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Prima atestare a numelui
Blaga

Gheorghe I. Bodea

(continuare din pagina 5, Poarta Schei)
Pentru mine este foarte evident că Simion
Blaga s-a trezit în fața unei întrebări
princeps pentru viața lui: rămâne mai
departe un notar comunal alungat de
proprii lui consângeni pentru că
reprezenta administrația austriacă sau se
alătură Revoluției Române Pașoptiste din
Transilvania și propagă ideile revoluției și
în același timp se îndreaptă cu gândul și
cu sufletul spre sufletele oamenilor,
devenind paroh, chit că el nu are studiile
teologice necesare, dar în condițiile
revoluției române din Transilvania din
1848-49, când era nevoie de oamenii de
spirit - gândiți-vă la popa Balint, care cu
sabia și cu pistolul în mână lupta în
fruntea revoluționarilor - vă dau doar un
singur exemplu, dar mai sunt foarte multe
altele, foarte mulți preoți care au fost în
fruntea revoluțiilor, și în 48 și în 1918. Și
atunci Simion s-a trezit la realitatea vieții
de român, într-un sat românesc flancat de
sașii din Sebeș și catolicii maghiari din
Alba Iulia, unde era Episcopia Catolică
din Transilvania.

În 1850 se duce la Sibiu, absolvă cei
2 ani de Teologie, era un curs teologic de 2
ani, tocmai pentru a putea mobiliza tineri

pentru religia ortodoxă și pentru a fi
preoți ortodocși, și așa ajunge primul
preot ortodox din familia Blaga, bunicul
lui Lucian Blaga, care apoi va fi urmat de
fiul lui, Isidor Blaga, tatăl lui Lucian
Blaga. Cercetările noastre continuă și
lucrurile încep să capete aspecte de
melodramă. Cumnatul lui Simion Blaga,
Ștefan Păcurar, căpitanul lui Avram Iancu,
devine avocat în Sibiu și, așa precum
mulți alți revoluționari, se mulțumește cu
traiul îndestulat al unui avocat la modă și-
și uită preceptele revoluționare, tatăl lui
Ștefan Păcurar, tot Ștefan Păcurar, țăranul
răzvrătit la 48, se pierde în negura vremii,
iar fiica lui Ștefan Păcurar tatăl,
Paraschiva, soția lui Simion Blaga, care i-a
născut 9 copii în 20 de ani, când a murit
Simion Blaga bolnav de plămâni, în 1869,
la 48 de ani, Paraschiva preoteasa a jurat
că nu se va mai mărita niciodată.

Jurământul a ținut exact 2
săptămâni. După două săptămâni și-a luat
sluga, pe un Turcu Ioan - sluga din curtea
parohială - și dusu-s-o cu banii pe care îi
strânsese Simion Blaga ca preot de-a
lungul unei întregi vieți și cu ce a mai
apucat să care cu ea cu câteva case mai
încolo, lăsându-și aici, în casa parohială,
patru copii, pe Isidor Blaga, care avea
atunci 16 ani, încă un frate mai mic, de 15
ani, și 2 surori, una de 13 ani și una de 8
ani. I-a lăsat în casa parohială și s-a dus cu
Turcu, au deschis o crâșmă, au început să
cumpere vite slabe din târgul de la Alba
Iulia, de la Sebeș, din zonă, pe care le
îngrășau, le puneau la punct, le vindeau,
scoteau bani frumoși și din crâșmă
câștigau foarte bine împreună cu încă un
asociat. Când dădeau câte o lovitură de
efect, preoteasa văduvă, după ce bea cot la
cot cu Turcu și cu tovarășul lui de afaceri
și de beții, ieșea în curte, scotea pistolul, îl

îndrepta către cer și gura ei, a soției de
preot, care născuse 9 copii, slobozea ocară
către înaltul cerului. Tot satul știa și tot
satul a povestit de 50 de ani că în 1871,
deci la 2-3 ani după ce s-a întâmplat
această tragedie de fapt nemaiîntâlnită în
acele locuri, cu ocazia unui târg reușit la
Alba Iulia, s-au întors, ea avea o sumă
mare de bani pe care îi ținea într-o pungă
în piept și în beția lor fericită, bărbații au
mai cerut vin și ea a coborât în pivniță să
mai aducă vin din butoaiele de acolo. Nu
se știe care din cei doi a coborât după ea,
poate chiar amândoi, și încercând să-i ia
banii, să-i smulgă punga de la gât ca să ia
banii, ea împotrivindu-se, a împușcat-o în
cap și a murit pe loc. Și cei doi și-au
pierdut urma. Lumea în timp spunea că
au fugit în Țara Românească.

Acest moment din viața preotesei
văduvă, pistolara preoteasa văduvă,
bunica lui Blaga, a fost folosit de Blaga
într-o piesă. Dar lumea a crezut că este o
fantezie a lui Blaga pentru piesa
respectivă, lumea nu s-a gândit - cei care
s-au ocupat de studiul piesei respective
nu s-au gândit - că poate să fie o poveste
adevărată. Și ea este o poveste tristă
întâmplată aievea. Iar gospodăria celor 4
frați, copiii lui Simion Blaga, a rămas în
grija surorii Rahila, la 12-13 ani, ea a ținut
gospodăria până când Isidor Blaga și-a
terminat studiile teologice, se va însura cu
Ana Moga. Va urma apoi o întreagă
poveste a familie, o poveste care este
foarte tristă de fapt. Iar Rahila se va
mărita cu un preot, Augustin Bena din
Peanul de Jos - de fapt pe preot îl chema
Ion Augustin - din care se va naște
compozitorul, muzicologul, rectorul
Conservatorului din Cluj, Augustin Bena,
care este văr primar cu Lucian Blaga.


