
34
De unde am extras certificatul de naștere al protoiereului (de fapt, o
copie din anul 1908, ce îi va fi fost probabil necesară la dosarul de
pensionare). APORC, Fond neorganizat (Estras din Matricula
botezaților a comunei besearecei greco-orientale Chintelnic), nr.
75/1908.
35
Aceste documente ne-au fost puse la dispoziție prin amabilitatea
domnului Pavel Jarda, fiul compozitorului Tudor Jarda și strănepotul
părintelui (n.n).
36
Cum a fost manualul său de dogmatică sau Propedeutica filosofică.
Cf. Gregoriu Pletosu, Dogmatica Ortodoxă, Tiparul Tipografiei
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alături de rapoartele anuale ale „Astrei”, publicate în
revista Transilvania, unde el va fi pomenit constant, fiind
multă vreme președinte al secțiunii școlare a acesteia37.
Acestea vor fi prezentate și analizate critic,
extrăgându-se informațiile necesare din paginile lor și
combătându-se ipotezele greșite, acolo unde va fi cazul.
Ele vor fi, de asemenea, comparate cu alte cercetări
istoriografice (cu precădere dintre cele pe care le-am
pomenit), pentru ca acuratețea informației să fie un fapt
incontestabil și nu o simplă supoziție.
Un text pur istoric însă, oricât de bine ar fi el
conceput și oricât de noi ar fi informațiile pe care le
aduce el în elucidarea unei probleme, nu ar rămâne decât
o înșiruire de date, aridă unui cititor nespecialist și
destinată unui segment îngust de lectori, ori dorim ca
lucrarea de față să nu se plaseze doar între aceste tipare38.
Datorită acestui fapt, ea va restitui nu doar o simplă
imagine istorică a unui om care a plecat dintre noi, ci și
un profil spiritual al unei personalități insuficient
valorificată până acum.
Arhidiecesane in Sibiu, Năseud, 1893 (reeditată de curând ce către
părinții Ioan Pintea și Grigore Linul: Grigore Pletosu, Dogmatica
ortodoxă, ed. Ioan Pintea, Grigore Linul, Ed. Renașterea, ClujNapoca, 2013); Grigore Pletosu, Propedeutica filosofică pentru
învățământul secundar, Tiparul lui Carol Csallner în Bistrița, Năseud,
1899.
37
Cf. ***, „Consemnarea membrilor „Asociațiunii pentru literatura
română și cultura poporului român”. Starea de la 1 august 1905”,
Analele Asociatiunii pentru literatura romana și cultura poporului
român, IV, 1905, p. 113.
38
Pe de altă parte, documentul istoric nu este un scop în sine al
cercetării, ci doar un mijloc prin care se ajunge la un anume scop, în
ciuda faptului că astăzi, în istoriografia românească contemporană
foarte mulți cercetători susțin cu tărie acest lucru. Cf. Ovidiu Pecican,
Realități imaginate și ficțiuni adevărate în Evul Mediu românesc.
Studii despre imaginarul medieval (Mundus imaginalis, 5), Ed. Dacia,
Cluj-Napoca, 2002, p. 10.

În realizarea acestuia, vom avea în vedere și opere
ce țin de teologia spirituală, opere patristice39 sau
neopatristice, mai vechi40 sau mai noi41, care definesc
39

De exemplu: Clement Alexandrinul, Pedagogul (PSB, 4), trad. D.
Fecioru, EIBMBOR, București, 1982, p. 106-361; Sfântul Ioan Gură
de Aur, „Tratatul despre preoție și omilia rostită când a fost hirotonit
preot”, în Dumitru Fecioru (ed.), Despre preoție, trad. Dumitru
Fecioru, Ed. Sophia, București, 2004, p. 25-208; Sfântul Grigorie din
Nazianz, „Cuvânt de apărare despre fuga în Pont sau despre preoție”,
în Dumitru Fecioru (ed.), Despre preoție, trad. Dumitru Fecioru, Ed.
Sophia, București, 2004, p. 209-299; Sfântul Efrem Sirul, „Cuvânt
despre preoție”, în Dumitru Fecioru (ed.), Despre preoție, trad.
Dumitru Fecioru, Ed. Sophia, București, 2004, p. 209-306; Sfântul
Grigore de Nyssa, „Despre viața lui Moise” (PSB, 29), în Sfântul
Grigore de Nyssa, Scrieri – partea întâia, trad. Dumitru Stăniloae,
Ioan Buga, EIBMBOR, București, 1982, p. 21-113; Sfântul Grigore de
Nyssa, „Marele cuvânt catehetic sau despre învățământul religios”
(PSB, 30), în Sfântul Grigore de Nyssa, Scrieri exegetice, dogmaticopolemice și morale, trad. Teodor Bodogae, EIBMBOR, București,
1998, p. 283-346, de unde vom extrage fie informații referitoare la
profilul preotului, fie referitoare la cel al dascălului și vom vedea în ce
măsură Pletosu întrunește calitățile necesare unui preot sau dascăl
creștin ideal.
40
Precum: Toma de Kemphis, Urmarea lui Iisus Hristos, Ed. Artemis,
București, 2004 sau Hieroteos Vlachos, Persoana în tradiția ortodoxă,
trad. Paul Bălan, Ed. Bunavestire, Bacău, 2002.
41
Ca de exemplu: Andrei Andreicuț, Spovedanie și comuniune, Ed.
Episcopiei, Alba-Iulia, 1998 (care în cel de-al doilea capitol tratează
despre duhovnic, oferind o serie de trăsături generale ale acestuia, pe
care le vom avea în vedere în cadrul portretizării lui Grigore Pletosu,
când vom încerca să vedem în ce măsură el se încadrează sau nu în
aceste tipare); Andrei Andreicuț, Nevoințele desăvârșirii, spiritualitate
creștină, Renașterea, Cluj-Napoca, 2011 (unde vom avea în vedere
caracteristicile virtuților); Andrei Andreicuț, Repere de morală
creștină, Reîntregirea, Alba-Iulia, 2007; Andrei Andreicuț, Păstorul și
turma, Ed. Renașterea, Cluj-Napoca, 2011; Nicolae Mladin, Orest
Bucevschi, Constantin Pavel, Ioan Zăgrean, Teologia Morală
Ortodoxă, pentru facultățile de teologie, vol. 1 – „Morala Generală”,
Ed. Reîntregirea, Alba-Iulia, 2003; Nicolae Mladin, Studii de teologie
morală, Ed. și Tipografia Arhiepiscopiei, Sibiu, 1969; Idem, Ascetica
și mistica paulină, ed. Ioan Ică, Ed. Deisis, Sibiu, 1996; Idem,
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păstorul, preotul sau duhovnicul și oferă anumite
caracteristici generale ale acestuia, prin intermediul
cărora vom încerca valorificarea personajului nostru.
Lucrarea va fi așadar una ce va îmbina instrumentarul
metodologic al cercetării istorice, cu acribia și densitatea
lui, cu cel al domeniului spiritualității și va avea o
multiplă valență, pe de-o parte restituind imaginea lui
Pletosu și oferind informații noi privitoare la viața și
activitatea lui, iar pe de altă parte, aducând în fața
cititorului chipul unui dascăl și păstor model, ce și-a pus
amprenta asupra multor generații, a supraviețuit vreme de
mai multe decenii într-un mediu majoritar unit, înființând
prima parohie ortodoxă de după 1700 din Năsăud42, iar în
cea de-a doua parte a vieții sale, a fost primul protopop al

Prelegeri de mistică ortodoxă, ed. Nicolae Streza, Ed. Veritas, TârguMureș, 1996; Irineu Pop-Bistrițeanul, Chipul lui Hristos în viața
morală a creștinului, Renașterea, Cluj-Napoca, 2001; Teofan Mada,
Paternitatea duhovnicească după Sfinții Părinți, Ed. Agnos, Sibiu,
2007; Teofan Mada, Dialogul iubirii, Ed. Agnos, Sibiu, 2007; Teofan
Mada, Cuvinte de folos din apoftegmele părinților, Ed. Vremi, ClujNapoca, 2009; Teofan Mada, Teologie și spiritualitate în gândirea și
viața Sfinților Părinți, Ed. Vremi, Cluj-Napoca, 2009; Teofan Mada,
Biserica și harisma păstorului la Sfântul Vasile cel Mare, Ed. Vremi,
Cluj-Napoca, 2009; Dumitru Stăniloae, Ascetica și Mistica Ortodoxă,
vol. I, II, Ed. Deisis, Sibiu, 1993; Gheorghe Kapsanis, Îndumnezeirea,
scopul vieții omului, trad. Ștefan Nuțescu, Ed. Evanghelismos,
București, 2006, și altele (dar și de teologie pastorală, precum: Teofil
Tia, Elemente de Pastorală Misionară pentru o societate postideologică (Pastorală Misionară/Misiologie Pastorală, 3), Ed.
Reîntregirea, Alba-Iulia, 2003, sau de psiho-teologie, precum: Ioan
Bunea, Psihologia Rugăciunii, Ed. Limes, Cluj-Napoca, 2002, sau
Filoteu Faros, Dialogul în psihoterapia ortodoxă, Ed. Sophia,
București, 2010), de unde vom extrage informațiile ce țin de
trăsăturile portretului spiritual al părintelui profesor.
42
Ioan Seni, coord., Dicționarul culturii și civilizației populare al
județului Bistrița-Năsăud, p. 289.

Bistriței care a rezidat efectiv în cetate43, lăsând urmașilor
săi un sediu și o biserică nouă a acestuia44.
S-ar putea obiecta titlului prezența termenului
spiritual în locul celui de moral. Ce-i drept, cele două
sunt sinonime, ambele având legătură cu acel pachet „al
normelor de conviețuire, de comportare a oamenilor unii
față de alții și față de colectivitate”45, dar și cu relația
dintre om și divinitate. În ceea ce privește noțiunea de
portret, considerăm mai potrivit ca el să fie unul spiritual
și nu moral, cel dintâi termen înglobând, după părerea
noastră, o paletă mai amplă de sensuri și putând
surprinde, dincolo de comportamentele prin prisma căruia
ar fi putut fi caracterizat personajul nostru în primul caz,
și o serie de alte aspecte (comportamente altminteri
neutre din punct de vedere moral, care pot însă spune
ceva cu privire la portretul spiritual; de mare folos în
analiză va fi și felul în care se reflectă acțiunile lui asupra
celorlalți de-a lungul timpului, portretul spiritual
surprinzând și urmările acestora în caracterizarea lui).
43

Dana Văran, „Instituția protopopiatului ortodox al Bistriței
reflectată în documentele create”, Revista Bistriței, serie nouă, I, 2006,
p. 28; Alexandru Vidican, coord., Protopopiatul ortodox român
Bistrița monografie – album, Ed. Karuna, Bistrița, 2008, p. 10; Cf.
Nicolae Bocșan, Gabriel-Viorel Gârdan, Ioan-Vasile Leb, ed., Andrei
Șaguna – corespondența, vol. IV, Ed. Presa Universitară Clujeană,
Cluj-Napoca, 2011, p. 10.
44
Vasile George Rațiu, „Evocări”, p. 48; Ioan Bunea, „Preotul
profesor Grigore Pletosu”, p. 35.
45
Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”,
Dicționarul Explicativ al Limbii Române (DEX), Ediția a II-a, Ed.
Univers Enciclopedic, București, 1996, s.v. „morală”. Cf. Ibidem, s. v.
„spiritual”. Cf. Ștefan Iloaie, Morala creștină și etica postmodernă – o
întâlnire necesară, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca,
2009, p. 60; Grigorios I. Mantzaridis, Globalizare și universalitate –
himeră și adevăr, trad. Vasile Răducă, Ed. Bizantină, București, 2002,
p. 108; Marcel Gauchet, Ieșirea din religie, trad. Mona Antohi, Ed.
Humanitas, București, 2006, p. 88.
Iuliu-Marius Morariu

Lucrarea își dorește așadar să ofere cititorului un
profil spiritual al personajului cercetat, să-l inițieze atât în
cunoașterea actelor părintelui, cât și în cunoașterea
cugetului său46. Ea este una de pionierat, atât datorită
bazei documentare, cât și datorită simbiozei între istorie
și spiritualitate pe care o propune, și care este destul de
rar întâlnită în cercetările contemporane. În ceea ce
privește preocuparea noastră pentru acest subiect, trebuie
menționat faptul că ea reprezintă o continuare a unor
cercetări începute anterior și materializate parțial în
cadrul unor articole și studii publicate sau susținute la
diferite conferințe și simpozioane47, în cadrul cărora am
46

După sintagma arhimandritului Emilianos, care vorbea despre
necesitatea cunoașterii cugetului starețului pentru progresul în viața
duhovnicească. Emilianos Simonopetritul, Cuvânt despre ascultare și
priveghere (Tâlcuiri și cateheze, 4), trad. Agapie Corbu, Ed. Sfântul
Nectarie, Arad, 2009, p. 9.
47
Iuliu-Marius Morariu, „Protoiereul astrist Grigore Pletosu – cleric și
cărturar năsăudean”, Transilvania, XLI (CXLV), 3 (2013), p. 28-32;
Iuliu-Marius Morariu, „Activitatea pastoral-misionară și catehetică a
lui Grigore Pletosu la Gimnaziul Grăniceresc Năsăudean în perioada
1880-1900”, în Flavius Cristian Mărcău, Mihaela Ciorei, ȘtefanCristian Moșoi, coord., Zilele Cercetării Științifice Studențești din
Universitatea „Constantin Brâncuși” – Ediția a VI-a, Ed. Academica
Brâncuși, Târgu Jiu, 2013, p. 306-314; Iuliu-Marius Morariu, „Astra”
și preoții năsăudeni de la începutul secolului XX și până la Marea
Unire”, AS, Seria a III-a, 11 (2012), p. 173-183 (unde am evidențiat și
activitatea lui Grigore Pletosu, care în această perioadă a fost pentru o
vreme, președintele secțiunii școlare a „Astrei”); Iuliu-Marius
Morariu, „Activitatea național-bisericească a protoiereului Grigore
Pletosu”, Gaudeamus Alma Mater Crisiensis, Seria Științe SocioUmaniste, I, 1 (2013), p. 261-273, precum și unele simpozioane și
conferințe, unde am susținut următoarele referate: Activitatea
național-bisericească a protoiereului Grigore Pletosu, la „Conferința
națională a studenților și doctoranzilor în istorie”, Ediția XX,
Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba-Iulia, 15.11.2012; Activitatea
pastoral-misionară, didactică și catehetică a lui Grigore Pletosu la
Gimnaziul grăniceresc năsăudean în perioada 1880-1900, la
Simpozionul Internațional „Zilele Cercetării Științifice Studențești”

încercat să reliefăm complexitatea personalității marelui
părinte și dascăl. Nădăjduim ca, prin ajutorul lui
Dumnezeu și strădanii ulterioare, să aprofundăm și mai
mult acest subiect și, de ce nu, să materializăm eforturile
de restituire a memoriei protoiereului, într-un volum.
Până atunci însă, lucrarea de față va constitui ea
însăși o încununare a unor cercetări realizate cu multă
pasiune și mânate de dorința de a reliefa profilul spiritual
al unui mare preot și cărturar.
Ea va debuta printr-o prezentare bio-bibliografică a
sa, în cadrul căreia va fi evidențiat pe scurt traseul vieții
protoiereului. Va fi prezentată aici activitatea sa în cadrul
Gimnaziului Grăniceresc Năsăudean, unde a fost profesor
de religie, limba română, cântare bisericească, filosofie48,
limba maghiară, limba greacă și limba latină49, în cadrul
din Universitatea „Constantin Brâncuși”, Târgu Jiu, 26-28.04.2013
(unde am obținut premiul I la această manifestare științifică), IuliuMarius Morariu, ,,Vocația de pedagog a preotului și profesorului
năsăudean Grigore Pletosu (1848-1934)”, în Bivol Teodor, coord.,
Simpozionul International „Universul Științelor”, Ediția a IV-a, Iași,
2013, p. 145-153 (la simpozionul cu același nume, desfășurat la
Universitatea din Iași, unde de asemenea am obținut premiul I). Cf.
Iuliu-Marius Morariu, Stări, momente și personalități ale Ortodoxiei
transilvane. Pasaje insuficient reliefate istoriografic, Ed. Academica
Brâncuși, Târgu Jiu, 2013, p. 126-153.
48
Unde părintele va întocmi și un manual: Grigore Pletosu,
Propedeutica filosofică pentru învățământul secundar (citat mai sus).
Multă vreme acesta va circula în manuscris printre elevi, după cum el
însuși arată într-unul dintre rapoartele către mai marii săi. A se vedea
în acest sens: ANDJBN, Fond Liceul „George Coșbuc” Năsăud,
dosar 71/1871-1926, f. 98. La rândul lui, acest manual va cuprinde, pe
lângă filosofii antici, și texte din filosofii și sfinții creștini, ce vor fi
lecturate și analizate de către elevii gimnaziului. Abundente în texte
patristice vor fi fost cu siguranță și textele analizate de dânsul și elevii
săi în cadrul orelor de limbi clasice (n.n.).
49
ANDJBN, Fond Liceul „George Coșbuc” Năsăud, dosar 71/18711926, f. 98; ANDJBN, Fond Administrația fondurilor grănicerești
năsăudene, dosar 2592/1877-1910, f. 10; ***, Programa a XI-a a
Gimnasiului superiore rom. gr.-cat. din Năseudu, publicata la finea
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Consistoriilor de la Sibiu și Cluj, în cadrul „Astrei”50 și în
cadrul protopopiatului Bistrița. De asemenea, va fi
prezentată activitatea sa publicistică, materializată atât în
volumele cărora le-a fost autor51 sau coautor52, cât și în
materialele publicate de-a lungul vremii în reviste precum
Telegraful Român53, Revista Teologică54, Școala
Română, Gheorghe Lazăr (Bârlad)55, Transilvania56,
Gazeta
Bistriții
sau
Rapoartele
Gimnaziului

anului scolastecu 1879-1880, Tipografia lui J.E. Filsch, Bistrița, 1880,
p. 18. Cf. Iuliu-Marius Morariu, „Ora de religie ortodoxă în Gimnaziul
grăniceresc năsăudean între anii 1880-1900”, Pisanii Sângeorzene, II,
8 (2013), p. 26.
50
Pe care am prezentat-o mai pe larg la conferința națională
„Consemnări despre trecut. Imagine şi societate de-a lungul
timpului”, Ediţia a IV-a, desfășurată la Centrul de Studiere a
Populației din Cluj-Napoca, în perioada 04-05.04.2014, și care se
găsește în curs de publicare în volumul de lucrări al acestui eveniment
(n.n.).
51
Gregoriu Pletosu, Dogmatica Ortodoxă; Idem, Propedeutica
filosofică pentru învățământul secundar.
52
Gregoriu Pletosu, Ion Gheție, Retorica și carte de cetire pentru
clasa a VI-a gimnasială, Tipografia lui Carol Csallner, Bistrița, 1904.
53
Vezi nota 3.
54
A se vedea notele subsidiare 27, 28, 29 din cadrul lucrării, în cadrul
cărora sunt prezentate titlurile materialelor publicate de Pletosu în
această revistă.
55
Gregoriu Pletosu, „Cântul în învățământul educativ”, Gheorghe
Lazăr, I (1888), p. 272-279; Gregoriu Pletosu, „Psichologia
învețământului”, Gheorghe Lazăr, II (1888-1889), p. 193-211.
56
Gregoriu Pletosu, „Ionel. Educațiunea unui bun copil. Carte pentru
părinți și alți educatori. Principiile morale și crestinesci de care trebue
să se conducă părinții în educațiunea copiilor lor – de V. Gr.
Borgovanu, profesor de filosofie și pedagogie. Bucuresci – Gherla,
1901”, Transilvania, XXXIII, 5, (1902), p. 166-172; Gregoriu Pletosu,
„Propunere pentru „Cartea tinerimei adulte din poporul agricultor”, în
Analele Asociațiunii pentru literatura română și cultura poporului
român, 5 (1905), p. 250-254; Gregoriu Pletosu, „Retorica și carte de
cetire pentru clasa a VI-a gimnasială”, Transilvania, XXVII, 6 (1896),
p. 189-190.

Năsăudean57. În cadrul prezentării vor fi valorificate
deopotrivă informații rezultate din cercetarea unor
izvoare edite sau inedite, din evocări mai vechi sau mai
noi, sau din alte materiale istoriografice.
Va urma apoi un capitol intitulat Profilul spiritual
al lui Grigore Pletosu reflectat în activitatea sa ca
profesor la Gimnaziul grăniceresc năsăudean (18781909), în cadrul căruia vom analiza activitatea sa în
calitate de catehet pentru religia-greco-orientală, între
anii 1878-188158 (el fiind de altfel primul catehet ce va
activa permanent aici după cum își dorea Andrei Șaguna
încă de la înființarea Preparandiei de aici59), dar și
activitatea sa ca dascăl de limba română, filosofie, limbi
clasice și cântare bisericească (uneori și limba maghiară),
57

Gregoriu Pletosu, „Educatiunea si instrucțiunea in gimnasiu”, în
***, Reportulu alu XIII-lea despre Gimnasiulu superiore grecocatolicu romanescu din Naseudu, dimpreuna cu unele date statistece,
pre anulu scolastecu 1881/2, Tipografia Teodoru Botschar, Bistritia,
1882, p. III-XXV; Gregoriu Pletosu, „Educațiunea si instrucțiunea in
gimnasiu”, în ***, Reportulu alu XIV-lea despre Gimnasiulu
superiore greco-catolicu romanescu din Naseudu, dimpreuna cu unele
date statistece, pre anulu scolastecu 1882/3, Tipografia Teodoru
Botschar, Bistritia, 1883, p. 3-47; Gregoriu Pletosu, „Educatiunea si
instrucțiunea in gimnasiu”, în ***, Reportulu alu XV-lea despre
Gimnasiulu superiore greco-catolicu romanescu din Naseudu, pre
anulu scolastecu 1883/4, Imprimeria „Aurora”, Gherla, 1884, p. 3-31;
Gregoriu Pletosu, „Educatiunea si instructiunea in gimnasiu”, în ***,
Reportulu alu XVII-lea despre Gimnasiulu superiore greco-catolicu
romanescu din Naseudu, pre anulu scolastecu 1885/6, Imprimeria
„Aurora”, Gherla, 1886, p. 3-29.
58
ANDJBN, Fond Administrația fondurilor grănicerești năsăudene,
dosar 2592/1877-1910, f. 23.
59
Ocazie cu care, la 29 octombrie 1849, îi va scrie protopopului
Terente Bogat, cerându-i să se deplaseze la Năsăud cel puțin de două
ori pe săptămână în vederea catehizării tinerilor ortodocși, amenințați
acolo de pericolul uniat. ANDJBN, Fond protopopiatul ortodox
Bistrița, dosar 240/1849, f. 4. Ulterior, tot el îi va recomanda și o parte
dintre tinerii de aici, cerându-i să se ocupe de educația lor religioasă.
Ibidem, dosar 242/1849, f. 7.
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sau cea desfășurată în cadrul societății de lectură Virtus
Romana Rediviva a școlii, unde formația de teolog se va
vădi la aproape fiecare intervenție a sa și unde a călăuzit
destinele unor tineri ce vor deveni apoi nume mari ale
românismului precum George Coșbuc, Miron Cristea sau
Nicolae Bălan60.
Un alt capitol va analiza activitatea lui ca protopop
al Bistriței, desfășurată între anii 1909-1932, scoțând în
evidență portretul său de părinte și păstor al comunității
de aici, dar și calitățile sale de natură administrativă ce-i
întregesc portretul spiritual.
Vor urma apoi concluziile, în cadrul cărora,
elementele portretului său, deja cristalizat, vor fi
recapitulate
și
sedimentate,
reliefându-se
atât
complexitatea sa, cât și profesionalismul său și calitatea
sa umană și argumentându-se de ce el se încadrează în
tiparele unui preot și duhovnic ortodox și român61 și ale
unui dascăl de un comportament și de o ținută exemplară,
care-l definesc drept un bun slujitor al lui Hristos.
Capitolele vor conține de asemenea și mici
subunități cu rol isagogic, în cadrul cărora se vor defini
tipologiile mari în cadrul cărora se încadrează personajul
nostru și vor fi prezentate caracteristicile lor definitorii.
De asemenea, activitatea desfășurată în cadrul instituției
cu profunde rădăcini eclesiastice, întemeiată de cei doi
mari capi ai Bisericilor istorice ardelene62 care-și
60

Andrei Andreicuț, „Clerici de ieri și de azi cu o cultură integrală”, în
Ioan Pintea, Grigore Linul, Grigore Pletosu, Dogmatica ortodoxă, Ed.
Renașterea, Cluj-Napoca, 2013, p. 5-6.
61
Așa cum sunt și cei evidențiați de Nicolae Popescu și de Nicolae
Iorga în volumele lor de istorie bisericească și de evocări. Cf. Niculae
M. Popescu, Preoți de mir adormiți în Domnul, Christiana, București,
2002; Nicolae Iorga, Sate și preoți din Ardeal (Transilvania, 4), Ed.
Saeculum I.O., București, 2007.
62
***, Actele privitore la Urdirea si infiintiarea Asociatiunei
Transilvane pentru literatura romana, si cultura poporului romanu,

propunea să contribuie la propășirea spirituală și culturală
a românilor transilvăneni63, „Astra”, sau activitatea lui
administrativă, desfășurată în cadrul consistoriului
mitropolitan sau a celui eparhial, vor fi prezentate acolo
unde se încadrează din punct de vedere cronologic,
extrăgându-se din acțiunile părintelui elemente necesare
în construcția portretului său spiritual.
Întrucât aparatul critic va fi unul destul de
consistent, am purces de asemenea la simplificarea lui
prin folosirea unor prescurtări în ceea ce privește
denumirea instituțiilor depozitare de material arhivistic, a
unor colecții, a titlurilor periodicelor de specialitate pe
care le-am folosit, sau chiar a unor termeni, în scopul
ușurării lecturii. Denumirea lor se va regăsi astfel in
extenso în lista de prescurtări și abrevieri ce precede
lucrarea, în timp ce, în subsidiarul paginii și în lista
bibliografică de la final, se va folosi formula prescurtată.
Nădăjduim că lucrarea va deveni un instrument util
celor ce vor dori să afle mai multe despre felul în care
spiritualitatea ortodoxă și-a făcut simțită prezența prin
viața și activitatea lui Grigore Pletosu în zona Năsăudului
și a Bistriței, că ea va aduce lumină în privința unor
chestiuni nelămurite sau insuficient elucidate până acum
cu privire la el și că va constitui o bază pentru cercetările
ulterioare afierosite acestei teme sau unora asemănătoare.
Dat fiind faptul că orice astfel de demers se
întemeiază pe multe osteneli, că datorită dificultății lui,
Tipografia Diecesana, Sibiiu, 1862, p. 25. Cf. Antonie Plămădeală,
„Transilvania – 125 de ani, darul Asociațiunii către poporul român”,
în vol. De la Filotei al Buzăului la Nicolae Bălcescu și Andrei
Șaguna, Tiparul Tipografiei Eparhiale, Sibiu, 1997, p. 179; Valer
Moga, „Astra” și societatea (1918-1930), Ed. Presa Universitară
Clujeană, Cluj-Napoca, 2003, p. 516.
63
***, Enciclopedia Universală Britannica, vol. 1, Ed. Litera,
București, 2010, p. 328. Cf. Dragoș Ștefan Petrescu, „Premisele
înființării „Astrei”, Revista Română, XVII, 3 (2011), p. 3.
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dar și pentru a se evita eventualele erori, rolul
îndrumătorului este unul deosebit de important, nu dorim
să încheiem fără a mulțumi coordonatorului nostru,
Înaltpreasfințitul părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei
Andreicuț, care, în ciuda multiplelor sarcini de serviciu
care-i ocupă până și timpul liber, a găsit câteva crâmpeie
de vreme spre a arunca o privire asupra acestui demers,
de a oferi sfaturi, îndrumări și sugestii deosebit de utile în
vederea îmbunătățirii și a aducerii lui în forma în care
este astăzi.

Viața
Înainte de a ne avânta în analiza propusă, socotim
necesară o scurtă prezentare a vieții și a activității
personalității cercetate. Ea va fi utilă atât celor
nefamiliarizați cu viața și activitatea părintelui profesor
Grigore Pletosu, cât și celor care au deja o serie de
cunoștințe despre el, dar doresc să le actualizeze sau să le
îmbogățească cu informații noi.
Dascălul și, mai apoi, părintele și protoiereul
năsăudean de mai târziu s-a născut în data de 9 iunie a
anului 1848, în familia credincioșilor ortodocși Teodor și
Nastasia, în localitatea Chintelnic din comitatul SolnocDăbâca1 și a fost botezat de către preotul Basiliu (Vasile)
Sigmirean în data de 24 iunie a aceluiași an, avându-i ca
nași de botez pe credincioșii Pop Dimitrie și Varvara2.
Copilăria și evoluția lui până la dobândirea
statutului de elev al Gimnaziului Grăniceresc Năsăudean,
în anul 1863, deci mai bine de două decenii, sunt o enigmă
pentru cercetători, care nu pot să explice nici felul în care
un tânăr provenind dintr-un alt județ a ajuns elev la o
școală la care studiau exclusiv copii proveniți din satele
1

APORC, Fond neorganizat (Estras din Matricula botezaților a
comunei besearecei greco-orientale Chintelnic), nr. 75/1908. Cf.
Teodor Tanco, „Grigore Pletosu, primul critic literar al lui George
Coșbuc”, p. 247; Ioan Seni, coord., Dicționarul culturii și civilizației
populare al județului Bistrița-Năsăud, p. 289.
2
Ibidem, p. 289.

care formau Districtul Grăniceresc Năsăudean, preferând
să ocolească acest subiect. Credem însă că un document
descoperit de curând în Arhivele Statului de la Bistrița ar
putea lămuri cel puțin parțial problema. Este vorba despre
o scrisoare a juristului local Nicolae Pop3, adresată
direcțiunii Gimnaziului în data de 25 aprilie 1871, când
subiectul nostru era deja elev în an terminal. Deși este
vorba despre un document care încearcă să-l denigreze și
care, după toate probabilitățile, nu conținea informații întru
totul veridice4, el este important pentru cercetarea noastră
pentru faptul că oferă o serie de informații cu privire la
soarta lui și la felul în care a ajuns la Năsăud. Între altele,
acuzatorul spune:
„... fiind orfan, l-am ținut și nutrit din masa mea și a
părinților mei de când a venit în clasa I normală la
Naseudu, până înainte cu 3 ani...”5
Așadar, tânărul Grigore a rămas orfan de părinți la o
vârstă destul de timpurie și, prin cine știe ce concurs de
împrejurări (se prea poate ca originile tatălui său sau ale
3

Din mărturiile lui Vasile Gr. Borgovanu, care a terminat cu un an
după Pletosu Gimnaziul, aflăm că într-o vreme avuseseră un profesor
de științe naturale cu acest nume. Acesta fusese schimbat la scurt timp
din cauza faptului că era slab pregătit (Vasile. Gr. Borgovan, Amintiri
din copilărie (1859-1873), Brașov, 1907, p. 146; cf. Gheorghe
Neamțu, Vasile Gr. Borgovan, Ed. Didactică și Pedagogică, București,
1972, p. 23). Se prea poate ca acesta să fie și reclamantul. Postura de
profesor al primei promoții a școlii i-ar fi putut permite să îl ajute pe
personajul nostru și să-l întrețină la școală, iar, după eliberarea din
funcție, ura l-ar fi putut face să discrediteze instituția și pe elevii ei.
Asta ar putea explica și faptul că directoratul nu a luat nicio măsură cu
privire la sesizarea făcută de el (n.n.).
4
Altminteri direcțiunea s-ar fi sesizat și l-ar fi sancționat drastic pe
tânărul elev, probabil cu exmatricularea, dată fiind gravitatea
acuzațiilor, însă nu se păstrează nicio dovadă care să ateste că s-ar fi
găsit probe în sprijinul afirmațiilor lui Nicolae Pop sau care să
certifice aplicarea vreunei pedepse subiectului nostru (n.n.).
5
ANDJBN, Fond Liceul „George Coșbuc” Năsăud, dosar 71/18711926, f. 1.
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mamei sale să fi fost aici), a ajuns în grija acestui Nicolae
Pop, la care a rămas în gazdă vreme de 5 ani, între anii
1863-18696. Deși fără părinți și sărac, tânărul nostru nu șia pierdut simțul realității și a conștientizat că, pentru a
reuși în viață, studiul i-ar fi fost de mare folos. Așa se face
că, în anul 1863 s-a înscris la Gimnaziul Grăniceresc
Năsăudean7, fiind admis al doilea în cadrul primei
promoții de elevi a acestei prestigioase școli8. Aici, cu
ocazia inaugurării acestei instituții, el va rosti pentru prima
dată în viața lui9, în numele celor 39 de elevi, o cuvântare
în care va mulțumi fondatorilor acelei minunate instituții
școlare10. Cum a ajuns însă Pletosu, care nu provenea din
satele grănicerești, să studieze la această școală, este o
chestiune încă neelucidată, căreia documentele pe care leam cercetat până acum nu-i pot oferi un răspuns11.
6

Cf. Ibidem, f. 1-2.
Teodor Tanco, „Grigore Pletosu, primul critic literar al lui George
Coșbuc”, p. 247.
8
Virgil Șotropa, Nicolae Drăganu, Istoria școalelor năsăudene,
Năsăud, 1913, p. 344. Cu privire la instituțiile de învățământ ale zonei,
istoricul Nicolae Albu spunea: „Nu este regiune sau județ în țara
noastră care s-ar putea compara în organizarea și funcționarea școlilor
românești din trecut cu „Țara Năsăudului”. Nicolae Albu, Istoria
școlilor românești din Transilvania între 1800-1867, Ed. Didactică și
Pedagogică, București, 1971, p. 147.
9
Probabil și datorită faptului că era cel mai în vârstă dintre elevii
primei promoții a Gimnaziului Năsăudean, dar nu numai (n.n.).
10
Teodor Tanco, „Grigore Pletosu, primul critic literar al lui George
Coșbuc”, p. 247; Ioan Seni, coord., op. cit., p. 289. Cf. Teodor Tanco,
„Pavel Beșia regăsindu-și vocația”, în vol. Virtus Romana Rediviva,
vol. 3 – „Rădăcini adânci”, Editat de Comitetul de cultură și educație
socialistă al județului Bistrița-Năsăud, Bistrița, 1977, p. 216 și
ANDJBN, Fond Liceul „George Coșbuc”, dosar 1, f. 3.
11
De altfel, pe întreaga durată a studiilor, el nu figurează între elevii
bursieri care erau fii de grăniceri, ci este nominalizat pe o listă
separată, alături de alte trei sau patru persoane, care beneficiau de
„vreun stipendiu publicu ori privatu”, cuantumul bursei fiind însă
același ca la ceilalți elevi. ANDJBN, Fond Liceul „George Coșbuc”
Năsăud, dosar nr. 3/1869-1870, f. 1; Ibidem, dosar 3/1870-1871, f. 2.
7

