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ANGVSTIA, 1, 1996, p. 3-7 

CUVÂNT LA Î NCEP UT DE DR UM 

Ioan Lăcătuşu, Gheorghe Lazarovici 

Cercetarea interdisciplinară a istoriei românilor din sud-estul Transilvaniei şi 
Carpaţii Răsăriteni este o prioritate a ştiinţelor sociale româneşti. Paginile din istoria 
Carpaţilor Răsăriteni sunt o parte a istoriei Transilvaniei, şi aşa deficitară mai ales la nivelul 
marilor sinteze. 

Studiile din volumul de faţă, cumulând diferite discipline ale istoriei şi ştiinţelor 
sociale, vin să completeze istoria unei păJţi din pământul ţării. De la savanţi la tineri colegi, 
de la episcop la preot, în paginile anuarului îşi fac loc, an de an, lucrări de sinteză sau studii 
de caz. 

Adunarea acestor pagini din istoria Carpaţilor Răsăriteni într-un volum este urmarea 
unei chemări, a unui strigăt către Ţară, lansată de un grup de inimoşi din Liga Cultural
Creştină Andrei Şaguna, printr-un memoriu asupra stării populaţiei româneşti din judeţele 
Harghita şi Covasna. 

Este un mare păcat că prea repede a fost uitat un protocol încheiat, cu prilejul de mai 
sus, prin care urmau să se întindă braţe din partea Ţării către românii din Curbura Carpaţilor. 

A rămas doar în stadiul de proiect înfiinţarea, in cadrul Academiei Române, a unor colective 
de cercetare interdisciplinară a problemelor socio-etno-culturale din sud-estul Transilvaniei 
şi din Carpaţii Răsăriteni, ca unitate etno-eulturală pe ambele părţi ale Carpaţilor Orientali. 

Au răspuns la această chemare, in primul rînd, oameni de suflet, precum şi unele 
instituţii naţionale. Mai hotărât şi energic a acţionat Biserica Română iar rezultatele acesteia 
s-au concretizat prin înfiinţarea Episcopiei Harghitei şi Covasnei, a Muzeului Spiritualităţii 
Româneşti şi a Centrului Cultural Român. 

Instituţiile culturale de stat judeţene- muzee, biblioteci, centre ale creaţiei populare 
ş. a. - nu au manifestat interesul cuvenit faţă de cunoaşterea şi evidenţierea, la nivel core
spunzător, şi a aspectelor definitorii ale culturii şi spiritualităţii româneşti din judeţele 

Harghita şi Covasna. 
Multe instituţii centrale din subordinea Ministerului Culturii au colaborat la activi

tatea unor asociaţii culturale şi instituţii judeţene pentru reînviorarea activităţii culturale, dez
voltarea cercet!lrii ştiinţifice şi valorificarea patrimoniului din zonă. 

Multe din comunicările de faţă sunt rezultatul unor manifestări din judeţele Harghita 
şi Covasna, organizate de cl\tre Liga Cultural-Creştină "Andrei Şaguna", Filialele Arhivelor 
statului Covasna şi Harghita, Centrul de culturi\ Arcuş, Fundaţia Cultural-Creştină "Miron 
Cristea", fundaţiile culturale "Mihai Viteazu", "Vatra Românească". "Eremia Grigorescu", 
Muzeul Spiritualitâţii Româncşli de la Catedrala Ortodoxă Sf. Gheorghe, unele licee, şcoli 

generale şi unităţi militare din cele două judeţe cu sprijinul Prefecturilor din cele două judeţe 
şi mai ales a Episcopiei Ortodoxe de Harghita şi Covasna. 

Sigur, tratarea specială a acestui spaţiu este impusă de realităţi - obiective - aparte, 
dar, spre regretul nostru ţin de o problematic! subiectivă păgubitoare pentru o existenţă şi 
dezvoltare spirituală normală, compatibilă cu acest sfârşit şi început, de veac şi de mileniu. 
Evenimente, aparent minore, ne obligă la demersuri care îngreunează o tratare globală, coe
rentă, firească a fenomenelor şi care sunt dăunătoare chiar prin risipirea informaţiilor inalie
nabile CUNOAŞTERII. 

Prin hotărâri unilaterale, fostele muzee judeţene din Harghita şi Covasna s-au trans-
www.cimec.ro / www.mncr.ro



4 IOAN LĂCĂTUŞU, GHEORGHE LAZAROVICI 

fonnat în muzee naţionale secuieşti. Ace&sta nu a fost doar o schimbare de titulatură, pentru 
că au fost desfiinţate expoziţi ile de bază de preistorie şi arheologie, fiind înlocuite cu palide 
expuneri de materiale diverse. Cercetarea arheologică a scăzut iar specialiştii arheologi au 
fost îndepărtaţi din cele două judeţe, mai ales în judeţul Covasna. Spre exemplu un mare arhe
olog al acelor zone Zohan Szekely senior şi colaboratorii săi au fost nevoiţi să-şi sisteze o 
serie de cercetări importante pentru cultura şi civilizaţia antică şi preistorică. Singurul arhe
olog rămas - drd. Bartok Kotond - nu poate face faţă necesităţilor, mai ales că acesta este spe
cialist în epoca preistorică. 

Probleme importante ale civilizaţid prototracice, tracice, daco-romane, problema 
continuităţii, a primelor formaţiuni statale româneşti şi relaţia lor cu ultimii migratori (slavii, 

ungurii şi secu ii) nu au mai constituit problema colectivelor din zonă. 
În această situaţie Institutul Român de Tracologie a recuperat pentru cercetarea civi

lizaţiei prototracice pe Zolt Szekely juhior. Cercetarea civil izaţiei dacice a fost reluată prin 
săpăturile organizate de Muzeul Naţional M • · :t a Transilvanie i la Mereşti şi în zonă şi 
prin reluarea cercetărilor de epocă romană. 

În acelaşi timp au fost efectuate cercetări de suprafaţă şi prospectări fiind studiată 
posibilitatea deschiderii unor mari săpături de preistorie. Patrimoniul deosebit al civilizaţii lor 
preistor ice, reprezentat de civilizaţiile Stan;:evo-Criş, Ariuşd Wiettenberg şi Noua, mai puţin 
cercetate dar deosebit de bogate, şi interesul manifestat pentru aceste cercetări şi zone de 
către o serie de colegi din străinătate, în special academicienii Bogdan Brukner de la Novi 
Sad şi Nikola Tasi9 de la Belgrad, ne-au determinat să programăm o serie de manifestări inter
naţionale sau cu participare internaţională în cadrul manifestărilor Pagini din Istoria 
Ca'l'aţilor Răsăriteni, in iţiate de Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei. În acest an se 
desfăşoară un simpozion cu participare internaţională. S-a iniţiat cercetarea zonei prin 
antrenarea unor tabere de studenţi arheologi d in RepubhL.l Moldova şi cercuri de "Prietenii 
Muzeului". 

Pentru intensificarea cercetărilor arheologice, realizarea unei baze arheologice, 
cunoaşterea şi valorificarea patrimoniului cultural-naţional a fost deschisă o secţie a 
Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei la Sf!ntu Gheorghe. Doi specialişti - dr. Valeriu 
şi Galina Kavruk - angajaţi la această secţie, au fost nucleul unui centru arheologic. Unele 
deziderate au început a fi realizate. În momentul de faţă se actualizează Repertoriul arheo
logic al judeţului Covasna şi este în des�şurare organizarea unui s impozion cu parti-cipare 
internaţională, legat de o temă zonală: Sud-estul Transilvaniei în contextul proceselor etno
culturale din perioada mijlocie şi târzie a epocii bronzului. 

Studiul etnoarheologic al mărturiilor de civilizaţie milenară în zonă este, de aseme
nea, un proiect al echipelor de cercetare grupate în jurul Seminarului de etnoarheologie de la 
Cluj-Napoca . O primă prospectare a avut loc în cadrul unui proiect româno-englez, 
urmărindu-se posibilităţile alegerii a două, trei teme de etnoarheologie: 1 )  a zonelor Inalte 
legată de păstorit; 2) a ocupaţiilor legate de vânătoare, folosirea muntelui şi a resurselor sale 
în epocile preistorice; 3) paleometalurgia legată de exploatarea cuprului şi a fierulu i de-a lun
gul vremurilor dar în special din epoca cuprului, cuprului arsenic şi dacică. 

Săpături le unor cunoscuţi arheologi Fr. Laszlo, Z. Szekely, 1 .  Nestor, E. Zaharia, K. 
Horedt, S. Ferenczi, ş. a. au lăsat un bogat material arheologic documentar provenit din staţi
unile de Ia Leţ, Sf. Gheorghe, Turia, Cemat, Ciuc Sângiorz şi altele. Acesta nu este valorifi

cat conform cerinţelor actuale. De cunoaşterea şi valorificarea sa depinde explicarea unor 
cerinţe fundamentale privind originea şi evoluţia epocii neolitice timpuri i  din sud-estul 
Transilvaniei, legăturile acestora cu Moldova centrală şi de sud. Aceleaşi probleme ridică 
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CUVÂNT LA ÎNCEPUT DE DRUM 5 

extraordinarele descoperiri de la Ariuşd, săpate frumos dar valorificate cu metodele vremii, 
depăşite de cerinţele actuale. 

A început cercetarea civilizaţiilor dacice cu extraordinara ei bogăţie în ceramică, 
podoabe, monede, tezaure de argint, unelte de fier, elemente de arhitectură civilă şi militară. 
În aceste locuri ar putea fi localizat unul din triburile din vremea regelui dac Oroles, care se 
lupta cu bastarnii, foarte probabil pentru a stăvili pătrunderea lor, prin pasurile Carpaţilor 
Răsăriteni, spre Transilvania. 

Una din cele mai mari realizări ale acestor ani este constituirea Centrului Ecleziastic 
de Documentare "Mitropolit Nicolae Colan" din Sfântu Gheorghe, instituţie cultural-ştiinţi
fică subordonată Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei. Obiectul centrului amintit îl 
constituie studiul culturii şi civilizaţiei româneşti, în toate formele sale de manifestare, din 
preistorie până în contemporaneitate. În cadrul aceluiaşi centru funcţionează o sală poliva
lentă şi Secţia de Istorie a Carpaţilor Răsăriteni, secţie a Muzeului Naţional de Istorie a 
Transilvaniei. O primă donaţie pentru acest centru este făcută de învăţătorul 1-Iagiu din 
Zăbala, care a donat o bogată colecţie cu descoperiri din epoca târzie a cuprului şi perioada 
timpurie a epocii bronzului. 

De cea mai mare actualitate este actualizarea evidenţei patrimoniului cultural
naţional-românesc ce a constituit mai mult o preocupare a Muzeului Spiritualităţii Româneşti 
şi a unor inimoşi de la asociaţiile şi fundaţiile culturale. Nu au intrat în listele de patrimoniu 
o serie de biserici româneşti, cu o vechime de 2-3 secole şi o serie de ruine de biserici, măr
turie a vechimii şi răspândirii românilor în zonă. Unele sunt mărturii ale unor etape brutale 
ale procesului de maghiarizare, din secolul trecut sau din vremea Diktatului de la Viena, iar 
altele sunt monumente ale neamului românesc (şcoli, cimitire vechi, cruci şi pietre de mor
mânt), monumente romane, dacice. Acestea trebuiesc studiate, înregistrate, declarate şi 
ocrotite de legile ţării, ca monumente sau rezervaţii de istorie, arhitectură, arheologie ş. a. 

Din iniţiativa Muzeului "Astra" din Sibiu, cu participarea studen�ilor de la fa
cultăţile de istorie, teologie, filologie, s-a început elaborarea instrumentelor de lucru preli
minare de tipul cataloage lor, indicilor, repertoarelor de documentare, a inventarului bibliogra
fic, urmând ca apoi să se treacă la cercetarea propriu-zisă a fenomenelor de civilizaţie 
românească, din sud estul Transilvaniei. Cercetarea trebuie extinsă la întreaga zonă a 
Carpaţilor Răsăriteni pentru a desprinde specificul românesc în diferite zone. 

Catedra de sociologie din cadrul Facultăţii de Istorie şi Filosofie a Universităţii 
"Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca a iniţiat o amplă cercetare care se va realiza în cadrul unor 
tabere. Tema acestor cercetări este Dimensiuni ale interculturalităţii în judeţul Covasna. 
Proiectul are o durată de 3 ani şi urmează a se finaliza, printre altele, prin construirea în zonă 
a unui centru de analiză a relaţiilor interculturale. 

Institutul de Sociologie al Academiei Române a realizat în anii 1 994 şi 1 995 un 
important studiu prin metode calitative a fenomenului etnic românesc în judeţele Covasna şi 
Harghita. Rezultatele acestea urmează să fie fmalizate şi publicate. Ca cercetarea să fie com
pletă ea trebuie extinsă spre nord, sud şi pe ambii versanţi ai Carpaţilor, în zona muntoasă, 
pentru precizarea legăturilor cu fenomenul etnic gennan şi a proporţiei româneşti din zona 
muntoasă. 

În cursul anului 1 995 s-a elaborat Studiu de fundamentarea în vederea intervenţi
ilor şi gestiunii zonelor protejate- studiu de caz întocmit de Institutul "Prodomus" Bucureşti, 
la comanda Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritorului şi a Ministerului 
Culturii. 

Aceste studii de caz trebuiesc extinse şi la alte categorii de zone care necesită ame-
www.cimec.ro / www.mncr.ro



6 IOAN LĂCĂTUŞU, GHEORGHE LAZAROVICI 

najări şi protecţie. În acest sens este de amintit o urgenţă petrecută la Covasna unde o cetate 
dacică, bine păstrată, a avut de suferit ca urmare a unor urgii ale naturii care au distrus 
pădurile din zonă, iar copacii smulşi cu rădăcini au dizlocat straturile cu urme arheologice. 
Această lucrare poate fi un model de amenajare a teritoriului prin realizarea unor căi de acces, 
a unor puncte turistice combinate cu puncte muzeistice. Degajarea zonei de urmările furtunii 
trebuie făcută sub supravegherea arheologilor şi ecologilor, iar replantările trebuiesc avizate 
în funcţie, de obiectivele arheologice, cele de turism arheologic şi ecologic. 

Studiul istoriei românilor din "secuime" şi a strămoşilor acestora, iniţiat de N. Iorga 
şi continuat de Gh. Popa-Liseanu, Sabin Opreant4, Ştefan Manciulea, Ioan Ciolan, Ion 1, Rusu 
este continuat de cercetătorii (arheologi, istorici, arhivişti, muzeografi) P. Roman, Gh. 
Lazarovici, Szekely Zoltan, Viorica Crişan, 'Valeriu Kavruk, Ioana Cristache Panait, Ion 
Ranca, Vasile Lechinţan, Mircea Sfărlea, Ioan L!'lcătuşu, Liviu Boar, Ana Grama, Mihai 
Racoviţan, Aurel Mare, Dan Baicu, I lie Sandru ş.  a. 

Din realizările pe plan editorial, ale anului 1995, referitoare la problema istoriei 
românilor din secuime, menţionăm lucrările: Românii din scaunele secuieşti pe baza antro
ponimelor din conscripţii, voi. 1, Scaunul Mureş, de Ioan Ranca, Arhitectura de lemn din 
Transilvania, de Ioana Cristache-Panait, Identitate şi cultură la românii din secuime, de 
I. Lăcătuşu, ap!'lrută cu sprij inul asociaţiei culturale "Dacia-România" din C luj-Napoca şi 
Românii din Sfânta E.piscopie a Covasnei şi Harghitei, de M. Sfârlea, tipărită prin străduinţa 
şi cu binecuvântarea P.S. Ioan Selejan, episcopul Covasnei şi Harghitei, cu sprijinul 
Departamentului Informaţiilor Publice a Guvernului României .  

Tot în 1 995, Facultatea de Teologie din Cluj-Napoca a editat volumele Omagiul 
Mitropolitului Nicolae Colan şi Nicolae Colan - Pastorale. Sub egida Fundaţiei Cultural 
Creştine "Miron-Cristea" a văzut lumina tiparului broşura Elie Miron Cristea - un devotat 
slujitor al bisericii creştine un militant pentru unitatea şi propăşirea neamului. Cu sprijinul 
financiar al  Inspectoratului pentru Cultură al  Judeţului Covasna a fost tipărit volumul Poezii 
populare culese de Dimitrie Cioflec (După manuscrisul din 1852 existent la Academia 
Română). La editura Petru Maior din Tg. Mureş a apărut volumul Sub cumpăna veacului de 
Ilie Sandru, iar la editura R.A.I. Bucureşti , lucrarea Mărturii tragice - Harghita, Covasna, Tg. 
Mureş de P. Dragoş. 

Notabil este şi faptul că Liga Cultural-Creştină "Andrei Şaguna" editează lunar, în 
cuprinsul cotidianului "Cuvântul Nou", foaia de cuget şi simţire românească "Oituzul" ce 
cuprinde, printre altele, rubrica permanentă Personalităţi româneşti din ţinuturile Covasnei şi 
Harghitei. De asemenea, articole importante referitoare la românii din secuime au apărut în 
publicaţii le:"Românul", "Timpul - 7 zile", "Telegraful Român", "Revista Muzeelor", 
"Revista Arhivelor", "Revista Teologică", "Sociologia româneasacă", "Capital", "Curieru l 
românesc" ş. a. 

Sunt pregătite pentru tipar volumele intitulate : Repertoriul Arheologic al judeţului 
Covasna, redactat de Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, volum editat sub ingrijirea lui 
Valeriu Kavruk, in Biblioteca Musei Napocensis; Transilvania- ultima prigoană maghiară, 
reeditarea valoroasei lucrări a lui Ion Ciolan, Românii din scaunele secuieşti pe baza antro
ponimelor din conscripţii, /614-1820 voi. II şi lll de Ioan Ranca; Românii din secuime, de 
Ştefan Manciulea, ediţie îngrij ită de Mihai Racoviţan, Biserici din secolul al XVlll -lea din 
judeţele Covasna şi Harghita, de Mircea Sfârlea, Românii din scaunele secuieşti Trei Scaune 
şi Odorhei în secolul al XVJJI-Iea şi Conscripţia naţională a românilor din scaunul Odorhei 
la 1761, de Vasile Lechinţan, Personalităţi din Secuime de Ion Lăcătuşu, Pe urmele lui 
Octavian Tăslăuanu, de I l ie Sandru, Inventare cu bunuri comunitare ale românilor din satele 
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spaţiului intracarpatic, de Ana Grama, Contribuţii la istoria românilor din Ciuc, de Aurel 
Mare. 

La început de drum anuarul Muzeului Spiritualităţii Româneşti şi al Muzeului 
Naţional de Istorie a Transilvaniei - secţia Carpaţilor Răsăriteni îşi propune să editeze cele 
mai importante studii şi comunicări prezentate în cadrul sesiunii "Românii din sud-estul 
Transilvaniei - istorie, cultură şi civilizaţie" sau la alte manifestări din anul precedent. 
Această manifestare a avut loc la Sf. Gheorghe în zilele de 22-23 septembrie 1995, dedicată 
aniversării unui an de fiinţare a Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei. An de an se 
organizează la Sf. Gheorghe mai multe manifestări ştiinţifice, iar lucrările prezentate vor fi 
publicate în viitoarele numere ale anuamlui. 

Revista aceasta o dorim ca o colaborare In cadrul Centrului Ecleziastic de 
Documentare "Mitropolit Nicolae Colan" şi a secţiei Carpaţilor Răsăriteni. În paginile aces
tei reviste îşi găsesc locul studii şi articole ce valorifică patrimoniul deosebit de bogat care a 
dat civilizaţiei universale strălucite culturi neolitice. 

Colaborarea cu sistemele informaţionale din cadrul muzeelor, bibliotecilor şi 
arhivelor statului va spori eficienţa strădaniilor începute şi va permite o abordare interdisci
plinară şi pluridisciplinară a problematicii culturii şi spiritualităţii româneşti din curbura 
intracarpatică, în istoric şi contemporaneitate. Repettoriul arheologic al judeţului Covasna va 
fi un prim document consultabil prin computer. Acesta va constitui pentru dascăl un manual 
de istorie locală, pentru elev materialul documentar destinat cunoaşterii civilizaţiilor preis
torice şi antice, pentru profesor sursă de inspiraţie, iar pentru preot pilda muncii şi credinţei 
înaintaşi lor. 

Este în curs de elaborare o bibliografie românească �eferitoare la sud-estul 
Transilvaniei. Până în prezent au fost identificate studii şi lucrări de mare diversitate tema
tică şi o cuprinzătoare informaţie documentară, multe din ele puţin cunoscute. 

Am dori ca acest crainic, cu nume roman Angvstia, să fie purtătorul mesajelor oame
nilor de ştiinţă, cultură şi artă către populaţia acestor zone. Anuarul va îmbrăţişa toate 
epocile, disciplinele istorice şi ştiinţele înrudite, în special etnografie, etnologie, demografic 
şi sociologie. Aceasta vine să împlinească vrerea de a-i da istoriei locale posibilitatea afir
mării. Nu trebuie uitată munca nepărtinitoare şi atitudinea înaintaşilor din aceste zone. În 
ultima vreme documente însemnate din aceste zone din istoria românilor şi a pământului 
românesc au luat drumul depozitelor, deşi înaintaşii ne-au dat numeroase exemple pozitive de 
conlucrare şi cercetare nepărtinitoare, cu adevărat nepărtinitoare. Strategia culturală a ţării în 
aceste locuri a fost subordonată politicii majoritătii maghiare din zonă. 

Secuii, al căror nume şi zonă adesea o pomenim, au fost maghiarizaţi. Procese si
milare se exercită asupra populaţiei româneşti, minoritară în zonă. Se cuvine ca acestor pro
cese să li se acorde toată atenţia. Adevărul istoric trebuie cercetat şi dezvăluit. Fie ca aceste 
pagini să cuprindă tot adevărul - nu doar adevărul cum adesea este folosit în politică. 
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MESAJ 
adresat participanţilor la manifest!irile consacrate studierii şi cinstirii activităţilor 

făuritorilor istoriei, culturii, civilizaţiei şi religiei românilor din sud-estul Transilvaniei 
- Sfântu Gheorghe, 23 septembrie 1995-

Ion Iliescu 

Adresez sincere felicitări Ministerului Culturii, Prefecturii judeţului Covasna, 
Episcopiei Ortodoxe a Harghitei şi Covasnei, Ligii cultural-creştine "Andrei Şaguna", 
Inspectoratului pentru Cultură al judeţului Covasna şi Muzeului Spiritualităţi i  Româneşti 
Sfântu Gheorghe pentru organizarea acestor manifestări; transmit, de asemenea, fel icitări pro
fesorilor, cercetătorilor, slujitori lor arhivelor de stat centrale şi judeţene, oamenilor de culturii 
care au înţeles necesitatea şi importanţa studierii istoriei, a culturii, civilizaţiei ş i  religiei 
românilor din această patte de ţară, precum şi datoria noastră de a cinsti înaintaşii , pe toţi cei 
care au lucrat sau lucrează pentru apărarea unităţii naţionale, a credinţei în valorile statnlui 
naţional unitar român. 

Consider că aceste manifestări constituie un important eveniment de simţire şi 
conştiinţă românească şi au un impact deosebit nu doar în actualitatea imediată, ci şi în pers
pectivă, asupra lumii de mîine pe care o dorim mai aşezată şi mai generoasă, sub semnul 
încrederii, al înţelegerii şi prosperităţii . 

Dacă instituţiile de învăţământ, de cultură, de cercetare, disciplinele socio-umane au 
avut şi au un rol important în lupta pentru afirmarea şi păstrarea fiinţei istorice a poporului 
român, manifestările de felul celor pc care le onoraţi azi au meritul de a propaga idei şi ade
v!iruri care să confere identităţii noastre spirituale o certă apartenenţă la spaţiul european, pre
cum şi un mod propriu de a comunica, de a participa la schimbul universal de valori. 

Înţelegerea şi convieţuirea oamenilor au sporit totdeauna zestrea civilizaţiei şi au 
constituit un bun suport pentru umanitate. Am avut deschizători de drumuri, întemeietori în 
acest sens iar moştenirea lor este o pilduitoare lecţie pentru urmaşi. Andrei Şaguna este unul 
dintre aceştia. Iniţiativa de a-i consacra o statuie în municipiul Sfântu Gheorghe este salutară. 
Andrei Şaguna ocupă un loc de frunte în pleiada de ierarhi ortodocşi, iubitori de ţară, ctitori 
de limbă, de cultură şi de civilizaţie românească; el a avut un rol deosebit de important în 
reorganizarea Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania, fiind unul dintre marii bărbaţi ai 
veacului său, un tribun al luptei pentru emancipare a românilor din această străveche provin
cie românească. 

Totodată, mă alătur celor care s!lrbătoresc împl inirea unui an de la înfiinţarea 
Episcopiei Ortodoxe a Harghitei şi Covasnei, care a dovedit că poate împlini trebuinţele bi
sericeşti şi religioase ale păstoriţilor săi. 

Îmi exprim speranţa că aceste manifestl1ri vor constitui un imbold pentru instituţiile 
de stat şi cele ale societăţii civile să acorde mai multă atenţie problemelor şi nevoilor 
românilor, ale tuturor cetăţenilor de aici, eli vor contribui la întărirea unor rapm1uri de 
înţelegere, colaborare şi respect între români ş i  populaţia majoritară din judeţele Harghita ş i  
Covasna ş i  l a  realizarea mult doritei reconcilieri istorice dintre România şi Ungaria. 

Urez succes manifestărilor consacrate studierii şi cinstirii activităţii făuritorilor isto
riei, culturii, civilizaţiei şi religiei românilor din sud-estul Transilvaniei ş i  transmit calde urări 
de bine tuturor participanţilor. 
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Comitetul de iniţiativă este reprezentat de: 
. -_ ·  _ __ "".�. 

a) Prefectura Judeţului Harghita, prin:/); 17 / · ?���V�\ .,.,;.7, � �'&'!!'Ş� 1 -�-il - l:an D�ru Voşlo�an- Prefect.�,·· ··r·· ·····<·�·-����,�:�!,: . ..il 
- M1hai Sarea - D1r.- Gen •.••••••• . •  '. . ... . • •. ••• ·- �c�_

-d.:/ 
-Nicolae Niga- Uir.Gen. G.F.P ..... . . .. .v��r..-.�.���� 

b} Prefectura Judeţului Covasna, prin� 
-Adrian Vlad Căşunean, Prefec�.: • .l 

· c) Ministerul Culturii, prin: -· 

- rU�KJ.il Ion Gorgoi - Director al Direcţiei şi Colec-

- Cnrol K!inig - Oir�� K!-'�') . i�\ c iei Muzeelor şi fAr 

�:�t���:��.�������� a�.��ij�-
.
�� ���

-
��

-
�����lor şi fAr 

lecţiilor ••••. • • .  :f.Lt.\C\� . . ' :'.� ..................... . 
d) Episcopia Ortodoxă a Covasnei şi Harghit i, prin: 

- P.S. Ioan Selejan - Episcop ••• • • .iJ?.��···· 1 e) Comandamentul Marii Unităţi_ de Vânători de Munte, prin: 
-Col. Crăciun Leucea- Co�ndantul Garnizoanei Miercurea-Ciuc 

• 1 '·1 "i u •t-t•__./ VJtUu"(..1..-I.A 
tl - �m:n�·��ită;�t·d�.j��d;�i·u;�������;��:·��;�: 

Lt. col. Ioan Roman- Comandant •• • • ••• � .... 
-

g) - Muzeul Naţional �e 
.
Istorie a T ransi�vpniei, �rin: 

Gheo�ghe �zarov1�1- Dir._Gen • •  , •
. 
:Jjy�········ 

Vionca Cr1şan - l·1uzeograf • •  � ............ .. 
Li via CăliarL- Muzeograf •••• ��.��........ ..... . . 1 tf 
_v_a1eriu Kavrul< - Cercetător la Secţia din Secuime .. ·:t'�. 

h) - 1.-iuzeul ilaţional al Unirii A�ba-lulia, prin: 
r.l· l J o·. G Jk.-:.. ':1-rna.._... . ��1co ae osan- 1r. en •••• . ••• • l .. . .. �··········· 

i) - Liga Cultural Creştină "Andrei Sagu�" �fântu-Gheorghe, prin: 
. 1 ,, p d t . "'t .;,.... • ,, . oan volomon - reşe in e . .. ..

. _:_::f.. • • • •  · ....... . r���i-�-� 
lJ t �"t -li C" f c c lt l� -:<:..f\ ,.'\-'.-·· e re <l rac 1 naru - ue om. u ura a • . . .  ,. ; 1'irfi!-'.!. . ."., ,.,.,·:·\ .. J" 'l�.r"r\ . ,:; · ..;. ... ., \-:.t\r·�, ·�t. :.'

.
: '· �-;}: 

��·.· ·��.�� 1/. : J.'-:� -��>�·-<;) � 
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j) Fundaţia Cultural-Creştină ''Miron Cristea" M. Ciuc, prin: . . . . . . . - . .  
Emil Gadar- Vicepreşedint�···········� 
Maria Cotfas- Profesor ••••••••••••• ••• 

k) Muzeul SpiritualităţU RomânB§ti de la · tedrala O_rtoooxă din Sf� 
Gheorghe, prin: 
1 oan Lăcătuşu - Muzeograf ••• ·• ••••• ·� 

1) Muzeul Judeţean Braşov , --�ri_�=-.�e.v-:-- :. Florea Costea- Arheolog ..................... ! •• ••••• ••• 

m) Redacţia ziarului "Adevăruţ Harghitei", prin: 

Mihai Groza- Redactor şef ••••••••••••••• • 

Miercurea-Ciuc, 
27 Mai 1995 
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APEL 

DOMNULUI ION IUESCU, PREŞEDINTELE ROMÂNIEI 

DOMNULUI OUVIU GHERMAN, PREŞEDINTELE SENATţlLUI 

DOMNULUI ADRIAN NĂSTASE, PREŞEDINTELE CAME�El DEPU1 ADLOR 

DOMNULUI NICOLAE VĂCĂROIU, PRIM MINISTRU AL GUVERNL LUI 

DOMNULUI VIOREL MĂRGINEAN, MINISTRUL CULTURII 

Participanţii la Sesiunea naţională de comunicări ş :iinţifice 
"Românii din sud-estul Transilvaniei - istorie, cultură, civil zaţie ", 
organizată la Sfântu Gheorghe in zile le de 22-23 septembrie l995,Vă 
adresează rugămintea de a lua tn discuţie şi analiza � ·ota de 
fundamenatre, pornită din iniţiativa prefecţilor din judeţele Ha ·ghita şi 
Covasna, a Episcopului Covasnei şi Harghitei, a unui nu 11ăr de 
specialişti (arheologi, istorici, etnologi, sociologi, geografi ş.a.) precum 
şi personalităţi din viaţa cult-urală şi politică din zonă, pentru re tlizarea 
MUZEULUI CARPAŢILOR ORIENTAU, cu centre de reşedinţă in udeţele 
Covasna şi Harghita, pentru realizarea strategiei culturale romi neşti in 
zonă, pentru salvarea , ocrotirea, evidenţa şi valorificarea patrin 10niului 
cultural naţional. 
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APEL PE.NTR.U MUZEUL CARPATILOR t lRIENTAU 

Semnează participanţii: 
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APEL PENTRU MUZEUL CARPATILOR ORIENT AU 
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PE U RMELE STRĂMOŞILOR 

+Ioan 
Episcopul Covasnei şi Harghitei 

Fiecărui popor, Dumnezeu i-a rânduit un spaţiu pe această minunată "planeta albas
tră". Nouă românilor ne-a fost hărăzită aceastA sfântă ţară, care se aşterne ca o trenă de 
mireasă, căzând de pe umerii înalţi ai Carpaţilor pînă la Nistru, Tisa şi Marea cea mare. 
Aceste coordonate au rămas sfinte pentru înaintaşii noştri, vor rămâne şi pentru noi cei ce 
astăzi ne bucurăm de lumina aceluiaşi Sfânt soare, de aceeaşi lumină a învierii şi renaşterii 
neamului românesc. 

Înălţimile Carpaţilor şi turnurilor bisericii noastre cu Sfânta cruce pe culme au con
stituit în decursul zbuciumatei istorii a neamului nostru "Braţele nervoase, arma de tărie" a 
acestui popor al cărui urmaşi noi sîntem. 

Situată pe linia de separaţie a civilizaţiilor din est şi vest, am rămas aici înfrăţindu
ne cu codrul. Strămoşii noştri ne-au ctitorit cetăţi de apărare împotriva năvălitorilor- cetatea 
lor de refugiu a fost ctitorită de Însuşi Bunul Dumnezeu, aceasta a fost codrul. Numai aşa ne 
explicăm rezistenţa noastră aici în decursul zbuciumatei istorii. 

Marea cetate a codrului era vie şi orice ram s-ar fi rupt el lăstărea din nou, zidurile 
ei erau vii, ele apărau viaţa dată de D1!.tătorul vieţii. 

Patriarhul Macarie şi diaconul Paul de Alep, străbătînd ţara străjuită de Carpaţi, îl 
întreba pe unul din Brîncoveni: Cum aţi rezistat aici fără cetăţi? 

Răspunsul a fost simplu- cetatea noastră a fost codrul şi tocmai pentru că nu am 
avut cetăţi aceasta a făcut ca "nepoftiţii" să nu rămână la noi. 

Dar românul n-a rămas doar cetăţean al codrului, ci s-a deschis spre universalitate 
punînd în valoare zestrea spirituală a strămoşilor noştri daci şi romani - mărturie fiind pînă 
astăzi ruinele cetăţilor dacice şi castrelor romane. 

Pe acest fond de cultură dacică şi romană s-a pl1!.mădit acest popor, dobândindu-şi 
cele două coordonate existenţiale de român şi de creştin în acelaşi timp şi anume în zorii mile
niului întîi al erei noastre creştine. · 

Aceşti urmaşi ai Daciei şi Romei au fost binecuvîntaţi de Dumnezeu prin Sfântul 
Apostol Andrei. Momentul a fost şi rămâne de o importanţă deosebită pentru poporul român 
şi pentru Jstoria Bisericii Ortodoxe Române. Sîntem probabil singurul popor din lume care 
s-a născut creştin primind botezul de la unul din cei 1 2  Apostoli ai Mîntuitorului nostru lisus 
Hristos. 

Creştinarea noastră nu s-a făcut cu sabia sau din poruncă ci a fost un proces lent care 
s-a desfăşurat în câmpul unei morale elevate a strămoşilor noştri daci. 

În cetăţile dacice şi castrele romane presărate în tot spaţiul "Daciei Felix", avem 
astăzi urme ale continuităţii noastre aici ca popor creştin. Amintesc aici doar vestigiile şi 
descoperirile arheologice creştine din primele trei secole, provenind din castrele romane de 
la Olteni, Comolău, Sântionlunca şi Breţcu, obiectele cu simboluri creştine de la 
Tg. Secuiesc şi Poian (sec. V şi VI). 

Viaţa creştină în această zonă a fost neîntreruptă în decursul istoriei noastre bi
milenare, deşi au trecut peste noi în nenumărate rinduri copitele cailor năvălitorilor. 
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Am rămas aici statornici lipiţi de munţii noştri, înfrăţindu-ne cu codrul. 
Existenţa la această dată a unui număr important de obiecte de cult şi cărţi demon

strează că aici au existat puternice comunităţi creştine ortodoxe româneşti. 
Amintim doar câteva din cele care au ajuns până la noi - Fragmentul din Psaltirea 

tipărită la Mineşovo - Serbia 1544, o copie in manuscris a Cazaniei lui Varlam din secolul 
XVII provenită de la Imper şi numeroase tipărituri din secolul XV III şi XIX. Toate acestea 
demonstrează legăturile permanente ce au existat între românii ortodocşi din această zonă cu 
celelalte centre ortodoxe din ţară şi străinătate. 

Au fost vremuri de înflorire culturală, spirituală şi materială a românilor pe aceste 
meleaguri, însă au fost şi vremuri triste când, în mod dramatic, în ultimele două secole au 
dispărut peste 100 de biserici româneşti împreun!l cu comunităţile lor. 

Astăzi mai stau mărturie doar vechile cimitire, ruinele bisericilor, toponimia zonei 
cât şi persistenţa unui număr mare de datini strămoşeşti. 

Înfiinţarea unei episcopii ortodoxe reprezintă adierea vântului de primăvară care 
aduce speranţa unei renaşteri spirituale ortodoxe româneşti pe aceste meleaguri. 
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O PRIORITATE - CERCETAREA ISTORICĂ 
ÎN SUD-ESTUL TRANSILVANIEI 

Ilie Fonta 

Simpozionul: "Românii din sud estul Transilvaniei - istorie cultură, civilizaţie" este 
un eveniment de suflet şi conştiinţă românească şi merită toată lauda şi respectul nostru atât 
organizatorii, cât şi profesorii, cercetătorii, slujitorii arhivelor de stat centrale şi judeţene, 
oamenii de cultură, clericii care au pregătit comunicări, care au înţeles necesitatea studierii 
acestor probleme care fac parte din cele mai însemnate teme de cercetare ale ştiinţelor socio
umane din România. Importanţa studierii acestor probleme a sporit după decembrie 1989, 
deoarece s-a văzut că în această zonă, la fel ca de atâtea ori în istorie, este foarte greu pen
tru români să-şi păstreze şi să-şi dezvolte identitatea etnică, culturală şi religioasă. Aceste 
cercetări constituie pentru ştinţele socio-umane şi pentru cultura romană un test foarte impor
tant, deoarece, de-a lungul secolelor, românii din această zonă au fost supuşi unui proces sis
tematic de deznaţionalizare, de maghiarizare, cu orice preţ şi în orice condiţii. 

Se cuvine să cinstim metnoria înaintaşilor noştri din această zonă, să-i facem 
cunoscuţi generaţiilor actuale şi viitoare şi mai ales să prezentăm condiţiile vitrege, deosebit 
de grele în care au luptat pentru păstrarea fiinţei şi identităţii etnice, pentru afirmarea şi dez
voltarea culturii şi spiritualităţii româneşti. 

Este o datorie de onoare să aducem omagiul nostru ţăranilor, meşteşugarilor, munci
torilor, intelectualilor, oamenilor politici, clericilor, altor categorii socio-profesionale 
deoarece viaţa lor a fost nu numai o luptă pentru existenţă, ci şi una pentru a-şi păstra cali
tatea de români, pentru a trăi şi simţi româneşte. 

În acestă zonă, Biserica Românească şi-a îndeplinit misiunea în cele mai grele 
condiţii. Atât în trecut cât şi astăzi lideri şi cercuri politice religioase maghiare au exercitat 
cele mai diferite presiuni, până la agresiunea fizică, crimă şi distrugerea bisericilor (vezi în 
această privinţă anii 1940-1944, dar şi alte perioade istorice), pentru a determina preoţii şi 
episcopii români să-şi părăsească turma, s!i lipsească românii de aici de una dintre cele mai 
importante şi eficiente instituţii în lucrarea de apărare şi cultivare a identităţii lor culturale 
etnice şi religioase. 

Comunic!irile ştiinţifice au evidenţiat existenţa unor documente istorice scrise sau de 
altă natură de mare valoare care oferă ample informaţii referitoare la: continuitatea românilor, 
viaţa lor culturală şi civilizaţia în aceastli zonă şi, totodat!i, la extraordinatele presiuni de dez
naţionalizare şi maghiarizare Ia care au fost supuşi. Totodată, au demonstrat că istoria, cul
tura şi civilizaţia românilor din aceastli zonl au fost foarte puţin studiate, că în perioada 
comunismului chiar au fost neglijate aceste cercetAri. 

Consider eli instituţiile politice, administrative, juridice, ştiinţifice, culturale, de 
învăţământ şi religioase ar trebui să acorde importanţă studierii acestor probleme. Ar fi nece
sar ca pe lista teme lor de cercetare ştiinţitica finanţate de stat să figureze şi teme privind isto
ria românilor din această zonă, dar şi viaţa lor culturalli şi religioas!i actuală. Aceste instituţii 
ar trebui să organizeze simpozioane ştiinţifice naţionale cu participare internaţională, să 
iniţieze proiecte de cercetare ştiinţifica inter şi multidisciplinară. De asemenea, aceleaşi 
instituţii ar trebui sli acorde o importanţă mai mare premiselor necesare pentru ca românii de 
pe aceste meleaguri s!i poată să trăiascli şi sli muncească, să se bucure de viaţă culturală şi 
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religioasă la fel ca românii din celelalte zone ale ţării. 
Organismele de stat centrale, partidele politice parlamentare, mass-media naţională 

ar trebui să acorde atenţie şi importanţă mai mare cunoaşterii şi rezolvării problemelor ş i  
nevoilor românilor din judeţele Harghita şi  Covasna. Statul ar  trebui să acorde un sprij in mai 
mare pentru restaurarea şi conservarea monumentelor istorice laice şi religioase româneşti, 
pentru construirea şi repararea bisericilor ortodoxe. Instituţiile statului, dar şi cele ale socie
tăţii civile au răspunderea istorică de a face mai mult pentru a-i ajuta pe românii Jin sud-estul 
Transi lvaniei să rămână şi să fie români, să se bucure de tot ceea ce oferă societatea 
românească membrilor săi, indiferent de apartenenţa lor etnică, politică sau religioasă. 

Un alt eveniment pe care il sărbătorim în aceste zile este împlinirea unui an de Ia 
crearea Episcopiei 01tocioxe Române a Harghitei şi Covasnei. Este meritul Bisericii 
Ortodoxe Române că a avut această iniţiativA, dar cred că dacă s-ar fi încercat s-ar fi reuşit 
mai demult crearea acestei episcopii. Eparhia Covasnei şi Hargitei îndepl ineşte în mai multe 
condiţii nevoile religioase şi spirituale ale românilor decât au făcut-o eparhii le Sibiului şi 
Alba Iuliei,  sub a căror jurisdicţie canonică se gAseau cele două judeţe. Meritul P. S. Episcop 
Ioan Selejan şi al clericilor şi laicilor pe care ii păstoreşte este că se preocupă şi de satisfa
cerea necesităţilor culturale, ştiinţifice şi de învăţămînt ale românilor din cele două j udeţe ş i  
nu numai de nevoile lor religioase. Episcopul şi preoţii cercetează cu mai multă atenţie bise
ricile, le repară pe cele vechi sau chiar construiesc altele noi. Se exercită adevărate presiun i 
asupra Direcţiei Monumentelor Istorice şi asupra Secretariatului de Stat pentru Culte pentru 
a găsi fondurile necesare restaurării şi conservării monumentelor istorice bisericeşti. Mulţi 
credincioşi şi preoţi români au declarat cit c.:piscopia asigură românilor din cele două judeţe 
un sentiment de mai multă securitate personală şi comunitară şi apără împotriva celor care 
încearcă să-i supună Ia cele mai rafinate şi perfecţionate presiuni pentru a părăsi cele două 
judeţe. Cu alte cuvinte, într-un an de zile, pentru mulţi români, Episcopia 01todoxă a 
Harghitei şi Covasnei a ajuns să reprezinte pentru aceştia ceea ce a reprezentat Biserica 
Ortodoxă Română pentru românii din Transilvania până în 1 9 1 8. 

Unele voci afinnă că în cele douli judeţe legea administraţiei publice locale este 
folosită ca o lege antiromânească. Aşa, spre exemplu, protopopiatul ortodox dh1 Miercurea 
Ciuc a cerut de la primărie autorizaţie pentru a-şi construi un sediu pe propriul teren. Primăria 
a refuzat acordarea acestei autorizaţii, protopopiatul s-a adresat justiţiei şi a obţinut o hotărîre 
judecătorească favorabillă. Totuşi, primliria refuză, în continuare, acordarea acestui act. Noi 
nu cunoaştem să fie asemenea acte d iscriminatorii împotriva bisericilor maghiare din loca
lităţile cu populaţie majoritar românească. Cei care refuză acordarea acestei autorizaţii, direct 
sau prin intermediul unor cercuri politic�. se plâng peste tot că minoritatea maghiară din 
România este discriminată. Noi nu credem că in Franţa, Italia, Spania sau într-o tară demo
cratică unei unităţi bisericeşti naţionale i se refuză o banală autorizaţie de construcţie pe baza 
legii autonomiei administraţiei locale. Biserica Ortodoxă Română, Secretariatul de Stat pen
tru Culte şi Ministerul Afacerilor Externe ar trebui să mediatizeze acest caz şi să-I aducă la 
cunoştinţă Consiliului Europei ş i  a tuturor forurilor internaţionale preocupate de respectarea 
drepturilor omului. 

Desigur, istoria românilor din cele două judeţe trebuie studiată şi cunoscută, este 
necesară o preocupare mai mare pentru dezvoltarea vieţii lor culturale şi religioase, dar aces
te activităţi nu ne pot împiedeca să construim <. societate în care minoritatea maghiară, cele
lalte minorităţi etnice, să se bucure de aceleaşi drepturi şi l ibertăţi ca toţi cetăţenii ţări i .  
Dorinţa României şi a vecinilor săi de a se integra în structurile europene ne oferă şansa sta
bilirii unor noi principii în relaţiile dintre minorităţile etnice şi statul român, de a face o 
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lucrare comună, români şi maghiari, pentru reconcilierea istorică între statul român şi statul 
ungar. Cred că demersul nu va fi greu deoarece cei mai mulţi cetăţeni ai patriei noastre şi ai 
Ungariei sunt sau pot fi în relaţii de colaborare şi prietenie, ceea ce înseamnă că premisa 
esenţială a acestei reconcilieri istorice este deja creată. 
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MITROPOLITUL ANDREI ŞAGUNA 
(1 809-1873) 

Dumitru Protase 

23 

Personalitatea proeminentă a t�itropolitului Andrei Şaguna reprezintă o perioadă 
însemnată din viaţa religioasă şi politicii a românilor ortodocşi din Ardeal şi Ungaria, în seco
lul trecut. Ea este bine cunoscută şi se bucură de aprecierea cuvenită în istoria noastră naţio
nală. 

Permiteţi-mi ca, în puţine cuvinte, cu această ocazie, să evoc unele momente şi 
aspecte mai semnificative din activitatea laborioasă şi lupta sa neobosită pentru drepturile 
social-politice şi religioase ale românilor din defunctul Imperiu cezaro-crăiesc. Pentru neam 
şi lege a luptat cu toată fiinţa sa, cu toată tenacitatea caracteristică românilor din Balcani, de 
unde el îşi trăgea originea. 

Andrei Şaguna, ca mare pretat şi om politic, se s ituează printre conducătorii de 
frunte în lupta de eliberare naţională a romanilor din Trans ilvania . În revoluţia de la 
1 848- 1 849, înainte şi după aceea, el a fost consecvent prohabsburgic, considerând cu lucidi
tate că pentru românii  din fosta Monarhie, opţiunea, ca şi acţiunea, prohabsburgică este 
preferabilă celei proungare, din toate punctele de vedere. Din partea curţii de la Viena se puteau 
obţine atunci unele avantaje pentru români. Pentru partea ungară, însă, pierderea credinţei 
strămoşeşti şi asimilarea etnică a românilor ardeleni constituiau coordonate importante ale 
politicii guvernanţilor de la Budapesta. De altfel, acesta era convingerea şi a celorlalţi re
voluţionari, scriitori, istorici şi filologi români: Avram Iancu, 81\rnuţiu, Bariţiu, Cipariu, 
Papiu-IIarian şi alţi i .  Idealul suprem al românilor, dincoace şi dincolo de Carpaţi, era 
despărţirea Transilvaniei de Ungaria şi formarea din cele trei ţări române a unui stat naţio
nal independent. Realizarea acestui ideal, însă, a fost posibilă abia la 1 9 1 8, dar nu cu sprij i

nul habsburgilor - cum credeau unii la 1 848- ci împotriva Budapestei, prin mari sacrificii şi 
jertfe de sânge, aduse pe altarul înfăptuirii României Mari . 

După înăbuşirea revoluţiei de la 1 848, mitropolitul Şaguna a rămas mai departe lup
tătorul pentru ortodoxia neamului său, "omul habsburgilor" şi un înfocat adversar al opresiu
nii ungare. 

În domeniul cultural-religios, el a avut o contribuţie remarcabilă la crearea Astrci, la 
înfiinţarea şi susţinerea de şcoli şi publicaţii româneşti în Ardeal, precum şi la emanciparea · 
în 1 864, a bisericii ortodoxe a românilor din Transilvania şi Banat de sub autoritatea biserici i  
sârbeşti. Mari sunt meritele sale pe tărâmul religios, politic şi  cultural, în intreaga sa activi
tate desfăşurată pentru propăşirea românilor din fosta Monarhie. Nu putem insista aici în eta
larea lor. 

Demn de subliniat este un fapt care, pentru românii trăitori pe aceste meleaguri, se 
impune a fi un exemplu de urmat. În lupta sa pentru binele neamului său, Şaguna a pus mai 
presus de confesiunea religioasa, ortodoxă şi greco-catolică, etnia română, apartenenţa 
naţională, aşa cum, în momentele istorice-cheie, în vremuri de grea încercare, au făcut de 
asemenea toţi marii conducători, prelaţi, civili şi militari, oameni de ştiinţă şi culturA patrioţi, 
din secolul al XVHI-lea încoace, până în zilele noastre. 

Pentru activitatea sa culturală (şi nu numai) Andrei Şaguna, în 1 87 1 ,  cu doi ani 
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înainte de a-şi da obştescul sf'arşit, a fost ales, membru de onoare al Academiei Române, 
dovadă a inaltei sale preţuiri. 

Importanţa istorică a lui Şaguna a f('st apreciat!i de însuşi împăratul de Ia Viena, care 
numea dispariţia mitropolitului şi omului politic român o "mare pierdere". 

Saşii din Transilvania, prin condeiul episcopului G.D. Teutsch, vedeau în Şaguna o 
mare personalitate, conducătorul spiritual al poporului său timp de o generaţie întreagă, băr
batul de încredere al senatului imperial de la Viena, unde a fost ales membru pe viaţă. 

Chiar şi ministrul ungur EOtv�s Lorand, la centenarul naşterii marelui valah, în 
1 909, a spus despre Şaguna că "are atâta înţelepchme cât o jumătate de ţară". 

Deoarece s-a întâmplat ca moartea lui Şaguna să survină în 1 873 , an în care au murit 
şi Napoleon al III- lea şi principele AL Ioan Cuza, mitropolitul a fost pus alături de cei doi 
oameni mari. lută ce scria atunci ziarul "Aurora Craiovei": "Anul 1 873 fu anul Iacrimilor. 
Napoleon, Cuza şi Andrei Şaguna . . .  trecură Ia eternitate: trei uriaşi luptători pentru români 
şi românism. La trecerea lor din această lume lacrimi le au curs şi curg de Ia Tisa până la 
Marea Neagră". 

La vârsta de 57 de ani, Şaguna şi-a văzut realizat idealul tinereţilor sale: emanci
parea bisericii române de sub ierarhia sâri;!ţască, după aproape două decenii de luptă şi 
frământări neîntrerupte. Dar nu numai atâ�. Prin iscusita şi necunnata sa activitate, a reuşit 
să-i câştige bisericii emancipate autonomia şi să-i dea o durabilă organizare naţională, ceea 
ce i-a adus lui Şaguna o aureolă comparată şi comparabilă cu a voievozilor "dătători de legi 
şi datini" ai poporului român. 

Aşa a fost mitropolitul Andrei Şaguna - cum scrie N. Iorga - "baron din graţia 
împăratului şi mila lui Dumnezeu, unul din ·,narii binefl1cători ai naţiunii sale. Puţine nume 
sunt aşa de populare în Ardealu l  românesc ca al lui Şaguna . . .  El a fost de pe scaunul său de 
arhiereu, ca de pe un tron de rege, un cârmuitor de oameni şi un îndreptător al vremurilor . . .  " 

Învăţătură bisericească şi profană, cultură vastă, spirit de jertfl, fapte şi îndrumări 
culturale de epocală importanţă, idei înaintate şi viabile, cum la puţini din contemporanii săi 
le întâlnim, toate acestea într-o annonioasă îmbinare definesc personalitatea lui Şaguna"' . 

*E���re prezentată la inaugurarea statuii lui Andrei Şaguna, în Sf. Gheorghe, la 23 septembrie 1 995. 
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DIN ISTORIA STRĂVECHE A CARPAŢILOR ORIENT ALI 

Gheorghe Lazarovici 

Carpaţii reprezintă coloana vertebrală a ţări i .  Aceştia fac legătura între Transi lvania 
şi Moldova, între Transilvania, Muntenia şi Oltenia. De-a lungul vremurilor aceştia au servit 
ca punţi de legătură între românii din ţinuturi . Munţii au servit românului pavăză şi refugiu 
contra năvălitorilor. Tot munţii însă i-au oprit pe năvălitori .  

Munţii României dar în special Carpaţii Orientali ,  au fost locuiţi ş i  au asigurat hrană 
şi adăpost încă din vremurile străvechi, din paleolitic. Primii locuitori au fost vânători spe
cializaţi în vânarea ursului de peşteră iar civil izaţia este numită cea a paleoliticului cuarţitic. 

Mediul geografic în paleolitic. Paleoliticul este cuprins în perioada geologică numită 
pleistocen mai precis în pleistocenul superior. Epipaleoliticul, epoca următoare paleoliticului, 
este în holocen, perioadă geologică în care ne aflăm şi astăzi. 

În zona Carpaţilor Orientali au fost efectuate diagrame polinice privind evoluţia ve
getaţiei şi deci implicit a climatului în acele vremuri. Din analizele de la Dîrţu-Ceahlău, 
Bistricioara, Cremenea de la S ita Buzăului (CÎRCIUMARU 1 980, fig. 5 1 -52, 54-55) şi din 
altele (CÎRCIUMARU 1 980, fig. 1 3- 17, 23-25, 30-36) rezultă s ituaţia climatului în zona de 
care ne ocupăm. În general este vorba de o perioadă de încălzire (Ohaba 8) după care începe 
o perioadă de răcire (stadiu glaciar şi un tardiglaciar), datată pe la 25.000 î Ch. 

În Carpaţii Orientali şi mai ales în judeţele Harghita şi Covasna urme paleolitice ş i  
epipaleolitice sunt la Cheia-Rîşnov, Sita Buzăului, Întorsura Buzăului, Leţ, Bardaşu, Scaune
Bicaz, Dîrţu-Ceahlău, Bistricioara (23 500� 4450; -2850 BC) şi Râşnov - Gaura Cheii 
(27.750+ 1 700; BC). 

MUSTERIANUL. În Peştera Cheia de la Rîşnov, la baza stratului de cultură, în 
depuneri de Ia sîarşitul perioadei glaciare, a fost descoperit un nivel de locuire, cu unelte de 
cuarţit. Aceste unelte sunt caracteristice civil izaţiei din vremea vânătorilor specializaţi în 
vânarea ursului de peşteră, cultură caracteristică descoperirilor din Carpaţii Meridionali. 

Peste acest strat sunt urmele unor descoperiri aurignaciene identificate încă din anul 
1 9 1  O, pus în l egătură cu aurignacianul de la Willendorf din Austria. 

Depresiunea Întorsura Buzăului. În staţiunea de la S ita Buzăului - Cremenea (Malul 
Dinu Buzea), jud. Covasna, depuneri le arheologice aparţin unui orizont aurignacian mijlociu 
(P ĂUNESCU 1 970). După un strat de steril urmează depuneri gravetiene (CÎRCIUMARU -
PĂUNESCU 1975; CÎRCIUMARU 1 980, p. 1 82) şi o depunere mai groasă din tardenoisian 
(CÎRCIUMARU 1 980, fig. 60). 

La altitudinea de 72� m, unde se află staţiunea, analizele polenice arătau prezenţa 
stejărişului amestecat cu ulm (Uimus), fiind un peisaj similar golurilor de munte, cu pîlcuri 
răzleţe de pădure. Exista un puternic covor ierbos din Compositare (46%) şi gramineae 
(26,4%). Aceste sedimente încep cu perioada de încălzire climatică de la sfârşitul interstadi
ului glacial Ohaba, nivel în care s-au descoperit piese arheologice aparţinând aurignacianului 
mijlociu (CÎRCIUMARU 1 980, p. 175). 

Materialele liticc cele mai vechi constau din lame retuşate, burine, gratoare burine, 
gratoarele lame şi aşchii ş. a. (P ĂlJNESCU 1970). Aceste piese se foloseau ca arme de vînă
toare, răzuitoare, cuţite, burghic şi altele. 

AURIGNACIACUL. În Bazinul Ceahlăului, la Dîrţu, într-un strat cu o vegetaţie 
identificabilă după urmele de polen ce indic!\ un stadiu glaciar cu o trecere spre interstadiul 

www.cimec.ro / www.mncr.ro



28 GHEORGHE LAZAROVICI 

Ohaba A, a fost descoperit un nivel aurignacian mijlociu (CÎRCIUMARU 1 980, p. 1 56, fig. 
52). Acesta este mai timpuriu decât în alte părţi ale ţării, în el sesizându-se elemente de 
tradiţie musteriană (PLOPŞOR & 1 966; CÎRCIUMARU 1 980, p. 168). 

Asemenea urme materiale sunt de căutat ş i  în peşterile de la Mereşti. 
EPIPALEOLITICUL sau mezoliticul este o perioadă intermediară între paleoliticul 

final şi neoliticul timpuriu. Specialiştii din România preferă termenul de epipaleolitic. 
Evoluţia acestuia începe din mileniul XI până în mileniul VII î. Ch. Această vreme este 
reprezentată de evoluţia a două cercuri de civilizaţie. Una reprezintă continuarea unei evoluţii 
începute în aşezările gravettiene târzii din Moldova. A lta aparţine civilizaţiei Swideriene, 
descoperite în staţiunile înalte, la peste 1 000 m, de la Scaune şi Bardosu, din comuna 
Ceahlău. 

GRAVETIANUL. Urme ale acestei civilizaţii sunt în zona Carpaţilor Orientali la 
Bistricioara , datele de cronologie absolută (C 1 4) sunt între 20.000 şi 1 5 .000 î. Ch. 
(DUMITRESCU - VULPE 1 988, 14). Uneltele specifice sunt virfurile La Gravette, lamele a 
bord abattu, gratoare pe lamă, pe cap de lamă, burine diedre pe lamă şi altele. Aceasta a avut 
o perioadă îndelungată de evoluţie cunoscând un epigravetian şi un tardigravetian. În sud
estul Transilvaniei sunt descoperiri din aceste ultime etape. 

Descoperiri au fost thcute la: Dirţu-Ceahlău, un nivel de locuire gravetian mij lociu 
şi superior (CÎRCIUMARU 1 980, p. 1 56, fig. 52), aparţinînd unui orizont cu vegetaţie de tip 
Ohaba A (parţial), dar mai ales Ohaba B (pentru gravetianul superior) (CÎRCIUMARU 1 980, 
p. 1 56, fig. 52). Această civilizaţie este râspândită pe spaţii vaste (KOZLOWSKI 1 978, 95). 

SWIDERIANUL. Acesta este o cultură mezolitică sau epipaleolitică răspândită în 
Polonia şi Ucraina (PLOPŞOR 1 958, 23-26). Dinspre nord vin unele comunităţi de vânători 
în urmărirea vânatului puttând caracteristicile civilizaţiei swideriene. Aceştia, din punct de 
vedere climateric, aparţin perioadei de la sfărşitul fazei Erbiceni V, evoluând in cursul 
Atlanticului, persistând în Suboreal. Descoperiri ale acestei civilizaţii au fost Bcute în Munţii 
Ceahlău lui la Scaune şi Bardosu (DUMITRESCU-VULPE 1 988, 1 5). 

Unele din descoperirile de la Ceahlău sunt la altitudinea de 1 300 m (4248, 508; 
1 1 7 1 ,  1 9). Comunităţile acestea sunt specializate în vânătoare. Unealta specifică este vârful 
de săgeată cu peduncul, la care se adaugă alte piese specifice epipaleoliticului: burine, gra
toare, vârfuri de tip Psedmost ş.a. (PLOPŞOR 1 958 pl. VII). 

TARDENOISIANUL. Este o civilizaţie mezolitică sau epipaleolitică larg răspândită 
în zonele învecinate României (cultura Murzac Koba): S lovacia, Ungaria, Jugoslavia, 
Polonia, Moldova, (BANESZ 42, 202-203 ; BRUKNER 1 966; 1978, 76; SREJOVIC 1 973 
252; MAKKAY 1 970, 48-49; KALICZ 1 965, 33; NANDRIŞ 1 972, 6 1 ;  COMŞA 54, 32; 
DOLUNKHANOV 1 973 , 30) dar şi  spre sud (MJLONIC 247, 82; PLOPŞOR 1 959, 223). 
Originea acestuia în România este rezultatul a douli grupe ce pătrund pe teritoriul ţării. 
Aceasta este etapa în care se face trecerea de la Boreal la Atlantic, datată intre 6.225 - 5.500 
î. Ch. 

O asemenea grupă cunoaştem în zonă, în depresiunea de la Întorsura Buzăului, unde 
s-au descoperit urmele izolate ale unor vânători mezolitici, o civilizaţie tardenoisiană, de 
origine nord-pontică care au o evoluţie îndelungată (CÎRCIUMARU 1 980, fig. 60; 
DUMITRESCU-VULPE l �B8, 1 3). 

Caracteristic acestei civilizaţii este industria litică formată din trapeze, lame şi semi
lune. Aceştia păstrează economia de vânătoare, pescuit şi cules. Multe civi lizaţii neolitice au 
în industria lor elemente tardenoisiene (PĂ"(JNESCU 1965, 33 1) .  
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NEOLITICUL TIMPURIU 

Neoliticul timpuriu nu evoluează, cum ar fi de aşteptat, din comunităţile epipa
leolitice sau mezolitice ci este rezultatul unui proces de migraţie şi difuziune mai larg, ce 
cunoaşte mai multe etape. Procesul acesta este definit ca proces de neolitizare şi el durează 
cea 1 mileniu. Descoperirile de pe teritoriul ţării de la Gura Baciului, Ocna Sibiului şi Cîrcea 
(VLASSA 1 976;LAZAROVICI - MAXIM 1995; PAUL 1 989) sunt dintre cele mai impor
tante şi au permis definirea clară a acestui proces precum şi rolul pe care I-au jucat regiunile 
noastre în culturile şi civil izaţiile din Balcani şi din regiunile est central-europene. 

Acest proces se apreciază că începe în jurul anilor 5 . 500 î. Ch., dar datele de carbon 
recal ibrate împing acest proces mai de timpuriu, cu aproape un mileniu. Datele de c 1 4  nu 

sunt numeroase şi nu sunt nici indiscutabile. 
În sud-estul Transilvaniei acest proces începe mai tîrziu. Aceasta nu pentru că aces

te zone nu ar fi fost potrivite vieţii neolitice cât mai ales faptului că populaţiile care au dat 
naştere procesului de neol itizare nu au fost prea numeroase iar distanţa între staţiuni era mare 
(cea 1 50-200 km), deci şi procesele de difuziune fiind limitate. Pe de altă parte socotim că în 
aceste zone trebuie să fi fost o populaţie tradenoisiană destul de numeroasă. 

Procesul de neolitizare se petrece în valuri succesive: 
-primul ar fi la orizontul gura Baciului 1 - Cîrcea 1 - Ocna Sibiului 1 ;  
-următorul ar fi la nivel Cîrcea I I  - Gura Baciului I I  cuprinzând un puternic proces 

de difuziune şi procese de rctardare. Asemenea descoperiri trebuie să fie mai numeroase, ele 
apar în Banat Ia Cuina Turcului I., Fratelia şi Focni, iar în Jugoslavia acestea sunt cuprinse 
sub termenul de Monocrom (opiniile noastre : LAZAROVICI 1 983; 1 984; 1985, 1 994); 

-cel de-al treilea val ar avea două etape. Prima etapă este marcată de descoperirile 
de Ia Leţ l .  El ar cuprinde un orizont cu ceramică pictată bicrom sau pol icrom, fiind răspân
qit pe spaţii largi (POPUŞOI 1 97 1  ). Acesta duce la neolitizarea sud-estului Transih·aniei şi a 
zonelor imediat învecinate din Moldova, fiind acelaşi proces, el apărând la Trestiana 1 ,  
Voctin, Lunea-Poiana Slatinii ş i  altele (URSULESCU 1 984). Acesta ar  cunoaşte şi un puter
nic proces de difuziune în Moldova. A doua etapă ar fi carcterizată prin descoperirile de la 
Leţ li,  care duc la încheierea procesului de neolitizare din Transilvania, Moldova şi Crişana 
(LAZAROVIC I 1 984; 1 987; 1 993). 

-Paralel cu cea de-a doua etapă, în regiu:1ea dunăreană, în special în sudul Banatului, 
este un alt proces de migraţie urmat de alte procese de difuziune, cunoscute sub numele de 
cultura Yinca, faza A, care factori împing procesul de neolitizare până în regiuni din Europa, 
est-centrală şi centrală. Pe teritoriul ţări i, în estul şi nordul Jugoslaviei este asociat cu 
fenomenul Policromiei (LAZAROVIC! 1 987). 

Din aceste motive, descoperirile arheologice din sud - estul Transilvaniei sunt 
deosebit de importante pentru înţelegerea marilor procese şi fenomene de neolitizare din 
România şi Europa est-centrală. Acestea explică şi procesele de neolitizare din Carpaţii de est 
şi zonele învecinate din Moldova şi Republica Moldova. 

La Leţ sunt trei orizonturi de locuire marcate cu Leţ 1-Ill .  Acestea au fost bine pu
blicate şi au jucat rol deosebit în precizarea evoluţiei neoliticului timpuriu din România, la 
periodizarea culturii Star�evo-Criş, mai ales pentru definirea fazelor l i i  şi IV (LAZARO
VICI 1 979). 

Descoperiri similare celor de la Leţ au fost tăcute în staţiunile neolitice de la Sfântu 
Gheorghe - Bedehâza, Turia, Cemat şi altele. Aceste cercetări au fost mcute prin concursul 
sau direct de către prof. Zoltan Szekely, un cunoscut şi apreciat arheolog secui. Primele son-
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daje sunt făcute de Ion Nestor şi Kurt Horedt (MACREA 1 959; VLASSA 1 966; 
LAZAROVICI 1 979). Un studiu, scris în Ulmâ cu câţiva ani împreună cu Z. Szekely, trimis 
la Braşov, a ramas la tipar sine die . Nu reluam datele acelea dar comentăm cu cunoştinţele de 
azi rezultatele descoperirilor făcute de prof. Szekely şi cele din zonă. 

Unele observaţii despre materialele de la Leţ. Cele mai interesante obiecte sunt, 
după părerea noastră, micile altăraşe de cult. Este vorba de mici altăraşe ce serveau ca lămpi 
pentru arderea unor grăsimi. Acestea au şi rol practic acela de iluminat dar şi cultic, cu sco
pul de a arde ca jertfă pentru divinitate. Mai toţi arheologii le socot altăraşe de cult. 

Forma pieselor de la Leţ diferă de cele din alte zone din Banat, Transilvania şi 
Moldova din vremea orizonturilor cu ceramică pictată bicrom şi policrom. Acestea au corpul 
o cupă sprij inită pe trei picioare. Pe picioarele altăraşelor din nivelele Leţ 1 şi II sunt redaţi 
în relief doi ochi (ZAHARIA 1 962; 1 964 13 ,  1 7, fig. 5, 7. 1 9), fie nişte apăsări triunghiulare 
ce mărginesc piciorul (ZAHARIA 1 964, 28, 7 . 1 8). Asemenea situaţii, elemente sau obiecte 
apar în Transilvania la Gura Baciului (LAZAROVICI - MAXIM 1995, 24. 1 ), în Moldova la 
Trestiana (POPUŞOI 197 1 ,  27, 4.6), in Banat la Beşenova Veche (azi Dudeşti i  Vechi: 
LAZAROVICI 1 979, X .B4-6) sau Buziaş-Silagiu (LAZAROVICI-SFETCU 1 990), în 
Banatul de Vest la Cristurul Sîrb, în Jugoslavia la Donja Branjevina (niv. 1 a: KARMANSKI 
97, p. 43) şi Tecic (G 92, VII1 .5) şi în Ungaria la Kotocpart-Vata, Tiszaug ş. a. (KUTZIAN 
1 944, p. 6, 36, pl .  6.2, 3, 6; 34. 14 ;  35 .6, 10; 35 . 1 -2,4; 36.2,5) 

Asemenea obiecte şi elemente de cult apar, după cum se vede de mai sus, pe spaţii 
mari, dovadă a legături lor, contactelor şi credinţelor comune. În acelaşi timp ele reflectă 
marea unitate culturală a neoliticului timpuriu, dar şi procesele de migraţie şi difuziune ce 
vehiculează asemenea elemente. 

Materialele de la !meni. Din săpăturile lui Z. Szekely provine o ceramică amestecată 
cu degresant de nisip, nisip şi mâl, nisip şi pleavă. Arderea este slabă, peretele vasului, une
ori nu este străbătut de foc în întregime (fig. 4. 1 -2, 7). 

Formele de vase sunt: vase mari de provizi ((fig. 4.2, 4, 6, 8), vase globulare, cupe 
sau vase cu picior, cupe cu picior lobat (fig. 4. 1 0). 

Decorul constă din barbotină organizată formând motive vălurite (fig. 4.5 - 6, 8}, 
incizii fine dispuse în căprior (fig. 4.7), incizii late în parchet (fig. 4.6). Acest din urma motiv 
apare redat şi prin pictură (Leţ: ZAHARIA 1 964, 1 2. 1 0, 1 3 ; VLASSA 1 966, 5 . 1 5- 1 7), în 
staţiuni contemporane din Jugoslavi� (Gomja Tuzla C43, IV.2, 9; ;  Zelenikovo GALAOVIC, 
1 962; 1 967) dar şi în staţiuni din Moldova, din faza a IV -a a culturii Starcevo-Criş (Valea 
Lupului, Perieni, Iacobeni, Grumăzeşti ş.a. (Ursulescu 1984 ; Marinescu 1 993). 

După factură, tehnică, decor, fonne şi  analogii staţiunea poate fi încadratâ în faza 
Star�evo-Criş IV A. Unele elemente pot fi şi de fază III B dar acestea sunt puţine. Staţiunea 
este probabil rezultatul unui proces de difuziune din faza Leţ I l .  

Descoperirile de la Sf Gheorghe, - Bedehaza (fig. 1 )  
Materialele de la Cernat (fig. 2)." Cerwnica este lucrată mai ales cu nisip (fig. 2. 1 -2, 

5-6, 22), nisip şi pleavă (fig. 2.3,7, 1 0), nisip, pleav!l. şi mâl (fig. 2 .4, 8 ,  1 2), având uneori un 
slip brun (fig. 2.9). 

Formele sunt specifice momentului de după apariţia chalcoliticu1ui balcano-anato
lian marcat de influenta Policromiei sau Vinca A. Pentru aceste etape semnificative sunt 
formele b itronconice (fig. 2. 1 ,  5-6, 9). Influenţa orizonturi lor cu policromie este la fel deter
minată de formele b itronconice, sus menţionate, cât şi de unele forme specifice, cum este oala 
cu buza cilindrică (fig. 2.2) sau vasele cu picior lobat (fig. 2 . 12). 

Prezenţa masivă a nisipului în pastă, decorul plastic, combinat cu barbotină organi-
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zată, barbotină în valuri, formele de vase ş i  tehnologia, ne determină a plasa staţiunea în etapa 
IVA/IVB a culturii Star�evo-Criş, conţinând toate caracteristicile stabil ite de noi pentru 
staţiunile din Banat, Transilvania, Moldova, Crişana pentru zonele nordice ale Câmpiei 
Române (LAZAROVICI 1 977; 1 979; 1 984; 1 985, 1993). 

În acestă vreme are loc formarea unei categorii de pastă care evoluează spre ceea ce 
în zonele de vest ale ţării formează grupele liniar-ceramice. Este vorba de fragmentul de vas 
de provizii (tig. 2.4), lucrat din pastă de aspect moale, determinată de prezenţa mâlului, al res
turilor organice din mâl, al plevei precum şi arderea mai slabă. Piesa a fost descoperită în 
mormântul T din SI .  

Descoperirile de la Turia. (fig. 3) .  Între anii 1 982-1984, Z. Szekely a săpat la Turia, 
în punctul Alpar, unde a descoperit mai multe materiale. Motivele decorative sunt cele carac
teristice etapelor evoluate ale culturii Star�evo-Criş (fig. 3 . 1 -6). Ceramica este bine arsă, 
netezită bine sau lustruită. Formele de vase sunt cele fine cu muchia ascuţită (fig. 3,7- 1 1 ) . 

Dintre acestea mai interesant este un văscior din pastă gălbuic amestecat cu nisip şi 
pleavă, bine ars, de o factură şi forme caracteristice pentru etapa Starcevo-Criş IIIB-IVA cu 
decor din apăsări dreptunghiulare. Mai sesizăm prezenţa unor caneluri pc umăr (fig. 3 .Î, 1 0), 
element caracteristic pentru trecerea de la etapa SC IIIB spre SC IVA.  Asemenea staţiune se 
dezvoltă din cele de tip Leţ li ,  fiind însă o staţiune în evoluţie, nu în reta.rdare. 

Încadrarea ş i  sincronizările etapei Star�evo-Criş IVA din aceste zone, cu Vin�a A2 
şi cu unele orizonturi ale Policromiei (a doua etapă după noi: prima etapă ar fi cele de tip Leţ 
I, a doua etapă ar urma celelalte descoperiri: Leţ II ,  Trestiana II, Valea Lupului ş. a.), precum 
şi cu începutul procesului de formare al culturii Dudeşti se bazează, printre altele, pe urmă
toarele situaţii, materiale şi fapte: 

- de prezenţa unor materiale de import Vin�a A2 în mai multe complexe, în staţiunea 
de Ia Moldova Veche, din sudul Banatului, de pe Dunăre, într-o staţiune Startevo-Criş, de 
fază rv A (fig. 5 . 1 -2, 4; 6 . 1 0) ; 

-de existenţa unor butoni, caracteristici orizontului cu policromie din ambele faze, 
care după pastă aparţin unor etape evoluate (fig. 6.2-3); 

-de prezenţa unor forme de vase, la Moldova Veche (fig. 5), cu analogii directe în 
descoperirile din sud-estul Transilvaniei, cu toată distanţa mare, ceea ce arată o evoluţie simi
lară, pe spaţii largi; 

-de prezenţa unor elemente de stil Dudeşti, în formare, realizate pe pastă specifică 
fazei SC IVA, arată că la baza culturii Dudeşti stau două componente: policromia şi Vinca A.  
Dintre acestea amintim benzile haşurate (6. 1 3- 140), buzele late (fig. 6 .8 ,  9 ,  1 2), suprafaţa 
netezită cu băţ rupt, asociată cu impresiuni cu unghia (fig. 6. 1 5, 18). 

Aceste fenomene se petrec la nivel Vinca A2 - SC IVA. Lipsa lor în sud-estul 
Trans ilvaniei, precum şi de ambele pârţi ale Carpaţilor Răsăriteni arată l ipsa influenţelor 
directe ale culturii Vinca asupra fenomenelor din sud-estul Transilvaniei şi din Moldova. 
Prezenţa vinciană se manifestă indirect, prin inte!Tl1ediul etapei SC IIIB, a policromiei evolu
ate. Aceste fenomene, din sud-estul Transilvaniei şi cele contemporane şi învecinate din 
Moldova, au o evoluţie proprie. Faptul că mulţi dintre colegi vorbesc de cultura Vin�a, de 
prezenţa sau influenţele ei trebuiesc privite pentru zonele sus menţionate ca fiind indirecte. 

Aceste probleme sunt deosebit de importante pentru înţelegerea evoluţiei neoliticu
lui timpuriu, a marilor procese de migraţie ş i  difuziune şi a fenomenelor care se petrec la 
sfârşitul neoliticului timpuriu şi la naşterea neoliticului mij lociu. 
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NEOLITICUL MIJLOCIU 

Naşterea neoliticului mijlociu în zona Carpaţilor Orientali este puţin cunoscută din 
lipsa unor cercetări recente în aceste zone asupra acestor probleme. Aşa cum se prezintă 
lucrurile astăzi, acest proces ar fi ca rezultat al unei migraţii din zonele nordice şi nord-estice, 
determinată de ceramica lineară cu note muzicale. 

Cele mai importante şi mai extinse cercetări din Moldova sunt cele de la Târpeşti. 
Glăvăneşti Vechi, Traian, Topile şi Mihoveni. În Transilvania aemenea descoperiri apar mai 
ales în zonele de sud est (la Rupea, Bancu, Hărman) dar şi spre zonele centrale la Cipău, 
Moreşti, Turdaş (TEODORESCU 1 963, 225, fig. 1 ;  COMŞA 1987, 222; VLASSA 1 959; 
DUMITRESCU 1 983 p. 1 1 2- 1 1 3 ;  MARJNESCU 1 993). Ritul funerar al acestei vremi este 
înhumaţia în poziţie chircită, cum este semnalat la Cipău ( VLASSA 1 96 1  COMŞA 1 987, 233).  

Pentru această perioadă, în faţa cercetătorilor stau multe probleme de rezolvat pe 
care dorim să le menţionăm, dată fiind importanţa problemei şi a zonei pe care o analizăm: 

1 .  Se presupunea că civilizaţia liniară cu note muzic�le pătrunde pe teritoriul 
Transilvaniei din Moldova, dată fiind răspândirea ei în sud-estul Transilvaniei. Prezenţa unor 
descoperiri cu ceramică liniară cu note muzicale, din aceeaşi vreme şi în centrul 
Transilvaniei, lasă deschisă posibilitatea apartenenţei zonelor centrale, estice şi nordice ale 
Transilvaniei la acest proces . 

2. Până în prezent nu cunoaştem exact evoluţia primei etape a neoliticului mijlociu 
din bazinul central şi superior al Mureşului şi nici al Someşului Mare. Altfel zis, nu ştim si
tuaţia neoliticului mijlociu in Carpaţii Orienlali şi zona din vestul lor. Situaţia nu este cu mult 
mai bună nici în estul Carpaţilor, l ipsind şi acolo date din vremea primei etape a neoliticului 
mijlociu. 

3. În zona cercetată la Tg. Mureş sunt două genuri de comunităţi: unele liniare cu 
note muzicale la Cipău şi Moreşti; altele cu ceramică pictată, Ia Zau de Câmpie, ambele fiind 
contemporane dar aparţinând altui cerc cultural. Cercetările viitoare au menirea de a da 
răspuns unor asemenea probleme şi întrebări, a naturii, şi cronologiei legăturilor etno-cultu
rale. 

Lipsa unor cercetări şi săpături în zonele de est ale Transilvaniei lasă loc unor dis
cuţii sterile asupra problemelor de bază. 

NEOLITICUL TÂRZIU 

Acesta este mai bine cunoscut prin cercetările referitoare la cultura Precucuteni, ci
vilizaţie care ocupă întreaga etapă a neoliticului tîrziu, fiind contemporană cu alte civili7-aţii 
din vestul Transilvaniei, unde apar sub forma unor importuri în grupele Turdaş (DUMITRES
CU, H. 1 966, p. 432), Tăulaş (DUMITRESCU, H. 1 984, p. 1 3), Iclod (la lclod: LAZARO
VICI-MAXlM 1 987, fig. 1 0. 1 7-20; IX. 1 -5;  şi Ţaga materiale inedite în săpături le lui M. 
Wiettmberger-M. Meşter şi Gh. Lazarovici în 1 995) şi în staţiuni Petreşti timpurii (PAUL 
1 992, 1 25- 1 27), Cîlnic, Lumea Nouă, Bemadea, Noşlac ş. a. :  MARINESCU-BÎLCU 1 974, p. 
1 33- 1 34). 

Poziţia stratigrafică şi sincronismele cu alte civilizaţii sunt asigurate prin importurile 
Precucuteni în mediul Iclod, Petreşti (sus pomenite) şi Vint C, care observaţii sunt confirmate 
prin săpăturile de la Mintia unde descoperiri Precucutenii 1 din nivel I l  sunt în strat cu mate
riale Tisa I şi suprapun descoperiri Vin�a: C (DRAŞOVEANU - LUCA 1 990, p. 1 3 ,  fig. 3 .4). 
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Cultura Boian 

Materiale ale culturii Boian apar în sud-estul Transilvaniei. Unele din acestea au fost 
atribuite culturii Precucuteni 1, altele, cum sunt cele de la Feldioara, apa11in fazei Giuleşti 
apărând şi elemente ale fazei Vidra ale culturii Boian (COMŞA 1 965; 1 987, p. 42). 
Anterioritatea acestor descoperiri în sud-estul Transilvaniei, faţă de cele Precucuteni 1, este 
asigurată de existenţa a două nivele la Feldioara, unde în nivelul inferior sunt descoperiri 
Boian-Giuleşti, în cel superior Precucuteni I cu elemente Boian-Vidra (MARINESCU
BÎLCU 1 974, 1 32 ;  COMŞA 1 987, 42). Materiale Giuleşti sunt amintite şi la Ariuşd, în nivel 
V, în nivel Cucuteni A (SZEKELY 1 965, 27 1 ) ;  

Cele de mai sus arată că în sud-estul Transilvaniei au loc mişcări etno-culturale la 
nivelul fazelor Boian-Giuleşti şi Precucuteni 1 şi apoi Cucuteni A. Ecoul lor se simte şi în 
sud-vestul Transilvaniei prin importurile Precucuteni din mediu Tăulaş Il, în fazele Petreşti 
AB. 

Aceste mişcări etno-culturale nu sunt singulare. În sud-vestul Transilvaniei, în 
Bazinul Mureşului, la nivel Boian Giuleşti - Tăulaş II, au loc asemenea mişcări etno-cultu
rale: primele sunt la nivel Vinca 82/C, unde apar elemente de legătură cu Turdaş Il (la Vr�ac 
- At; Sălbăgel-Se/işte). Acestea sunt anterioare sau contemporane cu cele mai vechi elemente 
Vinca C (LAZAROV ICI 1987; 1 99 1 , 67-70, 74-80; 1 994, 6 1  şi urm. ; DRAŞOVEAN 1 99 1 ,  
59-66, 7 1 -73;  1 994). Altele sunt cele de tip Vinta C (LAZAROV ICI 1 987; 1 994; 
DRAŞOV EAN 1 994) şi descoperirile de tip Petreşti din Banat (LAZAROV ICI 1987; 1 994) 
grup Foeni,definit de FI. Draşovean (DRAŞOVEAN 1 994). 

Acestea demonstrează, pe de o parte, apartenenţa fenomenelor etno-culturale din 
sud-estul Transilvaniei la grupele etno-culturale din Cîmpia Română, fie este vorba de un 
impuls mai larg care a dat naştere unor noi grupe etno-culturale. Răspuns mai clar acestor 
probleme se va putea da în urma unor viitoare săpături în sud-estul Transilvaniei. 

Cultura Precucuteni 

Descoperiri aparţinând culturii Precucuteni au fost făcute în numeroase staţiuni, 
unele sondate de Zoltan Szekely cum este cea de la Eresteghin (SZEKELY 1 967). Din 
cercetările recente sunt de amintit şi descoperirile de la Turia, pe terenul Bisericii reformate, 
unde au apărut materiale din faza timpurie a culturii Precucuteni (comunicare a lui Z. Szekely 
la Piteşti, 1 988). 

Asemenea descoperiri mai sunt la Sf. Gheorghe, Feldioara, aparţinând fazei 
Precucuteni I. Materiale Precucuteni II şi III în Transilvania mai apar la Alba Iulia, Bancu, 
Brăduţ, Caşolţ, Câlnic, Oaia Română, Ghirbom, Hălchiu, Pianu de Jos, Poiana în Pisc, 
Mihalţ, Ocna Sibiului, Petreşti, Răhău, Ta.rtăria şi Turdaş (MACREA 1 959, p. 427, fig. 23; 
MARINESCU-BÎLCU 1 974, 17, 1 3 1 - 1 33;  PAUL 1 98 1 ,  224). 

Caracteristică fazei timpurii este ceramica cu decor excizat, asociată cu linii 
incizate, benzi incizate înguste, incizii cu puncte, pliseuri şi caneluri (MARINESCU-BÎLCU 
1 974, p. 1 34). 

În săpăturilc din 1 962 de la Eresteghin a fost descoperită o locuinţă pe mijlocul 
peretelui vestic având o vatră patrulateră cu dimensiunile de 1 x 0,75 m, o groapă şi un cup
tor de pâine (SEKELY 1 967, 76). Locuinţa avea podeaua şi vatra suspendată. 

Ceramica uzuală din acea staţiune era amestecată cu cioburi pisate. Dintre forme 
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amintim vasul borcan iar ca decor este barbotina organizată. Ceramica semifină şi fină are: 
amestec nisipos, cioburi pisate sau resturi organice; formele de vase profilate, pahare, capace; 
decorul din ornamente excizate, incizii, apăsări şi motiv în tablă de şah. 

Descoperirile de la Eresteghin şi Turia sunt deosebit de importante deoarece ele 
diferă, prin unele caracteristici, de etapă Precucuteni I din Moldova. Materialele din 
Transilvania de sud-est sunt de factură mai bună. Impresia pe care ne-o lasă aceste descoperiri 
(în spec ial cele văzute la Turia) este geneza lor din descoperiri de tip Giuleşti sau elemente 
înrudite, problemă insuficient lămurită şi analizată în l iteratura de specialitate. 

Din aceste motive opinia noastră este că geneza culturii Precucuteni se petrece unde
va în sud-estul Transilvaniei. Prezenţa numeroaselor descoperiri, materiale izolate şi impor
turi Precucuteni 1 sau de tip Precucuteni 1 (genul celor din Moldova) în Transilvania trebuie 
revăzută în lumina noilor materiale ş i  prezenţa lor în noile condiţii stratigrafice şi a inter
pretării istorice. 

Socotim necesar să precizăm că descoperirile Precucuteni din bazinul Someşului 
Mic şi al afluenţilor lui (Iclod şi Ţaga) apar în mediu Iclod evoluat (etapa II/I I I) sau în staţi
uni unde se petrece o sinteză Iclod-Petreşti (de la Ţaga şi Baciu - str. Nouă). Din păcate zona 
Someşului Mare, de unde ar fi posibil să obţinem observaţii noi, este lipsită de săpături sis
tematice, de aceea nu se cunoaşte evoluţia neoliticului mij lociu şi târziu de aici. Mai trebuie 
precizat că s inteza Iclod - Petreşti se petrece în Bazinul Someşului Mic, la nivel Iclod II/III, 
iar la Baciu - strada Nouă aceasta se petrece după faza Petreşti AB (KALMAR-MAXIM 
199 1 ,  1 37). 

Sinteza are loc, deci, cândva în cursul fazei Petreşti B sau după această fază, pro
blemă ce mai trebuie precizată stratigrafic, materialele şi situaţiile descoperite până acum 
nefiind suficient de clare. 

Importanţa cercetărilor din sud-estul Transilvaniei, în aceste situaţii are o pondere 
mai mare. 

ENEOLITICUL 

Epoca eneolitică esle marcată de o dezvoltare deosebită a metalurgiei aramei. 
Transilvania şi Banatul sunt deosebit de bogate în surse şi descoperiri de obiecte de cupru. În 
această epocă se constată existenţa unor numeroase influenţe sudice. Acestea contribuie la 
geneza şi difuziunea metalurgiei aramei. Condiţiile şi bogăţiile naturale în surse de cupru 
nativ, din zona Carpaţilor Orientali preferat în metalurgia aramei, au favorizat dezvoltarea 
extraordinară a prelucrării aramei. 

Analizele recente asupra unor obiecte (BEŞLIU - LAZAROVICI - OLARIU 1992) 
şi mostre de cupru nativ, din diferite zâcăminte din Transilvania şi Europa (POPA -
LAZAROVICI - OLARIU 1 995), au arătat, neîndoielnic, apartenenţa localâ, transilvăneană 
a majorităţii topoarelor şi obiectelor masive de aramă. Două dintre surse se detaşau: cele din 
Apuseni (Băiuţ şi Criscior) şi cea din Carpaţi Răsăriteni, din zona minelor Bălan. 

Cultura Petreşti 

Această civilizaţie apare în sud-estul Transilvaniei sub forma unor materiale în 
descoperiri din aria altor civil izaţii .  Din păcate, materialele nu provin din săpături s istema

tice sau cu observaţii stratigrafice mai clare şi publicate. 
În judeţele Harghita, Covasna şi Braşov, descoperiri Petreşti apar la Ciceu, Mereşti 
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- Peştera Calului (inf. V. Şoiom/Crişan), la  Stnzieni (SZEKELY 1 89, 26 1 ), Caţa, lângă Rupea 
(VLASSA 1 96 1 ;  1 963 ; 1 967; 1 976, 26) ş. a. 

Această cultură este foarte dinamică, ea jucând un rol deosebit la geneza şi difu
ziunea metalurgiei aramei în Transilvania. 

Cea mai importantă problemă pentru arheologi, pentru cronoligia neoliticului târziu 
şi eneoliticului, este precizarea sincronismelor Petreşti - Precucuteni - Cucuteni .  În linii mari 
acestea au fost schiţate. Petreşti A este contemporan cu sfârşitul fazei Precucuteni 1, anterior 
culturii Cucuteni (PAUL 1 98 1 ,  23 1 ) . Mai sus, din precizările noastre se putea observa 
prezenţa unor descoperiri Precucuteni în mediu Petreşti. Prezenţa unor materiale Precucuteni 
1 apar şi în mediu lclod-Petreşti, sau sinteză Iclod-Petreşti, petrecută în etape post Petreşti 
AB. 

Pentru cultura Petreşti au fost precizate unele legături etno-culturale cu civil izaţiile 
din Cîmpia Română, respectiv cu cultura Gumelniţa, faza A2 (ROMAN 1 973; PAUL 1 98 1 ,  
224-225 . ,  fig. 1 8). 

Cultura Tiszapolgar 

Această civilizaţie este larg răspândită în diferite zone ale Transilvaniei. Săpături în 
zonele de est ale Transilvaniei sunt mai puţine. Descoperiri arheologice au fost efectuate în 
următoarele runcte : 

-Cristurul Secuiesc, pe un p latou, la capătul de sud al oraşului, ce duce la Băile 
Fântâna Săretă, în urma unor sondaje din 1 965 au fost descoperite două bordeie cu materiale 
din faza evaluată a culturii Tiszapolgăr (SZAKELY 1 983). 

Cultura Ariuşd 

Aşezări le culturii Ariuşd sunt situate pe promontorii (Ariuşd, Cernat, Doboşeni) sau 
pe platouri mai ridicate (Leţ, Moacşa, Olteni, Sînzieni). Cele mai multe care au fost cercetate 
aveau şanţ de apărare (SZEKELY 1 98 1 , 42). 

Descoperiri ale acestei culturi sunt în numeroase staţiuni unele aparţin unor faze, 
altele mai multor etape de evoluţie: 

Cucuteni AB: 
-Cristurul Secuiesc, într-un bordei cu materiale Tiszapolgâr tîrziu sau 

Bodrogkeresztur timpuriu a fost descoperit un fragment ceramic pictat de fază Ariuşd
Cucuteni AB sau B (SZEKELY 1 983, 33). În alt bordei s-au găsit, pe lângă materiale cera
mice, şi 3 obiecte de cupru: un ac, un nasture şi probabil o bucată de cupru nativ (SZEKELY 
1 983, 4 1 ,  m, 1 1 - 1 3) .  

-Moacşa, aşezare cu două nivele cel superior aparţinând acestei faze (SZEKELY 
1 965, 272); 

-Lisnău de aici provine un fragment de vas binoclu, descoperit în anul 1934, datat în 
faza AB (SZEKELY 1 965, 272); 

-Cucuteni B; 
-Cernatul de Sus - Dâmbul bisericii, materiale pictate cu brun pe fond alb (SZEKE-

LY 1965, 272); 
-Doboşeni, într-o groapâ a fost descoperit un fragment de vas pictat cu negru pe fond 

alb (SZEKELY 1 965, 272); 
-Leţ, materiale de fază B cu elemente Cucuteni C (SZEKELY 1 965, 272); 
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-Reci, într-o locuinţă rectangulară. au fost descoperite două vase pictate şi un topor 
de aramă, socotite Cucuteni A2 (SZEKELY 1965, 272, pl. CXX. l ); 

-Ma/naş Băi, din descoperirile veciti sunt materiale de fază B (SZEKELY 1965, 
272); 

EPOCA CUPRULUI 

Descoperiri de obiecte d.t aramă. În zonă au fost amintite diferite obiecte (unelte, 
podoabe şi aime). Unele se află în Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei. Acestea au fost 
analizate privind compoziţia în elemente rare şi calsificate. Conţinutul lor de metale este 
deosebit de interesant. 

Dintre obiectele mai importante amintnn un pumnal, un inel de sârmă şi o sulă de 
cupru de la Ariuşd, o brăţară de la Caţa, şi Wl topor-târnăcop cu două braţe în cruce. Un frag
ment de ac (probabil o sulă), un nasture şi un fragment de bară au fost descoperite la Cristurul 
Secuiesc, împreună cu materiale aparţinând fazei evoluate a culturii Tiszapolgâr. 

Prelucrarea aramei în aşezări pare a fi documentată prin descoperirea unei bare de 
cupru la Cristurul Secuiesc. Unele analize pe o asemenea piesă ar putea peimite verificarea 
provenienţei metalului, Cristurul Secuiesc nefiind departe de exploatările de cupru de la 
minelc Bălan. 

SecW"i de aramă, de tip Baniabic, au fost descoperite la Topliţa, (jud. Harghita) 
(VULPE 1 970, pl .  3 .33 ,  HA, cat. 33;  MMIT 1 86), la Sfântu Gheorghe - OrkO (SZEKELY 
1957,  p. 1 57, fig. 9. 1 ;  VULPE 1 970, pl. 42, HA, cat. 52), unde a fost descoperită o secure de 
aramă, în nivel Glina - Schneckenberg, după. materialele ceramice descoperite se pare că este 
vorba de un nivel târziu, de fază B sau C. în aceaşi staţiune a mai fost dec<lperit un mic ac de 
cupru, iar în aşezare mai este pomenit un topor-daltă cu marginile ridicate. 

Securi de tip Dumbrăvioara, dintr-o perioadă mai evoluată, au fost descoperite la 
Ojdula, Sf. Gheorghe în jud. Covasna, Jimbor în jud. Braşov. Aceste obiecte au fost folosite 
ca aime. Piesa de la Sf. Gheorghe a fost descoperită în complexele Glina-Schenckemberg 
(VULPE 1 970, p. 32). 

Securi de tip Pădureni au fost descoperite la Hărman, Hălciu în judeţul Braşov, 
Semeria, Poian, Pădureni (fost Beşeneu depozit din 1 0  secW"i), Bicfalău, Covasna (depozit 
compus din două bucăţi), Malnaş, Măgheruş, SfL'lzieni, V ârghiş, jud. Covasna (VULPE 1 970, 
pl. 42, p. 44-46). După aria de răspândire acest tip de unelte sunt o creaţie a comunităţilor din 
aceste zone. 

Securi de tip Monteoru, varianta întâi apar la Zagon iar varianta a doua la Pădureni, 
jud. Covasna. (VULPE 1 970, pl. 42, p. 46-47). 

Alt tip de securi sunt cele de tip Balşa descoperite la Arcuş (depozit din 2 piese, a 
doua de tip Pătulele ), în jud. Covasna şi o piesă la Hărman (depozit), jud. Braşov. aceste piese 
sunt frecvent întâlnite în aria culturii Wietenberg (VULPE 1 970, pl. 42, p. 52), făcând parte 
din seria topoarelor de luptă cu disc. 

Sursele de cupru . O problemă deosebită a cunoaşterii metalurgiei preistorice a fost 
slabilirea posibilelor surse de materie primă, in special cupru!. Au fost efectuate analize, prin 
activare cu neutroni (BEŞLIU - LAZAR.OVICI - OLARIU 1 992), asupra unor piese de cupru, 
provenite din săpăturile de al Ariuşd, afalte în Muzeul din Cluj, precum şi asupra unor piese 
de cupru nativ, din colecţia muzeului geologic. Clasificate împreună, după toate cele 14 ele
mente (mai jos sunt prezentate 12 ,  la care se adaugă tantal staniu cu O; unitatea de măsură este 
în PPM), s-a stabilit că cele 72 de probe au fost grupate în 5 clase finale. Piesele din secuime 
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se  grupează în trei d in  clase: 2 . 1  pumnalul de la  Ariuşd; 1 . 1  acul de la  Ariuşd (L40), cu o 
piesă rafinată şi turnată în furnal, provenită din mina de la Bi:\lan (L45); clasa 1 .2 două probe 

din mina de la Bălan 1 .2 .  

Local. Au As Sb Se Hg Cr Ag Ni Sn Fe Zn Co Pr. 
2 . 1  
i\riuşd 0.9 15300 1 2  1 2.4 44 o 6230 9 1 ,99 o 850 68 o L4 1 
1 . 1  

Ariuşd 00 2,5 8 1 7.9 8,5 o 4,82 \73 8,03 690 39 2.7 L40 
Bal fur 3,5 1 7 0  6 3  o 40 o 170 o o o o o L47 
J . 2 
Bălan 0,8 55 1 0  o 808 o o o o o o o L45 
Bălan 0.5 20 5,9 o 1 000 o 20 o o o o o L46 

Aceste clasificari ar indica drept sursâ, pentru acul de la Ariuşd, mina Bălan iar pen-
tru pumnal, prin conţinutul si:\u ridicat de arsen, presupune o tehnologie deosebită, piesa 
intrând �n categoria cuprului arsenic. Aceste clase sunt mai largi, cuprinzând toate cele 72 de 
piese şi surse analizate. 
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FROM THE ANCIENT PALEOLITHIC HISTORY OF THE EASTERN CARPATHIANS 
(Summary) 

The paper anlyses the prehistoric ages from the Eastern Carpathians area The paleolithic age 
is represented by the traces of specialized communities in cave bear hunting, belonging to the quartz 

paleolitic age during superior pleistocene age, a period of cold climate, with discoveries at Dârţu
Ceahlău. Musterien discoveries are at Cheia Cave from Râşnov. After a period of warrning (Ohaba B) 
there begins a period of cool ing (the glaciar phase and a tardi-glaciar). 

Musterien discoveries are to be found in Cheia Ca ve from Râşnov. On top of this layer there 
are the traces of aurignacien discoveries, identified since 1 9 1  O, connected with the aurignacian from 
Willendorf (Austria). 

In Ceahlău Basic, there are also to be found aurignacien discoveries at Dârţu pointing out ele
ments of musterial tradition the caves from Mereşti. 

The epipaleolithic age, following the paleolithicage, in holocene, a geological age in which 
we are today in the Eastern Carpathian Area at Dârţu-Ceahlău, Bistricioara, Cremenea from Sita 
Buzăului is a period of warming (Ohaba B), dated back to 25.000. Discoveries are to be found at Cheia 
Râşnov, Sita Buzăului, Leţ, Bardaşu, Scaune-Bicaz, Dârţu-Ceahlău, Bistricioara (23 .500 .._ 4450: -2850 
BC) and Rîşnov-Gaura Cheii (27.750+1 700; BC). 

Traces of the gravettien civil ization are signalled in the Eastern Carpathian Arca at 
Bistricioara (dated 30.000 and 1 5 .000 B.C.) with specific tools, the points La Grave/te the razors (bord 
abattu), grators on razors, on points of razor burines, diedral on razors etc. 

Swiderian, an epipaleolithic culture, apread in Poland and Ukraine has also traces in Ceahlău 
at Scaune and Bardosu at 1 300 m high .. 

Tardenoisiane is a mesosoical civilization or epipaleolithic one, largely spread in Slovacia, 
Hungary, Jugoslavia, Poland, Moldavia. Its origin in Romania is the result of two groups which pene
trate. Characteristc of this industiy is the lythic industry made up of trapeses, razors and crescents. 

The Neolithic Age. The early Neolithic Age 

Js the result of a migration process and larger diffusion which gave birth t'l Starcevo-Criş eul

ture. This process is defined as a neolithization process and it has lasted for about a mil lenium. 
The first step of the South-Eastern Transylvania comes up later, once the Chalcolithic from 

Balkans and Anatol ia is set. I t is markcd by the discoveries made at Leţ 1 .  Ti'.is level contains a horizon 
with ceramics painted bichromely or polychromely. 

Similar discoveries to those from Leţ have been made by Professor Zoltan Szekely, at Sf. 
Gheorghe - Bedehaza, Turia Cernat etc. In the materials from Cernat, the ceramics is made especially 
with sand, sand and chaffs, chaffs and ooze. At Turla, the decrating motifs are those characteristic of 
the advanced step of Starcevo-Criş eul ture. We also notice the prcsence of some canels on the shoulder 
(fig. 3 .7, 1 0), a characteristic element for passing from phase SC IIIB to pha�e SC IV A. 

The Linear ceramics with musical notes Middle Neolithic 

In Transylvania such discoveries appear in the Southem arca (at Rupea), Bancu, Hărman), 
central at Cipău, Moreşti, Turdaş. The burial ritual of this period inhumation in a crouched position -
Cipău. 

Up to prcsent we don' t  know the evolution ofthe tirst phase of middle neolithic from the cen
tral and superior pitof Mureş, Someşul Mare Rivers, neither-do we know anything about the middle 
neolithic in the Eastern Carpathians. 

The Late Neolithic Age. It is known by the discoveries referring to Boi an and Precucuteni eul-
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ture, civilizations which occupies the entire phase of the late neolithic age bcing contemporary with ci
vilizations from Western Transylvania. 

Boian Materials appear in thc South West of Transylvania, at Feldioara, thcy two lcvels, 
which belong Giuleşti and vidra phases. Giuleşti materials are reminded at Ariuşd, too, level V in 
cucuteni A. Precucuteni materials appcar as imports in group from Turdaş, Tăulaş, lclod and in early 
Pctreşti stations. 

Precucuteni Cu/ture. The early discoveries appear at Eresteghin, Turia, Sf. Gheorghe, 
Feldioara bclonging to phase Precucuteni I. From Precucuteni II and J l l  there appcar at Bancu, Brădut 
etc. Characteristic of the early phase is thc cerarnics with excised decor, associated with incision li nes, 
narrow incision strips dotted incisions, foldings and canels (Marincscu Bâlcu 1 974, p. 1 34). The dis
coveries from Eresteghin and Turia are extremely important because they difer from phase Precucuteni 
1 from Moldavia. The materials from South-Eastern Transylvania are of beltcr kind. Our opinion is thal 
the genesis of Precucuteni culture goes back somwhere in South-Eastern Transylvania. 

Eneolithic age. Petreşti Cu/ture appears in the South-Eastern Transylvania as materials in 
discovcries in the a.rea of the civil izations at Ciceu, Mereşti - Peştera Calului, Sânzieni, Caţa, Rupea. 

It is a very dynamic culturc, playing an important ro le at thc origin and sprcading of the met
allurgy of coppcr in Transylvania. 

Tiszapolgar Cu/ture. Is largely spread at Cristurul Secuiesc, where two pit house with matc
rials of the advanced Tiszapolgar phase ha ve been discovered. 

Ariuşd-Cucuteni Cu/ture. Thc settlements of Ariuşd culturc lic on promotories (Ariuşd, 
Ccrnatu de Sus, Doboşani) or on higher plateaus (Leţ, Moacşa, Olteni, Sâzieni). lts division across peri
ods is the one used for Cucuteni cui ture. Cucuteni A2 are discoveries at Reci .  Discoveries of Cucuteni 
AB or B kind appear at Cristuru Secuiesc, in a pit house with late Tiszapolg!lr materials: a bottom and 
perhaps a piece of native copper. from phase AB we have discoveries at Moacşa, Lisnău. From phase 
B they are at Cernatul de Sus, Doboşani (with Cucutcni C elements) Malnaş Băi. 

The eneolithic age is marked by a special development of the metallurgy of copper. 
Transylvania and Banat areas are extremely rich in sources and discoveries of copper objects, especial
ly native coppcr from the Eastern Carpathian area and Apuseni Mountains, preferred in the metallurgy 
of copper. The recent test on somc objects and deposits from Transylvania and Europe showcd 
undoubtly the local belonging" transylvanian one of the majority of massivc copper axes. Two of the 
sources detached themsclves definitely thet from Apuseni, Băiţa and Criscior and that from the Eastern 
carpathians, Bălan area. 

The analysis of some copper objccts from the National History Muscum of Transylvania, by 
its composition of rare elements: a dagger, a ring and a copper owe. rrom Ariuşd, a bracelet from Caţa, 
and an axe-hatcned with its arms in cross shape allow the establishing of direct correlations with some 
sources from Eastern Carpthians. 

Copper axes of Baniabic kind have been discovcred at Topl i ţa, at Sfântu Gheorghe - Orko, a 
copper axe in Glina lcvel-Scneckenberg, ofphase 8 or C, Dumbrăvicioara type axes are to be found at 
Ojdula, Sf. Gheorghe, J imbor. Pădureni type axes were discovered at 1-Iărman, Hălciu Simeria, Poian, 
Pădureni (The former Bcşeneu a deposit of 10 axes), Bicfalău, Covasna (depasit made up of two 
pieces), Mal naş Măgheruş, Sânzieni, Vârghiş, a creation ofthe communities ofthe area. Montcoru type 
axes, first variety appear at Zagon and the second variety at Pădureni. Balşa type axcs discovered at 
Arcuş (depasit of two pieccs, the second of Pătulele type), Hărman (depasit), pieces frequenly met in 
the area of Wiettcnberg eul ture. 

Sources of copper. The tests macte by activat ing with neuthrons on such objects, as those from 
Ariuşd and on somc sources of native copper have been grouped in 5 final classes: 2. 1 .  the dagger from 
Ariuşd; 1. 1 .  the needle from Ariuşd (L40), with a rafined piece and cast in furnace, coming from Bi'llan 
mine (L45), class 1 .2 .  two samples from Bălan mine. These classifications would point to the source for 
the needle from Ariuşd, Bălan mine. ror the dagger, by its heightened composition in arsenic it sup
poses a special technology, therefore the piece belongs to the technology of arsenic copper. 
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2. 

Fig. 1 .  Gura Baciului, cultura Stareevo-Criş, faza II-a; 1, 3 ceramică ca.rtelată; restul orna
mente şi incizii lustruite 
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Fig. 2. Cemat, din săpăturile lui Zoltan Szekely, cultura Starcevo-Criş, faza IVA-JVB. 
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Fig. 3 .  Turia, din sapaturile lui Zoltan Szekely, cultura Starcevo-Criş, f02a lll 8 - IVA. 
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Fig. 4. !meni, din sapăturile lui Zoltan Szekely, cultura Starcevo-Criş, 1, 3, 8 faza lJIB; 2, 
4-5, 8 faza IVA, restul faza IliE-IVA.  

45 

www.cimec.ro / www.mncr.ro



46 GHEORGHE LAZAROY!Cl 

_ _ _  , 
-r? 1 1 1 

iJ 

Fig. 5 .  Moldova Veche, săpături Gh. Lazarovici - Marian Gumă, materiale inedite, cultura 
Starcevo-Criş, faza IVA .  
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Fig. 6. Moldova Veche, săpături Gh_ Lazarovici - Marian Guma, materiale inedite, cultura 
Starcevo-Criş, faza IVA: 5, /0, 1 6  sinteză Starcevo- Vinca A =  'Starcevo IV' ; 9 import Vinea 
A2; 11-12 elemente Dudeşti; 2-3 elemente karanoviene sau policrome. 
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Fig. 7. Zăuan, cultura Starcevo - Criş, faza IIIBIIVA (după Gh. Lazarovici şi Eva Lak6) 
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Fig. 8 Ţaga, cultura Starcevo - Criş, faza JllBIIVA , (după Zoia Maxim). 
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PROTOTRACII ÎN CARP A ŢII RĂSĂRITENI 

Zoia Maxim 

Culoarul Oltului de la Izvor şi până la unirea cu Râul Negru face legătura dintre 
Carpaţii sudici şi nordul Transilvaniei. Din acest culoar se desprind drumuri spre est care tra
versează Munţii Orientali de peste 1 500 m altitudine, prin pasurile Oituz, Uz, Ghimeş, Ditrău 
şi Bicaz, ajungîndu-se în Moldova; spre vest peste Munţii Gurghiului şi Baraolt, 
ajungîndu-se în centrul Transilvaniei . Acest culoar a fost străbătut în lung şi în lat încă din 
cele mai vechi timpuri. 

Zona a fost foarte importantă din punct de vedere economic, având un rol negus
toresc (sugerat de existenţa aşezărilor fortificate în punctele cheie de trecere, probabil cu 
puncte de "vamă") şi productiv. Aici se întîlnesc Munţii Vulcanici cu Munţii de Încreţire, care 
au scos la suprafaţă numeroase zăcăminte ce au fost exploatate şi comercializate încă din 
vechime. Astfel, silexurile şi alte specii de silicolite, necesare pentru confecţionarea uneltelor 
şi armelor, apar la Atia, Cîrţa, Luela, Orăşeni, Zetea, Cristuru Secuiesc şi Bălan. Apele mi
nerale, ce izbucnesc în izvoare bogate, au fost cunoscute, după cum atestă prezenţa a 
numeroase aşezări în apropierea lor la Miercurea Ciuc - Jigodin, Malnaş Băi, Harghita Băi, 
Sîncrăieni, etc. 

Cele mai importante resurse sunt reprezentate de sare şi cupru, care abundă în 
această regiune. Dacă în neolitic şi eneolitic aşezările şi urmele lăsate de locuitori sunt puţine, 
acestea cunosc o adevărată explozie demografică în epoca bronzului când sarea (necesară 
pentru creşterea animalelor) şi cupru! erau foarte căutate, putându-se vorbi, fără să exagerâm, 
chiar de "drumul cuprului şi al sări1". Numeroasele obiecte din cupru (eneolitic), din bronz 
şi tiparele (Leliceni, Suta-Miercurea Ciuc şi Ciucsîngeorgiu) demonstrează, fără tăgadă, 
exploatarea cuprului de la Bălan. Metalurgia bronzului va atinge apogeul la sfârşitul culturii 
Wietenberg şi începutul Hallstatt-ului. 

Cultura Coţofeni (în cronologie absolută se plasează în a doua jumătate a mileniu
lui III î. Ch.) - legată de fenomenele complexe şi îndelungate ale procesului de indo-euro
penizare - este cunoscută prin aşezările timpurii de la Eliseni, Leliceni , Miercurea Ciuc, 
Păuleni, Călugăreni şi Mereşti . Numeroase materiale ceramice, în general nepublicate, provin 
din alte 34 de aşezări aparţinând acestei culturi, fără a se putea încă preciza faza de evoluţie. 
(Materialele sunt în diferite muzee şi necesită un studiu aparte). 

Locuirile sunt pe înălţimi dominante, atât prin altitudine cât şi prin poziţia strategică 
a formei de relief (terasă, promontoriu, bot de deal), cum sunt cele de la Leliceni, Odorhei, 
Mihăileni etc. Au fost locuite şi peşterile uscate din Cheile Vîrghişului. Poziţia strategică a 
locuirilor Coţofeni a determinat aşezarea pe acelaşi loc şi a comunităţilor din perioadele ulte
rioare care, în multe cazuri, au amenajat terenul . Din această cauză, straturile Coţofeni şi 
chiar cele din epoca bronzului, au fost deranjate, neputându-se cerceta decât foarte rar, 
locuinţele acestor epoci. Din puţinele infonnaţii pe care le deţinem, se cunosc două tipuri de 
locuinţe: bordeie şi locuinţe de suprafaţă de fonnă rectangulară, foarte probabil, cu structură 
din lemn ca şi sălaşele care se văd şi astăzi în zonă. 

Cultura materiala este ilustrată prin ceramic!l. frumos ornamentată cu incizii, impre
siuni şi decoruri aplicate. Vasele au culori deschise (cafenii, cărămizii) sau brune şi negre (Pl. 
1). Ceramica, brună sau neagră este deseori incrustată cu alb în motivele incizate, alcătuind 
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cu fondul lustruit al vasului un ornament excepţional (Mereşti - Peştera Calului, pl. l/7). Au 
fost descoperite străchini, oale, ceşti, ulcioare şi castroane de diferite tipuri. Utilajul litic con
stă, mai ales, din topoare confecţionate din trahit şi gabrouri (roci locale) şi unelte cioplite din 
s ilex local. Dintre podoabe trebuie să amintim mărgele din lut. Un picior de idol antropomorf 
provine de la Sîncrăieni (amintim aici faptul că sunt cunoscuţi puţini idoli în aria de 
răspândire a culturii Coţofeni). 

Comunităţile Coţofeni au practicat două tipuri de ritualuri funerare, după cum su
gerează descoperirile arheologice. Primul ritual se leagă de înhumarea chircită în morminte 
plane (Reci-trei morminte). Mormintele tumulare (aparţin celui de al doilea tip), unele cu 
manta de piatră, pot avea începutul la sfârşitul culturii Coţofeni şi să continue în epoca 
bronzului - cum este cazul celor din Munţii Apuseni. De o parte şi de alta a culoarului Oltului 
se află tumuli la : Orăşeni, Ocland, Lueta, Cuşmad, Crăciunel, Păuleni, Mereşti (?), Turdeni, 
Şoimuşu Mic, Peteni, Sf. Gheorghe etc. 

În etapele finale ale culturii Coţofeni, apar elemente noi care vor da coloratură locală 
începutului epocii bronzului . Aceste schimbări se află sub semnul fenomenelor defmite de 
P. Roman ca Folteşti I I-III, amfore sferice, Cernavodă I I ,  Ezerovo şi Ezero. Culoarul Olt
Mureş va cunoaşte elementele culturii Schneckenberg (cu aspect Zăbala uneori) la Ocland, 
Sîncrăieni, Dealu, Sf. Gheorghe, Jigodin, Mugeni, Păuleni şi Sîntimbru. Materialele cercetate 
provin, în general, din aşezări cu mai multe niveluri ce aparţin epocii bronzului, mai ales cul
turii Wietenberg. Sunt cunoscute şi câteva morminte din această perioadă la Turia, Araci, 
Sînzieni şi Moacşa - Eresteghin. 

Din acelaşi fenomen a rezultat un alt aspect cultural (grup sau cultură) denumit 
Jigodin, care după unii autori este o variantă locală a culturii Schneckenberg. Această cultură 
se caracterizează prin vase decorate, cu incizii, brâu crestat sau alveolat şi rar barbotină. 

Înainte de cultura Wietenberg se cunoaşte un alt aspect local denumit de autorii 
descoperirilor, cultura Ciomortan. Aceastâ cultură este înrudită cu civil izaţi ile 
Schneckemberg, Monteoru şi Costişa şi are un rol important în dezvoltarea culturii 
Wietenberg pe aceste meleaguri. Aceste grupuri şi aspecte culturale din perioada de sfârşit a 
culturii Coţofeni şi de început a epocii bronzului, dau coloratură locală culturii Wietenberg 
care se va dezvolta aici din faza a II-a la Dealu, Miercurea Ciuc, Păuleni şi Racu, păstrân
du-şi aspectul local mai ales în olărit - pasta, forma şi ornamentul vaselor diferă puţin de cele 
din alte zone ale Transilvaniei. Aspectul local se menţine câteva etape (Mereşti, Porumbenii 
Mici). În linii mari se menţine evoluţia generală a epocii bronzului din Transilvania, cu toate 
că sunt deosebiri date, credem noi, de fondul anterior (cultura Ariuşd) şi de contactele prile
juite de acest culoar comercial, astfel încât, aici, se produc cele mai relevante interferenţe cul
turale dintre regiuni şi culturi (Transilvania, Moldova şi Muntenia). 

Cînd se produc marile omogenizări etno-culturale petrecute în timpul marilor civi
lizaţii Coţofeni, Wietenberg şi Noua, culoarul Mureş-Olt-Râul Negru este intens folosit şi 
populat, fiind ca o coloană vertebralA a "sintezelor culturale". Rolul important al zonei este 
dat de aspectul economic şi strategic. 

Zăcămintele se sare, bogate şi aflate la suprafaţă în stare solidă şi lichidă, au fost 
exploatate din antichitate, sarea a constituit o marfă schimbată pe cereale (precizăm că în 
Moldova sarea a fost comercializată încă din neoliticul timpuriu). Prototracii  din regiunea 
Carpaţilor Răsăriteni au transportat sarea spre B istriţa, Făgăraş şi Braşov, poate mai departe. 
Urmele arheologice indică folosirea pasului Uz şi a zăcămintelor de la lacobeni. 

Depozitcle de bronzuri şi aşezările descoperite ne semnalează utilizarea unui drum 
ce leagă zona Făgăraş - Baraolt de depresiunea Ciuc prin pasul Vlăhiţa şi Sicaş (Homorodu 
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Mare şi  Mic). Pe acest traseu putem aminti resursele şi poate exploatarea sării la Lueta 
(Fîntîni şi puţuri) şi Sînpaul. 

Trecerea din Bazinul h idrografic al Tîrnavei Mici se face uşor prin Corund (unde s
a descoperit la începutul secolului, un frumos depozit de bronzuri - pl. IV - datat în Bronz D 
- Hallstatt A) şi se ajunge la Praid, unde sunt urme de exploatare a sării din epoca romană, 
posibil şi în preistorie. 

Alături de importanţa zăcămintelor de sare stă şi exploatarea cuprului din zona 
Bălan. Analizele fizico-chimice, efectuate pe obiecte şi resurse (zăcământ), au relevat 
folosirea cuprului de la Bălan. Piesele obţinute prin batere sau prin turnare (ateliere la 
Leliceni, Ciucsîngeorgiu, Miercurea Ciuc) au luat deseori drumul exportului ("drumul cupru
lui") spre Moldova, Muntenia şi chiar spre centrul Transilvaniei. 

Cercetările de până acum au identificat existenţa a cea 45 de locuiri Coţofeni şi cea 
1 1 3  din epoca Bronzului, menţinându-se cam 32 de aşezări pe fiecare etapă cronologică. 
Acestea, împreună cu urmele paleolitice şi neolitice, constituie tabloul general al evoluţiei 
istorice a populaţiei autohtone, marcate de relaţiile ei cu comunităţile învecinate. 

Deşi zona pusă în discuţie este, in general, muntoasă, nefiind propice, decât pe văi, 
cultivării cerealelor, a fost populată, neîntrerupt în toate timpurile, locuitorii ocupându-se de 
creşterea animalelor, vânătoarea, culesul fructelor de pădure, exploatarea şi comercializarea 
lemnului, a sării, a cuprului, a roci lor (andezit, calcar, si l icolite, ş isturi etc.) şi, poate, a apelor 
minerale cu efecte curative. Aceste produse puteau fi uşor schimbate pe cereale etc. 

Comunităţile din această regiune au ştiut în toate timpurile să folosească în mod 
practic mediul înconjurător, integrându-se perfect în ecosistem, ceea ce a permis surprinderea 
arheologică a continuităţii neîntrerupte pe aceste meleaguri, începând din paleolitic. 
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LISTA LOCALITĂŢILOR CU DESCOPERIRI DIN PERIOADA TRACILOR TIMPURII 

1 .  Aita de Mijloc, corn. Aita Mare, j. CV (Coţofeni + Bronz). 
2. Albiş, corn. Cemat, j. CV. 
3 .  Alungeni, corn. Turia, j .  CV. 
4. Aluniş, corn. Mugeni, j. HR. 
5 .  Angheluş, corn. GhidfaUtu, j .  CV (Coţofeni). 
6. Aninoasa, corn. Reci, j. CV (Coţofeni). 
7.  Araci ,  corn. Vîlcele, j .  CV (Coţofeni+Bronz). 
8. Arcuş, corn. Valea Crişului, j. CV. 
9. Ariuşd, corn. Vîlcele, j .  CV. 
10 .  Arrnăşeni, corn. Ciucsîngeorgiu, j .  HR (Coţofeni+Bronz). 
I l . Atia, corn. Corund, j. HR. 
12 .  Atid, corn. j. HR (Coţofeni). 
1 3 .  Avrărneşti, corn. j. HR. 
14 .  Bancu, corn. Ciucsîngeorgiu, j.  HR (Coţofeni). 
1 5 .  Baraolt, oraş, j. CV. 
16 .  Bălăn, oraş, j .  HR. 
1 7. Belin, corn., j .  CV. 
1 8 .  Beteşti, corn. Mugeni, j .  HR. 
19 .  Biborţeni, or. llaraolt, j. CV. 
20. Bixad, corn. Malnaş, j .  CV (Coţofeni+Bronz). 
2 1 .  Bodoc, corn.,  j. CV (Coţofeni). 
22. Boroşneu Mare, corn., j .  CV. 
23 . Boroşneu Mic, corn. Boroşneu Mare, j .  CV (Coţofeni+Bronz). 
24. Brădeşti, or. Odorheiu Secuiesc, j. HR. 
25.  Brăduţ, corn., j .  CV (vezi Tălişoara), turnuli. 
26. Breţcu, corn., j .  CV (Coţofeni+Bronz). 
27. Catalina, corn., j. CV. 
28. Caşinu Mic, corn. Sînzieni, j. CV. 
29. Caşinu Nou, corn. Plăieşeni de Jos, j. HR (Coţofeni+Bronz). 
30. Cădaciu, Atid, corn. Corund, j. HR. 
3 1 .  Călugăreni, corn. Mărtiniş, j. HR (Coţofeni). 
32.  Căpeni, or. Baraolt, j .  CV. 
33 .  Căpîlniţa, corn., j .  HR (Coţofeni). 
34. Câlnic, corn. Valea Crişului, j .  CV. 
35.  Ceheţel, corn. Sirnorreşti, j .  HR. 
36. Cernat, corn., j. CV (Coţofeni).37. Cetăţuia, corn., Sinsirnion, j .  HR. 
38. Chedia Mică, corn., Sirnoneşti, j. HR. 
39. Chichiş, corn.,  j. CV. 
40. Chileni, corn. Suseni, j .  HR (tumuli). 
4 1 .  Chilieni, or. Sf. Gheorghe, j. CV (turnuli) 
42. Chinuşu, corn. Mărtiniş, j .  HR (Coţofcni). 
43 . Cireşeni ,  corn. Feliceni, or. Odorheiu Secuiesc, j. HR. 
44. Ciuboteni, or. Miercurea Ciuc, j. HR. 
45. Ciucani, corn. Sînmartin, j. HR. 
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46 .  Ciucslngeorgiu, corn., j. HR (Coţofeni+Bronz). 
47. Cîrţa, corn., j. HR. 
48. Comolău, corn.,  Reci, j. CV (Coţofeni). 
49. Corund, corn., j. HR. 
50. Coşeni, or. Sf. Gheorghe, j .  CV. 
5 1 .  Covasna, oraş, j. CV. 
52. Cozmeni, corn. Sînmartin, j. HR. 
53 .  Crăciunel, corn. Ocland, j. HR (Bronz+tumuli). 
54. Cristuru Secuiesc, oraş, j. HR. 
55 .  Cuşmed, corn. Atid, j. HR (tumuli). 
56. Dalnic, corn. Moacşa. CV (Coţofeni). 
57. Dealu, corn., j .  HR. 
58. Dejuţiu, corn. Mugeni, j. HR. 
59. Delniţa, corn. Păuleni, or. Miercurea Ciuc, j .  HR 
60. Ditrău, corn., j .  HR (turnuli  ?). 
6 1 .  Dobolii  de Jos, corn. l lieni, j .  CV. 
62. Doboşeni, corn. Brăduţ, j .  CV. 
63 .  Eliseni, corn. Secuieni, j .  HR (Coţofeni + Bronz). 
64. Eresteghin, corn. Moacşa, j. CV (turnuli). 
65. Fi tia, corn. Brăduţ, j. CV (Coţofeni). 
66. Filiaş, or. Cristuru Secuiesc, j. HR. 
67. Fotoş, corn. Ghidfalău, j. CV (Coţofeni). 
68. Ghelinţa, corn., j. CV. 
69. Gheorgheni, oraş, j. HR. 
70. Ghidfalău, corn., j. CV. 
7 1 .  Ghipeş, corn. Mărtiniş, j. HR. 
72. Harale, corn. Ghelinţa, j. CV (Coţofeni). 
73.  Harghita Băi, or. M iercurea Ciuc, j. HR. 
74. Hăghig, corn. ,  j. CV. 
75.  Hătuica, corn. Catalina, j. CV. 
76. Herculian, corn. Băţeni, j. CV (Coţofeni). 
77. [meni, corn. Catalina, j. CV. 
78. [neu, corn. Cîrţa, j. HR. 
79. Inlăceni, corn. Atid, j .  HR. 
80. Iacobeni, corn ., j .  1-IR. 
8 1 .  Întorsura Buzău lui, oraş, j .  CV. 
82. J igodin, or. Miercurea Ciuc, j. HR. 
83. Joseni, corn., j. HR. 
84. Lăzarea, corn ., j. HR (turnuli). 
85. Leliceni, corn. Sîncrăieni, j. HR (Coţofeni+Bronz). 
86. Leţ, corn. Boroşneu Mare, j. CV. 
87. Lisnău, corn., j .  CV (Coţofeni+Bronz). 
88. Lueta, corn., j. HR (tumuli). 
89. Lunea de Jos, corn., j .  HR. 
90. Lunga, or. Tîrgu Secuiesc, j. CV. 
9 1 .  Lupeni, corn ., j .  H R  (?). 
92. Lutiţa, corn. Mugeni, j .  HR. 
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93 . Lutoasa, corn. Lernnia, j .  CV. 
94. Malnaş Băi, corn. Malnaş, j .  CV (Coţofeni+Bronz). 
95.  Mădăraş, corn. Dăneşti, j. HR. 
96. Măgheruş, corn. Ozun, j. CV. 
97. Mărcuşa, corn., Cernat, j .  CV. 
98. MărtAnuş, corn. Breţcu; j. CV. 
99. Mărtineni, corn. catalin, j .  CV. 
1 00 .  Mărtiniş, corn., j .  HR (Coţofeni). 
1 O 1 .  Mereşti, corn., j. HR (Coţofeni+Bronz+twnuli). 
103 .  Micfalău, corn. Malnaş, j .  CV (Coţofeni). 
1 04.  Miercurea Ciuc, oraş, j. HR (Coţofeni+Bronz). 
1 05 .  Mihăileni, corn.,  j. HR. 
1 06. Moacşa, corn., j. CV. 
1 07. Mugeni, corn., j. HR (Coţofeni+Bronz). 
1 08 .  Mujna, corn. Dîrjiu, j. HR. 
1 09. Nicoleni, corn. Simoneşti, j .  HR. 
1 1  O. Ocland, corn., j. HR (turnuli+Bronz). 
I I I . Odorheiu Secuiesc, oraş, j .  HR (Coţofeni+Bronz). 
1 1 2 .  Oituz, corn. Breţcu, j. CV. 
1 1 3 .  Ojdula, corn., j .  CV. 
1 1 4.  Orăşeni, corn. Mărtiniş, j .  HR (turnuli). 
1 1 5 .  Ozun, corn., j. CV (Coţofeni). 
1 1 6.  Pădureni (Beşeneu), corn. Moacşa, j. CV (Coţofeni+Bronz+tumuli). 

1 17 .  Păuleni, or. Miercurea Ciuc, j. 1-IR. (Coţofeni+Bronz+turnuli). 
1 1 8. Peteni, corn. Zăbala, j. CV. 
1 1 9.  Petreni, corn. Mărtiniş, j .  HR (turnuli). 
1 20 .  Petriceni, corn. Sînzieni, j. CV (Coţofeni+Bronz). 
1 2 1 .  Plăieşii de Jos, corn., j. HR.. 
1 22 .  Poian, corn., j .  CV. 
123 .  Porurnbenii Mici, corn. Mugeni, j .  HR (Bronz+tumuli). 
124. Praid, corn., j .  HR. (Coţofeni + Bronz). 
125 .  Racoşu de Sus, or. Baraolt, j. CV (Coţofeni). 
1 26 .  Racu, corn. Siculeni, j .  HR. 
1 27 .  Reci, corn., j .  CV (Coţofeni). 
128 .  Rugăneşti, corn. Sirnoneşti, j. HR.. 
1 29. Saci o va, corn. Reci, j. CV (Coţofeni + Bronz). 
1 30. Satu Mare, corn. Brădeşti, or. Odorheiu Secuiesc, j. HR.. 
1 3 1 .  Sfintu Gheorghe, oraş, j. CV (Coţofeni + Bronz). 

132 .  Sîncrăieni, corn., j. HR. 
1 33 .  Sînrnartin, corn., j .  HR (Coţofeni). 
1 34. Sînpaul, corn. Mărtiniş, j. HR. 
1 3 5 .  Sînsirnion, corn., j. HR. 
1 36. Sîntirnbru, corn. Sîncrăieni, j. HR. 
1 37. Sîntionlunca, corn. Ozun, j. CV. 
1 38. Sînzieni, corn., j .  CV (Coţofeni + Bronz). 

1 39. Surcea, corn. Brateş, j. CV. 
1 40. Şicasău, corn. Zetea, j. HR. 
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1 4 1 .  Şiclod, corn. Atid, j. HR (Coţofeni). 
1 42 .  Şimoneşti, corn., j. HR. 
143 .  Şoirneni, or. Miercurea Ciuc, j. HR. 
1 44. Şoirnuşu Mic, corn. Săcel, j. HR (tumuli ?). 
1 45 .  Şurnuleu, or. Miercurea Ciuc, j. HR. 
1 46. Tamaşfalău, corn. Zăbala, j. CV. 
1 47. Tlllişoara, corn. Brâduţ, j .  Cv (tumuli). 
1 48 .  Teleac, corn. Feliceni, or. Odorheiu Secuiesc, j. CV (Coţofeni) 
1 49. Telechia, corn. Brateş, j. CV (Coţofeni). 
1 50. Tîrgu Secuiesc, oraş, j. CV. 
1 5 1 .  Torneşti, corn. Cîrţa, j .  HR. 
1 52.  Topliţa, oraş, HR. 
1 53 .  Turdeni, corn. Şirnoneşti, j. HR (tumuli). 
1 54. Turia, corn., j .  CV. 
1 55 .  Tuşnad, oraş, j .  HR. 
1 56 .  Ţufalău, corn. Boroşneu Mare, j. CV. 
1 57. Ulcani, corn. Dealu, j. HR. 
158 .  Ulieş, corn., j .  HR (Coţofeni ?). 
1 59. Valea Crişului, corn., j. CV (Coţofeni). 
1 60. Valea Rotundă, corn. Dealu, j .  HR. 
1 6 1 .  Văcăreşti, corn. Mihi1ileni, j .  HR (Coţofeni + Bronz). 
1 62. Văleni, corn. Feliceni, or. Odorheiu Secuiesc, j. HR. 
1 63 .  Vilcele, corn., j. CV (Coţofeni). 
1 64. Vîrghiş, corn., j. CV (Coţofeni). 
1 65 .  Zagon, corn., j. CV. 
1 66. Zăbala, corn., j .  CV. 
1 67. Zetea, corn., j .  HR (Coţofeni). 
1 68 .  Zoltan, corn. Ghidfalău, j. CV (Coţofeni + Bronz). 
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THE PROTOTRACIANS IN THE EASTERN CARPATHIA�S 
(Summary) 

The Olt passage from its spring up to its union with Negru River connects the Southern 
Carpathians with Northern Transylvania. Out of this passage manny paths come up; to the East, those 
which cross The Oriental Carpathians of 4500 m high, through Oituz, Uz, Ghimeş, Ditrău and Bicaz 
passages; getting to Moldavia to the west, over Gurghiu and Baraolt Mountins, getting into the centre 
of Transylvania. This passage has been walked up and down since the ancient times. 

The area was very important from an economic point of view, having a basic commercial ro le 
(suggested by the existence ofthe fortresses lying in the key passage points, probably the so called "cus
tom'· points) and from a productive point of view. Here the Volcanos meet the Waving Mountains, 
which have brought to light many deposits expoited and commercialized since ancient times. Thus, the 
silexes and other varieties of silicol ites, nccessary for the making of the tools and weapons appear at 
Atia Cîrţa, Lueta, Orăşeni, Zetea, Cristuru Secuiesc and B1!.1an. 

The mineral waters which spring richly have been known, as the existence of many settle
ments near Miercurea Ciuc, such as - Jigodin, Malnaş Băi, Harghita Băi, Sîncrăieni etc. do attest. 

The most important resources are represented by the salt and copper, which abound in the 
area. lf, in the neolithic and aeneolithic age, the settlements ad the traces left by the inhabitants are very 
(ew, they meet a true demographic explosion in the age of bronze, when the salt (necessary for the ani
mal breeding) and the copper were very looked for, as we may speak, without any exaggeration, about 
"the road of the copper and salt". Many objects of copper (eneolithic), of bronze and the printings 
(Leliceni, Suta-Miercurea Ciuc and Ciucsîngeorgiu) demonstrate, without delay, the exploitation ofthe 
copper from Bălan. The metallurgy of the bronze will get to its climax at the end of Wietnberg culture 
and the beginning of Hallstatt cui ture. 

· Coţofeni culture in absolute chronology dated in the second half of the I I I  - rd millenium, 
B.C.) connected to the complex and prolongued phenomena ofthe process of indo-europenization - is 
known by the early settlements from Eliseni, Leliceni, Miercurea Ciuc, Păuleni, Călugăreni and 
Mereşti. 

The settlements are placed on the dominant hights, both by altitudes and by the strategic posi
tion of the relief pathern (terrace, promotory, top ofthe hill). 

The material culture is illustrated by a beautiful ceramics decorated with incisions, impres
sions and applied drawings. The bowls have light colours (brownish, red brick coloured or brown and 
black drawing). The black or brown ceramics is often encrusted with white in its cut motifs, making 
together with the glazed bottom of the bowl an exceptional ornament (Mereşti - Peştera Calului, draw
ing board 1(7). Tureens, pots, cups, jugs and bows of different types have been discovered. The lithio 
equipment is especially made up of hatchets of traphitis, local rocks and the tools are curved out of 
local silex. Among the ornaments, we have to remind the clay beads. An anthropomorphic idol leg 
comes from Sâncrăicni (we remind that few idols are known in the whole arca of spreading of Coţofeni 
culture). 

Coţofeni communities have practised two types of burial rituals, as the archeological disco
veries suggested. The first ritual is connected with the inhumation of the plane graves (Reci - three 
graves). The tumular graves (belong to the second type), some ofthem having a stone casing, may begin 
at the end of qofcni cui ture and continue in the age of bronze, such is the case of those from Apuseni 
Mountains. 

Along Olt alley there are tumuli at Orăşeni, Ocland, Lueta, Cuşmed, Crăciunel, Păuleni, 

Mereşti, Turdeni,Şiomuşu Mic, Petreni, Sf. Gheorghe etc. 
In the final stages of Coţofeni structure there come up new elements, which will bring a local 

col ou ring to the beginning of the bronze age. These changes are found under the sign of the phenome-
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na detined by P. Roman as Folteşti II-III, spheric amphoras, Cernavodă II, Ezerovo and Ezero. The Olt 
- Mureş alley will become familiar with the elements of Schneckenberg culture (with Zabala aspect 
sometimes) at Ocland., Sîncrăieni, Dealu, Sf. Gheorghe, Jigodin, Mugeni, Păuleni and Sîntimbru. There 
are also graves known from this period at Turia, Araci, Sînzieni and Moacşa-Erestegin. 

Another cultural aspect resulted from the same phenomenon, called Jigodin. This culture is 
characterized by undecorated bowls; theer are few bowls, having a carved strip or an alveolar one and 
very seldom barbotin. 

Before Witenberg culture, another local aspect is known, called by the authors who disco
vered it, Ciomartan culture. It is related with Schneckemberg, Monteoru and Costişa culturcs and it has 
an important ro le in the development of Wietenberg cu !ture in these areas. 

In broad lincs, the general evolution ofthe age ofbronze from Transylvania is maintained, yet 
there are differences given by the preceding found (Ariuşd culture) and hy the connection occured by 
this commercial alley therefore, the most revealing cultural interferences appear, between cultures and 
regions (Transylvania, Wallachia and Moldavia). 

The salt deposits ha ve been exploited since ancient times, thus salt has been changed for cere
als (we mcntion that in Moldavia the salt has been commercialized since the early neolithic). 

The bronze deposits and the settlements discovered tell us about the use of a road through 
Făgăraş - Baraolt - Depresiunea Ciuc, through Vlăhiţa and Sicaş alley (Homorodu Mare and Mic) - on 
this road we might remind the resources and the salt exploitation at Lueta (wells and shafts) and 
Sîn paul. 

Beside the importance of the salt deposits, the exploitation of the coppcr from Bălan arca is 
a reality. The objects obtained through the beating or ca�ting (the workshop at Leliceni, Ciucsîngeorgiu, 
Miercurea Ciuc) have often bcen exported (the road of the copper) to Moldavia, Wallachia and even to 
the center of Transylvania. 

The researches made up to now have identified the existence of almost 45 settlements of 
Coţofeni type and about 1 1 3 oncs from the Bronze, maintaining about 32 settlements on each chrono

logic phase. 
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Fig. l Prototracii din estul Transilvaniei 
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Pl .  1 .  Cultura Coţofen i 
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Pl .  2. Unelte din piatră 
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Pl . 3 .  Epoca bronzului 
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Pl. 4. Depozitul de bronzuri de la Corund Qud. Harghita) 
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CÂTEVA CONSIDERAŢII PRIVIND ORIGINEA CULTURII NOUA 

Valeriu Cavruc 

În contextul transfonnărilor profunde de ordin economic, demografic cultural şi 
spiritual ce au marcat trecerea de la bronzul mijlociu la bronzul tîrziu, pe teritoriul ce 
cuprinde aproape toată Transilvania, Moldova, j um!itatea de nord a B asarabiei şi Ucraina 
Subcarpatică, s-a constituit cultura Noua. În bronzul mij lociu acest teritoriu făcea parte din 
ariile mai multor fonnaţiuni arheologice: Wietenberg (Transi lvania), Ciomortan (Sud - Estul 
Transilvaniei), Costişa (Nord-Vestul Moldovei), Monteoru (jumătatea de sud a Moldovei şi 
nord-estul Munteniei), Komarow (Ucraina Subcarpatică şi  nordul Basarabiei), cultura eera
micii cu mai multe brâuri (CCMB) (Basarabia, cu pătrunderi în Moldova, nord-estul 
Munteniei şi Dobrogea). În cazul grupului Ciomortan precizăm că deocamdată nu excludem 
posibil itatea ca acesta să reprezinte un amalgam local între culturi le Wietenberg ş i  Costişa, 
iar în ceea ce priveşte cultura Costişa, menţionăm că aceasta nu atinge în timp începutul cul
turii Noua şi, respectiv, nu se ştie ce culturii a precedat în mod nemij locit începutul culturii 
Noua în nordul Moldovei. Este posibp ca în perioada respectivii această zonă să fi fost 
stăpânită de COMB, ea fiind "ascunsi!." în tumuli i  extrem de puţin cercetaţi. 

Deşi în cadrul culturii Noua se observă diferenţa regională (mai ales în faza sa tim
purie), faţă de diversitatea culturală a arealului sau în bronzul mij lociu, ea se prezintă ca o 
formaţiune relativ omogenă. 

În faza sa timpurie cultura Noua oferă o serie de elemente ce atestă aportul culturilor 
Carpato-dunărene (Monteoru, Costişa, Komarow, Tei, Witenberg) la formarea sa l . Totodată, 
privită în ansamblu, cultura Noua diferă în mod substanţial de toate culturile epocii bronzu
lui mijlociu din aria sa de răspândire şi din zonele limitrofe. Menţionăm, în primul rând, 
creşterea impresionant!!. a numărului de aşezări, l arga răspândire a cenuşarelor şi abundenţa 
oaselor de animale în aşezări. În ceea ce priveşte creşterea animalelor menţionăm şi faptul că, 
o data cu apariţia culturii Noua, se schimbă raportul numeric între speci i le de animale, apar 
specii noi (printre care remarcăm cămila2), se modifică rase le de animale3. 

În ce priveşte ceramica, se observă că în general ea se caracterizează prin răspândi
rea largă a vaselor grosiere, adeseori ornamentate cu brâuri în relief, prin monotonia gene
rală a ornamentării în rapoti cu epoca precedentă ş. a. În domeniul metalurgiei, o dată cu 
apariţia culturii Noua, s-au înregistrat progrese tehnologice remarcabile:  răspândirea în masă 
a bronzurilor cu cositor, fol osirea pe scară largă a tiparelor bi şi polivalve ş.a. Ca unnare, a 
crescut gradul de standardizare a tipurilor de obiecte de bronz, au apărut tipuri noi de obiecte 
(celturi, seceri, vârfuri de lance ş.a.).  Menţionăm totodată şi număml impresionant de mare a 
depozitelor de bronzuri4. Apar noi tipuri de obiecte din os: omoplaţi crestaţi, diverse tipuri 
de vârfuri de săgeţi, "seceri-tupic" ş.a.s, necunoscute până atunci în Bazinul Carpato
Dunărean. Printre elementele noi menţionăm şi plastica votivă de lut ars : figurine antropo şi 
zoomorfe, diverse globuleţe, "ouţe", "pâinişoare" ş .a. 

În ceea ce priveşte ritul şi ritualurile funerare menţionăm câteva elemente ce disting 
cultura Noua de culturile bronzului mijlociu carpato-dunărene: extrem de rar se practică 
incineraţia; deşi predomină necropolele plane, apar şi mormintele tumulare (Caşolţ6 în 
Transilvania, Burlăneşti7, Chirileni8, Pererâta9, Dumeni lO  ş.a. în Basarabia); apar morminte 
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în ciste de piatră (Burlăneşti I I ,  Moreşti 12); în aria răsăriteană (Badragii Vechi 13) o bună parte 
din morminte sunt presărate cu ocru. Inventarul funerar, raportat Ia cultura Monteoru, este 
mai sărac, iar ritualul funerar mai uniform. 

Această trecere în revistă, deloc exhaustivă, a elementelor noi, prin care cultura 
Noua se distinge de culturile epocii bronzului mijlociu din bazinul Carpato-Dunărean, atestă 
clar faptul că , în mare măsură, ea reprezintă o formaţiune străină de tradiţiile locale. În 
acelaşi timp, tocmai prin trăsăturile care o disting de culturile autohtone din bronzul mijlociu, 
cultura Noua se alătură culturilor Sabatinovka şi Coslogeni, fapt demult remarcat de spe
cialişti 14. S imilitudinea între aceste culturi este atât de mare încât în literatura de specialitate 
a fost introdus termenul de "complex cultural Sabatinovka-Coslogeni-Noua" ' s, iar recent, în 
aria culturii Noua, a fost inclus şi teritoriul de la est de Nistru 1 6, zonă socotită până acum ca 
aparţinând culturii Sabatinovka. 

Plecând de Ia aceste contatări, o bună parte din specialişti susţin că Noua s-a fmmat 
în mare măsură datorită influenţelor răsăritene, iar recent ea a fost prezentată ca aparţinând 

unei "populaţii estice înrudite cu cele din nordul Caucazului şi stepele nord-Pontice" i 7 .  În 
ceea ce priveşte, însă, zona concretă şi mediul etno-cultural din care ar fi venit aceste influ
enţe precum şi formele de desfăşurare şi caracterul acestui fenomen, părerile sunt împărţite. 
La început s-a susţinut că aceste influenţe au venit din partea culturii Srubnaia din zona 
Volga-Don 1 8, iar apoi s-a afirmat că ele au venit din partea culturii Sabatinovka din stepele 
nord-ponticc l9 .  Unii cercetători consideră că aceste influenţe au avut forma impulsurilor cul
turale2D, în timp ce alţii susţin că au avut loc deplasări în masă de populaţii de dincolo de Nipru2 1 . 

Recent, autorul acestor rânduri, a atras atenţia specialiştilor asupra faptului că 
punerea procesului de formare a culturi i  Noua pe seama influenţelor din partea culturii  
Srubnaia nu concordă cu imaginea actuală a contextului etno-cultural est-european şi nu este 
susţinută cronologic22. Premiza de fond a ipotezei în cauză precum cultura Sabatinovka ar fi 
derivat din cultura Srubnaia este demult respinsă de specialiştii în epoca bronzului din sudul 
Europei de Est23, iar în ce priveşte eventuala extindere a culturii Sabatinovka în spaţiul 
Carpato-Dunărean s-a arătat că, cel puţin în stadiul actual al cercetări i ,  nu există dovezi pre
cum această cultură s-ar fi format înaintea culturii Noua24. După părerea noastră de atunci, 
cultura Sabatinovka a derivat din CCMB, aceasta din urmă contribuind alături de culturile 
Carpato-Dunărene şi la formarea culturii Noua. Mai mult, am susţinut că CCMB a contribuit 
la constituirea culturii Noua nu numai direct dar şi prin exercitarea influenţei anterioare 
asupra culturii Monteoru. Am considerat totodată că un rol important în acest proces I-au 
jucat schimbările climaterice în sudul Europei de Est în acea perioadă25, fapt care a favmizat 
sedentarizarea populaţiilor nord-pontice, iar progresele remarcabile în metalurgia bronzului 
au contribuit la intensificarea raporturilor între Bazinul Carpato-Dunărean şi spaţiul Nord
Pontic. 

În prezent credem că, deşi cultura Sabatinovka oferă o serie de elemente ce pot fi 
interpretate ca fiind moştenite de la CCMB - ne referim în primul rând la ritul şi ritualurile 
funerare şi, eventual, la câteva forme ceram ice -, privită în ansamblu, ea totuşi, aidoma cul
turii Noua în raport cu culturile Carpato-Dunărene, reprezintă un fenomen în mare măsură 
străin tradiţiilor nord-pontice. Cultura Sabatinovka se distinge de CCMB prin caracterul său 
vădit sedentar. De remarcat că, la ora actuală, sunt cunoscute sute de aşezări Sabatinovka26, 
în contrast cu numărul extrem de redus al aşezărilor CCMB. Definitorii pentru aceasta sunt: 
practicarea în masă a agriculturii, răspândirea largi\ a cenuşarelor - atragem atenţia că acestea 
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sunt concentrate mai mult in pattea vestică a arealului său27; numărul mare de depozite de 
bronzuri şi ateliere metalurgice; o serie întreagă de noi categorii ş i  tipuri de obiecte de bronz, 
majoritatea cu cositor (celturi, seceri, pumnale ş .a.); de os (omoplaţi crestaţi, "seceri-tupic"; 
vârfuri ş i  suporturi de săgeată, psalii ş.a.); de lut (figurine zoomorfe), un şir întreg de forme 
şi tipuri ceramice (vas-sac, vas-borcan cu brâu in relief sub buză, ceaşcă cu torţi supraînălţate, 
uneori cu creastă sau buton etc.)28 . 