Ulterior, pe durata celor opt ani de studiu, pe care îi
va absolvi în 4 iulie 1871, primind distincția maturus cum
laude12, se va număra între elevii premianți13, clasându-se
mereu al doilea în ierarhia clasei, după Ioan Ciocan14.
Asemenea altor colegi ai săi, nu se va mulțumi însă doar
cu ceea ce îi va oferi școala și va studia în particular.
Ulterior, simțind însă nevoia să împărtășească cu colegii
Fundația care îl stipendia pe Pletosu, numită în rapoarte „fundațiunea
ighiniană greco-orientale” (***, A doua Programa de la Gimnasiulu
publicu superiore romanescu gr. catolicu de in Naseudu. Pre anulu
scolastecu 1870/71, Tipografia lui J.E. Filtsch, Bistrița, 1871, p. 52),
nu este însă una cunoscută, pe care să o putem identifica și analiza pe
baza celorlalte activități ale ei (n.n.).
12
ANDJBN, Fond Liceul „George Coșbuc” Năsăud, dosar 5/1871, f.
16. Cf. Aurelia Dan, „Perioada 1863- 1918”, în Alexandru Dorel Coc,
(ed.), Monografia Colegiului Național „George Coșbuc” din Năsăud
la 150 de ani de istorie (1863-2013), Ed. Napoca Star, Cluj-Napoca,
2013, p. 47; Virgil Șotropa, Nicolae Drăganu, Istoria școalelor
năsăudene, p. 373.
13
Având cu precădere calificative precum cu laudă, sau foarte
mulțumitoriu, care erau cele mai mari în ierarhia de examinare. Cf.
***, Reportu anuale despre Gimnasiulu romanu greco-catholicu dein
Naseudu pentru anulu scolastecu 1866/7, Tipografia Diocesei grecocatholice, Gherla 1867, p. 5; ***, Reportulu anuale despre gimnasiulu
romanu greco-catholicu dein Năseudu. Pentru anulu scolastecu
1867/8, Tipografia lui J.E. Filtsch, Bistrița, 1868, p. 10; ***, Reportu
anuale despre gimnasiulu romanu greco-catholicu dein Năseudu
pentru anulu scolastecu 1868/9, Tipografia diocesei greco-catholice,
Gherla, 1869, p. 10; ***, Programa dela Gimnasiulu romanescu gr.
catholecu de in Naseudu. Pre anulu scolastecu 1869/70, Tipografia lui
J.E. Filtsch, Bistrița, 1870, p. 34; ***, A doua Programa de la
Gimnasiulu publicu superiore romanescu gr. catolicu de in Naseudu.
Pre anulu scolastecu 1870/71, p. 52.
14
Care va ajunge apoi director al Gimnaziului năsăudean, profesor de
limba română la Universitatea din Budapesta și membru în
Parlamentul maghiar. Cf. Ovidiu-Emil Iudean, Deputați
guvernamentali români în Parlamentul de la Budapesta (sfârșitul
secolului al XIX-lea, începtutul secolului XX), teză de doctorat (mss.),
Cluj-Napoca, 2012, p. 54-57; ***, „Ioan Ciocan la 90 de ani de la
trecerea sa în neființă”, Răsunetul, 4012 (2005), p. 9.
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săi cunoștințele dobândite și să se consulte cu ei, va
solicita, alături de unii dintre ei, înființarea unei societăți
de lectură a școlii15. Cererea lor va fi avizată favorabil de
către cei din conducerea școlii, astfel luând naștere
societatea de lectură „Virtus Romana Rediviva”, unde de-a
lungul vremii își vor expune operele personalități de prim
rang ale culturii și literaturii române precum George
Coșbuc16 sau Miron Cristea, și care va avea și o revistă,
intitulată Musa Someșană17, în care o selecție din cele mai
bune lucrări prezentate aici vor fi publicate18.
15

Iată textul cererii lor cu privire la înființarea Societății de lectură
„Virtus Romana Rediviva a Gimnaziului:
„Prea stimat corp profesoral!
Junimea studioasă din Gimnaziul românesc gr.-cat. din loco
(localitate, n.n.), fiind mișcată de simțul pentru înaintarea în cultură și
știință își ia libertatea de a ruga pe Stimatul corp profesoral ca să
binevoiască a le aplacida (aproba n.n.) întemeierea unei societăți de
lectură.
Năseud, 11 septembrie 1868, Cu distinsă considerațiune,
Ioan Ciocan, Gregoriu Pletosu”….
ANDJBN, Fond „Virtus Romana Rediviva”, dosar nr. 1/1868, f. 1; Cf.
Traian Pavelea, Năsăudul, repere istorice și culturale, p. 142.
Acesteia, conform spuselor scriitorului Teodor Tanco, i se vor
deschide oficial porțile abia la 14 ianuarie 1870; Teodor Tanco,
„Grigore Pletosu, primul critic al poeziei lui Coșbuc”, p. 247. Cf.
ANDJBN, Fond Liceul „George Coșbuc” Năsăud, dosar 7/1870, f.
12. Aici el va activa atât ca elev cât și ca profesor, după finalizarea
studiilor. Septimiu Pop, „Din istoricul învățământului în județul
Bistrița-Năsăud”, File de Istorie, 1 (1971), p. 215.
16
Cel dintâi debutând aici (ANDJBN, Fond Virtus Romana Rediviva,
dosar. nr. 3/1881, f. 1-2), fiind premiat pentru creațiile sale de către
membrii ei și de către sponsorii lor (Alexandru Chira, „George
Coșbuc elev al Gimnaziului grăniceresc din Năsăud”, Muza Someșană
– Revista Societății literar-științifice „Virtus Romana Rediviva”, I
(CIV), 1 (1978), p. 41) și devenind apoi vicpreședinte al acesteia, în
anul școlar 1882-1883 (Ibidem, p. 42), și președintele ei, în anul școlar
următor (ANDJBN, Fond Virtus Romana Rediviva, dosar. nr.
77/1880-1891, f. 72-75).
17
Teodor Tanco, „Musa Someșană”, în vol. Virtus Romana Rediviva,
vol. II – „Urme peste veacuri”, Ed. Comitetului de cultură și educație

În cadrul acestei societăți, Pletosu va fi foarte activ,
susținând adesea referate sau comunicări care, în marea lor
majoritate, aveau ca temă elemente de teologie sau de
filosofie. De exemplu, la serbările organizate în luna
martie a anului 1871, când tânărul nostru se pregătea să
părăsească liceul și să-și îndrepte pașii spre o altă instituție
de studii, el va susține un referat intitulat „Despre știință și
foloasele ei”, aceasta reprezentând al cincilea dintre cele
11 momente ele evenimentului19.
După finalizarea studiilor năsăudene (unde va fi al
doilea clasat între absolvenți, după cum am specificat
deja20), va studia la Seminarul Andreian din Sibiu21, unde,
ca și la Năsăud, va participa la înființarea societății de
lectură „Andrei Șaguna” din localitate, susținând, la
ședința festivă de inaugurare a acesteia, referatul intitulat
Limba națională 22.

socialistă al județului Bistrița-Năsăud, Bistrița, 1974, p. 25; Traian
Pavelea, Năsăudul, repere istorice și culturale, p. 146-147.
18
De asemenea, trebuie menționat faptul că această instituție deținea
în acea vreme o bibliotecă foarte bogată, constând din câteva sute de
cărți, care o completa pe cea a școlii, ajunsă în anul 1889, la 3.404
volume. Cf. Ion Mușlea, Contribuțiuni la cunoașterea bibliotecilor
românești ale orașelor din Transilvania (până la Unire), Tipografia
„Cartea Românească”, Cluj, 1935, p. 35.
19
Pentru programul întregii manifestări, a se vedea: Iuliu Moisil,
„Amintiri din viața de liceu”, AS, 26 (1939), p. 20-21.
20
Teodor Tanco, „Grigore Pletosu, primul critic literar al lui George
Coșbuc”, p. 247.
21
Ioan Seni, coord., Dicționarul culturii și civilizației populare al
județului Bistrița-Năsăud, p. 289; Ioan Bunea, „Preotul profesor
Grigore Pletosu”, p. 34.
22
Ilarion Pușcariu, „Un episod din vieața societății seminariale
„Andreiu Șaguna in Sibiu”, RT, III, 9-10 (1909), p. 392. De altfel, se
pare că înființarea unei societăți de lectură în cadrul instituțiilor
românești de învățământ ale vremii era o adevărată modă. Cf. Pavel
Vesa, Învățământul teologic de la Arad (1822-1948), Ed. Episcopiei
Devei și Hunedoarei, Deva, 2013, p. 293-307.
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La finalizarea studiilor de aici, își va îndrepta apoi
pașii înspre prestigioasa Universitate de la Leipzig (sau
Lipsca, cum i se spunea în limbaj popular), unde, între anii
1874-1876, va studia filologia23, fiind unul dintre cei trei
năsăudeni care vor studia la această prestigioasă instituție
în perioada 1861-191824. Nu va finaliza însă cursurile aici
și, cel mai probabil în baza mobilității universitare de care
se bucurau studenții imperiului în această perioadă (celebra
,,peregrinatio academica”25), se va transfera la
Universitatea din Budapesta, unde va finaliza, după câte se
pare, studiile26. Aici, el va fi unul dintre cei 12 absolvenți
23

Ioan Seni, coord., Dicționarul culturii și civilizației populare al
județului Bistrița-Năsăud, p. 289.
24
Aurelia Dan, Școlile grănicerești năsăudene (1851-1918), p. 437;
Cornel Sigmirean, Istoria formării intelectualității românești din
Transilvania și Banat în epoca modernă, p. 430; Cf. D.C. Amzăr,
„Studenți români la universitatea din Leipzig”, p. 33.
25
Horațiu Bodale, Studenți și intelectuali români în Italia (18601918), mss. – teză de doctorat, Cluj-Napoca, 2007, p. 7, 8, 61 et
passim. Aici, asemenea altor tineri de vârsta lui, va lua contact cu
ideile naționale. Cf. Nicolae Szabo, „Românii transilvăneni la
universitățile europene în secolul XVIII și prima jumătate a secolului
XIX”, în Lucian Nastasă (ed.), Studii istorice româno-ungare
(Biblioteca Historiae Universalis, 2), Fundația Academică A.D.
Xenopol, Iași, 1999, p. 153; A nu se confunda cu sintagma de
nomadism, care presupunea trecerea unor studenți prin diferite tipuri
de învățământ superior, practică des întâlnită și ea în acea perioadă.
Cf. Claude Weil, „Migrations etudiantes et nomadisme institutionell”,
în Natalia Tikhonov, Victor Karady (ed.), Academic Migrations. Elite
Formation and Modernisation of Nation States in Europe (second part
of 19th century, 1939), Ceu Pasts Inc., Budapesta, 2005, p. 178-182;
Lucian Năstasă, Itinerarii spre lumea savantă. Tineri din spațiul
românesc la studii în străinătate (1864-1944), Ed. Limes, ClujNapoca, 2006, p. 221.
26
***, „Egyetemi Hallgatok”, în A Budapesti kiraly magyar
tudomany-egyetem almanachja MDCCCLXVII – LXXVIII-rol,
Nyomatott a magyar kiraly egyetemi konyvnyomadaban, Budapest,
1878, p. 80 (aici figurează ca student doar în primul semestru al anului
universitar 1877-1878, iar în volumele anterioare numele lui nu mai
apare, de unde deducem că a stat la Budapesta doar un an).

români ai universității în perioada pomenită adineauri27 și
se va număra între cei nouă năsăudeni care au studiat în
această perioadă la două universități ale Imperiului28.
Odată finalizate studiile, se va întoarce la Năsăud,
unde va candida pentru un post de „catehet pentru religia
orientală”29, fiind clasat primul între concurenți, fapt
pentru care a fost ulterior aprobat în acest post de către
conducerea Fondurilor Grănicerești30. Trei ani mai târziu,
va deveni titular al acestei instituții31, predând, pe lângă
religie și limba română, cântarea bisericească, limbi
clasice, filosofie sau limba maghiară, vreme de aproape
trei decenii. Deși statutul lui se va schimba, de-a lungul
timpului32, prezența sa va fi una constantă între cadrele de
27

Aurelia Dan, Școlile grănicerești năsăudene (1851-1918), p. 435;
Cornel Sigmirean, Istoria formării intelectualității românești din
Transilvania și Banat în epoca modernă, p. 430; Cf. Cornel
Sigmirean, „Universitatea din Budapesta și formarea intelectualității
românești transilvănene”, în Lucian Năstasă (ed.), Studii istorice
româno-ungare (Biblioteca Historiae Universalis, 2), Fundația
Academică A.D. Xenopol, Iași, 1999, p. 173.
28
Lazăr Ureche, Fondurile grănicerești năsăudene (1851-1918), p.
150; Cf. Lucian Năstasă, Itinerarii spre lumea savantă. Tineri din
spațiul românesc la studii în străinătate (1864-1944), p. 273-274;
Cornel Sigmirean, „Fond et fondations du subsides pour le etudiants
romains de Transylvanie a l’epoque moderne”, Colloquia. Journal of
Central European History, III-IV, 1-2 (1996-1997), p. 184-202.
29
Fiind recomandat comisiei examinatoare de către preotul Grigore
Marica, după cum reiese din documentele anterioare concursului.
ANDJBN, Fond Administrația fondurilor grănicerești năsăudene,
dosar 2592/1877-1910, f. 14
30
Ibidem, f. 25; Cf. Ibidem, f. 23, unde se păstrează jurământul depus
de el cu ocazia numirii în funcție. Cf. Iuliu-Marius Morariu,
„Activitatea pastoral-misionară și catehetică a lui Grigore Pletosu la
Gimnaziul Grăniceresc Năsăudean în perioada 1880-1900”, p. 308.
31
ANDJBN, Fond Liceul „George Coșbuc” Năsăud, dosar 71/18711926, f. 98; Cf. ANDJBN, Fond Administrația fondurilor grănicerești
năsăudene, dosar 2592/1877-1910, f. 10.
32
Astfel, dacă în 1878 el era profesor suplinitor, în 1881 îl vom regăsi
ca profesor diplomatu (***, „Sciri scolastece de la gimnasiu”, în ***,
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nădejde ale acestei instituții până la pensionarea sa,
survenită în anul 1909.
Numărul orelor lui va varia între 16 și 18 pe
săptămână33, patru fiind de religie (din două clase va forma
Raportul al XII-lea despre Gimnasiulu superioru greco-catolicu
românescu din Năseudu, dimpreună cu unele date statistice, Tipografia
lui Teodoru Bostchan, Bistrița, 1881, p. 4-5), având 22 ore pe
săptămână, iar la cumpăna dintre secole, titulatura lui va fi aceea de
profesor ordinar definitiv, diplomat pentru filosofia și limba română,
având în total 23 de ore pe săptămână (Ion Gheție (ed.), Raportul al
XXXVIII despre gimnasiul superior fundațional din Năseud pentru anul
școlastic 1900/1, Tipografia Carol Csallner, Bistrița, 1901, p. 15) și fiind
și ordinariul (dirigintele) clasei a opta (Ibidem, p. 35). Mai apoi, în anul
următor, îl regăsim pe poziția a șasea între profesorii Gimnaziului, cu
același statut și cu 19 ore pe săptămână (Ion Gheție (ed.), Raportul al
XXXIX-lea despre gimnasiul superior fundațional din Năseud, pentru
anul școlastic 1901-1902, Tipografia Carol Csallner, Bistrița, 1902, p.
76), pentru ca în anul 1903 (Ion Gheție (ed.), Raportul al XL-lea despre
gimnasiul superior fundațional din Năseud, pentru anul școlastic 19021903, Tipografia Carol Csallner, Bistrița, 1903, p. 63), orele lui să scadă
la 16, probabil și din cauza pierderii statutului de diriginte și a scăderii
numărului de elevi, iar în cel următor, ele să crească din nou la 17 (Ion
Gheție (ed.), Raportul al XLI-lea despre gimnasiul superior fundațional
din Năseud, pentru anul școlastic 1903-1904, Tipografia G. Matheiu,
Bistrița, 1904, p. 68). Mai apoi, numărul de ore va varia între 14 și 17
ore, până la pensionare, când, în raportul pe anii 1909-1910 nu îl mai
regăsim între profesori (Ion Gheție (ed.), Raportul al XLVII-lea despre
gimnasiul superior fundațional din Năseud, pentru anul școlastic 19091910, Tipografia G. Matheiu, Bistrița, 1910, p. 34-35).
33
Cu privire la activitatea sa didactică, la numărul de ore și la felul în
care erau distribuite acestea, a se vedea: ANDJBN, Fond Liceul
„George Coșbuc” Năsăud, dosar nr. 71/1871-1926, f. 6; ***, Programa
a XI-a a Gimnasiului superiore rom. gr.-cat. din Năseudu, publicata la
finea anului scolastecu 1879-1880, Tipografia lui J.E. Filsch, Bistrița,
1880, p. 18. ***, Reportulu alu XII-lea despre Gimnasiulu superiore
greco-catolicu romanescu din Naseudu dimpreuna cu unele date
statistece pre anulu scolastecu 1880/1, Tipografia lui Theodoru
Botschar, Bistrița, 1881, p. 14-15; Reportulu alu XII-lea despre
Gimnasiulu superiore greco-catolicu romanescu din Naseudu
dimpreuna cu unele date statistece pre anulu scolastecu 1881/2,
Tipografia lui Theodoru Botschar, Bistrița, 1882, p. 16-17; ***,

un despărțământ, dat fiind faptul că elevii ortodocși nu
erau majoritari34), iar celelalte împărțindu-se între celelalte
Reportulu alu XIV-lea despre Gimnasiulu superiore greco-catolicu
romanescu din Naseudu pre anulu scolastecu 1882/83, Tipografia lui
Theodoru Botschar, Bistrița, 1883, p. 66-67; ***, Reportulu alu XV-lea
despre Gimnasiulu superioru greco-catolicu romanescu din Naseudu
pre anulu scolastecu 1883/1884, Imprimeria Aurora, Gherla, 1884, p.
47; ANDJBN, Fond Liceul „George Coșbuc” Năsăud, dosar nr.
71/1871-1926, f. 16;***, Reportulu alu XVI-lea despre Gimnasiulu
superioru greco-catolicu romanescu din Naseudu pre anulu scolastecu
1884/1885, Imprimeria Aurora, Gherla, 1885, p. 36); ***, Reportulu alu
XVII-lea despre Gimnasiulu superioru greco-catolicu romanescu din
Naseudu pre anulu scolastecu 1885/1886, Imprimeria Aurora, Gherla,
1886, p. 64; ***, Reportulu alu XX-lea despre Gimnasiulu superioru
greco-catolicu romanescu din Naseudu pre anulu scolastecu 1888/1889,
Tipografia Alexi, Brașovu, 1889, p. 126. Ion Gheție (ed.), Raportul al
XXXVIII despre gimnasiul superior fundațional din Năseud pentru anul
școlastic 1900/1, Tipografia Carol Csallner, Bistrița, 1901, p. 15; Ion
Gheție (ed.), Raportul al XXXIX-lea despre gimnasiul superior
fundațional din Năseud, pentru anul școlastic 1901-1902, Tipografia
Carol Csallner, Bistrița, 1902, p. 76; Ion Gheșie (ed.), Raportul al XLlea despre gimnasiul superior fundațional din Năseud, pentru anul
școlastic 1902-1903, Tipografia Carol Csallner, Bistrița, 1903, p. 63; Ion
Gheție (ed.), Raportul al XLI-lea despre gimnasiul superior fundațional
din Năseud, pentru anul școlastic 1903-1904, Tipografia G. Matheiu,
Bistrița, 1904, p. 68; Ion Gheție (ed.), Raportul al XLII-lea despre
gimnasiul superior fundațional din Năseud, pentru anul școlastic 19041905, Tipografia G. Matheiu, Bistrița, 1905, p. 4, Ion Gheție (ed.),
Raportul al XLIII-lea despre gimnasiul superior fundațional din
Năseud, pentru anul școlastic 1905-1906, Tipografia G. Matheiu,
Bistrița, 1906, p. 15; Ion Gheție (ed.), Raportul al XLIV-lea despre
gimnasiul superior fundațional din Năseud, pentru anul școlastic 19061907, Tipografia G. Matheiu, Bistrița, 1907, p. 7; Ion Gheție (ed.),
Raportul al XLV-lea despre gimnasiul superior fundațional din Năseud,
pentru anul școlastic 1907-1908, Tipografia G. Matheiu, Bistrița, 1908,
p. 5; Ion Gheție (ed.), Raportul al XLVI-lea despre gimnasiul superior
fundațional din Năseud, pentru anul școlastic 1908-1909, Tipografia G.
Matheiu, Bistrița, p. 40; Ion Gheție (ed.), Raportul al XLVII-lea despre
gimnasiul superior fundațional din Năseud, pentru anul școlastic 19091910, Tipografia G. Matheiu, Bistrița, 1910, p. 34-35.
34
ANDJBN, Fond Liceul „George Coșbuc” Năsăud, dosar nr.
71/1871-1926, f. 16; ***, Reportulu alu XII-lea despre Gimnasiulu
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materii35. După cum ne arată documentele, părintele va
revizui an de an programele, adăugându-le ultimele aparții
în domeniu, scurtând sau adăugând anumite texte, în
funcție de modalitatea de asimilare a elevilor36, ceea ce
arată devotamentul și implicarea sa.
În paralel cu activitatea didactică, el va activa aici și
în cadrul societății de lectură „Virtus Romana Rediviva”,
al cărei președinte va deveni, coordonând, din această
postură, destinul lui George Coșbuc37 și al altor tineri, dar
și în cadrul Astrei, unde, în perioada 1900-1911 (deci și
timp de doi ani după pensionare), va fi președintele

superiore greco-catolicu romanescu din Naseudu dimpreuna cu unele
date statistece pre anulu scolastecu 1880/1, p. 14-15; ***, Programa
a XI-a a Gimnasiului superiore rom. gr.-cat. din Năseudu, publicata
la finea anului scolastecu 1879-1880, p. 26.
35
În unii ani, cu precădere după titularizare, părintele va fi și diriginte
(ordinariu) al uneia dintre cele opt clase ale Gimnaziului.
36
De exemplu, programa la religie din cel de-al doilea an al său de
învățământ era una foarte succintă (***, Programa a XI-a a
Gimnasiului superiore rom. gr.-cat. din Năseudu, publicata la finea
anulu scolastecu 1879-1880, p. 26), cuprinzând doar pe scurt date
privitoare la conținuturile ce urmau a fi predate, în vreme ce,
programele din anii următori vor fi mult mai detaliate (vezi, de
exemplu: ***, Reportulu alu XII-lea despre Gimnasiulu superiore
greco-catolicu romanescu din Naseudu dimpreuna cu unele date
statistece pre anulu scolastecu 1880/1, p. 14-15 și ANDJBN, Fond
Liceul „George Coșbuc” Năsăud, dosar nr. 71/1871-1926, f. 6).
37
ANDJBN, Fond Virtus Romana Rediviva, dosar nr. 77/ 1880-1891,
f. 12; Traian Pavelea, Năsăudul, repere istorice și culturale, p. 147;
Lucian Valea, Pe urmele lui George Coșbuc, p. 40; Teodor Tanco,
„Grigore Pletosu, primul critic literar al lui George Coșbuc”, p. 248;
Alexandru Chira, „George Coșbuc elev al Gimnaziului grăniceresc din
Năsăud”, p. 41; Cf. ANDJBN, Fond Virtus Romana Rediviva, dosar
3/1881, f. 1-2; Simion Lupșan, Adrian Onofreiu, „Virtus Romana
Rediviva”. Societatea de lectură a liceului grăniceresc năsăudean –
contribuții documentare, Ed. Fundației „George Coșbuc”, Năsăud,
2002, p. 26.

secțiunii școlare38. De asemenea, începând cu anul 1882,
profesorul Grigore Pletosu va deveni și preot39, întemeind
prima Biserică Ortodoxă din oraș40, fapt pentru care, la 27
septembrie 1896, cu prilejul sfințirii bisericii din Diug (azi
Dumbrăvița), va fi distins cu rangul de protopresbiter41, în
vreme ce, pentru meritele sale în plan școlar, va fi ales
asesor consistorial în senatul școlar în anul 190342.
Respectul de care s-a bucurat în rândul colegilor săi,
de-a lungul celor mai bine de trei decenii de activitate
38

***, „Consemnarea membrilor «Asociațiunii» pentru literatura
română și cultura poporului român, starea de la 1 august 1901”,
Transilvania, XXXII, V (1901), p. 86; ***, „Consemnarea
contribuirilor la fondul Museului istoric și etnografic ca rescumperare
a felicitărilor de Anul Nou 1904”, Analele Asociațiunii pentru
literatura română și cultura poporului român, 1 (1904), p. 14; ***,
„Conspectul sumar al membrilor „Asociațiunii” în 1 August 1905”,
Analele Asociațiunii pentru literatura română și cultura poporului
român, IV (1905), p. 123; ***, „Consemnarea membrilor
„Asociațiunii pentru literatura română și cultura poporului român”.
Starea de la 31 August 1907”, Analele Asociațiunii pentru literatura
română și cultura poporului român, III (1907), p. 80; ***,
„Consemnarea membrilor „Asociațiunii pentru literatura română și
cultura poporului român”. Starea de la 31 Decembrie 1907”, Analele
Asociațiunii pentru literatura română și cultura poporului român, II
(1908), p. 34; ***, „Raportul general al comitetului „Asociațiunii
pentru literatura română și cultura poporului român” către adunarea
generală convocată la Sibiiu la 12 și 13 octombrie 1909”,
Transilvania, XL, IV (1909), p. 210. Cf. Iuliu-Marius Morariu,
„Astra” și preoții năsăudeni de la începutul secolului XX și până la
Marea Unire”, p. 173-183.
39
***, „ Hirotonia lui Grigorie Pletosu de către mitrop. Miron
Romanul”, TR, XLII, 92 (1892), p. 367; Ioan Bunea, „Preotul profesor
Grigore Pletosu”, p. 34.
40
Serviciile liturgice din prima comunitate ortodoxă din Năsăud se
vor desfășura inițial chiar într-o cameră a casei lui (Ibidem, p. 34),
ceea ce dovedește atașamentul său pentru Biserică și pentru slujirea lui
Hristos. Cf. Vasile George Rațiu, „Evocări”, p. 46.
41
***, „Sfinţirea Bisericii din Diug”, TR, XLIV, 107 (1896), p. 426427.
42
Ioan Bunea, „Preotul profesor Grigore Pletosu”, p. 35.
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desfășurată aici, este evidențiat și de faptul că aceștia, cu
ocazia pensionării, îi vor organiza o petrecere de
despărțire43, în vreme ce, respectul de care s-a bucurat din
partea elevilor este reliefat de faptul că nu l-au uitat44 și lau vizitat atunci când au trecut pe la Năsăud sau Bistrița.
După pensionare, părintele va rămâne la fel de activ,
devenind protopop al Bistriței și fiind primul conducător al
acestei instituții care a rezidat efectiv în cetate45 și ctitorul
ei, prin faptul că a lăsat urmașilor săi un sediu nou și o
biserică nouă46. Colaborările lui cu „Astra” vor continua și
după aceasta, el dovedindu-se la fel de activ în continuare.
De asemenea, calitățile lui de mare patriot și român
adevărat se vor afirma și după pensionare, cu precădere în
cadrul momentelor de la 1918. Așa se face că îl regăsim
între membrii senatului național român din secția
comitatului Bistrița-Năsăud47, între semnatarii manifestului
unirii48, între membrii Sfatului național de aici49, precum și
43

ANDJBN, Liceul „George Coșbuc” Năsăud, dosar 71/1871-1926,
f. 104; Ibidem, f. 101-102.
44
Dionisie Longin se va întoarce atunci când el va împlini vârsta de
80 de ani și îi va aduce din partea Casei Regale distincția Steaua
României (***, „Sărbătorirea Protopopului Grigore Pletosu în orașul
Bistrița”, în Ioan Pintea (ed.), Pro Memoria Preot Protopop Grigore
Pletosu, Ed. Aletheia, Bistrița, 1999, p. 55), în vreme ce, George
Coșbuc, atunci când va vizita în anul 1911 Bistrița, îi va transmite
fostului său dascăl o invitație în versuri la cafeneaua „La Paulini”
(Vasile George Rațiu, „Evocări”, p. 46) .
45
Dana Văran, „Instituția protopopiatului ortodox al Bistriței
reflectată în documentele create”, p. 28; Cf. Nicolae Bocșan, GabrielViorel Gârdan, Ioan-Vasile Leb, ed., Andrei Șaguna – corespondența,
p. 10.
46
Vasile George Rațiu, „Evocări”, p. 48; Ioan Bunea, „Preotul
profesor Grigore Pletosu”, p. 35.
47
ANDJBN, Glasul vremei, organ național ocasional, Bistrița, 7
Noiembrie 1918, p. 2. Cf. Alexandru Matei, „Documente despre
Marea Unire. Glasul Vremei”, AS, Seria a II-a, 2 (1974), p. 89.
48
ANDJBN, Glasul vremei, organ național ocasional, Bistrița, 7
Noiembrie 1918, p. 2. Cf. „Teodor Tanco, „Parlamentarii bistrițeni și

între delegații de drept50 ai Marii Adunări de la Alba-Iulia
și între semnatarii ,,credenționalului unirii”51.
Ulterior, după reînființarea, în anul 1921, a Eparhiei
Ortodoxe Române Clujene52, părintele va deveni asesor
consistorial al acesteia (în 1923)53 și va fi pentru o vreme,
năsăudeni la Adunarea Națională din 1 Decembrie de la Alba-Iulia”,
în vol. Virtus Romana Rediviva, vol. IV – „Memoria istoriei”, Bistrița,
Comitetul de Educație Socialistă al Județului Bistrița-Năsăud, 1981, p.
20.
49
ANDJBN, Fond dr. Pavel Tofan, dosar „Memorii”, f. 1. Autorul
memoriilor a fost la rândul lui unul dintre fruntașii participanți la
evenimentele de aici. De asemenea, documentul de față este, după
informațiile noastre de până acum, singurul care cuprinde lista
completă a membrilor Sfatului Național din Bistrița (n.n.)
50
Alături de toți protoiereii din cercul electoral și de vicarul Rodnei.
Cf. Ștefan Pascu, Ion Popescu-Puțuri, coord., 1918 la Români
documentele unirii. Unirea Transilvaniei cu România la 1 Decembrie
1918, vol. VIII, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1989, p. 9.
51
Ioan Sigmirean, Adrian Onofreiu, Istoria Județului Bistrița-Năsăud
în documente și texte (epocile modernă și contemporană), Ed.
Răsunetul, Bistrița, 2001, p. 205.
52
Cu privire la istoricul reînființării ei, a se vedea: Nicolae Vasiu,
Ioan Bunea, ed., Episcopul Nicolae Ivan (1855-1936). Ctitorul
reînviatei episcopii a Vadului, Feleacului și Clujului. Studii și
documente, Editată de Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Vadului,
Feleacului și Clujului, Cluj-Napoca, 1985; Nicolae Bocșan, „Istoricul
Reînființării Episcopiei Vadului, Feleacului și Clujului”, în Bogdan
Ivanov, Ștefan Iloaie (ed.), Eparhia Vadului, Feleacului și Clujului la
90 de ani (1921-2011), Ed. Renașterea, Cluj-Napoca, 2012, p. 63-92.
53
***, „Proces-verbal dresat în ședințele Sinodului ordinar al Eparhiei
ortodoxe-române a Vadului, Feleacului și Clujului, întrunit în Cluj la
Dumineca Tomii, 1922”, în ***, Actele Sinodului Ordinar al Eparhiei
Vadului, Feleacului și Clujului, ținut la Cluj în anul 1922, Institutul de
Arte Grafice „Ardealul”, Cluj, 1923, p. 56. ***, „Raportul
consistoriului diecezan din Cluj către Sinodul Diecezan”, în ***,
Actele Sinodului Ordinar al Eparhiei Vadului, Feleacului și Clujului,
ținut la Cluj în anul 1922, Institutul de Arte Grafice „Ardealul”, Cluj,
1923, p. 75. În acest sens, arhivele păstrează o serie de adrese făcute
instituției eparhiale, în care cere să i se recunoască gradațiile,
necesare, mai mult ca sigur, în vederea stabilirii cuantumului
remunerației pentru această nouă funcție. AAOVFC, Fond Oficiul
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în urma înființării Institutului (devenit apoi Academie)
Teologic din localitate54, profesor la această prestigioasă
instituție55.
După cum era firesc, eforturile sale pe altarul științei
și culturii românești și activitatea sa în plan bisericesc nu
puteau trece neobservate. Așa se face că, în anul 1928, cu
ocazia împlinirii vârstei de 80 de ani56, părintele va fi
sărbătorit cu fast la Bistrița, în capela ortodoxă din
localitate. Cu această ocazie, el va primi o mulțime de
mesaje din partea autorităților locale și naționale,
deopotrivă laice și bisericești, din cadrul celor două mari
confesiuni ale Ardealului, în cadrul cărora acestea vor
Protopopiatului Ortodox Bistrița, dosar V/1922, f. 202 și Ibidem,
dosar V/1922, f. 439. De asemenea, el a cerut, odată cu aflarea veștii,
eliberarea din funcția de protopop (Ibidem, dosar V/1922, f. 111 și
Ibidem, dosar v/1922, f. 202), lucru care, din motive necunoscute
nouă, nu s-a putut realiza atunci.
54
Cu privire la înființarea acestuia și la evenimentele premergătoare
ei, a se vedea: Sebastian Stanca, Episcopia Ortodoxă Română a
Vadului, Feleacului și Clujului 1919-1929, Tiparul Tipografiei
Eparhiei Ortodoxe Române, Cluj, 1930, p. 85; Cf. ***, „Proces verbal
dresat în ședințele Sinodului ordinar al Eparhiei ortodoxe române a
Vadului, Feleacului și Clujului, întrunit în Cluj la Duminica Tomii
1924”, în ***, Actele Sinodului Ordinar al Eparhiei Vadului,
Feleacului și Clujului, ținut la Cluj în anul 1924, Institutul de Arte
Grafice „Ardealul”, Cluj, 1925, p. 45.
55
AAORVFC, Fond neorganizat, dosar nr. II -3/1923, f. 943; Ibidem,
dosar II-3/1923, doc. nr. 571. Cf. Liviu Galaction Muntean, „Istoricul
înființării Institutului Teologic, mai târziu Academia Teologică
Ortodoxă Română din Cluj”, p. 10-11.
56
La patru ani după ce o mare dramă lovise familia și pe părintele,
fără a-l face însă să-și piardă întru totul nici mințile și nici zelul de
muncă în folosul protopopiatului pe care îl conducea și al
credincioșilor săi. Este vorba despre decesul Luciei, mezina familiei,
survenit în data de 29 iunie 1924, la New York, atât de departe de
meleagurile natale. A se vedea în acest sens: Teodor Tanco, „Un nume
vestit de artist plastician ar fi fost Lucia Pletosu”, în vol. Virtus
Romana Rediviva, vol. VII – „Memoria Culturii”, Ed. Virtus Romana
Rediviva, Cluj-Napoca, 1993, p. 301-305.

elogia personalitatea marelui bărbat care a dedicat 50 din
cei 80 de ani ai vieții sale de până atunci activității publice,
iar dintre aceștia, 30 școlii, ca dascăl la Năsăud, și 20 ca
protopop al tractului Bistriței. Evenimentele desfășurate
atunci vor fi descrise cu mult fast în Gazeta Bistriții, cel
mai important organ local de presă al vremii, care va
prezenta succinte fragmente din fiecare alocuțiune57, dar și
de către revista eparhială Renașterea58.
Solidară cu bucuria părintelui va fi atunci și cel mai
înalt for politico-dinastic al vremii, casa regală. Aceasta îi
va transmite, prin intermediul delegatului ei, dr. Dionisie
Longin, fost elev al părintelui59, un mesaj de felicitare
semnat de către regele Carol al II-lea. De asemenea, în
semn de prețuire pentru rodnica sa activitate în calitate de
cleric, dascăl, dar și pentru actele sale de patriotism, ea îi
va înmâna și ordinul Steaua României în grad de
comandor60.
Nu-l vor uita în aceste clipe nici fostul său elev,
devenit patriarh, Miron Cristea, nici mitropolitul Nicolae
Bălan (tot fost elev), nici episcopul Iuliu Hossu, nici fostul
său coleg de profesorat, Victor Motogna, devenit
directorul liceului din Dej, nici eparhia clujeană, care îi va
57

***, „Protopopul Grigore Pletosu”, Gazeta Bistriții, VIII, 13 (1928).
Cf. ***, „Sărbătorirea Protopopului Grigore Pletosu în orașul
Bistrița”, în Ioan Pintea (ed.), Pro Memoria Preot Protopop Grigore
Pletosu, Ed. Aletheia, Bistrița, 1999, p. 55.
58
Teodor Ciuruș, „Grandioasa sărbătorire a Venerabilului protopop
Grigore Pletosu”, p. 1-3.
59
Care-l va și premia pentru talentul său literar, pe vremea când era în
clasa a VII-a. A se vedea: Grigore Pletosu, „Societatea scolariloru”, în
***, Reportulu alu XII-lea despre Gimnasiulu superiore grecocatolicu romanescu din Naseudu, dimpreuna cu unele date statistece,
pre anulu scolastecu 1880/1, Tipografia Teodoru Botschar, Bistrița,
1881, p. 31.
60
***, „Sărbătorirea Protopopului Grigore Pletosu în orașul Bistrița”,
p. 55; ***, „Protopopul Grigore Pletosu”, p. 1; Teodor Tanco,
„Grigore Pletosu, primul critic literar al lui George Coșbuc”, p. 249.
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conferi dreptul de a purta cruce61, nici mulți alții, ale căror
destine s-au întâlnit, fie și parțial, cu cel al sărbătoritului.
După acest moment, protoiereul va continua la fel
de activ, în ciuda senectuții sale, activitatea sa pastorală
până în anul 1934, când, la data de 4 noiembrie, va
răspunde chemării de a se alătura Creatorului și va părăsi
lumea aceasta. Plecarea sa din rândul celor vii va fi
consemnată în diferite organe publicistice ale vremii, el
fiind regretat și plâns atât de către personalul școlii pe care
a slujit-o cu atâta devotament62, cât și de către cei din
protopopiatul condus, dar și de cei din structurile
eparhiale63 și mitropolitane64.
Viața lui, binecuvântată de Dumnezeu cu ani mulți,
s-a dovedit, după cum putem observa, una în care a slujit
atât Biserica lui Hristos, cât și poporul român, dar s-a
străduit să fie și un promotor al educației și culturii. În
mod cert, ea poate sluji astăzi drept model unei lumi care
traversează o criză atât de acută de oameni de înaltă clasă
și ținută morală, în condițiile în care aceasta „nu se va opri
la gunoaie și va căuta florile”65.