Din câte se poate constata, elementele noi ce apar la începutul bronzului târziu sunt 
comune pentru ambele culturi (Noua şi Sabatinovka), ceea ce ne face să ne gândim la un fac
tor comun care stă la baza uniformizării culturale a spaţiului cuprins între Marea Azov şi 
Carpaţi i  Apuseni. 

O parte din elementele noi ce caracterizează ambele cu lturi nu au analogii în bronzul 
mijlociu, nici în aria culturilor amintite, n ici in afara ei .  Din această categorie fac parte 
cenuşarele, omoplaţii crestaţi şi plastica votivă. În ce priveşte cenuşarele, fără ca să acordăm 
deocamdată prea mare importanţă acestor observaţii, menţionăm că ele sunt atestate în 
aşezarea Pufeşti atribuită culturii Monteoru, faza II a sau II b29. Pe de altâ parte, cenuşarele 
au fost descoperite şi în câteva aşezâri ale culturii Srubnaia, în aria sa vestică de răspândire, 
pe Severskii Doneţ, Rubţî, Usovo Ozero ş.a.30. Menţionăm totodată şi faptul că în aceste 
aşezări au fost atestate mai multe elemente de factură Sabatinovka, ceea ce face ca prezenţa 
cenuşarelor în cultura Srubnaia să fie percepută ca unul din efectele influenţelor vestice 
asupra acestei culturi. 

Figurinele zoo şi antropomorfe, precum şi numeroasele "pâinişoare", "ouţe", glo
buleţe, talosuri de lut ars răspândite în culturile Sabatinovka şi Noua nu au analogii in cul
turile est-europene din bronzul mijlociu. 

Prezenţa figurinelor zoomorfe, a "ouţelor" şi "pâinişoarelor" de lut, perfect 
asemănătoare celor de la GhindeştP I (Noua) ş i  Novokievk32 (Sabatinovka) la perifetia ves
tică a culturii Srubnaia33 se datorează influenţelor din partea culturi i Sabatinovka. 

Altă categorie de obiecte o reprezintă elementele de origine răsăriteană. Din această 
categorie fac parte: "seceri-tupic" şi vârfuri de s!igeată de os care, din câte se poate constata 
în stadiul actual de cunoaştere, pentru prima dat!i apar in bronzul mij lociu în teritoriul cuprins 
între Uralii de sud şi Don, respectiv in culturile Sintasta34, Aba.şevo35 şi Srubnaia de pe 
Volga36. În aceeaşi ordine de idei menţionăm şi o serie de obiecte de bronz: celturi, vârfuri 
de lance, pumnale ş.a., ale căror prototipuri apar întâi în Siberia, iar apoi în zona dintre Urat 
şi Volga37 .  Printre asemenea obiecte menţionăm şi cârligele de bronz de pescuit, exemplarul 
de la Ghidfalău38 (cultura Noua, sud-estul Transilvaniei) neavând analogii mai apropiate 
decât în cultura Sintaşta39 (bronz mij lociu, Urali i  de sud). 

Totodată, există o categorie de elemente şi particularităţi ce atestă aportul culturilor 
carpato-dunârene la formarea complexului cultural Sabatinovka - Coslogeni - Noua. Ne refe
rim în primul rând la ceramică. Este unanim recunoscut că ceştile ş i  cănile cu torţi 
supraînălţate, uneori cu creastă sau buton, sunt de tradiţie balcano-carpatic!i. În ceea ce 
priveşte, însă, ceramica grosieră, "vas-sac", vas-borcan şi oală, ornamentate cu brâul în relief, 
s-a scris că aceasta este de origine rUsăriteană4o. Nu putem fi de acord cu acest punct de 
vedere deoarece în spaţiul Carpato-Dunărean omamentarea ceramicii grosiere cu brâu are 
tradiţie profundă, fapt evocat de A. C. Florescu şi E. E. Cernîh4 1 .  În cazul ceramicii culturii 
Noua, moştenirile carpato-dunârene sunt şi mai pronunţate, mai ales în ce priveşte orna
mentarea ei. Diverse tehnici şi compoziţii ornamentale scot în evidenţă, aşa cum au constatat 
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mai mulţi cercetători , aportul culturilor Monteoru, Costişa, Komarow, Tei, Wietenberg. 
Elemente ce atestă aportul tradiţiilor olăreşti carpato-nistrene Ia formarea complex

ului ceramic al culturii Noua au fost pe larg comentate în literatura de specialitate42. La aces
tea se adaugă încă câteva observaţii legate de descoperirile de pe malul stâng al Prutului 
mijlociu. Din necropola Costeşti - Stânca Bl!.lţii provin câteva vase de tip Komarow, un vas 
de tip Monteoru-Balinteşti-Gârbovăţ şi un vas de tradiţie răsăriteană, probabil CCMB, toate 

descoperite împreună cu vasele de tip Noua43. Remarcăm şi faptul, că o bună parte din vase 
sunt lucrate dintr-o pastă conţinând ca degresant o cantitate apreciabilă de silex pisat, parti
cularitate specifică culturii Komarow. 

În aceeaşi ordine de idei menţionăm şi faptul că, dintr-un mormânt de la Dumeni 
(raionul Râşcani), au fost găsite împreună o cană cu toartă supraînălţat!t, cu creastă, de tip 
Noua şi o ceaşcă, ce, după parerea autoarei săpăturilor, cu care suntem de acord, îmbină ele
mentele Noua şi Komarow: ea are două torţi, ce depăşesc uşor nivelul gurii vasului, însoţite 
de butoni cilindrici, iar pe corp este ornamentată cu triunghiuri haşurate, ornament executat 

prin imprimarea sforii răsucite, la vârful fiecărui triunghi atlându-se cruciuliţe incizate44. 
Cercetarile din ultimii ani au furnizat, pe de o parte, date noi privind aportul cul

turilor CCMB, Monteoru şi Komarow la formarea culturii Noua iar, pe de altă parte, au adus 
o serie de elemente noi care ne obligă să ne modificăm punctul de vedere în ce priveşte rolul 
şi caracterul influenţelor răsăritene în procesul de constituire a complexului cultural 
Sabatinovka-Coslogeni-Noua. 

Astfel, cercet!l.rile în cele patru necropole din nord-vestul Basarabiei, Pererâta45, 

Burlăneşti46, Dumeni47 şi Chirileni48 au scos in evidenţă faptul că purtătorii culturii Noua, 
cel puţin în această parte a arealului său, alături de necropolele plane, datorită, probabil, obi
ceiului predecesorilor săi nemijlociţi pe acest teritoriu, CCMB, îşi înmormântau defuncţii şi 
în tumuli mai vechi, folosind în acelaşi timp şi zonele adiacente tumulilor pentru partea plană 
a necropolei. La Burlăneşti, partea vestică a necropolei plane aparţinând culturii Noua, a 
suprapus porţiunea de est a tumulului lamnaia. Menţionăm faptul că, o parte din mormintele 
acestei necropole, atât cele din mantaua tumulului cât şi cele din afara ei, sunt în cutii de 

lespezi de piatră, construcţie funerară intâlnită şi la CCMB49. Interes deosebit prezintă mor
mântui nr. 22, descoperit în imediata apropiere a tumulului. Având in vedere faptul c!l. turnu
lui a fost aplatizat, distanţa iniţială dintre turnul şi mormântul nr. 22 a fost mai mare, ceea ce 
ne permite să-I considerăm ca un mormânt extratumular, implicit el făcea parte din necropo
la culturii Noua. Acest mormint avea construcţia funerar!!. deosebită - platforma din piatră in 
centru, deasupra doi defuncţi, înconjurată de un ring de piatrlL Ceramica din acest mormînt 
aparţine CCMB. Menţionăm că în cadrul CCMB astfel de tip de construcţie funerară este, 
practic necunoscut, excepţie, aşa cum menţionează O. Leviţki şi T. Demcenko, reprezentând 

mormântul CCMB din Ostapie (Ucraina Subcarpatic!l.)so. În acelaşi timp, construcţii 

asemănătoare sunt atestate în cultura Monteoru5 1 .  Faptul c!l. acest mormânt face parte din 

necropola culturii Noua este semnificativ din cel puţin trei puncte de vedere . În primul rând 
se confirmă c!l. faza final!!. a CCMB atinge în timp începutul culturii Noua, în al doilea rând 
se atesta prezenţa elementului CCMB in cultura Noua, implicit ideea aportului acestei culturi 
la constituirea culturii Noua are un argument în plus; iar, în al treilea rând, tipul construcţiei 
funerare ne duce Ia ideea că elementul CCMB intrat în componenţa culturii Noua avea deja 
amprenta influenţei din partea culturii Monteoru. 

Am susţinut acum cîţiva ani că inceputul culturii Noua poate fi datat cu secolul XV 
î.e.n. Cercetările din ultimii ani confirmA această presupunere. Ne referim în primul rînd la 
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analiza datelor C 1 4  efectuată de A.  Laszto52 şi la noile descoperiri de obiecte de os cu orna
mentu l "miccnian", în contextele sigure Noua (Pererâta53, Crasnalcnca54), care se adaugă la 
descoperirile mai vechi (Târgu Secuiesc55, Andrieşeni56, Barboasa57, F loreni58 ş.a.) .  
Menţionăm că obiecte din această categorie sunt cunoscute şi în cadrul culturii Sabatinovka 
(Kirovskoie59 şi Voloşskoie60). Deşi, în general, ornamentul "micenian" persistă şi după 
epoca bronzului, pe obiecte de os (se pare că majoritatea din ele reprezintă piese de 
harnaşament), aproape de fiecare dată când acestea provin din contextele databile, ele se 
încadrează exclusiv în bronzul mijlociu, atât la est cât şi  la vest de arealul Sabatinovka-Noua. 
În cazul în care coborârea cronologiei culturilor Noua şi Sabatinovka va fi confirmată, 
punerea procesului de constituire a complexului Sabatinovka-Coslogeni-Noua pe seama 
influenţelor din partea culturii Srubnaia nu va putea fi acceptată. 

În ceea ce priveşte aportul culturilor epocii bronzului mij lociu din spaţiul Carpato
Dunăreano-Nistrean, în stadiul actual de cercetare, credem că în pragul bronzului târziu au 
existat câteva focare genetice locale din care a izvorât cultura Noua. Pe prim plan se situează 
sudul şi sud-vestul Moldovei, unde, în repetate rânduri, a fost confirmat statutul intermediar 
(în sensu l Monteoru-Noua) a grupului Balinteşti-Gârbovăţ. Un rol important a avut zona 
Prutului mij lociu, unde a fost surprins un aspect mixt Komarow-Costişa-CCMB, uneori cu 
elemente de tradiţie Monteoru. Specificul acestuia din urmă constă în ponderea sporită a ele
mentelor de factură .·ăsăriteană şi Komarow. Un rol cu totul deosebit 1-a jucat sud-estul 
Transilvaniei. Aici, încă din bronzul mijlociu, în mediul culturii Wietenberg apar ,monumente 
izolate aparţinând formaţiunilor arheologice extracarpatice: Ciomortan61 ,  morfologic este 
apropiat culturii Costişa: Monteoru, atât în context Ciomortan62, cât şi  sub forma monu
mentelor izolate63 , Tei64. În pragul bronzului târziu, în Ţara Bârsei şi în dreptul pasurilor 
Carpaţilor Răsăriteni65, apar monumentele de tip Noua 1, care se caracterizează prin amprente 
de tradiţie Tei,  Costişa, Wietenberg, Monteoru, uşor sesizabile. Din câte se poate constata, 
impulsurile iniţiale ce au stat la baza culturii Noua în sud-estul Transilvaniei, veneau din două 
direcţii: din sud-vestul Moldovei şi din nordul Munteniei. Ele, în scurt timp, sunt adoptate şi 
adaptate, astfel încât sud-estul Transilvaniei a preluat "ştafeta" extinderii culturii Noua spre 
vest. 

În ceea ce priveşte factorul răsăritean al procesului de uniformizare culturală din 
epoca bronzului târziu, în spaţiul Nord-Pontic şi Carpato-Dunărean, interes cu totu l 
excepţional reprezintă cercetări le din ultimii ani din sudul Rusiei: Kazahstanului de nord ş i  
Ucraina. Acestea contribuie la o mai bună înţelegere a contextului est-european î n  care s-a 
declanşat procesul de unifonnizare culturală, în tot sudul Europei de est şi  pun într-o lumină 
mai nuanţată natura şi caracterul influenţelor răsăritene asupra bazinului Carpato-Dunărean. 

În stadiul actual al cercetărilor se poate afirma că în bronzul mij lociu, Siberia de vest 
şi sudul Europei de est (până la Prut, uneori cu pătrunderi până la Carpaţii Răsăriten i, în 
Muntenia şi Dobrogea) au fost înglobate într-un sistem de formaţiuni culturale, eminamente 
păstoreşti, războinice şi, impl icit, mobile strâns legate între ele: complexul cultural 
Andronovo (Siberia de vest), complexul cultural Abaşevo (silvo-stepa între Ural şi  Don), 
complexul cultural Srubnaia (zona de silv-o-stepă şi  stepă între Ural şi  Nipru), CCMB (o for
maţiune eterogenă, periferică), răspândită între Volga şi Prut cu pătrunderi în Moldova, 
Dobrogea şi Muntenia. 

Un rol cu totul excepţional în procesul de uniformizare din zona sus menţionată, în 
bronzul mijlociu, I-au jucat câteva impulsuri culturale puternice, întâi din zona Munţilor Altai 
iar apoi din zona Uralilor de sud. 
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La începutul bronzului mijlociu (conform datelor C 1 4  necalibrate) în sec. XVII I
XVII î.e.n.66, în Munţii Altai, bogaţi în zăcăminte de minereu de cupru şi cositor, s-a 
declanşat fenomenul Seima-Turbino caracterizat prin însuşirea pe scară largă a noii 
tehnologii a metalurgiei bronzului (practicarea în masă a aliajului Cu+Sn, turnarea în tipare 
bi- şi pol ivalve, apariţia celtului, vârfului de lance turnat ş.a.) şi răspândirea acestei tehnologii 
pe spaţii enorme ale Eurasiei. Cei care au ştiut să identifice şi să valorifice zăc!l.mintele de 
cositor, metalurgi de excepţie şi eminamente războinici, extrem de dinamici, în scurt timp s
au extins spre vest, unde au ocupat zona z!l.c!l.mintelor de cupru din Munţii Urali. Obiectele 
de cupru, bronz, argint şi aur de tip Seima - Turbino, deşi puţine la num!l.r (aproximativ 500 
piese), sunt răspândite în diverse medii culturale de la Mongolia până la Finlanda şi Basarabia 
(tezaurul de la Borodino), teritoriu ce cuprinde aproximativ 3 milioane km2 ! 67. 

În strânsă legătură cu fenomenul Seima-Turbino, în apropiere de zăcămintele de co
sitor, în stepele Kazahstanului, în zona Uralilor de sud cu bogatele sale zăcăminte de cupru 
şi argint, în zona de confluenţă a trei complexe culturale: Andronovo, Abaşevo şi Srubnaia, 
apare cultura Sintaşta68. Aceasta, datorită, probabil, faptului că reprezenta una dintre cele mai 
importante verigi de leg!l.tură din sistemul c!l.ilor de răspândire a cositorului, avea un nivel de 
dezvoltare avansat şi carcter vădit războinic. Purtători i  ei au fost printre primii care au intro
dus pe scara. largă în tactica de război carul de luptă. Relevante în acest sens sunt mormintele 
cu carele de luptă şi caii cu psalii de os, plate şi cu spini de la Sintaşta69. Purtătorii acestei 
culturi, prin diverse căi, au exercitat în mod direct o puternică influenţa. asupra culturii 
Abaşevo, iar prin intermediul acesteia din urmă, sau poate, şi în mod direct, prin incursiunile 
lor în sudul Europei de est (tezaurul de la Borodino ?) asupra CCMB şi complexul Srubnaia, 
au declanşat un proces de răspândire pe spaţii mari a carului de luptă70. Cartografia psaliilor 
de tipul amintit (un atribut sigur al carelor de luptă) arată ca. ele sunt răspândite între zona 
Uralilor de sud şi cursul mijlociu al Dunării şi în sudul Greciei continentale7 1 .  Ne întrebăm 
dacă invazia hicsoşilor în Palestina şi apoi în Egipt, pe care ei I-au stăpânit între anii 1 649 şi 
1 54 1  î.e.n.72, nu cumva se afla. în legătură cu acest proces. 

Este demn de remarcat că in aceeaşi perioadă,pe acelaşi teritoriu, sunt răspândite şi 
numeroase obiecte de os, mai rar din aur, probabil piese de harnaşament cu ornamentul 
"micenian". Însă, în timp ce, pe m!lsura îndepărtării de Urali, densitatea psaliilor scade, 
numărul pieselor cu ornamentul "micenian" este în creştere. Zona lor de maxima. concentrare 
este atestată la Dunărea �ttijlocie şi în spaţiul Carpato-Dunărean 73 . Faptul că acest motiv 
ornamental adesea este prezent pe vase ceramice şi alte categorii de obiecte a culturilor din 
această zona.74, este un argument în plus în favoarea concluziei, că, aşa cum a menţionat 
N. Tasi�75, acest ornament este de origine carpato-dunâreană. În timp ce în sudul Europei de 
est până la Urali el pătrunde în urma relaţiilor dintre culturile răsăritene şi cele din Bazinul 
Carpatic, în sudul Greciei, ţinând cont de lipsa obiectelor cu ornamentul "micenian" intre 
Dunăre şi Sudul peninsulei Balcanice, el apare, probabil, datorită impulsurilor sau poate chiar 
incursiunilor dinspre răsărit. Sincronismul dintre psaliile plate cu spini şi ornamentele "mice
niene" este atestat printr-o serie întreagă de argumente. Menţionăm ca, uneori, psaliile de 
tipul în discuţie sunt împodobite cu ornamentele "miceniene"76 iar tezaurul de la Borodino, 
alături de vârfurile de lance de tip Seima - Thrbino, care în Europa de est adesea sunt g!isite 
în aceleaşi contexte în care s-au găsit psaliile, mai conţine şi acul de aur cu placa rombică cu 
o variantă a ornamentului "micenian" care, la rându-i, repetă ornamentul de pe cerarnica din 
necropola Cârna77. 

Pe măsură extinderi i spre vest a fenomenului declanşat de cultura Sintaşta în spaţiul 
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Nord-Pontic, accesul răsăritenilor Ia cositor, datorită îndepărtării de zăcămintele din Altai şi 
Kazahstan, a fost extrem de redus. Nu întâmplător, în timp ce în sudul Siberiei şi în 
Kazahstanul central, în bronzul mijlociu, marea majoritate a obiectelor de bronz conţin cosi
tor, în cantităţi optime, în zona Uralilor - numai un sfert sau o treime din obiecte conţin acest 
metal, numărul obiectelor de bronz cu cositor în zona Volga-Nipru este infim , iar în cultura 

Abaşevo lipsesc cu desăvârşire78. În condiţiile accesului extrem de redus Ia cos itor şi de sără
cie a zăcămintelor de cupru, purtătorii culturilor epocii bronzului mij lociu din sudul Europei 
de est îşi îndreptau privirile spre vest, în Bazinul Carpatic, cu numeroasele lui zăcăminte de 
cupru în care, prin inte1mediul culturii Otomani, în mod regulat patrundea, din vest, cositorul 
(vezi analiza chimică a obiectelor de bronz din depozitele Apa, Ighiel, Oradea, Pecica, 
Predeal, Sânnicolau Român 1, Şimleul Silvaniei I ,  Turda, Valea Chioarului , Vârşand, 
Borleşti, Sinaia, Maglavit, Larga, Păuliş)19. 

Este posibil, că aspiraţi ile războinicilor din stepele est-ew-opene mergeau şi mai 
departe, spre unul dintre cele mai importante noduri ale reţelei de sch imb transeuropene -
"drumul chihlimbarului" - de Ia Spissky Stvrtok80. Însă această zon� şi accesul în ea din est 
au fost în bronzul mijlociu monopolizate şi controlate de purli\turii culturii Otomani,  
recunoscuţi şi ei prin caracterul lor războinic şi  nivelul avansat de dezvoltare. Zonele aurifere, 
cuprifere şi salifere din Transilvania erau stăpânite de purtătorii culturilor Wietenberg şi  
Suciu de Sus. Aceste circumstanţe făceau accesul răsăritenilor în Europa Centrală cel puţin 
dificil. 

Prezenţa unui număr redus de psalii de car in spaţiul Carpato-Dunărean în bronzul 
mij lociu atestă,probabi l, încercările de pătrundere în zonă a unor grupuri de războin ici din 
stepele Europei de est. Dovada în plus - cataramele de os răspândite în tot sudul Europei de 
est în bronzul mij lociu, descoperite în aşezările culturii MonteoruB1 ,  toporul de tip Borodino 
şi un grup de morminte periferice deosebite în necropola Monteoru 1 a, de la Poiana82, 
mormintele tumulare din Moldova, Bărăgan şi Dobrogea83, depozitul Odăile Podari84 ş.a. 

Adoptarea şi adaptarea ornamentului "micenian" de către populaţiile răsăritene şi  
răspândirea acestei mode până la Urali a fost una din consecinţele acestor relaţii .  Scopul, în 
sine al acestor relaţii - asigurarea accesului Ia reţeaua transeuropeană de circulaţie a cos i
torului şi a altor bunuri - a fost atins de abia în bronzul târziu, odată cu apariţia culturii Noua 
în Transi lvania . Drept dovadă, faptul că tocmai în această epocă, bronzurile cu cositor s-au 

răspândit în masă în spaţiul Nord-Pontic85. 
Incursiunea noastră de mai sus în unele aspecte privind relaţiile dintre culturile est

europene, sud-est-europene şi ce le din Bazinul Carpato-Dunărean sugerează următoarele: 
întrepătrunderea elementelor de cultură est, sud-est şi  central-europene din epoca bronzului 
mijlociu au constituit una din premisele unifmmizării culturale din epoca bronzului târziu din 
sudul Europei de est şi  Bazinul Carpato-Dunărean. Constituirea complexului cultural 
Sabatinovka - Coslogeni - Noua face parte din acest proces . 

Se pare că unul din motivele de fond al acestor relaţii a fost năzuinţa populaţiilor est
europene de a-şi asigura accesul permanent la cositor, componentul necesar pentru obţinerea 
bronzurilor de calitate, deziderat de importanţă majoră în contextul realităţilor din epoca 
respectivă. Scopul a fost atins in epoca bronzului mijlociu, cultura Noua jucând în acest pro
ces rolul unei verigi principale de legătură dintre Ew-opa Centrală şi de Est. 

Elementele de origine răsăriteană în cadrul complexului cultural Sabatinovka -
Coslogeni - Noua au venit din două medi i culturale înrudite: din partea culturii S intaşta şi din 
partea· culturii Srubnaia de pe Don, toate, probabil, prin intermediul CCMB. 
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În Bazinul Carpato-Dunărean aceste elemente au suprapus culturile Monteoru, 
Costişa-Komarow, Tei şi Wietenberg, marcate deja de influenţele răsâritene, mai ales în estul 
României. 

Problema componentelor genetice locale ale culturii Coslogeni, atât timp cât epoca 
bronzului mUlociu din sud-estul României şi nord-estul Bulgariei este necunoscută, rămâne 
deschisă. 

Este posibil ca forţa dominantă al acestui conglomerat cultural (Sabatinovka -
Coslogeni - Noua) să fi constituit vârfurile sociale de origine răsăriteană, eventual, reprezen
tanţii formaţiunilor derivate din culturile S intaşta şi Srubnaia. 

Aspectele etnice ale problemei se prezintă deocamdată în felul următor: culturile 
răsăritene (Andronovo, S intaşta, Srubnaia şi CCMB), din câte se poate constata în stadiul 
actual al cercetărilor, aparţineau populaţiilor înrudite indo-iraniene. Culturile bronzului 
mijlociu carpato-dunărene erau, probabil, prototracice. Din procesul de convergenţă etno-cul
turală a rezultat cristalizarea etnosului cimerian. Având în vedere faptul că la baza acestui 
etnos au fost indo-iranienii şi prototracii, punctul de vedere, conform căruia cimerienii au fost 
traco-iranieni87, pare a fi plauzibil. 
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FEW CONSTDERATIONS CONCERNlNG THE ORIGIN OF NOUA CULTURE 
(Summary) 

The constituling of Noua cui ture is regarded in the context of fundamental changes which 
marked the tranzition from the M iddle Bronze Age to The Late Bronze Age, in Central, South-Eastern 
and Eastern Europe, too. 

At the genesis of Noua cui ture, there ha ve contributed, on the onc hand, the cultures of the 
Middle Bronze Age from the Carpatho-Danubian Basin, on the other hand, the cultural impulses corn
ing from the South of lhe Eastern Europe. 

As far as the autochtone fund is concerned the author considers thal Noua cullure has sprung 
out of thrce genetic centers, more or less related. The first onc lay in the Middle Prut area, where at the 
basis of Noua culture there used to be CCMB cultures, Komarow and the influences coming from 
Monteoru culture. 

The second genetic culture of Noua culture was to be found in the South and South Wcst of 
Moldavia. Here, against the background of Monteoru culture, under the influence ofthe cultural trends, 
coming from Costişa culture, from the South-Western Transylvania (Wietenberg) and tfom the 
Northern-Pontic area, an intermediate group took shape (Monteoru-Noua), Balinteşti, Gîrbovaţ. 

A secondary genetic centre was shaped in the South-Eastern Transylvania. In this arca, dur
ing The Middle Bronze Age in the background of Wietenberg cullure, there penetrated groups of 
Montcoru, Tei and Costişa populations. The monuments of phase I of Noua culture in the South-Eastern 
Transylvania appear in two zones: in the neighbourhood of the passings from the Eastern Carpathians, 
where they are characterized by Wietenberg, Monteoru and Komarow clements, and Ţara Bârsei, where 
along of Wietenberg and Costişa elements, there appear elements of Tei tradition. The author supposcs, 
that in the South-Eastern Transylvania, Noua 1 penetrates rrom the South-Eastern Moldavia and from 
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the Northern of Wallachia. In a short time, the initial impulses were adapted and adopted, so that the 
South Eastern Transylvania undertook the raley race of expanding the Noua culture in the West. 

As far as the Ea�t-European factor is concemed, the author considers that at its basis a few 
successive impulses must be considcred. The first was achieved by Serma-Turbino phenomenon, which 
sprang from Altai Mountain, in the XV!II th - XVII th B.C. (according to the uncalibrated C 14 dates). 

Further, closely connected with the phenomenon mentioned, in the south of Ura! Mountains, 
Sintaşta cui ture took shape. Its Bearers, because of their key position in the network of spreading ofthe 
tin and thanks to the monopoly on the deposits of copper and silver from Urat Mountains area, reached 
a more advanced lcvel of development as compared to the rest of the cuitures from Northem Euroasia. 
Eminent warior, they introduced in the battle chariots and dominated a large arca of South of Eastern 
Europe. They unleased thc spreading of the chariots up to Middle Danube and in the south of Greecc. 
One of the most serious reasons of the tendency of expansion in the Carpatho-Danubian Ba�in of the 
Eastern populations was their aspiration to provide the access to the transeuropean roads from Central 
Europe meant for the tin and other goods circulation (such as copper, salt, gold etc.). This aim was 
reached only in the Late Bronze Age, once Noua Culture appeared in Transylvania. 
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ASPECTE ALE CIVILIZA ŢIET TRACI CE ŞI DACICE 
DIN CARP A ŢII RĂSĂRITENI 

Viorica Crişan 

Ţinuturile din estul Transilvaniei, cu munţii ,  depresiunile şi  dealurile lor subcarpa
tice, adăpostesc m ilenii de istorie, fiind printre cele mai populate ş i  mai bine reprezentate pe 
harta arheologică a ţării .  Deşi elementele climaterice nu au fost extrem de favorabile, oameni i  
au găsit totuşi aici condiţii ş i  resurse care i-au statornicit ş i  le-au dat sens vieţi i .  Ele s-au con
cretizat în bogăţii ale subsolului şi solului (dacite, gresii, argile, sare, mincreuri de cupru ş i  
fier, păduri întinse ş i  bogate î n  vânat, păşuni necesare creşteri i  animalelor, terenuri pe care se 
putea practica agricultura, ape, căi de acces şi comunicaţie etc.) şi nu în ultimul rând un loc 
de refugiu şi adăpost din calea duşmanilor. Aici se pot constata adevărate contacte şi inter
ferenţe culturale intra şi extra carpatice, munţii fiind ca o punte de legătură între comunităţi le 
situate de o parte şi de alta a lor. Prin urmare întreaga civilizaţie preistorică şi veche se va afla 
sub semnul poziţiei geografice şi a posibil ităţilor economice ale zonei. 

Prima vârstă afierului este epoca în care asistăm la realizarea unor largi s inteze cul
turale din care se vor cristaliza elementele de bază ale civilizaţiei dacice. Acum vor.Jiexista, 
spre deosebire de epocile anterioare, doar două mari complexe culturale şi anume unul nordic 
ce are specifică ceramica ornamentată cu caneluri şi altul sudic cu ceramica ornamentată prin 
imprimare. 

Estul Transi lvaniei  se înscrie în aria nordică şi este bogat în descoperiri de acest tip. 
Numeroase sunt aşezările deschise, civile (Păuleni, Racu, Mihăileni, Sântimbru, Sâncrăieni, 
Cozmeni, Ciucani, Cârţa, Cetăţuia, Casinul Nou, Bancu, Delniţa, Baraolt, Brateş, Cernat, 
Hăghig, Malnaş Băi, Reci, Târgu-Secuiesc, Sânpaul, Porumbenii  Mari etc.) dar şi cele for
tificate, uneori de mari dimensiuni, s ituate pe înălţimi şi având rol m ilitar şi strategic, oferind 
protecţie şi  loc de refugiu populaţiei din aşezări le deschise din apropiere.Aşa sunt fortificaţi
i le de la Satu Mare, Tuşnad Băi, Bodoc, Boroşneu Mic, Cernat etc. Cercetările arheologice 
efectuate la Porumbeni i  Mari, Satu Mare, Tuşnad Băi, Sâcrăieni, Cernat, Reci etc. au scos la 
lumină numeraoase complexe (locuinţe, ateliere, gropi de provizii şi rituale etc.) şi un bogat 
material constând din vase de ceramică, unelte agricole şi meşteşugăreşti, piese de podoabă 
şi de vestimcntaţie, mme etc. Ocupaţii le de bază ale populaţiei erau cele tradiţionale - culti
varea pământului şi păstoritul, dar şi cele care ţineau de exploatarea sări i, cuprului şi fieru
lui .  În acest sens, descoperirea unui atelier de fierărie, în aşezarea fortificată de la Ceranat 
"Vârful Ascuţit" este extrem de importantă . Ea ne marchează începutul unui meşteşug - met
alurgia fierului - ce va cunoaşte o dezvoltare deosebită în epoca dacică şi va impulsiona 
întreaga viaţă economică şi socială a zonei pe parcursul a mai multor secole. 

Demne de remarcat sunt şi descoperirile ce ne vorbesc de exploatarea cupru lui şi în 
special de metalurgia bronzului.  Piesele de bronz apărute izolat sau în depozite sunt foarte 
numeroase. Ele îşi au începuturile în epoca anterioară, dar apogeul şi perfecţionarea o ating 
în epoca tieru lui timpuriu. Amintim astfel depozitele de bronzuri de la Bancu, Delniţa, 
Sâncrăieni ,  Belin, Turia, Târgu-Secuiesc, Zagon etc. Prin caracteristicile inventarului lor 
aceste depozite sunt un exemplu de interferenţă culturală, ele prezentând legături atât cu 
depozitele din centrul Transilvaniei cât şi cu cele de la est şi sud de Carpaţi. 
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Spre sfârşitul primei vârste a fierului se cristalizează elementele de bază ale civi
lizaţiei geto-dacice. În spaţiul locuit de aceştia se constată unele decalaje cronologice datorate 
dezvoltării mai mult sau mai puţin rapide a unor triburi locale, dar cu siguranţă "constituirea 
definitivă a etnosului geto-dacic a avut loc cu câtva timp înaintea primei menţionări docu
mentare a geţilor (expediţia lui Darius, 5 14 î. Hr. apud Herodot, IV, 93)".Aşezări dacice tim
purii există şi în estul Transilvaniei, dar de o reală dezvoltare economică, social-politică şi 
demografică se poate vorbi din secolul II î. Hr., când începe de fapt epoca de maximă dez
voltare a civi lizaţiei geto-dacice în general. 

Cercetările efectuate în aceastl!. zonă au dus la descoperirea a peste 300 de puncte cu 
materiale de factură dacică din care peste 1 50 sunt aşezări deschise şi circa 30 cetăţi şi aşezări 
forti fi eate. 

Aşezările deschise sunt raspândite, Ia fel ca cele anterioare şi ulterioare, pe văile 
Tâmavelor, Homoroadelor, Mureşului, Oltului, Pârâului Negru, Vârghişului, în depresiunile 
intramontane şi pe dealurile subcarpatice (Fig. 1 ) . În apropierea lor, dar cu precădere în 
punctele startegice şi cu protecţie naturală, au fost ridicate cetăţi de apărare şi supraveghere 
a tuturor căilor de acces, de comunicăţie şi comerţ în şi dinspre Transilvania spre Moldova şi 
Muntenia. Şi acum trebuiau apărate zăcamintle de sare, fier şi cupru extrem de importante 
pentru economia dacică în general şi pentru prosperitatea locală în special . Privind harta cu 
amplasarea fortificaţiilor se poate constata că în zona zăcămintelor de sare de la Sovata
Praid-Sânpaul se află cetăţi la Câmpul Cetaţii, Ghindari, Soimuşul Mare, Săcel, Porumbeni i  
Mari, Odorheiu Secuiesc şi Zetea. Exploatările de cupru de la Bălan şi de fier de la Mădăraş 
erau supravegheate de cetăţile de la Sândominic, Racul 1, II), Ciceu. Mihăileni, Jigodin (1, I I, 
III), Leliceni şi în continuare de cele de la Bixad, Olteni şi Valea Crişulu i .  În preajma 
minereurilor de fier de la Lueta-Vârghiş se aflau fortificaţii le de la Mereşti şi Biborţeni. Pe 
căile de comunicaţie şi comerţ cu Moldova se aflau cetăţile de la Mihăileni, Casinul Mic, 
Sânzăieni, Cernat şi Covasna. Acest micro sistem de fortificaţii şi cetăţi dovedeşte şi o bună 
organizare politică, strategică şi militară a zonei, precum şi o dezvoltare economică 
deosebită, deoarece construirea, întreţinerea şi apărarea unui număr atât de mare de fortifi
caţii impunea un efort economic şi demografic consistent. 

Cercetările arheologice efectuate în aşezări şi cetăţi au scos la lumină un mare număr 
de complexe de locuire (locuinţe de suprafaţă şi bordeie, ateliere de fierărie şi orfevrerie, cup
toare pentru redus minereul de fier, cuptoare de ceramică şi de pâine, gropi rituale şi de 
provizii etc.) cu un bogat inventar constând din ceramică lucrată cu mâna şi roata, unelte agri
cole de fier (seceri, coase, sape, fiare de plug etc.) râşniţe de piatră, obiecte folosite la tors şi 
ţesut, unelte pentru modelarea şi omamentarea ceramicii, arme şi piese de haranaşament, 
obiecte de podoabă şi lux (fibule, cercei,  panadantive, mărgele oglinzi etc.), unele de prove
nienţă greacă sau romană, piese vestimentare, monede etc. Toate aceste descoperiri ne dau o 
imagine completă şi complexă asupra dezvolt!1rii economice, sociale şi politice a comu
nităţilor dacice din zonă. Ele ne vorbesc de ocupaţiile localnicilor, de nivelul de trai al unora, 
de stratificarea socială şi de relaţiile comerciale stabilite cu aşezările intra şi extra carpatice 
(cu cele din Moldova în mod special) dar şi cu ţinuturile mai îndepărtate greco-romane. 

Făra a putea aborda într-un asemenea cadru întreaga problematică, extrem de vastă, 
a civil izaţiei dacice din estul Transi lvaniei, dorim să ne oprim pe scurt la descoperirile de 
excepţie: tezaurele de podoabe şi monede. Acestea nu fac notă aparte ci vin să completeze 
imaginea asupra importanţei economice şi politice a zonei şi să confirme totodată ideea exis
tenţei unor aristocraţi înst�riţi şi puternici, conduc�tori locali sau de ţinuturi. Amintim astfel 
tezaurele de argint de la Sâncrăieni, Surcea, Ghelinţa, Ceheţel şi Peteni. Ele sunt constituite, 
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cu excepţia celor de la Sâncrăieni şi Surcea, doar din podoabe (uneori ş i  monede): fibule cu 
nodozităţi, cu scut rombic, linguriţă sau cu corpul puternic profilat, apoi brăţări simple sau 
spirale, colane, lanţuri, inele etc. Faptul că tezaurul de la Surcea conţinea pe lîngă piesele de 
argint şi şapte nicovale şi un lingou dovedeşte că în această zonă exista un atelier de orfevrerie 
în care erau lucrate vasele şi piesele de lux, fie la comandă, fie pentru comercializare. 

Despre componenţa, originalitatea şi importanţa acestor tezaure s-a scris foarte mult. 
Ele sunt extrem de valoroase şi uneori chiar unicat în arta dacică şi antică, un exemplu grăi
tor fi ind tezaurul dacic de argint de la Sâncrliien i .  Civilizaţia dacică din estul Transilvaniei 
este renumită nu atât prin piesele unicat cât prin numliru l mare de tezaure descoperite aici. 
Din cele peste 1 20 existente până acum în arealul dacic, 9 provin de aici ,  deci circa 7% din 
total. La acestea se adugă monedele izolate sau in tezaure. S-au descoperit atât monede şi 
tezaure monetare geto-dacice de tipul Adâncata, Vârteju - Bucureşti (Reci), Cladova - Sschiz 
şi Aninoasa - Dobreşti (Baraolt) cât şi emisiuni ale cetăţilor greceşti, drahme şi tetradrahme 
Macedonia Prima (Bixad, Jigodin) Thasos (Arcuş, Cernatu, Dalnic, Ghelinţa, Lueta, 
Mă1tiniş, Sânmartin, Sâncrăieni etc. ,  reprezentând peste 500 de piese izolate şi .., tezaure) 
Dyrrhachium şi Apollonia (Arcuş, Cernatu , Cozmeni etc.). În ceea ce prive� .e moneda 
romană republicană şi  imperială folosită până la cucerire, aceasta cunoaşte o largă răspândire. 
În zona judeţelor Harghita şi Covasna s-au descoperit peste 600 de piese izolate şi  1 2  tezau
re ce conţin un număr important de monede (ex. A lungeni, Arcuş, Bancu, Corund, Covasna, 
Cristuru-Secuiesc, Fotoş, I l ieni, Mărtiniş, Mereşti, Peteni, Valea Crişului etc.).  

Din scurta trecere în revistă a descoperirilor primei şi celei de-a doua vârste a fieru
lui se poate face o imagine de ansamblu asupra comunităţilor de aici. Acestea au avut fără 
îndoială o economie prosperă pentru timpul lor ş i  cu siguranţă un rol important în lumea 
tracică şi  dacică în general. 
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ASPECTS OF THE TRACIAN AND DACIAN CIVILIZATION 
OF THE EASTERN CARPATHIANS 

(Summary) 

The arca of the Eastern Transylvania, with its mountains, depressions and subcarpathian hills 
house milleniums of the history, being among the most populated and best represented on the archeo
logical map of the country. In this area, one may notice true cultural interfernces and contacts, intra and 
extracarpathian onc, as the mountains are a bridge bctween thc communities situated on their sides. 

/. Thefirst age ofiron: 
The Eastern Transylvania is rcgistered in the northen area and is rich in such discoveries. 

There are numerous open, civil settlements (Păuleni, Mihăileni, Sântimbru, Sâncrăieni, Cozmeni, 
Ciucani, Câr�a, Cetăţuia, Casinul Nou, Bancu, Delniţa, Baraolt, Braţeş, Cernat, Hăghig, Malnaş Băi, 
Reci, Târgu-Secuiesc, Sânpaul, Porumbenii Mari etc.) as well as the fortified ones from Satu Mare, 
Tuşnad Băi, Bodoc, Boroşneu Mic, Cernat etc.). The archeological discoveries made at Porumbenii 
Mari, Satu Mare, Tuşnad Băi, Sâncrăieni, Cernat, Reci etc. brought to l ight many complexes (dwell ings, 
workshops, provision dens and ritual ones) and a rich material consisting of ceramic bowls, agricultur
a! tools, jewelry and restments, wapons etc. The discovery of a blacksmith 's  workshop, in the fortified 
settlement from Cernat - "Vârful Ascuţit" is extremely important. It marks the beginning of a craft-met
allurgy of iron, which will  meet a special development in the Dacian epoch. 

Il is worth mentioning the discoveries which speak to us the metallurgy of the bronze. The 
pieces of bronze appeared isolatcly or in deposits are numerous. We thus remind the deposits of bronze 
from Aancu, Delnita, Sâncrăieni, Belin, Turia, Tîrgu-Secuiesc, Zagon etc. 

2. Geto-Dacian Civilization 
The researches macte in this arca lead to the discovery of about 320 spots, with materials of 

Dacian type out of which more than 1 50 are open settlements and about 30 walled cities and fortified 
settlements. 

One may notice that in the area of salt deposits from Sovata-Praid-Sânpaul, there are fortrcss
es at Câmpul Cetăţi i, Ghindari, Soimuşul Mare, Săcel, Porumbenii Mari, Odorheiu Secuiesc and Zetea. 
The copper exploitations from Bălan and the iron deposits from Mădăraş - are supervised by the 
fortresses from Sândominic, Racul 1, Il), Ciceu, Mihăileni, Jigodin (1, Il, III), Leliceni and further on by 
those from Bixad, Olteni and Valea Crişului. Near the iron are from Lueta-Vârghiş there were the 
fortresses from Mih!i.ileni, Casinul Mic, Mereşti, lliborţeni, Covasna. On the communication and corn-

www.cimec.ro / www.mncr.ro



ASPECTE ALE CIVILIZAŢIEI TRACI CE ŞI DACICE DIN CARP A ŢII RASARITENI 83 

mercial roads with Moldova, there were fortresses from Mihăileni, Casinul Mic, Sânzăieni, Cernat and 
Covasna. Thcse fortitications, mocrosystem and fortrcsses provcs a good political, strategic and mili
tary organization in lh�;; arca, as well as a special economic development. 

The archeological rescarche brought to light a large number of dwelling complexes wilh a rich 
inventory, consisting of ceramics, hand made and whole made iron agricultura! tools, abject uscd for 
spinning and weaving, tools for mode l i  ing and omamenting ceramics, weapons and harness pieces, jew
elry and luxury pieces, some of Greek, others of Roman origin , vestements, coins etc. 

We also rcmind the silvery treasury from Sâncrăieni, Surcea, Ghelnila, Ceh..-:lel and Peteni. 
The treasury from Surcea contain bcside the silver obj ects, the seven anvils and ingol, proving that in 
this arca there used to be a workshop of orfevre, where the bowls and luxury tureens were made. 

We also add an impressivc number of coins treasury, containing Gcto-Dacian imitations, 
issucd by Greek cities, or Roman coins, republican or i mperial coins. Ali this testifies the richness of 
the Daci an setllements from the Eastern Transylvania , as well as their special contribution to the great
ness of Dacian civil ization. as a whole. 
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L EGENDA : 

A. Aşezări deschise - O 
B. Cetăţ i şi aşezări fortificate 

sec. fi i.e .n - I e.n. -- A 
C. Tezaure ( rrmetare si - • 
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SCARA 1 :  800 CXX3 
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F ig. 1 .  Descoperiri dacice din estul Transilvaniei 
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ANGVSTtA 
(Breţcu) 

Dumitru Protase 

85 

Numele de Angustia ("Avyoucrna") este atestat numai în Geographia învâţatului 
grec din Alexandria, Claudiu Ptolomeu ( 1 00- 1 70 p. Chr. ), care îl menţionează în legătură cu 
luptele din munţi în timpul războaielor dintre Traian şi Decebal. Acest toponim, care are înţe
lesul de "loc strâmt", ;'spaţiu ingust", "trecătoare", "pas", "defileu", nu se regăseşte în nici un 
alt izvor istoric şi de aceea se crede că autorul l-a preluat probabil din Comentariile lui Traian 
sau Geticele lui Criton, lucrări azi pierdute. 

Localizarea denumirii în teritoriul dacic de la nordul Dunării, într-o regiune 
muntoasă, cu toate că a fost mult înlesnită şi de sensul însuşi al noţiunii ,  totuşi s-a făcut nu 
fără unele dificultl\ţi. Primul care a spus, la 1 874, că Angustia trebuie localizată în mod sigur 
la Breţcu a fost cercetătorul sas Cari Gooss. Fără să aducă vreo argumentare, el a afirmat sim
plu: "Angustia fast mit Sicherheit nach Bereczk". Ulterior, majoritatea istoricilor (unii  -
R. Vulpe, de pildă- fărâ a cunoaşte pârerea lui C. Gooss) au ajuns la aceeaşi concluzie corec
tă. Ei au identificat "Avyoucrna" de la Ptolomeu cu pasul carpatin de lângă Breţcu, de unde 
şi-a luat apoi numele latin de Angustia castrul roman şi aşezarea sa civilâ, care s-au înfiinţat 
şi dezvoltat, în sec. II-II I, la poalele versantului transilvan al muntelui, în aprQ,pierea trecă
torii Oituz. Astfe l, în vremea romană, toponimul Angustia desemna în primul rând lagârul 
militar roman cu aşezarea sa civilă (vicus), dar şi trecătoarea ("îngustă") peste munţi. 

Castrul roman de la Angustia (Breţcu), menţionat încă în prima jumătate a secolului 
al XVII I-lea de Marsigli, s-a bucurat de numeroase - dar sumare şi uneori eronate - consem
nări şi referinţe în literatura arheologico-istorică şi geograficâ germana şi austro-ungară din 
veacul XIX, iar în prima jumatate a secolului XX specialiştii au manifestat un interes din ce 
în ce mai mare faţă de acest însemat obiectiv militar roman. Dar, cu toate acestea, primele 
săpături şi cercetări arheologice sistematice s-au efectuat aici abia după primul război mon
dial, prin ani i 1 92.5- 1 926, de prof. Em. Panaitescu de la Universitatea din Cluj şi apoi, in 
1950, de un grup de cercetători condus de prof. M. Macrea de la aceeaşi universitate clujeană. 
De menţionat câ o culegere a tuturor datelor despre castru şi garnizoana sa, însoţite de comen
tarii pertinente, a publicat, în 1 944, cercetătorul budapestan Paulovics lstvan, într-o lucrare 
monografică mai mare, referitoare la frontiera răsăriteană a Daciei romane. 

Pe baza informaţiei existente, mult îmbogăţită de cercetările arheologice amintite, se 
cunosc acum o serie de date importante despre tabăra militară romană de Ia Angustia 
(Breţcu), despre rostul şi rolul ei în istoria Dacie.i romane. Astfel, se cunoaşte starea de con
servare a ruinelor, orientarea şi dimensiunile castrului ( 178 x 1 4 1  m = 2,5 ha), elementele sale 
defensive (o fază de pământ şi  alta de piatră), relaţi i le cu dacii  l iberi din Moldova, poziţia şi 
însemnătatea sa strategică din cadrul limesului roman etc . De asemenea, s-a putut stabili cu 
ajutorul ştampilelor tegulare că aici au staţionat Cohors 1 Hispanorum veterana equitata şi 
Cohors 1 Bracaraugustanorum, trupe de hispani, care au format succesiv garnizoana castru
lui, de Ia construirea sa (pe loc nou) în timpul lui Traian (îndată după 1 06) şi până la 
retragerea armatei romane din această regiune. Complet necercetată a rămas aşezarea civilă, 
iar castrul în totalitatea lui îşi aşteaptă cercetarea în continuare, mai extinsă şi stăruitoare. 
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Dintre materialele de mai mare interes ştiinţific descoperite în castru de-a lungul 
timpului amintim: ceramică romană provincială diversă asociată cu oll\rie dacică modelată cu 
mâna; ştampile pe ţigle şi cărămizi cu sigla celor două trupe de infanterie amintite; un tezaur 
monetar cu piese (denari) emise de la Nero până la Commodus; o diplomă militară din anul 
92, eliberată unui marinar din flota dunăreană (c/assis Flavia Moesica); fibule, monede 
răzleţe, vârfuri de suliţă şi de lance, diferite alte obiecte mărunte, obişnuite într-un castru au
xil iar de infanterie. 

Din punct de vedere administrativ şi militar, Angustia a fhcut parte, sub domnia lui 
Traian, din Moesia Inferior, iar cele două cohorte erau încadrate in armata acestei provinci i .  
Dar, începând cu Hadrian,teritoriul şi trupele de aici, împreună cu întreg sud-estul 
Transilvaniei şi unităţile auxi liare cantonate în această zonă, au fost ataşate la Dacia Inferior, 
împreună cu vestul Munteniei şi Oltenia (f�ră partea ei apuseană). Nu se cunoaşte nici un 
document din care să rezulte că Angustia ar fi aparţinut vreodată Daciei Superior sau Daciei 
Apulensis. În schimb, toată documentaţia existentă arată că ea fusese permanent legată politi
ce-administrativ şi mil itar nu de ţinuturile intracarpatice, ci de cele extracarpatice. De altfel, 
se ştie că drumul comercial (şi nu numai) care pleca de la Barboşi (lângă Galaţi), traversând 
sudul Moldovei şi urcând pe valea Trotuşului şi Oituzului, fficea legătura cu Dacia transilvană 
prin trecătoarea Angustia, ceea ce sporea considerabi l  rolul aşezării civile şi al taberei mi
litare romane. 

Importanţa strategică şi comercială a localităţii era, aşadar, strâns legată de trecă
toarea carpatină, peste care se fficea legătura cea mai directă între Dacia romană şi regiunea 
gurilor Dunării ori mai departe, spre lit•. !dul Pontului Euxin. Nu este deloc exclus, ci cât se 
poate de verosimil, ca drumul pe care, in sec. 1-III, se desfăşurau relaţiile de tot felul între 
sannaţii roxolani din regiunile nord-pontice şi fraţii lor iazigi, aşezaţi în câmpia dintre Tisa şi 
Dunăre, să fi trecut chiar prin acest loc. 

Castrul şi aşezarea civilă de la Breţcu au reprezentat cel mai răsăritean pilon al 
imperiului roman în această regiune. Împreună cu castreJe din Valea Râului Negru (Boroşneu 
Mare, Comălău) şi a Oltului superior (Olteni, Hoghiz, Cincşor, Feldioara, Boiţa), la care se 
adugă Cumidava (Râşnov) din şesul Bârsei, ea a constituit un focar de civilizaţie şi de propa
gare a romanităţii în lumea dacică din sud-estul Transilvaniei. 

În perioada postromană şi a primelor migraţii, nu mai avem date documentare despre 
Angustia propriu-zisă, ci numai despre zona sud-est transilvanii în ansamblul ei, unde sunt 
documentate arheologic numeroase comunităţi de populaţie autohtonă daca-romană. Acestea 
au venit în contact, au conlocuit şi convieţuit cu dacii l iberi-carpi şi cu goţii, care, în a doua 
jumătate a secolului lll  (carpli) şi ne la mijlocul veacului următor (goţii), au pătruns şi s-au 
aşezat în partea de răsărit a fostei L.:\.:ii romane, intracarpatice. Pasul Oituz, însă, a rămas în 
continuare punctul cel mai important din Carpaţii Orientali, pe unde se întreţineau statornic 
legăturile economice şi etno-culturale între Moldova şi Ardeal. 
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A N G V S T I A  
BREŢCU, COVASNA COUNTY 

(Summary) 

87 

I n  order to inform readers, thc author traces the history of this Roman civil and mil itary set
tlement, whose Latin name, Angustia will be our periodical's name, startig with this inaugural volume. 

This toponymy is mentioned only in C I .  Ptolomeu's Geographia, where he makes references 
to the present Oituz passing from the Oriental Carpathians and the Roman carnp, together with its civil 
settlement (vicus), which had been set up after the conquering of Dacia by emperor Traian (a. 1 06). 

The Roman camp is quite well know in the specialized literature. It is part of Dacia' s limes 
and sheltered two troups of the Roman infantry: Cohors 1 lfispanorum and Cohors 1 

Bracaraugustanorum. Lying at the feet of the Transylvanian si de of the mountains, the Roman camp 
had the mission to block the possible attacks of the frec Dacians from Moldavia. 

After the withdrawal of the Roman army and administration from Dacia, during Aurelian 
Emperor (270-275), we have no docurnentary information about Angustia locality, in itself. In the area, 
in the South East of Transylvania there are archeological documents about Daco-Roman autochtonous 
settlements. Beside the natives, the frec Dacians, called carpes, settled (in the second half of the III-rd 
century) and thc Goths (about the middle of the IV-th century), arrived from thc extracarpathian areas. 
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SUD-ESTUL TRANSILVANIEI SUB STĂPÂNIREA ROMANĂ 

Zoltan Szekely 

Sud-estul Transilvaniei, implicit teritoriul judeţului Covasna, situat în valea cursu
lui mij lociu al Oltului şi a Pârâului Negru, cuprins de curbura Carpaţilor Orientali, înainte de 
cucerirea romană a fost locuit de daci, după cum atestă acest fapt numeroasele aşezări şi cetăţi 
(ex. Covasnal , Casin2 etc.) ce au fost descoperite în această regiune. 

Datele privind viaţa economică şi sociala a acestei populaţii în secolele III -1 a. Ch. 
şi secolul l p.  Ch. au fost furnizate de diversele materiale arheologice (ceramică, unelte, arme, 
piese de podoabă şi lux etc.) precum şi de descoperirile monetare compuse din monede ori
ginale şi imitaţii locale geto-dacice. În secolele III-II a. Ch. au circulat monedele greceşti, 
tetradrahme thasiene, emisiunile Macedoniei Prima, drahmele cetăţilor Dyrrachium şi 
Apollonia. D intre tezaurele monetare de acest tip sunt cunoscute cele descoperite Ia Hil ib3 şi 
Arcuş4 salvate în întregime. Acestea precum şi tezaurul de monede de Ia Gropeşti5 din 
Moldova arată că prin pasul  Oituz trecea un important drum comercial spre Moldova6. În 
afară de acest fapt, aceste tezaure şi alte descoperiri arată pătnmderea timpurie a romanităţii 
în acest colţ al Daciei atăt sub raport economic cât şi cultural. În tezaurul de la Hilib se aflau 
atât drahme Dyrrhachium şi tetradrahme thasiene cât şi un denar republican roman 
(L. Titurius) emis între ani i  89-87 a. Ch. Tezaurul de monede de la Arcuş a avut următoarea 
componentă: 208 drahme Dyrrachium, 3 tetradrahme tha'liene şi 50 denari republicani romani 
(cei mai vechi fi ind emişi între anii 1 50-1 25 a. Ch. (M. Fannius şi L. Trebonius, iar cel mai 
nou în anul 55 a. Ch . - L.  Furrius Brocchus). 

Circulaţia emisiunilor monetare ale cetăţilor i l irice încetează la mijlocul primului 
deceniu al secolului 1 a. Ch . ,  iar a celor thasiene în deceniul urmator. Locul lor a fost ocupat 
de denarii  romani republicani care se datează în secolul I a. Ch. şi în primele deceni i  ale se
colului T p. Ch . Dintre tezaurele monetare romane descoperite în această regiune, două (cele 
de la Fotoş 7 şi Sfântu Gheorghe8) au fost recuperate în întregime. Ambele tezaure conţin 
monede din secolele II-I a. Ch. La Fotoş şirul denarilor merge până în timpul domniei lui 
Tiberiu ( 14-37 p. Ch.). Aceste tezaure monetare precum şi celelalte descoperiri izolate arată 
un contact permanent între daci şi romani înainte de cucerire. 

Cucerirea sud-estului Transilvaniei, în privinţa datei şi apartenenţei ei la Dacia Superior 
sau la Dacia Inferior, a fost o problemă mult discutată de cercetătorii străini şi români. Cercetătorul 
ungur A .  Buday a emis teoria că Dacia a fost cucerită in etape. Într-o primă etapă a căzut sub 
stăpânirea romană9 sud-estul Transilvaniei, construindu-se în această zonă un limes pentru 
apărarea graniţei de est a Transilvaniei. Contribuţii importante la clarificarea datei cuceririi şi con
struirii unui "l imes" răsăritean în sud-estul Transi lvaniei au adus, pe lângă cercetătorii clujeni 
E. Panaitescu 10, C. Daicoviciu I l ,  M. Macrea 12 şi specialiştii M uzeului din SfântuGheorghe. În 
următoarele rezumăm pe scurt rezultatele obţinute de această instituţie în urma săpăturilor execu
tate în castrele mi litare romane din regiune în ultimele decenii ale secolului nostru. 

Au fost executate săpături in următoarele castre romane: Comolăul3, Olteni 1 4 şi 
Boroşneul Marel5 .  Cercetările au furnizat date arheologice importante, pe baza lor fiind făcute 
unele constatări de ordin cronologic şi istoric referitoare la cucerirea şi părăsirea regiunii respec
tive de către romani .  
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La Olteni data construirii castrului, în afara turnurilor de la porţi cu fronton ieşit în 
afară, este determinată şi de o monedâ de bronz a impAratului Traian, găsită într-o baracă mi
litară. Moneda păstra luciul tiparului, deci nu a fost folosită. Această monedă, care nu a fost 
în circulaţie, dovedeşte că respectivul castru a fost construit în timpul lui Traian. Construirea 
castrului de la Boroşneul Mare, tot în timpul lui Traian, este dovedită de o piatră cu inscripţie, 
găsită fragmentar în colţul zidului sud-es"dc al castrului. Piatra cu inscripţie (baza unui mo
nument al împăratului Aelius Hadrianus, 1 1 7- 1 3 8  p. Ch., numit Traianus Hadrianus) proba
bil că a fost făcută prin anul 1 1 8 p. Ch. cu O(;azia "venirii lui Hadrianus în Dacia". 

Monumentul a fost ridicat de Egnatius (praenomenul şi cognomenul sunt necunos
cute), comandantul trupei de călăreţi, Ala 1 Lat (obicorum), care a construit castrul. Această • 
unitate de călăreţi, formată din latobici, o populaţie celtică din colţul sud-vestic al Pannoniei 
Superior, este necunoscută în Dacia şi este importantă pentru istoria militară a Daciei . Pe baza 
cărămizi lor ştampilate găsite, succesiunea cronologică a celorlalte unităţi militare care au 
staţionat în castrul de la Boroşneul Mare este urmâtoarea: cohors III Gallorum, venită înainte 
sau după războiul marcoman, cohors l Bracaraugustanorum, unitate militara care de la 
începutul stăpânirii romane este atestată la Breţcu şi ala l Palmyrenorum, recrutată din 
palmyreni. Această ultimă unitate militară a r�as la Boroşeul Mare până la părăsirea provin
ciei de către armată şi administraţia romană. 

La Olteni castrul a fost construit de un itatea C /ohors/ llll  BE/ssorum/ sau BET/avo
rum/ conform ştampilei cA.rămizilor din care a fost fhcut un mormânt descoperit în afara zidu

lui castruluP 6. 
După cunoştinţele noastre actuale această unitate a rămas la Olteni până la aban

donarea castrului. 
La Comolău castrul mic care a supravegheat drumul militar spre Breţcu, a fost con

struit de o unitate care a avut şi cavalerie, cohors I Hispanorum veterana quingenaria equi
tata, ce a rămas până la părăsirea castrului. 

Aceeaşi unitate militară este atestată şi 1a castrul de la Breţcu, împreună cu o altă 
trupă de pedestraşi, cohors l Bracaraugustanorum, care a fost constructoarea castrului. 
Cărămizile stampilate ale acestor unităţi găsite împreună in castrul de la Breţcu şi  în interio
rul unui turn de pază din Pasul Oituzului (la confluenţa pâraie lor Oituz şi Tulgheş) dovedesc 
faptul că unitatea cohors l Hispanorum a luat parte la construirea castrului şi a liniei de 
apărare (limes) în această parte a Daciei . 

Datele de mai sus confirmă faptu! că sud-estul Transilvaniei a fost cucerit de romani 
în timpul lui Traian, intre anii 1 06 şi 1 1 8, regiunea aparţinând din punct de vedere adminis
trativ de Moesia Inferior. În acest timp au fost construite castrele din piatră şi linia de apărare 
formată din lagăre şi din turnuri de pază. După anul 1 1 8 sud-estul Transilvaniei a făcut parte, 
împreună cu Oltenia de la est de Jiu, din provincia Dacia Inferior, fiind în acelaşi timp un cap 
de pod spre Moldova, în care se aflau pe atunci dacii liberi (carpii). 

Părăsirea acestei regiuni de către armata şi administraţia romană a avut loc la 
mij locul secolului al III-lea p. Ch., după cum arată ultimele monede găsite în castrele din 
zonl!.. Evenimentul s-a produs sub domnia împl!.ratului Gallienus (254-268), iar ultimele mo
nede aparţin lui Philippus 1 (pater Arabs, 244-269). Castrele au fost incendiate în urma 
atacurilor carpilor, aliaţi cu goţii stabiliţi in acest timp in Moldova (Izvoare). După retragerea 
armatei şi autorităţilor civile romane, în sud-estul Transilvaniei, ca de altfel şi în restul Daciei 
intracarpatice, au intrat şi s-au aşezat comm�ltaţi de daci l iberi (carpi) şi mai târziu de goţi. 

După unele opinii, goţii au pătruns în Transilvania cel mai devreme după 332, când au fost 
învinşi la sud de Carpaţi de Constantin cel Mar:; potrivit acestor opinii fenomenul ar fi avut 
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loc după 376, goţii fiind dislocaţi de huni din ţinuturile extracarpatice. În sud-estul 
Transilvaniei, ca şi în restul Daciei, noii veniţi (carpi, goţi) s-au aşezat alaturi de autohtonii 
daco-romani, care constituiau majoritatea populaţiei. Aşezările din Valea Oltului (Sfăntu 
Gheorghe) şi din Valea Râului Negru (Reci şi Cemat), tezaurul monetar de la Cemat (secolul 
IV), ca şi alte descoperiri, dovedesc aceste realitliţi istorice. În depozitul monetar de la Cemat 
cea mai veche monedă aparţine lui Gallius (ANT 2,87 g; 16,8 mm, HCC, IV, p. 43 nr. 54 sau 
55, Roma, anii 258; RIC, V, l ,  p. 1 44, nr. 1 60-A, F sau K - Roma nedatată). Există un hiatus 
de aproximativ 1 00 de ani până la următoarele monede care sunt din vremea împăratului 
Constantinus II (323-3 6 1 ;  RIC, VII, p. 529, nr. 223, anii 336-7; AE l ,06 g, 1 52 mm, Tip VIC
TORIAE DO AVGG Q NN anii 347-8, S{?) şi a lui Constantin Gallus (35 1 -3 54, AE 2,05 g; 
1 8,6 mm). Monedele din locuinţele aşezărilor de la Sfântu Gheorghe şi Reci precum şi mo
nedele descoperite izolat aparţin, şi ele, împăratului Constantinus Il. Aceste descoperiri mo
netare dovedesc că circulaţia monedelor romane încetează în această regiune după pătrun
derea carpilor şi goţilor. Descoperirea unor vase gotice în castrul de la Comolăul7  argu
mentează ipoteza că goţii s-au stabilit şi în castrele romane părăsite. 

În concluzie, se poate constata că sud-estul Transilavaniei a fost cucerit de romani 
în cursul celui de-al doilea război dacic al lui Traian, tot în acest timp căzând şi cetăţile daci
ce de la Casin şi de la Covasna (în aceasta din urmă a fost găsită o monedă de bronz a lui 
Hadrian1 8) .  

Dacă în trecut s-a susţinut de către unii istorici că sud-estul Transilvaniei a aparţi
nut Daciei Superior1 9, astăzi se cunoaşte faptul că - susnumita regiune a aparţinut în fapt 
Daciei Inferior. Încă savantul german Rittaling, considera, pe baza faptului că din castrele 
acestei regiuni l ipsesc cărămizile ştampilate ale legiuni i  a XIII-a Gemina, că sud-estul 
Transi lvan iei ft\cea parte din provincia Dacia Inferior20. Teoria a fost acceptată de istorio
grafia română contemporană2 1 .  Cohors I Hispanorum şi cohors 1 Bracaraugustanorum sunt 
venite din Moesia Inferior şi după cucerire au avut garnizoana la Comolău, Breţcu ş i  
Boroşneul Mare; în afară de acestea au staţionat şi alte unită.ţi venite din alte regiuni - astfel 
a fost ala 1 Palmiyrenorum din Pannonia Superior - şi altele încă neatestate în Dacia. Credem 
că această problemă poate fi în continuare deschisă discuţiilor. 

NOTE 

1 .  Z. Szekely, în SCJV 2, 1 972, p. 20 l -2 1 4. 
2. ldem, Cetatea da cică din valea Casinului, Muzeul judeţean Braşov, 1 979-80, p. 23-34. 
3 .  Idem, Tezaurul Monetar de la Hilib, jud. Covasna, CN III, Bucureşti, 1 980, p. 2- 1 O. 

4. Nu este publicat. 
5. B. Mitrea, Monedele oraşelor Dyrrhachium şi Apollonia în Moldova, SCN, I l ,  1958, p. 27-94. 
6. Ibidem, p. 89. 
7. R. Mitrea şi Z. Szekely, Tezaurul monetar de la Fotoş, în Materiale I l , 1 956, p. 645-683 .  

8. Z. Szekely, Un tezaur de monede republicane romane găsit /a Sfântu Gheorghe Oud. Covasna), SCN, 
IV, 1 968, p. 263-272. 
9. A. Buday, în Dolgozatok-Travaux lJI ( 1 9 1 2), p. 89, VII ( 19 16), p. 9, Dolgozatok 3 ( 1927), p. 127-128. 

1 O. Em. Panaitescu, Les limes dacique, nou\1elles fouilles et nouveau.x resultats. Bulletin de la Section 
Historiques, t. XV, 1 929, p. 76-77. 
I l .  C. Daicoviciu, Siebenbiirgen in Altertum, 1 943, p. 83-84, 88; în SCIV, 1, 1 950, p. 1 1 5- 1 22. 
12. M. Macrea, in SCJV, 1, I l ,  1 95 1 , p. 285-296. 
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1 3 .  Z. Szekely, A komol/oi er6ditett r6mai tabor, ETI-SZNM, Koloszvăr, 1 943, 1 -35, Pl. I-XIV. 
14 .  Idem, Castrul roman de la Olteni, Aluta, 1980, p. 55-75; ldem, ArhMold, XVI, 1 993 , 279-282. 
1 5 .  Idem, Noi descoperiri din epoca romană din sud-estul Transilvaniei, SCJVA, 26, nr. 3, Bucureşti, 
1 975, p. 343-35 1 .  
16.  Idem, Descoperiri epigrajice ş i  arheologice pe graniţa de est a Daciei Romane, ArhMold, V, 1 967, 
p. 1 38- 1 4 1 . 
1 7. ldem, A komolloi . . .  Pl. XII, 1 ;  XIII, 1 4-16. 
1 8. Idem, Cetatea dacică de la Covasna . . .  p. 2 1 2; Noi descoperiri din epoca romană din sud-estul 
Transilvaniei . . . , p. 346. 
1 9. D. Tudor, Graniţa de nord-est a Daciei Inferioare, Extras din Revista IstoricA RomânA, v. XIV, Fasc. I l , 
Bucureşti, 1944, p. 1 59-164. 
20. Ritterling, s. v. legi o (XIII Gemina), în RE, XII, col. 1 7 1 9  sq. şi note. 
2 1 .  Istoria României, 1, 1 960, p. 355. 

LE SUD-EST DE LA TRANSYLVANIE SOUS LA DOMINATION ROMAINE 
(Resume) 

L'auteur presente les nouvelles foui lles et nouvcaux resultats obtenus au cours de la deuxieme 
moitie de notre siecle par le Musee de Sf. Gheorghe concernant l 'histoire de dist6ut Covasna pendant 

la domination des romains. On a constaM, que tous les camps romains, qui se trouvent dans cette region 
etoient construits a 1' epoque de 1' empoeur Traian apres la conquete de la Dacia. On a mis au jour les 
comps a Comolău a Olteni et a Boroşneul Mare. Dans la camp de Boroşneul Mare on a trouve une 
inscription, dedicace en 1 'honneur de 1' empoeur Hadrian avec le nom du corps de traupe, Ala 
Latobicorum, qui a fait graver l ' inscription, jusqu'a presente unite inconnue en /dans l 'histoire militaire 
de la/ Dacic. On a mis au jour dans la cel d'Oituz une tour (burgus) construite par les corps de troupe 
coh. I. Hispanorum et coh. 1 Bracarugustanorum. Le carnp d'Olteni, salon les briquer a l ' inscription 
avec les lettres CIIII BE trauvees dans une tombe decouverte a l 'exterieur de camp, etait construit par 
la cohors Illl Betavorum. 

La mission des carnp etaient de defende les cols de Tuşnad, d'Oituz et de Buzău et les fermer 
aux invasions. 

Ce l 'oeuvrc de defense etait abandones pendant le temps de l 'empoeur Gall ianus vers le 
milieu de III-em siecle et a epoque s 'etablissent dans cette region le goelux. 
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ROMÂNII DIN SCAUNELE SECUIEŞTI LA 1 6 1 4  

Vasile Lechinţan 

O abordare importantă a valorosului document care este conscripţia sau lustra de la 
1 6 1 4 1  a locuitorilor (capi de fami lie) din scaunele secuieşti (excepţie scaunul Arieş), ordo
nată de principele Gabriel Bethlen, o întâlnim la Imreh Istvan-Pataki J6zsef în lucrarea 
Structura satului secuiesc, :.fârşitul sec. XVI - începutul sec. XVJJ, cuprinsă în volumul 
Răscoala secui/ar din 1595-1596 (Bucureşti 1 978)2. Autorii  fac o analiză a componenţei pe 
stări a conduceri lor săteşti din aceste scaune, a num!irului şi mărimii aşezări lor din punct de 
vedere demografic, a societăţii rurale, a structurii sociale a acesteia (câţi nobil i ,  oameni l iberi 
- primpili ,  drabanţi, l ibertini - ,  iobagi, jeleri etc., cu exemple concrete pe categorii sociale), 
nelipsind din lucrare şi  interesante tabele, grafice, încheindu-se cu un tablou al tuturor loca
lităţilor acestor scaune, cu "repartizare sociali\" pe fiecare scaun şi aşezare în parte. 

Din păcate l ipseşte din acest studiu valoros o analiză a structurii etnice a locuito
rilor, mai bine zis a capilor de familie înregistraţi de conscripţia de la 1 6 14, doar într-un mod 
cu totul aluziv se face o singură observaţie şi anume:"Surprinzător de mare este numărul de
numirilor de localităţi şi ale numelor de familie care indică originea săsească (a capilor de 
fami lie noi veniţi - notă V. L.):  exemplificând, de pildă, numai cu Atidul, găsim printre 
iobagii extranei pe Jakab Szâsz şi Mâtyâs Szâsz. Între timp sunt tot mai numeroşi secuii după 
al căror nume recenzorii trebuie să menţioneze <pribegit>3" .  Într-adevăr, numărul saşilor sta
bi liţi în secuime este surprinzător de mare. Autorii nu fac însă nici o referire la prezenţa, 
numărul şi răspândirea românilor în scaunele secuieşti conforma datelor oferite de documen
tul analizat. Mai mult chiar, se sugerează o anumită schimbare a componenţei etnice prin sta
bil irea saşilor în scaunele săseşti concomitent cu emigrarea secuilor. Considerăm însă opor
tună şi corectă relaţia dintre antroponimul Szasz şi originea săsească a locuitorului respectiv 
şi, adăugăm noi, antroponimul nu arată numai originea ci însăşi etnia săsească, numeroase 
fiind cazurile în care se explică alăturat de antroponimul Szasz că respectivul cap de fami l ie 
este sas de neam - suisz fi. (De exemplu: Zaz Marton szasz fi, în Cătălina, scaunul Chezdi; 
Zaz Miha/y . . .  zazfy, în Ruseni, scaunul Chezdi; Zaz Balint . . .  szaszji, în scaunul Casin). 

În cazul românilor, proporţia antroponimelor Ofah (=Românul) este cu mult mai 
mare decât a celor care indici\ etnia săsească. Astfel,  conform acestei conscripţii, în scaunul 
Casin sunt 1 5  capi de famil ie cu numele de O/ah, în scaunul Chezdi - 33 ,  C iucul de Jos - 26, 
Ciucul de Sus - 62, Giurgeu - 1 5, Mureş - 1 60, Odorhei - 1 2 1 ,  Orbai - 2 3 ,  Sepsi - 23,  în total 
478. Etn ia românească este continuată fie de explicaţia - în unele cazuri - că respectivul cap 
de familie cu numele Olah este român de neam (o/ah fi), fie de prenumele specific românesc: 
Dan, Radu! ,  Bucur, Crăciun, Coman, Triful, Oprea, Stan, Stanciul, Toma (scris astfel şi  nu 
Thamas), Comşa etc. (mai frecvent: Radu! şi  Bucur), fie de menţionarea locului de origine al 
acestuia: din Ţara Htgăraşului, din Muntenia, din Moldova, din sate româneşti ale unor comi
tate sau scaune săseşti. 