61

***, „Conferința protopopească”, Renașterea, VI, 48 (1928), p. 1.
Care își va și dedica un necrolog în „Anuarul liceului grăniceresc
„George Coșbuc”, din anul 1934/1935. Pentru textul lui, a se vedea:
****, „Grigore Pletosu”, în Ioan Pintea (ed), Pro Memoria Preot
Protopop Grigore Pletosu, Ed. Aletheia, Bistrița, 1999, p. 76-79.
63
***, „Gregoriu Pletosu”, Renașterea, XII, 46 (1934), p. 3.
64
Care-i vor dedica și un necrolog. Vezi: ***, „+ Protoiereul Gregoriu
Pletosu”, RT, XXIV, 11-12 (1934), p. 444.
65
Andrei Andreicuț, Mai putem trăi frumos? Pledoarie pentru o viață
morală curată, Ed. Reîntregirea, Alba-Iulia, 2004, p. 8-9; Cf. Andrei
Andreicuț, Nevoințele desăvârșirii, p. 5.
62

Opera
Deși un om cu dotat cu abilități practice și cu un
pragmatism aparte, Grigore Pletosu a avut o pasiune
specială pentru studiu și pentru publicistică, pe care a
cultivat-o de-a lungul timpului și ale cărei roade îi
reprezintă volumele care ne-au rămas de la el sau
articolele și studiile răspândite în paginile diferitelor
reviste teologice sau pedagogice ale vremii.
Autorii care se opresc asupra vieții și activității
sale și prezintă realizările lui în acest plan remarcă cu
precădere cele două volume66 apărute, unul în colaborare
cu Ion Gheție, iar celălalt ca unic autor, intitulate:
Retorica și carte de citire67 și Propedeutica filosofică
pentru învățământul secundar68, despre care știm că a
circulat multă vreme în manuscris printre elevii școlii,
fiind manualul după care se pregăteau la filosofie, după
cum arată însuși autorul într-unul dintre rapoartele
adresate ministerului maghiar al educației69. Ei o
consideră pe cea din urmă ca fiind cea mai importantă
lucrare a lui70, omițând însă activitatea sa publicistică în
66

Ioan Seni, coord., Dicționarul culturii și civilizației populare al
județului Bistrița-Năsăud, p. 289.
67
Gregoriu Pletosu, Ion Gheție, Retorica și carte de cetire pentru
clasa a VI-a gimnasială.
68
Grigore Pletosu, Propedeutica filosofică pentru învățământul
secundar, Tiparul lui Carol Csallner în Bistrița, Năseud, 1899.
69
ANDJBN, Fond Liceul „George Coșbuc” Năsăud, dosar 71/18711926, f. 98.
70
Teodor Tanco pomenește și alte titluri, însă nu face distincția între
volume de autor, coautorate și articole. A se vedea: Teodor Tanco,
„Grigore Pletosu, primul critic literar al lui George Coșbuc”, p. 248.
O analiză frumoasă și de specialitate a operei sale face Simona
Costea, care se oprește cu precădere asupra operei sale cu privire la
predarea Limbii Române în școli. A se vedea în acest sens: SorinaIuliu-Marius Morariu

plan teologic, unde se remarcă, de departe, manualul de
Dogmatică editat de către acesta71, care, în opinia
noastră, constituie cea mai importantă operă a părintelui.
Dincolo de aceste volume, activitatea publicistică a
lui Grigore Pletosu mai cuprinde și o serie de articole
deosebit de interesante și de valoroase, atât prin tematica
abordată, cât și prin conținutul lor. Biografii săi arată
faptul că, de-a lungul vieții sale, el a realizat o serie de
colaborări cu revistele: Școala Română (Năsăud)72,
Gheorghe Lazăr (întemeiată de năsăudeanul Solomon
Hailță la Bârlad)73, Transilvania (Sibiu), Gazeta Bistriții
(Bistrița)74, omițând să evidențieze colaborarea sa cu
Revista Teologică de la Sibiu, întemeiată de fostul său
elev, Nicolae Bălan, în paginile căreia s-a aflat încă din
primul an de apariție75 și la înființarea căreia a

Gabriela Costea, Școala de la Năsăud. Profesori de limba română,
p. 70-105.
71
Gregoriu Pletosu, Dogmatica Ortodoxă.
72
Gregoriu Pletosu, „Catehetica bisericesi drept credincioase
resaritene de Ioan Stefanelli, docente la Universitatea din Cernautiu,
1879, Sibiu, Closius VI, 344 pag., pretiului fl. v. a.”, Scola Romana,
IV, 2 (1881), p. 15-16; Gregoriu Pletosu, „Bibliografia”, Scola
Romana, IV, 3 (1881), p. 24; Gregoriu Pletosu, „Bibliografia”, Scola
Romana, IV, 4 (1881), p. 31-32; Gregoriu Pletosu, „Principii din
pedagogia generale de Dr. Ilarionu Pușcariu, Sibiu, 1880”, Scola
Romana, IV, 1 (1881), p. 8.
73
***, „Fondul personal Solomon Haliță (1859-1926)”, în ***,
Îndrumător în Arhivele Statului Județul Bistrița-Năsăud
(Îndrumătoare arhivistice, 21), București, Institutul Poligrafic „13
Decembrie 1918”, 1988, p. 384.
74
Ioan Seni, coord., Dicționarul culturii și civilizației populare al
județului Bistrița-Năsăud, p. 289.
75
Gregoriu Pletosu, „Desvoltarea istorică a anului bisericesc.
Conținutul anului bisericesc”, p. 276-285; Gregoriu Pletosu, „Anul
bisericesc în desvoltarea sa istorică”, p. 37-42; Idem, „Anul
bisericesc în desvoltarea sa istorică”, p. 77-84.

contribuit76, sau materialele publicate de el în Rapoartele
anuale ale Gimnaziului năsăudean77. Un mare minus al
prezentărilor lor îl reprezintă, de asemenea, faptul că se
rezumă la simpla enumerare a titlurilor revistelor, fără a
prezenta și materialele pe care acesta le-a postat în
paginile lor78.
În ceea ce privește opera sa teologică, trebuie să
menționăm că, deși s-a manifestat într-un mod de-a
dreptul parcimonios în raport cu această latură, ne-au
rămas totuși de la dânsul, alături de Dogmatică, și o serie
de articole, predici sau traduceri frumoase și bine
realizate, unele necesare și astăzi în cercetare, iar unele
dintre ele actuale și astăzi datorită temei și a abordării. În
acest sens, opera sa gravitează cu precădere în jurul
Telegrafului Român79 sau a Revistei Teologice80, ambele
76

Grigore Pletosu, „Revista Teologică”, TR, LVII, (39) 1904, p. 1.
Cf. ***, Protocolul Sinodului Archidiecesei Greco-Orientale
Române din Transilvania ținut la anul 1905, Tipografia
Arhidiecezană, Sibiu, 1905, p. 19-20.
77
Gregoriu Pletosu, „Educatiunea si instrucțiunea in gimnasiu”, p.
III-XXV; Gregoriu Pletosu, „Educatiunea si instrucțiunea in
gimnasiu”, p. 3-47; Gregoriu Pletosu, „Educatiunea si instrucțiunea
in gimnasiu”, p. 3-31; Gregoriu Pletosu, „Educatiunea si
instrucțiunea in gimnasiu”, p. 3-29. Toate aceste materiale, care, de
fapt, reprezintă părți dintr-un studiu mai amplu, dacă ar fi fost
antologizate într-o operă de către distinsul autor, ar fi reprezentat cu
certitudine încă un volum al său.
78
Așa cum în parte am făcut noi, în partea introductivă a lucrării
(n.n.).
79
Gregoriu Pletosu, „La deschiderea unei școle (I)”, p. 338;
Gregoriu Pletosu, „La deschiderea unei școle (II)”, p. 342; Gregoriu
Pletosu, „La deschiderea unei școle (III)”, p. 347; Gregoriu Pletosu,
„La deschiderea unei școle (IV)”, p. 354-355.
80
Gregoriu Pletosu, „Sărbătorile împărătești”, p. 3-10; Gregoriu
Pletosu, „Din scrierile Sf. Ioan Gură de Aur. Cuvântare la
sărbătoarea: „Anul nou”. Din cuvântarea Sf. Părinte întitulată „In
Kalendas”, p. 31-35; Gregoriu Pletosu, „Din Scrierile S. Ioan
Chrisostom. Cuvântare la ziua Învierii Domnului”, p. 180-184;
Gregoriu Pletosu, „Șaguna și cântarea bisericească”, p. 409-414;
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de la Sibiu. Alături de acestea însă, deosebit de
importante sunt și materialele pe care el i le-a furnizat lui
C. Diaconovich în cadrul Enciclopediei81 realizate de
acesta, multe dintre materiale având conținut teologic, dar
și cele din Rapoartele pomenite mai sus, în cadrul cărora,
părintele oferă o perspectivă creștină asupra educației și a
modului în care trebuie realizată ea.
Opera sa a fost, așadar, una bogată, ea fiind
compusă atât din studii și articole afierosite diferitelor
teme de teologie și spiritualitate sau de pedagogie, cât și
din traduceri sau predici. În cadrul analizei noastre, ne
Gregoriu Pletosu, „La chestiunea uniformării planului de învăţământ
pentru institutele teologice din Metropolia gr.-or. română din
Ungaria şi Transilvania”, p. 285-297; Gregoriu Pletosu,
„Desvoltarea istorică a anului bisericesc. Sărbătoarea Schimbării la
faţă a Domnului nostru Isus Christos”, p. 311-313; Gregoriu Pletosu,
„Din scrierile Sf. Ioan Gură de Aur. Cuvânt la 6 August, Schimbarea
la faţă a Domnului”, p. 337-341; Gregoriu Pletosu, „Desvoltarea
istorică a anului bisericesc. Sărbătorile Sf. Cruci”, p. 280-284;
Gregoriu Pletosu, „Desvoltarea istorică a anului bisericesc.
Conținutul anului bisericesc”, p. 276-285; Gregoriu Pletosu, „Anul
bisericesc în desvoltarea sa istorică”, p. 37-42; Idem, „Anul
bisericesc în desvoltarea sa istorică”, p. 77-84.
81
Este vorba despre: C. Diaconovich, Enciclopedia Română,
publicată din însărcinarea și sub auspiciile Asociațiunii pentru
Literatura Română și cultura poporului român, Tomul II, Sibiu, Ed.
și Tiparul lui W. Kraft, 1904; C. Diaconovich, Enciclopedia
Română, publicată din însărcinarea și sub auspiciile Asociațiunii
pentru Literatura Română și cultura poporului român, Tomul III,
Sibiu, Ed. și Tiparul lui W. Kraft, 1900. Cf. Ioan Seni, „Contribuții
năsăudene la prima enciclopedie românească”, Transilvania, serie
nouă, XXXIII (CIX), 9-10 (2004), p. 93; ***, „Bibliografie”,
Transilvania, XXXIII, VI (1902), p. 244; ***, „Enciclopedia
română”, Transilvania, XXXIII, 1 (1902), p. 48; ***,
„Bibliografie”, Transilvania, XXXIV, II (1902), p. 92; ****,
„Autorii „Enciclopediei Române”, Transilvania, XXVII, 11 (1896),
p. 6; Alexandru Surdu, „Semnificația filosofică a Enciclopediei
Române (1898-1904)”, Transilvania, serie nouă, XXXIII (CIX), 910 (2004), p. 18.

vom axa cu precădere asupra operei teologice, prin
intermediul ei putându-se deduce atât aspecte cu privire
la teologia și spiritualitatea răsăriteană și la modul în care
a fost ea percepută și aplicată de autor, cât și elemente ce
vizează portretul său spiritual, care constituie tema
centrală a lucrării noastre.
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Profilul spiritual al dascălului creștin
în concepția patristică, în pedagogie
și în literatura română
Înainte de a vorbi despre felul în care se reflectă
chipul duhovnicesc al protoiereului Grigore Pletosu în
acțiunile sale didactice, considerăm potrivită o prezentare
a profilului spiritual al dascălului creștin, așa cum este el
reliefat în paginile scripturistice, în cele ale operelor
patristice, în pedagogia de sorginte creștină, în teologia
contemporană, dar și în teologia română. După realizarea
acesteia, vom vedea în ce măsură se regăsește personajul
nostru în caracteristicile pe care le-am prezentat anterior.
Referatul biblic al Noului Testament conține o
serie de noțiuni foarte importante pentru subiectul nostru.
Pe de-o parte, el oferă modelul dascălului suprem,
Hristos, care, pe lângă faptul că deține în mod deplin
toate calitățile umane la nivelul maxim posibil, învață
mereu pe cei care Îl ascultă,1 punându-le în față
plenitudinea pedagogiei, dar și finalitatea ei, și îi întărește

1

Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. II, Ediția a
III-a, EIBMBOR, București, 2003, p. 236.

în chip paroxial prin puterea exemplului, respectiv jertfa
sa de pe Cruce.
Pe de altă parte, diatribele Mântuitorului,
îndreptate adesea împotriva cărturarilor și fariseilor, care
se constituie în prezentări ale unor modele negative, ale
unor modalități incomplete de practică, ce au rolul de a
oferi ascultătorului și, mai târziu, cititorului, posibilitatea
de raportare corectă, din punct de vedre axiologic, la
adevărata „învățătură” și la aplicarea ei.
Între acestea, cele cunoscute în teologia biblică sub
titlul generic de vaiuri (Mt 23, 1-39)2, constituie
adevărate exemple pedagogice, în care se arată cum nu
trebuie să se comporte cel care are statutul de învățător, e
adevărat, la alte proporții în comparație cu personajul la
care ne vom referi ulterior, iar exemple similare lor
regăsim adesea în cadrul referatului scripturistic
neotestamentar.
În ceea ce privește teologia patristică a primelor
veacuri, ea arată unanim, atunci când vorbește despre
modelul pedagogului suprem, înspre Mântuitorul Hristos.
În paginile scrierilor, în cadrul cărora este atins și
subiectul nostru, regăsim însă și diferite referiri la profeți,
care aveau inițial rol de dascăli3 și mai apoi la didascali.
2

Părintele profesor Stelian Tofană vorbește despre ele ca despre
rechizitoriul făcut cărturarilor și fariseilor. A se vedea: Stelian
Tofană, Introducere în studiul Noului Testament, vol. II –
„Evangheliile după Matei și Marcu. Documentul Quelle”, Ed. Presa
Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2002, p. 248-249. Cf. Vasile
Mihoc, Daniel Mihoc, Ioan Mihoc, Introducere în studiul Noului
Testament (Biblioteca Noului Testament), vol. 1, Ed. Teofania, Sibiu,
2001, p. 77. Cf. Andrei Andreicuț, Spovedanie și comuniune, p. 136;
Irenee Hausherr, Paternitatea și îndrumarea duhovnicească în
răsăritul creștin (Mistica), trad. Mihai Vladimirescu, Ed. Deisis,
Sibiu, 1999, p. 74.
3
Cf. Teodor M. Popescu, Biserica și cultura, EIBMBOR, București,
1995, p. 54 (de altfel, în întreaga sa lucrare, el se referă la activitatea
profeților și didascalilor în Biserica primară, la calitățile lor și la
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E drept, până înspre începutul celui de-al treilea secol,
activitatea desfășurată de ei nu era una care să se
caracterizeze în mod absolut printr-o ținută academică
înaltă, ci era mai degrabă izvorâtă dintr-o necesitate
pastorală, ei având rolul de a catehiza pe cei ce doreau să
primească Botezul. Elemente ce conturează profilul
spiritual al dascălului creștin, valabile adesea până astăzi,
regăsim însă în paginile acelor lucrări. De exemplu,
Sfântul Clement Romanul dă ca exemple de dascăli, întru
cele ale credinței, pe Apostoli și arată că cea mai mare
calitate a lor a fost întărirea cu fapta a celor susținute prin
însăși faptele lor, în acest caz, suprema dovadă a
devotamentului fiind martiriul4.
Panaceul abundând de sfaturi cu caracter moral
intitulat Didahia Sfinților Apostoli, a cărui vechime este
un fapt cert, propune și el o serie de elemente deosebit de
importante ce caracterizează profilul moral. O frază care,
aparent nu are legătură cu această latură, respectiv: „Să
cercetezi în fiecare zi chipurile sfinților, ca să afli odihnă

sublimul misiunii pe care ei o desfășurau și care era complementară
celei preoțești).
4
„Dar să punem capăt exemplelor vechi și să venim la atleții credinței,
care sunt aproape de noi. Să luăm pilda de vitejie din generația noastră.
Din invidie și pizmă au fost prigoniți cei mai mari și mai drepți stâlpi ai
Bisericii (Gal. 9), luptând până la moarte. Să punem înaintea ochilor
noștri pe bunii Apostoli: pe Petru, care din pricina invidiei nedrepte n-a
suferit nici una nici două, ci mai multe munci; și îndurând așa
mucenicia, a plecat la locul de slavă cuvenit lui. Din pricina invidiei și a
dușmăniei, Pavel a primit slava strălucită a credinței lui; învățând
dreptatea în toată lumea și ajungând până la marginile apusului, a suferit
mucenicia sub împărați. Și așa s-a despărțit de lumea aceasta și s-a dus
în locul cel sfânt, fiind cea mai mare pildă de răbdare”. Sfântul Clement
Romanul, „Epistola către Corinteni” (PSB, 1), în Dumitru Fecioru, ed.,
Scrierile Părinților Apostolici, trad. Dumitru Fecioru, EIBMBOR,
București, 1979, p. 48-49.

în cuvintele lor”5, care se pretează la mai multe
interpretări, poate să constituie însă, la o analiză mai
atentă, un element definitoriu pentru profilul dascălului.
Astfel, cercetarea chipurilor sfinților s-ar putea referi atât
la rugăciunea adresată lor, cât și la lectura operelor lor.
Dacă ne raportăm însă la faptul că, în perioada primară,
ocurența termenului de sfânt era alta, el restrângându-se
cu timpul de la termenul generic care definea creștinul, la
cei care sunt modele, și ajungând în cele din urmă la
sensul de astăzi, vom observa că el reprezintă un îndemn
la cercetarea modelelor, a acelor oameni care aveau ceva
de spus atât din perspectiva cunoștințelor, cât și prin
prisma experienței.
Aceeași operă oferă și un exemplu pragmatic de
cercare a vocației genuine, care are un caracter jertfelnic:
„Cu privire la apostoli și profeți6, potrivit
dogmei Evangheliei, să faceți așa: Orice apostol,
care vine la voi, să fie primit ca Domnul; dar să nu
rămână decât o zi; iar dacă e nevoie și a doua zi;
dar dacă rămâne trei zile, este profet fals.
Apostolul când pleacă, să nu ia nimic, decât pâine,
până ce găsește alt sălaș; dacă cere bani, este profet
fals”7.
Chiar dacă astăzi ele nu mai sunt valabile adlitteram, învățătura morală care se desprinde din aceste
sfaturi, respectiv profesarea din vocație și nu din dorința
de câștig, rămâne cât se poate de actuală.
5

***, „Învățătură a celor doisprezece Apostoli”, în Dumitru Fecioru,
ed., Scrierile Părinților Apostolici, trad. Dumitru Fecioru, EIBMBOR,
București, 1979, p. 27.
6
La vremea aceea, aceștia se ocupau cu activitatea de propovăduire, și
cu cea de catehizare, aceste activități având profunde valențe didactice
(n.n.).
7
Ibidem, p. 30.
Iuliu-Marius Morariu

Astfel de referiri se mai regăsesc în paginile
operelor patristice ale primelor veacuri, iar profiluri ale
unor dascăli exemplari regăsim adesea în paginile
autorilor patristici. Formația lor intelectuală, pauperă
adesea în timpurile de început8, s-a desăvârșit apoi în
școlile mari ale vremii, conduse de păgâni9, din care însă,
mulți dintre intelectualii de mai târziu ai creștinismului
vor extrage elementele cu valoare morală.
Evocările unor mari bărbați ai creștinismului, la fel
ca referirile la calitățile dascălului creștin, vor cunoaște
însă o lucrare de sinteză, dedicată exclusiv acestei teme,
abia în cel de-al treilea secol, odată cu Pedagogul lui
Clement Alexandrinul10, despre care specialiștii spun că
reprezintă o redactare a unor conferințe, probabil cu rol
catehetic, susținute de autor11. Și acesta, ca și
8

După cum arată și Ips. Nicolae Corneanu, care remarcă inegalitatea
confruntării între creștinism și păgânism la începuturile celui dintâi:
„Confruntarea a fost din capul locului inegală, întrucât noua religie era
reprezentată, cu excepția unui Saul din Tars, devenit Apostolul Pavel,
de iluștri necunoscuți, oameni simpli și neinstruiți, săraci și mai mult
decât modești din toate punctele de vedere. Suspectați și alungați, urâți
și prigoniți, primii creștini îl propovăduiau totuși cu entuziasm pe
Iisus cel Înviat, manifestând nu numai dăruire și curaj, dar și toleranță
și putere de sacrificiu. Intransigenți, ei s-au dovedit de la început
stăruitori, convinși de adevărul propovăduirii lor, străini însă de orice
fundamentalism”. Nicolae Corneanu, Origen și Celsus. Confruntarea
creștinismului cu păgânismul, Ed. Anastasia, București, 1999, p. 5.
9
Ba mai mult, după cum remarcă același autor: „Așa cum rezultă din
cele arătate, școlile păgâne au coexistat o vreme cu cele păgâne, astfel
încât, de-a lungul anilor, vom găsi elevi păgâni la școlile creștine și
profesori creștini la școlile păgâne”. Nicolae Corneanu, Miscelaneea
patristica (Cum Patribus), Ed. Amarcord, Timișoara, 2001, p. 97. Cf.
Sozomen, Istoria Bisericească, V, 18, trad. Iosif Gheorghian,
Tipografia Cărților Bisericești, București, 1897, p. 200.
10
Clement Alexandrinul, „Pedagogul” (PSB, 4), în Clement
Alexandrinul, Scrieri – partea întâia, trad. Dumitru Fecioru,
EIBMBOR, București, 1982, p. 105-360.
11
***, Dictionnaire de spiritualité ascétique et mystique, doctrine et
histoire, Tome II – Premier partie, Beauchesne, Paris, 1953, p. 953.

predecesorii săi, îl are ca model suprem al pedagogiei pe
Mântuitorul Hristos, însă, spre deosebire de ei, pornind
de la modelul pe care El îl oferă, pune la dispoziția
cititorilor și un portret al pedagogului creștin. În prima
parte, el vorbește despre metoda pedagogiei în general12,
iar în cărțile II și III, despre viața cotidiană, educația
morală și cea socială și altele de acest fel13, întreaga sa
lucrare fiind dedicată instrucției catehumenilor. Calități
precum cumpătarea14, răbdarea, bunătatea, înțelepciunea
etc., se regăsesc la loc de cinste în opera lui, constituind
elemente definitorii pentru profilul dascălului creștin.
Demn de remarcat este faptul că dascălul alexandrin
accentuează calitatea de călăuză a pedagogului, care
implică multă responsabilitate, căci:
„După cum generalul care conduce armata
sa se îngrijește de salvarea ostașilor lui, după cum
căpitanul unei corăbii cârmuiește corabia lui, cu
dorința de a salva călătorii, tot așa și Pedagogul,
datorită purtării de grijă pe care o are de noi,
conduce pe copiii Săi spre o viețuire mântuitoare.
Și ca să spun pe scurt, toate câte le cerem în chip
binecuvântat de la Dumnezeu, ca să ni se dea nouă,
pe acelea să le dobândim, dacă ascultăm de
12

Diana Ciorbagiu-Naon, Importanța operei „Pedagogul” a lui
Clement Alexandrinul pentru cultura creștină, Ed. Universitaria,
Craiova, 2009, p. 5.
13
Ibidem, p. 5.
14
„Pedagogul ne pregătește pentru o viață simplă, în care să ne fie
îndestulătoare acelea pe care le avem; ne pregătește să fim sprinteni și
ușori, gata de o călătorie spre viața cea fericită a veșniciei; ne învață
ca fiecare dintre noi să fie propria lui comoară, că ne spune Domnul:
„Nu vă îngrijiți de ziua de mâine” (Mt. 6, 34). Pedagogul ne spune că
cel înscris în Hristos trebuie să ducă o viață cumpătată, să se slujească
singur; și, pe lângă aceasta, să știe că viața lui este trecătoare. Suntem
educați nu în timp de război, ci în timp de pace”. Clement
Alexandrinul, „Pedagogul”, p. 223.
Iuliu-Marius Morariu

Pedagog. După cum căpitanul unei corăbii nu se
pleacă întotdeauna vânturilor, ci uneori se
împotrivește tuturor furtunilor, tot așa și Pedagogul
nu se pleacă vreodată în fața vânturilor potrivnice
din lumea aceasta, nici nu îngăduie să ducă pe
copil, ca pe o corabie, spre o viețuire sălbatică și
desfrânată, ci se lasă condus numai de vântul cel
bun al adevărului și ține cu tărie în mâna sa
cârmele corabiei copilului, adică urechile, până ce
îl va conduce pe copil nevătămat spre limanul
cerurilor. Că deprinderea, numită de oameni
strămoșească, se pierde în scurtă vreme, pe când
viețuirea cea dumnezeiască este o avere care
rămâne pentru totdeauna”15.
Opere pline de consistență spirituală și bogate în
conținut didactic ne oferă și marele ierarh antiohian al
secolului al patrulea, devenit una dintre vocile cele mai
avizate ale teologiei răsăritene, Sfântul Ioan Gură de Aur,
care definește educația ca fiind o artă și totodată o lucrare
foarte serioasă16. Atât în Cuvântările despre viața de
familie17, cât și în Omiliile și cuvântările despre educația
copiilor18, în omilia privitoare la creșterea fiilor19, sau în
15

Ibidem, p. 197.
„Educația creștină a copiilor este considerată de sfântul pedagog o
lucrare foarte serioasă, cu înalte pretenții științifice. Același sfânt
părinte o numește mai apoi «artă», și nu una întâmplătoare și
neînsemnată, ci cea mai însemnată dintre arte”. Constantinia Iorda,
Educația preșcolarilor după principiile Sfântului Ioan Gură de Aur,
(Pedagogia creștină), Ed. Spohia, București, 2009, p. 17.
17
Sfântul Ioan Gură de Aur, Cuvântări despre viața de familie, trad.
Marcel Hancheș, Ed. „Învierea”, Timișoara, 2005.
18
Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii și cuvântări despre educația
copiilor, trad. Marcel Hancheș, Ed. Marineasa, Timișoara, 2005.
19
Sfântul Ioan Gură de Aur, Mărgăritare, trad. Grigore Băbuș, Ed.
Pelerinul Român, Oradea, 1994, p. 2-5 (este vorba despre omilia pe
care traducătorul o intitulează Pentru a fiilor creștere).
16

alte lucrări ale sale20, dânsul oferă o serie de sfaturi
deosebit de prețioase pentru educația creștină, din
lucrările lui transparând și câteva elemente privitoare la
profilul spiritual al dascălului.
Modelele de învățători propuse de către Sfântul
Ioan sunt cu precădere cele ale umor sfinți și mărturisitori
precum Ermolae, dascălul lui Pantelimon21 sau Vavila22,
al căror model a fost Mântuitorul Hristos. Aceștia sunt
plini de calități, pentru reliefarea lor fiind adesea folosite
comparații cu personaje biblice precum Avraam23, și
lipsiți de patimi24.
Mulți Sfinți Părinți de mai târziu vorbesc apoi
despre educația creștină și despre importanța ei, insistând
pe importanța calităților morale ale dascălului în procesul
didactic, în vreme ce alții vorbesc despre necesitatea
dublei formări a tinerilor, laică și religioasă25.
Ideile patristice privitoare la caracteristicile
dascălului creștin le va prelua apoi și teologia de mai
târziu sau pedagogia, pe măsură ce se va dezvolta ca
20

Sfântul Ioan Gură de Aur, Părinți, copii și creșterea lor (Rugul
Aprins), trad. Zenaida Anamaria Luca, Ed. Panaghia, București, f.a.
21
Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii și cuvântări despre educația
copiilor, p. 110.
22
Ibidem, p. 88.
23
Sfântul Ioan Gură de Aur, Mărgăritare, p. 4.
24
Cărora Sfântul le întocmește uneori adevărate liste. Cf. Teofan
Mada, Teologie și spiritualitate în gândirea și viața Sfinților Părinți.
Cartea întâi, Ed. Vremi, Cluj-Napoca, 2009, p. 90-91.
25
Un exemplu în acest sens este Sfântul Ioan Damaschin. Pentru el:
„Intelectul și puterea de alegere reprezintă atât esența ființei umane,
cât și unul dintre principiile teologice fundamentale ale religiei
creștine, fapt ilustrat prin afirmația: „Viața liberă și rețională în mod
spontan este prin natura ei activitatea primă, unică și adevărată”.
Cristian Stan, „Idei despre educație în opera lui Ioan Damaschin”, în
Constantin Cucoș, Alois Gherghuț, Mariana Momanu, Dorina
Sălăvăstru, coord., Educația – provocări la început de mileniu.
Omagiu profesorului Teodor Cozma, Ed. Universității „Alexandru
Ioan Cuza”, Iași, 2005, p. 152.
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știință. Un mare corifeu al celei din urmă, Pestalozzi, care
a insistat în cadrul activității sale asupra caracterului
educativ al învățământului26, s-a preocupat și el, în cadrul
lucrării sale de căpetenie, de educație și de profilul
adevăratului dascăl27. În concepția lui, primul izvor al
învățării îl reprezintă firea spiritului uman28, care tinde el
însuși, ontologic, spre cunoaștere. Pentru ca un învățăcel
să poată înțelege și să urmeze întru totul cele cerute,
dascălul trebuie să îi câștige încrederea. Despre această
încredere vorbește celebrul autor, comparându-o cu cea
pe care sentimentul matern o dezvoltă în inima fiului aflat
la o vârstă fragedă:
„Un lucru pe care el nu l-a văzut niciodată îl
impresionează; este uimit, speriat și țipă. Mama sa
îl strânge cât poate la pieptul său, îl distrează, dar
ochii îi rămân mult timp uzi de lacrimi. Altădată, el
vede din nou același lucru; mama îl reia în brațele
sale protectoare și-i surâde iarăși. De astădată, el
nu mai țipă, ci răspunde la surâsul mamei sale
printr-o privire limpede și senină, și aceasta
înseamnă că încrederea a încolțit în inima lui”29.