Saşii stabil iţi în scaunele secuieşti, având antroponimul Szasz, conform conscripţiei 
de la 1 6 14 deţin urml\toarea pondere: în scaunul Casin 5 capi de familie,  în scaunul Chezdi -
26, Ciucul de Jos - 2 1 ,  Ciucul de Sus - 38, Giurgeu - 10 ,  Mureş - 85, Odorhei - 1 60, Orbai -
1 9, Sepşi - 35,  în total 399. Fireşte că, la fel ca şi în cazul românilor, după cum vom vedea, 
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nu doar cei care purtau antroponimul Szcisz erau saşi, ci şi unii care deţineau alte antropo
nime (în special nume de meşteşugari: Varga, Szocs etc.) şi se menţionează că este sas de 
neam (szasz fi)( de exemplu: lakob Varga szasz fi, din Dăneşti, scaunul Ciucul de Sus etc.), 
sau provine dintr-o localitate sau zonă săsească. Saşii erau originari din ţinuturile Sebeşului, 
Sibiului, Bistriţei; din scaunele Rupea, Sighişoara; din Hărman (Hermani fi), Prejmer 
(Prasmeri fy), Felmer (Felmeri .fy), Feldioara (Feolduarj .fy), Agnita (Szent Ago<ta>), 
Ormeniş (EormenyeSSI) - localităţi din actualul judeţ Braşov; din Nocrich ( Ui egihazi jj), 
Mălâncrav (Almakereki .fy), Mediaş (Megyyessl), Buzd (Buzdi), Copşa Mică (Kapusy), Aţel 
(Ecelj), Valchid ( Valthidi), Şura Mare (Nagy Chiwry), Valea Viilor (Baromlaky), Saroşu pe 
Tâmave (Sarosy), Ludoş (Ludasy), Biertan (Berethalmy), Netuş (Nethussy), Şmig 
(Somogjomj) - localităţi din actualul judeţ Sibiu; din Archiud (Erkedy), Tonciu (Tanchy), 
Chintelnic (Kentelki), Sângeorgiu Nou (Zent Gyorgj Bezterczy), Herina (Harinnaj), Jeica 
(Seljki fi) - localităţi din actualul judeţ Bistriţa-Năsăud; ori din Logig (Ludwegh1), Dedrad 
(Dedradi), Senereuş (Zena Veresi), Oaia (Dallyay; Szasz Dal/iaj), Nadeş (Nadesi}, Seleuş 
(Ze616ssj), Adămuş (Adamosi), Apold (Apoldy), Viişoara (Handor.fy), Domald (Domaldj), 
Hetiur (Hetury), Ţigmandru (Csikmantorj) - localităţi din actualul judeţ Mureş, foste în 
scaunele săseşti vecine cu scaunul Mureş: B istriţa, Sighişoara etc. Unii saşi erau iobagi din 
vechime (regi) în localitatea respectiva şi nu recent stabiliţi. 

Românii sunt şi ei din vechime (reghi; antiqui) în localitatea respectivă sau recent 
stabiliţi, fie din comitate, fie din secuime, adică din alt scaun secuiesc, aceştia emigraţi mai 
ales din Trei Scaune, dar şi din Muntenia şi Moldova, aşa cum numeroşi unguri - s-au stabilit 
în scaunele secuieşti veniţi din Ungaria. De exemplu, antroponimul Magyaroszagi (= din 
Ungaria) îl întâlnim în: Armăşeni - scaunul Ciuc; Ungheni - scaunul Mureş, 2 capi de fami
lie; Nicoleşti - scaunul Mureş, 2 capi de familie (Kochis Gyorgj Magjar Orszaghi şi 
Magiarorszaghi Andras de eadem - adică de/din Ungaria); Mădăraş - scaunul Mureş; Culpiu 
- scaunul Mureş, 3 capi de familie (Bako Lukachj Magjarorszaghj, Toth Marton 
Magyarorszaghi şi Magiarorszaghi Andras); Şincai - scaunul Mureş; Eroei - scaunul Mureş, 
2 capi de familie (Zabo Balint Magiarorszaghi şi Magiarorszaghi Janos); Săcăreni - scaunul 
Mureş, 6 capi de familie (Magyarorszagi Peter, Thot Miklos Magiarorsza!,i, Zalaj Matjas şi 
Laszlo Magiarorszagiak, Andras Thomas Magiarorszaghi; Nagi Marton Magiarorszagi şi 
Kis Marton Magiarorszagi); lcland - scaunul Mureş; Grâuşoru - scaunul Mureş; Hodoşa 
scaunul Mureş, 2 capi de familie; Mitrl'�ti - scunul Mureş; Ihod - scunul Mureş; Lăureni -
scaunul Mureş; Troiţa - scaunul Mureş, 2 capi de familie; Cioc - scaunul Mureş; Sângeorgiu 
de Pădure - scaunul Mureş, 2 capi de familie ; Sânvăsii - scaunul Mureş; Comeşti - scaunul 
Mureş; Găeşti - scaunul Mureş; Măgherani - scaunul Mureş; Tamaşfalău - scaunul Orbai 
(Zecze6di Gergelj Magiarorszagi fi); Atid - scaunul Odorhei; Păltiniş - scaunul Odorhei 
(Magiar Orszagi Gergelj), Şoimuşu Mic - scaunul Odorhei, 2 capi de familie; Şimoneşti -
scaunul Odorhei; Sâmbăteni - scaunul Odorhei (Magiar Orzagy Simon Andras); Taietura 
scaunul Odorhei; Firtuşu - scaunul Odorhei (Mihali Varga Magjar Orzagi); Veţca - scaunul 
Odorhei .  În afară de cei cu antroponimul Magiarorszagi (= din Ungaria) mai sunt alţi capi de 
familie care au originea tot din Ungaria, după cum trădează numele lor de familie: Zalay, 
Czongrady, Zegedy, Gyufai, Gyarmati, Gelej, Ungvari, Somody, Budai, Pesti, Czyengeri, 
Tholdy, Egri, Tolnaj, Alfeoldi etc. 

Români originari din Muntenia sunt in conscripţia de la 1 6 1 4  in număr de 42 (inclu
siv un număr neprecizat în lacobeni, scaunul Casin), iar din Moldova 14 .  Mulţi sunt originari 
din Ţara Făgăraşului (56, din care 42 în scaunul Mureş), Ţara Bârsei, Câmpia Ardealului, 
Trei Scaune, comitatul Târnava (numai din Şoimuş au emigrat în scaunul Mureş opt capi de 
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familie, din Laslău Mare doi, din Lepindea doi, din Vaidacuta trei, din Cecălaca doi etc.), 
scaunul Sibiu (Rucăr, A lămor). 

Dintre românii locuitori din vechime (reghi, antiqui) în scaunele secuieşti, în anul 
1 6 14 - la data conscripţiei -, unii erau de condiţie l iberă (primpili, drabanţi, libertini), iar unii 
iobagi. Surprinde şi rămâne deocamdată un mister dispariţia aproape completă a românilor 
din unele localităţi atestate româneşti în Evul Mediu timpuriu, cum era de exemplu Breţcu 
(sat românesc - villa valachalis), scaunul Chezdi, sat condus de cneaz român la 1 4264 sau din 
V lăhiţa şi Căpâlniţa, numite Szentegihazo/ahfalu şi Kapolnasolahfalu. Majoritatea români lor 
nu demult stabiliţi în scaunele secuieşti la 1 6 1 4  erau însă jeleri şi iobagi, slujitori cu contract, 
ori meşteşugari Ueleri): păpucari ( Varga) - în Ojdula, scaunul Chezdi, originar din Moldova; 
în Poian, scaunul Chezdi, originar din Moldova; în Caşinu Nou, scaunul Casin; în Plăieşii de 
Sus, scaunul Casin, originar din Muntenia; blănari (Szeocz) - în Gruişor, scaunul Mureş, ori
ginar din Laslău Mare; în Remetea, scaunul Giurgeu; în Ciucani, scaunul Ciucul de Jos; ciz
mari (Czizmasia) - în Găieşti, scaunul Mureş; în Covasna, scaunul Orbai, doi capi de fami
lie, originari din Moldova; cădari sau butnari (Kadar) - în Zetea, scaunul Odorhei, originar 
din Moldova; în Ojdula, scaunul Chezdi, originar din Moldova; în Hilib ,  scaunul Orbai, ori
ginar din Muntenia; măcelari (Mezaros) in Ciucsângeorgiu, scaunul Ciucul de Jos ; legători 
de spete de ţesut (Barda Keoteă) - în Ţiptelnic, scaunul Mureş, originar din Moldova; hucă
tari (Zakachi) - în Ghineşti, scaunul Mureş; şe/ari (Nyerges) în Siculeni, scaunul Ciucul de 
Sus; morari (Alolnar) - în Văcăreşti, scaunul Ciucul de Sus; lăutari (egi Hegedws o/ah) - în 
lacobeni, scaunul Casin etc. 

Evident că tabloul capilor de famil ie români din conscripţia de la 1 6 1 4  nu cuprinde 
doar pe cei cu antroponimul Olah, ci şi pe cei cu antroponime specific româneşti, fie că se 
menţionează etnia (ca în cazurile: Kachulat Dan o/ah fi din Leţ, scaunul Chezdi; Naguli 
/stvan 0/ahfy din Belin, scaunul Şepşi; Dan Pokular O/ah, din Cristeşti, scaunul Mureş etc. ; 
Muntan Gergelj; o/ah fy, din Ojdula, scaunul Chezdi) fie că nu se menţionează, sau numele 
este transcris în forma maghiarizată dar include originea etnică românească (Fogarassi; 
Fogarasfeoldi; Moldvaj, Hauaseli, Boer etc.). Şi, fireşte, l ista românilor din scaunele 
secuieşti la 1 6 1 4  nu poate fi completă şi definitivă, deoarece multe nume, aparent ale secuilor 
- după cum sunt transcrise în forma maghiarizată - ascund etnia românească a locuitorului 
respectiv. Astfel nu puteam şti - dacă nu se menţiona alăt1.1rat etnia (ofah; o/ah fi - român de 
neam) - că sunt români următori i  capi de familie la 1 6 14 :  Chiato Janos din Alungeni, scaunul 
Chezdi; Nagy Farkas din Comolău, scaunul Şepşi; Bod Thomas din Sântionlunca, scaunul 
Şepşi; Nagy Janos din Budiu Mic, scaunul Mureş; Csepleo Janos din Ghelniţa, scaunul 
Orbai ; Mezaros Jstvan din Ciucsângeorgiu, scaunul Ciucul de Jos; Haydu lstvan, Janos 
Varga, Zaz Bartalis ş i  Ba/as Janos - toţi patru din Caşinu Nou, scaunul Casin etc. 

În afară de românii nominalizaţi în conscripţie mai sunt şi alţii nenominalizaţi, căro
ra conscriptorii nu le cunoşteau numele (patru în Gruişor, scaunul Mureş; unul în Herghelia, 
scaunul Mureş; cinci în Sângeorgiu de Mureş etc.) şi chiar şi numărul lor (de exemplu în 
Hodoş, scaunul Mureş). 

Conscripţia de la 1 6 1 4  mai înregistrează în scaunele secuieşti, pe lângă majoritatea 
secuiască, pe lângă român i şi saşi, şi alţi capi de famil ie de altă etnie, bineînţeles în proporţie 
redusă: slovaci (Totth .Jakah - Tottfy, în Hătuica, scaunul Chezdi; Toth Mihai} Totorszaghi, în 
Valea, scaunul Mureş; Toth Miklos Totorszaghi şi Toth Ferencz Totorszaghi, in târgui 
Miercurea Nirajului; Banyasz Andras tot fi, în Dl'meşti, scaunul Ciucul de Jos); germani 
(Mik/os Varga nemethfy şi Banyaz Mihaly nemetfi, în Dăneşti, scaunul Ciucul de Jos), sârbi 
(Racz Janos - Racz jj, în Leţ, scaunul Chezdi); turci (Theoreok Janos - Theoreok fy, în 
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Tinoasa, scaunul Chezdi); ţigani (Chigan Pal - Chiganjj, în Ghidfalău, scaunul Şepşi) etc. 
Document deosebit de important pentru istoria românilor şi a altor neamuri din aces

te unităţi administrativ-teritoriale istorice, ·�are erau scaunele secuieşti, conscripţia de la 16 14  
s e  constituie intr-o piesă valoroasă pentru studiul istoriei locale, pentru cercetarea trecutului 
românesc transilvănean din primele decenii ale secolului al XVI-lea. 

Publicam mai jos numele românilor din scaunele secuieşti culese din conscripţia sau 
lustra de la 1 6 14. 

SCAUNUL CAŞIN 

1. 

CAŞINU NOU (Kazon � Faluh) 
O/ah Andras, 
0/ah lanos, 
Voyka - român (new o/ah), 
Haydu lstvan o/ah, 
Janos Varga o/ah, 
/sivan o/ah, 
Zaz Bartalis - român bătrân (ven o/ah), 
Ba/as Janos o/ah şi 
lstvan o/ah - jeleri, 
Farkas o/ah şi 
Andras o/ah - nu reiese de unde sunt de origine, slujitori cu contract, 
O/ah lstvan - sluj itor cu contract. 

2 .  
IACOBENI (Jalwh Fa/va) 

O/ah Opra Havaselvy - din Muntenia, jeler. 
Români din Muntenia (Havase/vj o/ahok), la casa lui Kayczya Demeterne - jeler. 
Români (0/ahok), jeleri, la casa lui Benedek Leorinczne. 
Un lăutar român (Egy Hegediis o/ah) - jeler. 
Buxa lstvan Zunyogh zegy - (din Dumbrăviţa, Ţara Făgăraşului) jeler. 
O/ah Havaselvy /stvan - din Muntenia şi  
0/a /stvan Fogarasfe6ldj - din Ţara Făg!raşului, jeleri. 

3.  

O/ah /stvan, 
O/ah Miklos, 

PLĂIEŞII DE SUS (Felseo Faluh) 

Un păpucar român din Muntenia (Egy o/ah varga Havaselvy) ş i  
Brasso �deky Bokor Agoston - din ţinutul Braşovului, jeleri. 
/stvan Fogarasifi o/ah - român originar din Făgăraş, slujitor străin. 

SCAUNUL CHEZDI (Kisdy) 

1 .  

ALBIŞ (Aibis) 
O/ah Sztoian hauaselui fi - din Muntenia şi 
O/ah Peter - str!in (idegen fi), jeleri. 
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2 .  
ALUNGENI (Futas.ffa/wa) 

Ficzor Miklos hauselui fi - din Muntenia, 
Chiato Janos o/ah fi - român şi 
Szep Jstuan hauselui fi - din Muntenia, jeleri. 

3 .  
BELANI (Bellaja/wa) 

O/ah Janos - jeler, străin. 
4 .  

BREŢCU, oraş (Bereczk Varosa) 
O/ah Janos - oră.şean (varosi rend). 

5 .  
CATALINA (Zentkato/na) 

O/ah Demeter hauase/ui fi - din Muntenia, jeler. 
Boer Ferencz - iobag. 
Boer Georgj - jeler. 
Boer Mihalj - iobag. 

6. 
CERNATU DE JOS (Aiso Chyernaton) 

O/ah Jstuan - iobag, străin. 
Bone Gaspar, 
Purkereczi Marton şi 
Raduli Janos - jeleri. 

7.  
DALNIC (Da/nak) 

O/ah Dragicz - jeler. 
8. 

ESTELNIC (Eztelnek) 
Goczman Jstuan - jeler. 

9. 
HĂ TUICA (Ha_to/yk.a) 

O/ah Jstuan - jeler, strain. 
1 0. 

ICAFALĂU (lkafalwa) 
O/ah Jstuan - jeler. 
Olah Miklos hauaselui fi - din Muntenia, slujitor. 

l i .  
LEMNIA (Lemheny) 

Luka Mik/os - libertin. 
Kachiulat Dan o/ah fi - iobag, nu slujeşte nurn!\nui (senkinek nem zolgal). 
Zak.arias .Janos şi 
Zak.arias Thomas - iobagi, 
Ofah Ztanczul - jeler, străin. 

1 2. 
LEŢ (Lez.ffalwa) 

Anda Georgy - libertin, fugit/migrat din cauza rascoalei. 
Raduly Janos - jeler. 
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1 3 .  
LUNCA (Niuytod) 

O/ah Mar ton: hauase/ui fi - din Muntenia, iobag. 
14. 

LUTOASA (Ch,iomorton) 
O/ah Sztoika şi 
Radu li Andras hauase/ui fi - din Muntenia, jeleri, 

1 5. 
MĂRCUŞA (M�rkosfa/wa) 

Opra Kotora; o/ah jj - român, jeler. 
Bebeke Raduly. 

1 6. 
MĂRTĂNUŞ (Marthonas) 

Paska Peter - iobag, 
O/ah Tiuadar; Molduay fi şi 
O/ah Mate Molduaj fi - jeleri. 

1 7. 
MĂRTINEŞTI (Martonfa/wa) 

O/ah Opra hauase/uifY - din Muntenia, slujitor. 
1 8  . . 

MERENI (,4/mas) 
Huria Gaspar - libertin. 
O/ah Fodor - iobag, strain. 
Boti Radu/) şi 
Domota Janosne - jeleri. 

1 9. ' 

MOACŞA 1(Maxa) 
Goczman Ba/as, fiul lui Jmreh - drabant. 
Hera Benedek - iobag din vechime (regi). 
O/ah Opra hauaselui fi - din Muntenia, jeler. 

20.· 
OJDULA (Osdola) 

Muntan Gerge/j; 0/ah.fY - român şi 
O/ah Demeter - iobagi. 
Hozzu Janos şi 
Ta/as Mate Mo/duaj fi - jeleri. 

2 ! .  
POIAN (Polyan) 

Varonczia Mik/os - libertin. 
Mixan Gergeli - fost drabant, iobag. 
Mircze Janos - iobag din vechime (regi). 
Mixan Jstuan şi 
O/ah Barbuli hauaselui fy - din Muntenia, jeleti. 
Veres Barbuli hauaselui fi - din Muntenia, jeler la Voronczia Miklos. 

22 . 
SĂSĂUŞI (Zazfalu) 

Biroga Leorincz - libertin, fugit/migrat din cauza sărăciei. 
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O/ah Mare Fogarosi fi - jeler. 

Roman) Jstuan. 
Voloncz Laszlo, 
Vo/oncz lstvan, 
Vo/oncz Mate, 
Voloncz /stuan senex şi 
Voloncz Georgi maior - primpili . 
Roman Miha/y, 
Roman Jstwan, 
Voloncz Gergelj, 
Voloncz Georgj, 
Voloncz Lazlo şi 
Voloncz Balint - drabanţi. 
Voloncz Jllies, 
Roman Ba/as, 
Roman Bartalis, 
Roman Georgi, 
Roman Georgy şi 
Roman Leorincz - libertini. 

23 . 
SÂNZÂIENI (Szentlelek) 

Farkas Janos Molduaj jj - din Moldova, iobag. 
24. 

TÂRGU SECUIESC (oraş) (Kezdy Vasarhe/y) 
Mo/duay Szanis/o - or!1şean (Varosi rend). 
O/ah Mate şi 
Tanazi O/ah - jeleri. 

Kondrat Jstuan - prirnpil. 
O/ah Demeter şi 
O/ah Janos - străin, jeleri. 

O/ah A ndras, 
O/ah Mania, 
0/ah Janos, 
O/ah Jstuan şi 

25. 
TINOASA (Sarfalwa) 

26. 
TURlA (DE JOS) (Also Thoria) 

Baratulj Balint; o/ah hauaselui fi - jeleri, 
Draga Lazar - iobag. 
O/ah Peter - jeler. 
Cziobott Jstuan - iobag. 

A/da Jstuan şi 
Voloncz Georgj - libertini . 
O/ah Mik/os - iobag. 

27. 
TURlA (DE SUS) (Felseo Thoria) 

99 

www.cimec.ro / www.mncr.ro



1 00 VASILE LECHINŢAN 

O/ah Janos - jeler. 
28. 

VALEA SCURTĂ' (Kurtapatak) 
O/ah Marton - libertin, străin. 

O/ah Janos - jeiL:r. 
Thomas 0/a şi 

SCAUNUL CIUCUL DE JOS 

1 .  
ARMĂŞENI (Menasagh) 

O/a Janos - slujitori străini (servi extranei) 
2. 

BANCU (Ba�k Fa/va) 
Ofah Janos - iobag din vechime (Antiqw). 
Ofah Janos şi 
Ofah Mathe - jeleri. 

Ofah Jstvan - jeler. 

Szeocz Opra - jeler. 

Ofah Ferencz - libertin. 
0/ah Janos, 
Mezaros Jstvan o/ah, 
0/ah Janos, 
Thyvadar Ofah şi 
O/ah Mihaly - jeleri. 

Czyobot Peter şi 
Barbat Janos - prirnpili .  
Czyobod Janos şi 
Czyobod Ba/as - drabanţi. 
O/ah Mate - jeler. 

Raduly Jstvan - jeler. 
O/ah Peter, 
Opra şi 
O/ah - sluj itori străini. 

3 .  i 
CETĂŢUIA (Czyatho szegh) 

4. 
CIUCANI (Cz:yeke Fa/va) 

5. 
CIUCSÂNGEORGIU (Szent Georgh) 

6. 
COZMENI (Kozmas) 

7. '  
JIGODIN (Seogeod) 
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8.  
LĂZĂREŞTI (Lazar Fa/wa) 

Volah Ba/lasi şi 
Voia Gerge/y - iobagi din vechime. 

9. 
LELICENI (Szent Lelek) 

Un român (egi o/a) - slujitor străin. 

Ofah Mihaly - jeler. 

0/ah Janos, 
Ofah Miklos, 
O/ah Janos şi 
Raduly Lazlo - jeleri. 

Raduly - slujitor străin. 

O/ah Serban şi 
Olah Georgi - jeleri, 
Ola Jstvan - sluj itor străin. 

lO.  
MESENTEA (Mindzenth) 

I l . 
SÂNCRĂIENI (Zent Kyraly) 

12. 

SÂNSIMION (Szent Symon) 

13 . 
SÂNTIMBRU (Szent Jmreh) 

14. 
TUŞNAD SAT (Tvsnad) 

Vernyka Janos - iobag din vechime. 
O/ah Jstvan - jeler. 

SCAUNUL CIUCUL DE SUS 

Bogdan Mihaly - iobag. 
Ofah Miklos - jeler. 

O/ah Janos - jeler. 

Ofah Janos - iobag din vechime. 
O/ah Jstvan, 
O/ah Demeter, 
Ola Thamas, 
Ofah Myklos 
Ofah Kadar 

l .  
BÂRZAVA (Borosua) 

2. 
CÂRŢA (Karcz Fa/va) 

3 .  
CICEU (Czyczyo) 

1 0 1  
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O/ah I'halmasl şi 
O/ah Ba/int - jeleri. 
Peter - sluj itor la O/ah Janos. 
O/ah - sluj itor străin. 

O/ah Peter, 
O/ah Mihlalyl şi 
O/ah Peter - jeleri. 
Jstvan o/ah - slujitor strll.in. 

Sztoyka Jstvan - iobag. 
O/ah Jstvan, 
Korcza o/ah, 
O/ah Andras ş i  

VASILE LECHINŢAN 

4. 
DĂNEŞTI (Damfalva) 

5.  
DELNIŢ A (Delna) 

români (nenominalizaţi, olahok) - jeleri. 

O/ah Peter, 
O/ah Georgj, 
Stojka Falabu (= Picior de lemn), 
Kerezte o/ah şi 
Orban o/ah - jeleri. 
Opra şi 

6. 
FRUMOASA '(Szep Viz) 

Kerezte - sluj itori străini (servi extranei). 

O/ah Peter şi 
O/ah Janos - jeleri. 
Valah şi 
Valah - slujitori străini. 

O/ah Janos - libertin. 
Dobra Andlras/. 
Dobra Pal, 
Dobra Peter şi 

7. 
INEU (JenetJ Fa/va) 

8. ' 
MĂDĂRAŞ (Madaras) 

Dobra Thomas - iobagi din vechime. 
Molduaj Ferencz, 
Opra Fer/entz/, 
0/a .Jstuan, 
Hoszu Opra, 
Bokor, 
Ofah And/rasl, 
Bogdan, 
0/a Ba/as şi Mi/dos, 
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0/a Janos, 
Veres Raduly şi Mihaly, 
Vunk:yas o/a (=românul Unchiaş) şi 
Olah - jeleri. 

O/ah Gabor şi 
O/ah Mihaly - jeleri. 

Ofah Janos - libertin. 
O/ah Barablasl, 
O/ah Raduly, 
O/ah Jstvan, 
O/ah Peter şi  
O/ah Marton - jaleri. 
Raduly - slujitor strl!.in. 

Anda Antal - libertin. 
Bonta Jstvan - iobag. 
O/ah Jstvan, 
O/ah Kel/emenl. 
O/ah Janos şi 
Raduly - jeleri. 

9. 
MIHĂILENI (Szent Myhaly) 

10 .  
N ICOLEŞTI (Szent Miklos) 

I l .  

RACU (Rakos) 

12 .  
SÂNDOMINIC (Szent Domokos) 

Bogdan Pal şi 
Bogdan Fer!enc"ZI - libertini .  
O/ah Janos - jeler. 

Anda Gergely - libertin, 
O/ah Jstvan, 
O/ah Jstvlanl. 
O/ah Andras, 
0/ah Janos, 
O/ah Nyerges (şelar român) şi 
O/ah Kelemen - jeleri. 

O/ah Janos, 
Ofah Peter şi 
O/ah And/rasl - jeleri, 
Miklos o/ah şi 
Miklos ofah - sluj itori strl!.ini .  

1 3. 
SICULENI (Mac/efa/va) 

14. 
ŞOIMENI (Czyomortan) 

1 03 
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O/ah Jstvan şi 
Molduaj Andras - jeleri. 
0/a Jstvan - slujitor strliin. 

Guzuran Andras, 
Guzuran Ferlencz/, 
Gurzo /stvan şi 
Gurzo Janos - primpili . 
Guzuran Jstvan, 
Guzuran lmreh, 
Guzuran Georgj şi 
Krista Jstvan - drabanţi. 
O/ah Ba/lasi - jeler, 

VASILE LECHINŢ AN 

1 5 .  
ŞUMUL EU (Vdrdofalva) 

16 .  i 
TOMEŞTI (Szent Thomas) 

17 .  
TOPLIŢ A - CIUC (Taplocza) 

Anda Thamas - primpil. 
Anda Moklos şi 
Molduaj Peter - jeler, 

O/ah Thomas, 
O/ah Jstvan, 
O/ah Molnar (=morar român) şi 
O/ah Janos - jeler. 
O/ah Jstvan - sluj itor strliin. 

1 8 .  
V ĂCĂREŞTI (Vaczyaczy) 

SCAUNUL GIURGEU 

1 .  
CIUMANI (Czyomo Fa/va) 

Raduly Janos - prirnpil, jurat al satului (ajutor de jude). 
O/ah Peter - jeler. 

O/ah Lukaczi - drabant. 
O/ah Janos - iobag. 

Buxa lstvan, 
O/ah lllyes şi 
O/ah Mate - jeleri, 

2. 
DITRĂU (Gytro) 

3 .  
GHEORGHENI (Szent Miklos) 
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O/ah Peter - libertin. 
O/ah Mikllos! - jeler 

Dragycz Janos - drabant. 
Dragycs Mih/aly! - libertin. 

4. 
JOSENI (Alfaluh) 

5 .  
LĂZAREA (Szaar Hegh) 

Ofah Miklos - legat iobag pentru desfrâu. 
O/ah Mihaly - iobag. 
Stoyka Janos - legat iobag pentru furt. 
Marton O/ah - slujitor străin (servi extranei). 

6. 
REMETEA (Remeteh) 

Un blănar român (egy o/ah Szedczj) - slujitor strll.in. 

Radu/y Janlosl - libertin. 
Majlad Istvan - slujitor străin. 

7. 
SUSENI (Jt Fa/uh) 

8 .  
VALEA STRÂMBĂ (Tekereo Patak) 

O/ah Sa/amon, 
0/a Andlrasl, 
Ofah Miklos şi 
O/ah Jan!osl - jeleri . 
Mate ofah - slujitor străin. 

SCAUNUL MUREŞ 

1 .  
ABUD (Abod) 

O/ah Lazar fogarasfeoldi - din Ţara Făgăraşului, iobag comitatens. 
2. 

ACĂŢARJ (Akos.ffalua) 
O/ah Sandor - iobag strămoşesc (Avitici). 
O/ah Andras şi 
O/ah Mate - pastorul satului, jeleri comitatensi. 

3 .  
BAND (Band) 

Ponta Balint Galfaluj - (din Găneşti, comitatul Tâmava, azi jud. Mureş), iobag strain 
(Extranei). 

4. 
BEDENI (Bede) 

O/ah Ke/emen şi 
O/ah Jllies - jeleri comitatensi. 

1 05 
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5 .  
BERENI (Bere) 

O/ah Janos - jeler comitatens. 
6. 

BERGHIA (Bergenye) 
Gogan Gergelj - libertin. 

7. 
BOZED (Bozed) 

Turko�r Peter - libertin. 
8. 

BUDIU MIC (Bodon) 
Nagy Janos o/ah - român, iobag străin. 

9. 
CĂLIMĂNEŞTI (Ke/ementelke) 

O/ah Kelemen - iobag străin. 
1 0. 

CĂLUGĂ�ENI 
O/ah Miklos Fogarosf - din Ţara Făgăraşului şi 
Roman Gjorgj - jeleri comitatensi. 

1 1 .  
CĂLUŞERI (Kaal) 

O/ah Janos fogarasf - 9in Ţara Făgăraşului, 
0/ah Janos, 
O/ah Demeter, 
Laszlo O/ah, 
O/ah Janos Czikindaly - din Ţichindeal (scaunul sllsesc Nochrich, azi jud. Sibiu), 
O/ah Miklos fogarasfeoldj - din Ţara Făgăraşului şi 
O/ah Janos - tot de acolo (ugian oda va/o), jeleri comitatensi .  

1 2 .  
CÂMPENIŢA (Fele) 

Dusa Peter - libertin. 
O/ah Karachonfogarasfeoldi - din Ţara Făgăraşului, şi înafară de acesta mai este unul (Ezen 

kwul megh egj) (la acelaşi stăpân de moşie), 

O/ah Jstvan şi 
O/ah Jstvan fogarasfeoldi - din Ţara Fagăraşului, jeleri comitatenşi. 

1 3 .  
CÂNDU (Kendeo) 

O/ah Raduly - jeler comitatens. 
14 .  

CEUAŞU DE CÂMPIE (Chyauas) 
O/ah Bukur Fogarasf - din Ţara Făgăraşului, 
O/ah Raduly Fogarasj - din Ţara Fligăraşului, 
O/ah Kuman - tot de acolo (ugjanodav<alo>), 
O/ah Kerestelj fogarosfeloldjl - din Ţara Fagăraşului, 
O/ah Janos Bala} - din Băla (comitatul Turda, azi jud. Mureş) şi 
O/ah lstvan fogarasfeoldi - din Ţara Fiig!raşului, jeleri comitatensi. 
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1 5 .  
CHIBED (Kybed) 

O/ah Mik/os. 
O/ah Laszlo Fogarasfeo/diek - ambii din Ţara Făgâraşului şi 
Hoszu Mathe Fogarasfeo/di - din Ţara F11.găraşului, jeleri cornitatensi 

1 6. 
CINTA (Fintahaza) 

O/ah Janos Moldovai -din Moldova, jeler comitatens. 
1 7. 

CIOC (Chioklfalua) 
Njegre Mihalj - iobag confiscat (confiscati). 
Boer Ambrus Vyfa/vi - jeler secuiesc (Siculica/is). 
Ofah Mik/os, 
Olah Janos, 
O/ah Radulj şi 
Niegre Peter - jeleri comitatensi. 

1 8. 
CORUNCA (Koronka) 

O/ah Janos Soljmossj - din Şoirnuş (comitatul Târnava, azi jud. Mureş), iobag străin. 
O/ah Gerge/j So/jmoşi - din Şoimuş (cornitatul Târnava, azi jud. Mureş) ş i  
Fogarasfeo/di Miklos - jeleri comitatensi. 

19 .  
CRJSTEŞTI (Kereztur) 

Dan Pokular ofah - păcurar român şi 

1 07 

Chergeodi Giorgi Ofah - din Cerghid (cornitatul Târnava, azi jud. Mireş), jeleri cornitatensi. 
20. 

CUIEŞD (Keovesd) 
O/ah Ke/emen Hauase/y - din Muntenia, 
O/ah Mathe Mez6segi - din Cârnpia Ardealului şi 
Ofah Peter - jeleri comitatensi. 

2 1 . 
CULPIU (Keo/peny) 

O/ah Gjeorgj - libettin, în slujbă (la un stăpân de moşie) (szo/gaban). 
O/ah Balint Hauaselj - din Muntenia, 
O/ah Peter şi  
Ofah Gjorgj Kozmaj - din Cozma (comitatul Cluj, azi jud. Mureş) - jeleri cornitatensi .  

22. 
DĂMIENI (Demienhaza) 

O/ah /stvan - jeler comitatens. 
23 . 

DROJDII  (Sepr6d) 
Ofah Mik/os fogarasfeoldi - din Ţara F!l.gâraşului, jeler cornitatens. 

24 . 
EREMITUL (Remete) 

O/ah lstvan Haromszekj - din Trei Scaune şi 
Alajor Laszlo Oroszy - din Urisiu (comitatul Turda, azi jud. Mureş), jeleri secuieşti). 
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25. 
ERNEI (Ernie) 

Ofah Ferencz Fogarassj - din Făgăraş. 
Kis /stvanfogarasfeoldi - din Ţara Făgăraşului, 
Raduly Fogarasfeoldj - din Ţara Făgăraşului, 
O/ah Istvan Buny - din Boiu (comitatul Tâmava, azi jud. Mureş), 
O/ah Mihaly Arankuty - din Aruncuta (comitatul Cluj, azi jud. Cluj), jeleri comitatensi. 

26. 
FÂNTÂNELE (Gialakuta) 

Dan O/ah, 
Ofah Peter şi 
O/ah Mathe - jeleri comitatenşi. 

O/ah Peter şi 

27. 
FOI (Folyffalua) 

O/ah Janos Ebedfalvi - jeleri comitatensi. 
28. 

GĂLĂ ŢENI (Zent Gericze) 
O/ah lstvan, 
O/ah Janos Z. Laszloj - din Laslău Mare (comitatul Tâmava, azi jud. Mureş) şi 
O/ah Janos fogaras feo/dj - din Ţara Făgăraşului, jeleri comitatensi. 

29. 
GĂLEŞTI (Ga/ffalua) 

Fogarassi /stvan, 
Boer Jstvan Hauaselj - din Muntenia, 
Thamasi Ofah Jakab, 
Chysmagia Kozma, 
O/ah Miklos şi 
O/ah Karachjon Soljmosj - din Şoimuş (comitatul Tâmava, azi jud. Mureş), jeleri comita

tensi. 
30. 

GHEORGHE DOJA (Lukaffalua) 
O/ah Janos Mez6szeghj - din Câmpia Ardealului şi 
Soljmossi Karachjon Kuk61/6 Varmegjebelj - din Şoimuş (comitatul Tâmava, azi jud. 

Mureş), locuieşte în casa satului ({alu h<azaban> ), jeleri comitatensi. 
3 1 .  

GHINDARI (Makjfalua) 
Ofah Demeter Haromszeki - din Trei Scaune şi 
Bitan Jakab Haromszeki - din Trei Scaune, jeleri secuiesti. 
O/ah Mathe şi 
Ofah Mikfos - jeleri comitatensi. 

32.  
GHINEŞTI (Geges) 

Zakachj /stuan O/ah - român, iobag străin. 
Ofah Raduly - jeler comitatens. 
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33 .  
GRÂUŞORU (Buzahaza) 

Hauaseli O/ah Miklos - Munteanu /din Muntenia, jeleri comitatensi. 
34. 

GRUIŞOR (Kis Georgeny) 
Zeochj Janos Zent Laszloj - din Laslău Mare (comitatul Tâmava, azi jud. Mureş), 
Boncza Gjorgy, 
Nagj O/ah Janos, 
O/ah Mihalj şi 

1 09 

încă patru români cărora nu li se cunoaşte numele (Negi O/ah nem constat nevek) - jeleri 
comitatensi .  

35 .  
HÂRŢU (Hatzo) 

Ofah Peter - jeler comitatens . 
36. 

HERGHELIA (Menes) 
Cziko Janos Fogarasfeo/di - din Ţara Fagllraşului, 
O/ah Mik/os şi 
Vonchja Janos - iobagi străini. 
O/ah Ba/as, 
O/ah Bukur fogarasfeoldiek - ambii din Ţara Făgăraşului, 
O/ah Mihalj şi 
alt român căruia nu i se cunoaşte numele (Mas o/ahia nem consta/ az neue) - jeleri comitatensi. 

37. 
HODOŞA (Hodos) 

Sunt români - jeleri comitatenşi - cărora nu li se cunoaşte numele (Ezen kuul o/ahok vadnak 
nem consta/ neuek). 

38. 
ICLAND (Jk/and) 

O/ah Simon Mara), 
O/ah Ferencz Karansebesj - din Caransebeş. 
O/ah Andras Fogara�jeoldi - din Ţara Făgllraşului şi 
O/ah Janos Fogarasjeoldi - din Ţara Fagăraşului, jeleri comitatensi. 
O/ah Demeter Haromszeki - din Trei Scaune, jeler secuiesc. 

39. 
IHOD (Ehed) 

Banchiula Peter Haromszeki - jeler secuiesc. 
40. 

ILIENI (Jllencz.ffalua) 
O/ah Jstvan Fogarassy - din Făgăraş, jeler comitatens, locuieşte în casa satului 

(azfalu hazaban). 
4 1 .  

ISLA (lsz/o) 
O/ah Thamas şi 
O/ah Farkas Fogarasfeoldi - din Ţara Făgăra5ului, jeleri comitatensi .  
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42. 
LĂURENI (Zent Leorincz) 

O/ah Miklos - păstorul cirezii şi 
O/ah Janos - originar dinspre Aiud (Eniedfe/e va/o), jeleri comitatensi .  

43. 
LEORDENI (Leorinczffalua) 

Ofah Mathe Hideghfalvi - iobag comitatens, 
Paducz lstvan - libertin. 
Paducz Giorgi - intrat în iobăgie (Subjugat), s-a dat iobag lui Ozdi Giorgi. 
Paducz Mihafy - din cauza sărăciei s-a dat de bunăvoie iobag lui Ozdi Giorgi. 

44. 
LIVEZENI (Jed) 

Ofah Mathe Feketei şi 
O/ah Kurta Thamas - iobagi străini. 

45. 
MAIA (Maja) 

O/ah J< . . . > - jeler. 
46. 

MAIAD (Monjat) 
O/ah Thamas Soljmosj - din Şoimuş (comitatul Tâmava,azi jud. Mureş) şi 
O/ah Miklos Chjergedj - din Cerghid (comitatul Târnava, azi jud.Mureş), jeleri comitatensi. 

47. 
MĂGHERANI (Magioros) 

O/ah Mihaly - jeler străin. 
48. 

MĂDĂRAŞ (Mezeo Madaras) 
Turcza Ambrus - iobag strămoşesc (Auitici). 

49. 
MĂRCULENI (Mar/cos) 

O/ah lstvan Rukorj - din Rucăr (scaunul Sib1u, azi jud. Braşov), jeler comitatens. 
50. 

MIERCUREA NIRAJULUI, târg (Oppidum Zereda) 
O/ah Raduli şi 
Santa Janos O/ah - locuitori ai târgului. 

5 1 .  
MOREŞTI (Malomjalua) 

O/ah Janos Czurwley - din Ciurila ( comitatul Turda, azi jud. Cluj), iobag al lui Ziluasi Jmreh, 
stăpân de moşie din Ciwila, iobag comitatens. 

Sorban Peter Nagj Orbo videky - din ţinutul Gârbovei de Jos, jeler comitatens. 
52. 

MURGEŞTI (Zent Benedek) 
Hattszaghi Miklos - (Haţeganu) iobag străin. 
O/ah Laszlo - jeler comitatens, păstorul citezii. 

53.  
NICOLEŞTI (Zent Miklos) 

Cziekelaki Mihaly de eadem - din Ceclilaca (comitatul Târnava, azi jud. Murei), jeler comitatens. 
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54. 
PĂCURENI (Kereztur) 

O/ah Laszlo - iobag străin. 
O/ah Tivadar Haromszekj - din Trei Scaune, jeler secuiesc. 

55. 
PĂNET (Panyth) 

O/ah Miklos, 
Nagj O/ah lstvan Alamori - din Alămor (azi jud. Sibiu), 
Kis O/ah lstvan Alamori - din Alămor (azi jud. Sibiu), iobagi străini. 
Hoszu Thamas Gjergiai feoldbe - din Ţara Giurgeului, 

I I I  

O/ah Lasz/o Vaida Kutj - din Vaidacuta (comitatul Tâmava, azi jud. Mureş), păstorii cirezii, 
locuieşte în casa satului (/alu h. ), 

Vaidakuti Sandor - tot de acolo (din Vaidacuta), 
Kapitan Gjorgj Va/aszuti - din Răscruci (azi jud. Cluj) şi 
Hauaselj Demeter Muntan - Munteanu, jeleri comitatensi .  

56. 
PORUMBENI (Ga/ambod) 

O/ah Andras Zeben tartomany - din părţile Sibiului, jeler comitatens. 
57. 

O/ah /stvan, 
0/ah .Janos, 
Czypan Ba/as (Vasile Cepan) ş i  

RIGMANI (Rigmany) 

Czypan Thamas - iobagi strămoşeşti (Avitic1). 
58. 

SĂBED (Zabed) 
Turkolj Mathe - libertin. 
O/ah Janos Meszessj - din părţile Meseşului, 
Vicei Peter de eadem - din acelaşi loc (părţi le Meseşului) şi 
Major Janos - jeleri comitatensi .  

59. 
SĂCĂRENI (Zekes) 

Boer Miha/y şi 
Boer Balint azfia - fiul lui Boer Bal int, primpi li .  

60. 
SĂRĂ ŢENI (So Varaggia) 

O/ah Gergelj - jeler comitatens. 
O/ah Janos - iobag intrat cu voia lui în iobăgie (suhjugati). 

6 1 .  
SÂNCRAIU DE MUREŞ (Zent Kira/y) 

Nagi Lazar Fogarasfeo/di - din Ţara Făgăraşului, iobag străin. 
62. 

SÂNGEORGIU DE MUREŞ (Marus Zent Giorgy) 
Cinci români se află, dar numele şi originea nu l i  se cunosc (Eott O/ah vagjon de nomina et 

Patria non constat). 
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63. 
SÂNGEORGIU DE PĂDURt: (Erdeo Zent Giorgy) 

O/ah Des, 
O/ah Kerestelj, 
Major Miklos Sol) mosi - din Şoimuş (comitatul Tâmava, azi jud. Mureş), 
Kosta /stvan, 
Kosta Andras şi 
Duma Peter - jeleri comitatenşi. 

64. 
SÂNIŞOR (Kebe/e) 

O/ah Mik/os - intrat în iobăgie (subjugati), pAstorul porcilor. 
65. 

SÂNSIMION (Zent Simon) 
O/ah Balint Sardi - jeler comitatens. 

66. 
SÂNTANA DE MUREŞ (Zent Anna) 

Karachion Miklos Chjekelakj - din CedUaca (comitatul Târnava, azi jud. Mureş), 
O/ah Gahar, 
Ofah Balint Reudj - din Rediu (comitatul Cluj, azi jud. Cluj), 
0/ahThamas Reudj - idem, 
O/ah Simon Reudj - idem, 
Kochis Peter O/ah Chjezurj (?) 
O/ah Kozma şi 
O/ah Farkas Kanjadj - din Ulieşu (scaunul Odorhei, azi jud. Harghita), iobagi străini. 

67. 
SÂNTANDREI (Andrasffalua) 

Mailat Pal - intrat în iobăgie (subjugat!). 
Mailat Janos O/ah - român, 
O/ah Jstvan Fogarasfeoldi - din Ţara F:lg!ra�olui şi 
O/ah Janos - jeleri comitatensi. 

68. 
SÂNTIOANA DE MUREŞ (Zent Juan) 

O/ah Gabor Sajo videky - din ţinutul Ş .  eului, păstorul satului, iobag străin. 
Ofah Demeter - jeler comitatens. 

69. 
SÂNV ĂSII (Zent Laszlo) 

Bokor Janos Fogarasi - din Făgăraş, iobag străin. 
70. 

SIMBRIAŞI (Jobbagytelke) 
O/ah Kelemen Zederjessj - din Mura (comitatul Turda, azi jud. Mureş), jeler comitatens. 

7 1 .  
SOVATA (Zouata) 

O/ah Janos fejeregjhazi - din Albeştii Bistriţei (azi jud. Bistriţa - Năsăud), jeler comitatens. 
72. 

STEJERIŞ (Chyereffalua) 
O/ah Peter, 
Zacharias Janos Hadreuj - din Hădăreni (comitatul Turda,azi jud. Cluj) şi 
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O/ah Trifu/ Vaidakuty - din Vaidacuta (comitatul Târnava, azi jud. Mureş), jelcri comitatensi. 
73 . 

ŞINCAr (Samsond) 
Berchie Janos o/ah - român, iobag străin. 
Moldvaj Thamas (Moldovan) - jeler comitatens. 

74. 
ŞTEF ĂNEŞTI (Zent lstvan) 

Torfalvi O/ah Janos - jeler comitatens. 
75. 

TÂMPA (Tompa) 
O/ah Thomas şi 
O/ah Janos Tuvessi - din Teiuş, jeleri comitatensi. 

76. 
TORBA (Torboszlo) 

O/ah Miklos Haromszeki - din Trei Scaune, jeler secuiesc. 
O/ah Mathe şi  
O/ah Miklos Fogarasf - din Ţara Făgăraşului, jeleri comitatensi. 

77. 
TROIŢA (Zentrontas) 

O/ah Miklos fogarasfoldj - iobag străin. 
O/ah Lukachi Haromszeky - jeler secuiesc. 
Ofah Istvan - sluj itor, păstorul porcilor. 
O/ah Janos Osdo/ai - din Ojdula, jud. Covasna, jeler comitatens. 

78. 
ŢIPTELNIC (Zaltelek) 

Kurta O/ah Peter Barczclj - din Ţara Bârsei, 
Ofah Janos - tot de acolo (ugjan oda va/o) (din Ţara Bârsei), 
Sorban Janos - tot de acolo (oda va/o) (din Ţara Bârsei), 
Nagj Ofah Jstvan - şi acesta de acolo (ezis) (din Ţara Bârsei), 
Barda Keoto Andras Moldvaj - din Moldova, 
O/ah Lukachj Barczassaghi - din Ţara Bârsei, iobagi străini .  

78. 
VADU ( Vadad) 

O/ah Mihaly Leppendi - din Lepindea (comitatul Târnava, azi jud. Mureş). 
O/ah Benedek Leppendi - din Lepindea (comitatul Târnava, azi jud. Mureş). 
O/ah Janos Haromsseki - din Trei Scaune, jeler secuiesc. 

80. 
VALEA (.Jobbagyffalua) 

O/ah Leorinczfiatfalyi - din Filiaş (azi jud. Harghita), 
O/ah lstvan şi  
O/ah Janos - iobagi străini .  

8 1 .  

V ĂDAŞ ( Vadasd) 
O/ah lstvan - iobag strămoşesc (Auiticz). 

82. 

V ĂLENII ( Vaia) 
Fogarasi Thamas - (Hlgărăşan) iobag străin, 
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Fogarassi Mik/os - (Făgărăşan), 
O/ah Radulj Bardosi - din Bărdeşti, scaunul Mure� (azi jud. Mureş), 
O/ah Zemeria, 
O/ah Laszlo Soljmossy - din Şoimuş (comitatul Tâmava, azi jud. Mureş), 
O/ah Tanko şi 
O/ah Mik/os Sol) mosi - din Şoirnuş (comitatul Tâmava, azi jud. Mureş), jeleri comitatensi. 

83 . 
VĂRGATA (Chykffalua) 

Hauasely lstvan - (Munteanu) iobag strllin. 
O/ah lstvan, 
Kurta O/ah Peter, 
O/ah Jstuan, 
Mairat Jstuan Fogarosfeoldiek - toţi din Ţara Făgliraşului, jeleri comitatensi. 

84. 
VIFOROASA (Hauad teo) 

Trufan Jstuan - primpil. 
Trufan Gi6rgi - iobag confiscat (confiscati) (de la alt stăpân de moşie). 
O/ah Jstuan, 
O/ah Janos Fogarosjleoldiekl - ambii din Ţara Făgliraşului şi 
O/ah Lazar - şi el, tot de acolo (azis oda va/o) (din Ţara Făgăraşului), jeleri comitatensi. 

SCAUNUL ORBAI 

l .  
COVASN.\ (Kouazna) 

Bogdan Antal - primpil .  
Hozzu Andras - iobag, 
Vazili Demeter - iobag străin (idegenfi). 
Czizmasia Janos; Hauaseluify - din Muntenia şi 
Czizmasia Jstuan; hauase/ui fy - din Muntenia, jeleri. 
Bokor Mihaly Fogarasiji - din Făgliraş, sluj itor. 

2. 
CURCIU (Keoreos) 

Buda/ Thomas - iobag strămoşesc. 
3 .  

GHELINŢA (Gelencze) 
Biroga Jstvan - primpil. 
Poztika Pal, 
O/ah Lukacz, 
O/ah Mate, 
O/ah Andras, 
O/ah Tiuadar; hauase/ui fi - din Muntenia, 
Nicola Georgi, 
O/ah Andras şi 
O/ah Ge6rgy - iobagi strămoşeşti. 
Csepleo Janos; o/ah fi - român de neam, 
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O/ah Kraczun ş i  
Sztoian Janos - jeleri. 
Biroga Jstvan - l ibertin. 
Kopacz Gergeli -- iobag strămoşesc. 

4. 
HARALE (Haraly) 

O/ah Mate; Fogarasifi - din Făgăraş, 
O/ah Sztan; Hauaselui fi - din Muntenia şi  
O/ah Radulj - străin (idegen fi), jeleri. 

5.  

HILIB (Hilib) 
Ofah Radulj; Fogarasi - din Făgăraş, străin (idegenfi), 
O/ah .Janosfogarasifi - din Făgăraş şi 
Kadar Demeter o/ah fi hauaselui fi - român de neam, din Muntenia, jeleri. 
O/ah Mate hauaselui fi - din Muntenia, sluj itor. 

6. 
IMENI (Jmeczfalwa) 

Luka Daniel - drabant. 
O/ah Ba/as - drabant. 
O/ah Ztan; Fogarasfeoldi fi - din Ţara Făgăraşului, jeler. 

7. 
PACHIA (Pake) 

O/ah Sztancziul hauaseluifi -din Muntenia, sluj itor. 
8. 

PAVA (Paua) 
O/ah Thoma hauaselui fi - din Muntenia, 
Sikeosd Ba/as hauase/ui fi - (Sikeosd = Surdu ?) din Muntenia şi 
O/ah Balint - jeleri. 

9. 
PĂPĂUŢI (Papolcz) 

Prodan Georgi - iobag de demult (regi). 
O/ah Ba/as şi 
Barzan Barta/iasne - iobagi strămoşeşti . 
Nagy Bokor; Fogarasifi - din Făgăraş, 
Mania Andras; hetfalusifi - din Săcele (azi jud. Braşov) şi 
Anda Ba/as - jeleri. 

1 0. 
SÂNDOMINIC (Damokosffalwa) 

Mircze Andras - iobag. 
1 1 . 

SURCEA (Ze6rcze) 
Luka Jstuan - iobag de demult (regi). 

12 .  
TAMAŞFALĂU (Thamasffalwa) 

O/ah Thomas hauaselui fi - din Muntenia şi 
Sztoika Mate hauase/uj fi - din Muntenia, iobagi, 
O/ah Mihalj - iobag strămoşesc. 

1 1 5 
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Chionka Vernika - jeler. 
O/ah MaJe Fogarasifi - din Hgăraş, slujitor, păstor. 

1 3 .  

O/ah Ge6rgy - iobag din vechime. 
TELECHIA (Thelek) 

Bacz Mihalj Fogarasifi - din Făgăraş, jeler. 

Raduli Mihali - jeler. 

Albu Peter şi  
Albu Benedek - primpili .  
Albu Janos - drabant. 
Albu Kreztes, 
Opra Tamasne şi 
Albu Demeter - libertini. 

Maior Lukaczne - jeleră. 

Petenie Georgy, 
Petenie Balasne, orfanii ei ş i  
Petenie Pal - primpili. 

Toma Janos - libertin. 

14.  
ŢUFALĂU (2zofalwa) 

1 5. 
ZAGON (Zagon) 

1 6 .  
ZĂBALA (Zabola) 

SCAUNU!, ODORHEI 

1 .  

ALDEA (Ahosfalua) 

2. 
ALEXANDRIŢA (Sandorfalua) 

3 .  

ALUNIŞ (Mogiorss) 
O/ah Janos - s-a dat de bună voie iobag. 

4. 
ANDREENI (Andrasfalua) 

O/ah Lukach şi 
O/ah Boldisar - jeleri. 

5.  
ATIA (Atyha) 

O/ah Demeter - jeler. 
6. 

ATID (Eted) 

Jstuun 0/uh - jelcr. 
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O/ah Antal - iobag. 
O/ah Ba/as şi 
O/ah Balint - jeleri. 

O/ah Janoane - jeleră. 

O/ah Raduly - jeler. 

7. 
AVRĂMEŞTI (Zent abram) 

8. 
BĂDENI (Bagy) 

9. 
BĂŢANII MICI (Kys Baczon) 

O/ah Marton - instabil (vagans). 
10 .  

BECLEAN (Betklenfalua) 
Petre Miklosne - libertin. 

I l . 
BENŢID (Benced) 

O/ah Peter şi 
O/ah Miklos - iobagi strămoşeşti. 

1 2 .  
BETEŞTI (Betfalua) 

O/ah Jstuan şi 
O/ah Janos - iobagi strămoşeşti (auitici). 
O/ah Janos - jeler străin. 

1 3 .  
BEZID (Beoze6d) 

O/ah Demeter şi 
Moyre Peter - iobagi strămoşeşti (auitici). 
0/ah Janos, 
O/ah Peter ş i  
O/ah Danfogarasfeoldiek - toti trei din Ţara Fâgăraşului, străini. 

14.  
BEZIDU NOU (Beosze6d Jyfalu) 

Maior Janos - iobag. 
More Janos - jeler. 
O/ah Radulj şi 
Myrchie Mihai} - jeleri străini. 

Szarman Demeter, 
Gripchie .Janos şi Karachion, 
Mika Margit - iobagi. 

O/ah ./cmos - l ibertin .  

1 5. 
BIBORŢENI (Bibarczfalua) 

1 6: 
BISERICANl (Z. lelek) 

1 1 7 
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1 7 .  
BODOGAIA (Aiso bodogh Aszonfa/ua) 

Roska Kelemen, 
Roska Peter, 
Radulj lstvan, 
Dan Jstuan - s-a dat iobag pe bani (penzen veot), locuieşte pe loc nobiliar şi 
O/ah Miklos - iobagi. 
Muzska Radu/y, 
Ofah Dan şi 
Opris Miklos - iobagi din vechime (Antiquiores). 

1 8. 

O/ah Janos - jeler strain. 

Ofah Jllies - jeler străin. 

Ofah Peter - iobag strămoşesc. 
Kurtan Peter - instabil. 

Ofah Peter - străin, jeler. 

O/ah Mate - iobag str!l.moşesc. 

CĂDACIU (Kadach) 

1 9 .  
CĂDIŞENI (Kaydich.ffafua) 

20. 
CĂLUGĂRENI (Remete) 

2 1 .  
CIREŞENI (Swkeo) 

22. 
CIUCANI (Chiekefalua) 

Ofah Andras Reteny - din Retiş (azi jud. Sibiu), jeler. 
23 . 

COBĂ TEŞTI (Kobadfalua) 
Feieruiszj Mihaly - fost drabant (Feierviszj = din Râu Alb, Haţeg). 

24. 
COMĂNEŞTI (Homorod Kemeni fa/va) 

O/ah Jstuan - păstorul satului, jeler. 
O/ah Kompsa - jeler. 

Berze Gerge/y - primpil .  
Ofah Mathe - jeler. 

O/ah Barrabas - iobag. 
O/ah Farkas ş i  

25. 
[ONEŞTI (Janosjafua) 

26. 
JACU (Sakod) 

O/ah Tamas hatczok,j - din Hnţeg, strllini, _ie!eri. 
27. 

Ke,-ezturfa/ua (localitate azi dispărută) 

Pytar Simon � iobag. 
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28.  
LOCODENI (Lokod) 

O/ah Lukach - libertin. 
Gabris Andras şi  Jstok (Ştefan) - drabant. 
O/ah Gergely - fost libertin, zălogit iobag. 

29. 
LUETA (Leouete) 

O/ah Mate şi 
O/ah Janos - drabanţi. 
O/ah Mate - jeler. 

30. 
LUPENI (Farkas/aka) 

Sipos Antal Molduay - din Moldova, străin, jeler. 
3 1 .  

LUTIŢ A (Agiagfalua) 
Bakonia Janos - drabant, 
Ke/emen Ofah Feieregihazj - din Albeşti (azi jud. Mureş), jeler, striiin. 

32. 
MĂRTINIŞ (Zentmarton) 

Berze Miklos - libertin. 
O/ah Kelemen - jeler. 
Pandika Anna şi 
O/ah Kelemen - iobagi. 

33.  
MEDI$ORU MARE (Medeser) 

O/ah Lazlo - iobag. 
Gayna Antal feieregihazj - din Albeşti (azi jud. Mureş), 
Muszka Peter şi 
O/ah Mik/os - jeleri. 
Gaina Antalne - iobag. 

34 .  
MEREŞTI (A/mas) 

Busa Janos - iobag strămoşesc. 
O/ah Jstuan - iobag conficat (confiscatr). 
Ofah lstuan - iobag. 
Komsa Jstuan, 
Komsa Ferencz, 
O/ah Sandor, 
O/ah Daniel - iobagi veniţi (Advenae). 
O/ah Janos - plistorul lui Antonie Peter, 
O/ah Miklos şi 
O/ah Kompsa - jeleri. 

3 5 .  
MJHĂILENI (Zentmtha(v şi Demeterfalua) 

O/ah .fus/an şi 
O/ah Ba/as - iobagi strlbnoşeşti. 

1 1 9 
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36. 
MORĂRENI (Malomfalua) 

O/ah Miha/j hauasaly (din Muntenia), 
Fekete 0/ahne, 
O/ah Peter şi 
Molduay O/ah Mik/os (din Moldova) - jeleri veniţi (Advena). 

37. 

Petre Miha/y şi 
Petre Janos - libertin. 
Raduly Jstuan - jeler. 

Kynda Lukach -libertin, slujeşte. 
Bolia Janos şi 

MUGENI (Beogeoz) 

38. 
MUJNA (Musna) 

Gabria Balint - iobagi, intraţi în iobăgie pentru răscumpikarea capului. 
Bolia Andras - iobag zălogit. 
Dobra Jstuan - iobag strămoşesc. 
Georgy O/ah - iobag, are un jeler pe nume Szaz Georgy. 
Gaboria Ba/as - fost l ibertin,intrat în iobăgie din cauza limbii (nyelve mia)(?). 
Maylat Peter - intrat în iobăgie pentru a se întreţine. 
O/ah Georgy - jeler,locuieşte în locul secuilor liberi. 
O/ah Anna - săracă locuieşte in locul secuilor liberi. 

39. 
OCNA DE SUS (Sofalua) 

O/ah Miklos - iobag confiscat (confiscatl) 
O/ah Mate şi 
Ofah Demeter - iobagi veniţi (Advenae). 
Jstuan O/ah - jeler. 
O/ah Pal - iobag. 
Negre Georgy, 
Albert O/ah, 
Demeter O/ah, 
Popa Mathe - jeleri. 

40. 

ODORHEI, oraş (Uduarhe/y varos) 
Moldway Peter (Moldovan), 
O/ah Janos şi 
O/ah Georgj - orăşeni pH1titori de dare (A do fizetok). 

4 1 .  
ORĂŞENI ( Varosfalua} 

Doka Balint - iobag str!lmoşcsc. 
42. 

PĂLTINIŞ (Kcchiet) 
O/ah Mihulj - iob:tg �tl'ătnoşesc. 
O/ah Miklus Mohay - din Grânari (azi jud. Braşov) şi 
O/ah Buda - jeleri ven iti. 
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O/ah Anna - jeleră. 
43.  

PĂULENI (Pa/fa/ua) 
O/ah Albert - fost libertin, iobag. 

44. 
PETRENI(Zent peter) 

Herabe Jstuan - fost drabant,ajuns in iobăgie din cauza răscumpărării din robie. 
45. 

POLONIŢ A (Lengie/fa/ua) 
O/ah Miklos - iobag. 
O/ah Kereztes - iobag ven it (advenae) 

46. 
PORUMBENII MARI (Nagy Ga/ambfalua) 

O/ah Andras - iobag zălogit. 
Ofah Peter - intrat în iobăgie pentru furt (lopasert). 
Torda Jstzlan - intrat in iobăgie pentru desfrâu. 
O/ah Peter, 
O/ah Miklos şi 
Olah Jstuan - jeleri. 

47. 
PORUMBENII MICI (Kys Galambafalua) 

O/ah Mate - iobag. 
O/ah Janos şi  
O/ah Antal - jeleri veniţi (Advenae). 

O/ah Kelemen - venit (Advenae). 
Muska Peter şi 
Ofah Peter - jeleri . 

O/ah Gabor şi 
Ofah Janos - jeleri veniţi (Advenae) 

48. 
PRAID (Paraid) 

49. 
ROUA (Rawa) 

50. 

RUGĂNEŞTI (Rugonfa/ua) 
Myrchie Mihai} - primpil .  
O/ah Mate - iobag. 
Olah Albert - sărac. 

5 1 .  
SATU MARE (Marefalua) 

O/ah Janos - libertin, dar slujeşte (la un stăpân de moşie). 
O/ah Demeter - sluj itor străin, venit (Advena). 
Hauasafe6/di O/ah Jstuan (din Muntenia), 
Olah Bokor şi 
Moldovai Janos - jeleri. 

1 2 1  
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52. 
SATU MIC (Kysfalud) 

Anda Janos Chikbo/ - din Ciuc, jeler. 

O/ah Balint şi 
O/ah Peter - iobagi. 
Tusa Miklos - jeler. 

Ofah Peter, 
O/ah Antal, 
0/ah Janos, 
O/ah Mate -jeleri. 
0/ah Janos, 
O/ah Peter şi 

53.  
ŞICLOD (Syk/od) 

54. 
SIMONEŞTI (Simienfalua) 

O/ah Simon Bleniesy (din Beiuş) - veniţi (Aa 1enae). 
55. 

TĂIETURA (Vagas) 
O/ah Janos Sziniogszegy - (din Dumbti\vi�, Ţara Fi\gi\raşului, azi jud. Braşov), venit 

(Advenae), locuieşte în locul secuilor liberi. 
56. 

TĂLIŞOARA (0/azte/ek) 
Barbat Thamas, 
Barbat Janos şi  
Barbat Peter - primpili. 

57. 
TĂMAŞU (Zent Tamas) 

O/ah Mate - venit (Advenae). 
58. 

TĂRCEŞTI (Tarchiafalua) 
Boer Jstuan şi 
Boer Antal Santa (Şchiopul) - primpil. 
O/ah Radulj şi 
Radu/y Janos - jeleri veniţi (Advenae). 

59. 
T ÂRNOVIŢ A (Kwkeolleo Kemenifalua) 

Maior Georgy - libertin. 
60. 

TELEAC (Telekja/ua) 
O/ah Demeter - sllrac, fllră avere. 

6 1 .  

TIMAFALVA (Tymafalul', sat contopit azi in Cristuru Secuiesc) 
Sania O/ah Jstuan - jeler. 
O/ah Lukacsne - fru'! avere, sarac!. 
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62. 
TURDENI (Tordatfa/ua) 

O/ah Miklos - l ibertin. 
O/ah Peter - intrat în iobăgie pentru furt (lopasert). 

63 . 
ULIEŞ (Kanyad) 

O/ah Ferencz - iobag strămoşesc (Eăs). 
O/ah Peter - fost libertin, intrat în iobăgie de bună voie (ex bene placito). 

64. 
VASILENI (Zent Lazlo) 

O/ah Fer�ncz - iobag strămoşesc (Eos). 
65. 

V ĂLENI (Patakfalua) 
Raduly Ferencz - iobag strămoşesc (Eos). 
Ofah Ferencz - iobag zălogit, din loc al libertinilor (ex /oco lib.). 

66. 
V ÂRGHIŞ ( Vargias) 

Nika Janos şi 
Filipis Jakab - iobagi strămoşeşti (Eos). 
Filipas Mate - fost libertin, intrat în iobăgie din cauza sllr!tciei. 
Maj/at Ba/as şi 
O/ah /stuan - jeleri săraci. 
O/ah Barrabas - iobag sărac. 

67. 
VEŢCA ( Veczke) 

Fichior Mik/os - iobag din vechime (antiqui). 
68. 

VIDACUT (Hideg Kut) 
Fogarm.y Peter - iobag strămoşesc (antict). 

69. 
ZETEA (Zetelaka) 

O/ah Mate - libertin. 
Frus /stuan Solnay (din Jelna, azi jud. Bistriţa-Nilsăud) şi 
Kadar Tamas Moldziaj (din Moldova) - veniţi (Advenae). 

0/ah Janos, 
RadJanos, 
O/ah Balint şi 
Ofah Pali - primpili .  

SCAUNUL ŞEPŞI 

1 .  
AlTA MARE (Nagy Ayta) 

2. 
AlTA MEDIE (Keozep Aytha) 

Mark Demeter - drabant din vechime (reghi). 

1 23 
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Mark /stuan - drabant. 
O/ah Balint; hauauselfeoldj fy (din Muntenia) - drabant, locuieşte pe pământul drabanţilor. 
Moire Miklos - iobag. 

3 .  
AITA SEACĂ (Szaraz Aytha) 

O/ah Gaspar idegen fi hauaselui - strllin din Muntenia, iobag. 
Moldua Janos Mo/duay fy - din Moldova, jeler. 
O/ah Bancziula o/ah - român, iobag. 

Ofah Pal - strllin (idegenfi) şi 
Ofah Farkas - iobagi. 

Mark Miklos - nobil. 
Mark Mathe, 
Mark .Janos şi 
Mark Jstuan - primpil. 
Mark Mihalj - drabant. 

Furka Jstuan - drabant, 
Furka Marton - libertin. 

Kwrbwl Mihaly, 
Luka Janos şi 
Luka Mathe - drabanţi. 
Ofah Miklos - venit (Jeoueueny). 
O/ah Lukacz - venit, 

4. 

ANGHELUŞ (Angialos) 

5 .  
ANINOASA (Egerpatak) 

6. 
BARAOLT (Baroltth) 

7. 
BELIN \Beoleăn) 

Naguli Jstuan olahfy - român, venit. 
8. 

BJCFALĂU (Bikfalwa) 
Harczia Janos - jeler, străin (idegenjy). 

Czipan Jakab - libertin. 
Czipan Las/o şi  
Czipan Balint - iobagi. 

9. 
BODOC (Bodok) 

10. 
BODOŞ (Bodos) 

Farkas Miklos Molduay fy; o/ah - din Moldova, român, jeler. 
l l .  

Gomolia Pal - primpil. 
Gomolia Georgi, 
Gomolia Miklos ş i  

BOROŞNEU MARE (Nagy Borosnio) 
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Gomolia Janos - drabanţi din vechime. 
Ofah Janos - libertin, copil, a zălogit pământul Ia altcineva. 
Ofah Andras hauasjafuify - din Muntenia, jeler. 

Gore Marton - iobag 
Ofah Sztanczuf - jeler. 
O/ah Kozta - iobag. 

12 .  

BOROŞNEU MIC (Kws Borosnio) 

1 3 .  

CÂLNIC (Kalnok) 
Ofah Sztoika hauaselui fi - din Muntenia şi 
Ofah Lukacz - străin, iobagi. 

14 .  

COMOLĂU (Komollo) 
Nagy Farkas olahfy - român, iobag. 

1 5 .  
DOBOLII D E  SUS (Felseo Dobo/y) 

Sztanczuf Polgarer - jeler acum, dar e iobag strămoşesc (eos). 
O/ah Juan; Rosniay fi - jeler, străin, din Râşnov. 
Buna Andras; purkereczy fy - jeler din Purcăreţi (azi jud. Alba). 

1 6. 

Kuman Opra - iobag. 

O/ah Jstuan şi 
Ofah Lazlo - jelcri. 

Vonczi Boldisar şi 
Vonczi Peter - primpili .  

ETFALĂU (Ethfalwa) 

1 7. 
GHIDFALĂU (Gidojalwa) 

1 8 .  
ILIENI, oraş (JIIiefalua Varosa) 

1 9. 
LISNĂU (Liznyo) 

O/ah Ba/as; o/ahfy - iobag strămoşesc (e6s), român. 
O/ah Kozta - iobag. 

20. 
OZUN ( Vzon) 

Szekel Janos hauaseluifi - din Muntenia, iobag. 
2 1 .  

PĂDURENII (Beseenid) 
O/ah Raduli hauaselui fi - din Muntenia şi 
O/ah Jstuan - jeleri. 

22. 
SÂNTIONLUNCA (Szentiuan) 

Bod Thomas o/ah fi - român, iobag. 

1 25 
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23. 
SFÂNTU GHEORGHE, oraş (Szentgyorgy) 

J0nczi Ba/as, 
Vunczi Janos, 
Vonczi Gerge/y, 
Fogarasi Miklos, 
Mark Lazar şi 
Mark lstwan - orâşeni (varosi rend). 
Ofah Ba/as, 
O/ah Bartalis, 
O/ah Gergely şi 
Racz Mihali o/ah fy - român de neam, iobagi. 
O/ah Romani - jeler. 

24. 
SF ÂNTU GHEORGHE (Szemerya) 

Ofah Jstwan Fogarasi fi - din Fligăraş, jeler. 
25. 

VALEA CRIŞULUI (Keoreospatak) 
O/ah Matene şi 
Kostian Janos - iobagi. 

NOTE 

1 .  Arhivele Naţionale - Filiala judeţeană Cluj, Scaunul Odor hei, Lada secuiasc.l!., dosar 56,f. 1 99-204 
(scaunul Casin), f. 1 34- 1 74 (scaunul Chezdi),f. 204-2 1 8  (scaunul Ciucul de Jos), f. 2 1 8  verso - 232 
(scaunul Ciucul de Sus), f. 232- 237 (scaunul Giurgeu), f. 4-38 (scaunul Mureş), f. 30-88 şi 240-256 
(scaunul Odorhei), f. 1 75- 1 98 (scaunul Orbai) şi f. 89- 1 33 (scaunul Şepşi). 
2. Pp. 237-3 16 .  
3 .  Idem, p. 286. 
4. Ştefan Pascu, Voievodatul Transilvaniei, lll, Cluj-Napoca, 1986, p. 572. 

THE ROMANIAN FROM THE SZECKLER COUNTIES IN 1 6 1 4  
(Summary) 

The valuable document which is the census since 1614 of the inhabitants (heads of family) in the 
Szeckler Counties: Casin, Chezdi, Ciucul de Jos, Ciucul de Sus, Giurgeu, Mureş, Odorhei, Orbai and Sepsi, 
exploited particularly like a source ofthe social and demographic structures, presents us important data about 
the number and spreading of the Romanians and other nationalities in these counties. 

With re gard to the Romanians, manya heads of family are mentioned with the name of O/ah (= the 
Romanian), in all 478. The Romanian nationality oflhe head of the family is confirmed by his kind (O/ah .fi), 
by his Christian name specifically Romanian or by his native place. 

It is still a mystery about entire disappereance of the Romanians in a some localities will known 
in the Middle Age like Romanians:  Breţcu, Vlăhita and Cilpâlniţa 

It is a surprise the spreading of the Transylvanian Saxons in the Szeckler Counties. 333 heads of 
family are mentioned with the name of Szasz (= Saxon). 

Therc are Romanians of different social conditions: free men, townsmen or serves. The serves are 
mentioned like old servents or like immigrants from Trei Scaune or Făgilraş counties or from Moldavia and 
Vallachia. 

Some uf the Romanian immigrants had bcen handicraft:smen : furriers, shocmakers, coopers, 

butchcrs mcn cook. saddle makers, miller,.; etc. ' rn this rc�pccl. thc census sincc 1 6 1 4  is un important document for the study of thc local history 

and tor thc knuwledge aboul Rumanians and other inhahitants in the Midclle Agc in thc South-Ea�t of 

Trnnsylvania to the beginning uf Lhe 17 th century. 
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BISERICA ROMÂNEASCĂ DIN SCHEII BRAŞOVULUI ÎN SECOLUL 
AL XVII-LEA, LĂCAŞ AL ACTIVITĂŢII 

DE COPIERE, TRADUCERE ŞI TIPĂRIRE 

Mariana Mucea 

Istoria secolului al XVII - lea pentru strl\vechea biserică voievodală din Scheii 
BraşovuJuj l ,  una din instituţiile obşteşti din viaţa românească, este istoria statorniciei in faţa 
curentelor reformate (luteranism, calvinism) şi  a revirimentului catolic, este istoria legăturilor 
şi acţiunilor cu mitropoliţii ortodocşi ai Transilvaniei de până la Atanasie, dar şi  cu domni
torii şi  mitropoliţii spaţiului extracarpatic, este în egală măsuri\ istoria lăcaşului de cultură 
românească medievală. 

Românii braşoveni din Scheii Braşovului au avut intuiţia jocului politic al Curţii din 
Viena (subordonarea religioasă devenea egală cu subordonarea politică) şi nu s-au mai putut 
încrede în asigurările pe care aceasta le fllcea privitor la păstrarea vechii  confesiuni nealte
rate. Prigoniţi în urma presiunilor "uniaţiiei" (unirea cu biserica Romei), mulţi preoţi şi-au 
găsit refugiul în "Ţară", dincolo de munţi), dar neclintiţi în gândul lor de pl\strători ai ortodoc
siei, au avut tăria să se opună unirii şi interzicerii de pomenire în propria lor biserică a dom
nitorilor şi mitropoliţilor din Principate, rl\spunzând cu semeţie: "iara pe Vlădica din Ţara 
Românească îl pomenim şi-1 vom pomeni, că de acolo am luat darul preoţiei şi blagosloveniei"2. 

Braşovenii au preferat subordonarea faţl\ de Episcopia Râmnicului (după intrarea 
Transilvaniei sub dominaţia habsburgilor), pentru că îi menţinea în sfera ortodoxiei. 

Biserica din Scheii Braşovului a dat românilor, pe lângă credinţa ortodox!\, şcoala 
românească cu dascăli şi cărţi şi cadrul necesar unei intense activităţi de copiere, traducere şi  
tipărire, acte reale de cultură,extinse şi  îmbogi!ţite în secolul al XVII-lea. 

Activitatea de traducere şi transcriere din Braşovul secolului al XVII - lea este inte
grată de P. P. Panaitescu curentului general românesc, iniţiat de "păturile orăşeneşti rămase 
ortodoxe", putemice în centrele deschise schimbului din jumătatea de sud a Transilvaniei; 
faptul că ridicarea luteranismului şi calvinismului este confirmat de existenţa şcol ii de tra
duceri şi transcrieri din Scheii Braşovului, precursorii lui Coresi putând fi trecuţi între ctitorii 
limbii l iterare3 astfel că traducerea cl\rţilor bisericeşti în limba română s-a datorat prioritar 
nevoilor societăţii româneşti4. 

Considerăm că istoriografia a accentuat, câteodată excesiv, rolul determinant al 
Reformei în adoptarea limbii române ca limbi\ de cult, a învl\ţământului şi cărţi lor, traducerea 
sau scrierea cărţilor în limba română aparţine primei jumătăţi de secol XVI, deci Reforma nu 
a făcut decât să sporească interesul pentru proliferarea scrisului românesc5. 

Reacţia cea mai puternică produsă la Braşov împotriva propagandei reformate a fost 
traducerea "Cazaniei ortodoxe" de preoţii Iane şi Mihai, după ce aceasta fusese tipărită de 
Coresi .  

Preocuparea preoţilor bisericii Sf. Nicolae din Scheii Braşovului ca, prin pregătirea 
din cadrul şcolii  (întemeiată, refăcută, organizat!\ şi influenţată de biserică) să se formeze pre
oţi, dieci, dascăli, interpreţi şi ca/igrafi, este o realitate a secolului al XVII-lea. 

Acest fapt ne îndreptăţeşte să admitem existenţa unei "şcoli organizate de copişti", 
"precum şi una de traducători"6 pentru textele bisericeşti şi să găsim neargumentată afirmaţia 
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lui G. Strempel că "în cele două sau trei mănăstiri dinTransilvania (biserica Sf. Nicolae - a 
avut statut de mănăstire - pe baza hrisovului din 5 aprilie 1 656 - a voievodului Moldovei, 
Gheorghe Ştefan, că este numită "sfânta măni!.stire-biserică"7), nu s-au format niciodată şcoli 
de copişti"s. 

Sâvârşită de preoţi, munca de copişti şi interpreti era determinată, fie de necesitatea 
de carte pentru uzul bisericii şi al şcolii, fie din aplecare spre activitatea de cultură, stâmită 
de noua deschidere umanistâ cu paletă largi!. tematică, fie ca ispăşire a pedepsei. În secolul al 
XV II-lea majoritatea dacălilor de la şcoala din Şchei au aparţinut şcolii de copişti şi traducă
tori şi anterior sau ulterior bisericii, în calitate de preoţi. 

Sub raportul conţinutului manuscriselor copiate sau traduse, păstrează în acest secol 
XV ll ,  ca şi în cel precedent, caracterul religios: texte biblice, manuscrise cu texte folosite la 
oficierea serviciului religios sau texte <:le lectură religioasă. Un asemenea conţinut are 
"Penticostarul" cronicarului Vasile, rămas în manuscris la 1 6 1 3 , precum şi traducerile 
dascălului din Scheii Braşovului - Alexandru (polonul): "Penticostariul" - tradus în 1 694 şi 
;'Psaltirea slavo-română cu tâlc" din 1 697. 

În anul hirotonisirii - Florea Bâran scrie în l imba română "CredeiuJ"9, iar Vasile 
Hoban 1, care se dovedeşte a fi interpret prin valoraoase traduceri în şcoala de copişti din 
Şchei, traduce în limba română "Vechiul Testament" (atribuit lui de vechile Catastife ale 
Bisericii), o "Epistolie", "Psalmi de sară" şi "Învăţături pentru sfăntu post care iartă feredeul 
sufletesc a tot provoslavnicul creştin". 

Având exemplul slav, Radu Tempea Il traduce "Evanghelii cu tâlc", servind aceluiaş 
conţinut religios al manuscriselor. 

Nu lipsesc în secolul al XVII-lea scrierile laice, cel mai vechi text semnat "Escopia" 
îl găsim la fel ca şi "Alexandria" tot în Transilvania, iar dascălul Costea din Scheii Braşovu
lui, copiind un "Miscelaneu" de literatură populară intre anii 1 693- 1 703 , rezervă filele 1 22-
1 45 vieţii şi faptelor lui Escopi O. Cel mai vechi text tradus al "colecţiei de poveşti hazlii şi 
de snoave", romanul oriental "Sindipa" şi care a circulat în număr mare, a fost lăsat de acelaşi 
Costea dascălul, care 1-a copiat in 1 70 1 .  

Cărţi de înţelepciune şi cu caracter moral, având destinaţie didactica, a tradus şi 
amintitul dascăl Alexandru (polonul), "Amartolon Sotiria" ("Mântuirea păcătoşilor"), după 
cartea veneţiană aparţinând lui Landos, scrisa în limba greacă. 

Reproducând in mare parte fragmente din literatura de înţelepciune, "Codicele 
Miscelaneu" este tradus şi copiat de Vasile II la 1 680, iar cel mai vechi manual de filozofie 
descoperit în Schei şi copiat sub forma unui "Miscelaneu", în limba greacă şi slavă, aparţine 
copistului Barbu Hoban (manuscrisul cuprinzând fragmente de literatură de înţelepciune, 
identificat în arhiva istoricâ a Muzeului din Scheii Braşovului, are aspectul unui ceaslov, 
îmbogâţit prin aşezare în text, şi conţinut cu cărţi de înţelepciune bisericeşti închinate lui Ioan 
Gură de Aur, Efrem Sirul, învăţăturile Sfântului Chiril). 

Scrise în exclusivitate pe hârtie sub forma codicelor (cărţilor) şi prin copiere după 
model, nu după dictare (dovadă este faptul că nu sunt mai multe manuscrise cu acelaşi conţi
nut), manuscrisele din Scheii Braşovului includ însemnări marginale. Acestea fac referiri la: 
patemitatea manuscrisului, data de început sau finală pentru copiere (la "Codicele 
Miscelaneu" s-a practicat grafia latina cu latinizarea numelui "Ladislau Pastoris, scripsi hos 
Jiteras" - Vasile Hoban Il; "Aceasta carte - "Patericul" - am scris-o tu robul Domnului 
Dumnezeu Alexandru, îr. anul Oomnului 1 699, luna febmarie 1 2  scris-am cu Barbu d/iac/ 
"Miscclancul"), scuze şi explicaţii legale de greşelile de manuscris şi blestemul pentru 
înstr:l.inarea lui (prezent în secolul XVII, - începând cu secolul urmator dispare). 
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Convinşi de necesitatea păstrării  cu autenticitate a mărturi i lor istorice, copiştii ş i  
dascălii  din Scheii Braşovului au consemnat însemniiri maghiare, marturii de preţ ale unor 
momente de interes istori� şi prin aceasta au realizat ceea ce N. Iorga numea "istoria locală 

scrisa de cei mici" l l . 
Am recurs la gruparea insemnarilor astfel :  
a) însemnări cu caracter politic ce reflectă: 
a. l )  acţiuni militare: cea slavonă pe un "Minei" din secolul al XVI-lea aparţinând 

colaboratorului coresian, popa Iane: "să se ştie de când a fost bătălie la Feldioara şi au pierit 
Mihai şi mulţi ostaşi dintre saşi şi dintre români în anul 7 12 1 (= 1 6 1 3) luna octombrie 7 zile. 

Scris Dumitru" 1 2 . Însemnare chiril ică pe "Parimii româneşti" a cărturarului Vasile Hoban II ,  
privind lupta dintre austrieci şi munteni i  lui Brâncoveanu de la Zămeşti, sfârşită cu victoria 
domnitorului muntean: "la apusul soarelui război iute au fost cât nu se spune şi au spart pe 
nemţi, turci, curuţii, muntenii, tătarii şi  au pierit şi aga Bălăceanu şi generalistul Ardealului 

Teleki Mihai şi pre Heizer I-au prins rob, luna august 1 zile, 1 690" 1 3. 
a.2) perioade ale domniilor sau sfărşitul lor: însemnarea chiril ică făcută de un elev 

al şcolii din Sebei pe "Cartea de lumină", tipăritli în anul 1699 la Snagov şi dăruitli Bisericii 
de Constantin Brâncoveanu - "venit-au mazilirea lui în săptămâna cea mare . . .  a doua zi la 9 
ceasuri . . .  " 1 4 

a.3) conflicte interne: însemarea unui copist local în grafie chirilică, pe o carte de 
înţelepciune numită "Lesvicinic" - "când au tliiat s lujitorii din Ţara Româneascli boierii şi au 
venit în Braşov în ziua de lspas, deci au mers în ţară sli bată slujitorii . . .  şi au scris în luna 

iunie 1 0  anul 7 1 63 (= 1 655) şi am scris acest cuvânt în Cetatea Braşovului" l s. 
b) însemnare cu caracter cultural, care reproduce un argument al legăturilor 

tipografice dintre Muntenia şi Transilvania tn perioada editării "Noului Testament" de la 
Bălgrad din 1648. Însemnarea chirilică este înscrisă pe cel mai vechi "Parmier" românesc 
scris în Schei aparţinând lui Vasile cronicarul :  "să fie ştiut când am fost cu Ştefan Tipograful 
în satul numit Sinea şi am stat acolo o noapte şi până la amiezi în casa prezbiteriului Radu, 
venind din Ţara Ungrovlahiei (Ţara Româneascli n.n.) şi mergând la Bălgrad" 1 6. 

c) însemnări ce înscriu evenimente din viaţa urbei braşovene, ca şi cea aparţinând 
lui Vasile Hoban; scrisă pe un "Apostol cu cuvântări" cu grafie chirilică privind distrugerea 
turnului alb de lângă bastionul fierarilor: "să se ştie că s-au surpat turnul din cetate, sâmbătă 

spre duminică noaptea, la unsprezece ceasuri . . :• 17. 
d) însemniiri cu caracter filozofic-moral, ca şi cea chirilică de pe "Tipic" slavon din 

secolul XVI:  "David zice că zilele omului sunt ca floarea erbii, aşa şi zilele noastre sânt trecă
toare ca umbra . . .  Scris-am eu arhidiaconul mitropoliei Bălgradului, Avram, de la naşterea lui 

Hristos 1 692, luna oct. 16" 1 8. 
Sunt cazuri în care copistul abuzează de aceste însemnări şi le reduce la formula 

stereotipă ''şi am scris eu . . .  dascăl", cu repetarea acesteia. Spre exemplificare: "Scris-am eu 
Stadicul, fiul popei Stadicului ot Braşov, şi am scris eu Staicu 7 1 98, de la Hristos 1 689" şi pe 

acelaşi "Tipic" slavon revine cu aceeaşi afirmaţie l9. 
În ce priveşte grafia manuscriselor, foarte frecvent în secolul al XVII-lea se 

întâlneşte tendinţa copistului de a imita gratia textului cipărit, pe care 1-a folosit ca model, atât 
la forma l iterelor cât şi la aranjarea textului în pagină. 

Cum se poate observa din exemplele menţionate, datarea manuscriselor, a copierii, tra
ducerii sau însemnări lor maghiare, s-a făcut de cele mai multe ori dupa cronologia bizantina a fa

cerii lumii. De obicei anul de la facerea lumii este urmat de anul erei noastre, şi apoi luna şi ziua. 
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O concluzie se impune cu referire la num!irul relativ mic de copişti şi manuscrise 
copiate (45 nume pentru cei dintâi şi 66 pentru a doua menţiune - date oferite de G. Strempel), 
care îşi poate găsi explicaţia în cea mai aspr!i şi distrugătoare catastroB - incendiul din 2 1  
aprilie 1 689, prilej cu care singura cruţată a fost biserica Sf. N icolae. 

O raportare a tipăriturilor din secolul al XVII-lea la secolul al XVI-lea precum şi la 
manuscrisele secolului al XVII - lea, ne conduce spre următoarele afirmaţii: 

1 .  Informaţia oferită de cartea tipărită a secolului în discuţie este mai bogată decât 
cea a secolului XVI. Prefeţele sau postfeţele tipăriturilor din secolul XVII sunt adevărate 
lecţii privitoare la unitatea de neam, pledând pentru cultivarea limbii române (a I l-a jumătate 
a secolului al XVII-lea, are loc oficializarea limbii române în biserică). 

2. Activitatea de tipărire a cărţilor în acest secol evidenţiază aceeaşi evoluţie sinu
oasă, oscilantă, ce a caracterizat spaţiul transilvănean şi în cadrul lui cel braşovean. Mai puţin 
intensă activitatea de tipărire de la sfârşitul secolului al XVI-lea şi începutul secolului al 
XVII-lea reflectă legătura între politic şi cultural, prin sprij inul principilor transilvăneni 
(Gabriel Bethlen ş i  Gheorghe Rakoczy 1), a tip!iriturilor în limba română. 

În a II-a jumătate a secolului, când activitatea culturală este frânată de propaganda 
catolică pentru unirea unei părţi a românilor la biserica Romei, tipărirea cărţilor devine inten
să - în mare parte sub influenţe venite de peste munţi. 

3. Prin analizarea tipăriturilor româneşti existente la Braşov şi aflate în catalogul20 

secolelor XVI-XVIII,  putem afirma că din totalul celor 1 1 4 tipărituri, majoritatea - 67, sunt 
în limba latină (am inclus ş i  textele bilingve: latin-german şi latin-maghiar), 26 sunt în limba 
română, 1 7  în limba germană şi 4 în l imba maghiară. Cărţile provin din tipografiile de Ia 
Braşov, Sibiu, Alba-Iulia, Buzău, Bucureşti, Târgovişte (începând cu 1 644), Govora (centru 
nou de tipărire). 

În secolul al XVH-Iea, s imultan cu creaţiile originale în domeniul carţii bisericeşti, 
îşi face apariţia şi cartea cu conţinut laic. Mentalitatea secolului al XVII-lea se concretizează 
în delimitarea comunităţi i etnice şi de neam românesc, de celelalte comunităţi (catolica, Iute
rană şi calvină) şi apartenenţa la o comunitate umană răsllriteanll, în care slavii şi grecii  
deţineau un rol preponderent (cărţile religioase tipărite în acest secol, sunt traduse dupa cărţi 
în limba greacll şi slavonă). 

Tipăriturile au conţinut laic, sunt în limba latină şi au o diversitate tematicll: - cu ca
racter didactic pentru studiul gramaticii limbii latine, cu conţinut filozofic21 (antinomiile ca
tegoriilor filozofice, dispute filozofice), preceptele logicii prin cărţile lui Comenius, "Lucrări 
fundamentale despre lume, despre viaţa de toate zilele"22, despre retorică, fabulele lui Esop 
publicate în limba greacă şi latinll, poezii referitoare la înţelepciune23, tipărituri închinate per
sonalităţilor bisericeşti24, principilor sprijinitori ai dezvoltării învâţământului prin înfiinţarea 
de şcoli, personalitâţilor antichităţii25 (sub influenţa umanismului şi admiraţia acestuia pen
tru antichitatea greacă şi romană, - discursurile lui Cicero şi traducerile lui Ovidiu); 
prezentarea unor evenimente din istoria Transilvaniei şi a legislaţiei juridice de secol XVII. 

4. Apropierea între manuscrise şi tiparituri se face prin însemnările ivite sau întâm
plătoare, ale unor evenimente ş i  fapte. Astfel, pe "Mineiul" pe luna februarie, însemnarea de 
la 1 69926 se atestă dania ftcută bisericii Sf. N icolae a celor " 1 2  Mineie", "ce îmblă pre 1 2  
luni în sf'anta bisericll, care pomania mare cu aciasta sll o primească dumnezeu întru împărăţia 
cerului . . .  ". Aceeaşi însemnare conferâ date de istorie locală, prin menţiunea preoţilor de la 
biserica Sf. Nicolae din timpul daniei: "întâi protopop Văsâi snă protopop Vasâi Hoban şi  al 
doilea popa Vasâi Grid, al trei/leal popa Cârstea, snă protopop Stoicul al patrulea popa rloria 
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snă Todoran Băra(n) . . .  " . Însemnarea cu caractere chirilice de pe 'Triodul" de la 1 700, înscrie 
dăruirea tipăriturii Scheilor de către domnitorul muntean: "Acest triod dăruitu-1-au la sfănta 
biserică de la Braşov din Sebei Măria sa, io Constantin B/asarab/ B/râncovenu/ să fie pomană 
neclătită în veci". 

5. Mai multe elemente (caracterul religios al cărţilor, cărţi tipărite în limba germană; 
cărţi păstrate în biblioteca bisericii Sf. Nicolae, cltrţi tipl1rite în spaţiul extracarpatic şi aflate 
la Braşov, ne determină sa afirmăm că în secolul al XVII-lea implicarea oficialităţii săseşti, a 
românilor, prin biserica, şi a autorităţii politice din Ţara Româneascl1, rămâne triada cu rol 
decisiv în tipărirea şi procurarea cărţilor. 

Rolul bisericii, devine demn de luat în considerare, mai ales de românii din Sebei, 
care nu şi-au putut crea şi desfâşura istoria lor culturală în afara acestui lăcaş. 

Este sensibil faptul că în secolul al XVII-lea cârţile şi tipăriturile sunt antrenate în 
aceeaşi luptă împotriva tendinţelor protestante şi catolice dar şi în promovarea ideilor de uni
tate de limbă şi neam a românilor preliminând mental itatea "civilizaţiei luminilor". 

Cultura românească a veacului XVII din urbea bra.şoveană se constituie ca element, 
în timp şi spaţiu, pentru îndelungatul proces al unirii tuturor românilor, a cărui tainică şi per
manentă pregătire s-a făcut nu doar prin "vitejia braţului ci şi prin tăria condeiului şi lumina 
cuvântului"27_ 

NOTE 

1 .  C. Muşlea, "/Jiserica Sf Nicolae din Scheii Braşovului'', voi. 1 ( 1 292- 1 742) Braşov, 1 943, p. 7; Cea 
mai veche şcoală românească din cuprinsul României întregile, "Omagiul lui Constantin Kiriţescu", 
Bucureşti, 1 937. p. 6. 
2. Sterie Stinghe, Istoria Bisericii Scheilor Braşovului (manuscripl de la Radu Tempe), Braşov, 1 899, p. 88. 
3 .  N.N. Preoţii de la Biserica Sfântul Nicolae din Braşov ca precursori ai lui Coresi şi ctitor ai limbii 
noastre literare în "Athenaeum ". nr. 1 .  1 939, p. 33. 
4. P.P. Panaitescu, Începuturile şi biruinţa scrisului in limba română, Bucureşti. '· 965, p. 1 3 1 - 1 33 .  
5.  Istoria literaturii române, voi .  1, Bucureşti, 1 969, p. 1 0  1 - 1 02; P. Binder, A. Huttman, Românii din 
Braşov în epoca Reformei, în "Studii şi materiale de istorie medie", Xlll, 1 969, p. 79. 
6. N.N.  Statie, Cea mai veche şcoală românească din cuprinsul României întregite, în Omagiu lui 
Constantin Kiriţescu, Bucureşti, 1 937, p. 24. 
7. St. Stinghe, op. cit., p. 1 77 . 
8. G. Strempel, Copişti de manuscrise româneşti până la 1800, voi. 1, Bucureşti, 1 959, p. 30. 
9. 1 .  Prişcu, Din două manuscrise, în "Ţara Bârsei" Il, 1 930, p. 143.  
10 .  Arhiva Muzeului din Scheii Braşovului, ms. 1436. 
1 1 .  V Oltean. Cugetări de demult, in "Astra", nr. 1, 1 98 1 ,  p. 1 5. 
1 2. Ibidem. 
1 3 .  C. Muşlea, op. cit. ,  p. 27 1 . 
14 .  Arhiva Muzeului din Sebei, fond carte veche, p. 330. 
1 5 .  V. Oltean, op. cit. , p. 1 5 .  
l6 . 1bidem 
1 7. Ibidem 
1 8. 1bidem. 
1 9. C. Muşlea, op. cit. , p. 269. 
20. Tipărituri româneşti (1539-1 750), Catalog, Bra.şov, l 980, p. 37- 1 1 3 .  
2 1 .  ldem, op. cit., p. 59, nr. 89; p .  48, nr. 70; p. 57-58, nr. 1! 1  ş i  84. 
22. ldem, op. cit., p. 72, nr. 1 06. 
23. ldcm, op. cit., p. 64, nr. 95 
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24. ldem, op. cit., p. 49, nr. 7 1 .  
25. Idem, op. cit., p .  50, nr. 73, p .  75, nr. 1 1 1 . 
26. ldem, op. cit., p. 1 05.  
27.  O. Schiau, Cărturari şi cărţi în spaţiul românesc medieval, Cluj-Napoca, 1 978, p. 60. 

THE ROMANIAN CHURCH SCHEII BRAŞOVULUI IN THE XVIIlh CENTURY, A 
PLACE OF THE ACTIVITIES OF COPYING, TRANSLATION AND PRINTING 

(Summary) 

The history of the voivodal Church from Scheii Braşovului represents in itself the steadfast

ness of the ancestors faith before the religious trends ofthe xvnth centuries, mainly the reformed ones, 
but also of the Catholic reviving which followed. 

Besides the maintaining of the Orthodox faith, the Church from Scheii Braşovului supported 
the Romani an school, as well as thc school of copying, translating and printing religious and lay books. 
The Romanian literary language was cultivated and permanent relationship with the Romanian princi
palities were cultivated and the ideas and the philosophical trends of the age became well known. 

An important cultural and rcligious Romanian centre, the Church from Scheii Braşovului was 

also a focus of promoting the idea of unity of ali the Romanians. 
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CARTEA VECHE ROMÂNEASCĂ ÎN SCAUNUL MUREŞULUI 

Elena Mihu 

Cartea veche românească a contribuit la păstrarea fiinţei naţionale, a credinţei şi l im
bii româneşti, într-o perioadă de intensă maghiarizare pregătită printr-un plan diabolic de dez
naţionalizare. Din însemnările pe care le conţin filele îngălbenite de vreme se poate inţelege 
cum treptat, prin presiuni de tot felul, românii. au fost rupţi de la biserica mam!\, trecuţi de la 
legea strămoşească la o lege străină. Cel mai greu a fost suportată perioada de la sfârşitul sec. 
al XIX-lea şi începutul sec. al XX-lea (dar şi anii 1 948-1 968). 

''Dintre regiunile copleşite de săcui dismembrarea bisericii româneşti a luat pro

porţii mai violente, mai întâi în scaunul Mureşuluz" - spunea N. Sulică în 1937 1 .  
În violenta luptă confesional!\ din secolele XVII-XVIII a biruit cartea românească. 
Cercetând 50 localităţi din Scaunul Mureşului, aşezate pe Valea Nirajului (denumită 

"Valea p/ângerii româneşti"), pe Tâmava Mică, Valea Mureşului, pe Câmpie, au fost scoase la 
lumină 304 cărţi tipărite între anii 1 643-1 830, repartizate astfel : Bandu de Câmpie 8, Bărdeşti 
9, Berghia 8, Bezidu Nou 1 ,  Bolintineni 1 ,  Bozed 7, Ceauşu de Câmpie 2, Chinari 3; Corunca 5 ,  
Crăciuneşti 9,  Cuiejd 6, Culpiu 5 ,  Curteni 1 ,  Ernei 1 ,  Glodeni 1 2, Hărţău 9,  lclandu Mare 1 3, 
lclănzel 2, lvăneşti 6, Lăureni 1 ,  Mădăraş 9, Miercurea Nirajului 2, Moreşti2, Moşuni 5, 
Mureşeni 10, Murgeşti 8, Pănet 1, Petea 3,  Poieuiţa 7, Porumbeni 8, Roteni 3,  Oroiu 15, Sâncrai 
şi Cornăţel 19, Sângeru de Pădure 6, Sângeorgiu de Mureş 7, Sângeorgiu de Pădure 8, Sântana 
de Mureş 8, Sânişor 5, Sântandrei 4, Sântioana 3 ,  Sovata 5, Şardu Nirajului I l ,  Troiţa 2, Târgu
Mureş 1 3, Tiptelnic 5 ,  Ungheni 5, Vaidacuta 8 şi Voiniceni 6. 

Cărţile sus amintite (sunt în bisericile localităţilor mai sus menţionate sau au ajuns 
în alte depozite de carte din ţară) în majoritate au conţinut religios şi reflectă, prin distribuţia 
în timp, opţiunea credinţei ortodoxe, căreia parţial îi ia locul de la jumătatea secolului al 
XVIII-lea biserica greco-catol ică, dar în activitatea de cult a continuat folosirea tuturor 
cărţilor, aşa cum atestă însemnările până Ia Marea Unire din 1 9 1 8. 

Din secolul al XVII-lea au ajuns în localităţile Scaunului Mureş un număr de 28 
exemplare de carte; din prima jumătate a secolului al XVIII-lea 42; din a doua jumătate a se
colului al XVIII-lea 1 57 şi din 1 800- 1 830, 77 exemplare. 

Câteva concluzii se impun de la sine. În secolul al XV Il-lea şi prima jumătate a se
colului al XVIII-lea cărţile proveneau de la Iaşi, Bucureşti, Râmnic, Buzău, Târgovişte, 
Sibiu, Alba Iulia, dar începând cu a doua jumătate a secolului al XVIII-lea şi inceputul sec
olului al XIX-lea predomină cartea B lajului, ce st!'t şi in bisericile ortodoxe alături de cele 
venite din "ţară". 

Sunt de remarcat: Cartea românească de învăţătură (Iaşi, 1 643), în 1 I  e:x-emplare: 
la Voiniceni, Oroiu (2 ex.f, Sâncrai, Pllnet, Culpiu, lclandu Mare, Hărţău, Sângeorgiu de 
Mureş (2 ex.), Sântana de Mureş3, Noul Testament (Alba Iulia, 1 648) la Poienita şi Oroiu4, 
Evanghelia (Bucureşti, I 682) la Târgu-Mureş5, Evanghelia (Snagov, 1 697) Ia Bezidu Nou, 
Antologhionul (Râmnic, 1 705) la Valea şi Sângeorgiu de Pădure6 şi Ceas/ovul (Blaj, 1 75 1  şi 
1 753) la Porumbeni, Sânişor (exemplar complet) şi Crăciuneşti1. 

Nu putem trece peste manuscrisele unor copişti harnici şi cu dragoste de carte cum 
sunt: Matei Voileanu, aşezat pe la jumătatea secolului al XVlll-lea pe Valea Tâmavei Mici, 
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la Şoimuş, fonnat la şcoala de pictură din Ţara Românească, de la care ajunge la Ernei, 
Miscelaneu de literatură monaha[ă8, Diacul Toader din Odrihei, "varmegia Chichi/od' 

(Comitatul Târnava), ce scria în 1 708 un Liturghier slavo-român9 pentru popa Ioan din 
Lăureni şi Teodor Popovici, dascălul din Şardu Nirajului, căruia i se atribuie Alexandria, 

Floarea darurilorl O, Pildefilosofeştil l  şi un manuscrisfolc/oric l2  din care s-au păstrat două 
poezii :  "A nevestii pomenindu-şifetia" şi "Multe rele am avut'. 

Însemnările scot în evidenţă circulaţta cărţii "căUttorind dintr-o parte în alta a 
Carpaţilor". Cartea românească de învăţătură (Iaşi, 1 643), ce a poposit pentru un timp Ia 
lclandu Mare la începutul secolului al XVIII-lea, a fost în Dobrogea în mâna lui Ioan Delcheu 
"de la Marea Neagră", de unde ajunge pe Cclmpie, la Budiu (Papiu Ilarian), Bogata, Soporu 
de Câmpie şi Milaş 13 .  Exemplarul de la Voiniceni era cumpărat de la Cârlig din Moldova de 
popa Toader din Sânjorz (azi Sfântu Gheorghe) "în bani flori/nil 14 şi bani 8, dezlegată şi 
dentâi lipsă foile. În zilele 11uil Apaf!il Mihaio craiul// Ardealului, mitropolit arhelreull kir 
Varlaam de Daia". Însemnarea este făcuti Je Ion Matei logofăt, când era "crugul soarelui 2 7, 
crugul lunii 13, în v/leat! 7195, de la naşterea lui Hlristosl 1687. Prin mila lui Dumnezeu /o 
Voevod Domnul Ţării Româneşti, fiu al marelui şi prea bunului /o Voevod din Ţara Vropii 
(?)". Noul Testament (Alba Iulia, 1 648}, de la Poieniţa a avut o intensă circulaţie în 
Transilvania. În 1 7 1 3  îl cumpăra popa Gheorghe din Cacova (SB) pentru 22 florini, de unde 
trece pe meleaguri clujene, în mâna diacului din Someşu Rece şi apoi a popii Oros din Poşta 
Dobăcii . În 1 8 19 il moştenea ae la tatăl său, Teodor Borza, dascălul "şcolii triviale din 
Maierii Mediaşului" (azi Târnava, SB). La Bezidu Nou ajunge Evanghelia (Snagov, 1697), 
ce a fost "dată de pomeană de robul lui Dumnezeu, Ianake vornicul cu jupâneasa sa Stancd' 
din Ţara Românească şi pe care o vindea în 1754 feciorul popii Damian, popii Mihai din Ivaneşti. 

Cărţile se cumpărau de cele mai multe ori cu eforturi mari, cu bani adunaţi de la 
întregul sat, ca în cazul Octoihului (Blaj, 1 770) 1 4, care "au fost a lui Simion Colonzan, după 
moartea lui /-au cumpărat veţenit", prin contribuţia mai multor locuitori s-a cumpărat 
Strastnicul (Blaj, 1 753) 1 5, "cu sâlă n-au lost săteni/il din Be/r/ghia, din scaonul Moralşl 
Secului (Scaunul Mureşului). Nimeni să nu-l clâ!r�'tească din satu şi de la biserică, că-i dată 
de pome/alnă in parte neonită. Nemişcată din sat şi de la biserica neonită, nice de cei ce au 
cumpărat încă să nu-i poată ce să caute ce o dat să-i dee înapoi: Gale Gligor un mărieş, 
Tunai Gavril 1 mărieş, Raica Pinte 1 mărieş, de la Godan Mihaiu 15 potori şi un creiţariu, 
One Boariu 5 potori şi un creiţariu . . . ". Se cumpărau şi  pe bucate, fiindu-le ţăranilor mai la 
îndemână: Triodul (Blaj, 1 77 1 ) 1 6, "au cumpărat satul drept cu 10 merţă de bucate şi au 
stăruit de le-au strâns Ioan Fătu, cu Gorea Toader"; pe bani şi animale Evanghelia 

(Bucureşti, 1 742) 1 7  o cumpăra popa Ioan din Te leac în chiar anul tipăriri i de la Buc!t diacul 
din Răşinari (SB): "i-am dat un cal inşălat şi bani, trei mărieş/il şi un potor"; iar Cartea 

românească de învăţătură (Iaşi, 1 643) 1 8, în 1 696, Paraschiva, fata popii Radu din Oroiu, o 
vindea oopii Şandru din Merişor pentru "17  jlorinţi şi 20 coţi de pânză supbţire şi 4 punţi de 
ceară. Acestea le-au dat tot în preţul cărţii să n-aibă drept incolo nimeni a o căutd'. 

Cărţile se moşteneau de multe ori din tată în fiu. Chiriacodromionul (Alba Iulia, 
1 699) 19 "datu-s-au cu soarte 11uil Teuiaş Vasilica din împărţirea rămăşiţelor parenteşti, 5-a 
februarie 111789, în Bancf'. În 1 727 vopa Pătru Todoran din Hodac lasă scris pe 
Antologhionul (Râmnic, 1 705)20

, pe când err preot la Sângeorgiu de Pădure, un testament de 
o rara sensibilitate "Iară după ce s-au dat acest meneiu la mâna mea, carele l-am luat din 

mâna lui popa Simion din Huduc (azi MaioreştiJ, carele au fost preut în Sânjorzi în urma 
popelil Comşe şi n-au vrut să mi-I dee până n-am adus bizonşaţii (martorii n.n.). Şi eu încă 
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într-acest chip las ş i  eu ficiorului mieu, lu/J! popa David, ş i  jinere!luil m i  eu, !ulii popa Ion, 
să nu să sjădească pentru pomana aceasta a lui popa Comşa. Că într-un an să fie la unul, 
într-alt an să fie la altul. Şi la care va fi meneiu acesta într-acesta an să-miii deae 4 mi/elrţe 
de grâu, şi la moartea mea să mă grijească că pre un părinte dulce. Şi să să apuce cu chizăşie 
bună cum că după moartea mea să facă sărindar, adecă leturghie în 40 de zile. /aste din chel
tuiala lui şi dimpreună cu pomana mea şi popa Costea să fie pomenit pururea precum iaste 
scris la besericile carele !lei-am făcut cu mâna mea. De carele va !săi facă aşa precum iaste 
scris mai sus, aceluia să fie cartea aceasta. Iară de nu vor vrea să facă aşa aceasta, las cu 
limbă de moarte la care biserică să va îngropa trupul mieu acolo să rămâie şi meniiul mieu, 
ca să avem pomeană văcinică dinpreună cu popa Comşa şi cu tot neamul nostru în veci amin. 
Scris-am eu nedestoinicul popa Pătru Toldloran Gurghianul, anul Domnului 1 72 7, 
nae/mbrie/ 13". 

Cărţile se dădeau la biserică pentru pomenirea veşnic!!. a donatorului ş i  a urmaşilor 
săi. Pe Liturghia (Blaj, 1 776) de la Sânişor se nota: "Anul 1829, mai 30, am dăruit acela/sta 
sfântă liturghie pe sama bisericii neunite din Veţa ca să mă pomenească la sfânta leturghie, 
însă la biserică să rămâie, să nu să smintească di acolo nice-s ca cum. Însă numele mieu este 
acesta: Fogoroşi Petru din Vaşarhei (rârgu-Mureş). muerea Maria, copiii Niculae, Mana/ea, 
Gheorghea . . .  însă mă rog părinte ca să nu mă uiţi a mă pomeni va dată. Dară de la beser
ică să nu să răslăţească afaril'. Psaltirea (Bucureşti, 1 764) se dădea bisericii din Egerseg 
(azi Cornăţel-Sâncrai) "Până va trăi cartea aceasta şi vâlnlzătoare nice cum să nu fie, ce de 
pomenire precum am zis mai sus. Şi să să pomenescă aceste nume: Savul, Ioana, Petru, 
Vasilie, Nastasia, Giorgie, Todora şi tot neamul lor. Anul 1 752". 

Pomenirea donatorului se fhcea şi in versuri cum găsim pe Strastnicul (Blaj, 1 773) 
de la Târgu-Mureş "Că tot creştinul să se ţie!/ De a sa dreaptă pomenire.!! Că-i cinstit 1/ 
Aceasta s-au dăruit // Ai cărui nume-/ vei afla!/ Dacă-/ vei mai înturna 11 . . .  Moldovan din 
Berghia11 Ca nime să nu-i strămute// Cu acela/sta să să ajute/! Cantorii să cânte 11 
Poporeni/i/ să asculte 11 Culmi H/ristos/ au pătimit 11 Până ce ne-au izbăvit !!'. 

Episcopii Blajului alimentau cu cărţi bisericile din Scaunul Mureşului .  În 1 754 se 
cumpăra Strastnicul (Blaj , 1 753) pentru Sântandrei, "fiind episcop Petru Pavel Aron în Blaj " 
şi de .. s-ar întâmpla care cumva să să risipească care cu altă primejdie, această carte să 
meargă cu celelalte obiecte ale bisericii tot la un loc cu păharul". Apostolul (Blaj ,  1 767) 
"s-au dat de pomeană popii Mihail Săvăstrean la Cracionfalău (azi Cr!l.ciuneşti) di/nl porun
ca eselenţia sa Grigorie Maie1; pentru un testament ce au rămas la Blaj şi o evanghelie". 
Între anii 1 77 1 - 1 772 se dădeau "din crăiasca milă prin c/institul/ Pletrul Iacov Aaron", vi
carul episcopiei, cărţi la Săbed, Chinari, Culpiu, Sântandrei - în 1 77 1  şi Bărdeşti, Bozed, 
Corunca, Poieniţa, Corund - în 1 772. 

Pentru că erau un bun de cel mai mare preţ, cărţile porută pe ele blesteme din cele 
mai cutremurătoare, pentru a nu fi luate din sat. Pe Triodul (Blaj, 1 77 1 )  de la lclandu Mare 
se consemnează: "Şi să naibă nime nici o treabă la ddnsul, nici sătenii, nic .' preoţii, nici din 
afară de beserică, să să leje cineva de dânsul că nu cumva să cază unii ca acei în blestem ca 
Nabucodonosor, împăratul, pentru odoarele besericii, de au păscut iarbă ca dobitoacele". Pe 
Antologhionul (Râmnic, 1 705) de la Valea, diacul Toader scria in 1 709: "Şi cine ar îndrăzni 
a o vinde sau I-ar fura, să fie blăstămat de noi şi de Dlulmnezeu şi de Maica Precesta şi de 
318 sflinlţi ce-auji:Jst la Nichia, ce tot de pom/elană să fie" . 

Însemnările fac referire şi la calamităţile naturale. Foametea din 1 8 1 6, ca urmare a 
războaielor napoloniene nesf'arşite, care s-au asociat şi cu seceta din Ardeal a anilor 
1 8 1 5- 1 8 1 7, o descrie popa Oros pe coperta Noului Testament (Alba Iulia, 1 648) de la 
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Poieniţa: "1816, in luna lui aprilie opt, grh: 8 zloţi, de cucuruz 5 şi 6, şi 2 cupa de vin, 3 zloţi 
sfertul de slănină. Şi alu! mâncat oamenii pită de coce din ghindă. Şi întru acest an au pus 
laii noştri pace cu toţi crai/il cei protivniCI''. 

Nu lipsesc nici consemnările ce fac referire la evenimentele istorice ale neamului. 
Teodor Tolan, preotul satului Murgeşti, ne las� o cronică a anilor 1 848-1 849 pe Liturgia 
(Sibiu, 1 809), la sfârşitul căreia adaug! 5 file "pentru însămnarea multor lucruri de bună 
treabii', pentru a lăsa posterităţii "samă", de întâmplllrile Ia care a fost martor. Îşi începe 
relatarea cu data de 1 8  iunie, când s-a citit actul de defiinţare a iobăgiei: " . . . în curtea măr iei 
sale g/rofuluil Toldologhi Mihai, în auzul a tot norodul, români şi unguri, adecă 1816 iunie 
1848''. Continuă cu venirea secuilor şi incendierea satelor din toamna lui 1 848: "2018 
octomvrie /1/848 vineri şi sâmbătă au început a veni săcuimea, cătaneie din Ciuc, Jurgeu 
(Giurgeu) şi Haromsechi (frei Scaune) şi duminecă seara au aprins satul Niraşteu (Ungheni) 
şi au ars tot'. Descrie apoi prigoana la cart e1 au ;)upuşi preoţii români ("Sâmbătă noaptea, 
adecă 20/8 octom!briel au venit la mine pe la miezul nopţi/il 4 ănketeş (voluntari) cu pu.ştile 
şi au cerut mâncare şi vin şi le-am dat, ŞI înJr-aceea au venit săteni/il unguri şi rumâni şi 
m-au apărat'), recrutarea cu forţa a tinerilor din sat şi inrolarea în armata maghiară în iarna 
anului 1 849 : "În anul 1849, ianuarie 1816, ungurii au luat pe ficiorii cei de român şi cei de 
ungur şi i-alul dus în cetatea în Vaşarhei. Şi-au luat din ei pe nume: Tolan Toader 1, Pop 
Nicolae 2, Bucur Firea 3, Matei Firea 4, Crăci!f,J Ilea 5, Matei Ioan 6, iară de ungur Ferenţi 
lanoş 7, Silagi Micloş 8, More loji 9, a lui More E/ii - Pişta 10, lnţea Şoanu 11, Vai /anoş 12, 
Socaci Andriş 13, Fanoca loji 14, Bucşa lanoş 1 5". Cronica mai consemnează dezertarea lui 
Pop Nicolae în 23 ianuarie şi despăgubirea dat! de români şi se încheie cu data de 22 martie 
1 849: "Joi, adecă martie 22111, 1849 att du ; clopotele ceale rumâneşti din clopotniţă ca să 
facă ungurii tunuri din iale, pe sama Ţării Ardealului. De la biserica Sânbenedic (Murgeşti) 
şi a Acaşfalăului (Acăţari), doaluăl de la matre �-: doaluăl de la fi/ia româneascii'. 

Pe baza însemnărilor putem reconstitui nu numai drumul cărţii ci şi activitatea slu
j itorilor biserici lor româneşti .  Preoţii au menţinut �elia românismului pe aceste meleaguri. 
Au înfiinţat şcoli, au fost primii dacăli, au trecut de ;a slujba din biserică la cea de învăţământ 
şi de aici la lupta naţională, in focul luptelor anilor 1 848-1 849, s-au pe "Câmpul lui Horea" 
la Alba Iulia. 

Pe o singură carte, Antologhionul (R imnic, 1 705) de la Valea găsim menţionaţi 
următorii preoţi de pe Valea Nirajului : pe popa Ioan din Lăureni, cel ce vindea cartea la 1 709, 
"derept 21 zloţ1", lui popa Simion '•ot lobagifalău'' (Valea) şi pentru care diacul Toader copia 
chiar în casa lui Liturghierul slava-român, în 1 708. Pe protopopul M ihail din Crll.ciuneşti, 
care nota în 1723 unnătoarele: "Nefiind întâi zapisul anume la biserica Jbatfalăului, iată că 
noi fiind vămtaş şi ghirău peste carte într-un a'! deplin, au dat mulţi o/a/meni sujleto . . .  şi la 
leje au miruit . . .  iar pentru o mai mare dreptate ne-am pus peceted'. Pe popa Marcu 
Vlaşcovici, vestitul zugrav din Ţara RomâneascA, cel aşezat pe Valea Nirajului pe la 1 750, îl 
găsim pictând şi in 1 78621 .  El �cea lnsemnarea din 1772 privind legarea cărţii: "Scris-am, 
popa Marcu, zugravul ot Andraşfalău (Sântandrei). Şi s-au legat in zilele împăratului Iosif al 
Il-lea, fiind episcop în partea neuniţi/or Sofronie Carloviţ, protopop Nicolae ot Malomfalău 
(Moreşti)". Pe protopopul Nicolae de !a Moreşti îl găsim în funcţie în 1 772, când se judecau 
pentru carte cele două familii, Chinceş şi Baciu, "de-au scos-o cu leje". Lui i se intenteazll. 
proces in 1 775, sub acuzaţia de convertire la ortodoxie a unor sate de pe Valea Niraju1ui şi 
aducerea de preoţi hirotoniţi în Valahia. Îl găsim chiar închis, pân!l in anul 1 780, când epis
copul Blajului, Grigore Maior, face demersuri pentru eliberarea lui22. Seria preoţilor Văii 
Nirajului poate continua cu : Simion Colonzan, preotul din Moşuni, cel ce a fost hirotonit "de 
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măria sa Vas ilie, episcopul neon it in Sibil"23. În 1 803 participă la cumpărarea Psaltirei 
(Râmnic, 1 764) pentru Şardu Nirajului, contribuie la plata icoanei "Deisis"24. Ioan Luduşan 
din Roteni. preot cu familie numeroasă, cum notează pe Catavasierul (Blaj, 1 777), schimba 
în 1 820 cărţi cu dascălul Simion Popovici din Oaia (azi Văleni): "Am schimbat cu părintele 
de la Hărăscrac (Roteni), strastnicul . . .  şi mi-au dat o /pisa/tirea şi creştineasca şi un zlot 
bani . . .  schimbul/! 5 zloţt•25 .  Din 1 829 il găsim la Roteni pe popa Dimitrie, care aducea pen
tru biserică Liturghia (Târgovişte, 1 7 1 3} din satul Budiu (azi Papiu I !arian) în 1 83 1  şi pe filele 
Chiriacodromionului (Alba Iulia, 1699)26 inşira motivele pentru care a renunţat la preoţie in 
1 839, pentru a deveni dascăl la Ormeniş. Pe Teodor Tolan din Murgeşti, care cumpăra în 1 807 
un Catavasier (Blaj, 1 803) şi Liturghia (Sibiu, 1 807 - cu cronica anilor 1 848- 1 849), iar in 
1 809 Propovedaniile lui Petru Maior, atunci ieşite de sub tiparul de la Buda. Notează pe 
Liturghie cutremurele de pământ din 1 4  octombrie 1 802, 1 4  noiembrie 1 829, 5 octombrie 
1 834 şi I l  ianuarie 1 838, şi sunt înşiraţi numele patriarhilor, mitropoliţi lor, episcopilor "de 
legea grecească pravoslvnici", şi alături de aceştia "vlădicul Făgăraşului în Ardeal, ezce
lenţia sa prea luminatul şi prea sfinţitul Ioan Bob de leje grecească catolică". 

Dintre preoţii şi protopopii Târgu-Mureşului, care au cumpărat sau mij locit 
cumpărarea de cărţi merită amintit protopopul Gheorghe (tatăl lui Petru Maior), care a slujit 
în biserica ridicată în 1 75027, unde şi-au găsit locul atât uniţii cât şi neuniţii, până prin 1 760, 
pe când "predica pe Mureş în sus" Sofronie din Cioara şi popa Tunsu in târgui Sânpetrului de 
Câmpie (MŞ). Nu ştim exact când mij locea cumpărarea Cazaniei lui Varlaam pentru popa 
Onu din Solovăstru28, pe care nota: " . . .  popii Onu din Solovăstru, lui cu pace să o 
stăpânească în veaci amin. Protăpop Georgie din Wureş/ Vaşarhej", dar în 1 76 1  �cea 
însemnarea pe tndreptarea legii (Târgovişte, 1 652)29, pe care o cumpăra popa Petru din 
Sălcud: " . . .  şi Înaintea me/al aşa s-au legat, întărindu-să prin iscălitura melal protopopul 
Giorghie din Mureş Vaşarhely (fârgu-Mureş)". Presupunem că Evanghelia (Blaj ,  1 766)30 era 
proprietatea sa şi pe care o vindea în 1 787 preoteasa ''popii Giorghie" bisericii din Bărdeşti. 
Pe când era protopop Ioan Bob, biserica arde în 1 780, "cu toate odoarele şi cărţile sfinte, 
rămânând numai masa de aramă a clopotelor topite3 1 .  Pentru paraclisul ridicat pentru uniţi, 
Ioan Bob cumpără în anii 1 78 1 - 1 782 cărţi provenite din tipografia B lajului: Octoihul ( 1 770), 
Triodul ( ! 77 1  ), Penticostarul ( 1 768) şi Strastnicul ( 1 773). Pe ultimul nota: "Acest straytnic 
iaste a bisericii Murăş Vaşarheiului cei rumdneşti, dăruit de măria sa vlădica Ioan Bob în 
anul 1 792". Pentru biserica de piatră ridicată cu cheltuiala sa în 1 794, pe când era episcop al 
Blajului, dăruieşte (presupunem) Biblia (Blaj, 1 795) în traducerea lui Samuil  Micu. Dintre 
preoţii uniţi ai Târgu-Mureşului îl mai amintim pe protopopul Vasile, care vindea în 1 763 un 
Triod (Bucureşti, 1 747)32 lui Dobre Petre din Oroiu, şi pe Teodor Orhat, protopopul 
"M. Vaşarheiului şi Georgeiului" care dăruia satului Şerbeni un Mo/itvenic (Blaj, 1 757)33, 
donaţia episcopului Grigorie Maior, în 1 774. 

Din 1 9 1 9  îl găsim protopop al Târgu-Mureşului pe Elie Câmpeanu, ce avea în bi
blioteca sa un exemplar din Cazania lui Varlaam, pe care fiul său, Liviu, notează: "Această 
carte de învăţătură, zisă cazania lui Varlaam, pe care o am de la tatăl meu protopopul cano
nic Ilie Câmpeanu . . .  să o păstreze cum a păstmt-o şi familia bunicii mele după mamă, al 
cărui întemeietor, emigrant pe la 1 700 de la Mănăstirea Neamţului, la Voşlobeni, jud Ciuc, 
a dat lungul şir al preoţilor Ciobotariu, paznici neînfricaţi timp de 215 ani ai românismului, 
la izvoarele Mureşului, Oltului, Trotuşulul'34. Cât a funcţionat ca protopop al Ciucului a 
descoperit splendidul exemplar din Evangheliarul lui Macarie (Târgovişte, 1 5 1 2) şi 
Liturghierul lui Coresi (Braşov, 1 570)35, primind in dar un manuscris din secolul al 
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XVIII-Iea36 de la preotul Giorgie Gergely din FN!moasa şi avea în proprietatea sa un exem
plar din Cazania (Iaşi, 1 643)37, ce a aparţinut pe la 1 758 satului M!i.rtineni (HR), "În anii 
Domnului 1 758 utovrie în 26, au cumpărat eu, popa Toader din Matifa/ău (Mărtineni) 
această căzanie de la preoteasa popii Vasile din Bogata, dre/plt 12 .florinţlil Alnnlo 1 7  58''. 

Ortodocşii din Târgu-Mureş, după .. nul 1 760, bat drumul la biserica neunitâ din 
Egerseg (Cornăţel), până în 1 793, când se ridică şi pentru neuniţi un lăcaş de închinăciune, 
biserica de lemn de astăzi. Primul preot al bisericii este protopopul Ioan Popovici din 
Cornâţel şi diac era fiul său Ioan. Uin 1 796 îl g!i.sim ca preot pe cel ce n-a ţinut cont de frig, 
de oboseală, alergând de la Sibiu la Ch� per.tru a obţine autorizaţie de construire a bisericii38, 
pe Nicolae Panovici, care este primul învllţător 11.1 şcolii ortodoxe înfiinţate în 1 794. Vicarul 
Consistoriului din Sibiu, Ioan Popovici, dA aprobarea de numire ca preot în 1 79639, cerân
du-le credin�ioşilor din Târgu-Mureş "să cuprindeţi cu dragoste ca pe păstorul sufletelor. 
dându-i toată credincioasa cinste şi ascultare intru cele duhovniceşti, pr-ecum şi cele credin
cioase de hrana sa, după îngăduinţa prea înaltelor locuri", poruncindu-i şi preotului Nicolae, 
atunci numit: "să poarte viaţa sa cu cinste, după /ejea lui Dlu!mnezeu şi după pravila bise
ricii. Să fie blând, să fie de treabă, să facă pururea slujba lui Dlulmnezeu. Să fie ca lumina 
in sfeşnic, să nu fie beţiv, să nu fie g.Jicevitor, să nu facă nici un exces sau scandal. Să 
păzească preaînaltele porunci împărăteşti, gubernaliceşti şi a ci/nstitei/ Varmeghii/comitatl, 
precum şi a domnilor locului". În 1 80 1  îl găsim pe Nicolae Panovici cumpărând o Liturghie 
(Bucureşti, 1 74 1 )  pentru biserica din Comi\ţ;!l40 şi în 1 803 dona o Psaltire (Râmnic, 1 764) 
pentru biserica din Şardu Nirajului. Având un salar modest, ca preot şi neprimindu-1 nici pe 
acela regulat el părăseşte Târgu-Mureşul în 1 804, mutându-se la Alba Iulia, iar din 1 8 1  O îl 
găsim ca protopop în Braşov41 . Presupunem că a murit în anul 1 830, pentru că în acest an i 
se vând cărţile la Episcopia din Sibiu, din care un Octoih (Bucureşti, 1 764)42 îl cumpăra 
Teodot Branea pentru biserica din Aluniş: "Iară să ştie că am luat acest ohtoih de la Scaunul 
Episcopiei din Sibiu În anul 1830, din cărţile fostului protopop Nicolae Panovici. Dusul afară 
a acestui păstor şi cărţile sale s-au lăsat /a Conzistori spre vindere cu preţ de bici socotit, din 
care cărţi lăsate la vindere, am luat şi eu acest ohtoih, fiindu-mi lipsă de el, cu bani buni 2 
zloţi". Locul s!i.u la biserică şi şcoi!lâ îl ocupă Vasi lie Pantea, preotul şi protopopul din 
Sângeorgiu de Pădure. În 1 789 îl găsim înv:iţător în Pănet43, în 1 809 cump!i.rl!. pentru el un 
Triod (Blaj, 1 77 1  )44. Pe când a fost numit protopop al bisericii neunite din Târgu-Mureş, în 
1 8 1 4, cumpără o Liturghie (Sibiu, 1 809)45, pe care menţiona: "Scriindu eu în anul 1814, 
aprilie 26, care o şi iscălesc cu iscălitura mea, Vasile Pantea, paroh M/ureşl Vaşarhei şi pro
topop al Mură/şi Secului, infiinţată aici, fiind înfungţie". Tot in acest an semna actul de do
naţie a Evangheliei (Bucureşti, 1 682)46, d!i.ruitli de jupânul I lie Bucur din Târgu-Mureş bi
sericii din Beica de Sus, şi picta, prin strădania lui, biserica de lemn, zugravii de la Feisa, fapt 
ce-i aduce consemnarea în pisanie. În 1 8 1 6  primea "zălog" pentru 1 0  florini renani Teologia 
moralicească a lui Samuil M icu (Biei, 1 796)47. În 1 820, 1 4  decembrie, directorul şcolilor 
neunite, Moise Fulea, la semnalarea lui Vasile Pantea, intervine la forurile din scaunul 
Mureşului pentru înfiinţarea de şcoli rom!ineşti48. În 1 825, 2 1  aprilie, protopopul ortodox al 
Mureşului ne lasă, la sfârşitul Protocolului de venituri şi cheltuieli a bisericii Cornăţelului, 
"lnventarium cărţilor bisericii de la Egerseg",din care af!ăm că biserica avea la acea dată 1 2  
cărţi, 1 0  erau "de ţară" (adică din Bucureşti) ş i  2 din Blaj .  Mai târziu nu mai avem date legate 
de Vasile Pantea. 

Din 1 836, "cu mână puternică şi cu bărb!i.ţie rară"49, conduce destinele pro
topopiatului Mureş, Partenie Trombitaş. În 1 835 cumpăra Octoihul (Buda, 1 826)50 pe care 
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nota: "Aciastă folositoare carte iaste înszqită, a mea, prin mine cumpărată, legată şi până 
acum grijită, adecă 5 iunii 1 835. Trombitas Partenius, capellanl al Murăş/uluif' . În 1 840 el 
primea în dar Psaltirea (Bucureşti, 1 764)5 1 ,  care "au fost a lui Georgie Dafin (din Orăştie) şi 
fiindu şi nănaş de cununie, după moarte mi-au dăruit mie, rămasa văduvă Cadar Barbara. 
Pe pomenire Mlureşl Vaşarhely, 2 7  feb/ruariel 1840 Partenie Trombitas, protopop". După 
1 848 el încearcă să-şi refacă biblioteca, scoasă la licitaţie împreună cu celelalte bunuri, 
cumpărând cărţile editate de Andrei Şaguna la Sibiu, şi anume Chiriacodromionul ( 1 855)52 
şi Mineele ( 1 856)53. Pe ultimele notează: "Mineiul lunii (. .. ) împreună cu celelalte Il iaste 
ale mele, Partenie Trombitas". La cererea Arhidiecezei ortodoxe de Ia Sibiu nr. 889 din 1 872, 

întocmeşte o statistică a cărţilor din protopopiatul Târgu-Mureş, din cele 19 localităţi, cu un 
total de 3 4 1  cărţi (fiind incluse şi cele tipărite la Sibiu după 1 830)54. În anul morţii, 1 889, 
"Telegraful Român" scria: "viermele timpului a mai ros rădăcina unui stejar puternic, un stâlp 
a căzut de la edificiul administraţiunii noastre şi altul ca el nu mai avem"55. 

Slujind credinţa şi destinul comunităţilor româneşti, vechile cărţi din scaunul 
Mureşului au o fascinantă biografie. 

NOTE 

1 Nicolae Sulică, Contribuţii la istoria vechimei elementului românesc şi a circulaţiei cărţii româneşti 
în regiunile secuizate, in "Reinvierea " (Târgu Mureş) 1, nr. 1 ,  1 937, p. 1 1-20. 
2. Într-o colecţie particulară din Târgu-Mureş. 
3. Florian Dudaş, Cazania lui Varlaam în Transilvania, Cluj-Napoca, 1 987, p. 22 1 .  
4. În colecţiile Muzeului Judeţean Mureş. 
5. Donată în 1 8 1 4  bisericii ortodoxe din Beica de Sus. 
6. În colecţii le Muzeului Judeţean Mureş. 
7. Aurel Fi limon,Contribuţii la bibliografia românească veche,in "Dacoromania", V, 1 929, p. 1 929,p .60 1-619. 
8. Gabriel Strempel, Catalogul manuscriselor româneşti, Bucureşti, 1 987, voi. 3, p. 55.  
9.  Idem, voi .  3,  p. 3 1 9. 
1 0. Gabriel Strempel, Copişti, p. 1 8 1 - 1 90. 
I l . Ioana Cristache Panait, Biserici de lemn monumente istorice din Episcopia Alba Iulia, mărturii de 
continuitate şi creaţie românească, Alba Iul ia, 1 987, p. 250. 
1 2. Sacrificat pentru legătura Triodului (Bucureşti, 1726) de la Sardu Nirajului. 
13. Florian Dudaş, op. cit. , p. 3 1 0. 
14. Parohia ortodoxă Veta. 
1 5 .  Parohia ortodoxă Bcrghia. 
1 6. Parohia ortodoxă Glodeni.  
17. Parohia ortodoxă Sâncrai. 
1 8 .  Într-o colectie particulară din Târgu-Mureş. 
19 .  Parohia ortodoxă Band. 
20. in colecţi ile Muzeului Judeţean Mureş. 
2 1 .  Pe spatele icoanei "Isus Pantocrator" de la Ul.puşna. 
22. Ioana Cristache Panit, op. cit., p. 279. 
23. Pe Strastnicu/ (Blaj, 1 753) de Ia Moşuni. 
24. Parohia ortodoxă Sântandrei. 
25. Pe Strastnicul (Blaj, 1 773) de la Traita. 
26. Doina Braicu şi Victor Bunea. Cartea veche românească din sec. XVI-XVII-/ea în Colecţiile 
Arhiepiscopiei Sibiului, 1 980, p. 1 38. 
27. Traian Popa, Monografia oraşului Târgu-Mureş, Târgu-:vlureş, 1 932, p. 2 1 5 .  
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28. Parohia ortodoxă Solovăstru. 
29. Târgovişte, cetatea culturii româneşti, Târgovişte, 1 975, p .4. 
30. Parohia ortodoxa 1 Târgu-Mureş. 
3 1 .  Traian Popa, op. cit., p.237. 
32. Parohia ortodoxa Oroiu. 
33. Parohia ortodoxl\ Şerbeni. 
34. Florian Dudaş, op. cit. , p. 320. 
35 .  Nicolae Sulică, op. cit. , p. 1 1 -29. 
36. Gabriel Strempel, op. cit. , voi. 1, p. 309. 
37. În colecţiile Bibliotecii Judetene Mureş. 
38. Traian Popa, op. cit. , p. 240. 
39. Document păstrat în colecţiile Muzeului Judeţean Mureş. 
40. Parohia ortodox! Păcureni. 
4 1 .  Traian Popa, op. cit., p. 243. 
42. Parohia ortodoxa Aluniş. 
43. Aurel Holircă, Şcoala din regiunea Mureşului Superior în a doua jumătate a sec. al XYlii-lea şi 
inceputul celui de la XIX-lea, în "Marisia", XIX, 1 979, p. 223. 
44. Parohia ortodoxă Sângeorgiu de Padure. 
45.  ldem. 
46. Parohia ortodoxă Chiheru de Jos. 
47. Cartea veche românească din colecţiile Bibliotecii Centrale Universitară Bucureşti, Bucureşti, 
1 972, p. I I I . 
48. Aurel Holircli, op. cit., p. 226. 
49. Profiluri mureşene, Târgu-Mureş, 1 97 1 ,  voi. 1 ,  p. 98. 
50. Parohia ortodoxa Sâncrai. 
5 1 .  În colecţiile Bibliotecii Academiei Române, BRV 45. 
52. Parohia ortodoxa Sâncrai. 
53.  Parohia ortodoxă Veţa. 
54. Nicolae Sulică, op. cit. , 1 938, nr. 2, p. 1 1-29. 
55.  Profiluri Mureşene, voi. 1, p. 1 0 1 .  

The old Romanian book in the Mureş county 
(Summary) 

In a period of intense magyarization of Romanians in the Mureş county, the old Romanian 
book had contributed to the keeping of the national being, of faith and the traditional language. 

In the period of strongly insistences of transformation of Romanians confession and their 

passing to the "recept" religions in the 1 7th- l gth centuryes, had triumphed the Romanian book. 
Inspecting 50 localityes in the Mureş county were identifyed 304 Romanian books printed 

between years 1 643- 1 830, from the valuable work "The Romanian book of learning", printed at laşi in 
1 643 until "Octoihuf' from Buda in 1 826. The books proceed from the great printing centres: laşi, 
Bucureşti, Râmnic, Buzău, Târgovişte, Sibiu, Alba Iulia in main from Blaj . 

Touching are the notes, real documents of epoch, some of them bringing data that supple
menting the fascinant biography of thesc old Romani an books. 

www.cimec.ro / www.mncr.ro



ANGVSTIA, 1 ,  1 996, p. 1 4 1- 1 48 

PREZENŢA CĂRŢII VECHI ROMÂNEŞTI 
ÎN SUD-ESTUL TRANSILVANIEI 

Semnificaţii istorice 

Ioana Cristache-Panait 

În zonele care au stat în atenţia temei propuse a pulsat,îndelungatâ vreme,viaţa 
stăbunilor, strădaniilor păstrârii fiinţei de neam,simţăminte de care s-au impregnat cărţile, 
tipărite şi manuscrise,ce au răzbit până astăzi. Puţinul păstrat,din tezaurul risipit sporeşte, prin 
valenţele istorice,regretul de a nu fi consemnat la vreme cărţile  din Transilvania şi însem
nârile de pe ele: "mai ales din asemenea părţi", după îndemnul lui Nicolae Iorga. Era în gân
dul savantului acea carte cuprinzătoare: "căci istoria românilor din Ardeal trebuie scrisă sat 
de sat" ' ·  Dar tăvălugul istoriei a fost necruţător. Alte biserici părăsite, pustiite, devastate, 
dărâmate. Câte valori nimicite, câte cârţi mistuite. 

Nu intenţionăm a repertoria cărţile ce au supravieţuit, nici măcar statistic, acţiune 
atât de importantă, ci doar a reliefa,prin unele dintre ele, aspecte cu profunde semnificaţii 
pentru cauza însâşi a circulaţiei cărţii vechi româneşti !n sud-estul transilvan. 

Menţionarea unor cărţi vechi în inventare parohiale, de la finele secolului trecut, precum 
exemplarul din Evanghelia lui Şerban Cantacuzino (1 682) al lăcaşului bătrân de la Tofălău ( comu
na Sângeorgiu de M ureş)2, sugerează existenţa de altădată a celor acum dispărute. 

Pentru natura informaţiilor marginale apelăm tot la o tipâritură cantacuzineascâ, 
Apostol, 1 683, pentru a-i marca semnificativa peregrinare. Astfel de la Bucureşti ajunge în 
Moldova,de unde în 1 704 este dăruită de Finea Logofl1tul lui Lepâdat din Voşlobeni 
(Harghita): "ca să-i fie învăţătură". Aceeaşi frăţie românească o atestă şi exemplarul din 
Cazaniile lui I lie Mîniat (Bucureşti, 1742). Deţinut înainte de 1 767 de un român transilvănean 
ajuns în Moldova, este cumpărat în august acel an de Gheorghe diac de divan, de la care trece 
la Jupân Cosma Dimitrie din Braşov3 . Acesta, în 1 784 septembrie 30, o dăruieşte locaşului 
ortodox din Porumbenii Mari (Harghita), astăzi inestimabil monument istoric fără enoriaşi4. 
În memoria acestora, a inimosului preot implicat în ridicarea sa, în locul celei din lemn, mai 
menţionâm una din cârţile deţinute şi anume Triod, Bucureşti, 1 768, cumpărat de popa Ionaş: 
"ajutat de unii săteni,în 1776"5. 

Semnalarea unor cilrţi rare, prin exemplare ce au circulat în sud-estul Transilvaniei, 
constituie dovada amploarei pe care a avut-o fenomenul insusi. Din aşezarea deja amintită, 
Voşlobeni, a intrat în fondul de cărţi rare al B ibliotecii Acadamiei Române, tipâritura din 
1 577, Psaltirea slavo-româna-6. Într-un miscelaneu ce a circulat în zona Odorheiului, a fost 
aflat un exemplar dintr-o carte bucureştean! necunoscută: Slujba din Duminica Rusaliilor, a 
cărei tipărire s-a săvârşit la 8 aprilie 1 6807. În scopul argumentării aceluiaşi aspect vom 
menţiona Catavasierul tipârit la Bucureşti în 1 724, care a fost trecut în Bibliografia 
românească veche în urma comunicării lui Ilarion Puşcariu, fapt căruia N. Iorga îi releva sem
nificaţia. Cercetârile din ultima vreme au confirmat tipăritura respectivă prin trei exemplare 
descoperite în Transilvania, dintre care unul a fost al bisericii din Valea MareS (Covasna), 
aflat în Biblioteca Mitrop. Sibiu, alături de altele provenite de acolo9. Edificator, in aceeaşi 
cauză, emoţionant prin însemnări, este şi un Ceaslvv, Bucureşti 72 1 7  ( 1 709), unicul exem
plar cunoscut din această tipăritură brâncoveană. În ceea ce priveşte cel de al doilea aspect 
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zgudui tor prin dramatismul său, prin puterea de a evoca lupta românilor transilvăneni pentru 
apărarea credinţei, de fapt a fiinţei lor de neam, lăsăm si!. curgă însemnarea de pe fila de gardă 
a preţioasei cărţi : "Scris-am eu, popa Toma din Zagon, fiind în temniţa TuriPO, împreună cu 
popa Dwnitru din Arcuş, fiind cu fiarele pe picioare pentru credinţa noastră" l l . 

Prezenţa în sud-estul Transilvaniei, ca şi în rest, a unor cărţi cu largă circulaţie este 
dovada unităţii vieţii spiritu�le româneşti, a comunităţii privind limba şi conştiinţa sa, a năde
jdilor puse în păstrarea lor. Ne vom opri, in susţit.erea cauzei, la Cazania lui Varlaam 
(Iaşi, 1 643), atât de sugestiv denumită: Cartea romdnească de învăţătură. Se păstrează, din 
aceasta, două din exemplarele cu circulaţie în aşezări din judeţul Covasnal2, ajunse in 
B iblioteca Arhiepiscopiei SibiuluP3. Unul din acestea a fost deţinut de Oprea din Făgăraş, 
fiul preotului Lupu din Recea. Îl procurase, desigur, din Moldova, unde, după propria măr
turisire, a stat opt ani, vândut, cu patru ugt-,:, ajunge la popa Bârsan din Mărcuş, ce aşterne pe 
una din file (2 1 1  V) următoarea însemnare, din care răzbat trăirile sale şi ale vremii sale în 
acea parte de ţară: "Să se ştie, eu, popa Bârsan din Marcoş, cum am tot ţinut eu pre ozoneani 14 

şi prea simteoneanPS,  şi prea comoloneani \6. Simbria fostumi-au o ferdelă de grâu şi 1 5  bani .  
Iară care popi fi-va, de-i va lăsa în voia lor plătesc anevoie. Şi să mă pomeniţi şi pe mine fraţi 
dragi preoţi şi slugile lui Dumnezeu in HS. Amin. Pis meseţa aprilie 23,7 1 7 1 "  ( 1 663).Fig. l .  
După mai mult de un secol şi jumătate, cartea ajunge la Păpăuţi, fapt consemnat, astfel: 
"Această Cazanie este cumpărată cu 1 1  florinţi de obştea neunită ot Păpăuţi de la parohul 
Neculae Popovici, prin osârdia şi îndemnul da&călului .  Păpăuţi,28 feb. l 832 Ioan Popovici, 
dascăl şi paroh". Păpăuţi a fost ultima parohie in care şi-a îndeplinit rosturile (Fig.2). 

Cel de al doilea exemplar a fost preluat, încă din l 886,de Biblioteca Seminarului 
Andreean din Sibiu, de la Arpătac (azi Vâlcele)17. Cea mai veche însemnare rămasă pe filele 
acestuia este fltcută de Ioan ot Zălan18, în 1 762. Ulterior, Cazania aparţinând lui popa Iosif, 
o dăruie bisericii Sf. Dwnitru di� Arpătac. Ît. stăpânirea acesteia se afla sigur în 1 766. O 
scrisoare şi un pomelnic (de pe versul forzatului) pare a fi zapisul de danie. Pentru frumuseţea 
limbii dar şi a numelor moşilor-strămoşilor, îl redăm în întregime: "Sănătate Durnitale, viaţă 
îndelungată, pace şi  spăsenie de la Dumnezeu şi de la noi, sfinte plirinte popa Stoe din 
Arpătac. Roman, Bucura i Stan, Ion, Ruja şi Stan şi Dimitrie, Gheorghe, Ana i Gheorghe, 
Maria i Bucur, Anatot, Ion, Ion, Ana i Năstasie, Anca, Petrea, Neacşa, Oprea, Opreana, Ion, 
Ilina, David, Ion, I lina, David, Ioana Dragomir, Toder, Parascheva, Toder, Dumitru, Bucura, 
Ion, Bucur, Toder, Todora, Maria, Neculae, Ioana, Atasia, Vasile, Gheorghe, Maria, Radu, 
Lazăr, Dochia,Dobra, Maria, Ion". 

Ca şi in restul Transilvaniei, Cazania lui Varlaam va fi fost şi in această parte de ţară 
în număr mare, dar nu îndestulător cerinţel..:Jr, copii manuscrise executându-se după ea. Stă 
dovadă copia l9, iscusit caligrafiată in pragul secolului al XVIII-lea, păstrată în biserica din 
satul Doboi20 (Harghita), odinioară atât de credincios obârşiei româneşti. 

Cerinţa de carte în sud-estul Transilvaniei, ca şi larga sa circulaţie, este reflectată şi 
de numărul important de cărţi rămase din aceeaşi stranii. de cântări. Menţionăm, spre exem
plificare, monumentele de la Glodeni21 (Mureş), Ciucsângeorgiu, Porumbenii Mari, Săcel, 
Voşlobeni (Harghita)22, Ojdula23, Zăba]a24 (Covasna), majoritatea fiind luminate de teas
curile tipografice de la sudul munţilor. 

Revenim la Ciucsângeorgiu, pentru a releva din viaţa cărţilor, dorinţa de a fi avute 
în proprietatea familiară "ca o moşie", ru:pect larg regăsit în Transilvania. În 1 778, octombrie, 

ziua 20, popa Bucur de Ia Ciucsângiorgiu aştemea, pe filele unei tipărituri blăjene, scrisoarea 
sau zapisul cu cărţile pe care le lasa copiilor săi, Ion şi Gheorghe, înşirîndu-le: "Evanghelie, 
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Stratie tipamică, Ceaslov, Catavasier, Psaltire, Molitvenice 2, Liturghie, Octoih scris cu 
mâna, Octoih tiparnic, Prăznicar scris cu mâna, Stratie scrisă cu mâna, Calendar, 
Păstoriceasca datorie, Floarea adevărului, Păucenie de Bălgrad"25 .  