26

Victoria C. Petrescu, „Cum își învață Gertruda copiii”, lucrare
fundamentală a pedagogiei universale, în J.H. Pestalozzi, Cum își
învață Gertruda copiii, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1977,
p. 15.
27
Consultând în acest sens o mulțime de dascăli cu experiență și
desfășurând o amplă activitate de documentare. Cf. J.H. Pestalozzi,
Cum își învață Gertruda copiii, trad. I.C. Petrescu, Ed. Didactică și
Pedagogică, București, 1977, p. 50.
28
„Primul izvor este însăși firea spiritului omenesc, în puterea căruia
el se ridică de la percepții confuze la idei clare”. Ibidem, p. 65.
29
Ibidem, p. 125. Cf. Dan Banciu, Sorin M. Rădulescu, Marin Voicu,
Adolescenții și familia (socializare morală și integrare socială), Ed.
Științifică și Enciclopedică, București, 1987, p. 23 et passim (unde se
găsește o analiză interesantă a acestei relații de interdependență și a

Degradarea morală reprezenta, se pare, o constantă
a lumii sale30, precum adesea reprezintă și astăzi, fapt
pentru care autorul sublinia necesitatea unei trăiri morale
de nivel superior.
Pe aceeași linie merge și Comenius, un alt mare
pedagog al vremii sale, care accentuează însă faptul că
finalitatea educației nu este cea terestră și marșează pe
„lăcașul întreit al vieții”:
„Pentru fiecare dintre noi este sortită o viață
și un lăcaș al vieții întreite: pântecele mamei,
pământul și cerul. Ajungem de la primul la al
doilea prin naștere, de la al doilea la al treilea prin
moarte și înviere. În cel de-al treilea rămânem
pentru veșnicie. În primul loc primim numai viața
celorlalte astfel de relații ce se creează în sânul familiei și a
motivațiilor lor).
30
„Lumea apare în ochii copilului în toată noutatea sa, tocmai la etatea
când nimic, absolut nimic, nu vine să cumpănească echilibrul,
farmecul exclusiv al impresiilor pe care lumea le face exclusiv asupra
simțurilor. Astfel, pe de-o parte, predominarea senzațiilor, pe de alta,
voiciunea lor deșteptată de priveliștea lumii materiale le asigură o
superioritate hotărâtoare asupra impresiilor produse prin faptele de
experiență și prin simțămintele care sunt la temelia educației morale a
neamului omenesc. Din acest moment, un câmp nemărginit este
deschis patimilor egoiste și degradatoare. În schimb, și din aceleași
cauze, copilul își pierde dispozițiile, a căror cultivare a calităților
active ce stau la baza materială a virtuții formează partea cea mai
însemnată a mijloacelor pe care le avem pentru moralizarea și
luminarea lui. Copilul vede închizându-i-se înainte ușile, deja așa de
strâmte, ale lumii morale. În fine, toate poftele sale corporale îl târăsc
să despartă căile rațiunii de ale dragostei, să facă din interesul său
personal, mai mult sau mai puțin, singurul mobil al întrebuințării
puterilor sale, să devină astfel el însuși instrumentul propriei sale
decăderi”. J.H. Pestalozzi, Cum își învață Gertruda copiii, p. 129. Cf.
Andre Berge, Defectele copilului, trad. Mihai Stoian, Ed. Didactică și
Pedagogică, București, 1968, p. 10; Constantin Mureșanu, Pestalozzi
și școala creatoare, Institutul de arte grafice al ziarului „Dobrogea
jună”, Constanța, 1927, p. 27-28.
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și începuturile mișcării și ale simțirii, în cel de-al
doilea primim viața, mișcarea, simțirea și
începuturile cunoașterii, iar în al treilea primim
absoluta plenitudine în toate”31.
În vederea ajungerii în cel de-al treilea loc este
necesară, în opinia lui, inocularea pietății încă din cea mai
fragedă pruncie. Ea trebuie să se bazeze apodictic pe
prezența constantă a exemplelor32, ceea ce condiționează
dascălul să fie un bun cunoscător al Scripturii (de unde
izvorăsc, în concepția lui, exemplele) și un om de o ținută
morală ireproșabilă.
Aceasta era concepția marilor pedagogi ce s-au
remarcat odată cu zorii modernității. În ceea ce privește
felul în care este văzut chipul dascălului în pedagogia
contemporană, trebuie menționat faptul că viziunea s-a
modificat cu timpul, asemenea celei privitoare la educație,
considerată adesea ca fiind „un proces organizat de
socializare și individualizare a ființei umane în drumul ei
spre umanitate”33.
Pedagogia românească de sorginte creștină tinde
însă să revină la aceste idei, utile și în misiune, unde
31

Jan Amos Comenius, Didactica magna, trad. Iosif Antohi, Ed.
Didactică și Pedagogică, București, 1970, p. 21.
32
„Și aceasta li se poate ușor arăta prin exemplele zilnice ale celor care
sunt răsplătiți de moarte și trec în altă viață: sugari, copii, tineri și
bătrâni. Acest lucru trebuie repetat pentru ca să-i determinăm să
mediteze că nimeni nu-și poate asigura în această viață o ședere
veșnică”. Ibidem, p. 114. Cf. Edwin A. Abbot, Hints on home teaching,
Sheeley, Jackson and Halliday Press, 1883, London, p. 15-16; Bruno
Bettelheim, Pour être des parents acceptables, (col. Pluriel), Editions
Robert Laffont, Paris, 1988, p. 355.
33
Irina Maciuc, Introducere în studiul educației cu privire specială
asupra educației religioase, Ed. Universității din Craiova, Craiova,
1999, p. 12. Cf. Torsten Husen, N. Postlewaite, coord., The
International Encyclopedia of Education, vol. XI, Pergamon Press,
Oxford, 1994, p. 155.

educația e un element absolut necesar34, iar pentru ca ea să
fie bine făcută, e necesar ca dascălul să întrunească
calitățile despre care vorbeau Sfinții Părinți35, cât și în
viața internă a ei36. La nivelul educației religioase, aceste
calități sunt motivate și de faptul că, așa cum remarca
vrednicul de pomenire, mitropolitul Nestor Vornicescu,
„este o lucrare mântuitoare cu caracter universal și
hristocentric, urmărind formarea duhovnicească a
credinciosului”37.
Observăm, așadar, ce profil complex creionează
teologia patristică dascălului creștin, pornind de la modelul
pe care Mântuitorul Hristos însuși îl oferă, profil ce va fi
apoi preluat de pedagogia ulterioară și va supraviețui până
astăzi. Demnă de remarcat este legătura strânsă existentă
între dascăl, ca și coordonator al procesului educațional, și
educație, pe care Sfinții Părinți o sesizează și promovează
mereu în operele lor38, accentuând faptul că:
34

Ea fiind cea care îi conștientizează pe creștini cu privire la vocația și
misiunea lor, neconștientizarea corespunzătoare a acesteia fiind foarte
păgubitoare pentru ortodoxie, căci, așa cum remarcă părintele
Alexandru Schmemann: „Dacă creștinii uită slujirea la care toți sunt
chemați, de la primul până la ultimul, atunci cine va vesti împărăția lui
Dumnezeu și cine va introduce pe oameni în viața cea nouă?” Alexander
Schmemann, Euharistia – Taina Împărăției, trad. Boris Răduleanu, Ed.
Anastasia,București, 1993, p. 61.
35
Gheorghe Șanta, „Vocație și misiune în preoție”, SUBB-STO, XLI, 12 (1996), p. 113, p. 117.
36
Cf. Constantin Cucoș, Educația religioasă. Repere teoretice și
metodice (Științele educației. Structuri, conținuturi, tehnici), Ediția a IIa, Ed. Polirom, Iași, 2009, p. 191.
37
Nestor Vornicescu, „Principii pedagogice în opera „Pedagogul” a lui
Clement Alexandrinul”, ST, seria a II-a, VII, 9-10 (1957), p. 726.
38
„Educația creștină au recomandat-o autorii patristici tot timpul în
tratate sau cateheze speciale precum: Clement Alexandrinul, Sfântul
Chiril al Ierusalimului, Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigore de
Nyssa, Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Ambrozie, Fericitul
Augustin, ș.a.” Gheorghe Șanta, „Aspecte pedagogice în lucrarea
Stântului Vasile cel Mare”, SUBB-STO, LIV, 1 (2009), p. 170.
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„universalitatea
educației
creștine
decurge
din
universalitatea ideii mântuirii”39.
Preluând o parte dintre aceste idei, autorii de opere
literare din beletristica românească oferă și ei diferite
elemente ce caracterizează profilul dascălului. Ce-i drept,
cel mai adesea, portretele pe care ei le oferă sunt reiterări
ale unor chipuri de dascăli ce le-au marcat destinul, astfel
că, elementele din profilul despre care am vorbit adineauri
sunt adesea urmări ale constatării lor de către scriitori.
În ceea ce privește felul în care se reflectă profilul
spiritual al dascălului în literatura română, trebuie precizat
încă dintru început că vom realiza doar câteva deschideri și
nu avem pretenția exhaustivității, atât datorită proporțiilor
lucrării de față, cât și datorită vastității subiectului, ce ar
putea constitui cel puțin subiectul unei teze de doctorat.
După cum ne arată multe dintre scrierile mai vechi
sau mai noi, dascălul este o prezență importantă, cu rol
civilizator în cadrul comunităților românești, eforturile sale
corelându-se adesea cu cele ale preotului. Sintetizând o
parte dintre exemplele care confirmă acest lucru,
cercetătorii Emilia și Marin Popescu-Diculescu
conchideau afirmând că:
„Nu degeaba în centrul comunităților românești se
aflau biserica și școala, făclia de lumină purtându-o între
cele două instituții oamenii cei mai aleși: preotul și
dascălul”40.
Ca om ce lucra cu tinerii, insuflându-de dragul de
carte, de națiune și credința în Dumnezeu, dascălul era un
adevărat „modelator de suflete și conștiințe”41, a cărui

39

Ibidem, p. 170.
Emilia Popescu-Diculescu, Marin Popescu-Diculescu, Luminile
satului românesc – Dascălul și Preotul, între școală și caricatură
(portrete eseistice), Ed. Didactica Nova, Craiova, 2003, p. 7.
41
Ibidem, p. 7.
40

activitate se răsfrângea cu precădere asupra vieții sociale42.
Ion Creangă43, Mihail Sadoveanu44, Ioan Slavici45,
Octavian Goga46, Cezar Petrescu47, Marin Preda48, I.A.
Basarabescu49 și mulți alții sunt doar câțiva dintre
reprezentanții cei mai de seamă ai literaturii române care
prezintă diferite chipuri de dascăli ce le-au marcat
copilăria, în lucrări cu caracter memorialistic sau în
celelalte creații literare ce poartă semnătura lor. Unii sunt
numiți apostoli, alții călăuzitori, alții își păstrează simplul
nume de dascăl. Un lucru este însă comun tuturor acestor
relatări, și anume importanța misiunii lor.

42

„Dascălul este ființa care are un impact deosebit în viața socială, cu
atât mai mult cu cât acesta pregătește viitoarele generații, care vor
schimba lumea de mânie”. Manuela Monea, „Rolul dascălului ca
manager al colectivului de elevi”, în Dorel Luca, Violeta Taichiș,
coord., Dascălul, apostol al neamului, Ed. Nomina, Pitești, 2010, p.
26.
43
Ion Creangă, Amintiri din copilărie, Ed. Minerva, București, 1980,
p. 167-248; p. 283-289.
44
A se vedea: Mihail Sadoveanu, Amintiri literare, Ed. Minerva,
București, 1976, p. 7-23, unde portretul învățătorului marelui scriitor,
domnul Trandafir, este realizat cu mare măiestrie, iar calitățile ce
conturează profilul său moral sunt evidențiate într-un mod aparte.
45
Cf. Barbu Ștefănescu, Delavrancea, Dumnu Vucea – nuvele, Ed.
Vizual, București, 1998, p. 5-35.
46
Acesta, în poezia intitulată Dăscălița, surprinde atât aspecte ale
sublimului vocației dăscălicești, cât și elemente ale profilului acesteia.
A se vedea: Octavian Goga, Poezii, Ed. Ion Creangă, București, 1986,
p. 15-16.
47
A se vedea: Cezar Petrescu, Apostolul, Ed. Minerva, București,
1969, roman ce reprezintă o adevărată odă dedicată dăscălimii,
întrupată în imaginea personajului principal.
48
A se vedea portretul pe care Marin Preda îl face lui Toderici,
învățătorul lui Niculiță, și felul în care acesta își asumă rolul de factor
culturalizator al comunității. Cf. Marin Preda, Moromeții, vol. 1, Ed.
Minerva, București, 1970, p. 300-307.
49
Vezi chipul domnului Tanu, reflectat în operele acestuia: I.A.
Basarabescu, Schițe și nuvele, Ed. Tineretului, București, 1986, p. 23-29.
Iuliu-Marius Morariu

Pentru exercitarea ei, aceștia se pregătesc din punct
de vedere intelectual, însă misiunea lor este incompletă
dacă mesajul informațional pe care îl transmit nu este
dublat de o ținută morală impecabilă, de un comportament
exemplar50, care să-i facă demni de respect în fața elevilor
săi. Ca dovadă, cazurile care fac excepție de la regulă sunt
taxate ulterior, în diferite opere literare, de către elevii
ajunși la maturitate, care devin buni mânuitori ai
condeiului, precum Ion Creangă51, I.L. Caragiale52 sau
Ioan Slavici53.
În ceea ce privește calitățile ce conturează profilul
lor spiritual, ele nu sunt diferite de cele pe care le propune
pleiada de autori patristici sau literatura pedagogică de mai
târziu. Dascălul trebuie să dea dovadă de bunătate, de
curaj, de înțelepciune54 și de alte calități similare spre a fi
desăvârșit în vocația sa.

50

Cf. Manuela Monea, „Rolul dascălului ca manager al colectivului de
elevi”, p. 26; Miron Ionescu, „Educație și cultură – dependențe și
interdependențe”, în Constantin Cucoș, Alois Gherghuț, Mariana
Momanu, Dorina Sălăvăstru, coord., Educația – provocări la început de
mileniu. Omagiu profesorului Teodor Cozma, Ed. Universității
„Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2005, p. 129; Mariana Momanu, „Orientarea
psihanalitică în pedagogie și educație”, în Constantin Cucoș, Alois
Gherghuț, Mariana Momanu, Dorina Sălăvăstru, coord., Educația –
provocări la început de mileniu. Omagiu profesorului Teodor Cozma, Ed.
Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2005, p. 55.
51
A se vedea: Ion Creangă, Amintiri din copilărie, p. 167-248; p. 283289, unde sunt prezentate și ipostaze în care diferiți dascăli fac abuz de
anumite calități sau de anumite prerogative ce concurg din funcția pe
care o dețin.
52
A se vedea: Ion Luca Caragiale, Momente, schițe, amintiri (Biblioteca
pentru toți), ed. Ion Vartic, Ed. Minerva, București, 2002, unde se
regăsesc, între altele, și evocări ale unor dascăli, ale căror trăsături sunt
creionate de către autor cu multă măiestrie în lucrările sale.
53
Ioan Slavici, Budulea Taichii, Ed. Tineretului, București, 1966.
54
Dorel Luca, Violeta Taichiș, Dascălul, apostol al neamului, Ed.
Nomina, Pitești, 2010, p. 5.

Observăm, așadar, cât de importantă a fost prezența
dascălului de-a lungul istoriei și cât de necesară era
întrunirea unor calități fără de care însăși prezența și
existența lui și a tagmei sale ar fi fost compromise.
Importanța acestor trăsături ne-o reliefează, precum am
arătat, atât Sfinții Părinți, cât și teologii și pedagogii de mai
târziu, în vreme ce pedagogia contemporană, de formație
laică, își însușește și ea anumite aspecte provenite pe
această filieră și trecute prin filtrul marilor pedagogi55. În
ce măsură s-au reflectat ele în viața și activitatea
profesorului și protoiereului Grigore Pletosu, vom vedea în
paginile următoare.

55

Cf. Liviu Antonesei, „Formarea profesorilor și reforma educației – o
istorie mai veche decât veacul”, în Constantin Cucoș, Alois Gherghuț,
Mariana Momanu, Dorina Sălăvăstru, coord., Educația – provocări la
început de mileniu. Omagiu profesorului Teodor Cozma, Ed.
Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2005, p. 129; Mariana
Momanu, „Orientarea psihanalitică în pedagogie și educație”, p. 199;
Ciprian Ceobanu, „Personalitate și valoare în contextul studiilor crossculturale”, în Constantin Cucoș, Alois Gherghuț, Mariana Momanu,
Dorina Sălăvăstru, coord., Educația – provocări la început de mileniu.
Omagiu profesorului Teodor Cozma, Ed. Universității „Alexandru Ioan
Cuza”, Iași, 2005, p. 275; Constantin Cucoș, Educația. Dimensiuni
Culturale și interculturale (Științele educației. Structuri, conținuturi,
tehnici), Ed. Polirom, Iași, 200, p. 34-37; Ion Albulescu, „Situațiile
conflictuale în clasa de elevi”, în Constantin Cucoș, Alois Gherghuț,
Mariana Momanu, Dorina Sălăvăstru, coord., Educația – provocări la
început de mileniu. Omagiu profesorului Teodor Cozma, Ed.
Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2005, p. 263.
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Profilul spiritual al protoiereului
Grigore Pletosu reflectat în
activitatea sa didactică
După ce, în paginile anterioare, am încercat să
creionăm chipul dascălului creștin din perspectivă
biblică, patristică, pedagogică, dar și din cea a literaturii
române, în rândurile următoare vom încerca să aflăm în
ce măsură se reflectă caracteristicile prezentate în lunga
și prolifica activitate didactică a protoiereului Grigore
Pletosu, întinsă pe mai bine de trei decenii (1878-1909).
Absolvent, după cum am arătat, al primei promoții
a acestei școli56, școlit în două dintre marile instituții
culturale ale Imperiului, la Leipzig57 și Budapesta58, el se
56

Ioan Seni, coord., Dicționarul culturii și civilizației populare al
județului Bistrița-Năsăud, p. 289; Teodor Tanco, „Grigore Pletosu,
primul critic al poeziei lui Coșbuc”, p. 247. Idem, „Pavel Beșia
regăsindu-și vocația”, p. 216; ANDJBN, Fond Liceul „George
Coșbuc”, dosar 1/1863, f. 5.
57
Aici va fi unul dintre cei trei năsăudeni care vor studia la această
prestigioasă instituție în perioada 1861-1918; Aurelia Dan, Școlile
grănicerești năsăudene (1851-1918), p. 437. Cf. Cornel Sigmirean,
Istoria formării intelectualității românești din Transilvania și Banat în
epoca modernă, p. 430. A se vedea și: D.C. Amzăr, „Studenți români
la universitatea din Leipzig”, p. 33; Cf. Szogi Laszlo, Studenți români
din Transilvania la universitățile din Europa – secolele XV- XIX, trad.
Simon Szolt, Ed. Universității „Petru Maior”, Târgu Mureș, 2011, p.
202-205.
58
Aici, el va fi unul dintre cei 12 absolvenți în perioada pomenită
adineauri (Aurelia Dan, Școlile grănicerești năsăudene (1851-1918),
p. 435; Cornel Sigmirean, Istoria formării intelectualității românești
din Transilvania și Banat în epoca modernă, p. 430). De asemenea, se
va număra între cei nouă năsăudeni care au studiat în această perioadă
la două universități ale Imperiului. Vezi: Lazăr Ureche, Fondurile
grănicerești năsăudene (1851-1918), p. 150.

va întoarce recunoscător pe plaiurile năsăudene pentru ași pune toate cunoștințele sale în slujba românismului din
acest colț al Transilvaniei. Va preda aici materii dintre
cele mai diversificate, începând cu religia ortodoxă
pentru tinerii de această confesiune din școala
năsăudeană59 și continuând cu muzica bisericească60,
limba română, filosofia61, limba greacă, cea latină62 și,
uneori, chiar și cea maghiară63. Numărul orelor sale a
variat pe parcursul întregii activități, însă niciodată nu a
59

Inițial, între anii 1878 și 1881, când încă nu era titularizat, religia
ortodoxă a reprezentat specializarea sa de bază. A se vedea: ANDJBN,
Fond Liceul „George Coșbuc” Năsăud, dosar nr. 71/1871-1926, f. 6.
60
Pe care o va propune conducerii școlii începând spre includerea în
programa școlară, începând cu anul școlar 1881-1882, și o va preda
începând cu acel an, în urma primirii aprobării. ***, Reportulu alu
XII-lea despre Gimnasiulu superiore greco-catolicu romanescu din
Naseudu dimpreuna cu unele date statistece pre anulu scolastecu
1881/2, Tipografia lui Theodoru Botschar, Bistrița, 1882, p. 20. De
altfel, Pletosu avea o predilecție aparte pentru muzica bisericească, pe
care o îndrăgea de-a dreptul, pledând întotdeauna pentru predarea ei
cu toată seriozitatea în toate școlile, după cum se poate vedea și din
opera sa publicistică: Grigore Pletosu, „Cântul în învățemăntul
educativ”, p. 272-279; Cf. Grigore Pletosu, „Șaguna și cântarea
bisericească”, p. 409-414, unde, din câte se pare, autorul arată de unde
provine această simpatie pentru cântarea bisericească.
61
Materie căreia îi va întocmi, mai târziu, și un manual: Grigore
Pletosu, Propedeutica filosofică pentru învățământul secundar; Cf.
AMORS, Fond neorganizat, dosar IV/1898, doc. 119; ANDJS, Fond
ASTRA, dosar 3/1989, f. 45; ANDJBN, Fond Liceul „George
Coșbuc” Năsăud, dosar nr. 71/1871-1926, f. 98; Iuliu-Marius
Morariu, „Ora de religie ortodoxă în Gimnaziul grăniceresc năsăudean
între anii 1880-1900”, p. 26. După cum arată documentele, această
lucrare a circulat multă vreme, înainte de a fi publicată, în manuscris
printre elevii liceului. Cf. ANDJBN, Fond Administrația fondurilor
grănicerești năsăudene, dosar nr. 2592/1877-1910, f. 10; ***,
Programa a XI-a a Gimnasiului superiore rom. gr.-cat. din Năseudu,
publicata la finea anului scolastecu 1879-1880, p. 18.
62
Pe care le-a predat doar ocazional, de exemplu, în cel de-al doilea
an de învățământ: Ibidem, p. 18.
63
Ibidem, p. 18.
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avut mai puțin de 14 ore săptămânal, sau mai mult de 24,
media fiind așadar undeva la 18 ore64.
An de an, părintele Pletosu își înnoia programele
școlare, adăugându-le noi apariții editoriale din literatura
de specialitate, și dovedind prin aceasta că este pasionat
și conștiincios cu munca lui, calități absolut necesare
vocației dăscălicești. De altfel, programele deveneau
anual mai mari și mai stufoase, astfel că, în comparație cu
primele planuri, cele dinspre finalul carierei vor fi mult
mai bine dezvoltate, autorul dând dovadă de multă
pricepere și discernământ critic. Iată, de exemplu, cum
arăta planul anual pentru cel de-al doilea an de
învățământ al părintelui:
„Pentru junimea studiosa greco-orientale
religiunea s-a propusu in patru despartiemente si
adeca:
Despartiamentulu I: Clasea I-II. 2 ore:
Intregulu catehismu bogatu crestinescu.
Despartiementulu II: Clasea II-IV. 2 ore:
Marturisirea ortodoxa de Petru Movila partea II si
III. Istoria biblica a noului Testamentu.
64

Astfel, în anul școlar 1879/1880, avea 20 de ore: cf. Ibidem, p. 18,
în anul următor 22 (***, Reportulu alu XII-lea despre Gimnasiulu
superiore greco-catolicu romanescu din Naseudu dimpreuna cu unele
date scolastece pre anulu scolastecu 1880/1, p. 4), în anul școlar
1881/2, are 21 de ore (***, Reportulu alu XIII-lea despre Gimnasiulu
greco-catolicu din Naseudu pre anulu scolastecu 1881/2, p. 6), în anul
următor 19 ore (***, Reportulu alu XIV-lea despre Gimnasiulu
superiore greco-catolicu romanescu din Naseudu pre anulu
scolastecu 1882/83, p. 54), în anul următor va avea 24 de ore
(ANDJBN, Fond Liceul „George Coșbuc” Năsăud, dosar nr.
71/1871-1926, f. 16 r-v), în anul școlar 1888/1889, avea 22 de ore: cf.
***, Raportulu alu XX-lea despre Gimnasiulu superioru greco
catolicu romanescu din Naseudu pre anulu scolasticu 1888-89, p. 109,
în timp ce în anii următori, numărul lor va varia tot între aceste cifre,
nescăzând sub 16 și necrescând niciodată peste 24.

Despartiamentulu III. Clasea V-VI. 2 ore:
Istoria bisericeasca dupa Andreiu Siaguna tom I.
istoria veche si media.
Despartiamentulu IV. Clasa VII si VIII. 2
ore: Elementele dreptului canonicu dupa Andreiu
Siaguna”65.
Spre deosebire de aceasta, cea din anul următor va
fi mult mai amplă și mai bine dezvoltată, autorul
analizând în cadrul ei chiar și literatura de specialitate pe
care o propunea și motivându-și deciziile în această
privință. Iată textul conceput de dânsul în acel an:
„I. Religiunea pentru tenerimea grecoorientale
Despartamientulu I, clasea I. și a II-a, 2 ore
la saptamana: Istoria vietiei lui Iisusu. – Nascerea
si pasirea in publicu a lui Iisusu Invetietura lui
Isusu si anume: 1. Isusu dovedeste mesianitatea sa
prin invetiature: a) Invetiaturele date in persona
apostoliloru pentru toti omenii; b) invetiatura in
parabole. – II. Isusu dovedeste mesianitatea sa prin
minuni: a) asupra fieri; b) asupra boleloru; c)
asupra mortiloru si d) minunile atotu sciintei si
atotu putintei Ddiesci. III. Tempulu din urma a
vietiei lui Iisusu; moartea, inviarea si inaltiarea lui
Iisusu. – Cunoscintele trebuintiose din geografia
Palestinei. – Manualu: Istoria vietei lui Isusu de C.
Andreviciu.
Despartamientulu alu II-lea, clasea III si a
IV., 2 ore la septemana: Invetiatura biserici

65

***, Programa a XI-a a Gimnasiului superiore rom. gr.-cat. din
Năseudu, publicata la finea anului scolastecu 1879-1880, Bistrița,
Tipografia lui J.E. Filsch, 1880, p. 26.
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ortodocse
despre
credintia.
–
Manualu:
marturisirea ortodoxa de dr. Barbu Constantinescu.
Despartemientulu alu III-lea, clasea a V-a si
a VI-a, 2 ore la septemana: Istoria berericei
romanesci. Crestinarea Romaniloru si intemeierea
besereicei romanesci. Starea besericei pre tempulu
migratoriloru si juredictiunea primitiva a besearicei
romanesci. – Starea besericei romanesci sub
domnia
Magiariloru;
–
sub
influentiele
calvinismului si ale papismului. Starea besericei
romanesci din Ardealu dupa unire. Constitutiunea
Metropoliei romanesci ortodocse din Ungaria si
Ardealu. Intemeiarea si organisatiunea de astazi a
besericei sarbesci, a celei in regatulu Romaniei si
Bucovina. Manualu: Istoria besericeasca a lui A. B.
Siaguna.
Despartiamentulu alu IV-lea, clasa a VII si a
VIII-a, 2 ore la septemana: Principele fundamentali
ale dreptului eclesiasticu. – Organismulu
eclesiasticu in genere si elementele lui. Raportulu
besericeloru între sine. Despre administratiune si
anume: administrarea doctrinei, a disciplinei si a
averei. Despre legelatiune si forurile bisericesti.
Esplicarea
statutului
organicu.
Manualu:
compendiu dreptului canonicu de A. B. de
Siaguna”66.
În aceeași notă se vor înscrie și documentele
școlare din anii următori, care vor fi însă din ce în ce mai
ample și vor fi împrospătate constant cu referințe noi. Din
analiza lor se observă, pe lângă cele două calități reliefate
mai sus, și fidelitatea autorului pentru doctrina și teologia
66

***, Reportulu alu XII-lea despre Gimnasiulu superiore grecocatolicu romanescu din Naseudu dimpreuna cu unele date statistece
pre anulu scolastecu 1880/1, p. 14-15.

răsăriteană, și acribia lui în reliefarea adevărurilor ei în
chip nealterat.
Aceeași acribie în afirmarea și apărarea
adevărurilor de credință îl va caracteriza pe Grigore
Pletosu și în activitatea sa publicistică, complementară
celei didactice, destul de bogată și ea. Așa se face că,
atunci când va observa că un autor ortodox se va
îndepărta în lucrările sale publicistice de doctrina
Bisericii, nu va ezita să-l sesizeze cu privire la acest fapt.
Un exemplu în acest sens este Ioan Stefanelii, căruia, în
anul 1880, îi va recenza manualul de catehetică67. În
urma lecturii cărții sale, profesorul Pletosu va avea de
adus o serie de obiecții cu privire la influențele
protestante din gândirea și scrisul său. De exemplu, în
privința poziționării cateheticii în sistemul teologic, el îi
va arăta următoarele:
„Ce priveste natura si positia catecheticei in
sistemului teologicu, aceste impregiurari sunt cu
totulu nebagate in sema. Acesta provine de acolo,
ca autorulu nu a avutu in vedere si nu a observatu
cu strictetia doctrina bisericei, caci a folositu ca
indreptariu la compunerea cartii scrieri straine
spiritului bisericei orientale, scrieri ca ale lui
Zeswitz, Palmer, protestanti, a caroru conceptiuni
despre teologia sunt determinate de diversele
sisteme filosofice; mai multu a folositu opulu
ancituatu alu lui E. Tierbach, Lehbuch, der
Katichetick, Hanower 1830. Este catichetica
disciplina teologica si in ce feliu? Spre a respunde
la acesta intrebare, se ne transpunemu in sinulu
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Este vorba despre: Ioan Stefanelli, Catehetica bisericei dreptu
credinciose resaritene, Cernăuți, 1879.
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bisericei ortodoxe si se compunemu sistemulu
teologicu68.
Referințele pe care le face aici distinsul recenzor,
precum și recomandările lui, ni-l reliefează drept un bun
cunoscător al literaturii teologice germane, de origine
protestantă, cunoaștere ce datează, cel mai probabil, din
perioada studiilor lipscane ale dânsului.
Severitatea dânsului era însă, după cum se poate
observa, una obiectivă, motivată de rigoarea științifică.
De altfel, atunci când descoperea lucrări ce meritau
lecturate, care umpleau goluri în cercetare și aduceau
elemente noi, nu ezita să le recomande. Un astfel de caz
este și opera lui Grigore Borgovanu, intitulată Ionel,
căreia îi face o amplă recenzie în paginile revistei
Transilvania69, și despre care afirmă, în finalul acesteia:
„E sigur, că o carte poporală de educaţie
morală-socială şi religioasă mai bună de cât
aceasta nu există în literatura noastră. Ar fi de dorit
ca «Ionel» să se răspândească prin satele noastre
spre a se ceti (în locul «Păscăliei», a «Alexandriei»
şi altor mirozenii) atât de singuratici, cât şi, pe
unde sunt, în adunările sau cercurile culturale ale
poporului nostru”70.
68

Gregoriu Pletosu, „Catehetica bisericei dreptu credinciose
resaritene, de Ioanu Stefanelli, docente la universitatea din Cernautiu,
1879, Sibiiu, Closius. VI, 344 pag., pretiulu 5 fl. v. a.”, p. 15-16.
69
Gregoriu Pletosu, „Educaţiunea unui bun copil. Carte pentru părinţi
şi alţi educatori. Principiile morale şi creştineşti, de care trebue să se
conducă părinţii în educaţiunea copiilor lor" — de V. Gr. Borgovanu,
profesor de filosofie şi pedagogie. Bucuresci-Gherla, 1901”, p. 166172.
70
Ibidem, p. 172. În urma recomandării sale, „Astra” va hotărî
achiziționarea a 150 de exemplare, în vederea distribuirii lor în cadrul
bibliotecilor existente în cadrul agenturilor astriste (***, „Dela

Despre obiectivitatea afirmației părintelui Pletosu
găsim argumente în receptarea ulterioară a personalității
și operei pedagogului năsăudean. Desigur, nu trebuie
omis faptul că, prin această recenzie, el își achită o
datorie de onoare față de prietenul și fostul său coleg,
promovându-i opera71.
Revenind însă la activitatea sa didactică, în privința
ei trebuie specificat faptul că Grigore Pletosu era în
primul rând un trăitor al celor pe care le propovăduia de
la înălțimea catedrei, cel puțin în ceea ce privește religia.
Așa se explică buna receptare a sa în rândul elevilor și
dragostea pe care i-au purtat-o ei chiar și după absolvirea
studiilor72. Profesionalismul de care a dat dovadă și
seriozitatea cu care s-a achitat de sarcinile didactice, l-au
făcut să fie remarcat și apreciat și de către superiorii lui,
fapt pentru care va fi în repetate rânduri ales membru al
senatului școlar al Mitropoliei de la Sibiu73, și va fi
Academia Română”, Transilvania, XXXIV, III (1903), p. 135).
Ulterior, volumul va fi editat și în Biblioteca popoarlă a Asociațiunii.
Cf. Vasile Gr. Borgovanu, Ionel: principii morale şi creştineşti de
educaţiune (Biblioteca Poporală a „Asociațiunii), Tiparul Tipografiei
Arhidiecezane, Sibiiu, 1908.
71
De altfel, și alți colegi vor promova opera părintelui în repetate
rânduri. Cf. ***, „ Retorica şi carte de cetire pentru clasa VI gimn. de
Gr. Pletosu si I. Ghete, prof. gimn. în Năseud”, Transilvania, XXVII,
6 (1896), p. 189-190; ***, „Retorica şi carte de cetire” , Revista
Ilustrată, I, 1 (1898), p. 20.
72
De exemplu, Miron Cristea, în urma unei vizite întreprinse în anul
1906 la Săcel, va poposi la Năsăud spre a-și vedea fostul profesor, la
fel cum va face și George Coșbuc, ori de câte ori va reveni pe plaiurile
natale. Vezi: AMORS, Fond Consistoriul arhidiecezan, doc.
2007/1906; Ibidem, dosar III/1900, doc. 481, Cf. Macarie Drăgoi, ed.,
Ortodocși și greco-catolici în Transilvania (1867-1916). Contribuții
documentare, vol. 1, Tomul IV – „Schimbarea identității confesionale.
Cazul Săcel și filia Dragomirești”, Ed. Presa Universitară Clujeană,
Cluj-Napoca, 2013, p. 25, p. 388; Leon Scridon, „Evocări”, p. 45.
73
Așa se face că, în anul sfințirii catedralei din Sibiu, el figura între
membrii senatului școlar al instituției eparhiale. Mircea Păcurariu,
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delegat adesea de către acesta să conducă reuniuni ale
învățătorilor, desfășurate în diferite locații74. Din această
postură, el a împărtășit și altora părți ale experienței sale,
ce le-au fost, desigur, de folos în activitatea lor.
În paralel cu aceste activități, părintele va fi pentru
o vreme și conducătorul societății de lectură a școlii
(1880)75, postură ce s-a dovedit de mare folos, cu
precădere pentru elevii săi. Astfel, profesorul de limba
română a coordonat pentru o vreme activitatea societății
de lectură a școlii, direcționând elevii spre o mai bună
cunoaștere a marilor opere ale literaturii universale din
vremea lui. Spiritul critic al filologului rafinat le-a
insuflat și ucenicilor săi mai tineri dorința de studiu și de
a cultiva bunul gust și profesionalismul, ferindu-se de
superficialitate76.
Prezenței lui Grigore Pletosu la cârma societății
„Virtus Romana Rediviva” i se datorează și descoperirea
tânărului George Coșbuc, unul dintre marii poeți de mai
târziu ai țării noastre. Evenimentul s-a petrecut în cadrul
Catedrala Mitropolitană din Sibiu 1906-2006, Ed. Andreiana, Sibiu,
2006, p. 42.
74
Cf. Grigore Pletosu, „Conferențe învățătoresci”, TR, XLVI, 87
(1898), p. 351.
75
ANDJBN, Fond Virtus Romana Rediviva, dosar nr. 77/ 1880-1891,
ff. 21-24. Va păstra acel statut, cu intermitențe, până în anul 1890.
Ibidem, ff. 198-202.
76
De altfel, după cum ne arată documentele, fondul de carte,
acoperind, după expresia doamnei Aurelia Dan, o gamă largă de teme,
atât din Ardeal, cât și din Vechiul Regat (Aurelia Dan, Școlile
grănicerești năsăudene (1851-1918), p. 379), și conținând, pe lângă
volume, și o serie de reviste precum Observatorul, editat de George
Barițiu, România literară și Higiena și școala, pe care le primea
regulat, prin abonament. Traian Pavelea, „Introducere la „Muza
Someșană”, Muza Someșană – Revista Societății literar-științifice
„Virtus Romana Rediviva”, I (CIV), 1 (1978), p. 7. Toate acestea,
ajutau la o formare enciclopedică a elevilor acestei școli, pe parcursul
celor 8 ani de studii. Iuliu Moisil, „Amintiri din viața de liceu”, p. 14.

ședinței precum cea din 6 februarie 188177, când acesta a
citit la ședința din acea zi a societății poeziile
„Mângâierea poetului”78 și „Steluțele”79. În urma lecturii,
profesorul președinte a recunoscut imediat în tânărul
debutant talentul poetic, recomandându-i numai
diligență80 (arhaism, cu sensul de grijă). Aprecierile sale
și ale colegilor au constituit, după cum se poate vedea din
analiza documentelor, o motivație spre continuarea
scrisului pentru poet. Așa se face că, în ședința
următoare, din 18 martie, a prezentat din nou o poezie,
intitulată „Dor și jale”81, în cea din 29 mai, cea intitulată
„Călărețul străin”, și „imitațiunea Coardele de aur”82.
Un an mai târziu, acesta își va exersa talentul și
prin scrierea de proză, redactând două opere literare în
acest sens. Cea dintâi a intitulat-o „Miron și Sorin”, iar
cea de-a doua, „Rodovica”. Ulterior, în cadrul activității
de aici, poetul a a mai scris şi o piesă de teatru, intitulată
„Barba lui Mendhelson”, pentru care a fost premiat de
tipograful Andrei Tudoran cu 50 de florini83. Revista
77

ANDJBN, Fond Virtus Romana Rediviva, dosar nr. 77/ 1880-1891,
f. 12. Pentru descrierea acestui eveniment și a poeziei rostite de
tânărul debutant, devenit mai apoi marele poet George Coșbuc, a se
vedea: Lucian Valea, Pe urmele lui George Coșbuc, București, Ed.
Sport-Turism, 1986, p. 40.
78
ANDJBN, Fond Virtus Romana Rediviva, dosar 3/1881, ff. 1-2,
unde se mai păstrează încă, în manuscrisul original, această poezie.
79
Traian Pavelea, Năsăudul, repere istorice și culturale, p. 147.
Despre această poezie, autorii vorbesc însă mai puțin, cea dintâi fiind,
după câte se pare, mai reușită, fapt pentru care s-a bucurat de atenția
președintelui de ședință, care l-a felicitat pe tânărul debutant
recomandându-i însă „numai diligență” (n.n.)
80
Ioan Seni, coord., Dicționarul culturii și civilizației populare al
județului Bistrița-Năsăud, p. 289.
81
ANDJBN, Fond Virtus Romana Rediviva, dosar 77/ 1880-1891, f.
13.
82
Ibidem, f. 14.
83
Alexandru Chira, „George Coșbuc elev al Gimnaziului grăniceresc
din Năsăud”, p. 41.
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societății, intitulată Muza Someșană, pe care elevii o
redactau constant, păstrează o mare parte dintre operele
de tinerețe ale lui George Coșbuc84, datorate în mare
parte și aprecierilor încurajatoare cu care a fost gratulat
mereu de către Grigore Pletosu.
Poetul nu a fost însă singurul mare om de cultură al
acestei țări, al cărui destin l-a influențat în sens pozitiv
personajul nostru. Exemple în acest sens pot fi
considerați și: Dionisie Longin, devenit apoi doctor în
drept și consilier al Casei Regale a României, Ioan
Mihalca, Nestor Șimon, devenit apoi secretar al
Fondurilor Grănicerești Năsăudene85, Victor Moldovan86,
Nicolae Bălan (devenit apoi mitropolit al Ardealului)87
sau Miron Cristea, devenit primul patriarh al României,
înscriindu-se și ei în această categorie. Dintre aceștia,
primii trei au fost premiați în acel an, cel dintâi fiind elev
în clasa a VII-a 88, iar ceilalți doi în clasa a VI-a89.
84

ANDJBN, Fond Virtus Romana Rediviva, dosar 77/1880-1891, f.
84; Traian Pavelea, Năsăudul, repere istorice și culturale, p. 146-147.
85
Cu privire la viața și activitatea lui, a se vedea: Adrian Onofreiu,
Mircea-Gelu Buta, Nestor Șimon. Restituiri, Ed. Eikon, Cluj-Napoca,
2011. Pentru o viziune asupra scrisului său istoric și a operei sale, a se
vedea: Nestor Șimon, Vasile Naşcu – viaţa şi faptele lui: în legătură
cu luptele grăniţerilor năsăudeni pentru asigurarea averilor şi
fondurilor grăniţereşti, Ed. Librăriei „M. Onişor”, Năseud, 1911.
86
Ulterior, ajuns între politicienii de frunte ai perioadei interbelice,
acesta și-l va aminti cu drag pe Pletosu, despre care va afirma că era
un profesor distins. Victor Moldovan, Memoriile unui politician din
perioada interbelică, ed. Mircea Gelu Buta, Adrian Onofreiu, Ed.
Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2013, p. 50.
87
Care a prezentat și el câteva creații poetice la ședințele literare ale
societății, pe care apoi le-a publicat în revista acesteia, Musa
Someșană. A se vedea: Nicolae Bălan, „Vocea păstorului”, p. 233238; Nicolae Bălan, „Lacrimile”, p. 143-152. Cf. Simion Lupșan,
Adrian Onofreiu, „Virtus Romana Rediviva”. Societatea de lectură a
liceului grăniceresc năsăudean – contribuții documentare, p. 412.
88
Mai târziu, când dascălul său va ajunge la vârsta senectuții,
ucenicul, în calitate de delegat al Casei Regale, va fi cel care îi va

Cel din urmă a debutat și el, în anul 1876, ca
beletrist, citind la una la una dintre seratele literare
snoava intitulată Prosit, cu un profund mesaj moral90. Și
aceasta se va bucura de aprecierea președintelui și a
participanților la manifestare, Pletosu remarcând talentul
literar al lui91 și încurajându-l să continue activitatea
literară. Câțiva ani mai târziu, ex-debutantul va publica
această snoavă în revista Familia română, ea constituind
opera ce a făcut obiectul debutului său publicistic,
petrecut în anul 188792. Ce-i drept, Miron Cristea nu a
activat ulterior pe tărâmul literaturii, așa cum a făcut-o
Coșbuc, însă doctoratul său, primul din literatura de
specialitate dedicat lui Mihai Eminescu, la scurt timp
după plecarea sa din această lume93, a fost cu siguranță
influențat și de experiența literară avută aici, în școala
năsăudeană.
Și prin activitatea desfășurată aici, părintele s-a
dovedit un om de vocație și un dascăl conștiincios.
Folosirea literaturii în scopul cultivării tinerilor și în
vederea insuflării principiilor morale în sufletul lor prin
înmâna „Ordinul Steaua României” cu ocazia împlinirii vârstei de 80
de ani: ***, „Protopopul Grigore Pletosu”, Gazeta Bistriții, VIII, 13
(1928), p. 1; ***, „Sărbătorirea Protopopului Grigore Pletosu în orașul
Bistrița”, în Ioan Pintea (ed.), Pro Memoria Preot Protopop Grigore
Pletosu, Ed. Aletheia, Bistrița, 1999, p. 60-61.
89
Grigore Pletosu, „Societatea scolariloru”, în ***, Reportulu alu XIIlea despre Gimansiulu superiore greco-catolicu romanescu din
Naseudu, dimpreuna cu unele date statistece, pre anulu scolastecu
1880/1, Tipografia Teodoru Botschar, Bistritia, 1881, p. 31.
90
Petre Dan, Asociații, cluburi, ligi, societăți, p. 115.
91
Dorel Marc, „Publicistica de debut a lui Elie (Miron) Cristea și
mediul cultural-școlar năsăudean. Preocupări etnofolclorice”, p. 128.
92
Când a publicat snoava, în numărul 3 din anul 1887 al revistei.
Antonie Plămădeală, Pagini dintr-o arhivă inedită, Ed. Minerva,
București, 1984, p. VI.
93
Miron Cristea, Viața și opera lui Mihai Eminescu: studiu din
domeniul noii literaturi românești – teză de doctorat, București, Ed.
Dacoromână, 2010.
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prisma operelor, ni-l reliefează drept un om credincios
principiilor ortodoxe, al cărui profil spiritual se reflectă
parțial și în cadrul acestei activități.
Activității dăscălicești i s-a alăturat, la scurt timp
după venirea la Năsăud, și cea astristă94. Prin intermediul
Asociațiunii Transilvane95, părintele a militat constant
pentru propășirea culturală a românilor transilvăneni,
alături de mari intelectuali ai vremii. Între elementele ce
îi caracterizează eforturile desfășurate aici se remarcă, pe
lângă contribuțiile pe care le-a adus la buna desfășurare a
primelor două adunări generale ale Astrei desfășurate la
94

Cu privire la acest aspect al activității sale, a se vedea și: ANDJBN,
Fond ASTRA – Despărțământul Năsăud, dosar nr. 114/1911, f. 11, 14,
16, 18 (este vorba despre Istoria Astrei năsăudene, scrisă de către
Nestor Șimon, în cadrul căreia sunt punctate mai multe aspecte ale
activității sale de aici); Ibidem, dosar nr. 65/1900, f. 2; Ibidem, dosar
nr. 83/1904, f. 1 (unde părintele figurează între membri ordinari);
Ibidem, dosar nr. 85/1905, f. 1; Ibidem, dosar nr. 84/1905, f. 11;
Ibidem, dosar 73/1902, f. 2 (unde este desemnat vicepreședinte al
Despărțământului); Ibidem, dosar nr. 84/1905, f. 1(unde este
menționat faptul că Pletosu este desemnat membru în comitetul
central al Astrei), Ibidem, dosar nr. 75/1902, f. 4-5 (este vorba despre
Istoricul Despărțământului Năsăud al Astrei, scris de Iuliu Moisil, un
manuscris mai scurt decât al lui Nestor Șimon, de o întindere de doar
5 pagini, pe care însă acesta l-a văzut înainte de a scrie opera sa și l-a
și folosit, unde, de asemenea, sunt surprinse diferite aspecte ale vieții
și activității lui Grigore Pletosu).
95
Cu privire la înființarea acesteia, a se vedea: ***, Statutele
Asociatiunei Transilvane pentru Literatura romana si cultura
poporului romanu, In Tipografia lui S. Filtsch (W. Kraft), Sabiiu,
1874; ***, Actele privitore la Urdirea și înființarea Asociatiunei
Transilvane pentru literatura română, și cultura poporului român,
Tipografia diecesana, Sibiiu, 1862, iar cu privire la activitatea ei:
Pamfil Matei, ASTRA – Asociațiunea transilvană pentru literatura
română și cultura poporului român 1861-1950, Ed. Dacia, ClujNapoca, 1986; Valer Moga, Astra și societatea 1918-1930, Ed. Presa
Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2003; Antonie Plămădeală,
„Transilvania – 125 de ani. Darul Asociațiunii către poporul român”,
în vol. De la Filotei al Buzăului la Andrei Șaguna, Tipografia
Arhidiecezană, Sibiu, 1997, p. 179-184.

Năsăud (din 187096 și 189397), activitatea sa ca președinte
al secțiunii școlare a ei, desfășurată între anii 1902-191098
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T. Echim, „Un mare eveniment cultural la Năsăud în 1870”, Plaiuri
Năsăudene, II, 11-12 (1944), p. 14; Ioan Sigmirean, Adrian Onofreiu,
Istoria Județului Bistrița-Năsăud în documente și texte (epocile
modernă și contemporană), Ed. Răsunetul, Bistrița, 2001, p. 175;
Teodor Tanco, Virtus Romana Rediviva, vol. IV – „Memoria istoriei”,
Volum editat de Comitetul de cultură și Educație Socialistă al
județului Bistrița-Năsăud, Bistrița, 1981, p. 57.
97
Traian Pavelea, Societăți culturale năsăudene, vol. 1 – „Varia”, Ed.
Arcade, Bistrița, 2005, p. 118.
98
Cf. ***, „Consemnarea membrilor „Asociațiunii pentru literatura
română și cultura poporului român, starea de la 1 august 1901”,
Transilvania, XXXII, V (1901), p. 86; ***, „Proces verbal din 6
martie 1902. Ședința ordinară a comitetului central al Asociațiunii”,
Analele Asociatiunii pentru literatura romana și cultura poporului
român, II (1902), p. 19; ***, „Consemnarea membrilor «Asociațiunii
pentru literatura română și cultura poporului român». Starea de la 1
iulie 1903”, Analele Asociatiunii pentru literatura romana și cultura
poporului român, IV (1903), p. 77; ***, „Proces verbal din 28
ianuarie 1904. Ședința I a Comitetului central al Asociațiunii (procesul
verbal nr. 124/ 1904)”, Analele Asociatiunii pentru literatura romana
și cultura poporului român, I (1904), p. 7; ***, „Consemnarea
membrilor «Asociațiunii pentru literatura română și cultura poporului
român». Starea de la 1 august 1905”, Analele Asociatiunii pentru
literatura romana și cultura poporului român, IV (1905), p. 113; ***,
„Consemnarea membrilor «Asociațiunii pentru literatura română și
cultura poporului român». Starea de la 1 august 1906”, Analele
Asociatiunii pentru literatura romana și cultura poporului român, IV
(1906), p. 89; ***, „Consemnarea membrilor „Asociațiunii pentru
literatura română și cultura poporului român”. Starea de la 31 August
1907”, Analele Asociatiunii pentru literatura romana și cultura
poporului român, III (1907), p. 80; ***, „Consemnarea membrilor
«Asociațiunii pentru literatura română și cultura poporului român».
Starea de la 31 Decembrie 1907”, Analele Asociatiunii pentru
literatura romana și cultura poporului român, II (1908), p. 34; ***,
„Proces verbal din ședința primă, a «Asociațiunii pentru literatura
română și cultura poporului român» ținută în Șimleu la 7 August 1908
(proces verbal nr. 787/1908)”, Analele Asociatiunii pentru literatura
romana și cultura poporului român, III (1908), p. 177; ***,
„Consemnarea membrilor «Asociațiunii pentru literatura română și
cultura poporului român». Starea de la 1 August 1909”, Transilvania,
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(an în care se va retrage, lăsând locul său dascălului
blăjean Gavril Precup, format și el pe plaiuri
năsăudene)99. În această calitate, a participat la activitățile
asociațiunii, ținând cuvântări încurajatoare, cu mesaj
moral și teologic, fundamentate pe învățătura ortodoxă
din Sfânta Scriptură și pe cea patristică100, a susținut cu
donații inițiativele culturale ale ei101, a propovăduit în
rândul populației năsăudene idealurile astriste, susținând
necesitatea educației pentru propășirea neamului
românesc. În acest sens va spune, în anul 1889, cu ocazia
deschiderii școlii confesionale ortodoxe din Prundu
Bârgăului:

anul XL, IV (1909), p. 224; ***, „Consemnarea membrilor
«Asociațiunii pentru literatura română și cultura poporului român».
Starea de la 10 August 1910”, Transilvania, anul XLI, 4 (1910), p.
208.
99
***, „Raportul general al comitetului central al «Asociațiunii pentru
literatura română și cultura poporului român» cătră adunarea generală,
convocată în Blaj, la 28 și 29 August 1911”, Transilvania, XLII, IV
(1911), p. 495. Cu privire la viața și activitatea celui din urmă, Silvia
Pop, Dicționarul culturii și civilizației populare, Ed. Astra, Blaj, 2011,
p. 223.
100
Alteori, când nu a putut fi de față personal, datorită unor probleme
ce l-au reținut la Năsăud, a trimis telegrame, scrisori și felicitări, ce au
fost foarte apreciate de către participanți. Cf. Vasile Bologa, „Proces
verbal din ședința a doua a adunării generale ordinare a «Asociațiunii
pentru literatura română și cultura poporului român», ținută la
Timișoara la 22 septembrie 1904 (nr. 1025/1904)”, Analele
Asociatiunii pentru literatura romana și cultura poporului român, V
(1904), p. 248; ***, „Proces verbal din ședința a doua a adunării
generale ordinare a «Asociațiunii pentru literatura română și cultura
poporului român» ținută în Șimleu la 8 August 1908 (procesul verbal
nr. 787/1908)”, Analele Asociatiunii pentru literatura romana și
cultura poporului român, III (1908), p. 180.
101
Cu privire la acest aspect, a se vedea, de exemplu: ***,
„Consemnarea contribuirilor la fondul Museului istoric și etnografic
ca rescumperare a felicitărilor de Anul Nou 1904 (procesul verbal nr.
124/ 1904)”, p. 14-15.

„Mai ales noi, popor mic și într-o poziție
geografică grea, avem neapărată trebuință de caractere
oțălite în cunoscință, în adiminstrațiunea și în practica
virtuților pentru a nu slăbi nici naintea amenințărilor și
pentru a păși cu siguranță în desvoltarea noastră
culturală”102.
Pe lângă aceste activități, părintele a fost și un
susținător a activității culturale și a misiunii pe care o
făcea „Astra” prin publicarea unor opere de mare valoare
și interes pentru țărănime și intelectualitate deopotrivă.
Ba mai mult, el a fost inițiatorul unei colecții publicistice
ce viza stimularea tinerilor români absolvenți ai unei
școli sau care abandonaseră studiul, pentru ca aceștia să
nu rupă legătura cu cultura și lectura, intitulată Cartea
tinerimei adulte din poporul agricultor103. Propunerea lui
venea în contextul legilor drastice ale lui Appony, din
anul 1881, care impunea o serie de restricții cu privire la
educație104 și permitea tinerilor care absolveau un anume
număr de clase să părăsească, la vârsta de 12 ani, studiile
sau, în caz de repetență, la cea de 15, fapt ce a determinat
o serie de abandonuri din partea tinerilor români care nu
se mai puteau întreține la studii105. În acest context,
102

Grigore Pletosu, „La deschiderea unei școle (I)” p. 354.
Am mai analizat acest aspect și în altă parte, într-un studiu dedicat
vocației pedagogice a lui Pletosu, și am arătat valoarea proiectului său.
Cu privire la acesta, a se vedea așadar și studiul nostru: Iuliu-Marius
Morariu, „Vocația de pedagog a preotului și profesorului năsăudean
Grigore Pletosu (1848-1934)”, p. 145-153.
104
Cu privire la această lege și la conținutul ei, a se vedea: Teodor V.
Păcățian, Cartea de aur sau luptele politice naționale ale românilor
sub coroana ungară, vol. VIII, Tiparul Tipografiei Arhidiacezane,
Sibiiu, 1915, p. 456-457; ***, „Dări de seamă, Rudolf Schuller,
Polotiske Erinnerungen”, Anuarul Institutului de Istorie Națională,
vol. VIII (1942), p. 488.
105
„În vederea situaționei îngrijitoare (îngrijorătoare), ce tocmai în
acest timp se prepară școalelor noastre și prin acestea culturei
naționale a poporului nostru, secția școlară a crezut că e de trebuință a
103
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Pletosu venea cu propunere pragmatică, ce să fie utilă
tinerilor și să-i determine totodată să nu rupă legătura cu
lectura odată cu finalizarea studiilor:
„Propunem deci ca sub titlul: «Cartea
tinerimei adulte din popor», să se publice succesive
în seria numerelor din biblioteca poporală a
«Astrei» și în broșuri independente materii și piese
anume căutate apoi grupate, întocmite și explicate
în vederea trebuințelor din viața poporului nostru și
a țăranului român. Scopul acestei publicațiuni, în
urmare, ar fi mai întâi de a susține, de a continua și
completa cunoscințele deja câștigate în școala
primară și de repețire (se referă probabil la cei
repetenți n.n.); apoi de a pregăti tinerimea adultă în
timpul de la 15-20 de ani pentru chemarea sa în
viață, de a-i desfăta gustul de cetire și interesul
pentru tot ce e bun, moral, nobil și frumos în
viață”106.
În urma analizei, comisia centrală de la Sibiu va
aviza favorabil propunerea lui, ce va fi încadrată la
„lecțiunile școlare”, după cum reiese din documentele
semnate de Iosif Șterca Șuluțiu și Andrei Bârseanu107,
însă, asociațiunea nu va edita niciodată o colecție de cărți
intitulată astfel, fapt ce ne face să credem că ideea lui
Pletosu și-a găsit împlinirea în publicarea unora dintre
se iniția un învățământ și pentru adulții din poporul agricultor, cari,
eșind cu anul al 12-lea de sub obligământul școalei de toate zilele, iar
cu anul al 15 din cela al școalei de repetiția, nu mai au putința de a
cerceta alte școale mai înalte sau de specialitate”. ANDJS, Acte,
926/1901, f. 1. Cf. Grigore Pletosu, „Propunere pentru „Cartea
tinerimei adulte din poporul agricultor”, p. 250-254.
106
Ibidem, f. 5.
107
ANDJS, Fond Astra, dosar II/1901-1909, f. 168; Ibidem, dosar I7/1905, f. 26; ANDJS, Acte, 926/1901, f. 12.

volumele ce au constituit Biblioteca poporală a
Asociațiunii, inițiată în anul 1899108, unde, o parte dintre
volume se încadrează în această tematică.
Ca și celelalte laturi complementare ale activității
sale, și cea desfășurată în cadrul Astrei ne reliefează un
dascăl devotat, ancorat în principiile creștine, care poartă
de grijă tinerilor, gândindu-se la viitorul lor, este sincer în
ceea ce face și nu se sfiește în a sprijini activitățile ce au
drept scop propășirea românismului.
Calitatea de om moral și de prieten de nădejde
care-i va aureola, alături de celelalte, profilul spiritual,
poate fi regăsită și în activitatea lui didactică. Ea este
reliefată și de respectul de care s-a bucurat părintele în
cadrul comunității de profesori de la Gimnaziul
Grăniceresc Năsăudean, care-i vor organiza o petrecere
108

Andrei Bârseanu, „«Biblioteca poporală» a Asociațiunii”,
Transilvania, XXXII, VI-VII (1901), p. 181. Cf. ***, Analele
Asoțiațiunei pantru cultura poporului român din Maramureș 18601905, Tipografia Aurora, Gherla, 1906 p. 3 (ideea avea însă o origine
mult mai veche; cf. ***, Protocolu Adunarei a III-a generali a
Associatiunei Transilvane pentru Literatura romana si Cultura
Poporului romanu, tienuta in 7 si 8 Septembre s.n. 1863 in Opidulu
Blasiu, Tipografia diecesana, Sibiiu, 1863, p. 86). În cadrul ei au
apărut opere ale unor mari autori ai literaturii române, precum Ion
Agârbiceanu, Ion Pop Reteganul, Octavian C. Tăslăuanul etc. A se
vedea, de exemplu: Ion Agârbiceanu, Dela sate (Biblioteca poporală a
Asociaţiunii), Ed. „Asociațiunii”, Sibiiu, 1914; Ion Agârbiceanu, De
vorbă cu Ilarie. Povestiri (Biblioteca poporală a Asociaţiunii), Ed.
„Asociațiunii”,
Sibiiu,
1941;
Ion
Agârbiceanu,
Rana
deschisă: povestire de azi după poveştile străbune (Biblioteca
poporală a Asociațiunii „Astra”), Ed. Asociaţiunii „Astra”, Sibiiu,
1942; Nicolae Albu, Românii de pe valea Mureşului de sus: oameni,
locuri, cântece şi obiceiuri (Biblioteca poporală a Asociațiunii), Ed.
Astra, Sibiu, 1943; Vasile Alecsandri, Cântece din bătrâni (Biblioteca
poporală a Asociaţiunii), Ed. „Asociațiunii”, Sibiiu, 1913; Ion PopReteganul, Copiii Ursuțului și alte povestiri pentru popor (Biblioteca
poporală a Asociaţiunii), Ed. Asociațiunii „Astra”, Sibiiu, 1931; ***,
Regule ortografice: 1904 (Biblioteca poporală a Asociaţiunii), Tiparul
Tipografiei Arhidiecezane, Sibiiu, 1904.
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surpriză cu prilejul pensionării sale, în 1909109, în vreme
ce cei care vor supraviețui până în anul 1848, îl vor
omagia atunci când va deveni octogenar110.
Atașamentul și dragostea pentru colegii săi și le va
manifesta părintele în repetate rânduri. În momentele
triste din istoria instituției însă, ele vor ieși în evidență și
mai tare și vor fi consemnate în diferite cronici și
documente. Un exemplu în acest sens îl constituie
necroloagele rostite la înmormântarea unor oameni de
seamă ce au făcut parte din personalul școlii năsăudene,
sau a unor personalități, precum Matei Eminescu, fratele
poetului nepereche111. Un astfel de om a fost și Ioan
Lupoaie, astrist ca și Pletosu112 și profesor de limba și
literatura română, asemeni lui. Vestea pierderii lui îl va
izbi, ca și pe ceilalți profesori, și-i va provoca o mare
suferință, după cum va mărturisi în cuvântul funerar:
„Era pe la 15 Martie 1901. Pre edificiul
gimnasiului superior fundațional din Năseud din
nou se vede arborată flamura negră, acum a treia
oră în acest an113. Și ce ne vestea: Ne vestea ceea109

ANDJBN, Fond Liceul „George Coșbuc” Năsăud, dosar nr.
71/1871-1926, f. 101-102.
110
Cf. Teodor Ciuruș, „Grandioasa sărbătorire a Venerabilului
protopop Grigore Pletosu”, p. 1-3.
111
***, „Știri”, Săptămâna, III, 1 (1930), p. 2. Cf. George Vasile
Rațiu, Matei Eminescu la Bistrița, Ed. Răsunetul, Bistrița, 1997, p. 44.
112
Care s-a înscris ca membru pe viață al Asociațiunii în anul 1881.
Cf. Ioan Seni, „Spiritualitatea astristă năsăudeană și Colegiul Național
„George Coșbuc” la 150 de ani de la înființare”, în Alexandru Dorel
Coc, coord., Monografia Colegiului Național „George Coșbuc” la
150 de ani de istorie (1863-2013), Ed. Napoca Star, Cluj-Napoca,
2013, p. 433.
113
La cele trei înmormântări, două dintre cuvântările rostite în acel an
i-au aparținut părintelui Pletosu (Sorina-Gabriela Costea, Școala de la
Năsăud. Profesori de limba română, p. 12), lucru deloc neglijabil dacă
avem în vedere faptul că școala năsăudeană era una preponderent

ce după antecedentele date trebuia să concludem;
ne aducea trista scire, că de toți iubitul profesor
ordinar definitiv Ion Lupoe, după lungi suferințe, a
trecut prin morte din această vie(a)ță la vecinica
odichnă a celeilalte vieți, lăsând în urma sa în
adenc doliu familia, colegii de muncă și numeroșii
sei elevi, iar pentru institutul unde muncise și
pentru susținetorii aceluia un gol inseparabil”114.
Cu respect și reverență, așa cum se cuvenea unui
slujitor vrednic al altarului, dar și într-un mod concis, clar
și brevilocvent, el va prezenta viața defunctului, despre
care va spune că era:
„Înzestrat cu temeinice cunoșcințe speciale
în istorie și cu frumose cunoșcințe enciclopedice,
el a ocupat cariera sa în continuitate până la finea
anului școlastic 1899/900. Dela acest timp, Ion
Lupoe își luase un concediu de un an pentru
căutarea sănătății, dar încă în tomna anului 1900 o
bolă grea de pept îl legă de patul, în care la 15
Martie 1901, cu dorul în inimă după un traiu mai
liniștit și o vieță în ticnă, de cari profesorii noștri
rar au parte, și-a dat sufletul în mâinile
Creatorului”115.

greco-catolică, aflată în subordinea vicariatului unit al Rodnei, iar
Pletosu era singurul preot ortodox din personalul didactic al instituției.
Acest lucru, asemenea altora, arată respectul de care se bucura
părintele în rândul personalului școlii (n.n.).
114
Gregoriu Pletosu, „Ion Lupoe (1853-1901)”, în ****, XXXVIII.
Ertesito a naszodi alapitvanyi fogyomnasiumrol 1900/1901 tanmevre
(Reportul al XXXVIII-lea despre gimnasiul superior fundațional din
Năseud pentru anul școlastic 1900/1901), ed. Ion Gheție, Tipografia
Carol Csallner, Bistrița, 1901, p. 5.
115
Ibidem, p. 6.
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Apoi, părintele nu a uitat să spună un cuvânt de
încurajare pentru familia îndurerată, formată din soție și
cei patru copilași rămași orfani, și să prezinte felul în care
decesul unui om iubit din comunitate a produs o largă
solidaritate între membrii gimnaziului năsăudean, care,
de la cel mai mic până la cel mai mare, i-au adus un ultim
omagiu, corul prin cântările ce i le-a dedicat pentru
ultima dată, dascălii prin prezența lor, iar populația urbei
prin respectul ce i l-a purtat și i-l poartă încă116.
Și acest episod, asemenea altora, reflectă anumite
caracteristici ale profilului spiritual al părintelui.
Sensibilitatea, bunătatea, dragostea, loialitatea, alături de
celelalte, despre care am mai pomenit în lucrarea noastră,
sunt însușiri definitorii ale personalității dascălului şi
sacerdotului Grigore Pletosu.
Ca orice profesor conștiincios, părintele va
desfășura, în paralel cu activitatea de la catedră, o bogată
activitate publicistică. Despre o parte dintre ea am vorbit
deja în cadrul prezentării noastre (atât necrologul, cât și
materialul privitor la muzica în programa școlară117, fiind
116

„După încetarea lui din vieță, soția sa iubitore, acum veduva Maria
nesc. Verzariu, cu care era căsătorit dela 1884, împreună cu cei patru
orfani minoreni remași în adenc doliu, au vestit mortea părintelui lor
prin anunciu funebral. Corul profesoral dela gimnasiu n-a publicat un
atare anuntiu ci, arborând flamura de doliu, în conferință confidențială
luând disposițiile pentru inmormentarea cu demnitate a profesorului
defunct Ion Lupoe, a otarât tot-odată, că în loc de anunciu să dee pre
numele lui suma de 28 corone la societatea de ajutorire „Vasile
Nașcu”. Înmormentarea s-a făcut la 17 Martie 1901 cu pompa
cuvenită. Au participat in corpore corpul profesoral dela gimnasiu cu
toți școlarii și cu flamura gimnasiului, apoi tote celelalte școli din loc,
reuniunea română de lectură, a cărei membru activ era, numeros
public inteligent și din popor. După ceremoniile rituale săvârșite cu
concursul corului gimnasial condus de profesorul E. Ștefănuțiu la
locuința defunctului, conductul, pus în mișcare, a făcut stările
obicinuite”. Ibidem, p. 7.
117
Gregoriu Pletosu, „Cântul în învățemăntul educativ”, p. 272-279.

părți ale acestei activități), ele constituind elemente
importante ale operei sale. Alături de acestea însă, opera
sa reunește și alte studii deosebit de interesante și ele, în
care părintele vorbește despre didactică și pedagogie118 și
despre cum trebuie să se facă educația în Gimnaziu119.
În studiul dedicat pedagogiei învățământului, el
sesizează importanța psihologiei în procesul didactic,
aduce în fața cititorilor conceptul de apercepțiune120, nou
în terminologia de specialitate de până atunci, pe care îl
explică, ilustrându-l printr-o anecdotă, spre a fi mai ușor
de înțeles pentru publicul nespecialist121. Totodată, el se
folosește de informații provenite din literatura de
specialitate străină, destul de actuală, ceea ce denotă
profesionalismul său. Tot aici, el arată că, pentru ca cele
învățate în școală să fie de folos și pe viitor, ele trebuie să
conducă înspre latura practică, și propune trei domenii
centrale de aplicare a cunoștințelor dobândite în timpul
studiilor:
„Ca centre potrivite pentru realizarea
principiului concentrațiunii, pedagogia științifică,
în cercetările sale de până aici, propune:
118

Grigore Pletosu, „Psichologia învățemântului”, Gheorghe Lazăr, II
(1889), p. 193-211.
119
Gregoriu Pletosu, „Educatiunea si instructiunea in gimnasiu”, p.
III-XXV.
119
Gregoriu Pletosu, „Educatiunea si instructiunea in gimnasiu”, p. 347; Gregoriu Pletosu, „Educatiunea si instructiunea in gimnasiu”, p. 331; Gregoriu Pletosu, „Educatiunea si instructiunea in gimnasiu”, p. 329.
120
„Psihologia științifică mai nouă în lunga cale a dezvoltării sale,
concentrând toate lucrările, a ajuns a reduce toată taina posibilității
învățământului și a oricăriei înțelegeri între om și om la factor psihic,
pentru a cărui numire numai limbile romanice au putut să deie
termenul potrivit. Acela este așa numita: «Apercepțiune»”. Gregoriu
Pletosu, „Psichologia învățemântului”, p. 193.
121
Ibidem, p. 194.
Iuliu-Marius Morariu

a) în clasele inferioare, ca punct de
convingere între cele două grupe să servească
geografia.
b) pentru adunarea rezultatelor, formularea
și consolidarea acelora: limba maternă ca limbă de
propunere, iar.
c) pentru aplicarea acelora spre scopuri
culturale și educative: Studiul Religiunei”122.
În altă parte, în studiul în care vorbește despre felul
în care trebuie să se desfășoare educația în gimnaziu,
revine la aceste idei, dezvoltându-le123. Alături de
acestea, părintele va publica, în partea de debut a Revistei
Teologice, a cărei apariție o susține încă din timpul când
ea era doar la stadiul de proiect, purtând în acest sens o
serie de discuții cu inițiatorul ei, Nicolae Bălan124, o serie
de studii teologice cu privire la Praznicele împărătești125,
dezvoltarea istorică a anului bisericesc126 și câteva
traduceri din Sfântul Ioan Gură de Aur127.