Alături de cartea tipărită, cea manuscrisă a constituit şi în sud-estul Transilvaniei o 
preocupare. Nu l ipsesc dovezite26. La Sândominic (Harghita) a revenit, de la ctitoria 
străbună, în aceea de lemn, de la 1 787, un manuscris slav cu 9 file, în limba română, 
conţinând un octoih pe care, în văleatul 7200 ( 1692) 1-a făcut danie: "Jupânul Solomon pop 
. . .  ". Din amintita moştenire de carte a lui popa Bucur din Ciucsângeorgiu făceau parte şi trei 
manuscrise. Unul dintre acestea: "Prăznicar" (predici la dumineci şi zile de sărbătoare), a 
supravieţuit. Dibaciul realizator a fost,confonn autografului, popa Mihail, cea mai veche 
însemnare fiind de la văleatul 72 1 4  ( 1 707), febr.5 .  

De la  acelaşi mânuitor a l  condeiului s-a păstrat o altă carte la Doboi, pe o anume filă 
(305), vestindu-se "sfârşitul scrisului sfintei Evanghelii ,  septembrie 2, pia az erei Mihail". O 
alta însemnare atestă că Evanghelia a fost a popii Gheorghe ot Ghelinţa (atestat de con
scripţia lui Clain), şi a dat-o popii Avram Corbanul "să se hrănească cu dânsa până la o vreme 
şi ne-au lăsat o psaltire, . . .  ca zălog pentru dânsa". Ulterior preţiosul manuscris ajunge pe 
Valea Caşinului, conform însemnării: "această sfântA carte este a sfintei biserici ot Cason, eu 
preot iscălindu-mă Oancea ot PăJ27(?), leat 1 76 1 ,  meseţa dechemvrie, 1 4  zile". Subliniem că 
statistica generalului Bucov, din acel an, nu înscrie la Cason lăcaş de cult, nota de mai sus 
certificându-i existenţa. Acesta a fost ridicat, cu siguranţă, în deceniul dinainte, consfinţind 
reuşita sătenilor în acţiunea lor, atestată prin plângerea din 1 750, cu prilejul conscripţiei din 
acel an28. 

Mulţimea cărţilor şi în această parte a Transilvaniei, a stimulat meşteşugul legării 
lor. Spre sfârşitul secolului al XVIII-lea este dovedit, practicând această îndeletnicire, preo
tul din Şoimuşu Mare (Harghita) prin propria mărturisire de pe un Apostol blăjean: "eu, popa 
Vasiliu de la Şoimuşul, eu am deresu această carte 1 795", însemnarea fiind deosebit de 
preţioasă pentru viaţa românească din acest sat săcuizat29. Pe un Molitvelnic (Bucureşti, 
1 729), al lăcaşului din Bord, se consemnează că a fost îmbrăcat, în 1 824, de "Ilie lcgătoriul 
de cărţi din Sinchirai" (Sâncraiu de Mureş)3D. 

Aspectelor deja semnalate, desprinse din ştirile marginale, adăugăm altele, susţinân
du-le documentar. În satul Vaţa, de pe Valea Nirajului, Bucov nu înscrie lăcaş de cult. Îi 
dovedeşte existenţa exemplarul de Triod (Bucureşti, 1 726), care i-a aparţinut cu însemnări 
din 1 733  şi ulterioare3 1 .  

O aşezare, Baloş Petriu, nesemnalată în numita conscripţie şi neidentificată32 în 
meritoriu! Dicţionar al lui Coriolan Suciu, se afirma prin Evanghelia (Bucureşti, 1 750), 

cumpărată şi dăruită bisericii de acolo. Pentru starea de primejdie şi nesiguranţă a satelor şi 
a lăcaşuri lor de cult, redăm clauza ctitorului Holhosi Simion din Tăşnad: "Însă de se va întîm
pla să se pustiască biserica de răzmeriţă sau de ceva, sli o poată lua din neamul meu şi să o 
dea la o altă biserică, fără bani, 1 780, mai, în 1 5"33. O Evanghelie (Râmnic, 1 746), " . . .  a 
cumpărat jupânul Tudor Stama din Braşov, de pomană Ia biserica dumnealui, de la Dobolii 
de Jos", însemnarea evocând o ctitorie dispărută34. Conscripţia din 1 761  omite străvechea 
aşezare de la Vlăhiţa, o carte adăugându-se dovezilor privind existenţa românilor. Pe un 
Molitvelnic (Blaj, 1 787), dascălul din Olafal (VIăhiţa) a consemnat, în limba română, faptul 
că a fost al său " . . .  şi I-au răscurr.părat de la noi Gheorghe Monor din Săcel . . .  ", însemnarea 
atestând funcţionarea şcolii româneştti de la finele secolului al XVIII-Iea35. 

Viaţa satului din jurul unei cărţi, succesiunea lăcaşurilor, memoria slitenilor ca şi alte 
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informaţii, transmit, de pe Valea Nirajului, de la Iobltgeni (azi Valea), suita însemnărilor de 
pe un Antologhion (Râmnic, 1 705), cltrora le unnltm firuJ36. În 1 709, cartea a fost cumpăratlt, 
cu martori, de la popa Ion din Sânlorinţ (azi Uureni) şi dăruită străbunului ll1caş din lobăgeni, 
de Zahariu Baciul dascălul. Ulterior, însrreinându-se, a fost aflată şi rectitorită de Chinceş 
Toader: "pentru neamul lui şi a tot neamul", fapt pentru care: "au dat mulţi oameni suflete" 
(ml1rturie), după zapisul, întregului sobor, scris, ln 1 72 1 , de protopopul Mihai de la Nirajteu 
(azi Ungheni). În 1 754, lăcaşul primitor, risipindu-se a fost înlocuit prin valorosul monument 
istoric, ce a preluat şi prestigioasa carte. Grija faţă de ea detennină actul dregerii ei, din 1 772, 
de către Ioana Morăriţa, din neamul ctitorului dinainte, cu soţul ei Chiril Morariul, în zilele 
episcopului neunit Sofronie Carlovăţ şi a protopopului Niculae de la Malomfalău. 
Menţionarea ierarhilor neuniţi confrrmă faptul că lăcaşul satului lobăgeni era ortodox, 
demascând astfel arbitrara atribuire, de către Bucov, pe seama uniţilor. În ceea ce priveşte 
numărul înregistrat, de 1 7  familii, acesta este dezminţit prin cel de 73, din vremea lui Clain, 
căci sub orice fel de opresiune, populaţia româneasclt nu putea să scadă, în trei decenii, la un 
sfert. Însemnarea, din 1 772, a fost scrisă de popa Marcu zugravul ot Andraşfalău (azi 
Sântandrei-Miercurea Nirajului), dezvltluindu-se astfel numele satului unde a sălăşuit har
nicul artist, venit din Vlaşca, prezent prin opera sa, pe Valea Nirajului, începând cu anul 1 75 1 .  
Menţionltm cartea de la lobl1geni pentru a aminti ş i  importanţa pe care o au pentru studiul 
onomastic, pomelnicele ctitoreşti . 

Prin mijlocirea cărţilor, ne-au transmis românii din Săcel, martori ai procesului dez
naţionalizări i ,  îndârjirea în faţa acestuia. Evartghelia (Snagov, 1 697) a fost cumpărată, pe seama 
biserici i ,  "cât atunci va trăi neamul nostru românesc, neunit din Săcel . . .  ". Tot pânâ va trăi neamul 
românesc la numitul sat Săcel, se întăreşte locaşului şi un Antologhion (Bucureşti, 1 777)37_ 

Cartea în limba românâ reprezintă, fârâ indoiala, una din ariile unitare de istorie şi 
cultură de pe întreg pltmântul patriei. Obştea româneasc!\ a aşez!\rilor din acea parte de ţarii, 
unde, dup!\ fonnularea lui Simion Mehedinţi: "soarta elementului românesc a fost mai gravă 
decât ori şi unde"38, este o incontestabil!\ realitate istorică, pe care o evoc!\ şi cartea veche, 
alături de alte categorii de izvoare. 
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THE PRESENCE OF THE OLD ROMANIAN BOOK IN THE SOUTH-EASTERN 
TRANSYLVANIA HISTORICAL SIGNIFICANCES 

(Summary) 

The indivisible part of the ancient hearth, the South Eastern of Transylvania has followed 
across the centuries until the late Middle Ages an evolution, resembling to that of the entire Romanian 
province, lying North of the Carpathians. Under this similitude, it first of the ali registered the commu
nity of language, a natural result of the community of people. The proofs here of the circulation of the 
samc book printed in Romanian, above ali on South ofthe mountains, reprcsents the supreme evidence. 
The Romanian books, which became less and less, once the churches have been destroyed during the 
vanadalism created by The Dictate of Vienna ( 1940), give consistence to the above mentioned process. 
This study emphasizes powerful aspects for the frequence in the past of the ancient books, found in the 
south East of Transylvania. 

We remind of this the following: 
-The presence in the inventories at the end of the XIX th century books, which no longer exist. 
-Books circulating in ali three Romanian principalities, a loyal mirror of their brotherhood; 
-Titles of printed works in the ancient Romanian Bibliography, confirmed in such titles as: 

"The S/avonic Romanian Psa/ter", 1 577; "The Liturgy from the Sunday ofthe Pentecost', Bucharest, 
1 680 - Breviary, Bucharest, 1709, Catavasier, Bucharest, 1724 - the Spreading of The Homillany Book 
written by Varlaarn, Iaşi, 1643; 

-The books belonging to the collective property, as well as the private property, left as a her-
itage; 

' 

-The activity of copying the printeJ books, exemplified by the attestations left from Mihail, 

the priest, coming from the xvmth century. 
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Fig. 1 .  Însemnare pe Cazania lui Varlaam - Marcoş 
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Fig. 2. Însemnare pe Cazanîa lui Varlaam - Păpăuţi 

www.cimec.ro / www.mncr.ro



ANGVSTIA. 1 ,  1 996. p 1 49- ! 57 

REGISTRELE PAROHIALE - SURSĂ DOCUMENTARĂ DEOSEBIT DE 
VALOROASĂ PENTRU TREClJTUL ROMÂNESC AL HARGHITEI. 

CONSCRIPŢIA DE LA 1 748 

Aurel Mare 

1 .  Românii din Frumoasa - Ciuc 

Prima atestare documentară a localităţii Frumoasa datează din 1 567 când apare în 
documente sub numele de Zepwjz (Coriolan Suciu). 

O localitate interesantă din punct de vedere etnic, aici vieţuind împreună m ulţi ani -
conform documentelor - români,  maghi ari, armeni .  Procesul de maghiarizare al armenilor ş i  
român i lor a durat şi  s-a făcut şi prin trecerea forţată la religia romano-catolică a armeni lor ş i  
la cea greco-catolică a ortodocşi lor român i.  Acest proces se accentuează foarte putern ic după 
1 867, în perioada dualistă, când guvernul ungar intervine bmtal pentru desfii nţarea totală a 
tuturor naţional ităţi lor nemaghiare. Convertirea români lor se făcea greu, după cum reiese 
dintr-un act imperial din 1 8  iunie 1 747 în care se arată "că popii schismatici  (ortodocşi) din 
principatul nostru al Transilvaniei s-ar fi înmulţit peste măsură în aceşti an i", sau din memo
rii le lui Rettegi : "Nu voi uita nici aceia câtă muncă şi oboseală a depus ani de zile c lerul 
catolic,  împreună cu inalta Curte, ca Valachi i ,  care sunt consideraţi schismatici, să se unească 
cu Sfânta Biserică Cato lică . . .  " .  Protopopiatul greco-catol ic din Gheorgh ieni, din care făcea 
parte şi parohia Frumoasa Ciuc, a fost înfi inţat în anul 1 750 (este vorba de paroh i i  le din 
Barasău. Bicaz, B i lbor, Caşin, Ciuc Sângeorgiu, Corbu, Dâmuc, Fa.geţel,  Frumoasa Ciuc, 
Ghimeş-Făget, lneu-Ciuc, Joseni-Ciuc, Lăzarea, Nicoleşti-Ciuc, Sărmaş, Sărmaş-Centru, 
Sândominic, Subcetate, Topliţa, Valea Jidanului, Tulgheş, Voşlobeni), el jucând - ca urmare 
a mişcării culturale şi naţionale extraordinare �are a fost Şcoala Ardeleană - un rol imprtant 
în menţinerea fi i nţei naţionale româneşti din secuime şi prin înfiinţarea de şcol i  confesionale 
în limba română. 

Pol itica de convertire la catolicism, mai ales a greco-catolici lor român i din secuime 
a dus la deznaţionalizarea populaţiei nemaghiare. Con form conscripţiei paroh ii  lor greco-cato
l ice, de la 1 octombrie 1 750, in Frumoasa C iuc exista o biserică, un cantor, o casă parohială 
şi un număr de 1 43 credincioşi. Despre armeni ştim (raport din 1 904, al preotului  
G .  Georgely) că de la 1 790 aveau şcoală, dar l imba şi-au pierdut-o mai  ales după 1 829 când, 
conform Registrului paroh ial nr. 246, fila 1 8, aflat la Arhivele Naţionale din Miercurea-Ciuc 
- registru care începe cu 1 760, atlă.m c� în urma vizitei canonice din 23 iunie 1 829 a epis
copului  romana-catol ic  N icolae, limba armeanll. a fost înlocuită cu latina. În 1 890, în 
Frumoasa C iuc trăiau 2577 locuitori români şi maghiari (conform Pa/las Nagy Lexikon, din 
1 893 ,  care nu-i mai pomeneşte pe armeni ,  aceştia fi ind deja maghiarizaţi) .  La recensământul 
din 1 9 1  O vieţuiau 3065 locuitori, din care 92 români plus 640 greco-catol ici  (total 732 
români).  La recensământul din 1 930 se declară 987 român i :  58  ortodocşi ş i  929 greco-cato
lici (987 persoane), dar numai 779 vorbitori de l im bă româna. 

Importante documente care atestă vieţuirea români lor în această localitate, azi dez
naţionalizată total, se află la Direcţia Arhivelor Naţionale din Miercurea-Ciuc Hargh ita. Aici  
se păstrează registrele parohiale de stare civi lâ, astfel :  
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a) 5 registre ale annenilor, care încep să consemneze născuţii şi morţii din 1 760, iar 
căsătoriţi i  din 1 756. Registrele sunt scrise în l imba armeană până la 1 829, după care însem
nări le sunt în l imba latină, ultima însemnare fiind din anul 1 950. 

b) 3 registre greco-catol ice, cu 340 de fi le, începând din anu l  1 84 1 ,  cu ultima 
insemnare din anul 1 93 1  (căsătoriţi); cuprinde n!lscuţi, căsătoriţi şi morţi din frumoasa Ciuc 
şi satele Ciceu, Deln iţa, Făgeţel ,  Topl iţa Ciuc, Mihăileni ,  Coşnea, Şoimeni, Şumuleu, Livezi, 
Păuleni C iuc, Racu, Nădejdea; preoţii principali ai acestei perioade au fost Gedeon 
Barbulovici :  1 84 1  (?) până la 2 1  ianuarie 1 86 1  şi Ioan Dobreanu, între an ii  1 866- 1 877. 

Consemnăm din aceste registre numele de famil ie mai des Întâlnite, româneşti încă, 
sau deja maghiarizate: Bârsan, Baczoni,  Bucur, Bata (Both), Barbu, Boer, Antal, Cadar, 
Corbu, Chinda, Mica, Cristofor, Fi l ip (cu variantele Si l ip, Ci l ip), Dandu, Gheorghiţă, 
Grancea, Gabor, Lungu, Almaşi, Mihai, Molnar, Paluşan, Popovici, I l iaş, Roman, Sava (cu 
varianta maghiarizată Savuly), Ola, Santa, Sabo, Socaci, Stoica, Szakali ,  Tătar, Vrâncean, 
Voşloban, Vasâi (cu varianta Vaszi). 

lată şi prenumele mai des date copi i lor de români în Frumoasa Ciuc în intervalul 
1 84 1 - 1 87 1 :  Ioan, Anghelian, Barbara (în loc de românescu1 Varvara), Petru, Alexandra. 
Maria, Ana. Dumitru, Nestor, Ştefan, George, S imion, Paraschiva (Parasciţa), Bucur, 
Nastasia, Lidia, Măriuţa, Catrina, Anica, Mariţa, Felix, Neculai, I l ie, Bucura. 

Perechi de greco-catolici căsătoriţi (câteva): Bârsan George cu Ana Fi l ip ( 1 87 1 ), 
Voş1oban Simeon cu Bârsan Elena ( 1 842), Ion Radu(ly) cu Paraschiva Bârsan, Gabriel Szots 
(Suciu, fost Cojocaru - nume maghiarizat) cu Ana Vaszi (maghiarizarea de la Văsîi), Ştefan 
Farcaş (traducerea în maghiară a numelui Lup) cu Agneta Poluşan, Zaharia Bârsan cu 
Margareta Bucur, George Santa (din Pău leni Ciuc) cu Maria GuţuG) ( 1 856) (din Delniţa, 
părinţii Ştefan Santa şi Ana Curta) . Şi câteva perechi mixte: Alexandru Banku(j), romana
catolic, cu Sofia Grancea, greco-eatol ică din Ciceu; Ferencz Antal, romana-catolic cu 
Barbara Santa, greco-catol ică din Madefalău; Csomortani Şandor, romana-catol ic cu Santa 
Terezi greco-catolică din Păuleni Ciuc. 

Însemnările despre morţi atestă prezenţa români lor în local itate în seco lul anterior: 
George Fil ip din Livezi. n. 1 77 1 ;  Ioan din Coşnea., mort la 75 an i (se naşte la 1 766); 
Alexandru Şandor, n. 1 763 ; Niculai din Racu, de 89 de ani, n. la 1 747. 

Toate aceste date ne dovedesc existenţa unei putern ice comunităţi în zonă, comuna 
având cele trei etn ii multă vreme aproximativ in proporţii egale. 

Pe primele file ale acestor registre găsim însemnări în limba română ale unor paro
hi ,  care ne dau amă.nunte importante despre viaţa comunităţi i .  Astfel ,  preotul Ioan Dobreanu 
scrie despre zidirea noi i biserici (un text aproape identic este scris în l imba maghiară de către 
preotul greco-catolic Şandor l stvan din Sândominic). 

"Lăudat fie numele Domnului Isus Cristos ! Poporen ii  parohiei greco-catol ice au 
ridicat biserica românească din Frumoasa /Ciuc Sepviz/, care poporeni locuiesc în fil i alele 
din Livezi /Lovez/, Coşnea, Tătarbuck, Păuleni, Şoimeni /C iomartan/, C iceu, Madefalău, 
Racu, Mihăileni şi Nădejdea - în timpul Maiestăţii Sale Împăratul Iosif 1, a patriarhului Papa 
Piu al IX-lea, a arh iepiscopului de A lba Iulia, Excelenţa sa Mitropol itul Ioan Vancea de 
Buteasa, a preonoratului domn protopop Aron Boeriu. 

Din cea mai mare diligenţă a onoratului preot local Ioan Dobrean, dimpreună cu a 
cântă.rcţului /diacului/ Ioan Ţifrea şi a curatorului  primar Bârsan Bucur din Fi t ia Livezi, pre
cum şi a curatori lor secundari Dumitru Paluşan, Ştefan Santha, Neculai Santha, Mihai Santha 
şi a casierului George Santha. 

Piatra fundamentală /s-a pus/ sărbătoreşte - tăcându-se şi cuvenita Feştanie - sub 
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partea cu unghiul  de răsărit şi media turnului sigi lându-se în cutie /s-a pus/ copia acestei 
însemnări dimpreună cu şi puţineii bani de argint. 

Biserica s-a zidit de către meşterul din Ciuc Menyasag /Armăşeni/, anume Gyorfy 
Michael, în 1 869 fu pornită în luna iunie 22. 

Joanu Dobrean 
Parohul  local în C iuc Szepviz !Frumoasa/" 

(În textul maghiar apar următoarele nume de curatori : Santha Ştefan, Bucur Bucur, 
Santha Mihai, Santha George, Bucur Dumitru. Se aminteşte şi de prezenţa preotului local 
armean, Pop Tivadar, şi a preotului greco-catol ic din Sândominic, Sandor Jstvan. 

Pe următoarea pagină, o altă însemnare (a treia), scrisă de altă mână, într-o frumoasă 
l imbă românească: 

"Iubitule cititoriu ! 
B iserica dincolo scrisă, a rămas neterminată, needificată până la anul Domnului 

1 879, adecă: în anul 1 878 în 2 1  apri l ie a venit preotul George Gergely, născut în Sant Erzebet 
/El iseni .  jud Harghita!, şi fost preot /greco-catol ic/ în Bodogaia Superioară, comitatul 
Odorhei, după ce de aici din Szepviz, s-a strămutat Ioan Dobreanu, preot la Corbu în anul 
1 877 luna apri l ie. 

După ce a sosit George Gergely s-a apucat cu toată puterea cuvântu lui a an ima pe 
credincioşi, a strâns aproape 1 00 florini, a rncut repartiţiunea pre popor, şi  cu mare grijă şi  
trudă a term inat această biserică în anul 1 879, în 28 septembrie. 

Nu mai puţin s-a apucat la cimitir şi din repartiţie pre popor a terminat şi aceasta cu 
600 tlorini în anul 1 88 1 ,  la 1 8  septembrie. După aceasta a cumpărat fondul intern parohial 
de la Eros E lek din Miercurea Ciuc, din repartitii pre popor cu 600 tlorini a rncut fântână, in 
anul 1 894, a făcut casă nouă paroh ială din repartiţiunea pre popor, cu suma de 1 450 florini 
valută austriacă, ba a mai tăcut un grânar de piatră, un grajd, a acoperit şura cu scânduri şi  
casa centrală asemenea şi a tăcut şi un grăjduţ la cantor /cântărcţ, diac/. 

Lângă aceasta a milrit /averea paroh ială/ până la anu l  1 900, 1 noiembrie, cu ban i ş i  
moşie: adică moşie - pământ în  preţ de  444 florini valută austriacă şi bani 464 florini ,  50 
crăiţari valută austriacâ, adică 929 coroane. 

Aceste toate nu pentru laudă am însemnat aici, rnril pentru aceea că, cei ce vor fi 
după mine preoţi în această parohie de disper/sată/, să le iei curaj şi îndrilzneală a se lupta mai 
încolo. pentru binele şi înfrumuseţarea biseric i i  şi  parohiei . 

Am scris în anul 1 900, în 1 1  decembrie, la 200 de ani de la Sfânta Unire /Un irea cu 
B iserica Romei/, iar a preoţiei mele de 30 ani, dintre care 22 de preoţie în Cik Szepviz. 

George Gergely 
paroh grcco-catol ic" 

Pagina următoare are a lte douâ scrisuri aparte. Nu cunoaştem deocamdată cine sunt 
cei care fac însemnările şi nici în ce an. Ele sunt importante prin datele pe care ni le comu
nicil despre oameni şi locuri. 

" În anul 1 923, parohul George Gergely a repausat în Domnul după o pastoraţie a 
paroh iei Frumoasa de 45 de ani . În anul 1 924 parohia a fost pâstoritl!. de Victor Traian Pop 3 
ani, în timpul acela zidindu-se casa cantoral!i, din nou, cu suma 65000 lei, din 1 927 octombrie 
pânil în 1 929 octombrie 20, fiind administrată interimat de către preotul V. Georgcly protopop 
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şi pr. Izidor Vlad /acelaşi vest1t preot descris de Mihai l  Sadoveanu/ din Miercurea Ciuc, din 
20 octombrie 1 929 pr. Avisalon Costea; în anul 1 930 s-a renovat pe dinafară biserica şi 
acoperişul, ciutura /fântâna/ precum şi şura s-au edificat din nou toate, în sumă de 1 35000 lei 
din bani i  proveniţi din vinderea pădurii cu care a fost împroprietărită parohia /Urmează 
însemnări scrise de altă mînă!. 

În 1 93 1  s-a mărit casa parohială, cu o nouă odaie, servind de birou paroh ial . 
În 1 932,  1 septembrie, s-a pus piatra de temelie a bisericii  din Făgeţel şi a cărei edi

ficare a duriit până în 1 934, 22 iunie. 
În 1 93 1  s-a cumpărat un clopot la biserica din Livezi, în greutate de 300 kg, din do

rinţa lui Ioan Bucur, de 50000 lei . 
În anul 1 933 /poate anul 1 93 8/ decembrie, s-au cumpărat 2 c lopote în greutate : 

a) 327 kg şi b) 1 98 kg, pentru biserica din Frumoasa. Tot s-au închis cu gard nou curtea paro
hială şi cantorală. 

În anul  1 935  s-au făcut iconostase noi la bisericile din Frumoasa, Livezi şi Făgeţel, 
până atunci  nefiind la nici o bisericei din pa:ohie şi fiiii iconostase ş i  care au fost executate de 
către Scptimiu Marian, profesor la Blaj, pentru Frumoasa şi Făgeţel, iar Ioan Gergely din 
Subcetate /nepotul parohului George Gergely/ pe cel al bisericii din Livezi. 

Tot în vara anului 1 935 s-au zugrăvit biserici le din Frumoa�a. Livezi şi  Făgeţel pen
tru suma de 1 8500 lei - prin zugravul Ştefan Şandor din Gheorgheni . 

În acelaşi an s-a mărit casa paroh ială cu o încă o cameră, prin transformare, astfel  că 
locuinţa parohială are în prezent 4 camere şi o bucătărie". A ici se opresc însemnările atât de 
importante pentru aşezări le româneşti din jurul Ciucului, din registrul de stare civi lă a loca
l ităţi i Szepviz. 

Astăzi în Frumoasa Ciuc nu mai sunt români ;  greco-catolici i au trecut la ritul latin, 
iar l imba română nu se mai foloseşte. 

2. Românii din Vlăhiţa 

Registrele parohiale de stare civi lă se constituie în mărturi i  dintre cele mai relevante 
privind procesul de maghiarizare (proces de asimilare logic şi legic parţial) forţat în secolul 
al X IX-lea. 

Să luâm câteva exemple din registrele parohiale catol ice ale local ităţi i Vlăhiţa din 
secolul trecut: în 1 858, la vârsta de 75 de ani,  moare A lexandru Olăh - va/achu.s pastor ovium, 

de religie greco-catolic; în anul 1 860 moare Ioan (loannes), fiul lui Ion Gabor, păstor valah; 
în 1 863 Anton, fiul lui Ion Bredan, greco-cato1ic, ''metalurgist" român (va/achi metal/urgi); 

în 1 864, aceluiaş Ioan Bredan îi moare fi ica Iul iana, dar de data aceasta nu mai apare însem
nată rel igia greco-catol ică a părinţilor şi nici nu mai scrie "metalurgist român", ci simplu 
"metalurgist"; Carolus, fiul lui Iosif Negrea (scris: Jozsefus Nyegre), tot "metalurgist"; în 
1 867 Melchior, fiul lui Ion Valahu (scris în paranteză Ofah), pastoris, romano-catolic, dar nu 
este înmormântat de preotul catol ic  lgnat Balint ci de cel greco-catol ic, George Tanko, paro
hul care este înscris peste tot când este vorba de vreun român (ofah); în 1 857, Ion Gabor 
va/achus pastor ovium (oier român)-se căsătoreşte cu Tcrezia Demeter - sicul agricola (din 
fami l ie de ţărani secui), el având 24 de an i,  ea 30. Părinţii îi sunt Ştefan Gabor şi Anna Gabor 
- valachii pastores ovium greco-catolici; prima căsătorie, înscrisă în registru din 1 858, se 
înscrie între Ştefan Valahul (Stephanus Olahu) - va/achis pastor (păstor, c ioban român) şi 
Elisabeta A mbrus (văduva) - sicula agricole (ţărancă de neam secuiesc). El se trage din 
părinţi i Ştefan şi Maria Olah, de religie greco-cato l ică; Cristofor Lorincz, muncitor car-
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bonifer german, se căsătoreşte în 1 858 cu Barbara Dregus (Drăguş - nume românesc) -

va/acha (româncă), de rel igie greco-catolică, părinţii ei ti ind Ion Drăguş şi Ana Simon -
va/achi agricola (ţăran i români) greco-catolici .  

După 1 870 notaţi i le din registre se schimbă: nu mai întâlnim acea pedanterie tipică, 
multe rubrici rămân necomp1etate. Astfel de nume întâlnite anterior la naştere şi botez la 
greco-catolici nu sunt însoţite de menţionarea rel igiei noii origini în cazul descendenţilor (ex. 
Terezia Vaszi, căsătorită greco-catol ică, dar când va naşte un copil nu i se va mai trece rel i
gia şi originea). Nume româneşti, ca Negrea, Bretan , Cezar (şi  nu scris Csaszar) sunt trecute 
fără a i se indica religia, ştiut ti ind că cei de religie greco-catol ică erau români ;  nu mai este 
trecută nici profesiunea. (Toată lumea ştie ce înseamnă în l imba română colcs i .  Întâlnim şi un 
astfel de nume în registru la naştere, iar la însemnarea de moarte apare cu un alt nume 
unguresc: Karancszi). În acest timp începe politica de maghiarizare forţată a români lor, pro
movat!\ de stat. Astăzi localitatea se mândreşte cu faptul că este în total itate secuizată. 

Într-o însemnare făcută în anul 1 936 de învăţătorul Eugen Colccriu despre obi
ceiurile din Vlăhiţa, scris după aprofundate cercetări , se spune că: "În teatrul popular Vifleim 

întâlneşti fraze româneşti de felul celor ce urmează . . .  lăttam azert jo zsukat, .mljle jo (ortaim 

. . .  zi. zi iute măi parinte. sekukute, se macsiuke. zsoke bine moi botrâne. 
Apoi :  Scuale sus păcularium . . .  crinz măifortatim, rokute mosu/em kcdves păcula

rium. face nălunk kimtim . . .  scuale Tudori . . .  scuale Simione. 

Când primul dintre actori merge la unchiaş să-I scoale din somn pentru a-i vesti 
naşterea lui Isus, îi spune: Scuale măi unchiaş, kialte răcoreşte. Unchiaşul îi răspunde: Ce 
scuale, ha nu scuale. du-te şi kiamu alta. Dar unchiaşu l, adică ciobanul se răsgândeşte şi 
totuşi se scoală zicând: Aşa ie sus măi hahan scuale, ba nu scua/e, arde guha, nu arde guba, 

arde cojoc, nu arde cojoc. Haida-ţi gligori, ajutat fortat, pune măi macsukat, Bogdan. 

Bogdan horozdan s.a.m.d. 
Se întâlnesc în aceste dialoguri nume curat româneşti, ca: Nicolae, Gl igor, Bogdan, 

Ioan, exprimate în româneşte, ceea ce denotă că ungurii veniţi mai târziu în Vlăhiţa au adop
tat-o l imbei lor, fără a-i putea reforma citaţi i le caracteristice şi originale. 

Obiceiuri româneşti, multiple sărbători care se ţin în regiun ile româneşti, nu s-au 

stins nici la Vlăhiţa. Tinerii dansează şi un dans numit (eleolahul (jumătate româneşte). 
Învăţătorul Eugen Colceriu notează numele a 1 2 1  de oameni care făceau parte din vech i 
fam il i i  de români ,  la acea dată ei se ţineau români şi aveau rel igia greco-catol ică, cum ar fi :  
"Moldovan Mihai.  Negrea Vicenţiu, Mihuţa Ştefan, Labeş Nicolae, Fi l ip Jrimie, Cazan Ioan, 
Cazan Ştefan, Nistor Aron. Olah Ludovic, Marton Emeric, Gabor (Gavri lă) Andreiu, Vitus 
Beniamin. Grancea Nicolae, Boldijar Iul iu etc.". 

Istoricul magh iar Kozma Ferenc nota în anul 1 878: "Numărul cel mai mare al 
români lor indigeni s-a maghiarizat complet şi  încă într-o măsură mult mai categorică decât 
s-au romanizat secuii din judeţul Hunedoara. Lor, in afară de religiune. nimic nu le mai rea
minteşte dt: neamul lor, deoarece pe lângă l imbă, mare parte din ei şi-au adaptat porturi şi 
îmbrăcăm intea după aceea a secuilor ! Au format căsătorii mixte şi îţi iau in nume de rău fap
tul de a nu-i considera ca secui bun i  şi adevăraţi. În judeţul Odorhei, această situaţie pre
tutindenea este fără excepţie, aşa că cine cutreieră comunele Săcuieni. Cristur, Fi l iaşi, 
Rugăneşti, Peteşti, Porumbenii Mici şi  Mari, Satu Mic, Bczid, Mugeni, Lutita, Odorhci şi  în 
cele mai multe comune ale celor două Homoroade şi se introduce printre populaţie, exa
minează l imba, modul de trai, pmtul şi  sentimentele  acesteia, nu va glis i altceva decât secui 
curaţi . Aceste comune, şi  încă foarte multe d in acest judeţ, la Lenk (un i storic maghiar N. N.) 
sunt arătate ca ti ind cu populaţie mixt!\ secui-români.  Astfel stau lucruri le în nenumărate 
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comune din judeţele Trei Scaune, Ciuc, Mureş, unde devine ridicol dacă mai caută populaţie 
românească în comune ca Vârgh iş, Racoşu de Sus, Belin, Ivăneşti, Dobeni, Sfântu Gheorghe 
şi în altele. Situaţia este simi lară şi în alte localităţi, unde transfonnarea este în curs şi în zilele 
de azi, ex. în Zagon, într-o parte din comună, care se întinde pe ambele maluri ale văii ce 
aduce înspre pădure, sunt numai români, dar vorbesc ungureşte, încheie căsătorii mixte şi 
sunt în comună şi numeroşi români complet maghiarizaţi. Aşa că din numărul de 47. 776 
români din Secuime, calculaţi de Keleti în baza unor situaţii reale, azi abia se mai poate găsi 
o treime" . 

La Arhivele Naţionale din Târgu Mureş, în fondul "Protopopiatul greco-catolic 
Gheorghieni'\ se află un document foarte interesant din anul 1 748. Este vorba de conscripţia 
"românilor care locuiesc şi trăiesc pretutindeni prin satele şi mai ales în munţii şi pădurile din 
scaunul secuiesc Gheorghieni, întocmită şi trimisă în anul 1 748, 28 ianuarie, din ordinul înal
tului Gubemiu Regesc". 

Această conscripţie, necunoscută până de curând, se referă la localităţile 
Gheorghieni (Szent Miklos), Lăzarea, Ditrău, Remetea, Joseni, Ciumani, Suseni, Valea 
Strâmbă, Subcetate, Voşlobeni şi evidenţiază, cu numele, fiecare familie, vârsta, dându-ne 
valoroase date despre comunele Subcetate şi Voşlobeni. Documentul este semnat de Andrei 
Lăszl6ffy, nobil din Joseni, asesor jurat al Scaunului secuiesc Gheorgheni şi Ioan Bereczk, 
primpil, asesor al Scaunului secuiesc Gheorgheni. 

Pentru valoarea documentară dar ş i  pentru a ne da seama de amploarea maghiarizării 
vom reda mai jos numele acestor familii. 

3 .  Românii din bazinul Giurgeu, conform conscripţiei de la 1 748 

a) Din Gheorghieni 
1 .  Radu(ly) Thodor, soţia Ilona, copiii Peter, Demeter şi Nastasia. 2. Vu1pas Jânos, 

soţia Sanda, copiii Nicolai, Gerge1y şi Gafiţa (scris Gafficza). 3 .  Mo1năr Jănos, soţia Ilona, 

copiii Mattyăs, Jănos, Ilona. 4. Zanoaga Thodor, soţia Dikicza, copiii Simon, Thamas şi 
Anna, care are un băiat, Ursu(ly). 5. Tătar Vaszily (Văsii), soţia Anna, copiii Jănos, Gabor, 
Gyorgy, Nasztaszia, Szafta. 6. Voman Precup, soţia Gafftona, copiii Strati, Gyeorgy, Vaszilly. 
7. Katrina Gergelly, soţia Thodora, copiii Istvan, Gyetirgy, Stephany, Gabor. 8. Posztu1y 
Lupu, soţia Ilona, copiii Andras, Vaszi1y, Thodor, Jakab. 9. Erszeny Jănos cu soţia Parasea şi 
copilul Peter. 1 0. Kobozan Jănos, soţia Anita, copiii Luppui, Urszuly, Gabor, Ilona, Safta, 
Ipftimia. 1 1 .  Petras Mihalj, soţia Borba1a, copiii Jănos, Vaszily, Ilona, Cristina, Margith, 
Paraskiva, Sofronia. 1 2 .  Marian Muntyan, soţia Porkira, copiii Ilona şi Ioana. 1 3 .  Orosz 
Jănos, soţia Anuţa, copiii Paraskiva, Ilona. 1 4. Erszeny Simon, soţia I lona, copiii Gabor 
Jănos, Vaszilj, Thamas, Thodor, Thoma, Ilona, Margith, Ana. 1 5 .  Erszeny Tamas, soţia 
Katalin, copiii Demeter, Jănos, Josztandi, Gabor, Ilona. 1 6. Orosz Miklos, soţia Sara, copiii 
Mihai, Miklos, Hmos, Margith. 1 7. Szepes Jănos, soţia Flora, copiii Ilona şi  Ioana, care au la 

rândul lor pe Janos, Gyetlrgy, M ihaly. 1 8. Posztu1y Jănos, soţia Ana, copiii Vaszilj ,  Andras, 
Demeter, Borba1a, Dokicza, Paraszka. 1 9 .  Erszeny Joseff, soţia Ilona, fiica Anna. 20. Czepes 
Mik1os, soţia Sofronia, copiii Thodor, Jănos, Vaszillj, Bona şi Nastasia. 2 1 .  Czepes Vaszilj, 
soţia Safta, copiii Simo, Jănos, Ilyes, Ilona, Anna, Margith. 22. Meresan Gabor, soţia Safta, 
copiii Peter, Juonicza, Dikicza. 23. Plakany Simo, soţia Todosia, copiii Todor şi Maria. 24. 
Sombori lstvan, soţia Margith, copiii Gyetirgy, Jânos, Maria. 25. Racz Vaszili, soţia Gafiţa, 
copiii Demater şi Jânos. 26. Kaluser Vaszilij,  soţia Margith, fiica Margith. 27. Maksim Juon, 
soţia Gatita, copiii Juon şi Todosia. 28. Goncza Jânos, soţia Margith şi fiul Urszuly. 29. 
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Kicsiny Mihai, soţia Margith. 30. Agsinte Juon, soţia Anuţa, fiul Juon.3 l .  Stepfany Olah, 
soţia Margith. 32. Moldovan G ligor, soţia Nastasia, fiul I l lyes. 33 .  Fejsus Jănos, soţia 
Margith, copiii Kirilla, Thodor, Vaszilj, Gergely, Margith, Katalin. 34. Pop Jănos, soţia 
Katalin, copiii Thodor, Katalin. 35 .  Moldovan Vaszily,soţia Paraskiva, copiii Juon, Andras, 
Dokicza. 36. Moldovan Andras, soţia Teodora. 37.  Radulj Andras, soţia Parasckiva, copiii 
Juoana, Marjusza. 38. Borde Mihalj, soţia Ana, fiul Vasilj .  39. V!lduva Kobozan Andrasne, 
copiii Gyel}rgy şi Peter. 40. V!lduva Herle Vasiljne, copiii Gergel lj ,  Paraskiva, Mariucza. 4 1 .  
V!lduva Stephany Olahne şi copilul Jeremia. 

În total 38 familii cu 123 de copii, 3 v!lduve cu 6 copii, la care se adugă 1 3  servitori 
români, deci 2 1 5  români. 

Consider necesară "traducerea" unor nume: Radu, devine Raduly, lon!Janos, 
Vrsu/Urszuly, Lupu/Luppuj, Rusu/Orosz, Vasile ori Vasii devine Vaszillj, Gheorghe/Gyeărgy 
etc. Nu au putut fi schimbate diminutivele feminine, ceea ce dovedeşte tăria de caracter a 
femeilor (dar şi conservatorismul lor): Anuţa, Dochiţa, Măriuţa, Ioniţa, Anita, Sanda. 

Alte nume maghiarizate: Moraru apare in text Molnar, Matei/Mattyas, Ileanalllona, 
Arsen/ Erszeny, Gavri lă/Gabor, Andrei/ Andras, Mihai/ Mihaly, I liaş/ !lles, Petre/ Peter, 
Ştefan/Stephany etc. 

Această comunitate româneasc!l, in mod firesc ar fi trebuit să se dezvolte demogra
fic, dar ajunge în anul 1 9 1 0  la 1 5 5  de suflete (438 de greco-catolici), ceea ce demonstrează 
elocvent politica de deznaţionalizare dus!l sistematic de statul ungar. 

b) Lăzarea 
1 .  Balas Thodor, soţia Safta, copiii Karacson (Crăciun), Gergely, Gabor (Gabriel), 

Janos, Juoana, Anna, Margith. 2. Stroja Vasile, soţia Cristina, copiii Mihai şi Ioana. 3. Cziffra 
(Ţifrea din Mândru), Gabor, soţia Margith, copiii Janos (Ion), Istvan (Ştefan), Gergely 
(Grigore). 4. Gergel lj l stvan, soţia Iudith, copiii Jănos, Thamas, Margit, Kathalin (Căt!llina). 
5. Kancsal Ştefan, soţia Margith, copiii Demeter (Dumitru), Gyel}rgy (Gheorghe), Ana, 
Cristina. 6. Cziffra (Ţifrea) Mihai, soţia Nastasia. 7. Repa Mikloş, soţia Margith, copiii Janos, 
Gabor, Stefan, I lona, Ana, Nastasia. 8. Suket (Surdu) Illyes (Ilie, I liaş), soţia Ioana, copiii 
Petru, Ştefan, Janos, Parasea, Ioana. 9. Balas Gabor, soţia Paraskiva, copiii Janos, I l lyes, 
Thodor, Doroteia. 10 .  Kancsal (Şasiu) Vasile, soţia Paraskiva, copiii Thodor, Peter, Ioana, 
Cathalina. 1 1 . Duşa Kerestes (Cristian), soţia Cristina, copiii Paszkuly (Pascu), Simon, 
Thodor, Lazar, Peter, Markuly (Marcu),Janos, Borbala (Varvara), Agszinia (Axinia). 12 .  
Manka (Cârjă) Simion, soţia Margith, copiii Vasily, Stephany, Szanda, Paraszka, Margith. 1 3 .  
Miklos (Nicolae), Luppui (Lupu), soţia Margith, copiii Andras, Miklos, Cristina, Paraszka. 
1 4. Gergelly Janos, soţia I lona, copiii Illyes, Ioana. 1 5 . Andras Janos, soţia Mariana, copiii 
Gergely. Thodor, Ilona. 1 6. Stephany (Ştefan) Simo, soţia Margith. 1 7. Pinty (Piţigoi) Fazakas 
(Oiaru), soţia Thodora. copiiii Janos, Karacson (Crăciun), Ioana. 1.8. Thodor Molanr, soţia 
Ioana, fiica Ioana. 1 9. Vancsa (Vancea) Andrei-v!lduv- şi copiii Katalin şi I lona. 

În total 1 9  famili i,70 de copii şi un servitor, deci 1 09 suflete. După 1 62 de ani, la 
1 9 1 0, mai erau 1 55 de români şi 288 de greco-catolici. 

c) Ditrău 
În 1748, erau în Ditrău 55  de familii de români :  Darlamany, Gafftona, Puskas, 

Molnar, Mocsok, Deak, Thoma, Preda, Kurta (Scurtu), Moldovan, Precup, Catrina, Marculy, 
Nikita, Luka, Szocs, Profor, Csubuc, Flokosz, Platon, Cotta, Palagia, Mihai . Erau în 1 748 in 
Ditrău 206 de români trecuţi în conscripţie. La 1 9 10  sunt localizaţi 362 de români şi 554 de 
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greco-catol ici. În Remetea erau Ia 1 748 I l  familii, cu 36 de copii, 2 servitori şi o văduvă, în 
total 6 1 ,  iar în 1 9 1 0  doar 2. 

d) Joseni 

În anul domnului 1 748 erau în Joseni următoarele familii de români: văduva Fejer 
(Albu), Bilkfejes, Timar (Tăbăcaru), Petki, Szakadath, Bokor, Varga, Hoszszu(Lungu), 
Raduly, Kosztandi (Constantin), Foksa, Suket (Surdu), Peter, Barbencze, Berszan (Bârsan), 
Arva (Orfan), Olytyan (Oltean), Vajdos. În total 1 9 1  de români. 

e) Ciumani 

În Ciumani erau la 1 748 următoarele familii de români: Kindea, Kopacs, Marian, 
Timar, Kozma, Szengeny (Săracu), Polturak, Szel (Vântu), Szt}cs, în total 52 de mambri. 

f) Suseni 

În Suseni erau la 1 748 1 4  familii de români :  Erszeny, Sztlcs,Moldovan, Katona 
(Cătană), Timar, Hoszszu, Bogoran, Sara, Tekeres, Dajka (Dădacă), Gy()rgy, în total 73 de 
persoane. 

g) Valea Strîmbă 

În Valea Strîmbă sunt conscrise la 1748 urmatoarele familii româneşti: Thodor, 
Rusz, Hoszszu, Kinde, Strati, Furnjas, Radulj, Vaszilj, în total 42 de suflete. 

Atât registrele de stare civilă parohiale, cât şi valoroasa conscripţie de la 1 748, se 
constituie în surse documentare primare de excepţională importanţă pentru istoria 
românească a acestor zone de civil izaţie din inima României. 
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THE PARISH REGISTERS - A DOCUMENTARY SOURCE OF VALUE FOR Tl-iE 
ROMANIAN PAST IN HARGHITA. THE CONSCRIPTION FROM 1 748 

(Summary) 

1 57 

Both the concepts of thc xvmth centuries and the parish registers xrxth rcpresent for the 
history of the Romanians who l ived in Harghita a source of great documentary value. 

It is fu li of mcaning the case of thc localities, such as: Frumoasa-Ciuc (which has parish reg
isters starting with 1 760 for the Armenians and since 1 84 1 ,  for the Greco-Catholic Romanians, then 
Vlahiţa With registers dating sincc 1 858) out of which of the Romanian-Catholic Parish, with lots of 
Romanian names). 

The Romanian Conscription from Giur�eu Basin of 1 748 is considered extremely valuable. 
AII these documents are primary sources, exceptionally important for the Romanian history 

of these areas of civil ization, lying in the heart of Romania. 
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REVERBERAŢIILE RĂSCOALEI LUI HOREA 
LA ROMÂNII DIN SCAUNELE SECUIEŞTI 

Ioan Ranca 

Prezentată magistral într-o devenită celebră azi, monografie datorată lui Nicolae 
Densuşianu, la un secol de la izbucnirea ei, Revoluţiunea lui Horeal ,  cum şi-a intitulat-o 
marele nostru istoric, această operă este prima, din lungul şir ce i-a urmat, care aruncă o 
lumină favorabilă asupra atitudinii românilor din scaunele secuieşti faţă de marile răstumări 
la care ţinea Horea, răstumări pe care, aceşti români, izolaţi de epicentrul răscoalei şi împuţi
naţi de vicisitudinile secolelor, le doreau, desigur şi pentru ei. 

Timp de un secol, de atunci şi până în 1 984, când se împl ineau două sec'. ;e de la 
marele eveniment, răcoala lui Horea a fost studiată sub toate aspectele, cu toate extensiunile 
ei spre Ţara Bârsei, Banat, Crişana şi Maramureş, reverberaţii  care au impus în memoriile 
nobilimii adresate autorităţilor constatarea că "În Ardeal, câte sate atâţia Horea sunt'. 

Apoi, începând cu anii '60, îndemnat şi îndrumat de profesorii noştri David Prodan2 şi 
Ştefan Pascu3, ambii autori remarcabil i  de docte studii privind răscoala, autorul acestor rânduri, Ia 
îndemnul savantului clasicist clujean 1 . 1 .  Russu, exeget al istoriei românilor din acest spaţiu, a 
cutreierat satele din cuprinsul scaunelor secuieşti,adunând urme ale priorităţii şi permanenţei 
românilor aici în estul Transilvaniei, rolul lor şi atitudinea avută în timpul răscoalei lui Horea, 
cercetare susţinută ulterior ca teză de doctorat la Universitatea din Cluj-Napoca4. 

* * *  

Reverberaţiile răscoalei lui Horea se răsfrâng relativ târziu în estul Transilvaniei, 
tocmai când în epicentrul ei, Munţii Apuseni, ea fusese deja sugrumată de efectele nocive ale 
armistiţiilor cu armata. 

Comunicarea noastră va urmări în cele ce urmează îndeosebi starea de spirit a po
pulaţiei româneşti cât şi, acolo unde ea a fost documentată, adeziunea secuilor de rând la 
ideea de răscoală care plutea în aer peste tot. 

Conştienţi de prioritatea şi permanenta lor pe aici, cum se va vedea că s-au exprimat 
adesea, românii din scaunele secuieşti constituiau în secolul al XVIII-lea o forţă de care 
autorităţile, de voie, de nevoie, mai luau încă seama. Organizaţi bisericeşte în parohii şi pro
topopiate, fie ele ortodoxe; fie unite, ei constituiau aici, în timpul răscoalei, o mare şi întinsă 
obşte al cărui liant, preotul sătesc şi dascălul modest de ţară, le mai ţinea trează conştiinţa 
naţională, cultivând cu sfinţenie şi făcând apostolat din menţinerea limbii române şi a cre
dinţei româneşti, ambele componente primordiale ale spiritualităţii româneşti .  

În opoziţie cu această realitate, la auzui •tirilor despre răscoala românilor din Munţii 
Apuseni ,  nibi limea secuiască organizată în cete insurecţionale, distribuite în spaţiul rural, 
începe cercetări în comunităţile româneşti, căutând eventuali cori fei şi "amăgitori". Aceste 
cercetări sâcâitoare au fost declanşate de tenta naţională în care era descrisă răscoala din 
Munţii Apuseni .  Astfel  la 1 4  noiembrie 1 784, într-o scrisoare din Aiud tri m isă 
târgumureşenilor se sublinia scopul naţional, eliberarea naţională adica, a români lor răsculaţi. 
Nemegyei Jânos, pretor în A iud referindu-se Ia căpeteni i le spii:ituale ale răsculaţiilor scrie: 
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"Aceşti preoţi de la sate răspândeau în acelaşi timp ideile eliberării /lor/ naţionale. Ei vor
beau ţăranilor despre originea lor română, de faptul că sunt băştinaşii ţării, că au fost 
asupriţi şi supuşi cu forţa, dar că a sosit timpul să arunce jugul"5. 

Dupa. armistiţiul din faţa Devei, când programul râscoalei fusese deja definit, o 
scrisoare, din 1 6  noiembrie, a comitatului Tâmava, unit cu scaunul Mureş, adresată comita
tului Odorhei precizează câ: " . . .  Ştirea este clară că au conjurat în aşa fel împotriva ungurilor 
ca pe toţi să-i extirpe şi să-i pustiască dad este posibil, căpeteniile lor făcându-i să creadă 
că Transilvania fiind a lor din vechime, să o ia în stăpânire". 

Atitudinea ţărânimii iobăgeşti în raport cu îndeplinirea obligaţiilor faţă de nobilii 
proprieteri, rezulta. dintr-un incident din satul Bancu din scaunul Ciuc-Giurgeu şi Caşin câruia 
i se plânge Kovăcs Tamăs, anume el!.:" . . . in ciuda faptului că au fost înzestraţi cu sesii largi 
cufâneţe şi păşuni, puţina cânepă trimisă 1 soţiilor lor/ pentru tors au refuzat-o . . .  cu duri
tate şi obrăznicie, iar odată cu sosirea mea aici în Bancu, iobagul Daro Jozsefvenind de la 
biserică a strigat cu voce tare în auzul mai multora . . .  cerând de la Dumnezeu să adlJ!"� pe 
tâlharii de valahi la ei, că şi el se va aşeza în mijlocul lor, apoi va şti el pe cine şi ce să atace". 
Fiind situate în apropierea târgului Miercure-Ciuc, satele Bancu şi Misentea ca.deau in cercul 
de atribuţii al colonelului auditor (anchetator) Horvăt, care aresteaza. pe Daro Jozsef de loc 
din Ciucsângeorgiu şi pe Ambrus Peter din Lunea Ghimeşului, iar dupa. audiere, constatând 
că faptele incriminate nu sunt de competenţa statutului militar (comisiile judiciare mixte) îi 
transferă comitatului arlUând câ " . . .  ambii arestaţi sunt suspecţi de provocare la răzvrătire" 
(" . . .  tumultuationis suscitandae vtllde")6. 

Concomitent, Regimentul al II-lea secuiesc pedestru din Sfăntu-Gheorghe este infor
mat printr-un raport că " . . .  drept urmare a unor relatări private de ultimă oră s-a aflat că la 
Caşin ar fi putut fi reţinuţi doi oameni înarmaţi şi de aici, repede, înainte de a fi putut fi reţi
nuţi, şi-au pierdut urma. Între timp - arata. în continuare raportul- pe teritoriul Ghimeşului 
unii valahi ar fi organizat o conjuraţie şi de acolo s-ar fi răzvrătit din cauză că au înţeles că 
preotul românesc din Ciucsângeorgiu ar fi fost arestat"7. Conscrierea din 1760- 1 762 înre
gistrează că la Ciucsângeorgiu I l  O români, având preoţi şi biserică, localitatea conturându-se 
ca o puternică comunitate românească unde-şi puteau avea reşedinţa corifeii mişcllrilor din 
zonă din timpul răscoalei. Raportul respectiv ne edifică în acest sens: " . . .  la preotul din 
Ciucsângeorgiu - se spune acolo - s-ar fi găsit nişte scripte şi că în scriptele acestea ar fi 
fost însemnat tabelul asociaţii/ar de răscoală atât din Ciuc cât şi din Trei Scaune". În ce 
măsură Daro Joszef şi Ambrus Peter pot fi identificaţi cu cei doi oameni înannaţi, în stadiul 
actual al cercetărilor nu putem încă şti. Cert este că au activat ca agitatori, fiind pânâ la urmă 
prinşi, anchetaţi judiciar şi condamnaţi . D.: asemenea, din acelaşi motiv, nu putem cunoaşte 
identitatea etnică a celor doi, care, pentru numele ce-l purtau, nu pot fi a priori declaraţi secui. 

Mai redăm apoi sumar câteva cazuri cuprinse în Protocolul de cercetare al Scaunului 
general, deschis la 1 2  noiembrie 1 784. Rezultă că la Nicoleşti, atunci sat situat Ia sud de 
Odorhei şi nu departe de acesta s-a identificat un focar de răscoală care ne-a parvenit prin 
actele anchetei judiciare. Auditoru\ scaunului judiciar a anchetat pe preotul reformat Bir6 
Andrăs din Vasileni, care a declarat că sosind la el Molnăr Jănos şi venind vorba despre răs
coală a zis: " . . .  vă cred părinte, cel şi judete nostru Bukur şi cumnatul său Komşa cu fratele 
său Keresztes Ştefan şi cu judete de acum sunt pregătiţi, procurându-şi arme s-au pronunţat 
ca să vină numai /răsculaţii-compl. ns.I.R./ că şi ei s-ar amesteca printre d'. 

însuşi Molnăr Jânos devenit astfel acuzat, declara deschis " . . . că venind vorba la locuinţa 
părintelui reformat din Vasileni despre larma de acum, i-am spus părintelui că şi Bukur, când 
îmblăteam în şură a spus tă şi el s-ar putea răzbuna pe inamic /?/ dacă aşa ar sta lucrurile". 
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Ma1torul Komşa Juo'l relateză că " . . .  venind duminică la Odorhei împreună cu cum
natul său Bukur au adăstat la biserică, la protopopul lor. Acolo au p.rânzit şi fiind de faţă 
morarul Miklos din Mugeni I-au întrebat că ce ştiri mai sunt pe la călugării baziliţi de din 
vale/Blaj ?! La care a răspun�: Nici una, doar că acolo jos pe Mureş se agită românil"8. 

Un caz mai temerar 1-a constituit atitudinea făţiş favorabilă răscoalei, afişată de 
morarul Sztojka Mihăly din Sâncrai, din apropierea Odorheiului, acesta fiind de fapt obiectul 
anchetei penale din 7 decembrie 1 784. Rezultă că Hadnagy Janos din Cădaciu ştia că " . . .  
morarul din Sâncrai, care ţine moara domnului Sehestyen, ajungându-mă din urmă pe mine 
şi pe tătăişa pe râtul lui Vaj, a zis : Sunt multe veşti rele. De i-ar aduce Dumnezeu /pe răscu
laţi/ în aceste păduri din împrejurimi !căi mulţi traistă-goală aşteaptă aceastd'. Ceea ce a fost 
insă surprinzător în afirmaţia morarului Sztojka din Sâncrai şi constituie un eveniment mai 
rar pentru acel timp, dar în măsură a înclina talgerul balanţei persistenţei şi a priorităţii 
românilor în secuime, un argument peremptoriu şi decisiv, a fost partea finală a afirmaţiei lui 
că "Ungurul să plece în Sciţia că acesta este pământul românu/ul'. A doua zi, la 8 august 
1 784, a fost condamnat la aplicarea a 45 de vergi pentru că tocmai în faţă pretorului comita
tului din Odorhei a afirmat că: "N-ar prea crede că românii să aibă intenţii rele, /căi numai 
pe aici se agită nemeşit"9. 

În aceleaşi zile a fost reţinut pentru cercetări şi preotul neunit din Paloş, Popa 
Dumitru, pentru că avea un paşaport eliberat de alt comitat. Ce anume îl va fi determinat pe 
Popa Dumitru să-şi colinde parohia rl1sfirată prin satele secuieşti chiar în timpul eve
nimentelor din Munţii Apuseni, nu putem şti. Rezultă însa din anchetă că-şi întindea autori
tatea, păstorind pe românii ortodocşi din Satul Nou, Ocland, Crăciunel, Mereşti, loneşti şi 
altele şi că-i vizita destul de des. 

În cealaltă extremitate, a nou constituitului comitat Odorhei, populată cu aşezări pre
ponderent româneşti din fostul scaun filial Giurgeu, anchetele întreprinse au evidenţiat o vie 
luare de atitudine favorabilă răscoalei. Strângându-se armele deţinute de populaţie din satele 
Ditrău, Lăzarea, Joseni, Subcetate, Sărmaş şi  Bi lbor, s-au adunat 93 de flinte, 1 8  pistoale şi o 
carabină, bună parte din ele provenind din Moldova şi Ţara Românească. Un oarecare Cioca 
Gheorghe propagator al unui ipotetic, deocamdată, ajutor din Moldova, iobag al familiei Turi, 
a fost arestat la 3 1  decembrie 1 784 pe baza statutului militar. Arestarea lui, precedată de o 
îndelungă cercetare judiciară, chiar dacă nu ne oferă certitudinea că s-ar fi aflat în legătură cu 
Horea, aflat desigur prea departe, ne facilitează introspectarea atmosferei spacifice de răs
coală aici. 

Nici comitatul Trei Scaune unit cu Districtul Bârsei şi cu A lba de Sus n-a fost ferit 
de o insurecţie a nobilimii, cu urmările ei. În comitat îşi aveau domeniile famiil i le nobile 
Apor, Daniel, Henter, Szentkereszti (baroni), Beldi, Kalnoki, Lazăr, Mikes şi Nemeş (conţi) 
şi o nobilime funcţionărească proprietară, Gyulai, Thuri, Horvath, Daczo, Szekely, Szortsei, 
iar sub aspect etnic situaţia de aici era mai favorabil!\ r!iscoalei fie şi numai datorită număru
lui sporit de sate cu majorităţi româneşti sau mai bine populate cu români, cât şi datorit!l 
apropierii de zone preponderent româneşti, ca Făg!\raşul, Sibiul sau Bra.şovul. Aici iobăgia 
era mult mai consolidată în comparaţie cu celelalte scaune secuieşti. 

Un raport al comitetului suprem descrie s ituaţia la 30 noiembrie 1 784. "Nu se dis
cută altceva decât cum toată ţărănimea murmură că în primăvară va fi ceva cumplit. Magnat, 
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nobil, ţăran, toţi se mişcă, se pregătesc. Dumnezeu ştie ce va fi''. Fiindcă şi un raport din 9 
decembrie a lui Potsa Jozsef, funcţionar de plasă din Leghia, informeaza pe Gheorghe Căcuci, 
Şorban Nicolae şi Ştefan, iobagii lui Benko Jăn JS şi A por Istvăn, ar fi afirmat împreună că : 
"Dacă ar aduce Dumnezeu pe hoţii de trădători şi ei s-ar aşeza între ei şi ar prăda pe nobiU'. 
Un alt raport, din 20 decembrie, scrie "Nu se poate ascunde că şi ţăranii, o mulţime, spun mereu : 

De ar veni numai românii răsculaţi că şi ei s-ar aşeza între ei spre a prăda pe nobil!" lO .  
Nesupunerea ţărănimii iobăgeşti este aproape generală fiindcă: " . . .  mai mulţi din 

domnii de pământ s-au plâns de îndărătnicia supuşilor la prestarea robotelor" (Vezi supra). 
Nu putem încheia şirul faptelor de răscoală din acest spaţiu fhră a relata, sumar doar, 

el Bcând obiectul unui studiu aparte, cazul emisarului lui Horea în secuime, Kădăr sau Cadar 
Jozsef sau Iosif zis Gabor. De orice etnie ar fi fost, fapta lui de a fi ajuns la Horea, care 1-a 
trimis apoi să facă răscoală in secuime, este poate unica. Procesul lui, plin de amanunte 
nesemnificative, în fond, arată că răscoala şi-a aruncat până departe de teatrul operaţiunilor 
ei, săgeţile. Şi aici, în Trei Scaune, strângându-se armele de la români s-au adunat de ordinul 
sutelor. Administratorul de curte, Szacsvai Jănos, a adunat arme de tip românesc (fabricate 
sau aduse din ţările române) oricum, erau numite "o/ahos karabely", de la Luka Dumitru din 
Dobârlău, de la văcarul Man din Vama Buzăului, de la Fazakas Radu din Lisnău, de la Oltean 
Juon din Bikfalău, apoi o flintă de tip Mangalter (?) de la Opra Miklos din Dobolii, Şorban 
Maxim din Ozun ş i  de la Zorea Juon, Espora Jovan, Esztoica, fiul lui Kondra, Karbunar P�ter 
şi Ferţa Jovan tot de acolo. 

Aici, mai mult ca oriunde, o amplă mobilizare în tabere a nobilimii a opăcit încâtva 
mişcări le populare, dar ele vor fi reluate mai aprig in revoluţia de la 1 848- 1 849, continua
toarea celei conduse de Horea. 

* • * 

O sumară concluzie a stărilor din sud-estul Transilvaniei în timpul răscoalei lui 
Horea relevă faptul că în cele două comitate, Odorhei şi  Trei Scaune, în ciuda distanţei lor 
deloc neglijabile şi a poziţiei geografice oarecum lăturalnice, şi  ţărilnimea aservită a acestor 
zone era în aşteptarea sosirii râsculaţilor spre a li se alătura. Este tocmai intuiţia marelui 
vizionar Nicolae Densuşianu, din urmă cu mai bine de un veac, aşa cum arătam: "În Ardeal, 
câte sate, atâţia Horea sunt'. 

NOTE 

1 .  Nicolae Densuşianu, Revoluţiunea lui Horea în Transilvania şi Ungaria 1 784-/ 785. Scrisă pe baza 
documentelor oficiale. Bucureşti, 1 884, p.6. 
2. David Prodan, Răscoala lui Horea, Vol.l-11, Bucureşti, 1 979. 
3. Ştefan Pascu, Revoluţia populară sub conducerea lui Horea, Bucureşti, 1 984. 
4. Ioan Ranca, Răscoala lui Horea în centrul şi răsăritul Transilvaniei. Teză de doctorat la Universitatea 
din Cluj-Napoca. Conducător ştiinţific Acad. Prof. univ. dr. doc. Ştefan Pascu, Cluj-Napoca, 1 986. 
5. Ioan Ranca, Contribuţii la studierea formării conştiinţei naţionale a românilor din Transilvania, 1 in/ 
Apulum, XIV, Alba Iulia, 1 974, p. \ 67. 
6. Arh. Naţionale Harghita, Fond Scaunul Ciuc (nenum.) Doc. din Bancu din I l  III şi 7 VI 1 785. 
7. Arh. Naţionale Covasna, Fond Scaunul Trei Scaune, an 1 785 Fasc. I I I  4/1 . 
8. Arh. Naţionale Harghita, (loc. cit.) Protocolul Judiciar 1 784 fila 8. 
9. Ioan Ranca, Răscoala lui Horea in comitate/e Odorhei !.mit cu scaunele Ciuc, Giurgeu şi Casin şi Trei 
Scaune unit cu Districtul Bârsei şi cu părţi din Alba Superioară./ in/ Apulum, 1 985 XXII p. 1 69. 

1 0./dem, op. cit. p. 1 78. 
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REVERBERATION OF HOREA'S REBELLION AT THE ROMANIANS FROM 
SCAUNELE SECUIESTI 

(Summary) 

Reverberations of Horea·s rebellion retlect themselves quile late in the Eastern part of 
Transylvania. 

Our paper will follow the state of mind of the Romani an population,as well as the common 
Szeckler' s adhesion at the idea of rebellion. 

The Romanian from Scaunele Secuieşti constituted in the xvmth century a force, towards 
which, the authorities, willy-nilly took notice. From a church life point of view, thei were organized in 
parishes and archpriesr s districtes, either Orthodox or united, they were here at the of the ·rebellion a 
large and wide community. 

Hearing about the Romanian·s rebel lion from Apuseni Mountains, the Szeckle nobility, orga
nized in insurrectional groups. sta1ts to search among the Romanian communities. looking for the so 
called corypheus and "deceivers". 

It is worth telling about the case of Horea·s messanger in the Szeckler's tcrritory, Kadar or 
Cadar Jozsef, or Iosif, also mentioned as Gabor. 

Whatever the cthny, his having arrived to Horea and then, his bcing sent to start a rebellion in 
the Szeckler's territory is unique. His triaJ, full of nonrelevant details, shows that Horea's rebellion 
threw his arrows much farther than the operation stage. 

During Horea' s rebellion, in the two counties, Odorhei and Trei Scaune, despite the distance 
which mustn ' t  be neglected and of the rather by-way peasants' position, the oprcssed peasants of this 
area were waiting for the rebels in order to join them. 
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DOCUMENTE ARHIVIST�CE SIBIENE ( 1 850- 1 870). 
DONAŢII DIN "ŢARĂ" ŞI CONFLICTE CU AUTORITĂŢILE LOCALE 

ÎN JUDEŢUL COVASNA ( 1 85 1 - 1 859) 

Ana Grama 

Dacă pentru a vorbi despre românii din spaţiul curburii intracarpatice şi despre 
relaţiile lor cu ŢARA, istoricii aveau, până de curând, obligaţia profesională de a invoca do
cumente care să demonstreze astfel de fapte şi să "demonstreze" neadevăruri, vremea acestui 
deziderat 1 imperativ a trecut. Deşi publicarea sistematică a unui corpus de documente refe
ritoare la acest spaţiu se lasă încă aşteptată, cunoaşterea acestei problematici este un bun 
câştigat. Subiectul în sine rămâne însă, în continuare, o promisiune pentru achiziţii supli
mentare deosebit de interesante în câmpul cunoaşterii. O precondiţie, în acest sens, este că, 
ne mai fiind preocupaţi de "demonstraţia" de principiu, beneficiem de libertatea de a releva 
şi alte feţe ale unei existente remarcabile prin complexitatea ei. Ieşind din perimetrul Marii 
Istorii, naţionale, al temelor fundamentale şi al eveni111entelor de răscruce, ne putem opri 
aspra vieţii oamenilor din această zonă. Ne referim la acea experienţă care, deşi nu s-a putut 
sustrage dominaţiei politicului, socialului şi spiritualt!lui, şi nu s-a cantont în cotidian, s-a 
derulat in limitele mărunte lor victorii şi al deselor eşecuri, al unei fireşti neincrederi, al neîn
treruptelor speranţe şi, în totul, al normalităţii, al omenescului pus în faţa unor situaţii de 
excepţie, dar nu magistrale. 

Noi ne-am oprit acum asupra unor documente din Arhiva Mitropoliei ArdealuluP .  
care privesc doar câteva secvenţe dintr-o strădanie, colectivă ş i  individuală, cu valoare de 
model, aceea a decorării bisericii din Vâlcele, atunci ELOPATAC, "in depărtare de o oră spre 
nord, unde se află vestitele ape minerale şi scălzi"2. 

Anumite fapte ce se referă la acest subiect sunt deja cunoscute3, noi ne propunem, 
riscând o derogare de Ia prezentarea clasică a subiectului, publicarea unor documente care nu 
pot fi valorificate prin extragerea "subiectului principal", a "faptului semnificativ", a "infor
maţiei inedite". Căci . . .  ce este "principal" şi pentru cine, în ce context şi în ce viziune? Şi 
apoi, oare, modul de înlănţuire a ideilor, construcţia unei demonstraţii, limbajul, relevarea 
unui temperament, modificarea "vederilor" unei persoane in raport de un fapt, francheţea şi 
disimularea unor relaţii, farmecul autenticităţii, şi . . .  inefabilul unor texte, nu sunt şi ele 
"surse" şi motivaţie în cercetarea istoriei? Ne gândim, sigur, la o istorie a (aproape) anoni
milor protopopi, preoţi, negustori, pictori obscuri, obşte "de domni" şi "mulţime de popor". 
Adică, a celor ce nu au intrat în ISTORIE în afara statistici lor, şi de care etnologia nu se 
ocupă, ei nefiind "popor" sau "tip etnic". Chiar dacă unele din gesturile oameni lor vizaţi sunt 
caracterizate pentru împrejurările date, ori semnificaţia acestor gesturi este restrânsă, ei 
rămân interesanţi ca "grupuri mici"4, lideri modeşti sau chiar ca indivizi: 

- un protopop zelos, exemplar într-o activitate remarcabilă, nu foarte curajos, dar 
insistent, bine orientat şi concesiv, care crede în valorile ierarhiei şi are o mare responsabili
tate faţă de cuvântul dat; 

- un pictor, despre care nu credem că avea calităţile unui mare artist, dar dovedea 
toate defectele unui artist-boem, un altul serios, dar neacceptat de superiori din motive 
extraartistice; 
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- "cucoane", pur şi simplu, sau "sărdărese" şi "comişi" scriitori, editori, militari, 
prelaţi5, vilegiaturişti generoşi .  Aceştia, fiecare în parte şi toţi împreună, s-au implicat într-o 
pagină de istorie cultural-naţională, fie şi locală, vie, acţionând şi reacţionând, creind, trăind. 

Succintele noastre observaţii se vor opri întâi asupra preotului IOAN MOGA, paroh 
la Vâlcele, protopop şi asesor consistorial . Pa parcursul lecturii unor documente ce-i reflec
tau activitatea, prima tentaţie a fost aceea de a-1 aşeza pe o treaptă mult superioară colegilor 
săi din "secuime", pentru meritele deosebite manifestate în diverse împrejurări, aşa cum ade
vărate personalităţi se dovediseră Ioan Popazu din Braşov, Partenie Trombitaş din Târgu 
Mureş, Sabin Piso din Săcărâmb şi Alexie Verze din Săcele. Rememorând activitatea palidă 
a protopopului din Mărtănuş, care i-a u!1l1at incomparabilului Petru Pop din Breţcu şi luând 
ca bază documentară raportul lui Ioan Petric6 la preluarea în propria păstorie a 
Protopopiatului Trei Scaune, Ioan Moga pare a fi fost o personalitate adevărată. Şi satele 
româneşti nu au putut, nu au ştiut să reziste asalturilor antiromâneşti de tot felul, uneori bru
tale, alteori camuflate (cum ar fi al . . .  descurajării românilor celor mai destoinici de a lucra 
aici), adeseori eficiente. O privire globală asupra informaţiilor furnizate de documentele pe 
care le-am avut la îndemână ne-a obligat însă să observăm, fără a ştirbi din meritele lui Ioan 
Moga (dimpotrivă) că el şi-a desfăşurat activitatea in condiţii speciale. Românii din alte sate 
din secuime aveau din partea fraţilor din răsăritul Carpaţilor un sprijin s incer, dar el se con
cretiza, mai ales în . . .  loc de refugiu în momente de extremă gravitate pentru ardeleni1. Ioan 
Moga a simţit întotdeauna lângă el pe românii din ŢARĂ, care, la rândul lor, s-au constituit 
în adevărate modele pentreu "benefactorii" din Braşov, Sibiu etc. Astfel, simţindu-i mereu 
alături de el şi de intenţiile sale - şi încă într-un mod foa1te concret - el s-a putut mobiliza pen
tru înfăptuirea a ceea ce alţii doreau şi . . .  subvenţionau. Pe acest substrat şi-a dezvoltat el ca
l ităţile naturale, şi şi-a cultivat bunele intenţii şi educaţia moral-patriotică. Cât de grele erau 
totuşi codiţi i le în care îşi desfăşura el activitatea, ne-o dovedeşte scăderea, cu timpul, a debor
dantului său entuziasm din deceniul 6 al secolului al XIX-lea. Vom vedea că, după 6 ani de 
eşecuri în a recupera banii de la pictorul Sălăgeanu, uzurâ păgubitoare pentru capacitatea de 
rezistenţă în faţa adversităţilor străine, vor apărea dezacorduri, nemărturisite, chiar cu 
"Măritul Patron" Andrei Şaguna. Episcopul nu accepta colaborarea, la pictarea tâmplei bi
sericii din Vâlcele, nici a lui Ioniţă din Braşov, nici a lui Ioan Constande8 din Sibiu, ca 
înlocuitori ai lui lsidor Sălăgeanu, aşa cum ar fi dorit, în ultimă instanţă, Ioan Moga. 