122

Ibidem, p. 210-211.
Gregoriu Pletosu, „Educatiunea si instructiunea in gimnasiu”, p.
VIII.
124
Ana Grama, „Revista Teologică, Consistoriul sibian şi asesorul
Elie Miron Cristea (1904-1905)”, RT, Serie nouă, XVII, 1 (2007), p.
26-38.
125
A se vedea: Gregoriu Pletosu, „Sărbătorile împărătești”, p. 3-10.
126
Gregoriu Pletosu, „Desvoltarea istorică a anului bisericesc.
Sărbătoarea Schimbării la faţă a Domnului nostru Isus Christos” p.
311-313; Gregoriu Pletosu, „Desvoltarea istorică a anului bisericesc.
Sărbătorile Sf. Cruci”, p. 276-285; Gregoriu Pletosu, „Anul bisericesc
în desvoltarea sa istorică”, p. 37-42; Gregoriu Pletosu, „Anul
bisericesc în desvoltarea sa istorică”, p. 77-84.
127
Gregoriu Pletosu, „Din scrierile Sf. Ioan Gură de Aur. Cuvântare la
sărbătoarea: „Anul nou”. Din cuvântarea Sf. Părinte întitulată „In
Kalendas”, p. 3-10, p. 31-35; Gregoriu Pletosu, „Din Scrierile S. Ioan
Chrisostom. Cuvântare la ziua Învierii Domnului”, p. 180-184.
123

Lucrările sale abordează diferite teme teologice de
actualitate pe care le tratează având întotdeauna în vedere
perspectiva instituțională. În cadrul lor, autorul încearcă
întotdeauna să găsească fundamentări biblice și patristice
în susținerea afirmațiilor sale. De exemplu, atunci când
vorbește despre ziua în care prăznuim Praznicul Tăierii
împrejur a Domnului, arată care este baza biblică a
sărbătorii și îi găsește și o fundamentare istorică:
„Baza istorică a acestei sărbători este
prescripția legii mozaice, după cum o aflăm în
cartea Facerii c. 12, 17, unde se zice: Și pruncul de
opt zile se va tăia împrejur, toată partea
bărbătească întru neamurile voastre... Și Iisus
Christos, care n-a voit să strice legea, ci ca să o
plinească, s-a supus acestei prescripții, după cum
mărturisește sf. evanghelist Luca, c. 2. 21. În
urmare, asupra îndreptățirei de a sărba praznicul
Tăierii împrejur la opt zile după nașterea Domnului
nu mai poate intra discuțiune”128.
La fel face părintele și în celelalte materiale, care
sunt redactate într-o manieră sistematică și care fac cinste
dascălului autor prin concizia cu care sunt exprimate
lucrurile esențiale și prin ortodoxia informației.
Cea mai importantă parte a operei acestui distins
autor care, în ciuda articolelor existente, s-a manifestat în
chip parcimonios ca publicist, o reprezintă însă volumele,
semnate ca autor unic129 sau în colaborare cu Ion
Gheție130. Dacă în manualul de filozofie, profilul
128

Gregoriu Pletosu, „Sărbătorile împărătești”, p. 4.
Gregoriu Pletosu, Propedeutica filosofică pentru învățământul
secundar.
130
Gregoriu Pletosu, Dogmatica Ortodoxă; Gregoriu Pletosu,
Propedeutica filosofică pentru învățământul secundar.
129
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autorului ca dascăl creștin, devenit între timp slujitor al
altarului, transpare palid, uneori, din textele creștine
strecurate între opiniile filosofilor antici sau ale
scriitorilor care abordează teme cu profil laic, în
manualul de Dogmatică, el este reliefat în mod clar prin
prisma ideilor și a afirmațiilor sale. Această lucrare a sa,
apărută în anul 1899, care, după unii cercetători,
reprezintă corolarul activității sale publicistice131, a fost,
după expresia unui exeget al ei, „atât un manual pentru
învățământul secundar, cât și pentru seminariile
teologice”132. Calitatea informației conținute în cuprinsul
ei este, de altfel, certificată și de cei care au girat pentru
publicarea ei, respectiv părinții Ilarion Pușcariu, Zaharia
Boiu, Eusebiu Roșca și profesorul Matei Voileanu133.
În cadrul ei, părintele prezintă, din punct de vedere
teologic, conținuturile de credință ale învățăturii creștine
arătând că:
„Conţinutul creştinismului îl formează, doctrina,
cultul şi instituţiile religioase. Dintre adevărurile
doctrinei unele sunt teoretice sau de credinţă, altele sunt
practice sau morale”134.
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Gregoriu Pletosu, Ion Gheție, Retorica și carte de cetire pentru
clasa a VI-a gimnasială.
131
Iuliu-Marius Morariu, „Activitatea pastoral-misionară și catehetică
a lui Grigore Pletosu la Gimnaziul Grăniceresc Năsăudean în perioada
1880-1900”, p. 306.
132
Dacian But-Căpușan, „Grigore Pletosu – Dogmatica Ortodoxă –
110 ani de la apariție”, Anuarul Facultății de Teologie Ortodoxă din
Cluj-Napoca, XIII (2010), p. 371.
133
Grigore Pletosu, Dogmatica ortodoxă, p. 2 (p. 11, în ediția din
2013). Cf. Ioan Pintea, „Mărturisire. Prefață la o reeditare”, în Ioan
Pintea, Grigore Linul, ed., Grigore Pletosu, Dogmatica Ortodoxă, Ed.
Renașterea, Cluj-Napoca, 2013, p. 9.
134
Grigore Pletosu, Dogmatica ortodoxă, p. 2. Dacian But-Căpușan,
Dacian But-Căpușan, „Grigore Pletosu- Dogmatica Ortodoxă – 110
ani de la apariție”, p. 372.

Cu privire la semnificația Teologiei, el arată, în
definiția pe care i-o conferă în debutul lucrării, că aceasta
este:
„Acea disciplină în studiul religiei creştine, care
are să expună în mod sistematic dogmele religiei creştine
pe temeiul revelaţiei divine, cuprinsă în Sfânta Scriptură
şi Tradiţie şi în conformitate cu doctrina Bisericii
ortodoxe”135.
Deși atunci când prezintă religiile în general, el
așază într-un adevărat pandant marile religii ale lumii,
evidențiind mici particularități ale fiecăreia dintre ele,
atunci când vorbește despre creștinism, arată statutul
privilegiat al lui, datat faptului că este singura religie
revelată cu adevărat, după cum remarcă un exeget al
acestei opere, care spune:
„Creştinismul este adevărata religie revelată,
insistă autorul, deoarece este de ajuns să arătăm că:
sub raportul dogmatic ne înfăţişează pe Dumnezeu
ca pe o fiinţă infinit perfectă – în faţa politeismului
– unic, iar în faţa panteismului – un Dumnezeu
absolut şi personal, creator şi Tatăl tuturor; pe om
însă ca sinteza din materie şi spirit, creat după
chipul şi asemănarea cu Dumnezeu”136.
Bun cunoscător al literaturii teologice protestante,
folosită adesea în mediile în care a studiat, pe care o
citează uneori în cadrul lucrării, părintele nu cade însă în
greșeala pe care i-o imputase lui Stefanelli cu puțin timp
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Grigore Pletosu, Dogmatica ortodoxă, p. 3. Dacian But-Căpușan,
„Grigore Pletosu - Dogmatica Ortodoxă – 110 ani de la apariție”, p.
371.
136
Ibidem, p. 371-372. Cf. Grigore Pletosu, Dogmatica ortodoxă, p.
21.
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în urmă137, bazându-și afirmațiile pe Sfinții Părinți,
fundamentându-le pe referatul scripturistic și rămânând
în duhul ortodoxiei. Acest lucru explică deasa folosire a
mărturisirii de credință a lui Petru Movilă138 în
argumentarea ideilor139, considerată, la acea vreme,
ortodoxă din punct de vedere al conținutului și al
adevărurilor exprimate.
Profilul spiritual al dascălului Grigore Pletosu se
reflectă așadar și aici, în paginile Dogmaticii sale, unde el
face o mărturisire a fidelității credinței și desfășoară o
muncă titanică în vederea prezentării sistematice și
inteligibile a adevărurilor majore de credință care
compun din punct de vedere doctrinar, învățătura de
credință a Bisericii și în respectarea cărora stă mântuirea
noastră.
Același profil spiritual, al omului luminos, bine
intenționat, statornic în credință, pașnic, s-a reflectat și în
activitatea sa didactică de după pensionare. Atunci,
devenit protopop al Bistriței, a predat ocazional cursuri
pentru elevii de confesiune ortodoxă ce studiau la liceul
german din localitate140 și, la înființarea Institutului
137

Grigore Pletosu, „Catehetica bisericei dreptu credinciose resaritene,
de Ioanu Stefanelli, docente la universitatea din Cernautiu, 1879, Sibiiu,
Closius. VI, 344 pag., pretiulu 5 fl. v. a.”, p. 15-16; Grigore Pletosu,
„Bibliografia” p. 24; Grigore Pletosu, „Bibliografia”, p. 31-32.
138
A se vedea: Petru Movilă, Mărturisirea de credință a Bisericii
Ortodoxe, ed. Alexandru Melian, Ed. Știința, Chișinău, 1996.
139
Dacian But-Căpușan, „Grigore Pletosu – Dogmatica Ortodoxă – 110
ani de la apariție”, p. 379.
140
AMORS, Fond neorganizat, dosar IV/1900, doc. 212. De altfel,
părintele a predat ocazional astfel de cursuri și în vremea în care era
profesor la Năsăud, în această școală existând în medie 15 elevi de
confesiune ortodoxă anual. Cf. Georg Fischer, coord., Programm des
evanghelischen Obergymnasiumus A. B. und der damit verbuneden
Knabelementarschule dann der evnaghelische Madchenschule A. B. zu
Besztercze (Bistritz). Am Schulusse des Schuljhares 1897-1898
veroffentlicht, Druck von Th. Botschar, Bestrecze (Bistritz), 1898, p. 34;

Teologic Universitar din Cluj, în anul 1924141, a fost
pentru scurt timp profesor și aici, suplinind lipsa unor
cadre didactice specializate, în perioada de început a
instituției142.
Analizând bogata activitate didactică a părintelui,
observăm că ea reliefează, sub multe aspecte, profilul său
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coord.,
Programm
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Obergymnasiumus
A.
B.
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damit
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Knabelementarschule dann der evnaghelische Madchenschule A. B. zu
Besztercze (Bistritz). Am Schulusse des Schuljhares 1898-1899
veroffentlicht, Druck von Th. Botschar, Bestrecze (Bistritz), 1899, p. 56;
Georg
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coord.,
Programm
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evanghelischen
Obergymnasiumus
A.
B.
und
der
damit
verbuneden
Knabelementarschule dann der evnaghelische Madchenschule A. B. zu
Besztercze (Bistritz). Am Schulusse des Schuljhares 1899/1900
veroffentlicht, Druck von Th. Botschar, Bestrecze (Bistritz), 1900, p. 17;
Georg
Fischer,
coord.,
Programm
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evanghelischen
Obergymnasiumus
A.
B.
und
der
damit
verbuneden
Knabelementarschule dann der evnaghelische Madchenschule A. B. zu
Besztercze (Bistritz). Am Schulusse des Schuljhares 1900/1901
veroffentlicht, Druck von Th. Botschar, Bestrecze (Bistritz), 1901, p. 17;
Georg
Fischer,
coord.,
Programm
des
evanghelischen
Obergymnasiumus
A.
B.
und
der
damit
verbuneden
Knabelementarschule dann der evnaghelische Madchenschule A. B. zu
Besztercze (Bistritz). Am Schulusse des Schuljhares 1901/1902
veroffentlicht, Druck von Th. Botschar, Bestrecze (Bistritz), 1902, p. 19;
Georg
Fischer,
coord.,
Programm
des
evanghelischen
Obergymnasiumus
A.
B.
und
der
damit
verbuneden
Knabelementarschule dann der evnaghelische Madchenschule A. B. zu
Besztercze (Bistritz). Am Schulusse des Schuljhares 1902/1903
veroffentlicht, Druck von Th. Botschar, Bestrecze (Bistritz), 1903, p. 20.
141
Liviu Galaction Muntean, „Istoricul înființării Institutului Teologic,
mai târziu Academia Teologică Ortodoxă Română din Cluj”, p. 10-11.
Cf. Ioan Chirilă, „După 85 de ani – împlinirea unui vis și reîntregirea
chipului zidirii culturale universitare clujene”, în Alexandru Moraru,
Învățământul teologic universitar ortodox român din Cluj-Napoca, Ed.
Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2009, p. 11; Alexandru
Moraru, Învățământul teologic universitar ortodox din Cluj (19241952), Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 1996.
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AAOVFC, Fond neorganizat, dosar nr. II -3/1923, doc. 943.
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spiritual, profil tipic creștin, al unui om vrednic, harnic,
conștiincios, iubitor de neam și de legea strămoșească,
trăitor al celor predate și de înaltă ținută morală, ce
corespunde aproape total profilului dascălului creștin, așa
cum a fost el ilustrat de către teologia patristică.

Profilul spiritual al preotului,
de la începuturile creștinismului
și până astăzi
După cum ne arată și învățătura creștină, modelul
suprem și absolut al sacerdotului a fost Mântuitorul
Hristos, a cărui activitate conține o latură dedicată acestei
slujiri, cea arhierească1. Nu vom insista aici asupra
acesteia și a felului în care s-a exercitat, întrucât nu face
obiectul cercetării noastre. Am ținut însă să o evidențiem,
deoarece ea constituie reperul fundamental pe care se
întemeiază slujirea preoțească însăși2.
1

Dumitru Stăniloae, Teologie Dogmatică Ortodoxă, vol. II, p. 133158.
2
Cei care vor dori să afle mai multe cu privire la acest aspect, al
slujirii Mântuitorului, sunt invitați să consulte lucrări de specialitate
dedicate acestei teme, precum: Stelian Tofană, Iisus Hristos Arhiereu
veșnic după Epistola către Evrei, Ediția a II-a, Ed. Presa Universitară
Clujeană, Cluj-Napoca, 2000; Irineu Slătineanul, Iisus Hristos sau
Logosul înomenit, Ed. România Creștină, București, 1999; Ioan
Caraza, Hristologia Sinodului IV Ecumenic de la Calcedon în
preocupările teologilor romano-catolici şi protestanţi din vremea
noastră şi punctul de vedere ortodox, Ed. Episcopiei Sloboziei și
Călărașilor, Slobozia, 2000; Nicu Dumitrașcu, Hristologia Sfântului
Atanasie cel Mare în contextul controverselor ariene şi post-ariene,
Ed. Napoca Star, Cluj-Napoca, 1999; Irodion Breaz, Hristologia

Pornind de la modelul pe care L-a reprezentat
Hristos și de la necesitățile pastorale ale primilor ani ai
creștinismului, Sfântul Apostol Pavel a oferit un portret al
preotului, ce cuprinde calitățile pe care păstorul trebuie să
le aibă în chip deplin pentru a se putea descurca în cele
ale slujirii. În opinia lui, preotul trebuie:
„... să fie fără prihană, bărbat al unei singure
femei, veghetor, înțelept, cuviincios, iubitor de
străini, destoinic să învețe pe alții, nebețiv,
nedeprins să bată, neagonisitor de câștig urât, ci
blând, pașnic, neiubitor de argint, bine chivernisind
casa lui, având copii ascultători, cu toată bunacuviință; căci dacă nu știe cineva să-și rânduiască
propria casă, cum va purta grijă de Biserica lui
Dumnezeu? Episcopul să nu fie de curând botezat,
ca nu cumva, trufindu-se, să cadă în osânda
diavolului. Dar el trebuie să aibă și mărturie bună
de la cei din afară, ca să nu cadă în osânda
diavolului” (I Timotei 3, 2-7).
Imaginea oferită de el este actuală și astăzi, și
cuprinde calități ce vor fi întotdeauna necesare unui bun
slujitor. Ea reflectă profilul spiritual al preotului, arătând
atât o parte importantă a calităților care-i sunt necesare
lui, cât și îndatoririle pe care le are.
Istoria bisericească cunoaște apoi diferite chipuri
de slujitori exemplari ai altarului, care s-au remarcat în
împrejurări deosebite pentru istoria bisericească. Tot ea
este cea care, în colaborare cu teologia, ne pune la
sinoadelor ecumenice I-IV, Ed. Măiastra, Târgu Jiu, 2007; Nicușor
Tuca, Hristologia reflectată în imnografia ortodoxă, Ed.
Arhiepiscopiei Tomisului, Constanța, 2004, dar și: Joseph Ratzinger,
Isus din Nazaret. Partea a doua: de la intrarea în Ierusalim la Înviere,
Ed. Galaxia Gutenberg, Târgu Lăpuș, 2012.
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dispoziție caracteristicile acelor oameni, pe baza cărora
se poate defini profilul unui vrednic slujitor al altarului.
Ca motivație pentru comportamentul exemplar al
preotului, Sfinții Părinți, începând cu cei din epoca postapostolică, aduc importanța și înălțimea slujirii și arată ce
privilegii are un slujitor al altarului în raport cu
credincioșii. Astfel, Sfântul Clement Romanul, în
Epistola către Corinteni, în care încearcă să remedieze
situația destul de gravă de acolo, insistă asupra
importanței demnității episcopale și asupra păcatului pe
care îl au cei ce alungă din scaunul său un episcop
vrednic3, lucru accentuat și de către Sfântul Ignatie, care
arată cât de important este să i se dea conducătorului
bisericesc cinstea potrivită4, și precizează că doar în
comuniune cu ierarhia bisericească, slujirea mirenilor are
validitate5.
Ulterior, literatura bisericească va cunoaște și alte
referințe la acest subiect, iar, ca exemplele de viață curată
și slujire exemplară, încununate adesea cu martiriul vor fi

3

„Că nu mic ne va fi păcatul, dacă îndepărtăm din dregătoria de
episcop pe cei care au adus lui Dumnezeu fără prihană și cu cuvioșie
darurile”. Sfântul Clement Romanul, „Epistola către Corinteni”, p. 69.
4
„Se cuvine ca voi să nu abuzați de vârsta episcopului vostru (de
tinerețea (s.n.), ci să-i dați tot respectul potrivit puterii lui Dumnezeu,
care este în el; știu că și sfinții preoți nu se uită că a fost rânduit de
curând episcop, ci ca niște oameni înțelepți în Dumnezeu se supun lui,
dar nu lui, ci Tatălui lui Iisus Hristos, episcopul tuturor”. Sfântul
Ignatie Teoforul, „Epistola către Magnezieni”, p. 165-166.
5
„Cel care se află înăuntrul locașului altarului este curat; cel care este
în afară de altar, nu-i curat; cu alte cuvinte, cel care face ceva fără
episcop, fără preoți și fără diaconi, acela nu are conștiința curată”.
Sfântul Ignatie Teoforul, „Epistola către Tralieni” p. 172, iar în alt loc,
el spune: „Iisus Hristos, Care este bucurie veșnică și statornică, mai
ales dacă credincioșii sunt una cu episcopul și cu cei dimpreună cu el
și cu diaconii rânduiți după gândul lui Iisus Hristos”. Idem, „Epistola
către Filadelfieni”, p. 172.

imortalizate adesea în diferite biografii aghiografice6.
Punctul culminant al scrierilor ce reliefează profilul
spiritual al preotului, prin prisma slujirii înalte a lui, o
constituie însă tratatele despre preoție a Sfântului Ioan
Gură de Aur7 și a Sfântului Grigore din Nazianz8.
Scrisele cu scopul de a justifica refuzul autorilor de a
primi hirotonia, ele rămân în istorie ca mărturii ale felului
în care doi mari oameni ai credinței au perceput preoția și
a evlaviei pe care ei o aveau pentru această treaptă a
slujirii sacramentale. Cel dintâi arată și el, asemenea
autorilor pomeniți anterior, ce importantă este slujirea
sacramentală, și insistă asupra faptului că, cel care
dorește să devină slujitor al altarului trebuie să aibă o
inimă mare și să fie un om puternic și totodată de o înaltă
ținută morală, pentru că ispitele sunt multe9. El mai arată
6

O parte dintre aceste biografii ale primelor veacuri se regăsesc și în
volumul Actele martirice, tradus de părintele Ioan Rămureanu. A se
vedea: ***, Actele martirice (PSB, 11), trad. Ioan Rămureanu,
EIBMBOR, București, 1982.
7
Sfântul Ioan Gură de Aur, „Tratatul despre preoție și omilia rostită
când a fost hirotonit preot”, în Dumitru Fecioru (ed.), Despre preoție,
trad. Dumitru Fecioru, EIBMBOR, București, 2007, p. 29-216.
8
Sfântul Grigore din Nazianz, „Cuvânt de apărare despre fuga în Pont
sau despre preoție”, în Dumitru Fecioru (ed.), Despre preoție, trad.
Dumitru Fecioru, EIBMBOR, București, 2007, p. 217-306. Acestora li
se adaugă și: „Sfântul Efrem Sirul, Cuvânt despre preoție”, în Dumitru
Fecioru (ed.), Despre preoție, trad. Dumitru Fecioru, EIBMBOR,
București, 2007, p. 307-316, care însă nu este de aceeași mărime sau
valoare în raport cu cele două.
9
„Apoi are de dus o luptă mult mai grea și cumplită. N-are de luptat
cu lupii, n-are a se teme de hoți, nici a se îngriji să alunge boala din
turmă! Dar atunci cu cine se războiește, cu cine se luptă? Ascultă pe
fericitul Pavel, care spune: «Lupta noastră nu este cu sângele și cu
trupul, ci cu începătoriile, stăpâniile, cu stăpânitorii întunericului
veacului acestuia, cu duhurile răutății cele din văzduhuri» (Efes. 6,
12). Ai văzut ce mulțime multă de dușmani, ce oștiri sălbatice? Nu
sunt înarmate cu săbii, ci le e de ajuns firea lor în loc de orice armă”.
Sfântul Ioan Gură de Aur, „Tratatul despre preoție și omilia rostită
când a fost hirotonit preot”, p. 62.
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că preoția este o „alegere dumnezeiască, binecuvântată și
stăruitoare chemare de sus pusă în adâncul ființei
persoanei pentru realizări înalte și durabile”10 și că, în
ciuda tuturor piedicilor pe care urmează să le întâmpine,
cel ce simte chemarea nu trebuie să deznădăjduiască sau
să se oprească din drum, ci „trebuie să caute cu orice preț
adevărul și să i se atașeze”11, lucrând în scopul obținerii
dezideratului final al slujirii sale, care este mântuirea
oamenilor12.
Fin cunoscător al importanței preoției și al
exigențelor pastorale ale vremii, el arată că, pentru a reuși
în activitatea pastorală, acesta are nevoie de bogate
cunoștințe de cultură, pe care trebuie să la manifeste apoi
prin arta cuvântului vorbit și prin scris13. Pentru a deveni
om de cultură, el trebuie să se formeze în școală14, dar să
fie totodată și autodidact15. Întrunirea acestor calități îl va
ajuta în pastorație, îl vor face imun în fața pericolelor și îi
vor da posibilitatea de a merge prin noroi fără să se
murdărească16.
10

Gheorghe Șanta, „Vocație și misiune în preoție”, SUBB-STO, XLI,
1-2 (1996), p. 111.
11
Sfântul Ioan Gură de Aur, „Tratatul despre preoție și omilia rostită
când a fost hirotonit preot”, p. 127.
12
Teodor M. Popescu, „Sfințenia și răspunderile preoției”, ST, Seria
II, IV, 2-3 (1952), p. 159. Cf. Alexander Schmemann, Euharistia –
Taina Împărăției, p. 61.
13
Gheorghe Șanta, „Vocație și misiune în preoție”, p. 113.
14
Inițial, această formare intelectuală a slujitorilor altarului s-a
produs, atât din lipsa unor instituții specializate de sorginte creștină,
cât și din cauza contextului istoric, în școlile păgâne. Sozomen, Istoria
Bisericească, p. 200. Cf. Nicolae Corneanu, Miscelaneea patristica, p.
97; Theodor Damian, Introducere în istoria creștinismului – primul
mileniu, Ediția a II-a, Ed. Fundației „România de Mâine”, București,
2009, p. 69.
15
Cf. Marcial Maciel, Formarea integrală a preotului, trad. Iosif
Răchiteanu, Ed. Sapienția, Iași, 2001, p. 51.
16
Petre Vintilescu, Preotul în fața chemării sale de păstor al
sufletelor, Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2007, p. 125.

La rândul său, Sfântul Grigore insistă și el asupra
acestor calități și realizează o adevărată listă a însușirilor
pe care trebuie să le întrunească un păstor adevărat și
vrednic, spunând:
„Dacă e greu unui om să știe să se supună,
apoi firește e cu mult mai greu să conducă pe
oameni și mai cu seamă să fie preot, să-i conducă
adică pe calea aceasta a noastră, a creștinilor, pe
calea aceasta a legii dumnezeiești, care duce la
Dumnezeu. Orice om cu judecată își dă seama că
pe cât e de mare înălțimea și dregătoria preoției, pe
atât e de mare primejdia.
Mai întâi, preotul trebuie, întocmai ca
argintul sau aurul, să nu sune niciodată fals și să nu
aibă sunet de aramă, oriunde s-ar găsi, în orice
împrejurare din viață și orice treburi ar avea; să nu
aibă vreun gând sau vreo faptă rea, care să aibă
nevoie de un foc mai iute decât cel de pe pământ.
Astfel, răul este cu atât mai mare cu cât preotul are
de condus mai mulți oameni; pentru că păcatul care
se întinde la mai mulți oameni este mai mare decât
acela care se mărginește la un singur om”17.
Ca notă esențială a vieții preotului, el recomandă
pietatea, exemplificată pin însăși viața lui18, și insistă

17

Sfântul Grigore din Nazianz, „Cuvânt de apărare despre fuga în
Pont sau despre preoție”, p. 229.
18
I. Mateiu, „Studenții și preoția – pomenind pe Sfântul Grigore
Teologul, RT, XXII, 1 (1932), p. 2. Cf. Marin Sava, „Profilul
teologului după Sfântul Grigore din Nazianz”, ST, Seria a II-a, XXI,
5-6 (1969), p. 387; Stylianos Papadopulos, Patrologie, vol. I, trad.
Adrian Marinescu, Ed. Bizantină, București, 2006, p. 23; Ioan G.
Coman, Sublimul preoției creștine, Tipografia cărților bisericești,
București, 1940, p. 3. Ioan G. Coman, Geniul Sfântului Grigorie din
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asupra necesității practicării smereniei sincere, împletită
cu jertfirea de sine, căci:
„Gândul muncii pentru fericirea altora e
singurul care îndepărtează din preajma noastră
spectrul morţii şi a munci pentru a aduce soarele în
inima altora şi zefirul dulce în sufletul semenilor tăi
trişti ca şi tine, este poate singurul sens al vieţii
noastre”19.
Ideile lui au fost preluate apoi și de ceilalți părinți
ce le-au urmat, care, asemenea lui, le-au implementat în
viața lor, reușind să se înalțe pe culmile virtuții și să ajute
și altora la mântuire. Așa au supraviețuit ele de-a lungul
timpului și au ajuns, până în zilele noastre, când teologii
contemporani accentuează dublul caracter, teocentric și
antropocentric al ei20 și arată cum statutul de reprezentant
al credincioșilor săi, face din preot un vas ales:
„Iată ce este preotul creștin: vas ales de
Dumnezeu pentru a reprezenta în fața Lui pe
oameni, pe frații lui. Iată ce este preoția creștină:
este lucrarea divino-umană ancorată într-o latură în
Nazianz, Ed. Institutului Român de Bizantinologie, București, 1937, p.
6.
19
Ioan G. Coman, Tristeţea poeziei lirice a Sfântului Grigorie de Nazianz,
Ed. Institutului Român de Bizantinologie, București, 1938, p. 3.
20
„Preoția este centrată, orientată spre Dumnezeu, dar ceea ce aduce
lui Dumnezeu este firea omenească; îl ridică pe om, problemele lui,
natura umană în toată problematica ei. Este un singur preot și o
singură preoție – Hristos Arhiereul, dar Sf. Pavel subliniază amândouă
aspectele din ființa preoției, și anume că, deși Hristos este Arhiereul
nostru cel veșnic, deci este Dumnezeu, în același timp cuprinde în
Sine și condiția umană, „căci nu avem Arhiereu care să nu poată suferi
cu noi slăbiciunile noastre, ci ispitit întru toate după asemănarea
noastră, afară de păcat” (Evr. 4, 15). Ion Buga, Pastorala – calea
preotului, Ediția a II-a, Ed. Sfântul Gheorghe-Vechi, 1999, p. 92.

Dumnezeu ca ideal suprem și în cealaltă latură
ancorată în realitate ca realitate zilnică”21.
De altfel, teologia contemporană reia ideea
suferinței păstorului pentru turma sa și din pricina ei22 și
arată că el trebuie să se folosească de calitățile sale și să-și
depășească condiția, activând pe cele trei fronturi de
acțiune ale pastorație, respectiv sinele, comunitatea
păstorită și lumea în general23, ca și călăuză24, învățător25,
și ajutător înspre calea mântuirii. Pentru ca acest lucru să
se realizeze însă, el trebuie să se curețe în primul rând pe
sine, eliminând răul din suflet și sporind pe calea virtuții26
și devenind un adevărat receptacul al harului, căci, după
cum arată părintele Ene Braniște:
21

Ibidem, p. 92.
„Slăbiciunile trupești te vor chinui și-ți vor măcina puterile ce ai
vrea să le pui în slujba mea... Încercările ce ți le hotărăște Tatăl meu,
spre a te face asemenea mie, nu-ți vor veni toate deodată. Le voi
semăna de-a lungul vieții tale și le voi perinda cu mîngâieri și bucurii
sufletești”. I. Schrijvers P., Solia lui Iisus către preotul său, trad.
Silviu Hodiș, Ed. Galaxia Gutenberg, Târgu Lăpuș, 2004, p. 17. Deși
acest fragment nu reflectă întru totul perspectiva ortodoxă, am
considerat că el ilustrează o parte din părerile teologiei contemporane
cu privire la subiectul nostru (n.n.).
23
Iacob Cismaș, Preotul – misionar în contextul lumii contemporane,
Ed. Renașterea, Cluj-Napoca, 2010, p. 57-72. Cu privire la primul
aspect, a se vedea și: Valer Bel, Misiune, Parohie, Pastorație, Ed.
Renașterea, Cluj-Napoca, 2006, p. 5, iar cu privire la cea din urmă:
Nifon Mihăiță, Misiologia creștină. Curs pentru uzul Facultății de
Teologie, Ediția a II-a, Ed. Asa, București, 2005, p. 224.
24
***, Preotul, învățător al cuvântului, ministru al sacramentelor și
păstor al comunității pentru cel de-al treilea mileniu creștin,
(Congregația pentru cler, 12) trad. Anton Iștoc, Ed. „Presa Bună”, Iași,
200, p. 5.
25
***, Preotul, păstor și călăuză a comunității parohiale
(Congregația pentru cler, 34), trad. Mihai Pătrașcu, Ed. „Presa Bună”,
Iași, 2003, p. 7.
26
Iuliana Băncescu, Misiunea preotului față de magia contemporană,
Ed. Semne, București, 2003, p. 121.
22
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„Viața lăuntrică a spiritului este absolut
indispensabilă pentru preot, căci prin ea se
întreține legătura lui sufletească cu Dumnezeu,
de unde îi vine toată autoritatea și puterea, de la
care vine «toată darea cea bună» (Iac 1, 17) și
spre care preotul este dator să se îndrepteze nu
numai privirea lui, ci și pe cea a lumii”27.
Pentru ca acest lucru să se realizeze, preotul
trebuie să aibă în vedere o serie de lucruri. El trebuie să
conștientizeze mereu că este alesul și trimisul lui
Dumnezeu și să aibă un program riguros ce să cuprindă
în mod obligatoriu rugăciunea, după cum ne arată
părintele Petre Vintilescu, care realizează un adevărat
program al slujirii pastorale:
„În primul rând, în tot activismul său,
preotul să aibă în vedere că chemarea sa e cu un
caracter și un scop supranatural. Să nu uite, deci, în
numele cui este trimis și lucrează, pentru care scop
și ideal. «Nu fi nepăsător față de darul ce este întru
tine, care ți s-a dat prin preoție, cu punerea
mâinilor preoției», sfătuia Sfântul Apostol Pavel pe
Timotei. «Cugetă la acestea, ține-te de acestea» (1
Tim. IV, 14, 15), continua el.
Prin urmare, preotul este dator să-și fixeze
momente de reflecție, deosebi seara și dimineața,
asupra sublimității chemării pe care o deține. O
recapitulare a lucrului pastoral și un examen de
conștiință, mai înainte de rugăciunea de seară, au
darul de a aduce aminte preotului că ceea ce i-a

27

Ene Braniște, Despre preoție, Ed. Renașterea, Cluj-Napoca, 2004,
p. 68.

izbutit nu trebuie luat ca un succes personal, ci în
virtutea harului, cu care este investit”28.
Acestea sunt, după cum s-a putut observa,
principalele caracteristici ce definesc profilul spiritual al
unui preot devotat slujirii sale. Însușindu-și-le și
punându-le în aplicare o mulțime de slujitori ai plaiurilor
noastre s-au dovedit la rândul lor pilde vii și exemple
grăitoare pentru generațiile următoare. Acestor
caracteristici ei au adăugat și iubirea de țară29, care a
mers mereu mână în mână cu cea de Dumnezeu,
discursul patriotic însuși având adesea ca bază identitară
unitatea confesională30.
O parte a acestor vrednici slujitori, care s-au
remarcat prin fapte ieșite întru totul din tipare și care au
rămas și vor rămâne mereu în conștiința urmașilor lor
pentru acestea, au fost imortalizați în opere ale unor mari
istorici sau teologi români precum Nicolae Iorga31,
Niculae M. Popescu32, Antonie Plămădeală33, în vreme ce
28

Petre Vintilescu, Preotul în fața chemării sale de păstor al
sufletelor, p. 216.
29
Ion Agârbiceanu, Preotul și familia preoțească. Rostul lor etnic în
satul românesc (Astra – colecția neam și familie), Tipografia
Asociațiunii „Astra”, Sibiu, 1942, p. 41.
30
Ioan-Aurel Pop, Geneza medievală a națiunilor moderne (secolele
XIII-XVI), Ed. Fundației Culturale Române, București, 1998, p. 32;
Cf. Pietro Corrao, Paolo Viola, Introduzione agli studi di storia,
Universale Donzelli, Roma, 2002, p. 85.
31
Nicolae Iorga, Sate şi preoţi din Ardeal (Transilvania, 4), Ed.
Saeculum I.O., Bucureşti, 2007; Nicolae Iorga, Oameni cari au fost,
Ed. Porto Franco, Galați, 1996, p. 154-155 (portretul lui Ioan Micu
Moldovan), p. 218-220 (un portret al părintelui Alexandru Mateevici),
p. 167-171 (o prezentare închinată preotului Simeon Florea Marian),
p. 194-195 (o evocare a părintelui memorandist Vasile Lucaciu), et
passim.
32
Niculae M. Popescu, „Preoție veche românească”, BOR, LIII, 7-8
(1935), p. 327. Niculae M. Popescu, Preoți de mir adormiți în
Domnul, Ediția a II-a, Ed. Christiana, București, 2002.
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alții, mai norocoși, cum a fost, de exemplu, preotul Radu
Șapcă, au beneficiat de adevărate monografii bine
documentate și riguros întocmite34.
33

Antonie Plămădeală, Clerici ortodocși, ctitori de limbă și cultură
românească, EIBMBOR, București, 1977. A se vedea și: Antonie
Plămădeală, Alte file de calendar de inimă românească, Tiparul
Tipografiei Eparhiale, Sibiu, 1988, Antonie Plămădeală, Amintirile
Mitropolitului Antonie Plămadeală – convorbiri cu: Carmen
Dumitriu, Dragoş Şeuleanu, Ed. Cum, București, 1999, Antonie
Plămădeală, De la Alecu Russo, Eminescu şi Goga la Blaga, Stăniloae
şi Nicolae de la Rohia, Ed. Arhiepiscopiei Ortodoxe Române, Sibiu,
1997; Antonie Plămădeală, De la Filotei al Buzăului la Nicolae
Bălcescu şi Andrei Şaguna, Ed. Arhiepiscopiei Ortodoxe Române,
Sibiu, 1997; Antonie Plămădeală, Românii din Transilvania sub
teroarea
regimului
dualist
austro-ungar (1867-1918): după
documente, acte şi corespondenţe rămase de la Elie Miron Cristea,
Tiparul Tipografiei Eparhiale, Sibiu, 1986, în paginile cărora sunt
cuprinse, de asemenea, prezentări și evocări ale unor preoți și ierarhi
vrednici, ale căror profiluri spirituale rămân paradigmatice și pentru
generațiile viitoare, datorită curajului și a celorlalte calități de care au
dat dovadă de-a lungul vieții lor (n.n.).
34
Cum a fost, de exemplu, preotul Radu Șapcă, căruia de curând
răposatul arhiepiscop al Râmnicului, IPS. Gherasim, i-a dedicat o
monografie amplă și bine documentată: Gherasim Cristea, Un
pașoptist de seamă. Preotul Radu Șapcă, Ed. Episcopiei Râmnicului și
Argeșului, Râmnicu Vâlcea, 1988. Asemenea lui, au fost însă și alții:
A se vedea: Eugen-Dan Drăgoi, Preotul Nicolae Drăguș și cronica sa,
Ed. Partener, Galați, 2010; Maniu Iosof, Un tribun uitat: preotul
Dumitru Miclăuș (1812-1879), Ed. Etape, Sibiu, 2011; Victor
Mitocaru, un om: preotul econom stavrofor Pavel Savin, Ed. Plumb,
Bacău, 1999; Iosif Țiproc, Preotul Victor Fanea, martirul din Bixad,
Ed. Daya, Satu Mare, 2008; Ileana Toma, Părintele Alexie, preotul lui
Dumnezeu, București, Ed. Bizantină, 2002; Pavel Vesa, Preotul
cărturar Nicolae Horga Popovici (1767-1811), Ed. Episcopiei
Aradului, Arad, 2011; Pavel Vesa, Un bibliofil din Țara Zarandului:
preotul Nicolae Butariu (1843-1890), Ed. Mirador, Arad, 2010;
Valentin Vișinescu, Preotul Ștefan Roșu: o viață închinată bisericii și
neamului românesc, Ed. Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2008;
Nicolae Șteiu, Protopopul Aurel Munteanu, erou și martir al
neamului, Ed. Tipo, Alba-Iulia, 2011; Ioan Bembea, Preotul Ioan
Opriș, martir al neamului, Ed. Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca,

Alături de aceștia, mulți alții, a căror viață a fost
apodictic, pilduitoare și ea, vor rămâne până la sfârșitul
veacurilor, cunoscuți doar de Dumnezeu. Important este
însă, că, din pilda vieții lor avem multe de învățat și că
ele constituie adevărate exemple de punere în practică în
viața noastră a adevărurilor creștine, reflectând într-un
mod aproape ideal, profilul spiritual al preotului creștin.
Calitatea lor de practicanți ai virtuții și
înțelepciunea lor a reprezentat și motivul pentru care,
adesea, chipul luminos al preotului se regăsește și în
paginile operelor literare, care îl reliefează35. Astfel,
autori precum Dimitrie Bolintineanu36, Gala Galaction37,
Ion Agârbiceanu38, Vasile Voiculescu39, Octavian Goga40,
2009. De asemenea, o antologie de evocări ale unor chipuri de preoți
vrednici provenind din mediul monahal ne oferă și regretatul părinte
Ioanichie Bălan. Vezi: Ioanichie Bălan, Patericul românesc, ce
cuprinde viaţa şi cuvintele unor sfinţi şi cuvioşi părinţi ce s-au nevoit
în mânăstirile româneşti (secolele III-XX), Ediția a III-a, Ed.
Episcopiei Dunării de Jos, Galați, 1998.
35
O parte dintre aceste opere importante, de dimensiuni moderate, le
antologizează părintele Stelian Spânu într-un volum. A se vedea:
Stelian Spânu, Chipul luminos al preotului în literatura română, Ed.
Episcopiei Dunării de Jos, Galați, 2007.
36
Dimitrie Bolintineanu, Poezii, Ed. Tineretului, București, 1963, p.
77, 82.
37
Care propune mai multe chipuri de preoți în lucrările sale, iar în
romanul Roxana se concentrează mai mult asupra chipului părintelui
Abel Pavel, unul dintre personajele principale ale operei. A se vedea:
Gala Galaction, Roxana, Doctorul Taifun, Ed. Eminescu, București,
1976.
38
Ion Agârbiceanu, Povestiri, Ed. Cartea Românească, București,
1986, p. 40-47; p. 119-129; p. 382-388; p. 403-405, et passim.
39
Vasile Voiculescu, Poezii, Ed. Minerva, București, 1983, p. 38-40;
p. 89-92; Vasile Voiculescu, Integrala poeziei, Ed. Anastasia,
București, 1999, p. 483, sau Vasile Voiculescu, Gânduri Albe, Ed.
Cartea Românească, București, 1986, p. 63-65, unde prezintă viața
părintelui Grigore din Măhaciu.
40
Octavian Goga, Scrieri, Ed. Minerva, București, 1986, p. 30-35;
Octavian Goga, Poezii, Ed. Minerva, București, 1987, p. 146.
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Nichifor Crainic41, George Călinescu42, Ioan Slavici43,
Mihail Sadoveanu44, Tudor Arghezi45, Bartolomeu
Valeriu Anania46, I.C. Visarion47 și mulți alții, dar și
autori mai recenți precum scriitorul Emil Mladin48, s-au
ocupat în paginile lucrările lor cu valorificarea unor astfel
de personalități, construindu-le, prin prisma unor
41

Nichifor Crainic, Zile albe – zile negre, Casa de Editură Gândirea,
București, 1991, p. 13-15 (unde îl descrie pe părintele Barbu, preotul
din satul său natal, un păstor vrednic, pe care îl gratulează cu
calificativul îngerul satului), și p. 48-51 (unde îl descrie pe părintele
Constantin Popescu, care l-a persecutat în timpul studiilor
seminariale). A se vedea, de asemenea, și: Nichifor Crainic, Amintiri
din pribegie, Ed. Manuscriptum, București, 1998, p. 83-83 (unde
filosoful îl prezintă pe preotul Ioan Sărmăghitean, fost student al său,
la care a poposit o vreme, în timpul prigoanei comuniste).
42
A se vedea: George Călinescu, „Naum Râmniceanu”, Studii și
cercetări de istorie literară și folclor, IX, 1 (1960), p. 335-337, unde
acesta face o prezentare frumoasă a marelui preot și patriot, după ce,
în romanul Enigma Otiliei, nu realizează un portret tocmai măgulitor
preotului ce slujise la înmormântarea bătrânului Costache
Giurgiuveanu. Cf. George Călinescu, Enigma Otiliei – roman, Ediția a
VI-a, Ed. pentru literatură, București, 1961.
43
Cea mai reprezentativă lucrare a lui fiind, în acest sens, celebra
nuvelă Popa Tanda. Ioan Slavici, Nuvele, Ed. de Stat pentru Literatură
și Artă, București, 1958, p. 51-73.
44
Mihail Sadoveanu, Opere, vol. II, Ed. de Stat pentru Literatură și
Artă, București, 1955, p. 610-617; Mihail Sadoveanu, Vechime, Ed.
Eminescu, București, 1983, p. 457.
45
Tudor Arghezi, Scrieri, vol. 27, Ed. Minerva, București, 1975, p.
206-212.
46
Dânsul realizând chiar o prezentare a unuia dintre scriitorii pomeniți
în prezentarea noastră, care era însă și cleric. Este vorba despre
părintele Gala Galaction, pe numele său adevărat, Grigore Pișculescu.
A se vedea: Bartolomeu (Valeriu) Anania, Rotonda plopilor aprinși,
Ed. Cartea Românească, București, 1983, p. 83-99.
47
I.C. Visarion, Vrăjitoarea, Ed. Cartea Românească, București,
1921, p. 81-85 (în cadrul acestei părți a lucrării sale, autorul descriind
chipul exemplar al bunicului său preot).
48
Emil Mladin, Părintele Mavrodin, roman, Ed. Du Style, București,
1996.

crochiuri literare, adevărate efigii ce îi vor face pururi vii
în mințile și inimile românilor.
Și în aceste opere, ca și în altele, trăsăturile
slujitorilor altarului sunt evidențiate, de această dată însă
cu mai mult talent. Prestanța preotului, datorată vieții
exemplare și slujirii impresionează adesea autorii, care
țin să le prezinte în nuvele sau romane. Exemplare în
acest sens sunt operele lui Ion Agârbiceanu, și el membru
al tagmei preoțești. Vom spicui dintre multele momente
de acest fel o descriere a părintelui Viron. Iată cum
prezintă autorul nostru felul în care își exercita slujirea
sacerdotală:
„Când ieșea la Sfânta Liturghie să cădească
biserica, aceeași muzică duioasă, plină de pace, se
desprindea din zurgălăii înnegriți de fumul de
tămâie, pe care o cunoșteau poporenii de un șir
lung de ani. Și creștinii se aliniau smeriți, cu
capetele plecate, cu mâinile în jurul trupului, să-i
mângâie mirosul fumului albastru, iute, ce rămânea
în clăbuci rotunjori, ca și când ar fi scăpat din
pumni, de câte ori părintele Viron smâncea din
cădelniță. Și, ferit-a sfântul ca să cădească
dumnealui ca alți preoți bătrâni: abia să-și miște
pașii și abia să adie din cădelniță! Pe când buzele îi
bolboroseau «psalm cinzeci», se purta grabnic și
hotărât, ca și când ar fi fost mânios pe cineva.
Stângăcia nu o putea suferi părintele Viron”49.

49

Ion Agârbiceanu, Povestiri, p. 119. În mod similar sunt descrise și
chipurile unor preoți din romanele sale. De exemplu, în Arhanghelii,
pe lângă faptul că îi creionează părintelui un portret de-a dreptul
măgulitor, ține să prezinte verticalitatea acestuia. A se vedea: Ion
Agârbiceanu, Arhanghelii: roman, Ed. Luceafărul, Sibiiu, 1914.
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Observăm așadar, care sunt caracteristicile
profilului spiritual al unui preot devotat slujirii și cum se
reflectă ele în scrierile sfinților părinți, în spiritualitatea
românească, dar și în literatura română, unde, condițiilor
generale le sunt ipostaziate trăsături ce țin de specificul
local, cum este, de exemplu, patriotismul.

Profilul spiritual al protoiereului
Grigore Pletosu reflectat în
activitatea sa pastorală
În conturarea profilului spiritual al protoiereului și
profesorului Grigore Pletosu, activitatea sa ca preot și
protopop reprezintă elemente deosebit de importante, ele
reliefând o serie de trăsături aparte ale acestuia, care nu
reies, sau, uneori nu sunt suficient de bine reliefate de
activitatea sa didactică.
De altfel, trebuie reamintit faptul, menționat
anterior în cadrul lucrării, că dânsul a întemeiat la
Năsăud, în timpul profesoratului său, o capelă Ortodoxă50
și că, în calitate de protopop al Bistriței, a fost primul
conducător al acestei instituții care a locuit efectiv în
cetate, înaintașii săi activând cu precădere în satele din
zona Bârgăului51.
În decursul întregii sale vieți, părintele a întreținut
bune relații atât cu comunitățile greco-catolice din zonă
(cu precădere cu cele din Năsăud și cu cele aparținătoare
vicariatului Rodnei52, cu care a intrat în contact), cât și cu
50

Ioan Bunea, „Preotul profesor Grigore Pletosu”, p. 34; Vasile
George Rațiu, „Evocări”, p. 46.
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Dana Văran, „Instituția Protopopiatului Ortodox al Bistriței
reflectată în documentele create”, p. 28; Alexandru Vidican, coord.,
Protopopiatul ortodox român Bistrița monografie – album, p. 10;
Nicolae Bocșan, Gabriel-Viorel Gârdan, Ioan-Vasile Leb, Andrei
Șaguna – corespondența, p. 10.
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Cu privire la istoria acestei instituții religioase cu rol cultural în
istoria zonei Năsăudului, a se vedea: Mirela Andrei, La graniţa
Imperiului: Vicariatul Greco-Catolic al Rodnei în a doua jumătate a
secolului al XIX-lea, Ed. Argonaut, Cluj-Napoca, 2006; Mirela
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cele reformate (cu precădere în ultima parte a vieții,
acestea având o pondere foarte mare între locuitorii
orașului53), fapt ce l-a făcut să fie foarte respectat în
cadrul comunităților în care a activat.
De asemenea, faptul că într-un mediu majoritar
unit a ajuns să formeze un nucleu de tineri ortodocși,
dintre care unii au ajuns apoi personalități eclesiastice
(Miron Cristea, Nicolae Bălan, Nichita Duma)54, spune
ceva cu privire la profilul spiritual al protoiereului
Grigore Pletosu.
De mare ajutor în activitatea desfășurată i-a fost cu
certitudine, alături de profilul moral ireproșabil, și ținuta
impunătoare, care-l făcea respectat și la care protopopul
ținea. Una dintre puținele evocări dedicate părintelui ce
se mai păstrează și astăzi, aparținând lui Vasile Boieriu,
surprinde acest aspect care-i conferea o statură aparte.
Iată cum îl descrie el:
„Era un om destul de înalt, cu fața rumenă,
păr bogat, căzând în plete, barbă asemenea albă, o
privire cercetătoare, în care se ascundea în
permanență săgeata ironiei. Avea un mers încet și
elegant. Reverenda frumos croită, pălăria tare
plușată, îi dădeau o deosebită prestanță. Instinctiv,
îți întrebai pe stradă însoțitorul când îl vedeai:
Cine-i acest distins protopop? E protopopul
Pletosu”55.

53

Aceste relații s-au întărit în timp, dacă ne raportăm la faptul că, încă
de la finele secolului al XIX-lea, Grigore Pletosu figura între
profesorii acestei școli, el ocupându-se cu catehizarea tinerilor
ortodocși. AMORS, Fond neorganizat, dosar IV/1900, doc. 212.
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Andrei Andreicuț, „Clerici de ieri și de azi cu o cultură integrală”, p.
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Vasile Boieriu, „Grigore Pletosu – protopopul de Bistrița”,
Ardealul, II, 15 (1942), p. 2.

Ironia era, alături de alte trăsături, o calitate a
părintelui, pe care o folosea adesea înspre a corecta
anumite greșeli observate la cei din jurul său. Chiar dacă
uneori din cauza ei a avut de suferit56, părintele a
continuat să o folosească de-a lungul vieții sale, cu scop
didactic, ceea ce explică de ce autorul mai-sus citat ține
să facă referire la ea57.
Profesionalismul era o altă trăsătură care-l
caracteriza pe părintele, fapt ce explică prezența lui în
repetate rânduri în senatul Mitropoliei de la Sibiu58, în cel
al eparhiei clujene59, sau în fruntea secțiunii școlare a
„Astrei”60, în cadrul repetatelor delegații din care a făcut
parte de-a lungul vremii61 sau în funcția de duhovnic
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central al eparhiei, în anul 1924 (ceea ce arată și calitățile
sale duhovnicești)62.
De altfel, prezența lui în cadrul consistoriului și
statutul de protopop dobândit după pensionare l-au
obligat să participe la diferite anchete și cercetări, în
vederea elucidării unor situații și a soluționării unor
plângeri. Documente răspândite în diferite servicii și
fonduri arhivistice păstrează mărturii ale unora dintre
aceste vizite și arată cum s-au desfășurat ele și care a fost
atitudinea lui Grigore Pletosu în fața anumitor probleme.
Un astfel de exemplu este vizita desfășurată în
localitatea Săcel, județul Maramureș, și în filia
Dragomirești. O parte a comunității greco-catolice de aici
a îmbrățișat, la începutul secolului XX, ortodoxia, însă,
datorită mai multor factori, ei se găseau, în momentul
vizitei sale, într-un impas ce ar fi putut duce la revenirea
la uniație. În acest context, Pletosu este trimis acolo să
analizeze situația și să propună eventuale măsuri ce ar
putea duce la îmbunătățirea situației. Primul lucru pe care
îl face el, odată ajuns aici, este să analizeze situația și să
raporteze cele constatate superiorilor săi. Iată ce spus el
într-un astfel de raport.
„Deși numărul sufletelor greco-orientale din
parohia Săcel este mare, 1760, poate și mai multe,
cu toate acestea, astăzi nu se mai poate vedea la
dânșii acel entuziasm primitiv de care se pare că au
fost stăpâniți și conduși înainte de asta cu 7 ani,
când au trecut la confesiunea noastră. Cauza este,
deschiderea unei școle (I), p. 338; Grigore Pletosu, „La deschiderea
unei școle” (II), p. 342; Grigore Pletosu, „La deschiderea unei școle”
(III), p. 347; Grigore Pletosu, „La deschiderea unei școle” (IV), p.
354-355.
62
***, „Raportul Consistoriului nostru cătră sinod”, în rev.
Renașterea, II, 21 (1924), p. 4.

după părerea mea, de-o parte faptul, că ei în acest
timp au fost tare asupriți, prigoniți și batjocoriți
precum de conaționalii lor rămași la confesiunea
greco-catolică, și cărora acum li se zidește o
biserică monumentală cu ajutor din fondul
religionar și așa și de către dregătoriile mai cu
seamă administrative; pe de altă parte, din cauza
slăbirii entuziasmului de a fi a se căuta,
psihologicește, în împrejurarea că după spusa și
susținerea unor fruntași dintre ei, chiar de la
început li s-ar fi pus în prospect prea mult ajutor
din partea Bisericii noastre; ba unii din ei vreau să
știe că chiar toată susținerea parohului, clădirea
bisericii și altele (se vede la punctul 3 din
protocolul comitetului, lucruri acestea, care nu li s-au
putut face după dorința lor). Așa cum ei se simt
deziluzionați, poate doar chiar înșelați în
așteptări”63.

63

AMORS, Fond Consistoriul arhidiecezan, dosar III/1900, doc. 481;
Macarie Drăgoi, Ortodocși și Greco-Catolici în Transilvania (18671916). Convergențe și divergențe, Ed. Presa Universitară Clujeană,
Cluj-Napoca, 2011, p. 412; Idem, Ortodocși și greco-catolici în
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– „Schimbarea identității confesionale. Cazul Săcel și filia
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elevii, ceea ce nu se prea întâmplă”. AMORS, Fond Consistoriul
arhidiecezan, dosar III/1900, doc. 481; Macarie Drăgoi, Ortodocși și
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divergențe, p. 418; Macarie Drăgoi, Ortodocși și greco-catolici în
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După constatarea situației și prezentarea ei,
protoiereul delegat Grigore Pletosu oferă și o potențială
soluție, utilă în rezolvarea problemelor apărute:
„Relativ la acest punct și la afacerea
dotațiunei peste tot părerea subscrisului este:
Preaveneratul Consistoriu dacă e ca Biserica
noastră mai bine să aibă interes față de aceste
treceri și parohii atât de izolate și expuse apoi să se
întreprindă de urgență toți pașii pentru
recunoașterea de parohi, pentru asigurarea
congruei și pentru instituirea unui paroh stabil.
Dacă aceste n-ar succede, apoi ar fi a se chibzui,
dacă n-ar fi mai bine a se abandona ideea susținerii
lor și arhidieceza să bată în retragere. Orice
amânare devine păgubitoare, atât pentru
credincioși, cât și pentru parohie, cât mai cu seamă
pentru reputația bisericii noastre, pentru fondurile
și averea Arhidiecezei destul de reclamată în
părțile ardelene”64.
Analizând cele două fragmente, observăm
discernământul și obiectivitatea părintelui, care
analizează situația la rece și nu se sfiește să spună
lucrurilor pe nume și să propună o soluție care, cel mai
probabil, nu a fost măgulitoare pentru autoritățile
eclesiastice de atunci.

– „Schimbarea identității confesionale. Cazul Săcel și filia
Dragomirești”, p. 416.
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Tot acum, el demonstrează nevinovăția preotului
Ilarion Boțiu din Săcel, acuzat pe nedrept de parohienii
săi de absență nejustificată din parohie:
„Din aceasta se va vedea că absentările sale
au fost justificate. Cea de întâi, de la Înălțarea
Domnului prin un caz grav de morb sau mai corect
primejdie de moarte a soției sale din cauza nașterii,
unde a fost neapărată nevoie de asistență și ajutorul
medical pentru ca moartea pruncului să scape viața
mamei. Aceasta s-a întâmplat miercuri înainte de
Înălțare. Și el, pe lângă toată bunăvoința, n-a putut
să ajungă la slujba din Căița, unde îi era soția la
pornire, până în Săcel, depărtare ca de 100
kilometri. În trecerea sa către parohia Săcel mi-a
împărtășit și mie cele întâmplate și pot da dovadă
despre adevăratelea lor. Al doilea caz de absentare
este justificat în virtutea unui concediu pe care el îl
obținuse deja, pentru 8 zile, de la Oficiul
protopopesc, iar pentru restul aceluia având rugare
înaintată Preaveneratului Consistoriu. N-a uzat însă
de dânsul, deși nu era tocmai bine ales pe timpul
Rusaliilor, căci a fost reclamat în parohie de
prezentarea subscrisului acolo”65.
Un altul în locul lui ar fi putut purcede la acuzarea
și pedepsirea lui fără să îl asculte, influențat de furia
sătenilor care-l acuzau, însă Grigore Pletosu preferă să
analizeze în profunzime situația și abia apoi să se
pronunțe, fapt ce spune multe despre profilul său spiritual
65
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și arată cum se reflectă el în acest aspect al activității sale
pastorale.
Un moment similar întâlnim și în parohia
Sângeorz, treisprezece ani mai târziu. Atunci, cel acuzat a
fost ieromonahul Ioachim Bâznog, ctitorul unei biserici
ortodoxe din localitate, pe care părintele l-a ajutat și
anterior, în chestiunile ce vizau construirea locașului
eclesiastic66. Și aici, în urma analizei situației, părintele a
constatat că acuzațiile care i se aduceau erau false, și a
cerut eparhiei să susțină continuarea lucrărilor de
construcție ale Bisericii, la a cărei sfințire a participat
ulterior67. În susținerea cauzei lui Ioachim Bâznog, el
arăta că:
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De exemplu, Pletosu a fost cel care a cerut episcopiei să i se aprobe
acestuia să organizeze o colectă în vederea achitării taxelor pentru
casa și terenul cumpărat în vederea construirii bisericii. Iată ce scria el
atunci în recomandarea adresată episcopiei clujene: „Ieromonahul
Ioachim Bâznog din Sângeorzul Român a cumpărat o casă și terenul
aferent, cu gândul să fie construită o biserică. Contractul de vânzarecumpărare l-a înaintat în persoană... A plătit deja 2000 lei. Acum are
trebuință de restul banilor. În scopul câștigării sumei ce-i mai
trebuiește, ar dori ca el personal, să umble a milostenie, făcând
colectă. Deci, roagă pe Veneratul Consistoriu ca să-i dea permis și să-i
încuviințeze întreprinderea de a mai colecta, în scopul plătirii acelei
case și a terenului aferent. Din parte-mi, recomand cererea lui pentru
încuviințare”. AAORVFC, Fond Oficiul Protopopiatului Ortodox
Român Bistrița, dosar nr. 11/1927, doc. 240. Cf. Alexandru Dărăban,
Ieromonahul Ioachim Bâznog din Sângeorz Băi, vrednic urmaș al
Sfinților Martiri Năsăudeni, luptător pentru renașterea Ortodoxiei în
prima jumătate a sec. al XX-lea, Ed. Charmides, Bistrița, 2009, p. 40;
Alexandru Dărăban, „Protopopul Grigore Pletosu și renașterea
Ortodoxiei în Sângeorz-Băi după 1 decembrie 1918”, Renașterea,
Serie nouă, XXV, 6 (2014), p. 6.
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Eveniment petrecut în data de 29 august 1926, Cf. ***, „Sfințirea
Bisericii din Sângeorgiul-Român”, Renașterea, IV, 35 (1926), p. 5-6;
Cf. Alexandru Dărăban, Ieromonahul Ioachim Bâznog din Sângeorz
Băi, vrednic urmaș al Sfinților Martiri Năsăudeni, luptător pentru
renașterea Ortodoxiei în prima jumătate a sec. al XX-lea, p. 60;

„Am mai luat informații și din alte părți și
am ajuns la concluzia că toată chestia e pusă la cale
din partea a doi preoți greco-catolici din Sângeorz,
prin secretarul comunal, pe tema și de frica
prozelitismului... Așa și în această latură a
chestiunii, el este nevinovat și inofensiv,
prozelitism nu face, căci are teren în Sângeorz,
unde greco-catolicii nu sunt dintre cei mai
evlavioși.
Învinuirea ce i se face că ar fi furnizat de
prin satele de pe Someș fete pentru turci nu s-a
putut dovedi. Lucrul se reduce (la faptul) că el le-a
îndrumat să meargă la mănăstiri. Două-trei au fost,
care pe urmă s-au întors acasă”68.
Și din analiza acestor documente nu putem decât să
observăm discernământul părintelui, care analizează
situația și reușește să demonteze ipotezele false.
Perioada în care Grigore Pletosu a fost protopop s-a
caracterizat, între altele, și prin transparență. Astfel, în
mod constant, parohiile vacante erau scoase la concurs,
datele exacte fiind afișate în timp util în revista
Renașterea, alături de detaliile privitoare la starea
parohiei și infrastructura ei69. Desfășurarea corectă a
Alexandru Dărăban, „Protopopul Grigore Pletosu și renașterea
Ortodoxiei în Sângeorz-Băi după 1 decembrie 1918”, p. 6.
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AAOVFC, Fond Oficiul Protopopiatului Ortodox Român Bistrița,
dosar 3/1927, f. 255. Alexandru Dărăban, Alexandru Dărăban,
Ieromonahul Ioachim Bâznog din Sângeorz Băi, vrednic urmaș al
Sfinților Martiri Năsăudeni, luptător pentru renașterea Ortodoxiei în
prima jumătate a sec. al XX-lea, p. 44-45; Alexandru Dărăban,
„Protopopul Grigore Pletosu și renașterea Ortodoxiei în Sângeorz-Băi
după 1 decembrie 1918”, p. 6.
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Grigore Pletosu, „Concurs”, Renașterea, II, 39 (1924), p. 7; Grigore
Pletosu, „Concurs”, Renașterea, II, 37 (1924), p. 8; Grigore Pletosu,
„Concurs”, Renașterea, II, 38 (1924), p. 8; Grigore Pletosu,
„Concurs”, Renașterea, III, 8 (1925), p. 8; Grigore Pletosu,
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acestor proceduri reprezintă un alt element din care
putem afla informații cu privire la profilul moral al
părintelui.
Pe lângă aceste calități, protopopul Grigore Pletosu
era și un mare patriot. În parte, această calitate este
reliefată și de către activitatea lui didactică sau de
prestațiile sale din cadrul „Astrei”, dânsul remarcându-se
în ambele ipostaze ca un mare militant pentru
emanciparea culturală a românilor și pentru promovarea
românismului. În cadrul activității sale protoierești,
această latură atinge oarecum paroxismul, datorită
marelui eveniment care se găsește în centrul ei, respectiv
Marea Adunare Națională de la 1 Decembrie 1918,
desfășurată la Alba-Iulia, momentul unirii Transilvaniei
cu țara70.
Pletosu s-a numărat între cei care, văzând că se
apropie momentul, i-a pregătit pe românii din
protopopiatul său pentru ceea ce urmează, a militat pentru
înființarea gărzilor naționale în oraș și în localitățile
„Concurs”, Renașterea, III, 9 (1925), p. 8; Grigore Pletosu,
„Concurs”, Renașterea, III, 10 (1925), p. 12; Grigore Pletosu,
„Concurs”, Renașterea, III, 11 (1925), p. 8; Grigore Pletosu,
„Concurs”, Renașterea, III, 12 (1925), p. 8; Grigore Pletosu,
„Concurs”, Renașterea, III, 13 (1925), p. 8; Grigore Pletosu,
„Concurs”, Renașterea, III, 29 (1925), p. 6; Grigore Pletosu,
„Concurs”, Renașterea, III, 30 (1925), p. 6; Grigore Pletosu,
„Concurs”, Renașterea, III, 31 (1925), p. 7; Grigore Pletosu, „Concurs
repețit”, Renașterea, III, 36 (1925), p. 7-8; Grigore Pletosu, „Concurs
repețit”, Renașterea, III, 37 (1925), p. 8; Grigore Pletosu, „Concurs
repețit”, Renașterea, III, 48 (1926), p. 7-8; Grigore Pletosu, „Concurs
repețit”, Renașterea, III, 50 (1925), p. 7-8, Grigore Pletosu, „Concurs
repețit”, Renașterea, III, 52 (1935), p. 8.
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Cu privire la contribuția lui Pletosu la acest moment, a se vedea și:
Iuliu-Marius Morariu, Stări, momente și personalități ale Ortodoxiei
transilvane. Pasaje insuficient reliefate istoriografic, p. 126-140;
Iuliu-Marius
Morariu,
„Activitatea
național-bisericească
a
protoiereului Grigore Pletosu”, p. 261- 273.

dimprejur71, și a făcut parte dintre membrii Senatului
național de aici72. Mai târziu, datorită statutului de
protopop al urbei bistrițene, a făcut parte dintre delegații
de drept la Marea Adunare Națională de la Alba-Iulia73,
alături de protopopii uniți de pe întinsul județului74, de
reprezentanții celorlalte culte și de crema românimii
năsăudene75, și s-a numărat între cei care au semnat actul
unirii.
71

ANDJBN, Glasul vremei, organ național ocasional, Bistrița, 7
Noiembrie 1918, p. 2.
72
ANDJBN, Fond dr. Pavel Tofan, dosar „Memorii” (manuscris), f. 1.
Cf. Ștefan Pascu, Ion Popescu-Puțuri, coord., 1918 la Români
Documentele unirii – unirea Transilvaniei cu România 1 Decembrie
1918, vol. VII, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1989 (în
continuare: ***, 1918 la români, vol. VII), p. 149-150.
73
Ioan Sigmirean, Adrian Onofreiu, Istoria Județului Bistrița- Năsăud
în documente și texte (epocile modernă și contemporană), Ed.
Răsunetul, Bistrița, 2001, p. 205. Cf. Alexandru Porțeanu,
„Documente privind lupta revoluționară a maselor populare din
județul Bistrița-Năsăud pentru unirea Transilvaniei cu România (din
arhivele Consiliului Național Român, 1918)”, AS – studii și
comunicări (1973-1974), seria a II-a, 2 (1974), p. 117; Cf. Ștefan
Pascu, Ion Popescu-Puțuri, coord., 1918 la Români documentele
unirii. Unirea Transilvaniei cu România la 1 Decembrie 1918, vol.
VIII, p. 9; Teodor Tanco, „Parlamentarii bistrițeni și năsăudeni la
Adunarea Națională din 1 Decembrie de la Alba-Iulia”, în vol. Virtus
Romana Rediviva, vol. IV – „Memoria istoriei”, Comitetul de
Educație Socialistă al Județului Bistrița-Năsăud, Bistrița, 1981, p. 20.
74
Cf. ANDJB, Fond Consiliul Național Român Năsăud, dosar
II/2/1918, f. 1-2; ***, 1918 la români, vol. VII, p. 94-95; p. 108-109.
75
Cf. Ioan Seni, Năsăudenii și Marea Unire, Ed. Napoca Star, ClujNapoca, 2008, p. 23. Cf. ANDJB, Fond Consiliul Național Român
Năsăud, dosar 1/1918, f. 5; Ibidem, dosar II/2/1913, f. 11-12; Ștefan
Pascu, Ion Popescu-Puțuri, coord., 1918 la Români Documentele
unirii. Unirea Transilvaniei cu România 1 Decembrie 1918, Vol. X,
Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1989, p. 9-10, p. 34-35; p.
54-55; p. 98-99; p. 125-126; Ștefan Pascu, Ion Popescu-Puțuri, coord.,
1918 la Români Documentele unirii. Unirea Transilvaniei cu
România 1 Decembrie 1918, Vol. VII, Ed. Științifică și Enciclopedică,
București, 1989, p. 77-83.
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Evenimentul Marii Uniri i-a produs, așadar,
protopopului o bucurie aparte, după cum aflăm și de la
Vasile Boieriu, care își reamintea, în tristul an 1942, cum
s-a comportat atunci când soldații români au pătruns în
Bistrița. Iată cum descrie el bucuria părintelui:
„În Decembrie 1918, când bravii ostași ai
Regimentului 15 Dorobanți au ocupat orașul Bistrița, ce
fericit, ce emoționat era!
«Aș putea să mor, mai mult decât am văzut acuma
nu aș mai vedea, oricât aș mai trăi!»”76.
Acestea sunt așadar principalele elemente care
reliefează felul în care se reflectă profilul spiritual al lui
Grigore Pletosu în activitatea lui pastorală. După cum se
poate observa, pe lângă faptul că a fost un bun
administrator, ce a lăsat posterității un nou sediu al
Protopopiatului Bistriței și a fost primul conducător al
acestuia care a rezidat efectiv în cetate77, părintele a fost
și un om care s-a preocupat de-a lungul timpului de cele
duhovnicești și s-a străduit să se îngrijească de suflet. A
fost un om de-o ținută morală impecabilă (dublată de una
fizică ce-i conferea prestanță)78, un părinte bun și
echilibrat, un om calculat ce analiza lucrurile în
profunzime și nu se limita doar la o cercetare formală și
superficială a lor. Exemple în acest sens sunt
documentele rămase în urma vizitelor întreprinse la
Săcel79 și Sângeorz80, dar și în urma altor vizite, în care a
cercetat acuzele aduse unor slujitori ai altarului.
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Vasile Boieriu, „Grigore Pletosu – protopopul de Bistrița”, p. 2.
Dana Văran, „Instituția protopopiatului ortodox al Bistriței
reflectată în documentele create”, p. 28; Alexandru Vidican, coord.,
Protopopiatul ortodox român Bistrița monografie – album, p. 10;
Nicolae Bocșan, Gabriel-Viorel Gârdan, Ioan-Vasile Leb, Andrei
Șaguna – corespondența, p. 10.
78
Vasile Boieriu, „Grigore Pletosu – protopopul de Bistrița”, p. 2.
79
AMORS, Fond Consistoriul arhidiecezan, dosar III/1900, doc. 481;
Macarie Drăgoi, Ortodocși și Greco-Catolici în Transilvania (186777

Ironia, considerată adesea un defect, a devenit o
virtute la părintele Pletosu, care reușea să o folosească atât
pentru a îndrepta anumite defecte întâlnite la ceilalți, cât și
pentru a păstra o atmosferă plăcută și jovială81.
În mod cert, asupra personalității celui care avea să
devină profesorul și preotul de mai târziu, și-au pus
amprenta o serie de oameni cu care a avut de-a face de-a
lungul timpului. Între ei, cel mai important a fost de
departe mitropolitul Andrei Șaguna, pe care și-l amintea
mereu cu evlavie și despre care a și scris la un moment dat
în Revista Teologică82, evocând un moment în care
ierarhul însuși le-a făcut o demonstrație cu privire la
executarea corectă a cântării bisericești. Redăm aici textul,
1916). Convergențe și divergențe, p. 415; Macarie Drăgoi, Ortodocși
și greco-catolici în Transilvania (1867-1916). Contribuții
documentare, vol. 1, Tomul IV – „Schimbarea identității confesionale.
Cazul Săcel și filia Dragomirești” p. 413.
80
AAORVFC, Fond Oficiul Protopopiatului Ortodox Român Bistrița,
dosar nr. 11/1927, doc. 240. Cf. Alexandru Dărăban, Ieromonahul
Ioachim Bâznog din Sângeorz Băi, vrednic urmaș al Sfinților Martiri
Năsăudeni, luptător pentru renașterea Ortodoxiei în prima jumătate a
sec. al XX-lea, p. 40.
81
Vasile Boieriu, „Grigore Pletosu – protopopul de Bistrița”, p. 2; cf.
ANDJBN, Fond Liceul „George Coșbuc” Năsăud, dosar 18/1884, f.
64-66. Vasile Boieriu chiar amintește un astfel de moment legat de
prima vacanță universitară, pe care Pletosu i l-a povestit și care stârnea
adesea hazul auditoriului:
„Neuitată mi-a rămas povestea sa cu prima vacanță de
universitar.
Venisem peste vară în satul meu. Era Schopenhauer la modă.
Drumul până în Germania, pe vremea aceea era lung și obositor. Rar
ajungea un ardelean până la Pesta sau la Viena. Un văr de-al meu,
țăran, mă întrebă, cum e acolo, în țara nemțească, unde învăț.
– Păi cum să fie? Acolo-i capătul pământului. Șezi pe
marginea lui, îți legăni picioarele în vânt și zvârli cu pietre în neant”.
Vasile Boieriu, „Grigore Pletosu – protopopul de Bistrița”, p. 2.
82
Din al cărui comitet de redacție a făcut pentru o vreme parte. Cf.
***, „Membri comitetului de redacțiune”, RT, III, 11-12 (1909), p.
533.
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important atât pentru conținutul său, cât și pentru
frumusețea narațiunii:
„Eram prin anul 1871-1874, cleric în
seminarul arhidiecezei noastre gr.-or. din Sibiu,
astăzi «Seminarul Andreian». Fără avere, fără
protecții, dar dăruit de Dumnezeu cu un glas de
cântare destul bun, căutam să mă arăt și eu cu ce
aveam. Era iarna anului 1872, în ajunul Crăciunului.
În biserica din cetate, care făcea serviciu de
catedrală, la vecernia din acea zi eram consignați
pentru strane aproape toți dintre cei buni cântăreți.
Și ne dam năsuința să cântăm întru toate ca de
sărbătoare. Șaguna ședea în scaunul său arhieresc și
oricum cântam, acum unul, acum altul, nu-i
convenea. Atunci se dă jos din scaunul său, vine în
strană și începe a cânta stihirile praznicului. Cântă
una, cântă două. Poate că, sub raportul volumului de
voce, n-a cântat mai bine ca noi, dar cu toate acestea
asupra mea a făcut impresia, că acel providenţial
bărbat, acea figură impozantă, acel mare arhiereu,
Şaguna, pe care-l preocupau atâtea afaceri mari ale
bisericii și neamului neamului, în acel moment, cu
vocea-i bătrână, slăbit și înădușit încâtva de
grăsimea ce-l cuprinsese, ne-a dat o pildă vie de
executare a cântărilor bisericești în spiritul bisericei
ortodoxe, de o cântare recitativă și totuși nu grăbită,
de o cântare pedant acurată în ceea ce privește
prozodia, accentul și interpuncțiunea, pentru ca să
nu se conturbe înțelesul. Și cu acel moment nu l-am
uitat până în ziua de azi”83.
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Grigore Pletosu, „Șaguna și cântarea bisericească” p. 412-413.