Avem motive serioase (însemnări autografe despre pictarea bisericii din Sebeş) să 
credem că Andrei Şaguna, prin acest refuz, veghea doar la "calitatea" lucrărilor, deşi nu am 
reuşit să aflăm cine-i garantase Episcopului însuşirile artistice ale lui Isidor Sălăgeanu. Dar 
Ioan Moga nu-şi putea permite, în acele condiţii, supralicitarea unor garanţii artistice (la care 
veghea totuşi, vezi doc. I l  ) şi, în acelaşi timp, încadrarea în termenele impuse de donatori. 
Scrisorile protopopului către episcop vor fi din ce în ce mai . . .  oficiale şi mai scurte. 

Am greşi, de asemenea, dacă nu am sublinia că însuşirile fundamentale ale perso
nalităţii lui Ioan Moga l ipseau multor diriguitori ai comunităţilor româneşti săteşti la acea 
dată: subliniem, mai ales, perseverenţa în a finaliza proiecte, care, într-adevăr, ca orice nou
tate, a produs derută, căutări sau adevărate şocuri . Căci "proiectele" românilor deveniseră 
realizabile şi se generalizaseră abia dt..pâ revoluţia paşoptistă, în noile condiţii politice ş i  
materiale în  care se  dezvolta totuşi, societatea românească. Este bine de  ştiut că  în  întreaga 
Transilvanie, după ce devenise evident că prin forţa alll1elor nimic nu se mai putea cuceri în 
acel moment, români i  şi-au mod;ficat maniera de lupta pentru binele naţiei; au cultivat cu 
convingere, fie şi pe o arie restrâns!\, aspiraţia spre învăţătura, spre cultură, spre progres. Ca 
o premisă a unor realizări în aceste domenii, ei au făcut donaţii, substanţiale sau mai mo-
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deste, pentru edificarea instituţiilor de care aveau nevoie, de biserici şi şcoli9. 
În aceste împrejurări, şi în cadrul acestui adevărat program, patronat de Andrei 

Şaguna, se desflişoară şi episodul de care ne vom ocupa mai jos. 
Ne propunem să publicăm câteva documente din arhiva invocată mai sus; ele însele 

vor vorbi despre realităţile acelui moment, noi intervenind cu un scurt comentariu care ni se 
pare indispensabil înţelegerii "firului evenimentelor" pe care-I urmărim. 

Pregătirea lui Ioan Moga, a populaţiei locale şi a vile::;':1turiştilor de la Băile Vâlcele 
pentru mica, dar adevărata "b!\t!Uie" pe care o vom releva mai jos, a început, şi a fost ali
mentată, de . . .  obstacolele de tot felul pa care autorităţile civile le puneau în calea românilor, 
când aceştia se "încăpăţânau" să mai creadă - provocând destinul neprielnic - în promisiunile 
Constituţiei din 4 martie 1 850. Vom exemplifica printr-un dosar din anul 1 85 1  (Doc. 1 ,2,3) 
care se referă la constituirea şcolii din Arp!ltac şi un document din anul 1 857 care se referă 
la dreptul românilor, "cu contractu-n mânli", de a avea o . . .  progadie (Doc.4). 

Nu este o întâmplare dacă unul din primele documente invocate în intervenţia noas
tră este asociat Prinţului Miloş Obrenovici, mare ctitor la Vâlcele, încă din deceniul 5 al se
colului al XIX-lea. După revoluţia din 1 848-1 849, Miloş Obrenovici rămâne alături de 
vâlceni şi se va angaja, în continuare, în rezolvarea unor incurcături băneşti care nu erau nu 
tocmai rare în primii ani de după revoluţie (Doc.5,6). 

Dar cel mai impresionant fapt este că lui i se vor alătura, la mij locul deceniului al 
6-lea, şi alţi "creştini evlavioşi", care vor dona bani pentru relizarea noii tâmple a bisericii din 
Vâlcele. În acel moment, tâmpla bisericii era "numai proforma şi aceia ( . . .  ) cu totul s labă". 
Pentru realizarea ei se încheie în anul 1 856 un contract cu "scobitoru în lemn" Androne 

Andronic din Braşovi O  (Doc. 7, 8). În luna martie a anului 1 857, Ioan Moga este în măsura 
sa trimita o copie a listei în care erau consemnati cei 127  donatori pentru realizarea numitei 
tâmple (Doc. 9). 

Documentele ulterioare, nu puţine la număr şi fiecare deosebit de interesante în felul lor, 
sunt produse de starea conflictuală pe care o provoaca. lsidor Sălăgeanu, arvunit pentru pictarea 
tâmplei, pentru di el nu-şi respecta niciodată promisiunile, nici la Vâlcele şi nici la Dobra (Doc. 
1 0). La insistenţele lui Ioan Moga, Andrei Şaguna recurge la sprij inul Consulatului austriac de la 
Bucureşti pentru a-1 câuta "în Ţarâ" pe pictorul-fugar. Dar nici în anul 1 859 (Doc. I l )  şi nici mai 
târziu, culpabilul-artist nu-şi va achita obligaţi ile (Doc. 1 2). În acelaşi an "K . K. Agenzie und 
General Consulat ftlr die Walachei" îl descopera în Muntenia, fapt care nu risipeşte, şi se va vedea 

câ pe bunâ dreptate, îndoieli le Consistoriului sibian 1 1 .  

Iar in zonâ - ş i  în acest domeniu necazurile s e  ţineau lanţ - Ioan Moga este implicat 
foarte activ în rezolvarea "cazului" bisericii, şi mai ales al turnului ei, din satul Aita Mare, 
caz care, şi el nu se putea rezolva flir!\ sprijinul celor "din Ţară" (Doc. 1 3 ,  1 4).  

În anul 1 860, aceeaş i instituţie consulară, şi la repetatele insistenţe ale aceluiaşi 
Andrei Şaguna {provocat de Ioan Moga), cu o masura extremă, îl obligă pe Isidor Sălageanu 
- atunci "fotograf" la Craiova (dar "nelegai", pentru că nu se regăseşte in evidenţa artiştilor 
şi meseriaşilor din acel oraş) - sii subscrie un Protocol-angajament, care . . .  n ici el nu va fi 

respectat 1 2 .  
În anul 1 863, controversa mai dăinuie incă. Ioan Moga, deşi dii vădite semne de 

oboseala, va continua în încercarea de a recupera banii daţi în avans cu atâţia ani în urma lui 
Sliliigeanu, macar pentru acoperirea altor necesităţi ale numitei biserici (Doc. 1 5). 

O bine justificată mirare, credem, ne produce faptul cii pentru acea lucrare compro
misa - p ictarea tâmplei bisericii din Vâlcele - nu a fost miicar contactat pictorul "bucureştean" 
Constantin Lecca. Şi aceasta cu atât mai mult cu cât protopopul Ioan Tipeiu, în cadrul trata-
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tivelor pe care le ducea cu numitul artist pentru pictarea "podişorului" biserici i  mogaiane din 
Sebeş, unul din răspunsurile pe care le primeşte de la renumitul C. Lecca vine tocmai din 
Vâlcele, unde era la băi l 3 .  Dar el cerea pentru lucrarea de la Sebeş 2000 fl. v. a. şi încă şi 
schimbarea banilor de hârtie în bani de argint sau aur, ceea ce vâlcelenii, sigur, nu-şi puteau 
permite. 

De-a lungul anilor, sumara literatură care se referă la acest sat, ocupându-se mai ales 
de staţiunea balneară, a reţinut că la Vâlcele există o biserică al cărei ctitor este "Miloş 
Teodorovici l 4  Obrenovici din Serbia, în care se păstrează portretul prinţului în ulei" l 5 .  

Noi ne-am propus s ă  destinăm "neuitArii" şi alte detali i  care a u  meritul d e  a arăta o 
parte din truda, bucuria, decepţiile şi nădejdile pe care OAMENI I  locului şi ai epocii le-au 
trăit odată cu naşterea şi creşterea acestei lucrări închinate lui Dumnezeu şi neamului 16. 

NOTE 

1 .  Toate documentele invocate aici, dacă nu poartA o altă menţiune, provin din acest fond. 
1 . 1 .  Sunt grafiate cu alfabet de tranziţie, dar şi cu alfabet latin şi ortografie mai mult (Doc. 3), sau mai 
puţin (Doc. 1 6) maghiarizată. 
1 .2 .  Ioan Moga este autorul lor, sau doar "copiat", el păstrând in arhiva protopopiatului toate originalele 
(vezi contractul cu Andrei Andronic sau scrisoare lui Irimie Neagovici din Aita Mare). 
2. Enciclopedia română ( . . . ) de C. Diaconovich. I. - Sibiu, 1 898, p. 270. 
3. Mircea Păcurariu - Istoria bisericii româneşti din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramweş pânii 
în anul 1 918, Cluj-Napoca, 1 992, p. 369. 
4. Dicţionar de sociologie, Bucureşti, 1 993, p. 273 . 
5. Ioan Moga adaugă unei corespondenţe oficiale un bileţel in care scrie: "Arhiepiscopul unitu Suluţu 
din B laju s-au lăsat de Băile noastre, nu să mai aşteaptă aicea, cvartirul dânsului s-au ocupatu de alţii, 
însă Murăşanu din Braşov are a plăti câte zile au stat sălaşul golu" Doc. 553/1 857. 
6. Arhiva Bibliotecii Mitropoliei Ardealului Sibiu: "Protocolul poruncilor" din Boroşncul Mic. Ms. 89. 
7. Ioan Uicătuşu - Identitate şi cultură la românii din secuime, Cluj-Napoca, 1 995, passim. 
8. Ioan Constande, cândva desenator al litografiilor lui Asachi, Horea, Cloşca şi Crişan, avea "handica
pul'' că provenea dintr-o şcoală prea . . .  "academică" şi nici simpatizanţii săi nu garantau că "lucrul dân
sului (ar fi corespunzător n.n.), aicea să cere meşteşugul vizantic!" Poate din cauza acestei "margina
lizări", Ioan Constande trece de la ortodoxie la uniaţie. Ve7.i şi Gheorghe Cosma, Pictura istorică 
românească, Bucureşti, 1 986, p. 4 1 . 
9. Fond ;'Inventare", 1 855- 1 872. 
1 0. Vezi şi Candid C. Muşlea, Biserica Sfântului Nicolae din Scheii Braşovului, voi. I l ,  Braşov, 1 945, 
p. 287. Aici este reprodusă şi o ramă sculptată de dascălul braşovean care, în anul 1 882, devine mem
bru al Casinei Române. 
I l .  "Aghenlia c. r. din Bucureşti răspunde la Nr. Conz. 1 042/858 că au aflat pre Pictorul Sălăgeanu şi 
că acesta a zisu că se va îndrepta el de-a dreptul cătră Ecselenţa sa cu rugăminte in privinţa pretensiei 
comunelor noastre Elopatak şi Dobra. 

Rtio 4/6 - 859 
Să se scrie că Scaunul episcopesc rămâne pre lângă recvisiţia ca şi aşea să se îndatorească Sălăgeanu 
ear a mulţumi obştele numite, sau a veni in persoană spre a se impăciui cu acelea". Doc. 488, 1 859. 
1 2 .  Acest Protocol, şi altele similare, vor fi publicate într-o comunicare care priveşte pictarea bisericii din Dobra. 

1 3 .  Doc. 7 1 8, 1 860. Face obiectul unei alte interven�ii. 
1 4. Biserica din Vâlcele, iată, ·nu intâmplitor, are hramul Teodor Stratilat. 
1 5 . O. D. Apostol, Contribuţiuni statistice demografice şi note istorica-medicale pentru o monografie 
a comunei Vâlcele, jud. Trei Scaune. Extras, Cluj :  Tip, Cartea Românească, 1 928,p. 8 .  
1 6. Pentru alte "încurajări" ş i  "ode" de la  săceleni, paloşeni ş i  preoţii din protopopiatul Nocrich, vezi 

Saeculum. Sibiu, T (TIT), 1 995, nr. 1 -2 ( 10), p. 72-73. 
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ANEXE 

1 .  
185 1  iunie 30. Parohul Gheorghe Cioflec din Vâlcele (A1pătac), Ioan Axente Gociman şi 
Gheorghe Olariu, jurat bisericesc, cer Conzistoriului sibian să intervină pentru a li se reda 
dreptul de a-şi ridica şcoală în sat, conform necesităţilor obştii, aprobări/ar anterioare şi 
ideii de egalitate între con/ocuitori, drept pe care îl sabotează Beldi Grigore şi căpitanul cer
cual din Sfântu Gheorghe, lstvan Kovats. 

PREA LUMINT ŞI SFÂNT CONZISTORIUM ! 

Prea bine va fi cunoscut luminatului şi Onoratului Conzistorium lipsa de şcoale în 
satele noastre până acuma, cum că în parohiile noastre nici şcoală, nici loc de casă de şcoală 
şi păntru locuinţa dascălului şi cantorului nu avem. Drept aceia încli în anul trecut, în privinţa 
aceasta Domnul protopopul locului Ioan Moga, cu rugare au cerut de la onoratul Cs. C. ,  Sub 
Comisariat de subcerc, ca să binevoiască a rândui un astfăli de loc. După care cerere Prea 
Onoratul Cs. C. ,  Sub Comisariat de subcerc au binevoit a porunci deregătoarelor săteşti ca să 
caute şi să ne măsure loc. După care poruncă dereglltoarele satului nostru au căutat şi aflând 
ne-au numit un loc ne ocupat, nefolosit de nimenea, care au fost tot baltă unde să aduna apa 
din ploi, în sat, ai!Hurea cu drum despre uliţă. Iară despre ceia parte înnapoi cu o pustă de I l  
şighiuţe* de câte 5 coţi fieşte care şighiuţă la 1 1  gazele, care pustă asămănea ţine apă şi prea 
rar poate prăşi căte puţine verze. Aşea dregătoarele satului au socotit că lângă balto numită 
să mai adauge câte puţin şi din căpătâiele acelor ş ighiuţe care răspund la zisa baltă, fără de 
n ice o pagubă simţită şi că tocma dacă n-ar voi stăpâni<i> acelor ş ighiuţe a Iasa în dar după 
preţuire, să li să pll\tească. 

Aceasta s-au lăcut prin dercgl\toarele sl\teşti cunoscute sus numitului Cs. C. ,  Sub 
Comisariat, care au cunoscut de bine propunerea lor, după cum ne-au şi provocat sub dto. 1 6  
novemb. anul trecut 850. Nr. 428 1 ş i  43 1 5, c a  spre clâdirea încăperilor trebuincioase de 
şcoală, de materie să ne grijim de cu iarnă, că în primâvarâ să ne putem apuca de clădit; care 
ordinăciuni le adăogăm aicea în copie sub A. B .  

Noi, în urma acestora am cumparat lemnele de brad inel!. din iarnă şi cu  mare oste
nealâ şi cheltuiala aducându-Ie de departe le-am pus pre locul numit, dari\ n-am făcut nice o 
clădire el\ Domnul Beldi Gegely, din neiubirea ce o are spre noi, au arătat înaintea Domnului 
Cs. C. Căpitan Kovats al acestui cerc din S. Sz Gyorgy, cum că noi cu puterea, fără ştirea 
nimănui am fi ocupat locul numit, după care Domnul Cs. C. Căpitan Kovacs ne-au şi oprit ca 
nice pe balta mai sus numită, carea oameni<i> noştri au umplut-o cu pământ şi carea din veci 
nice o dată până astăzi n-au fost cuprinsă de nimenea, nici îngrădit!\, nici folosită să nu facem 
zisăle încăperi, ci să căutăm afarâ din sat. Noi altul nici în sat, nice afară din sat loc făr<ă> 
stăpân nu aflăm, si nice nu ne dă nimenea, şi lemnele noastre scumpe putrezesc pă locul numit 
aduse şi puse. 

Cu obidă ne rugăm de prea Luminatul Conzistorium ca să binevoiţi a luoa in seamă 
şi cheltuiala noastră şi ca să avem şi noi şco<a>lâ ca fiii şi fi<i>cele noastre să nu rămâie în 
linia dobitoacelor celor necuvântătoare (subliniat de Andrei Şaguna, ca şi mai jos), cererea 
noastrli a o mijloci unde să va cuveni spre a câştiga slobozenie a ne face şcoala pre locul 

• Fâşie 7ngustă. La Ştefan Paşca, Glosar dialectic, Bucureşti, 1 928, p.53. apare seghie. 
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numit ori a ne rândui o comisie ne interesată /s. n./ care sa vadă cu ochii oare fi-va undeva 
alt loc rara de scăderea cuiva ca acesta ? Şi ca daca uni<i> din gazdele cu şighiuţele lor cele 
de câte 5 coţi de late, întltrâtaţi de neiubitori de fericirea noastra, (s. n.) nu vor lasa spre mai 
buna înlesnire câte puţin rara nice o pagubă a lor din căpătaiele şighiuţilor lor, să binevoiască 
a preţui partea acelora şi apoi din venitul satului sa li sa plăteasclt la aceia care n-ar voi (ca 
sânt din gazdele şighiutelor şi români şi aceia voesc) ca să putem clădi: că almintrilea pentru 
ca sâ nu putrezeascâ lemnele de tot să fim şi cu aceia de tot de pagubă vom fi siliţi a le vinde 
- şi vom rămâne noi iară, numai cum am fost, cu toată Egalitatea /s. n./ - când locuitori/lor/ 
dimpreună cu noi unguri, reformaţi mai puţin număroşi (sub!. A. Ş.), pe lângă curţile şi  
încaperile cele cu îndemână, pentru Popă, Diac şi Şcoala, mai nainte li s-au rupt dintr-al sat
ului fonduri Întinse de arat şi de coasă şi încă şi pădure pă sama Bisericilor; - Apoi noi cei 
mai numeroşi, in loc de-a avea şi noi, nu avem (: afară de locul unde şade preotul curtea 
numai ca la o văduvă săracă (?):) (sub!. A. Ş.), nice loc unde sa ne ţinem pre dascăl ori can
tor, necum de şcoala. Aşteptând de la Prealuminatul şi Sffint Conzistoriu Ep<i>scopesc o 
grabnică îndreptare în privinţa mai sus scrisă ca sa nu ne pagubim şi de lemnele zise. 

Am rămas ai Prea Luminatului şi  Onoratulu<i> Conzistorium umilite slugi ş i  fii 
sufleteşti 

În Arpătac, 30 iunie 1 85 1  

+ Ioan Axente Gocimanu în Arpătac 
+ Gheorghe Oleriu Jurat Bisăricesc 

sub numel<e> a întregii obşti 

După pofta obşti<i> s-au scris prin mine Gheorghe Cioflec mp. 
parohul locului 

Arh. Mitr. Ard. Doc., 326, 1 85 1 .  

2. 
1850 noiembrie 16. Georg H. Ghidiu, adjunct la K. K. Komisariat de sub cerc la Aita Mare, 
scrie parohilor ortodocşi din Ariuşd (sat aparţinător azi la Vâlcele) şi Vâlcele că şi-a însuşit 
aprobarea dregătorilor săteşti din numitele comune pentru locul de şcoală românească, reco
mandând şi urgentarea lucrărilor de construcţie a unei şcoli "cu două case ". 

Kopia N=428 l  /43 1 5  K .  K .  Komissariat de 
Sub tserk la Nagy Aita /Aita Mare/ 

KATRA PAROCHUL NE UNIT DIN ARIUŞD ŞI ARPATAC. 
N. Aita în 16 Noiembrie 850 

Dupa înştiinţarea aista facuta dela Deregetor din Ariusdi şi  Arpatac, la Porunka de 
aitsa data pentru kasze dee lok Scoala la locuitori Romani de akolo: fu atsezta loc aretat şi  
meszurat, pentru atsaszta. Se fatse de Stire ka sze tsertsetezi pe lakuitori din Ariusd Sze Sze 
Sfatujaszka in tse kip Sza Sze zideaska atsaszta Scoala. Si Szasza adune materiile tzele tre
buintsoasze pentru atsaszta, kit la primavara viitoare Sze Sze poate zidi. Scoala Sze fie en doa 
partzi, adeka doaa kasze pentru Skoala. 

Georg H. Ghidiu m .  p .  
adjunt 

Arh. Mitr. Ard. Doc. 326, 1 85 1 .  

www.cimec.ro / www.mncr.ro



DOCUMENTE ARHIVISTICE SIBIENE ( 1850- 1 870) . . .  1 7 1  

3 .  
1851 iulie 9 .  Protopopul Ioan Moga din Vâlcele scrie episcopului Andrei Şaguna o scrisoare 
însoţitoare a "întâmpinării " locuitorilor din Vâlcele în privinţa obstacolelor pe care le pun 
proprietarul Beldi Gherghey şi vicecomisarul din Sfântul Gheorghe, Jstvan Kovacs, ridicării 
şcolii româneşti din acel sat. 

N=24.85 1 

INNALT PREA LUMINATE SI PREA OSFINTITE DOAMNE DOAMNE EPISCOAPE 
AL MIEU MILOSTIVU PATROON ! !  

După cum te vei milostivi înalt Mllria ta a cunoaşte din aicea adăogatele aduză, că 
obştea noastră greco-răsăriteană din satul Arpătac, căpătând un locu de şcoală prin Onoratul 
Comisariatu de subcerc, şi tot deodată aceia diregătorie au şi poruncitu a să găti cu materia 
că să o poată zidi, cum au fost astă primăvară, însă obştea mai mult după sfaturile noastre au 
şi adunatu materie, şi au voit a o şi ridica în vremea sus numită, dară iată că au păşitu la mijloc 
în contra acestui sfântu scopu cu toată puterea tru-ă de a <a>vea cevaşi dreptu D. Beldi Gergei 
fostul mai nainte proprietariu a numitului satu, însă numai curat din pizmă ce totdeauna au 
avut-o asupră-ne şi o are până astăzi aceia, ca noi romanii să nu putem înainta cu tinerimea 
noastră întru învăţătură /s . n./, sau înţelesu în privinţa aceasta cu ( . . .  ) Comisar al locului D. 
Kovacs Istvan din Sepsi Szent Gyorgy, care asemenea ne pofteşte binele ls.  n./,  ca să ne 
oprească de la zidirea şcoalei şi ne-au opritu cu graba în faţa locului Arpătac fi ind, ca nici 
decum să nu zidească obştea şcolar!l pre locul acela, şi  altul nu ne-au dat, măcar datoria i-ar 
fi .fost, ba şi legile încă il îndatorează /s. n./, aşa stăm pe locu opriţi, nu putem zidi nimica, 
materia începe a să strica/şi/ a să risipi de unii şi de alţii. 

Cu plecăciune viu din parte-m<i> a ruga graţia înaltu Mării tale a te îndura a mijloci 
la înaltele locuri slobozenia pentru zidirea şcoalei aceliaşi, că almintrilea lemnele de bradu s!l 
vor putrăzii nezrnintitu şi bieata noastră obşte ar pllţii mare pagublt 

Cu acestea am rămas s!lrutând binecuvântătoarele mânii Arhiereşti, şi totdeuna cel 
mai subordinatu, 

Al Înaltu Prea Osfinţitu Mării tale 

Eliopatac, 9 iulie 1 85 1 .  

Umilitu servu 
Ioan Moga m. p. 

Protopopul Hidvegului. 

Arh. Mitr. Ard. Doc. 326, 1 85 1  
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4. 
1857 iunie 19. Protopopul Ioan Moga din Vâlcele scrie episcopului Andrei Şaguna despre 
faptul că dregătoria cercuală din Sfântu Gheorghe a luat de la românii din Chilieni cheia 
progăzii, la care au acces printr-un contract, interzicându-le să mai calce in acel spaţiu, pe 
care /-au lăsat in exclusivitate reformaţilor unguri. 

Ad Nr. 6 1 .  857 

ECSELENTIA TA PREA SFINŢITE DOAMNE EPISCOAPE 
AL MIEU MILOSTIV PATRONU! ! 

În legătură cu relaţia acestui Scaonu Protopopescu din 9 iunie a.c. nr. 6 1  vin cu 
plecăciune a face cunoscutu Ecselenţii tale, precum ci. r. pretură de cercu din Sentgeorgiu, 
precum şi mai târziu au fost partizana reformaţilor aşa şi ac·um, căci au ieşitu mai alaltăieri 
un amploiatu de acolo în faţa locului la Killyeni şi au luat cu puterea de la creştini<i> noştri 
cheia Progadi i  şi au dat-o judelui satului spre păstrare, zicându-le creştinilor noştri că ei nu 
mai au treabă acolo, iară reformaţilor li s-au datu voie ca peste progadia pomenită să umble 
la Biserică. Însă nici o judecată nu s-au ţinutu în privinţa aceasta ci numai sâlnicie s-au făcu
tu. Aşa dară creştini<i> noştri cu contractul în mână să văd fără de cale neindreptăţiţi 
/s.n./din partea Ci. R.  Preture de Cercul din Sepsi Sentgeorgiu, care nu priveşte la înţelesul 
contractului ce să află în mâna creştinilor noştri, ci numai la plăceria şi interesul refor
maţiloru. 

Dreptu aceia cu plecăciune rogu graţia Ecselenţii tale că părinteşte să te înduri a 
arăta această silă la cuviincioasele locuri, că altmintrilea creştini <i> noştri din Killyeni cu 
contractu legiuitu în mână vor perde dreptil loru negreşitu. 

Care Bră întîrziere mcându cunoscutu, am r!lmas / .. ./ 

loann Moga / .. ./ 

Eleopatac, 1 9  iulie 1 857 

Pe versoul scrisorii, rezoluţia autograB Andrei Şaguna din 27 iunie 1 857: "Să se 
facă arătare la guvern cu aceia c!l deşi cauza se ţine de judecătorie, totuşi, de vreme ce s-au 
pertractat pe calea politică, aşea şi Se. Episcopesc pe calea politică se roagă ca să se nim
icească hotărârea acea; şi progadia, de împreunll cu cheia, să se reîntoarcă obştei noastre". 

Arh . Mitr. Ard. Doc. 553, 1 857. 

5 .  
1852 iulie 24. Protopopul Ioan Moga ciin Vâlcele trimite episcopului Andrei Şaguna o 
scrisoare însoţitoare copiei celei expediate de Miloş Obrenovici din Bucureşti (vezi Doc. 6), 

privind zidirea şcolii şi caselor din Vâlcele. În încheiere îşi manifestă o caldă recunoştinţă 
pentru demersurile episcopului fn interesul clerului ortodox. 
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Excelenţia ta 
Prea luminate şi Prea Sfinţite Doamne 
Episcoape al mieu Milostivu Patron ! ! ! 

1 73 

Cu cea mai adâncă plecăciune viu a face cunoscut Excelenţii voastre că în privinţa 
scoaterii banilor de la D. Hagi Gidiu /sic/ pentru şcoala şi casa Parohială de la Eleopatac, s
au milostivitu înnălţatul Prinţipe Miloşu a face o dispoziţie după cum se poate cunoşte din 
aicea cu plecăciune alăturata copie pre carea astăzi la mai jos însămnata zii am primit-o. 

Care făcând-o cunoscutu am rămas sarutându binecuvântătoarele mâini Arhiereşti. 
Mai încolo din inima curată poftescu de la Milostivu Dumnezău ca înaintarea 

Exelenţii voastre la rangul de Exelenţie şi altele, la mulţi fericiţi ani să-I purtaţi slinătoşi, 
blagoslovând atot puternicul Dzeu Înaintarea Exelenţii voastre, carea aduce fericirea neamu
lui nostru încă şi încă şi mai nainte. ( 1 6) 

Eleopatac, 24 iulie 1 852. 

6. 

Al Exelenţii Voastre 
umilitu servu 
Ioann Moga 

protopopul Hidvcgului 

Arh. Mitr. Ard. Doc. 867, 1 852. 

1852 mai 31. Prinţul Miloş Obrenovici scrie din Bucureşti protopopului Ioan Moga din 
Vâlcele că a numit pe Teohar Zanli (sic) din Braşov ca responsabil cu recuperarea banilor 
de la vechiul "mandatat ", "pentru zidirea şcolii şi caselor după planul şi contracturile 
încheiate în anul /850 " · 

SFINŢIA VOASTRĂ ! 

Cu mare mâhnire am înţelesu din cinstita Dumneavoastră scrisoare din 1 7  mai a. c.  
că domnul Hagi Ghidru /sic/ nu au ftlcu nici o urmare datorii loru impusă lui, din care pricină 
au şi rămas lucru cum l-am lăsat. De aceia astăzi vâ înştiinţezu că am orânduit pe dumnealui 
domnul Teohari Zanli din Braşov, vechilu, în locul mieu, cu îndeplină putere, după cum se 
vede din / .. ./ ce se află în mâinile sale, ca să mij locească din toate puterile atâta prin calea 
legi<i>, ori cum va găsi-o mai bine, a scoate banii aceştia de la numitul netrebnicu şi a urma 
apoi în lucrare şi zidirea şcolii şi casăloru după p lanul şi contracturile încheiate în anul 1 850, 
unde rog şi pe Sf. Voastră a vli uni cu pomenitul domn Zanli, şi prin celea mai aspre măsuri 
judecătoreşti a străznicii pâ acest H. Ghidru a înapoia banii fiind şi păcat a sfeterisi bani 
hotărţi pentru obştescul folos şi pentru sdraci ls. n.l. Nll.dăjduiesc că prin unitele a două aspră 
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sâlinţă veţi dobândi scopul expus, şi veti bucura cu o înştiinţare bucurătoare pă al sfintii voas
tre. 

Bucureşti, mai 3 1 .  852. binevoitoriu 

prinţul Miloş Obrenovici. 

Arh. Mitr. Ard. Doc. 867.852 

7. 
1850 iulie 1 7. Protopopul Ioan Moga din Vâlcele trimite contractul cu meşterul Androne 
Andronic din Braşov care urma să "sculpteze " tâmp/a bisericii din sat. fiind plătit din dona
ţii le vilegiaturiştilor de la băile din localitate. 

Arh. Mitr. Ard. 687, 1 856 

8 .  
1856 iulie 10. Androne Andronic, dascăl ş i  scu/pfor din Braşov, ş i  G. G .  Ioan, "chezaş 
răspunzător ", iscăleşte un angajament-contract pentru realizarea tâmplei bisericii din 
Vâlcele conform planurilor aprobate de donatori. 

CONTRACTU 

Prin care se face cunoscutu că supt iscălitul mai în jos cu dumnealoru făcâtori i  de 
bine, cari numai din râvnă sufletească au doritu să să facă Tâmpla Sf. Bisericii ortodocsă din 
satul Eleopatac, asămânată cu modelul sau planul ce s-au încheiatu osăbitu, şi care s-au iscă
litu de către unii din dumnealoru. Însă această Tâmplă am să o facu numai din lemn curatu şi  
sânătos cu patru Icoane Împărăteşti în tocu loru, iară celealalte potrivitu şi asemenatu cu mo
delul. - Pentru care învoindu-ne despre pr·�tul sau hotlirât a mi se plăti sfanţih una mie cinci 
sute Nr= 1 500, care bani s-au şi răspuns în primirea chizaşului mieu răspunzătoriu, care mai 
în jos să şi iscăleşte. Iară mie acum înainte mi s-au dat sfanţih cinci sute Nr=500. - Dreptu 
aceia mă îndatorezu a lucra şi a desâvârşi această Tâmplă fără de cel mai mic cusuru pe care 
să o şi aşezu în biserecă la locul ei, până la martie 25 anul viitoriu. 

Şi spre credinţă am iscălitu însumi, 

Eleopatac, 1 O iulie 1 856. Andronicu Androne m.p. 
dascâl şi scobitoriu. 
G. G. Ioan m.p. 
chizaşiu răspunzătoriu. 

www.cimec.ro / www.mncr.ro



DOCUMENTE ARHJVISTICE SIBIENE ( 1850- 1 870) . . .  1 75 

9. 
1857 martie 4. Protopopul loan Moga din Vâlcele trimite episcopului Andrei Şaguna o copie 
a listei cu donatori din Moldova, Muntenia, Transilvania şi din afara ţărilor române de la 
care s-au adunat " 1507. 314 sfanţih" pentru realizarea tâmplei de la biserica din satul său. În 
scrisoarea însoţitoare roagă episcopul să vină la Vâlcele să sfinţească tâmpla înainte de 
Sf Paşti. 

N=25 1 857 

ECSELENŢIE ! 

Cu plecăciune se aşterne aicea adl!.ugatu copia colectei ca s-au fostu fâcutu aicea la 
Eleopatac în vara trecută a anului 856 pentru Tâmpla la această Sfăntă Biserică. Ar fi fost 
bine ca mai nainte să o fi aşternută spre Graţioza Revizie Arhierească, însă numai astăzi la 4 
martie 1 857 am pututu si!. ne socotim cu domnul neguţătoriu Gheorghi Ioan de la Braşovu, 
carele este casieru banilor Tâmplei, însărcinatu de domnul Godinu şi alţi boeri, din care te vei 
îndura Ecselenţia ta lămuritu a cunoaşte că câtă sumă s-au strâns şi ce mai trece peste suma 
şi preţul Tâmplii  de 1 500 sfanţih în sus, adecă trecu numai 7 sfanţih şi şi aceia să află la 
D. Gheorghie Ioan, fiindcă doi negustori de la Braşovu au isc1\litu în colecta. amândoi 1 2  
sfanţih ş i  nu mi-au dat mie aicea la Eleopatac, ca. n-or avut la dânşi<i> bani, c i  i-au dat dum
nealui chizaşului Gheorghe Ioan în Braşovu. 

Pentru cele patru S<finte> Icoane Împăr1\teşti, numai la vara viitoare vrând 
milostivul Dzău să va putea aduna cevaşi mila. Mai încolo, fiindcă pre B lagoveştenii este ter
minul să să aşeze Tâmpla în S<fănta> Biserecli, cu plecată mătanie mă rog Ecselenţii tale ca 
părinteşte să te înduri a ne împărtăşi B inecuvântarea Arhierească spre a putea savârşi la aceia 
Tâmplă nouă când să v-a aşeza sfiinţirea apei cei m1ci, ca să nu fimu lipsiţi pre Sfintele Paşti 
şi alte Luminate Sărbători de Dumnezeiască slujbă, pre care o aşteaptă creştinii noştri cu cea 
mai mare evlavie şi smerenie. 

Pre lângă care am rAmas / .. ./ 

Ioan Moga m.p. 
protopop şi  assesoriu consist<orial>. 

Eleopatac, 4 martie 1 857.  
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Colecta 

Pentru benefacţiile de la creştini(i) noştri adunate în vara anului 856, pre sama 
ridicării unei timple noaă la Sf(ân)ta Biserecă a Eleopatacului /: prin părintele protopop Ioann 
Moga strînsă:/ 

Numele benefactorilor sfanţih Numele benefactorilor sfanţih 

D. Manciu Nicolae 14 D. Mihalache Nica 28 
" Sărdariu Greceanu 14 " Ghiţă Dobranu 1 4  
" Zaharie Carcalechi 1 4  " Mihail Panu 45 
" Antonu Popescu Godin 48 " Nicolae lurcu 6 
" Ioan Petrescu 1 4  " Sora Costandinu 4 
" Ioan Boambănu 14 " Andreiu Panovici 28 
" Mihai Poposoli 6 " Hagi Vasi le Frigător 1 5  
" Cost:H.G.Vulpescu 6 " Ioan Nică 4 
" Toma Niculai Pecea 1 4  " Vasilie Costandin 6 
" Toader Comanovici 14 " Cocoana N.N. 2 
" Vasilie Vasiliu 14 " Teodor Vasilie 9 
" Ioan Frate Spuzanu 14 " Costandin Manolescu 6 
" Doftor Bacanu 6 " Ioan Ioanidi 5 
C./ucoana/ " Costandin 14 
• '  Mariţa Dobriceanca 1 4  " Nicolae Nicolau 3 
" Catrina Ecsarhu 28 " Răducan Simonidi 20 
" Maria Eronim 1 4  " Ioan Manolescu 7 
" Irina Aron 1 4  " Il ie Moisă Costandin 6 
" Efrosina Stam 48 " Petcu Nicolau 1 4  
D. Popa Apostol Pan 1 5  " Paharnic Dimit/rie/ 28 
" Gheorghe Porumbariu 28 " Baron/ . .  .1 28 
" Ioan Porumbariu 28 " P. V./ . .  ./ 1 4  
" Iordache Davidu 1 5  " Mihail Mimi 1 4  
" Gheorghe G. Ioan 1 8  " Costache Bratu 1 5-
" Ioan Hagi Ilie 9 " Gheorghe Stoica 3 
" Hagi Teodor Gheorghiade 1 " Ilie Engheli 6 
" Costandin Căscariu 1 0  " Mihail Sustadia 1 0  
" Costache Panajotu 6 " Ioan Porumbariu Compa 84 
" Tiţă SiUişteanu 1 2  D .  Serd/ar/ Costache Costandin 7 
" Vasilie Dumitru 6 " Dimitrie lancovici 6 
" Bratu Costandin 3 " Nicolae Nedelcovici 6 
" Costache Cacogiu 9 " Manole Burbea 3 
" Atanasie Ioan 6 " Gheorghe Marcovici 1 2  
" Niculae Orghidan 3 " Palcovnicu Stoica 6 
" Banoi Bogdanu 3 " Gheorghe D. Zaharie 9 
" Dincă lacobovici 3 " Eftim N. D. Petezan 1 4  
" Nicolae Mihail 6 Suma 50 1 
" Anica Dilţanu 14 
O. Manole Zlatcu 6 

Suma 524 
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Numele benefactorilor 

O. Nicolae Antonescu 
" Raducan Codin Craiov. 
" Vasi l ie Hristu 
" Nicolae Teclu 

folosul la 1 8# 
schimbînd 1 :/2 

O. Andrei Danilofu 
" /?/Cemetescu 
" Iancu Căt�nescu 
" Costache Carabelea 
" Elena H. Prohniadu 
" Nicolae Dani lopolu 
" Anastasă Cozma 
" Gheorghe Ioanidi 
" Ioan Florian 
" Stan Blebea 
" Ioan Leca 
" Iosif Zaharie 
" Gheorghe Orghidan 
" Iancu Scarlatu 
" Matache Ioan 
" lanchc Polozu 
" Ioan G, Ioan 
" Hagi Sotiru Petrovici 
" Hristea Orghidan 
Cocoana 1. Efimia 
" Marghiola Tărtăş 
" Tănase Aliatu 
" Costache Poenariu 
" Anastase 1. Sofroni 
" Dimitrie Boambăsu 
" Elena Zoiţa 
" Nicolae Voinescu 
Coco(a)na Chisopotra 

Mătachie 
" Costache A. Popovici 

folosul la 5 sfanţich 
O. Dimitrie Caracaş 
" Costi Bcglazoglu 
" Vasi le Parzofu 
" Gheorghe Ioan Zah. Iordache 
" Mirkă Fluşturan 

suma 

sfanţih 

1 4  
9 

1 4  
6 

1 0  
8 

7 
3 

30 
9 
6 
3 
6 

1 5  
6 
9 
3 
3 

28 
14 

6 
6 
3 
3 

1 4  
1 4  

6 
9 
3 

1 0  
3 

1 0  
3 

-3/4 
6 
6 

1 0  
6 
3 

334 3/4 

Numele benefactorilor sfanţih 

O. Urs Ghilă 3 
" Gheorghe Costandin 6 
" Rudolf Orghidan 6 
" Dimitrie Dămian 3 
" Ioan Bozocea 6 
" Costandin 1. Pascu 6 
" Anton Mărgăritu 3 
" Lazar Gherasim 9 
" Anastasă Petru 9 
" alt strein N.N. 9 
C/ucoana/ Maria H. 
" Iordan 5# 70 
O. Ioan Ghenoiu 3 
" Ioan Popovici 9 
" Alexandru H. Pavel 6 

suma 148 

524 
50 1 
334 -3/4 
148 

Total 1 507 3/4, adecă sfanţih 1 507 3/4 

Această sumă s-au adunatu prin mine 

Ioann Moga, 

protopop şi asesor consist/orial/. 

Arh. Mitr. Ard. Doc. 292. 1 857.  
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1 0. 
1858 august 27. Protopopul loan Moga din Vâlcele îi urează bun venit lui Andrei Şaguna, intors 

dintr-o călătorie in care a militat pentru interesele clerului neunit şi îl informează despre starea 
zugrăvirii tâmplei şi comportamentul neserios al pictorului lsidor Sălăgeanu, aflat atunci la 

Râmnicu Vâlcea. /nvocându-1 pe prinţul Miloş Obrenovici, sugerează inlocuirea lui Sălăgeanu cu 

zugravul loniţă Pop din Braşov. 

ECSELENŢIA ! 

Bucuria mea astăzi este mare căci avuiu norocire a înţălege numai astăzi că milostivul 
Dumnezeu s-au înduratu din călătoria cea lungă care ai întreprins-o Ecselenţia ta în folosul sări
manului nostru cleru, a te aduce iarăşi în mijlocul nostru în întreaga şi scumpa sănătate carea şi în 

vi itoriu să ţi-o păstreze ceriul pâna la adânci batrâneţe, aceasta din inimă curată o poftescu. 
Ecselenţie ! P ictorul Isidoru Sălăgeanul, în anul trecutu, la 4/1 6  august, au luatu asupra

şi zugrăvitul tâmplei noastre de aicea, togmindu cu neşte boieri, dintre care unul este şi Domnul 
Godin, şi s-au legatu că până la Sfântu Gheorghe 858 să dea lucrul gata. Însă astăzi nu numai nu 
I-au gătitu clară nici că s-au apucatu de elu nici până astăzi, din care pricină boeri<i> benefactori 
văzândo că nu s-au ţinutu de contractu s-au foarte supăratu pe dânsul şi au voitu ca să scrie 
Ecselenţii tale. Apoi eu le-am spus că Ecselenţia ta nu te afl i acasă, ci eşti la Viena, şi aşa au rămas 
îndatorându-mă ca să arătu lucrul acesta Ecselentii tale după ce te vei întoarce acasă. Cu aceia 
umil ită rugar.:; ca părinte�te sa te înduri a sil i  pe numitul pictoriu a veni aicea, a-şi plini legătura, 
sau dacă nu se încumete a se apuca de lucrul asupra-şi luatu, să întoarcă arvuna 1 1 1  fl. cm., ca să 
punem alt pictoru, carele pre vara vi itoare să dea lucrul gata. Ecselenţie! Sălăgeanul în luna lui 
maiu 858 în 4 zile mi-au scris mie aicea de la Râmnicul Vâlcei o epistola prin care să Bgăduea că 
câtu mai în grabă va sosi ai cea şi să va apuca de lucru. Însă în zadar sa vede a-i fi fostu Bgâduiala. 
Apoi după ce am văzut că nu mai vine, i-am scris şi eu de aicea oblu la Râmnicul Vâlcea şi l-am 
poftitu ca numai de câtu să vie aicea câci Măria sa, înălţatu prinţi M iloş, au vrutu să-i dea cevaşi 
de lucru, adecă patru icoane împărăteşti, de care i-am şi scris în aceia epistolă ca să ştie să 
grăbească cu venire încoace, însă dânsul vine până astăzi şi nu mai nimereşte Înălţatul prinţul 
Miloş au pus aicea un zugravu din Braşovu, anume Ioniţă Pop, de poleeşte la tâmplă şi acela toată 
vara au lucrat aicea şi lucră până astăzi. Pe acela l-am adus eu până acolo încâtu ar lua contractul 
lui Isidor, şi pe plata aceia ar face el lucrul dupâ cum se cere în contractu . Acum Sălăgeanul are 
arvunâ, aceia ar veni sa ne-o dea înapoi dacă nu vrea să l ucreze sa o dăm acestuialaltu care ar 
lucra. Nu ştiu cum o să găsim mai bine, însă de acesta de aicea sântu siguru că pre vara v iitoare a:r 
fi gata tâmpla cu totul, iară cu Sălăgeanul mă tem iarăşi prea mult că om avea năcazu şi să vor 
supăra şi al doilea boieri<i> la vara vi itoare şi să vor desgusta cu tot de a mai da ceva ajutoriu. În 
anul acesta oru vrutu dânşi<i> să mai facă cevaşi la biserecă şi văzându aceasta, că adecâ nu s-au 
dus în sfârşitu legătura cu zugrăvitu, s-au lăsatu zicând că n-or mai da bani să-i mănânce pictorul 
şi aşa oru râmas supăraţi şi necăj iţi pe Sălâgeanul.  

Ecselenţie! Milostiveşte-te a îndatora pre numitul Sălăgeanul ca sa. vie sa. sâ apuce de 
lucru,sau dacă nu poate sa. ne dea banii înapoi ca sa. punem pe alt zugrafu sa. rll.spunza. pe vara 
vi itoare lucru tot. - Mai încoloo rog gratia Ecselentei tale a te îndura la vremea sa a mă 
încunoştinta despre răspunsul lui lsidorul Sălâgeanul ca sa ştim cum avem a urma mai departe în 
treaba aceasta. 

Pre lânga. acestea am r!lmas / . . ./ 

Eleopatac, 27 august 1 858 .  
plecată slugă Ioan Moga / . . . /  
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I l .  
1859 februarie 1 9. Protopopul Ioan Moga cere învoir·e de la Andrei Şaguna să angajeze in 
locul lui Jsidor Sălăgeanul, pentru pic tarea tâmplei 1: tsericii din sat, pe loniţă Pop din Braşov 
sau pe Ioan Constande, ori să dea o altă soluţie pt?.ntru rezob·area acestei probleme pană la 
revenirea vilegiaturiştilor donatori în staţiunea Vâlcele. 

ECSELENŢIE ! 

În toamna trecută am fost aratatu EcselenţE tale togmeala noastrâ cu am avutu cu 
pictorul Sălâgeanu spre a ne zugrăvi tâmpla bisericii de aici, la care cu plecăciune rog graţica 
Ecselenţii tale a te îndura părinte�te a ne împărtăşi o graţioasâ invitaţie ce avem să urmăm ·.;u 
numitul în ptivinţa aceasta. Mai avem la dânsul vreo nâdejde ca in pri...uâvara viitoare sli ,. iaă 
să se apuce de lucru, ori ba? Sau văzându şi Ecself,;;nţia ta starea lucrului nostru nefavoBbil,  
atuncea cu plecăciune ne rugăm a ne împărtăşi Binecuvântarea Arhiereascâ spre a :, mtea 
preda lucrul SăH\geanului zugravului din Braşov·i.l, loniţă, carele ne poleeşte tâmpla, � i apoi 
oare cum am putea scoate arvuna de la Sâlăgeanul spre a o da apoi cestuilalt zugravu'.' 

Ecselenţie! În Sibiiu se mai află un zugrafu, anume Ioann Costande /: în str .ijamen
tu:/. Acela mi-au trimis vorbă aicea eli dânsu i încă ar lua lucrarea zugravitului t.âmţJl i i  noas
tre, după cum sună contractul făcutu cu Săl1\gean ul şi arvuna ce este le Sălăgeanul 1 I l  fl. cm. 
n-au mai cere-o, pe lânga ceialaltă plată ar face tot ce să cuprinde în contract .  Însă noi de aicia 
nu ştim lucrul dânsului, aicea să cere meşteşugul vizantic. Şi aşa, dacă n-om începe cu unul 
sau cu altul zugrăvitul, în primăvară o să rabdu de la boeri mai mare înfrumare şi ruşine, în 
primăvară viitoare, ca în cea trecută/: de la benefactori:/ sau, dacă este S�.lăgeanul în Sibiu, 
mă rog să să trimit11 încoace, sau dacă nu, a ni să da binecuvântarea ca unul din aceştia mai 
sus numiţi să ne putem în primăvară a ne apuca de zugrăvitu . 

Care şi Mtdăsduindu sântu 1 .. ./ 

I oann Moga / . . .i 

Eleopatac, 1 O februarie 1 &59. 

Arh. Mitr. Ard. Doc. 499. 1 859. · 

1 2. 
/859 iulie 22. Protopopu/ Ioan Moga din Vâlcele cere episcopului Andrei Şaguna să-l spri
iine în lucrarea de pictare a tâmplei bisericii din sat prin Isidor Sălăgeanu, care, conform 
informaţiilor doctorului f!asici, lucra în Ţara Românew·că, ori sti recupereze arvuna pentru 
a-1 angaja în locul său pe Joniţă din Braşov. 

ECSELENŢlE ! 

Fiind în zilele trecute aicea Mâria sa D. Consiliariu Vasici, mi-au spus că pictorul 
Sălăgeanul s-au găsitu unde şade la Ţara Românească şi că doară i s-au scris ca să vină la 
Sibiiu. Aşa fiind, cu plec:lciune rog graţia F.cselen�ii tale a te îndura a ne încunoştinţa ca mai 
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aveom /sic/ vreo nădejdie ca să vina. acela Ia Eleopatac să ne zugrâvească tâmpla, ori ba ? Şi  
Ia  întâmplare că n-aru veni, atuncea pretindem de la dânsul arvuna primită la  tocmeala sa ca 
aşa apoi să putem a ne pune pe D .  zugravu Ioniţă din Braşov, carele şi  astăzi să află aicea de 
aureşte Ia tâmplă. 

Pre lângă aceste am rămas r . •  .l 

loann Moga ! . .  ./ 

Eleopatac, 22 iulie 1 859. 

Arh. M itr. Ard. Doc. 726. 1 859. 

1 3 .  

1 2  octombrie 1859. Preotul lrimie Neagovici din Aita Mare, împreună cu şapte consăteni, 
roagă pe protopopul Ioan Moga din Vâlcele să obţină pentru ez aprobarea, de la episcopul 
Andrei Şaguna, pentru a merge din nou după ajutor în Ţara Românească, deoarece turnul bi
sericii lor, ridicat cu sprţjinul modest al donatorilor din Ţara Bârsei, s-a surpat. 

PREA ONORATE D.D. PĂRINTE PROTOPOAPE, 

Noi, dedesuptu iscă li ţii, juraţii Bisericii şi locuitori din Nagy A 1ta, cu plecăciune 
venim prin acestu umilit înscris a ne: ruga de prea onoratu Domnia ta precwn urmează: 

In anul trecutu 1 858, prin Binecuvântarea înnaltu şi Ecselenţi i  Sale bunului nostru 
arhiereu Andrei Baronu de Şaguna, ne-am fostu apucat să zidim o biserică de pieatra înu locu 
cei de lemnu, carea este de totu stricată, spre care Sf<â>ntu sca<un> ne-au fostu cerut ş i  
slobozenie d e  l a  luminatul Sc<aun> Arhiepiscopesc spre a ne aduna milă din Ţara Bârsi<i>, 
carea m<ărita> rânduială ni s-au fostu şi datu cu Nr. Episcopesc 1 20.858.deto. 29 ianuarie 
1 858, spre a ne câştiga vreun creştin blagocestlv care să ajute la ridicarea Sf<intei> Bisericii .  
După cum m<ărita> rânduială am şi urmatu prin Tara Bârsi<i>, însă aşa persoane nu s-au 
aflatu, fără căpătând ceva milâ, ne-am adunatu şi noi toate puterile şi ne-am apucat de zidi
rea susu numitei Biserici, care tocmai când era mai gata s-au surpatu tumu din temelie şi es1. e 
surpatu şi până azi, care toate sântu cunoscute acestui onor<at> Protopopesc. 

Acum dară ajutându-ne M<ăritul> Dumnezeu ca în primăvara viitoare a anului 1 �;60 
iarâş de nou să ne apucăm de lucl1l, şi de vreme ce starea noastră este foarte gin't;aşe, 
cunoaştem că nu vom putea a o săvârşifără ajutoriul altor creştini milostivi /s.n./, spre care 
scopu din genunchi rugăm îndurarea. Înnaltu Ecselenţii sale, prinu Prea Onoratu Domniia ta, 
ca să sâ îndure şi sâ ne dea o binecuvântarea să mergem şi la Ţara Rumanească, doar de nea
mu putea mângâia mai bine în privinţa aceasta /s.n./ şi să nu ne rămână atâta strădanie în 
zadarnică. De almintrilea, poporul nostru de aici, după ce nu este numărosu, :. ă hrăneşte 
numai din fărămituri, fiind alţi Domnitori ls.n.l. Şi aşa aicea să vede l ipsa de ajutori, rugân
du--ne cu plecăciune şi al 2-lea de prea On<orat> Domniia ta, să binevoieşti. a mij loci cărtă 
Înnaltu Ecselenţiea Sa spre a ne dobiindi acestu scopu, nădăjduindu-ne că ş !  ?ânfi acum te-am 
avut bun patron aşa şi pe viitor vom fi mângăiaţi. 

Suntem ai Pr<ea> On<omlulu<> Dom<niei> 
Plecaţi şi umiliţi servi 
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Nagy Aita 12  oct. 1 859. 

Irimie Neagovici 
paroh 

+ Gheorghe Semeni Gocimanu 
+ Simon Sebeni 
+ Pozna lanoşi 
+ Gociman Zahi 
+ Sebeni Ianoş 
+ Soe i Ghiurca 
+ Hărman Ghiurca 

În numele tuturor poporenilor Gr. Răsăriteni de aici .  

juraţi 
bisericeşti 

Arh. Mitr. Ard. Doc. 968.  1 859. 

14. 

1 8 1  

/859 octombrie 25. Protopopul Ioan Moga din Vâlcele scrie episcopului Andrei Şaguna, 
susţinând, cu argumente economice şi invocând sprijinul promis de Mitropolia din Bucureşti, 
cererea obştii din Aita Mare de a li se aproba să umble după "milă in Ţara Românească (. . .  ) 
pe seama bisericilor ". 

Nr. 1 23 . 859 

ECSELENTIA TA PREA SFINTE DOAMNE EPISCOAPE AL MIEU 
MILOSTIVU PATRON ! 

Cu plecăciune viu a aşterne aicea adăogatu cererea poporenilor noştri din Nagh i 
Aita, prin care să roagă prin acest scaonu Protopopescu de Ecselentia ta, ca părinteşte să te 
înduri a-i mângâia cu o milostiva recomendaţie arhierească către Sfânta Mitropolie din 
Bucureşti, pentru ca să poată umbla la strâns de milă în Ţara rumâneascli pe sama biserici(i) 
lor, cu atâta mai mult încă, fiind că dânşii sânt numai ca 20 de famili i  şi  sânguri nu sântu în 
stare a-şi găti biserica, căria s-au tâmplatu nenorocire de i-au căzutu turnul când era mai gata, 
ş i  acum i să cere o cheltuialâ mai mare ş i  dânşi(i) nu potu plliti sânguri flirâ de ajutoriul altura, 
şi că doi oameni dintr-înşi(i) au şi umblatu la sus-atinsa Mitropolie, cărora li s-au datu nlide
jde bună, numai ce au zis ca să ducă o recomendaţie arhierească de la Sfânta Episcopie din 
Sibiiu spre acel sfârşi tu, apoi li să va face rânduialli de a putea umbla la milă în Ţara 
rumânească. 

Iara la tâmplare, când nu s-aru putea în chipul acesta împlini cererea loru, atuncea eu din 
parte-m(i) rog graţia Ecselenţii tale a te 1'ndura a rândui pe la toate Bisericile noastre din Ardealu, 

ca într-o Duminică măcaru, să să adune milă cu un D iscu pe seama săracilor şi năcăj iţilor acelo

ra. Ca aşa apoi să să poată apuca din nou la primavara vi itoare de zidirea bi-sericii mai departe, că 
altmintrinea va rl!.mâne multă vreme zidirea aceasta neisprl!.vită şi apoi să va strica de ploi şi aşa 
tot mai mare va fi cheltuiala, care şi nădăjduindu cu plecăciune am rămas / .. . /  

loann Moga mp / . .  ./ 
Eleopatac, 25 oct. 859. 
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Rezoluţie autografă A. Şaguna: 

Sit i se rescrie că scaonul episcopesc au slobozitu în anulu trecutu unu ţirculariu 
despre modalitatea carea are de a se păzi în privinţa adună.riloru de milă pe seama 
Bisericeloru şi şcoaleloru lipsite în Dieceza noastrlt şi în înţelesul Ţirculariului aceluia să se 
urmeze şi în privinţa adunArei de miJit pe seama Bisericii din N. Aita sau să caute a-şi afla 
vreunu tiloru în părţile de la Braşovu, carele să le dea ajutoriu întru zidire a Bisericei loru, 
căci scaunulu episcopescu nu se află în poziţie, acuma, a le da recomandaţia cerută. ls. n./ 

Arh. Mitr. Ard. doc. 968, 1 858.  

1 5 .  
1863 iulie 27. Protopopul Ioan Moga din Vâlcele cere episcopului Andrei Şaguna să interv
ină din nou pentru recuperarea arvunei avan.\'ate pictorului Jsidor Sălăgeanu, fotograf la 
Craiova, pentru zugrăvirea altarului bisericii din satul său, banii urmând a fi folosiţi pentru 
"alte lipse " 

N=49.863 

INNALTU EXELENŢIE ! 

Eu, legheture cu graţioasa ordinetsune Arhiereâască din I l -lea martie 1 859 n=2 1 8, 
en privinţia pictorului Selegcanu e:sitâ, viu cu plecetsune a adutse la Ennalta cunostintie 
Arhierească precum numitul pictoru lsidoru Selegeanu am aflatu de siguru câ se afle astezi 
cu aşezemantul că fotografu la Craiova, en Valachia micâ, prin urmare densul s-au legatu con
tractu a ne zugravi altariul biseretsi, cu care prilegiu au primitu şi arvuna de la bojeri 1 1 1  fl. 
cm. şi densul dupe tse au primitu bani au luatu lumea en capu ci nu s-au mai entorsu pe aitsa 
spre a-şi emplini datoria nitsi penâ astezi .  Asa cu plecetsune rog graţia Înnaltu Excellentii tale 
a te endura ca prin Innalta Stâpănire a se retrage la entoă.rtserea arvunei enapoi, spre a se 
entrebuinta suma pomenitâ spre altu scopu la atsastâ bisericâ, deoaretse are mai multe lipse. 

Care si nedesduindu cu plecetsune / .. ./ 

Ioann Moga / . . ./ 
Elopatac, 27 iulie 1 863 . 

Arh. Mit. Ard. doc. 698. 1 863. 

Copia 
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COMUNITARY ROMANIAN EDIFICIES FROM COVASNA COUNTY 
Donations frorn the Country and Contlicts with 

the Local Authorities of the Years 1 85 1- 1 859 
(Archive Documents frorn Sibiu) 

(Surnrnary) 

1 83 

After having put out the fire of the revolution of 1 848, the building up ofthe cultural-spiritu
al institutions of the Romanians, as well as of their churchcs and schools lined in a programme, which 
had to answer to the immediate and fu ture intercsts of the nation. In the much opressed zone of the 
intracarpathians, this programme had certain peculiarities and was well conceived and directed by 
Bishop Andrei Şaguna (for the Orthodox community). It has also involved a few local leaders, who 
marked the age and thc arca in which they acted by remarkablc activities. 

One of these characters is the archpriest Ioan Moga from Vâlcele, who was concerned with 
ali peculiar matters of the zone subordinated to itself (Vâlcele, Ariuşd, Aita Mare, Chilieni etc.) but 
above ali the building and decorating ofthe church from his village, a foundation built by prince Milos 
Obrenovici ofthe year 1 843 . 

By mcans of the genuine documents from The Archives of the Metropolitan Church from 
Ardeal, we i l lustrate his endeavour to maintain relationships with Romanian donators from everywhere, 
with the summer residents at Vâlcele, from whom he has obtained important sums of money for the dec
oration of the church, the painting and thc glazing of the catapetesma. On this occasion, it is also 
revealed the way of coming into touch, employrncnt, contracting and payment of the artisans and mas
ters, some of them famous, others not. 

But what scems interesting from the documents published, a rcason why we chose to repro
duce them entirely-reveals new mcntalities, a visible process of restructuring and generalization, when 
the Romanian invoke or ask imperatively for EQUALITY with the other nations from Ardeal, relying 
on the attributes of thc MAJORITY in a group, manifesting explicitely THE ASPIRATION towards 
education, being conscious of THE VALUE OF THE WRITTEN DOCUMENTS and supporting THE 
INDEPENDENT POWER OF THE LAW. 
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Fig. 1 .  Document nr. 1 
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Fig. 2. Document nr. 7 
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Fig. 3. Document nr. 9 
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STEMA MITROPOLITULUI ANDREI BARON DE ŞAGUNA -
ELEMENT DE INSPIRA ŢIE PENTRU 

HERALDICA SIBIANĂ ACTUALĂ 

Constantin Ittu 

Pentru ca faptele demne de admirat şi de urmat ale înaintaşi lor să nu fie uitat( s-a 
recurs - conştient sau nu - la două categorii de simboluri: verbal şi vizual; în prima categorie 
intră limbajul cu poezia ("cea mai nevinovată dintre îndeletniciri" - H6lderlin), cântul ("acea 
specie comună" - Socrate) şi legenda ("alocuţiuni frumoase şi gânduri măreţe" - Kirkegaard), 
iar în cea dea doua, heraldica. "Ţesătura" (cum ar spune C lement AlexandrinuJ)I de cuvinte 
şi imagini reprezintă, istoric vorbind cea mai discretă manifestare de complementaritate din
tre vizual şi verbal. 

Pentru preocupările noastre, strict heraldice, preocupări obiectivate în lucrarea de 
faţă, dihotomia dintre vizual şi verbal trebuie privită sub dublul aspect al rapmturilor individ 
- societate şi, respectiv, societate - individ. Ne raliem opiniei bergsoniene, confonn căreia 
atunci când societatea ocupă zona periferici, individul se află în centru. De la centru spre pe
riferie sunt dispuse, concentric, diverse grupuri sociale, din ce în ce mai vaste, cărora le 
aparţine individul. De la periferie spre centru, pe măsură ce se restrânge cercul, obligaţiile se 
adaugă una alteia şi individul se află în cele din urmă pus în faţa unui ansamblu de îndatoriri. 
Societatea este cea care schiţează calea; individul nu face altceva decât să o urmeze2. În orice 
clipă se impune însă o opţiune; individul alege în mod natural cea ce este conform regulii,  
chiar dacă el nu conştientizează acest fapt; acesta are loc pentru că nu depune nici un efort 
împlinindu-1. Astfel înţeleasă, datoria se împlineşte de cele mai multe ori automat. Idea con
form căreia supunerea este o s tare de tensiune, iar datoria însăşi este percepută ca şi ceva dur, 
apare în situaţiile în care ascultarea implică un efort asupra sinelui3. 

Problema cheie a psihologiei este aceea a tipului specific de relaţii dintre individ şi 
societate. (Cazuri şi  cel al lui Cioran sunt de excepţie şi - în consecinţă - rare: "Singurătatea 
mă împlineşte într-atât, că pînă şi cel mai neînsemnat rendez-vous este pentru mine o cruci
ficare"4). În relaţiile dintre om şi semenii săi se ajunge Ia nişte fenomene psihologice funda
mentale cum sunt cele de simhioz!i (dragoste, ură, bunătate5). 

Nu este mai puţin adevărat că o bunii parte din reacţiile individului ţin de expe
rienţele sale timpurii, din familie, care au o influenţă decisivă asupra form!irii structurii sale 
caracteriale. Erich Fromm suţine - şi pe bună dreptate - că părinţii apl ică modelele edu
caţionale ale societăţii în care trăiesc, iar prin propriile personalităţi ei reprezintă caracterul 
social al societăţii sau al clasei lor. Părinţii transmit copilului ceea ce Fromm numeşte 
"atmosfera psihologică" sau "spiritul unei societăţi". Famil ia poate fi considerată drept agen
tul psihologic al societăţii6. Din acest motiv credem că psihologia individuală este psihologie 
socială sau - tot în termenii lui Fromm - "psihologia relaţiilor interpersonale"7. Evităm abor
darea "psihologistă" nu pentru că este caracteristica lui Freud, ci pentru că psihologia aces
tuia este una a lipsei; prin aceasta se înţelege că, Ia nivelul primitiv al existenţei umane, există 
nevoi imperative care trebuie satisfăcute8. 

Experienţele timpurii, din familie, cumulate cu cele din viaţă se transmit, de obicei, 
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din generaţie în generaţie. Acest fenomem este doar unul din generatorii istorismului. De fapt, 
în filosofia ştiinţei, principiul istorismului - al cărui parinte pare să fi fost Heraclit, iar expo
nent'de marcă s-a dovedit a fi ,  cu C(:rtitudine, Platon - reprezintă o importanţă deosebita, apli
carea lui oferind posibilitatea înţelegerii veridice a evenimentelor sociale şi a fenomenelor 
culturii spirituale. Din acest punct ele vedere, instituţiile sociale sunt privite în context istoric 
- origine, dezvoltare, semnificaţie prezentă şi viitoare. Atât instituţiile cât şi tradiţiile sunt 
explicate pornind de la relaţiile dintre indivizi ce acţionează în situaţii determinate şi de con
secinţele neintenţionate ale acţiuni lor lor9. 

Opusă istorismului este ingineria 5Jcială care nu ţine seama de tendinţele şi 
antecedentele istorice. Din acest motiv trebuie create idei noi aşa cum - afirm!l Popper - se 
fac utilaje şi case noi. Inginerul sodal concepe drept bază ştiinţifică a politicii sale ceva în 
genul unei tehnologii sociale pe care Platon o compara cu baza ştiinţific, . a medicinei 10.  

O anumită plasticitate min tală precum şi tradiţia istorică sibiană ne determină. să. ne 
apropiem de istorism (fără să-I adoptăm :mră discemământ) atunci când este vorba de 
heraldica sibiană actuală. De curând am conceput doua proiecte pentru stema judeţului Sibiu; 
primul proiect, care nu face obiectul lucrării de faţă, are - ca şi stema ţării - un caracter ico
nic. Pentru realizarea celui de-al doilea proiect, cel care ne interesează în acest moment am 
recurs la conceptul de empatie (Eifiihlung), de re-creaţie în mintea heraldistului a atmosferei 
mentale, a motivaţiilor obiectului să.u de studiu I l . Am avut deci în vedere trihoL 1ia spiritu
alitate sasească, spiritualitate româneasca, aspiraţii comune, în situaţia în care, de 800 de ani, 
n-am trait înfrăţiţi ci separat, dar în pace, respectându-ne reciproc. 

Am apelat, pentru concreti.zarea intenţiilor noastre la semiotică, în situaţia în care 
chiar punctul de pornire al semioticii constă în distincţia dintre semnificant, semnificat şi  
semn. Semnificantul (un obiect, cuvânt ori  tablou) este, în heraldică, o stemâ. Semniticatul 
este conceptul arâtat de semnificant, iar semnul este asocierea celor două l 2. O stemă (sem
nificant) poate sugera - de exemplu - ataşament pentru locurile natale (semnificat). Atât stema 
cât şi ataşamentul pot exista separat, :mră a se înţelege prin aceasta câ unul este opus, polar, 
celuilalt. În momentul în care cele două sunt asociate avem de a face cu un semn specificl 3 .  

Vorbind despre ataşamentul pentru locurile natale menţionăm, î n  context, că Sibiul 
a fost atestat documentar în 20 decembrie 1 19 1 ,  printr-un document al Papei Celestin al III
lea ( 1 1 9 1 - 1 1 93). În 1 366 a primit statutul de oraş. În 1 292 a fost fondat în Sibiu primul "spi
tal" din ţârile române, care a servit exclusiv unor scopuri filantropice, dovadă transformarea 
acestuia în azil de bâtrâni în zilele noa'itre.·În 1 300 este pomenită acea "bibliotecă a capelei", 
prima bibliotecă a oraşului, de fapt. În Sibiu a rezidat Baronul von Brukental, guvernatorul 
Marelui Principat al Transilvaniei între 1 777 şi 1 784, fondatorul muzeului care-i poartâ 
numele. În 1 86 1  a fost înfiinţată ASTRA, iar în 1 864 a fost (re )înfiinţată Mitropolia Ortodoxă 
a Transilvaniei; rolul celui pe care istoria îl cunoaşte drept Mitropolitul Andrei Baron de 
Şaguna fiind imens pentru realizarea acestui deziderat; este şi motivul pentru care în proiec
tul de stemă am introdus o mobilă heraldică din stema sa personală. Anul 1 8 8 1  a fost mar
torul apariţiei primei instituţii de credit cu capital exclusiv românesc, Banca ALBINA. Sibiul 
a avut un merit deosebit în lupta naţională din perioada Supplex-ului, a revoluţiei de la 1 848, 
precum şi în cea memorandistă. În 1 9 1 8  şi-a avut sediul aici Consiliul Dirigent, veritabil 
guvem provizoriu al Transilvaniei.  

Fideli ideilor generoase ale generaţiei Unirii cu Patria Mumă, concretizate succint 
de Iuliu Maniu- "Să nu devenim din asupriţi asupritori"- am încercat transpunerea lor în cadru 
heraldic. Mai concret, scutul stemei are un câmp albastru, încărcat de vigilcnţa de argint cio
cnt11 şi armată cu roşu, ţin:lnd in gheara dreapt11. un glob de argint, aşezată pc un trichetru de 
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aur cu vârful în jos cu extremităţile terminate în frunze de tei; câmpul albastru are mai multe 
conotaţi i :  In primul rând face referire la zona muntoasă a judeţului, ulterior Ducatul 
Amlaşului,care, în jurul anului 1 506, a devenit "Pe1tinentia" sau Scaunul Sălişte şi ai cărui 
locuitori au cunoscut Evul Mediu dar n-au cunoscut iobăgia; în al doilea rând, este o referire 
la culoarea tracliţională a caselor româneşti şi - în tine - în, al treilea rând, încearcă să demon
streze că Transilvania, în general, sud-estul acesteia în particular, au aparţinut Europei 
Centrale, fie şi numai prin precizarea unui aspect de coloristică heraldică; anume că "re
voluţia albastră" pornită din Europa Occidentală în perioada secolelor X l l-XIII I4 a ajuns şi  
pe aceste meleaguri. Anterior secolelor amintite Europa considera albastru!, Ia fel ca şi 
verdele, un negru de tip special. Antichitatea clasică a fost - de fapt - aceea care a transmis 
Europei Medievale opoziţia bifocală alb/negru şi, respectiv, alb/roşu. Reamintesc că pasărea 
( vi-gilenţa) este de argint ( alb heraldic ) şi are ciocul şi ghearele roşii. Genul acesta de con
strucţii dihotomice a oferit posibil itatea exprimării unui mare număr de contraste, cu alte 
cuvinte nu numai luminos/obscur, saturatlinsaturat dar şi vid/plin, frig/cald, clar/spălăcit, 
curat/murdar. 

Dacă verdele ş i  albastru! intrau- în accepţia medievală, în gama negrului, galbenul 
(aurul heraldic) era - mai mult ori mai puţin - asimilat cu albul ( argintul heraldic ), rar de tot 
cu roşu!. În perioada secolelor XII-XIII, dar cu manifestări de debut încă de la mijlocul celui 
de-al XI-lea veac, trihotomia alb-roşu-negru a lăsat locul unui sistem cu o paletă mai bogată 
de culori, în care albastru! a devenit o prezenţă nobila. Noi i-am dat, pe stema despre care 
vorbim, o semnificaţie nobilă, aceea a idealurilor naţionale. 

Acel azur care pentru omul carolingian nu a însemnat nimic, a devenit - peste trei 
secole în Franţa şi peste mai multe în zona latinitl'iţii est-europene - o "valoare". 

Prima mobilă care încarcă scutul, vigilenta, face aluzie la rolul Mitropoliei 
Ortodoxe, cu sediul la  Sibiu, la stimularea luptei pentru emancipare naţională; este ş i  motivul 
pentru care am selectat-o din stema M itropolitului Ardealului. Cea de a doua mobilâ, 
trichetrul, este o piesă veche din zestrea heraldică medievala a Sibiului, fiind întâlnită pe un 
sigi liu al oraşului din 1 404. 

Când am combinat cele trei e lemente (culoarea câmpului, trichetul şi  vigi lenţa ) am 
fost fidel i  identificării unor câmpuri comune cu heraldica şi ne-am oprit la psihologia rela
ţiilor sociale unde semnul sugerează o relaţie de unu-la-unu, iar simbolul de unu-la-mai 
mul tifmulte 1 5 .  Din acest punct de vedere, în munca noastră am operat cu simboluri heraldice, 
unde genul proxim este "simbol" iar diferenţa specifică "heraldic". Am gândit stema ca un 
document social care să pună în evidenţă existenţa unei societăţi sibiene consociative de tip 
central-european 1 6. 

Dar atât psihologia cât şi antropologia au ca obiect descrierea diferitelor modalităţi 
prin care instituţii le sociale şi  tipurile de cultură modelează omulll. Lumea s imbolică ne 
apare, in raport cu cea a semnelor, ca fiind mai "umană" şi mai "vie", cel puţin privită prin 
prisma antropologiei filosofice. Relaţia parte-!ntreg asigură prezenţa - mediată, e adevărat - a 
întregului şi implică aneantizarea lui din conţinutul simbolului .  Oricâte semnificaţii ar primi 
un simbol, există, totuşi, multe pe care le exclude tocmai datorită prezenţei originare din el. 
Ne grăbim să adăugăm - citându-1 pe Jung - că simbolul este infinit mai articulat şi mai 
nuanţat decât semnuPS .  Acesta din urmă, in schi rnb, este anodin şi, din acest motiv, poate 
înlocui orice, fără discernământ. Nu trebuie uitat că asocierea unui simbol cu alte simboluri 
(adică exact ceea ce am făcut noi în stemă) este reglată de raporturile pe care fiecare dintre 
ele le întreţine cu simbolul fundamental. În schimb, în cadrul sistemelor de semne, nu există nici 
o ierarhie , în sensul că toate semnele sunt, în egală măsură, lipsite de semnificaţie proprie i?.  
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Posibil itatea lumii semnelor" este dată numai la nivelul celei simbolice, deoarece 
mişcarea generată de ultima - de conservare a sensului, în ciuda fragmentării intregului - nu 
este modificată de prima ci numai (con)dusă la extrem20. 