Legătura lui cu Șaguna s-a păstrat până la moartea
acestuia, când ierarhul l-a chemat la patul său și i-a oferit
un suvenir, care să-l ajute să rămână mereu viu în inima
lui. Episodul acesta, plin de sensibilitate, îl va povesti
ulterior Vasile Boieriu, într-un material dedicat
protopopului:
„A povestit apoi cum, teolog fiind, a fost
chemat cu ceilalți colegi și profesori în fața patului
de suferință unde marele Șaguna își aștepta în liniște
moartea. Lângă marele mitropolit era un coș plin cu
daruri, din care fiecare teolog primea din mâna sa
câte unul.
– Ține, să fi vrednic și să îți aduci aminte de
mine – spunea marele Mitropolit fiecăruia în parte.
Darul protopopului Pletosu – pe care-l păstra cu
sfințenie – era un frumos ceasornic de argint”84.
Având un astfel de model, este firesc ca ucenicul să
fie un om de înaltă ținută morală și de mare profunzime
intelectuală. De altfel, poate și ironia85, sau zelul
publicistic86, le va fi moștenit de la marele ierarh.
84

Vasile Boieriu, „Grigore Pletosu – protopopul de Bistrița”, p. 2.
Nu trebuie omis faptul că Șaguna era și el un maestru al ironiei, pe
care o folosea fie ca armă, împotriva adversarilor săi, fie pentru a
înveseli atmosfera, atunci când era cazul. Un exemplu ilustrativ pentru
cea din urmă situație ne oferă Nicolae Popea, care spune: „Alteori, în
afaceri oficiale, ori în discursuri cu credincioșii săi, adesea glumea,
zicând: „Ei, ei, iubiților, v-a bătut Dumnezeu cu episcopul vostru!
Dară – să zic și partea doua – zău, și pre el încă l-a bătut Dumnezeu cu
voi!”, Nicolae Popea, Arhiepiscopul și Metropolitul Andreiu Baron de
Șaguna, Tiparul Tipografiei Arhidiecezane, Sibiu, 1879, p. 65.
86
Căci Pletosu a editat, după cum am arătat, mai multe lucrări și a
publicat mai multe studii. Între acestea însă, Dogmatica ni-l reliefează
și ca părinte și ne deconspiră și o parte dintre crezurile și trăirile lui,
căci, în lipsa unei trăiri autentice, de bună seamă, Pletosu nu ar fi putut
să scrie cu atâta zel despre crezurile lui (n.n.).
85
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Având în vedere aceste trăsături, putem afirma cu
certitudine că, activitatea pastoral-misionară desfășurată de
către Grigore Pletosu atât în calitate de protoiereu al
Bistriței, cât și înainte de a deține această funcție, ni-l
descoperă drept un om drept, curajos, patriot și de o înaltă
ținută morală.

În urma celor prezentate în cadrul lucrării, se
observă că, pe baza analizei activității didacticopedagogice1, pastorale, catehetice și a celei naționalbisericești2, a părintelui, se poate contura portretul
spiritual al acestuia. Acest fapt reprezintă, de altfel,
împlinirea cuvintelor Mântuitorului care spune: „după
roadele lor îi veți cunoaște” (Matei 7, 16).
Personajul cercetat se încadrează, după cum este
lesne de observat, în două categorii deosebit de
importante pentru cultura și spiritualitatea românească
din Transilvania celui de-al nouăsprezecelea secol și nu
numai, și acest lucru pentru că, de-a lungul timpului,
dascălii3 și preoții au reprezentat elementele cele mai
importante prin care societatea românească de aici, aflată
sub asuprire, și-a menținut viu sentimentul național și pe
cel religios.
Ca exponent al acestor tagme, profesorul și, mai
apoi, părintele Pletosu, s-a achitat cu brio de sarcinile ce-i
parveneau din acest statut, reușind să fie un om care a
stimulat tineri valoroși în activitatea lor de creație literară
și de propășire spirituală și o persoană apreciată
întotdeauna în comunitățile în cadrul cărora a activat.
Poetul George Coșbuc, patriarhul Miron Cristea,
mitropolitul Nicolae Bălan, episcopul Nichita Duma al
1

Cf. Iuliu-Marius Morariu, „Activitatea pastoral-misionară și
catehetică a lui Grigore Pletosu la Gimnaziul Grăniceresc Năsăudean
în perioada 1880-1900”, p. 306-314.
2
Iuliu-Marius Morariu, „Activitatea național-bisericească a
protoiereului Grigore Pletosu”, p. 261- 273.
3
Cf. Dorel Luca, Violeta Taichiș, Dascălul, apostol al neamului, p. 5.

Argeșului, juristul Dionisie Longin sau politicianul
Victor Moldovan sunt, cu certitudine, doar câțiva dintre
cei mai buni elevi ai săi care, ulterior, s-au realizat în
viață, însă alături de aceștia există cu certitudine mulți
alții care i-au purtat același respect și aceeași recunoștință
și care, datorită lui, au reușit să se afirme ca buni români
acolo unde au activat.
Cele mai importante calități pe care le-am
evidențiat în cadrul cercetării noastre și care au fost
elemente definitorii pentru dascălul năsăudean sunt, cu
certitudine, inteligența, credința, blândețea (îmbinată,
precum am văzut, uneori cu ironia4), dragostea, și curajul
(manifestat uneori și prin patriotism), multe dintre ele
putând fi regăsite în rândul virtuților teologice sau
morale. Acestora li se adaugă discernământul, o mare
calitate a sa, manifestată prin cercetarea atentă a unor
fapte înainte de enunțarea unui verdict (cele mai
ilustrative exemple în acest sens sunt cazurile Săcel,
Dragomirești5 și Sângeorz6), perseverența (ce se poate
vedea atât în eforturile susținute pe care le-a întreprins în
vederea evoluției pe scara socială, cât și în evoluția, de la
un an la altul, a programelor școlare7, aici calitatea

4

Vasile Boieriu, „Grigore Pletosu – protopopul de Bistrița”, p. 2;
ANDJBN, Fond Liceul „George Coșbuc” Năsăud, dosar nr. 18/1884,
f. 64-66.
5
AMORS, Fond Consistoriul arhidiecezan, dosar III/1900, doc. 481;
Macarie Drăgoi, Ortodocși și Greco-Catolici în Transilvania (18671916). Convergențe și divergențe, p. 415; Macarie Drăgoi, Ortodocși
și greco-catolici în Transilvania (1867-1916). Contribuții
documentare, vol. 1, Tomul IV – „Schimbarea identității confesionale.
Cazul Săcel și filia Dragomirești”, p. 413.
6
AAORVFC, Fond Oficiul Protopopiatului Ortodox Român Bistrița,
dosar 11/1927, doc. 240. Cf. Alexandru Dărăban, op. cit., p. 40.
7
Cf. ***, Programa a XI-a a Gimnasiului superiore rom. gr.-cat. din
Năseudu, publicata la finea anului scolastecu 1879-1880, p. 26; ***,
Reportulu alu XII-lea despre Gimnasiulu superiore greco-catolicu
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îmbinându-se cu consecvența), moralitatea (ca ținută și
mod de viață), și multe altele, toate împreună formând
portretul spiritual al părintelui Pletosu.
Toate acestea reies, după cum s-a putut vedea, din
atitudinea părintelui în anumite situații, din
comportamentul său față de elevi, de păstoriți, de
subalterni sau de cei apropiați, din opiniile exprimate în
paginile volumelor și ale studiilor publicate de către
dânsul, din documentele școlare sau din cele ce vizau
rezolvarea anumitor probleme bisericești, din zelul cu
care a susținut inițiative culturale ce s-au dovedit apoi
utile pe termen lung (precum înființarea societății de
lectură Virtus Romana Rediviva la Năsăud8, a societății
„Andrei Șaguna” la Sibiu9 și a Revistei teologice de
aici10, înființarea primei parohii ortodoxe de după unirea
de la 1700 la Năsăud11, edificarea unui sediu nou al
protopopiatului din Bistrița sau ctitorirea bisericii cu
hramul Sfinții Trei Ierarhi de aici12), și din mărturiile
celor care l-au cunoscut și i-au dedicat, în timpul vieții
sau postum, câteva rânduri în paginile unor reviste
precum Renașterea13, Revista teologică14, Anuarul
Liceului „George Coșbuc”15, sau altele.
romanescu din Naseudu dimpreuna cu unele date statistece pre anulu
scolastecu 1880/1, p. 14-15.
8
ANDJBN, Fond „Virtus Romana Rediviva”, dosar 1/1868, f. 1.
9
Ilarion Pușcariu, „Un episod din vieața societății seminariale
«Andreiu Șaguna in Sibiu»”, p. 392.
10
Ana Grama, „Revista Teologică, Consistoriul sibian şi asesorul Elie
Miron Cristea (1904-1905)”, p. 26-38.
11
Vasile George Rațiu, „Evocări”, p. 46; Ioan Bunea, „Preotul
profesor Grigore Pletosu”, p. 34.
12
Dana Văran, „Instituția protopopiatului ortodox al Bistriței
reflectată în documentele create”, p. 28; Nicolae Bocșan, GabrielViorel Gârdan, Ioan-Vasile Leb, ed., Andrei Șaguna – corespondența,
p. 10; Vasile George Rațiu, „Evocări”, p. 48; Ioan Bunea, „Preotul
profesor Grigore Pletosu”, p. 35.
13
***, „Gregoriu Pletosu”, p. 3.

În mod cert însă, alături de calitățile surprinse în
paginile cercetării noastre există și multe alte trăsături ale
protoiereului care îi pot împodobi profilul biografic și
alte aspecte ale personalității sale ce merită valorificate.
Din păcate însă, în ciuda faptului că activitatea de
cercetare a diferitelor fonduri arhivistice a scos la iveală o
serie de informații noi și utile cu privire la personajul
analizat, iar lectura unor surse istoriografice, constând din
medalioane semnate de către contemporani sau de către
foștii săi elevi, sau a materialelor publicistice aparținând
autorului oferă multe indicii cu privire la modul lui de a
gândi și de a se raporta la anumite realități, cu privire la
credința, moralitatea, capacitatea sa intelectuală, sursele
de documentare și metoda de lucru folosită sau la relațiile
lui cu cei apropiați, o mare parte a trăsăturilor ce definesc
portretul său spiritual rămân încă nevalorificate întru
totul.
O parte dintre ele, păstrate în amintirile puținilor
urmași ce duc mai departe amintirea părintelui Grigore
Pletosu și păstrează, din povestirile părinților și bunicilor
lor elemente ce ar putea reconstitui anumite aspecte ale
personalității lui, vor fi în mod cert valorificate în urma
realizării și publicării unor interviuri cu privire la dânsul.
Este vorba despre chestiuni importante privitoare la viața
sa de familie, la frumoasa înrudire existentă între familia
lui și familiile Anton16 sau Jarda17, la comportamentul său
în viața de zi cu zi, sau la noblețea lui sufletească,

14

***, „+ Protoiereul Gregoriu Pletosu”, p. 444.
****, „Grigore Pletosu”, p. 76-79.
16
Cu privire la istoria acestei familii a se vedea: Marius Mălai, Istoria
renumitei familii Mălai din Transilvania, Leșu, Județul BistrițaNăsăud. Repere genealogice (1689-2005), Ed. Napoca Star, ClujNapoca, 2007, p. 65-74.
17
Una dintre fiicele părintelui fiind mama reputatului profesor
universitar și compozitor Tudor Jarda (n.n.).
15
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păstrate de-a lungul timpului în sufletele lor, pe care,
probabil, le vor transmite mai departe urmașilor.
O altă parte, păstrate în sertarele unor instituții
depozitare de material arhivistic, vor fi probabil
descoperite în urma unor noi sondări realizate în cadrul
acestora și vor completa informațiile existente, aducând
informații noi cu privire la autor și apropiindu-i pe
cercetători și pe cititorii curioși de o cunoaștere mai
aproape de realitate și mai complexă a părintelui
profesor. De asemenea, potențiale descoperiri ulterioare
cu privire la viața și activitatea unora dintre ucenicii mai
cunoscuți sau mai puțin cunoscuți ai părintelui ar putea și
ele oferi informații noi cu privire la felul în care s-a
răsfrânt influența lui asupra evoluției lor ulterioare.
În ciuda tuturor descoperirilor ce s-au făcut și se
vor face, o parte importantă a faptelor și a personalității
părintelui vor rămâne însă pentru totdeauna necunoscute
celor care vor dori să afle mai multe cu privire la viața și
activitatea lui, deplina cunoaștere fiind un apanaj al
divinității. În mod cert însă, cele deja cunoscute cu
privire la el, și cele ce probabil se vor mai descoperi,
oferă suficiente informații cititorului care va dori să își
contureze o imagine asupra caracteristicilor portretului
spiritual și a calităților lui.
Având în vedere toate aceste calități, putem afirma
cu certitudine că personajul analizat în cercetarea de față
a fost un om de mare calitate intelectuală și de înaltă
ținută morală, ce a știut mereu să fie la înălțimea
vremurilor și să îmbine trăirea ortodoxiei cu munca în
ogorul românismului transilvănean.
Nădăjduim că această lucrare, al cărei scop a fost
acela de a oferi o prezentare a principalelor trăsături ce
caracterizează portretul spiritual al dânsului, și-a împlinit
măcar în parte scopul. Mai nădăjduim de asemenea că ea
va constitui un început al unor cercetări mai ample ce vor

aprofunda anumite aspecte privitoare la activitatea
publicistică, didactică, național-bisericească sau pastorală
a personajului nostru, că va fi utilă celor ce vor dori să
afle mai multe informații privitoare la importanța lui în
contextul cultural în care a activat și că va fi un pios
omagiu adus celui care a fost părintele Grigore Pletosu,
un om de cultură de mare ținută și un formator de
caractere.
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Pe urmele lui Grigore Pletosu – interviu cu Pavel
Jarda, strănepotul protoiereului1
Preambul
În demersul de descoperire al protoiereului și
profesorului Grigore Pletosu, primul critic literar al
poetului George Coșbuc, mentorul primului patriarh,
Miron Cristea, al mitropolitului Nicolae Bălan și al unei
întregi pleiade de personalități ale zonei Năsăudului, am
pornit cu câțiva ani în urmă, când mi-am ales drept temă
de licență prezentarea profilului său spiritual. De-a lungul
timpului, am încercat să descopăr elemente noi și
semnificative din biografia, insuficient cunoscută, a
ilustrului părinte cărturar. Au existat însă și momente din
viața mea în care am simțit că părintele a pornit în
căutarea mea și a început să mi se descopere. Un astfel de
moment inedit este legat și de materialul pe care doresc
să îl prezint cititorilor în rândurile următoare.
Invitat la o emisiune radiofonică să vorbesc despre
părintele Pletosu, cu prilejul comemorării a opt decenii de
la trecerea sa în eternitate, am avut onoarea să îl am între
ascultători (lucru deloc întâmplător, după părerea mea),
pe domnul Pavel Jarda, strănepotul dânsului. A doua zi,
dânsul m-a căutat, am intrat în dialog și am avut onoarea
1
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să fim copărtași la două evenimente comemorative,
respectiv, frumoasa evocare organizată de către
Biblioteca Județeană „George Coșbuc” de la Bistrița, prin
amabilitatea părintelui Ioan Pintea, directorul acestei
instituții, și prin eforturile unor oameni deosebiți precum
Paul Gavriloaie sau mai-sus pomenitul, și o emisiune
dedicată părintelui în preajma zilei sale de naștere.
Nădăjduiesc că voi fi în curând părtaș și dezvelirii
bustului părintelui, la care domnul Pavel muncește de
zor.
În cadrul frumoaselor dialoguri avute, domnul
Jarda, fiul profesorului și compozitorului Tudor Jarda,
astăzi stabilit în Elveția, unde a profesat vreme de câteva
decenii ca sculptor, mi-a oferit o serie de informații
aparte, multe dintre ele necunoscute până acum, legate cu
precădere de viața de familie a părintelui. O parte dintre
ele le-am păstrat într-un interviu, pe care vi-l prezint în
rândurile următoare, cu speranța că va fi de folos și celor
care se vor opri în viitor asupra biografiei părintelui.
Interviu
I.M. Buna ziua și bine v-am găsit, domnule Pavel
Jarda. V-aș ruga, în începutul interviului nostru, să ne
vorbiți despre copilăria părintelui Grigore Pletosu,
străbunicul dumneavoastră, despre care, din punct de
vedere al informației documentare, avem foarte puține
date.
P.J. Eu aș putea să vă spun, din punctul acesta de
vedere, foarte puțin, deoarece nu l-am cunoscut personal.
Fiind copil, îi vedeam portretul pe perete și era ca un
personaj extraordinar, cu crucea pe piept și o decorație și
în hainele religioase… N-am întrebat eu pe bunica foarte
multe despre el, atunci era așa… străbunicul, deci ceva
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foarte departe, nu mă gândeam că străbunicul a fost
vreodată copil.
Știu că s-a născut în Chintelnic, am fost acolo pe
urmele dânsului și am găsit biserica și un monument
frumos, care mi-au arătat că a rămas în amintirea
localnicilor, însă despre copilărie n-aș putea să vă spun
mare lucru, decât mai târziu un pic, când povestirile
bunicii mele mi l-au reliefat.
I. M. Aș vrea să vă rog să ne vorbiți despre felul în
care și-l aminteau părinții și bunicii dvs. despre părintele
Pletosu și să ne prezentați informațiile pe care le aveți cu
privire la viața lui privată, unde există o adevărată
penurie documentară.
P.J. Îmi amintesc povestirile bunicii mele despre
el. De exemplu, știu că diferența de vârstă dintre el și
Angela, soția lui, era de 20 de ani. El s-a căsătorit la 40
de ani și Angela avea 20 și ea era deja căruntă. Sunt, cred
eu, detalii interesante.
Bunica îmi povestea o pățanie, când copiii și soția
lui au ieșit, într-o zi frumoasă de vară, să frigă și ei un pui
la râu. Părintele a rămas acasă, probabil considera că e
mai bine să stea acasă, să scrie și să citească. Între timp a
venit o furtună, cu ploaie, cu inundații și el stătea în
fereastră, așteptându-i. Când s-au întors, el stătea și râdea
de ei în fereastră, cumva mândru că a avut dreptate (și
tatăl meu avea tot alura asta). Deci era un om vesel,
calculat și își făcea treaba. A avut foarte mult de studiat
să ajungă la așa un nivel. El a făcut partea filosofică a
Enciclopediei române, scrisă la 1900, prezentând
academicienii de atunci. Cine a citit-o vede că este de un
nivel înalt.
I. M. Și pe lângă asta, sunt cărțile, Logica,
Propedeutica, Dogmatica și studiile….
P.J. Da…

I.M. Viața de familie a părintelui are în centru o
frumoasă încrengătură între trei familii: Jarda, Anton și
Pletosu. V-aș ruga să ne vorbiți puțin despre asta.
P.J. Bunica mea, una dintre cele patru fete ale lui
Grigore Pletosu, era fiica Angelei, născută Anton.
Familia Anton este o familie importantă în Năsăud,
datorită înaintașilor, după cum este scris în Arhiva
Someșană, care arată rolul lor în cadrul Regimentului II
de Graniță. Din această familie au ieșit mai mulți ofițeri.
Fratele mai mic al Angelei a fost comandantul
Jandarmeriei din România, fiind respectat la Sibiu, la
Galați, la Cluj… Spre sfârșitul vieții, din păcate, a trebuit
să se ascundă de comuniști… Este înmormântat la
Sângeorz. Am fost acolo pe urmele vieții lui, și cercetez
la arhivă, unde am descoperit lucruri extraordinare,
precum ce a însemnat crucea din Năsăud pentru el (acolo
l-a învățat tatăl lui să se roage prima dată). Este un
repertoriu forte vast care ar trebui studiat despre această
familie.
Străbunicul avea o relație bună și cu Rebreanu, cu
care se întâlneau adesea și erau prieteni. De fapt, Liviu
Rebreanu, în romanul Ion, are un pasaj în care scrie că
fetele lui Spătaru veneau adesea pe la noi. Spătaru era
Pletosu.
Desigur, Năsăudul e un oraș micuț, și între
intelectuali erau frumoase relații de prietenie. Se
cunoșteau cu toții, se înțelegeau și făceau treabă bună.
I.M. Și despre înrudirea cu familia Jarda?
P.J. Cu familia Jarda s-a întâmplat în felul
următor: Jarda a fost elev de-al lui Grigore Pletosu și s-a
cunoscut cu bunica și s-au căsătorit. Înainte însă, s-a
petrecut o întâmplare interesantă: profesorul Gheție,
prieten cu părintele, l-a buctat, cum se zice la Năsăud, l-a
lăsat repetent pe un coleg de-al lor și au fost foarte
supărați. Bunicul meu, Ștefan Jarda, împreună cu alți
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colegi, s-au dus la Pletosu și i-au spus: Măi Grigore, nu
scapă Gheție nebătut! Deci erau și aspecte din acestea un
pic mai amuzante.
Familia Jarda provine din Sângeorz-Băi și tatăl
bunicului meu a fost învățător și profesor mai târziu la
Liceul Grăniceresc, a avut doi băieți, amândoi avocați, cu
diplomă de doctor în Drept. Bunicul meu a murit tânăr la
44 de ani, iar fratele lui, avocatul prefecturii din Târgu
Mureș, a suferit după venirea comuniștilor naționalizarea,
a fost scos în stradă, batjocorit și așa mai departe… Nici
în ziua de astăzi nu e clară situația; am vrut să fac cumva
să îi reabilitez memoria, dar este foarte greu…
I. M. Acum aș vrea să vorbim puțin despre viața de
familie a părintelui. Se știu prea puține lucruri. Părintele
Pletosu a avut patru fete. Care a fost istoria vieții lor?
P.J. Poate că Grigore Pletosu și-ar fi dorit un băiat,
să continue ce-a început el, dar a avut patru fete, cărora
le-a dat o educație exemplară, fiind și el însuși profesor.
Cea mai mare fată s-a căsătorit cu colonelul Codora și era
talentată, făcea tot felul de obiecte de artizanat (noi mai
avem covoare de la ea), dar a murit tânără. E
înmormântată aici, la Cluj, împreună cu mama ei.
A doua fată s-a căsătorit la Timișoara cu avocatul
Corneliu Lazăr, întemeietorul echipei de fotbal Ripensia,
prima echipă profesionistă de fotbal din România, care
nici la ora actuală nu a fost depășită în recorduri, suntem
foarte mândri de treaba asta, și a avut un fiu, Sorin, care
s-a aflat într-o relație foarte bună cu fratele tatălui meu,
Radu Jarda. Erau de aceeași vârstă și au rămas până la 90
de ani, când au murit, „prieteni la cataramă”. El are o
fată. Ultimii din familie care mai purtăm genele suntem
eu și acea verișoară, Roxana Lazăr, căsătorită la Viena.
Deci am mai rămas doar doi urmași ai lui Grigore
Pletosu.

Fata, pe care o chema Zoe, a fost bunica mea. S-a
căsătorit cu avocatul Ștefan Jarda. Lucia Pletosu era cea
mai mică și era un personaj foarte interesant. Avea un
talent extraordinar la pictură. S-a dus singură la Roma să
studieze. A cerut o bursă și, cu chiu, cu vai, a primit-o de
la București și a plecat cu vaporul pe la Constantinopol
(descrie că acolo era holeră). Există câteva însemnări de
la ea, în care vorbește atât despre popasul la
Constantinopol, cât și despre perioada de studii. Ea nu s-a
mulțumit și a vrut să meargă în America. Nu știm acum
chiar de ce, dar epoca când cei care voiau să învețe sau să
facă ceva nou nu se mulțumeau numai cu ce-au primit și
mergeau în America.
S-ar părea că ar fi avut și un iubit acolo, care îi tot
scria scrisori, când a ajuns acolo el era căsătorit, dar asta
ar fi așa, o chestiune destul de incertă. În aceste scrisori
ale ei, am citit că scria: Mi-ar plăcea și mie să fiu ca voi,
ca surorile celelalte, care erau toate căsătorite relativ
bine, una cu un colonel, alta cu un avocat. Ea nu era
pentru așa ceva, îi plăcea să creeze. Nu se mulțumea cu
statutul de femeie casnică. A murit tragic în urma unei
aprinderi de plămâni, la New York.
De câțiva ani, când am renovat casa, am găsit în
pod un tablou mic: marea și o cruce la malul mării; cred
că străbunica l-a pictat (acolo a locuit și a murit) și acel
tablou i l-a dedicat ei, pentru că știa că nu are cruce
acolo, pentru că în America se ard oamenii…
Străbunicul n-a fost de acord ca ea să plece, dar ce
putea să îi facă…
Mai avem picturi rămase de la ea, caiete de desen
cu picturi. Acestea m-au influențat și pe mine. Ca și
tânăr, imitam desenele ei, ale Luciei Pletosu și mai târziu
n-am mai făcut muzică, cum voiau ai mei să fac (la 5 ani
mi-au dat vioara în mână, clarinetul, m-au dus la școala
de muzică). Eu în clasa a 6-a am decis să devin sculptor.
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Aveam profesorul meu, pe Lucia Pletosu, ale cărei
tablouri le vedeam și le admiram în casă.
I. M. Cum l-a afectat pe părintele moartea fiicei?
P.J. Știu dintr-o relatare a mătușii de la Timișoara,
prin intermediul Roxanei, căreia i-a povestit mama
dânsei, că stătea în fereastră spre sfârșitul vieții, și se
întreba, între credință și necredință și între îndoială și
nesiguranță: Oare o s-o mai văd când voi muri? Oare o
să o întâlnesc acolo pe Lucia? Vă dați seama ce suferință
i-a pricinuit moartea unui copil atât de drag.
I.M. Dacă mai sunt și alte momente care v-au
rămas întipărite în memorie, legate de părintele, v-aș ruga
să ni le împărtășiți.
P.J. Îmi aduc aminte cu drag de fotografiile lui și
de biblioteca lui extraordinară. M-au impresionat
lexicoanele lui, care sunt în 19 volume, în germană, în
gotică. Ele erau televizorul nostru când eram mici. Ne
uitam acolo, aveau desene colosale, și ne chinuiam să
citim în gotică. Mai sunt apoi cărțile lui, care erau
semnate (pe fiecare carte se găsea semnătura lui și data
cumpărării), majoritatea de filosofie. Prin asta l-am
cunoscut eu, prin cărțile lui, prin ceasul de perete despre
care știam că era al lui. Căldura lui sufletească n-am
simțit-o, căci nu am trăit împreună, însă s-a simțit ce a
lăsat în urma lui, pe bunica care era educată de el, eu am
învățat cu ea carte.
I.M. Vă mulțumesc.

This volume presents, based on information
researched in the National Archives, the from District
Bistrița-Năsăud and Sibiu, the Romanian Orthodox
Metropolitan Archives in Sibiu Archive Romanian
Orthodox Archdiocese of Vad, Feleac and Cluj, in
Archive of Jarda Family, based on published documents
examined (Annual Reports Năsăud, Border Guards
Gymnasium, Budapest University Yearbook etc.), but
also of specialized literature, the spiritual profile of
archpriest and teacher Grigore Pletosu, the first literary
critic of the poet George Coșbuc, the mentor Patriarch
Miron Cristea, the Metropolitan Nicolae Balan, Duma
Nichita bishop of Argeș and several interwar political and
cultural figures, as well Victor Moldovan or Dionisie
Longin.
Whereas until now there is no serious monograph,
analyzing the main aspects of bio-bibliographical
regarding him, but only medallions summarizing the key
aspects of Grigore Pletosu in works such as History of
Năsăud Schools, edited by Virgil Șotropa and Nicolae
Drăganu, Theological Dictionary of the Romanian by
Mircea Păcurariu priest, the volumes Virtus Romana
Rediviva of the writer Theodore Tanco, or Popular
culture and civilization dictionary from Bistrița-Năsăud,
the work shall be constituted in a pioneering research on
this. It provides new information, both in the terms of his
life (during school, the activity as President of schoolar
section of „Astra”, between 1902-1911, which works to
date does not provide any information, the role of the
establishment Theological Review in Sibiu in 1907, the

work undertaken by him with the aim, Greater Union
support events etc.), as well in regards his journalism
work (for the first time here presents the list of all
publications that he has spread in the pages of
periodicals, as well the Romanian School from Năsăud,
Gheorghe Lazăr from Bârlad, Theological Magazine,
Transylvania and Romanian Telegraph from Sibiu, or
Năsăud Border Guards Gymnasium Reports, and are
examined materials bearing the his signature).
The research addresses the Pletosu Gregory’s
profile in a manner unique and from the methodological
point of view, suggesting a symbiosis between history,
spirituality and the tools of their investigation. Thus, as
opposed to a historical presentation that addresses of a
restricted categories of readers, composed mainly of
specialists, the present work that has a content replete
with information regarding to the Eastern spirituality (I
made both a chapter that analyzes the priest profile in
Christian theology with focus on the Romanian, as well
one that analyzes teacher profile), and try to present on
Pletosu, by its terms insisting on value and moral
attitudes of the load, but also the intrinsic meanings of
gestures that characterized that his activity is accessible
to a wide field of curious readers, who want to know new
information on the history of the Orthodox Church in
Transylvania, the history of Năsăud spirituality, or
regarding the biography of his mentor, George Coșbuc.
Also use oral history in the process of discovery of
Gregory Pletosu, it constitutes in a new book. Interview
appendix consisting of a discussion with Mr. Pavel Jarda,
one of the two grandchildren of the priest, who live
today, also offers new and original information regarding
the personal and family life of the Archpriest, previously
unknown and that, in the absence of such research would
remain forever unknown.
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We hope that the volume will be in a reverent
homage to the first Romanian Orthodox Archpriest of
Bistrița, who actually lived in the city and in an impetus
for further research regarding spirituality of the Năsăud
area.
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I. Izvoare scripturistice și patristice

1. ***, Actele martirice (PSB, 11), trad. Ioan
Rămureanu, EIBMBOR, București, 1982.
2. ***, Biblia sau Sfânta Scriptură, EIBMBOR,
București, 1992.
3. Clement Alexandrinul, „Pedagogul” (PSB 4), în
Clement Alexandrinul, Scrieri – partea întâia, trad.
Dumitru Fecioru, EIBMBOR, București, 1982.
4. ***, „Învățătură a celor doisprezece Apostoli”
(PSB, 1), în Dumitru Fecioru (ed.), Scrierile Părinților
Apostolici, trad. Dumitru Fecioru, EIBMBOR, București,
1979.
5. Sfântul Clement Romanul, „Epistola către
Corinteni”, (PSB, 1), în Dumitru Fecioru (ed.), Scrierile
Părinților Apostolici, trad. Dumitru Fecioru, EIBMBOR,
București, 1979.
6. Sfântul Efrem Sirul, „Cuvânt despre preoție”, în
Dumitru Fecioru (ed.), Despre preoție, trad. Dumitru
Fecioru, Ed. Sophia, București, 2004.
7. Sfântul Grigorie din Nazianz, „Cuvânt de
apărare despre fuga în Pont sau despre preoție”, în
Dumitru Fecioru (ed.), Despre preoție, trad. Dumitru
Fecioru, Ed. Sophia, București, 2004.
8. Sfântul Grigore de Nyssa, „Despre viața lui
Moise” (PSB, 29), în Sfântul Grigore de Nyssa, Scrieri –

partea întâia, trad. Dumitru Stăniloae, Ioan Buga,
EIBMBOR, București, 1982.
9. Sfântul Grigore de Nyssa, „Marele cuvânt
catehetic sau despre învățământul religios” (PSB, 30), în
Sfântul Grigore de Nyssa, Scrieri exegetice, dogmaticopolemice și morale, trad. Teodor Bodogae, EIBMBOR,
București, 1998.
10. Sfântul Ioan Gură de Aur, Cuvântări despre
viața de familie, trad. Marcel Hancheș, Ed. „Învierea”,
Timișoara, 2005.
11. Sfântul Ioan Gură de Aur, Mărgăritare, trad.
Grigore Băbuș, Ed. Pelerinul Român, Oradea, 1994.
12. Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii și cuvântări
despre educația copiilor, trad. Marcel Hancheș, Ed.
Marineasa, Timișoara, 2005.
13. Sfântul Ioan Gură de Aur, Părinți, copii și
creșterea lor (Rugul Aprins), trad. Zenaida Anamaria
Luca, Ed. Panaghia, București, f.a.
14. Sfântul Ioan Gură de Aur, „Tratatul despre
preoție și omilia rostită când a fost hirotonit preot”, în
Dumitru Fecioru (ed.), Despre preoție, trad. Dumitru
Fecioru, Ed. Sophia, București, 2004.
15. Sozomen, Istoria Bisericească, trad. Iosif
Gheorghian, Tipografia Cărților Bisericești, București,
1897.
16. Toma de Kemphis, Urmarea lui Iisus Hristos,
Artemis, București, 2004.
II. Izvoare istorice
II. a. Izvoare inedite
17. AAOVFC, Fond neorganizat.
18. AAOVFC, Fond Oficiul Protopopiatului
Ortodox Bistrița.
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19. AFJ, Fond neorganizat.
20. ANDJBN, Fond Administrația fondurilor
grănicerești năsăudene.
21. ANDJBN, Fond ASTRA – Despărțământul
Năsăud.
22. ANDJBN, Fond dr. Pavel Tofan.
23. ANDJBN, Fond Glasul vremei, organ
național ocasional.
24. ANDJBN, Fond Liceul „George Coșbuc”
Năsăud.
25. ANDJBN, Fond Protopopiatul Ortodox
Bistrița.
26. ANDJBN, Fond Virtus Romana Rediviva.
27. ANDJS, Acte.
28. ANDJBN, Fond Astra.
29. AMS, Fond Consistoriul arhidiecezan.
30. APORC, Fond neorganizat.
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31. ***, A Budapesti kiraly magyar tudomanyegyetem almanachja MDCCCLXVII – LXXVIII-rol,
Nyomatott a magyar kiraly egyetemi konyvnyomadaban,
Budapest, 1878.
32. ***, Actele privitore la Urdirea si infiintiarea
Asociatiunei Transilvane pentru literatura romana si
cultura poporului romanu, Tipografia Diecesana, Sibiu,
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