Rămânem la convingerea că noi, atenţi la polifonia realului, am conceput acest 
proiect de stemă de aşa manieră încât să evităm atât relativizarea pitorească a şti inţei 
heraldice cât şi tratarea suprarealistă a artei acesteia. 

NOTE 

1 .  V. V. Bânciov, Estetica romanităţ1i târzii sec. II-III, Bucureşti, 1 984, p. 74-75. 
2. H. Bergson, Cele două surse ale moralei şi religiei, Iaşi, 1 992, p. 34. 
3 .  Ibidem, p. 34-35. 
4 .  E. Cioran, Mărturisiri şi anateme, Bucureşti, 1 994, p. 8. 
5. E. Fromm, Texte alese, Bucureşti, 1 983, p. 28 1 .  
6. Ibidem, p .  3 1 8. 
7. Ibidem, p. 320. 
8. Ibidem, p. 324. 
9. K. R. Popper, Societatea deschisă şi duşmanii ei, voi. 1, Bucureşti, 1 993, p. 37. 
10. Ibidem. 
I l . N. Abercrombie şi alţii, The Penqt!ir Dictiofll'ity for Sociology, Londra, 1 994, p. 373; E. Husserl, 
Scrieri filozofice, Bucureşti, 1 993, p. 1 7-50. 
1 2 . N. Abercombie, op. cit., p. 374; vezi şi R. Barthes Mythologies, Londra, 1 972 şi T. Hanokcs, 
Struciuralism and Semiotics, Londra, 1 977. 
1 3 .  Dicţionar dejilozofie, Bucureşti, 1 978, p. 626-628. 
14. M. Pastourean, Coeleurs, images, symboles, Paris, 1 986, p.22. 
1 5 . Psycology and the Simbol, New York, 1 965, p. I S. 
1 6. V. Neumann, Fiinţarea Europei centrale prin dezbatere, în "Revista română de studii inter
naţionale", XXVI, 1 -2, 1 993, p. l 1 3- 1 1 !1; V. Neumann, Europa centală; semnificaţia istorică şi politică 
a conceptului în "Revista română de studii internaţionale",XXVII, 3-4, 1 993, p.229-232. 
1 7. E. Fromm, op. cit. , p. 1 8. 
1 8 . A. Pleşu, Limba păsărilor, Bucureşti, 1 994, p. 59. 
1 9. P. Kun, Antropologie filozofică, Timişoara, 1 993, p. 1 00. 

20. Ibidem, p. 98. 

THE ESCUTCHEON OF THE ARCHBISHOP ANDREI, A BARTON 
OF ŞAGUNA- ELEMENT OF INSPIRATION FOR THE PRESENT HERALDICS 

FROM SIBIU 
(Summary) 

In order to achieve the escutch4:on of Sibiu town, we had in mind the tricothomy: Szekler spiritu
ality, Romanian spirituality and common .1Spirations. 

We took into account the attchament for the native area, suggested in the escutcheon, by the role 
the Archbishop Andrei, a Baron of Şaguna had in lhe history of Sibiu, a reason why we have introduced a 
noble heraldics out of his own escutcheon. Tl:is noble feature - vigilence - makes allusion to the ro le the 
Orthodox Archbishop lnstitution from Sibiu had for stimulating the strugg1e for national emancipation. 

We introduced the blue field ·rrom the escutcheon shie1d, which has severa! connotations: the 
mountain arca, the traditional colour oftht Romanian houses and the belonging ofthis arca Lo Ccntal Europe. 
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DIN CORESPONDENT A LUI ARON DENSUŞIANU CU IOAN MICU 
MOLDOVAN PRIVIND ÎNFIINŢAREA ZIARULUI "ORIENTUL LATIN" 

DE LA BRAŞOV 

Ioachim Lazăr 

Ziarul "Orientul latin" a apărut la Braşov, acolo, unde apăruse "Gazeta 
Transilvaniei", înfiinţată şi condusă până la 1 850 de George Bariţiu. Iniţiativa înfiinţării 
noului ziar a aparţinut lui Aron Densuşianu, avocat, stabilit la Făgăraş încă din toamna anu
lui 1 864 ' .  EI era reprezentantul tinerilor politicieni radicali, hotărâţi să nu facă nici o conce
sie şi să afirme mereu, cât se poate de limpede, opoziţia lor în faţa unirii silnice a 
Transilvaniei cu Ungaria. 

Perioada studenţiei lui Aron Densuşianu ( 1 860- 1 864 ), se des�şurase în epoca libe
rală, când Sibiul devenise centrul activităţilor politice româneşti. Aici luase fi inţă Astra, a 
cărei primă adunare de constituire s-a des�şurat la 23 octombrie/4 noiembrie 1 86 12. La S ibiu 
îşi des�şoară lucrările, între 1 863 şi 1 865, dieta Transilvaniei, care a votat două legi, care 
dacă ar fi fost aplicate, ar fi schimbat destinele românilor transilvăneni; una care prevedea 
egala îndreptăţire a naţiunii române şi a confesiunilor ei, iar cealaltă reglementa într-un mod 
echitabil utilizarea în administraţie şi justiţie a celor trei limbi, româna, germana şi maghiara. 

În toamna anului 1 864 Aron Densuşianu se stabileşte la Făgll.raş, unde se căsă
toreşte, în acelaşi an, cu Elena Circa, ce descindea dintr-o veche familie ardelenească din 
părţile Braşovului, înmdită cu Ioan Lemeni şi Ioan Cavaler de Puşcariu, oameni cu greutate 
în politica româneasd1 din Transilvania secolului trecut. Cei zece ani petrecuţi la Făgăraş vor 
fi printre cei mai rodn ici din activitatea sa. Tânăr încă şi deci mobil prin excelenţă dar sufi
cient de matur pentru a intreprinde acţiun i de răsunet şi a le duce Ia capăt cu perseverenţă, 
pasionat pentru cauza naţională şi politici\ a românilor transilvăneni, Aron Densuşianu păşea 
în viaţă animat de a contribui pe cele mai variate planuri şi în cele mai felurite moduri la pro
gresul conaţionalilor săi . Înzestrat cu o putere de muncâ uimitoare, dar şi cu o stăruinţă remar
cabilă şi cu un orizont cultural larg, el se afirmă în aproape toate domeniile ce se ofereau la 
acea dată acţiun ii unui intelectual luminat3. 

Apără drepturile comunei Drăguş sau ale locuitorilor din Vad împotriva fiscului, ca 
şi pretenţiile îndreptăţite ale sătenilor din Olt-Bogata împotriva abuzurilor lui Bethlen Ferenc 
sau ale celor din Şercaia contra "ecleziei evanghelice" din aceeaşi localitate4. Aron 
Densuşianu se va număra printre fruntaşii mişcări i pasiviste, luând parte la conferinţele de Ia 
Alba Iulia ( 1 866) şi Miercurea ( 1 869) şi susţinând cu toate mijloacele şi cu toată influenţa sa 
de avocat şi de publicist campaniile de boicotare ale alegerilor din 1 872 şi 1 875. 

Ca membru al Consiliului municipal şi  ca avocat, Aron Densuşianu se numără prin
tre cei mai statomici susţinători ai opoziţiei faţă de guvern, fiind în cele dtn urmă dat în jude
cată pentru "crima conturbării liniştei publice"s. Este citat în faţa Tribunalului regesc din 
Târgu Mureş şi ţinut în arest preventiv între 2 1  octombrie şi 20 noiembrie 1 873, şi el iberat 
doar în urma hotărârii Curiei regale din Pesta. Rezultatul obţinut prin detenţia sa a fost cu 
totul altul decât cel aşteptat de autorităţile maghiare. 

Aron Densuşianu devenea un simbol al spiritualităţi i şi dcvotamentului naţional, un 
martir al cauzei româneşti, a cărui soartă este urm!lritâ cu emoţie de către toţi conaţionalii săi 
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din Transilvania şi ocazionează artkole în presă şi manifestări de solidaritate. Din Densuş, Ia 
30 octombrie 1 873, Sofia, mama Densuşienilor, semna o plângerr , contra autorita.ţilor care au 
arestat pe fiul sliu, pe Aron, avocat în Făgl\raş şi I-au încarcerat la Târgu Mureş6. Sofia, mama 
Densuşienilor, făcea o întreagă genealogie a martirajului familiei scriind: "Repausatul meu 
Bizanţiu, paroh în Densuş, fu la 1 848 despoiat de toată averea şi legat Ia Ioitrele carului şi ast
fel transportat spre a fi împuşcat de clitre patrioţii maghiari însă providenta divinli ş i  dreptele 
lui fapte I-au eliberat din mâinile scc.!eraţiilor"7. Şi mândră de faptele soţului şi fiilor săi, ea 
încheia astfel:  "Eu dară apelez la naţiune, nu pentru a-1 elibera, ci pentru a-1 imita"8. 

Cu toate solicitările continue şi diverse ale meseriei de avocat, Aron Densuşianu a 
luat parte la toate manifestările culturale ale F!lgl\raşului. 

Dar cea mai frumoasă activitate o va desfăşura Aron Densuşianu în presă. Încă în 
perioada studenţiei de la Sibiu, Aron Densuşianu îşi face ucenicia în publicistică scriind 
diferite materiale în revista "Amicul şcoalei" şi colaborând şi la alte periodice cu un mai pro
nunţat profil literar9. În acest fel a cunoscut în amănunt munca redacţională ş i  s-a iniţiat în 
toate meandrele financiare, tipografice, de recrutare şi stimulare a colaboratorilor, care făceau 
din editarea unei reviste o întreprindere difkill!. şi solicitând multe îndemânl!.ri l0 .  A prins în 
acelaşi timp gust pentru ziaristică şi i-a putut aprecia avantajele în lupta politică pe care o 
promova. Cunoaşte presa chiar dinHI.untru, din preajma mediilor redacţionale, şi-i poate apre
cia puterea de difuzare şi posibilită�ile de afirmare. 

Aron Densuşianu va lupta din răsputeri pentru editerea unui ziar care să scruteze din 
chiar miezul evenimentelor şi să reprezinte "pe loc", problemele şi interesele români lor tran
silvăneni. Noul ziar trebuia să primenească şi să dinamizeze metodele politice apl icate de 
bătrâna "Gazetă a Transilvaniei", şi să depâşească în mod categoric obedienfa din ce în ce mai 
oportunistă a "Telegrafului român" l l . 

La 24 ianuarie 1 874, Aron Densuşianu, Ioan Lapedatu, Teofil Frâncu şi Nicolae 
Densuşianu se întâlnesc la Braşov, un�, în urma discuţiilor purtate, hotăresc înfiinţarea 
noului ziar, intitulat "Orientul latin"12. L'l 23 februarie 1 874, Aron Densuşianu se gl!.sea iar 
la Braşov de unde trimite o scrisoare tui Ioan Micu Moldovan, la B laj, anunţându-1 despre 
înfiinţare<: unui ziar cu numele "Orlentul latin" 1 3 .  "Puteri active s-au grupat până acum lângă 
ziariu şi anume pe lângă mine şi redactorul Teofil Frâncu, fratele meu Nicolae şi d-1 Ioan 
Lapedatu" 14. Aron Densuşianu solicita şi colaborarea lui Ioan Micu Moldovan "între pute
rile aşa zicând spirituale ale acestu.i diariu" l 5. Pentru răspândirea ziarului Aron Densuşianu 
cere a i se trimite la Braşov, pe adresa lui Nicolae Densuşianu "un şematism al provinciei 
Voastre metr(opolitane) pentru că avem neapărată lipsă de adresele preoţimei pentru 
împărţirea numărului de probă" l 6. Într-o altă scrisoare 

4
Aron Densuşianu explica motivele 

care I-au detenninat sl!. treacă la înfiinţarea acestui ziar. "Imprejurarile în care se află românii, 
mai ales cei de dincoace, starea lor politică, şi socialA în aceste timpuri ale evoluţiunii, de 
prefaceri, de criză chiar, reclamă atenţiunea cea mai serioasă a tuturor românilor, în al căror 
sân arde focul sânt al Consenţiei naţionale. Cu cât este mai serioasă şi mai nefavorabila si
tuaţiunea în care ne aflăm, cu at�it mai imperios ni se impune datoria d-a veghea şi  d-a 
lucra" l7 .  "Împinşi afar! pe terenul real po' '•ic, ne-a rămas să luptăm pe terenul spiritual, al 
ideilor . . .  Avem de exploatat dară acest teren, din toate puterile, cu atâta mai vârtos, clici 
vedem pre bine cum adversarii noştrii se încearcă din răsputeri a ne paraliza şi ne supune şi 
pe acest teren" . "Din aceste motive: ne-am decis cu începutul 1 / 1 3  aprilie a.c. a eda in Braşov 
un ziar politic, l iterariu, social ş:, economic"19, Aron Densuşianu îi cerea lui Ioan Micu 
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Moldovan de a "da curs acestei intreprinderi şi a ve usa de influenţa ce o posedaţi pentru a 
lăţi acest ziar in publicul nostl1l"20. 

"Orientul latin" a apărut ca ziar bisăptămânal la Braşov. Noua publicaţie, în fruntea 
căreia se găseau tinerii Aron Densuşianu, Teofil Frâncu şi Ioan Lepedatu, reprezenta, având 
şi concursul lui Nicolae Densuşianu, o iniţiativă a generaţiei  tinere, care dorea să impul
sioneze lupta naţională şi în primul rând afirmarea sol idarităţi i  între românii de pe ambele 
părţi ale Carpaţilor. Iniţiatorii "Orientului latin " considerau absolut necesară, deşi aceasta a 
indispus unele cercuri braşovene. o reînviere a presei transilvănene şi concomitent cu aceas
ta, o încadrare a aspiraţiilor politice ale poporului român, pe baza origini i  sale latine, într-un 
sistem de sol idaritate cu celelalte popoare latine şi în primul rând cu Franţa care se afla în 
plină refacere după înfrângerea din 1 870. Faţă de dezvoltarea Occidentului latin - în 1 87 1  
Italia desăvârşindu-şi unitatea naţională- noii protagonişti ai presei transilvănene considerau 
imperios necesară şi o afirmare a "Orientului latin",care trebuia să se concretizeze în 
realizarea unităţi i latine a răsăritului, cu alte cuvinte a unităţii tuturor români lor2 1 _  

Crezul unităţii naţionale a fost programul "Orientului latin", aşa cum s e  afirmă în 
articolul- program din primul număr şi cum va dovedi prin întreaga sa activitate. "Românii -
se menţiona în articolul program - deşi politiceşte despărţiţi, sunt prin aceiaşi origine, una şi 
aceiaşi l imbă, prin aceleaşi datini atât de uniţi, atât de închegaţi laolaltă încât pot fi invidiaţi 
de cele mai mari şi mai frumoase popoare"22. "Noi - se afirmă în continuare - trebuie să cul
tivăm, să înălţăm şi să ţinem sfântă aceasta Un ire"23 .  Ca şi "Albina" şi 
"Federaţiunea","Orientul latin" se voia şi el un ziar al întregii naţiuni române. În legătură cu 
români i  din Transi lvania, ziarul îşi  propunea să "apere drepturile şi interesele lor politice pe 
baza cunoscutului program de la Blaj - "faţă cu români i  de dincolo de Carpaţi, călcând peste 
dăunosul provincialism şi separatism de până acum, chestiunile, drepturile şi interesele lor le 
vor considera şi trata ca pe ale noastre"24. 

Şi mai categoric se va afirma acest program prin articolele lui Aron Densuşianu: 
"Consolidarea din lăuntru a României"25,"Drepturi le  suverane ale statului român"26

, 
"Românii şi maghiari i"27, "Guvernul de la Islaz"28 sau cele ale lui Ioan Lapedatu:"Noi şi 
părinţi i noştri","Calomniatorii naţiuni i române", care au un larg ecou în opinia pu!:>lică. Prin 
tenacitatea şi curajul  opiniei, dacă nu şi prin detali i le programului pol itic concret "Orientul 
latin", prevesteşte apariţia "Tribunei" şi proclamă ivirea pe scena politică transilvană a unei 
noi generaţii, mai nert!.bd!itoare şi mai intransigenti\, hot!irâtă în expresie şi gata oricând de 
polemică. 

Prin publicarea faptelor din trecutul glorios, ziarul "Orientul latin" îndeplinea un rol 
educativ deoarece deştepta în inimi le cititorilor acea scânteie divină pe care o numim patrio
tism, minţile se preocupă de viitorul patriei şi al poporului ,  voinţa câştigă energie şi cu un 
cuvânt viaţa naţională începe a fi o realitate30. 

Spiritul unităţii naţionale se manifesta şi prin numeroasele reproduceri din poeziile lui 
Alecsandri , Bolintineanu şi din alţi scriitori transcarpatini, precum şi a "Cântării României'' a lui 
Alecu Russo, una din capodoperele l iteraturii române cele mai preţuite de transilvăneni . Pentru 
aceleaşi considerente politice se reproduce şi studiul lui C.D.Aricescu dedicat lui Tudor 
V ladimirescu, sub tit lu l "Istoria revolutiunii române de la 1 82 1  "3 1 ,  publ icat în 1 874. 

Primul redactor al "Orientului latin", Aron Densuşianu, ţinea tot odată un strâns 
contact cu Mihail Kogălnicianu pe care il vizitase la Bucureşti, în anul 1 874, şi căruia îi tri

m itea o scrisoare, la 30 aprilie 1 875,  informându-1 despre intenţia sa de a scoate "Orientul 
latin" de trei ori pe săpt�mână şi a edita totodată şi  "alte publicaţi i". Dorinţa lui Aron 
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Densuşianu era de a înfiinţa un "s:tabil iment tipografic românesc", ziarul tipărindu-se până 
atunci cu mari sacrificii materiale I.a tipografia "Romer-Kamner'<33 . Pentru realizarea acestei 
dorinţe Mihail Kogălniceanu era rugat "ca pe căile ce se va afla de cuviinţă", să acorde 
grupări i un ajutor de 3500-4000 f1.34. Cum suma cerută nu s-a putut procura, "Orientul latin", 
lipsit de orice sprijin fmanciar, cu excepţia inv-estiţiilor, greu de suportat un timp mai îndelun
gat, ale editorului, luptând cu plaga abonamentelor insuficiente şi multe neplătite, prost vazut 
de autorităţi, atacat chiar de către unele personalităţi politice româneşti, printre care George 
Bariţiu, fraţii Puşcariu, etc. a fost silit să-şi înceteze apariţia la 30 septembrie 1 875 .  

Încetarea apariţiei ziarului trebuie pusă tn legătură şi cu retragerea lui  Ioan 
Lapedatu. El îşi anunţa retragerea printr-o scrisoare publicată în "Orientul latin" nr. 19 din 
1 875. "Am onoarea- scria Ioan Lepedatu- a va aduce Ia cunoştinţă că împrejurările mă 
nevoiesc a Intrerupe colaborarea mea tn partea l iterară şi  socială a "Orientului Iatin"35. Pe de 
altă parte situaţiunea mea familiară nu-mi permite pentru moment a-mi mai consacra modes
ta mea activitate terenului publicistle, iar pe de altă parte atacurile ziaristicii maghiare în con
tra gimnaziului român din Braşov ni-i impun o sacră datorie faţă de acest institut de cultură 
naţională a nu mai servi nimanui de obiect de suspiciune şi nedumerire"36. "Sper ca peste 
curând, se va schimba şi forţa lmprejurărilor actuale şi apoi iarăşi, voi reveni să-mi fac dato
ria la postul, pe care trebuie să-I părăsesc astăzi"37. 

"Orientul Latin" îşi încet21 apariţia odată cu închiderea lui Aron Densuşianu, pe o 
lună In temniţă, pentru a se adeveri odată mai mult, dreptul l ibertăţii de conştiinţă în Ungaria. 
În acelaşi an Aron Densuşianu se stabileşte Ia Braşov. 

În cele 1 7  luni de apariţie ·'Orientul Latin" a susţinut cu energie cauza pentru care a 
fost înfiinţat, contribuţia sa fiind dintre cele mai remarcabile ale timpului. Epoca "Orientului 
Latin" reprezintă adevăratul apogeu al carierei politice a lui Aron Densuşianu, el devenind, 
în aceşti ani, unul dintre fruntaşii politt.:i ai românilor transilvăneni. 

Fondatorii "Orientului Latin" porniseră la drum cu ferma convingere "că ziaristica a 
îndeplinit întotdeauna un rol activ, militant în dezvoltarea socială şi culturala a ţării ,  în for
marea limbii române, fiind cel mai de frunt� canal, prin care ideile învăţllţilor se împart în 
toate p!iturile sociale. Fără ziare organismul social e lipsit de acele vine, care conduc spiritul 
vieţii în toate părţile unui corp naţional"38. Fondatorii şi colaboratorii ziarului "Orientul 
latin" au înlocuit atitudinea perimată, de simplă protestare împotriva dominaţiei straine, 
printr-o argumentare istorică a drepturilor românilor din Transilvania. 

NOTE 

1 .  Georgeta Antonescu, Aron Densuşianu, Cluj, 1 974, p. 18 .  
2. Pamfil Matei, Astra, 1861-1 950, Cluj-Napoca, 1 986, p. 1 5. 
3. Georgeta Antonescu, Op. cit., p. 1 9. 
4. /bidem. 
5. Ibidem, p. 27. 
6. Marin Bucur, Ovid Densuşianu, f. a p. 9. 
7. Ibidem. 
8. Ibidem. 
9. Georgeta Antonescu, Oy. cit., p. 1 6. 

10 .  Ibidem. 
I l .  Vasile Netea, Spre unitatea statală a poporului român, Bucureşti, 1 979, p. 330-33 1 .  
1 2. Ioachim Lazăr, Aron Densuşianu şi Orientul Latin, în "Noua Gazetă Transilvană", An 2, nr. 2, p. 45 . 
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13 .  Arhivele Statului Cluj-Napoca, fond. Ioan Micu Moldovan, nr. 2700. 
14. /bidem 
15 .  Ibidem 
16. /bidem. 
1 7. Ibidem, nr. 270 1 .  
1 8. /bidem. 
1 9. Ibidem. 
20. /bidem. 
2 1 .  Vasile Netea, Op. cit., p. 33 1 .  
22. Ştefan Pascu, Făurirea statului naţional unitar român, 1 9 1 8, voi. 1 ,  Bucureşti, 1983, p .  1 83. 
23 . Vasile Netea, Op. cit., p. 3 3 1 .  

· 

24. /bidem. 
25. Orientul Latin, 1 874, nr. 2. 
26. Orientul Latin, 1 874, nr. 66. 
27. Georgeta Antonescu, Op. cit. , p. 259. 
28. Orientul Latin, 1 874, nr. 23. 
29. Orientul Latin, 1 874, nr. 2 1 .  
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30. Silvia Goga, "Orientul Latin", in lupta pentru dezvoltarea culturii naţionale în Transilvania, in 
Studia, seria filologie, fasc.  1 ,  1 966, p. 23. 
3 1 .  Vasile Netea, Op. cit., p. 332. 
32. /bidem. 
33.  Ibidem. 
34. /bidem. 
35 .  Silvia Goga, Op. cit. , p. 22. 
36. /bidem. 
37. /bidem. 
38. Silvia Goga, Op. cit., p. 22. 

Le correspondance entre Aran Densuşianu et Ioan Micu Moldovan en ce qui concerne la 
fondation du joumal "Orientul latin" de Braşov. 

(Resume) 

Le journal "Orientul latin" est apparu dans la premiere journee du mois mars en 1 874 a 
Braşov, grâce aux cfforts des quelques jeunes intellectuels roumains, sous la direction d'Aron 
Densuşianu, pres de qui ils etaient aussi Ioan Lepedatu, Teofil Frtncu et Nicolae Densuşianu. 

Les fondateurs et les collaborateurs de ce journal on• remplacc l 'atitude d'un simple PI;Oteste 
contre la domination etrangere par une argumentation historique des droits des roumains en 
Transylvanie. Les fondateurs du journal desiraient un revirement de la pressc transylvaine, une integra
tion des aspirations du peuple roumain conformement a son origine avec les autres peuples latine, et 
premierement avec Ia France. 

A 1' egard du developpement de !'Occident latin, les nouveaux initiatcurs de la presse tran
sylvaine consideraient tres necessaire aussi, que le journal "Orientul latin" doit se faire remarque par la 
realisation de ! 'unite latine de !'Est de !'Europe, c'est a dire, de !'unite des tout� les roumains. 

Pour avoir beaucoup d ·abonnes, Aron Densuşianu a ecrit â Blaj ,  â Ioan Micu Moldovan, pour 
1' aider de diJfuser le journal dans toute la region de Blaj. Toutefois, le nombre des abonnes est redu it, 
et rnalgre touts les efforts finnanciares d' Aron Densuşianu , le journal a cesse son apparition a 30 sep
tembre 1875. 
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CONTRIBUŢII LA VIAŢA CONFESIONALĂ A ROMÂNILOR 
ÎN FOSTELE SCAUNE SECUIEŞTI CIUC, GIURGEU ŞI CAŞIN 

ÎN SECOLUL AL XIX-LEA 

Liviu Boar 

Arhivele Statului din Târgu Mureş p!lstreazll două fonduri bogate în infonnaţii, 
majoritatea inedite, referitoare la viaţa confesională a românilor din fostele scaune, Ciuc, 
Giurgeu şi Caşin. Este vorba de fondul personal "Protopop Elic Câmpianu" şi "Protopopiatul 
Greco-catolic Gheorgheni". 

Protopopul E l ie Câmpianu 1 şi-a început activitatea în anul 1 883 ca învăţător şi preot 
la Subcetate în fostul judeţ Ciuc, apoi în anul 1 898 a fost numit inspector al şcolilor naţionale 
româneşti din zona Giurgeului şi viceprotopop al districtului Giurgeului2, fiind numit pro
topop la 1 4  octombrit: 1 908 de către mitropolitul Victor Mihaly3, funcţie pe care o va indepli
ni  până în anui 1 9 I 64. 

Pe lângă activitatea pastorală, protopopul Elie Câmpianu a avut şi preocupări 
privind istoria români lor din fostele scaune secuieşti Ciuc, Giurgeu şi Caşin, întocmind, cu 
sprij inul preoţilor din protopopiatul G iurgeului ,  mai multe lucrări, rămase în manuscris, 
privind istoria români lor din această zonă cu o istorie atât de zbuciumată. 

În continuare vom publica câteva fragmente dintr-un dosar aflat în cadrul fondului 
"Protopopiatul Greco-Catolic Gheorghieni"S. 

"După o convieţuire de peste 50 de ani (de la 1 883 încoace) în ţinutul muntos al 
judeţului C iuc şi după o activitate publică in serviciul populaţiunei româneşti din cele 4 
judeţe Ciuc, Trei Scaune, Odorhei şi Mureş6 care din timpuri imemoriabi le şi-au avut istoria 
particulară, în creierul Carpaţilor rasăriteni, mi-am ţinut de datorie a comtmica o parte din 
modE·stele-mi conoştinţe, respecfv rezultatul observărilor mele din viaţa trecută şi prezentă a 
populaţiei ,  atât siculică, cât mai \o ]rtos a celei române a aces�1 i  ţinut, acum al României între
gite, care mai figurea.ză încă. sub numele de "Secuime". Va rog deci cu toată dragostea patri
otică, sa daţi atenţiunea preţioasit acestei modeste escursiuni şi cercetari istorice de pe acest 
ţinut, cu atât mai vârtos, ca aceas·:a a fost până acum din punct de vedere românesc, mai puţin 
studiat, ba aproape cu totul trecut cu vedrea. Şi aceasta atât din partea conducătorilor Români 
ai populaţiei române din acest ţinut, cât mai vârtos din partea celorlalţi scriitori cronicari 
vechi atât din vechile Principate cât şi cei ardeleni, începând de la Gheorghe Ş incai în 
"Cronica româflilor'·, Petru Maior în "Istoria pentru începutul românilor în Dacia" şi din 
partea celor mai noi, precum: Xenopol, Haşdeu, Iorga, Hurmuzachi, Onciul, iar de la noi 
George Bariţiu, Al. Papiu Ilarian, dr. Augustin Bunea, [oan Rus şi alţi numeroşi"?. 

C upă ce schiţează o istorie a secuilor, <� aşezării lor în curhura CaiţJaţilor şi a con
v ieţuhii acestora cu populaţia românească, protopopul Elie Câmpi:mu înserează în manu
scrisul slit răspunsmile primite de la unii pi'eoţi parohi din unele localităţi, la cererea sa, 
privirld ist,Jri::� români lor ş i  a convieţuirii lor cu secuii . 

I2 tă ce îi scriu la 5 martie 1 904 Gheorghe Gherghely, preot din Frumoasa-Ciuc: 
"l..1ult onorate Domnule Protopop, 

Că în Ciuc cândva a fost gene1ală l!mba româneasca se deduce de acolo şi din acele, că multe 
numiri d(; localităţi, spre exemplu nutr;ele  hoîarelor se numesc în limba româna şi de altfel şi 
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până în ziua de azi Secuii din Ciuc întrebuinţează unele cuvinte româneşti, spre exemplu în 
judeţul Mureş şi Odorheiu, unde pentru pâşunatul de vară se adună oile pentru muls şi acolo 
se fac şi case provizorii, ei o numesc "casa maiorească" (major haz), dar in C iuc deja i se zice 
"esztena"; la şeful păstorilor - maioml i se zice "bacs" (baciu), la păstor "csoban", la coşa.rul 
(loc îngrădit) al oilor "isztrungd", iar pe cel ce mână oile în coşar îl numesc "monyitor" 
(mânător); ciubărul în care se strecoară laptele - "budako", iar cel în care se face ca.şul se 
numeşte "krenta". Iar dadl spre seara se mână oile la locul de păscut, zic că se duc apomyâl
ni" (la pornea.lă). Iar dacă secuiul din Ciuc vrea sft lege 1,m animal, spre exemplu un cal sau 
un alt dobitoc, cu ştreang lung şi-1 sloboade să pască aşa, "peanyit" (priponit) calul sau ani
malul (s-a pus pană) ( . . .  ) . În Szepvis (Frumoasa Ciuc - n.n. L. 8.) nu a exisat şcoală romano
catol ică până în anul 1 840, şi pânll în anul 1 855  copiii romano-catolici mergeau la şcoala 
romano-catolică în Ciuc szt. Miklos (Nicoleşti - Ciuc, localitate din apropierea localităţi i 
Frumoasa Ciuc - n. n. L. B.), u11:de totodată era şi oficiul parohial romano-catolic iar 
Szepvizul (Frumoasa) era filiala ac1�stei parohii. În Szepviz (Frumoasa) a fost paroh greco
catolic Gedeon Barboloviciu, care încasa - locuinţă-i proprie a susţinut şcoala şi sub preoţia 
sa copiii romano-catolici aici veneau la şcoală, dintre cari azi mai trăieşte un martor, Antal 
Emeric, care a frecventat şcoala română (subl. n. - L. B.) greco-catolică, dar pe atunci deja 
vorbeau şi învăţau ungureşte, nwm.i rugi:,::iunile le tlceau în limba română. Azi Szepvizul 
(Frumoasa) are şcoală comunală de sine stlUătoare, cu mulţi învăţători, în anul 1 890 au edifi
cat biserică romano-catolică, iar in anul 1 90 1  s-a înfiinţat parohie roman o-catolică de sine 
stătătoare; armenii asemenea posedll parohie de sine stătătoare; încă din 1 790 aveau şcoală, 
au şi în prezent, dar limba şi-au pierdut-o şi ei (subl. ns. L .B.) şi nu o mai utilizează decât în 
biserică şi  la serviciul înmormântării . În Szepviz (Frumoasa) e o locuinţă în apropierea bi
sericii greco-catolice, în prezent locuieşte în ea Miklos Mărton, această casă s-a edificat de 
către fostul protopop greco-catolic Mihail Vizoli, în 1 793 ; în ce feluri a ajuns proprietatea lui 
Miklos Mârton, nu se ştie. 

În Szepviz (Frumoasa), în afară de preot şi  cantor, abia mai sunt 3-4 famili i  de greco
catolici şi aceştia sunt maghiarizati; în comunele din mediul Ciuc-ului încă sunt toţi unguri, 
o parte au trecut prima oară la religia reformată sau aconfesională şi apoi au trecut la religia 
romana-catolică. În comuna Lovesz (Livezi n. n. L. B .), Kostelek (Coşnea, jud. Bacău, 
n . l .L.B.)  şi Tatârbukk (loc. dispârută. la graniţa dintre judeţul Harghita şi Bacău n. l .  L.B.) sunt 
în total 1 20 famili i  cari au portul românesc şi vorbesc limba română, se folosesc de vechile 
obiceiuri româneşti, spre exemplu la înmormântări fac "pomene" şi  altele. În Kostelek 
(Coşnea), şi Tatârbukk există biserică, iar în Lovesz (Livezi) este numai şcoală unde şi azi se 
propune (predă n.n.) în limba român!!. şi este numai o clopotniţă cu un clopot, ei frecventează 
biserica din Szepviz unde e şi curatorul şi centrul religios al poporenilor . . .  ". 

La 10 iulie 1 903 , Iuliu BaieşS, administratorul parohial greco-catolic din Joseni, par
ticipant, ca reprezentant al românilor din Giurgeu la Marea Adunare Naţională de la 1 

decembrie 1 91 8, îi scria următoarele protopopului Elie Câmpianu: "Parohia greco-catolică 
A ltllău (Joseni, jud. Harghita n.n.L.B.) s-a format încă înainte de anul 1 760, precum se poate 
vedea din o însemnare �eută de preotul romano-catolic din Al�lău (Joseni) şi decopiată de 
către preotul Avram Vladu . . .  Cum că într-..1devăr încă pe la anul 1 760, români i  au fost în 
număr mare, se poate vedea şi din numirile româneşti ce există şi asUi.zi aici, a munţilor, 
văilor, apelor şi câmpurilor, aşa de exemplu Munţii Tatarca, Punga, Drăguş, Găinuşa Mare şi 
Mică, câmpuri :  Tabla Roşie, râuri : Izvorul Alb, Bacta Mică şi Mare, Mureş . . .  Numătul 
fumuri lor a paroh iei A lfălău (Joseni) împreună cu filiile aparţinătoare, Csomofalva (Ciumani 
n .n .  L.B.) (este de) 1 1 5,  iarâ capetia suma de 669 coroane (şi) 80 fileri. 
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Averea bisericii greco-catolice din Alfalău (Joseni) în realităţi face suma de 20.235 
coroane şi 20 fileri, iară în bani face suma de 873 coroane şi 40 tileri din care sumă, suma de 
593 de coroane şi 40 de fileri se aplică în scopuri curat bisericeşti, iară suma de 280 coroane 
pentru beneficiul parohial. 

Pe baza unui conspcct din 30 noiembrie 1 867 se constata că s-a aflat şcoală 
românească în parohia AlflHău (Joseni) care şcoală pe timpul acela era la culmea chemării 
sale, având docenţi foane buni, unde şcolarii învăţau trei limbi şi anume limba română, 
maghiară şi germană, care şcoală în urma frecărilor politice şi populaţiei sărăcite în cele mate
riale s-a sistat cu totul,  de sine înţelegându-se şcoala, partea cea mai mare din populaţiune 
română şi-a pierdut limba maternă, înlocuind-o cu cea maghiară (subt. ns . L.B .). Portul pre
stat încă se susţine cel românesc, cioareci, opinci, cămeşia albă lucrată cu flori la grumaz, 
cuşma şi celelalte . . . ''9. 

Un alt document edificator, pentru situaţia parohiei greco-catolice din Joseni este 
raportul preotului Georgiu C iubotariu, adresat protopopului Giurgeului, Aron Boier, la 3 mar
tie 1 850, în care arăta că: "În parohia Alfaleului (Joseni) suflete se află 6 1 3 . S imbrie capătu 
secară 68 de feldere, jară oves capăt 44 de feldere, jară bani de la esei mai săraci 35  de zloţi, 
jară canonică porţie vine pe totu anulu 2 cară de tănu, afară de aceea mai jaste locu unde-i 
casa preoţescă şi biserica, alta nimica şi dintru aceasta toate împart cu cantoru mieu" l o. 

În cadrul fondului arhivistic sus-amintit există foarte multe documente pe baza căro
ra putem afla care a fost starea material! a parohi i lor greco-catol ice româneşti din secuime în 
secolul al XlX-lea. Este vorba de inventarele întocmite periodic de preoţii parohi şi înaintate 
Protopopiatului din Gheorgheni, de contractele de cumpărare a unor terenuri pentru constru
irea de biserici, de achiziţionare de obiecte de cult, de susţinere a unor şcoli confesionale 
româneşti. Toate acestea vor face obiectul unui alt studiu care să evidenţieze şi alte aspecte 
din viaţa confesională a românilor din această parte vitregită a ţării, supuşi necontenit proce
sului de maghiarizarc şi de asimilare. 

NOTE 

1 .  Date referitoare la viaţa şi activitatea - a se vedea la Liviu, Moldovan - ,.Societatea de Istoric, arhe
ologie şi etnografie judetul Mureş ( 1 924- 1940). Date biografice despre Elie Câmpianu, unul dintre înte
meietorii ei "în Marisia" Studii şi Materiale, voi. VI, 1 976, Târgu Mureş, p. 498-504. 
2. Arhivele Statului Târgu Murcş, fond personal Elie Câmpianu, dos. nr. 1, filele 1 0, I Ov. 
3 .  1dcm. f. 1 3- 1 4. 
4. Despre activitatea ulterioară anului 1 9 1 6  vezi Liviu Moldovan op. cit. 
S. Dos. nr. 79, 63 file, dactilografiate. În continuare vom cita doar fila. 
6. La 27 septembrie 1 92 1  a fost numit protopop al Târgu Mureşului, funcţie pe care o va deţine până la 
săvârşirea sa din viaţă la 21 ianuarie 1 937. 
7. Ibidem. f. 1 6. 
8. Vezi Liviu Boar - "Date referitoare la romanii din Scaunele secuieşti Ciuc, Giurgeu şi Caşin în sec
olul al XIX-lea". în "Marisia" Studii şi Materiale, voi. XXIII, XXIV, Târgu-Mureş, 1 994, p. 3 9 1 -401! + 
8 planşe. 

9. Fond cit., dos. 19, f. 45. 
10.  Ibidem. Dos. 1 8, f. 4. Documentul a fost publicat de Liviu Boar in studiul citat, p. 397. 
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CONTRJBUTION OF THE CONFESSIONAL LIFE OF THE ROMANIANS LIVING IN 
THE COUNTIES OF CIUC GIURGEU AND CASIN IN THE XIX CENTURY 

(Summary) 

Based on documents, most of lhem unpublished, which can be found in the fund of the Greco
Catholic church Gheorghieni, in the Sta·:e ·s Archives ofthe Târgu-Mureş, as well as in the personal do
cument fund of the archpricst Elie Cârnpianu, the author tacklcs aspects of the Romanian' s life in the 
counties of Giurgeu, Casin and Ciuc in the 1 9th century. 

For centuries, a great number of native Romanians have l ived in this region. Besides them, 
the Szecklers ha ve settled ·down. 

The Hungarian authorities have waged a politics of denationalisation against the Romanians 
from these territories. Thus today, in tht: settlemnts where in the last century there was a population of 
Romanians with priests and churches of their own, there are only a few families that havc Romanians 
names but who have lost their language and customs. 

The author publishes some novel documents referring to the spiritual life of the Romanians in 
thc former Szeckler villagcs in the 1 9th century. 
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SATUL ROMÂNESC ŞI BISERICA ORTODOXĂ 
LA SFÂRŞIT DE SECOL XIX, 

CU REFERIRE LA PROTOPOPIATELE TREI-SCAUNE, 
BRAŞOV ŞI MUREŞ-OŞORHEI 

Valeria Sorostinean 

Întotdeauna va fi interesant şi important să se scrie despre istoria unei biserici în 
momentele sale cruciale dar ea poate fi descoperită şi dacă se urmăreşte existenţa cotidiană a 
unei parohii şi deci a satului românesc. 

Documentul care prilejuieşte subiectul acestei comunicări este o circulară a mitro
politului Ioan Meţianu, adresată tuturor preoţilor din arhidieceză şi datată 30  septembrie 
1 899, număr prezidial 7740 ' . 

Biserica Ortodoxă rămâne şi la sfârşitul secolului XIX adânc ancorată în "Statutu l 
Organic" e laborat de mitropolitul Andrei Şaguna şi aprobat oficial în 1 869 de împăratul 
Francisc Iosif. 

Este clar de la început că parohia rămâne "o matrice" în care se manifestă in foarte 
multe feluri sentimentul religios al poporului român, adânc în spaţiul rural .  

În satul românesc, începâd cu anul 1 869, toţi membrii majori a i  parohiei fac parte 
din s inodul parohial iar acesta alegea: comitetul parohial, ca organ executiv, pe preotul paro
h ie i  şi pe învăţătorul şcolii confesiona)e2. 

Satul românesc începe să fie supus în această perioadă unor presiuni externe 
deosebite; asfel, Ia politica faţă de naţionalităţi a guvernului de la Budapesta se adaugă şi un 
"liberalism" care încerca să se impună prin formele sale mai puţin luminoase şi care aduc 
destul de brutal în lumea satului o laicizare care derutează. Cei care sunt cei mai uimiţi de 
acest lucru par a fi învăţătorii şi apoi preoţii .  

Pe aceştia din urmă, mitropolitul Ioan Metianu î i  consulta în ceea ce proveşte urmă
toarele probleme: cauzele indiferentismului religios la români, forţele care slăbesc starea 
materială a poporului şi care ar fi soluţii le pentru îmbunătăţirea situaţiei materiale a preoţilor. 

Mutaţii le sociologice sunt prezente şi în satul românesc, un proces inevitabil care 
însă nu a putut fi dirijat spre scopuri contrare spiritului sl'lu românesc. 

Puterea cuvântului este de fapt singura pe care o are de la început preotul ;  acesta 
rămâne în lumea satului un conducător din toate punctele de vedere ş i ar fi aici interesantă o 

paralelă cu viziunea despre preot a Occidentului modern unde preoţii sunt "cei care ţin prin 
excelenţl! mulţimea în mână"3. 

Pentru acel timp de după Reformă, idealul căutat era cel a lui Jan Hus caracterizat 
prin "preoţi demni şi săraci", ct:ea ce în cealaltă pane a Europei capătă înfăţişarea unei rea
l ităţi cvasipermanente4. 

În situaţia care ne mteresează, aceea din sud-estul Transilvaniei, se poate observa 
aceeaşi stare de lucruri în protopopiatele Trei Scaune, Mureş- Oşorhei şi Braşov. 

Primul răspuns se referă la cauzele indiferentismului religios, pentru cei optsprezece par
ticipanţi la conferinţa preoţească din 27 noiembrie 1 899 din protopopiatul Trei Scaune; indiferen
tismul religios se lega de "intrarea în vigoare a legi lor numite politica-bisericeşti, căci prin aceste 
legi. preotul ortodox şi-a pierdut aproape cu totul vaza şi autoritatea sa de mai înainte"5. 
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Mijloacele de combatere a legii căslttoriei, clici despre ea este vorba, ar fi urmlt
toarele: preoţimea să urmeze recomandările mitropolitului iar sentimentul religios să se cul
tive de la început în inimile copiilor români prin "ducerea lor la biserică duminica şi de săr
bători şi a-i face si:!. ia parte activă la serviciul divin, executarea de rugi:!.ciuni şi cânti1fi"6. 

Spre deosebirile de conferinţele preoţeşti din Braşov şi Mureş-Oşorhei, laconismul 
răspunsului dat de conferinţa din Trei-Scaune demonstrează cel puţin qn lucru: inexistenţa 
unei situaţii confesional-etnice "tensionate". 

În protopopiatul Braşov se acuza şi lipsa de cultură a preoţilor. Legătura dintre preot, 
ca director al şcolii confesionale, şi învăţător, începe si:!. se modifice în urma unei legislaţii 
şcolare Vădit domice să distrugă acest lacm, unii invâţători se văd nevoiţi să considere pe 
inspectorul regal de culte şi instrucţiune publică mai important. Cauza ar fi "contactul cu 
învăţătorii şcolilor de stat şi deosebitul respect şi alipire faţă de inspectoratul regesc"7. 

Au fost şi cazuri, acestea singulare, în care învăţătorul a încercat a-i convinge pe 
elevi că nu este nevoie a da preotului nimic pentru liturgii sau parastase pentru că "morţii nu 
cer mâncare" la care se adaugă nerespectarea posturilor mari8. 

În conferinţa sa, preotul Ioan Bârsan din Egerseg considera câ şi cosmopolismul îşi 
are urmările sale mai ales când ,,matriculantul" căsătoriei civile îl îndemna pe român fie să 
rămână numai cu căsătoria civilă sau chiar îl îndemna "a merge la alt preot, se înţelege 
maghiar, care eventual nu i-ar face atâtea spese"9. 

El considera a fi o cauză şi faptul că acolo unde în sate, cum ar fi : Egerseg, Rimetea 
şi Podeni, sunt cinci confesiuni şi patru naţionalităţi, afara de evrei, indiferentismul religios 
poate să apară şi prin faptul că "toţi ceilalţi puţin pond (greutate) pun pe religiune ba chiar se 
dă îndemnul ca să nu ţină românii atâtea sărbători şi datini"lO. 

Protopopiatul Mureş -Oşorhei oferă un alt exemplu in acest sens, şi anume că o 
parohie ortodoxă se intindea pe suprafaţa a patru comune iar locuitorii, fiind departe de bi
serică, participau puţini la slujba de duminică şi de sărbători. 

Concubinajele trebuiesc eliminate prin mijloace drastice, preconizându-se ca vino
vaţii de acest luciu să fie opriţi de la împărtăşirea cu SFINTELE TAINE şi de la cercetarea 
bisericii I I .  

-

Indiferent de greutăţile întâlnite in acest context trebuie arătat că "poporul român a 
luptat mult pentru limba sa, datinile, obiceiurile sale tradiţionale în care se oglindesc 
însuşirile sufleteşti ale strămoşilor noştri" l2. 

În ceea ce priveşte motivele decâderii materiale a poporului român, în protopopia
tul Trei-Scaune sunt enumerate şi urmâtoarele cauze: beţia, luxul, etc. Remediu! nu poate fi 
decât unul: învi:!.ţătura, prin trimiterea copiilor la şcoalA. 

Pentru preoţii din protopopiatul Braşov stArile materiale negative decurg şi din "obi
ceiul ruginit al oamenilor noştri de a-şi câştiga pâinea cea de toate zilele in modul cum au 
pomenit de strămoşii lor fliră a se interesa de industrie" I3 .  (De fapt românii nu au avut acces 
la meserii). 

Se arată, în continuare, că poporul român "afară de croitorie nu îmbrăţişează nici o 
altă meserie" l4. 

Remediile ar fi: bibliotecile economice ale "Astrei", reuniuni agricole, reuniuni 
industriale şi, mai ales, mici case de pastrare a economiilor. Se cereau inclusiv expoziţii agri
cole şi industriale. 

În ceea ce priveşte protopopiatul Mureş-Oşorhei, se accentuează din nou rolul pe 
care îl are şcoala în a face "propagandi1 pentru meserii, industrie şi comerţ care sunt arterele 
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de viaţă şi de îmbogăţire ale unui popor, căci prin avere se poate câştiga cultura şi liber
tatea"15 .  

La fel de importanta prin urmarile sale este şi ultima întrebare a acestei "anchete" 
originale şi anume este vorba de modalităţile prin care s-ar putea îmbunătăţi condiţia socială 
a preoţilor. 

În protopopiatul Trei Scaune se cerea în principal reducerea parohii lor. În Braşov şi 
Mureş-Oşorhei s-a ariitat însă că dotaţiunea preotească fiind foarte mică, ea ajunge să fie con
siderată de către preoţi "un venit lateral al ocupaţiunilor lor multiple" I6. 

Se preconiza fixarea unei taxe pe fami l ie de un florin şi de văduvă de 50 creiţari, 
care să fie adunată prin intermediul epitropiei. Ar fi nevoie apoi de fonduri preoţeşti separate 
de cele strict bisericeşti, din care să se împartăşească doar preotul. 

În amănunt se discuta această problemă în protopopiatul Mureş-Oşorhei, unde mo
delul care trebuie urmat est cel oferit de saşi, care oricând au dat o dare pentru şcoală şi bi
serică sau 5 %  din florinul de contribuţiune pentru cult 1 7. 

În expunerea sa, preotul Ştefan Rusu din Mosna pledează pentru formarea de fun
daţii în bani dar şi în bucate pentm ca în cinci sau chiar nouă ani să se poată asigura salariul 
preoţilor, aşa cum cerea statul, să fie de 400 şi respectiv de 800 de florini. 

Biserica trebuia să lupte mai ales pentru marirea porţiei canonice; era c lar însă că 
poporul român nu era încă puternic din punct de vedere material şi deci nu putea să imite 
exemplul evreilor care "îşi ţin aproape fiecare câte un învăţător acasă şi-1 plâtesc cu 200 flo
rini pe an" 1 8. 

A-i ajuta pe preoţi printr-un fond special s-a impus ca obiectiv oficial mai ales după 
moartea mitropolitului Miron Romanul care a lăsat prin testament 24000 de florini pentru 
întemeierea lui . 

Din puţinele date oferite mai sus reiese că românii nu sunt în nici un caz indiferenţi 
din punct de vedere religios, dar traversează un moment de nesiguranţă generat de o "reali
tate" care tindea să devină tot mai puţin românească. 

Concluzia noastră nu poate decât să scoată încă odată în evidenţă cât de importantă 
a fost Biserica Ortodoxa ,pentru români şi, în acest caz, în special pentru cei din sud-estul 
Transilvaniei. 

NOTE 

1 .  1i!legraful Român, nr. 1 06, 5 oct. 1 899. 
2. Mircea P!l.curariu, Politica statului ungar faţă de biserica românească din Transilvania în perioada 
dualismului (1867-1918). Sibiu, 1 986, p. 6 1 .  
3 .  Jean Delumeau, Frica în occident (secolul XIV-XVII). O cetate asediată, voi. 1 ,  Bucureşti. 1 986, p.  252. 
4. Ibidem, p. 252. 
5. Arhiva Arhiepiscopiei, Sibiu, 1 899, I I I, nr. 5 I 4 a/1 1 1 5, Protopopiatul Abrud. 
6. Ibidem. 
7. Idem, 1 899, III, nr. 5 1 4 a/1 203, Protopopiatul Braşov. 
8. Ibidem. 
9. Idem, 1 899, III, nr. 5 1 4 a/3326, Protopopiatul Mureş-Oşorhei, "elaboratul" preotului Ioan Bârsan 
din Egerseg. 

1 0. /bidem, 
I l .  Ibidem. 

1 2. lbidem. 
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1 3 .  Idem, 1 899, nr. 5 I 4  ail 203, Protopopiatul Braşov. 
14. Idem, 1 899, nr. 5 I 4 a/3326, Protopopiatul Mw·eş-Oşorhei, "elaboratul" preotului Ioan Bârsan din 
Egerseg. 
1 5 . Ibidem. 
1 6 .  Idem, 1 899, nr. 5 I 4 a/1203, Protopopiatul Braşov. 
1 7. ldem, 1 899, nr. 5 I 4 a/3326, Protopopiatul Mureş-Oşorhei, "elaboratul" preotului Ioan Bârsan din 
Egerseg. 

1 8. Ibidem. 

THE ROMANIAN STATE AND THE ORTHODOX CHURCH AT THE ENO OF THE 
XIXth CENTURY, REFERING TO TREI SCAUNE, BRAŞOV ANO MUREŞ-OŞORHEI 

ARCHPRIEST DISTRICTS 
(Summary) 

The Orthodox parish was for Romanian vil lage "a matrix", in which the religious feeling of 
the Romanian people manifests in severa! ways, deeply anchored in the rural area. 

The priest' s confercnce of thc Archpriests Districts, Trei Scaune, Mureş and Braşov of 1 899, 
held on the basis ofthe Archpricst Ioan Mctianu' s letter of September 30th 1 899, reveal thc social muta
tions of the Romani an village, at the time of the irnplications of the negative policy held by the autho
rities from Budapest. It is also disclosed that the Romnnian people fought a lot for its language, cus
torns, traditions and that the Orthodox Church played an important role for the Romanians, especially 
for those from the South-Eastcrn Transylvania. 

www.cimec.ro / www.mncr.ro



ANGVSTIA, 1, 1996, p. 205-208 

DESPRE SITUAŢIA ÎNV Ă ŢĂMÂNTULUI ROMÂNESC ÎN 
COMITATUL TREI-SCAUNE LA SFÂRŞITUL SECOLULUI AL XIX- LEA 

Ovidiu Munteart 

Politica de asimilare prin şcoală din perioda dualismului austro-ungar îşi are izvorul 
cu prioritate în teama nobilimii maghiare din Transilvania de a-şi pierde poziţiile dominante 
deţinute în societate. A doua jumătate a secolului al XIX-lea se caracterizează printr-o inten
sificare continuă a politicii de deznaţionalizare a românilor din Transilvania. Aspectele aces
tei politici cuprind toate laturile principale ale vieţii sociale. Toate pârghiile de care dispunea 
statul :  administraţie, biserică, justiţie, şcoală, armată, activitate economică precum şi o serie 
de măsuri abuzive sunt utilizate de către guvernele maghiare în sensul deznaţionalizării cât 

mai grabnice a românilor şi a tuturor celorlalte naţionalităţi nemaghiare l . După anul 1 875, o 
dată cu ascensiunea la putere a moşierimii şi burgheziei din jurul primului ministru Tisza 
Kalman, maghiarizarea s-a afirmat fltţiş ca doctrină politică de stat. În realizarea acestei 
utopii politice şcolii i s-a rezervat un rol prioritar. Dintr-un factor de cultura şi educaţie moral 
cetăţenească, şcoala a fost transformată treptat în principal instrument politic de deznaţionalizare. 

În Transilvania cele mai mari proporţii a luat maghiarizarea românilor din secuime 
unde problema naţională şi şcolară merită a fi pe scurt examinată. Cea ce a făcut posibilă şi 
relativ uşoară deznaţionalizarea de mari proporţii în această zonă a fost în primul rând faptul 
că aici elementul privilegiat şi dominant secuiesc maghiarofon s-a impus şi în mediul rural, 
devenind curând majoritar numeric faţă de populaţia româneasc11 ajunsă inferioară din punct 

de vedere politic şi social-economic2. 
Repartiţia elementului românesc, minoritar la sfârşitul secolului în comitatul Trei 

Scaune3, arc unele trăsături specitice. În părţile estice ale comitatului, la zonele de contact cu 
România au existat comunităţii româneşti puternice într-o salbă de localităţi aşezate în zonele 

de graniţă şi la poalele munţilor'. Elocventa este descrierea publicistului Silvestru Moldovan, 
care într-o monografie de la sfârşitul secolului, prezenta situaţia românilor de aici: "( . . .  ) 

Românii de prin satele aşezate la poalele munţilor de la graniţă, începând de la Poiana Sărată 
pâna la Budila, anume cei din comunele Poiana Sărată, Breţcu, Măttânuş, Ojdula, Zăbăla, 
Covasna, Zagon, Margoş, Teliu şi Budila şi-au păstrat limba, obiceiurile şi portul românesc, 

fiind în contact cu România, parte ca oieri"S. Comunităţile de aici au făcut eforturi pentru 

susţinerea învăţământului  românesc care era suspus "loviturilor zilnice" din partea autorităţilor6. 
Autonomia confesională în domeniul şcolar, în condiţiile dualismului austro-ungar, 

a fost Ia sfârşitul secolului unica şansă pentru români să-şi conserve şi să-şi dezvolte instituţii 
şcolare proprii. O permanentă ofensivă împotriva şcolilor confesionale din zonele mărginaşe 
comitatului Trei Scaune a fost întreţinută de guvernanţi, care urmăreau cu precădere desfiin
ţarea şcolilor confesionale româneşti şi înlocuirea lor cu şcoli de stat în limba maghiară. 

Un exemplu ilustrativ privind modul în care autorităţile comitatense urmăreau acest 

scop îl regăsim într-un memoriu trimis din Sfăntul Gheorghe în anul 1 8867. Aici ,  comitele 
suprem al comitatului Trei Scaune, Potsa Josef, se adreseaza primului ministru Tisza Kalmăn 
prczentân.d situaţia care exista în comuna Poiana Săratll.. Ca urmare a mutarii oficiului vamal 
de la Oituz în această comună românească, localitatea a cunoscut un aflux de maghiari care 
aici" nu au găsit nici şcoală nici biserică". Această situaţie este considerată periculoa..�ă pen-

www.cimec.ro / www.mncr.ro



206 OVIDIU MUNTEAN 

tru "interesele populaţiei maghiare din Poiana Sărată", deoarece "într-o comună cu populaţie 
preponderent românească copilul îşi pierde naţionalitatea". Memoriul solicită ajutor imediat 
ministerului - "căci fiecare oră costă" - pentru înfiinţarea unei şcoli de stat maghiare. Se mai 
sublinează că şcoala de stat ar face inutilă şcoala intreţinutll cu greu de români care se spune 
"nu dispune nici de cadre didactice corespunzătoare numărului de copii". Legiferată ca 
politică de stat, maghiarizarea prin şcoală a fost promovată deschis cu toate mijloacele de pre
siune ale forţei publice. Învătăffiântul românesc din această zonă se afla la discreţia 
autorităţilor de stat ale căror scopuri vizau ca "in i:..nediata apropiere a graniţei maghiarimea 
să câştige teren" . În situaţia în cure nu se putea in fiinţa şcoala de stat, se cereau fonduri pen
tru mutarea parohiei maghiare de la Oituz în comuna Poiana Sărată, arătându-se că aceasta 
'·ar avea o influenţă bună asupra menţinerii naţionalităţii". 

În celelalte zone ale comitatului situaţia şcolară şi bisericească a românilor era sin
tetizată de Silvestru Moldovan astfel: "Sect:..izaţi sunt românii aflători în comunele dinăuntru, 
din parte apuseană şi de miazănoapte a Trei Scaunelor, care şi-au pierdut aproape tot ce e 
românesc: obiceiurile româneşti ,  portul şi odorul cel mai scump al unui popor limba; numai 
religiunea şi-au păstrat-o şi prin aceasta conştiinţa că sunt români ( . . .  ). Preo�i, în biserică, 
afară de slujba dumnezeiască, sunt siliţi să se folosească de limba ungurească, ei predică în 
ungureşte ca să poată fi înţeleşi şi în chiar în puţinele şcoli confesionale ce le mai au se 
foloseşte mai mult limba ungurească"s. Presa românească a arătat procesul de distrugere a 
învăţământului din centrul comitatului subliniind că aici în anul 1 893 doar în localitatea 
Dobolii de Jos mai exista şcoală românească9. Şi aici "s-a pus în lucrare înfiinţarea unei şcoli 
de stat ca nu cumva şcoala şi biserica românească să recucerească iarăşi în privinţa limbii pe 
locuitorii români din Dobolii de Jos" 10. Românilor din această localitate li s-a interzis şi con
struirea unei noi biserici pe motiv că în imediata apropiere exista o biserică reformată 
ungurească iar "românii având clopote s-ar conturba serviciul divin în biserica reformată"l l . 

În ultimul deceniu al secolului trecut procesul de deznaţionalizare a românilor prin 
şcoală a urmat diferite căi şi mijloace. În SC•>pul maghiarizării copiilor ai căror părinţi nu le 
puteau asigura întreţinerea, ori nu le puteau de îngrijirea necesară (precum şi orfanilor între 
3-6 ani)  se aduce legea XV din anul 1 89 1 ,  prh ind azi lele de copii, aşa numitele kişdedovuri. 
În aceste zile "ocupaţia copiilor -spunea legea- a căror limbă maternă nu este l imba maghiară, 
trebuie să fie legată cu introducerea în cunoştinţa limbii maghiare ca l imbă a statului" l2. Sub 
pavăza acestei legi, instituţiile maghiare îşi intensifică activitatea de deznaţionalizare a copii
lor români din comitat. Asfel, în acelaşi an, Institutul pedagogic de orfane "Sf. Elisabeta" din 
"Târgu Secuiesc" a prezentat societăţii culturale maghiare E.M.K.E. un raport în care se arăta 
situaţia existentă în zona estică a comitatuluP3. Această societate culturală avea o secţie spe
cială pentru secuime intitulată "Szekely Acti6" 14. Presa din Transilvania a considerat-o "insti
tuţie de maghiarizare" şi va nota, referindu-se la activitatea ei astfel :  "e de insemnat că această 
reuniune pură de maghiarizare îşi îndreaptă privirile şi ghearele spre localităţi le locuite de români 
şi faţă de atentatele ei la limbă şi naţionalitate românii opun foarte puţină rezistenţă" 1 5 .  

în memoriul instituţiei şcolare mai sus amintite, după ce se  constată creşterea 
numerică a populaţiei româneşti din localităţile estice ale comitatului se arată că: "acest 
fenomen nu este îmbucurâtor în privinţa maghiarimii şi astfel de lucruri nu numai că necesită 
toatâ atenţia dar merită şi conlucrarea, umăr la umăr, a statului şi a societăţii pentru a se pune 
capăt acestui pericol". Activitatea institutului este prezentată ca fiind "o măreaţă misiune 
naţională" deoarece "în cei optsprezece ani de când funcţionează a educat deja mai multe 
fetHc româncc care ulterior au devenit nişte destoinice femei sccuicncc" . Deoarece activitatea 

www.cimec.ro / www.mncr.ro



DESPRE SITUAŢIA îNVĂŢ ĂMÂNTULUI ROMÂNESC ÎN COMITATUL TREI SCAUNE . . .  207 

institutului este centrată pe "primirea orfanilor de naţionalitate română şi maghiarizarea lor" 
se solicită în final societăţi i E.M.K.E. o bursă de 3000 de forinţi. Scopul acestei stipedii ar 
urma să fie "educarea şi maghiarizarea orfanilor proveniţi de la câte doi părinţi români". 

Deznaţionalizarea prin şcoală a românilor din zonele marginaşe ale comitatului a 
fost un proces continuu la sfârşitul secolului trecut iar metodele folosite vor duce Ia restrân
gerea treptată a invăţământului românesc. În faţa constângerilor legislative impuse multe 
şcoli confesionale îşi vor înceta activitatea. În Treiscaune, faţă de anul şcolar 1 883/1 884 cînd 

- existau 34 de şcoli populare româneşti, numărul lor a sc!izut laiS  în 1 896, pentru ca în 1 9 1 3  

s!i mai supravieţuiască doar 9 1 6. Avertizând asupra pericolului ce-l reprezintă aceastâ s ituaţie 
pentru plistrarea fiinţei naţionale in zonă "Gazeta Transilvaniei" scria: "Viitorul tuturor şco
li lor româneşti din Treiscaune este periclitat in gradul suprem. Şi dacă nu se vor lua din timp 
măsurile necesare atunci într-un deceniu se vor nimici şcolile confesionale româneşti din 
Treiscaune. Ba comunele mărginaşe vor ajunge chiar în urma comunelor româneşti din 
secuime, unde numele familiilor mai arată că au fost cândva româneşti" l 7 .  Metodele brutale 
folosite de autorităţi precum şi l ipsa şcolilor vor fi cauza asimilării treptate a românului 
baştinaş ca urmare a pierderii graiului străbun. 

NOTE 

1 .  Vezi N. Cordoş,G. Neamţu, Politica guvernelor maghiare de deznationalizare a românilor din 
Transilvania în perioada 1867-1918, în "Apulum", nr.27-30, 1 990- 1 993, p. 457-492. 
2. Ion 1 .  Russu, Românii şi secuii, 1 990, p. 1 25 . 
3 .  Ion Russu Şirianul, Românii din statul ungar, 1 904, passim. 
4. Românii din Treiscaune, în "Gazeta Transilvaniei", nr. 9, 5 mai 1 893, p. l .  
5 .  Si lvestru Moldovan, Ţara noastră. Descrierea părţilor Ardealului de la Mureş spre miaziizi şi valea 
Mureşului, 1 894, p. 262 . 
6. "În comunele aşezate sub munţi, peste tot sunt şcoli româneşti corespunzătoare legilor. Ba in comune 
cum sunt Covasna, Întorsătura Buzăului, Breţcu şi Poiana Sărată avem şcoli cu câtă două sau trei pu
teri didactice foarte bune.",Gaz. Trans. ,  nr.98. 5 mai 1 893, p. 2. 
7. Arhivele Statului Cluj-Napoca, Documente privind mişcarea naţională a românilor din Transilvania, 
voi. 1( 1 88 1 - 1 89 1 ), manuscris, dac. nr. 1 1 0. 
8. Silvestru Moldovan, op. cit., p. 263 . 
9. "Sub presiunea vitregiilor timpului însă s-au pierdut şcolile chiar in comune mari şi puternice cum 
Arpătac, Vâlcele, Sângeorgiu, Ariuşd, Ozun, Aita Mare, Budila, astfel încât şcoală românească în cen
trul comitatului Treiscaune numai la Dobol ii inferior mai este care aşezată în mijlocul comunelor pe 
unde s-au nimicit şcolile este expusă persecuţi ilor până la extrem şi mare mirare dacă nu se va nimici 
şi aceasta neavând material cu ce să-şi asigure existenţa ei în contra loviturilor primite in fiecare zi.", 
Gaz. Trans. ,  nr. 98, 5 mai 1 893, p. 2. 
1 0. Vezi Oprirea zidirii unei biserici româneşti În comitatul Treiscaune, în Gazeta 7'ransilvaniei, nr. 
260, 24 nov. 1 893. 
1 1 . Gaz. Trans. ,  nr. 264, 10 dec. 1 893, p. l .  
12. E. Brote, Un memoriu politic. Cestiunea română în Transilvania şi Ungaria, 1 885, p. 22 1 . 
l 3 .  Arhivele Statului Cluj-Napoca, Documente privind mişcare naţională a românilor din Transilvania, 
voi. 1 ( 1 88 1- 1 8 9 1  ), manuscris, doc. nr. 1 4 1 .  
1 4 .  Ion N .  Tuţuianu, Din mijloacele folosite de Ungaria pentru deznaţionalizare, 1 937, p .  36. 
1 5 .  Vezi art. E. M.K.E în/892, in Gazeta Transilvaniei, nr. 1 06, 1 5  mai 1 893, p. l .  
1 6. Ioan Lăcătuşu, Identitate şi cultură la românii din secuime, 1995,p . 1 36. 
1 7. Gaz. Tran.� . •  nr. 99, 6 mai 1 893, p. 2. 
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ABOUT THE ROMANIAN EDUCATIONAL SYSTEM IN "TREI SCAUNE" COUNTY 

AT THE END OF THE XIXth CENTURY 
(Summary) 

The study presents a few aspects conceming the situation of the Romanian confes
sional schools of "Trei Scaune" County, where as a result of the school \egislation they are 
threatened with their being replaced by the state schools in Hungarian. The school is trans
formed by the ruter in a key factor for the disnationalisation of the Romani an chi ldren, espe
cially of the orphans and this process is presented by The Pedagogica! Institute of Orphans 
from Târgu Secuiesc as "being a great national mission". The lack of the Romanian schools 
in this area and the brutal methods used by the authorities ha ve constitued the cause of the 
gradual "Magyarization" of the Romanians, as a ·. esult of the loss of the ancestors language. 
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ACTIVITATEA EPISCOPULU1 DR. MIRON CRISTEA 
ÎNTRE 1 9 1 0- 1 9 1 8  PENTRU APĂRAREA FIINŢEI NAŢIONALE 

ŞI F ĂURIREA ROMÂNIEI MARI 

Constantin Brătescu 

Personalitate marcantă a vieţii culturale în politice româneşti din prima jumătate a 
secolului nostru, dr. Elie Miron Cristea a fost episcop al Caransebeşului între 1 9 1 0- 1 920. 
Urma în scaunul de vlMică după doi mari stâlpi ai bisericii strămoşeşti: Ioan Popasu ( 1 865-
1 889) şi Nicolae Popea ( 1 889- 1 908). Şi tocmai activitatea rodnică desfăşurată de înaintaşi i  
săi în plan bisericesc şi şcolar I-au îndemnat să-şi amplifice eforturile pentru apărarea şi con
solidarea şcolilor confesionale, pentru intensificarea acţiunilor culturale în satele şi oraşele 
eparhiei în care păstorea. A fost instalat ca episcop într-un moment greu pentru învăţământul 
românesc din Transilvania şi Banat care suporta efectul legilor apponyiene, cu întregul corte
giu de măsuri antiromâneşti. O asemenea politică îl determina la masuri energice în plan 
şcolar. Într-o circulară a sa din 1 O mai 1 9 1  O se adresa astfel protopresbiterilor şi preoţilor: 
"Din partea-mi vă Îndemn şi vă sfătuiesc să grijiţi de şcoala noastră confesională ca de lumi
na ochilor din cap şi să faceţi tot ce puteţi pentru susţinerea ei . . .  " 1 .  

Lucrările sinoanelor eparhiale, au constituit prilej de analiză ş i  prielnice momente 
pentru a stabil i  noi strategii pentru apărarea şcolilor confesionale. În această luptă cu o 
politică diabolică de deznaţionalizare a fost sprijinit de asesorul şcolar Ştefan Jianu, unul din
tre cei mai iubiţi intelectuali caransebeşeni ai generaţiei tinere din preajma lui 1 9 1 8 .  

Mişcarea culturală a românilor din eparhia Caransebeşului va cunoaşte un moment 
de revigorare în ani i  1 9 1 0- 1 9 14.  S-au refăcut şi au activat mai ales în lumea satului bănăţean 
despărţămintele ASTREI, s-au intensificat legăturile între societăţile culturale bănăţene şi 
cele mai valoroase societăţi culturale din Regatul României. Miron Cristea a încurajat mani
festâri le teatrale româneşti şi a fost principalul organizator al adunării generale a Societăţii 
pentru Fond de Teatru Român la Caransebeş în noiembrie 1 9 1 3 .  Ca un strateg luminat a adus 
la Caransebeş tot ceea ce avea mai bun cultura şi simţirea ronânească de la vest de Carpaţi în 
acel moment, alăturându-i acestui eveniment cultural alte douâ la fel de importante: adunarea 
generală anuală a Reuniunii învâţătorilor români de la şcolile confesionale ortodoxe din 
dieceza Caransebeşului, cea mai veche şi prestigioasa asociaţie învăţ!itorească a românilor, 
creată în 1 869, şi spectacolele de teatru susţinute de trupa lui Victor Antonescu din Bucureşti 
cu piesele lui l.L.Caragiale: "O noapte furtunoasă'' şi "Năpasta", pentru prima dată prezen
tate publicului bănăţean. 

Cu acel prilej episcopul Miron Cristea a subliniat că numai prin cultură poporul 
român se va putea ridica din "starea umilitoare în care l-a confundat vitregia vremii şi să facă 
din poporul român un instrument care să prefacă pustiul in câmpii roditoare, iar câmpiile în 
adevărate paradise pamânteştt"2. 

Izbucnirea războiului din vara anului 1 9 1 4, îl pune pe episcopul Miron Cristea 
într-una din cele mai delicate situaţii .  Numeroşi preoţi şi învăţători de pe întinsul eparhiei sale 
sunt arestaţi şi internaţi în lagărele din Ungaria, unii fi ind acuzaţi de spionaj, alţii pentru 
activitatea lor anterioară în plan naţional şi cultural. Împreună cu consistoriul diecezan a flicut 
demersuri pentru eliberarea fie şi a unora dintre aceştia, căci satele româneşti rămăseseră şi 
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fltră preoţi şi fltră învăţători. Permanent neîmpăcat cu legile şcolare ale contelui Apponyi va 
face pe tot parcursul anului 1 9 1 4  neîncetete demersuri pe lângă Curtea da la Viena pen: ru 
anularea unor prevederi ale acestor legiuiri care ameninţau existenţa învăţământului rorr â
nesc din provinciile asuprite. Se afla în grupul constituit din dr. Valeriu Branişte, Iuliu Ho�su 
şi Victor Mihaly, care au reuşit să determine modificarea statutului şcolilor confesionale şi să 
le menţină sub scutul bisericii. În acest sens prezidiu! Reuniunii învăţătorilor caransebeşt ni 
îi mulţumesc lui Miron Cristea la 5 noiembrie 19 143 .  

După intrarea României în război de partea Antantei, în zona de graniţă cu Român ia, 
deci şi în cea mai mare parte a eparhiei Caransebeşului, s-au luat măsuri drastice împotri va 
instituţi ilor româneşti. Guvernul maghiar a instituit o "zonă culturală" de protec :ie 
antiromânească Episcopul Miron Cristea şi-a văzut ameninţate principalele instituţii je 
învăţământ: institutul pedagogic şi şcolile confesionale. La 31 16  august 1 9 1 7  el se va adr( sa 
consistoriului mitropolitan, condus din păcate de Vasile Mangra, şi va lua atitudine faţă ie 
măsurile preconizate de acelaşi Albert Apponyi, care atacase vehement instituţiile peda� o
gice diecezane şi le ameninţase cu statificarea. Contele Apponyi urmărea în continuare dir, li
nuarea numărului de ore predate în limba română, mărind pe cel in limba maghiară, ai oi  
intenţiona ca la cele mai importante obiecte de învăţământ guvernul să mărească profes01 i i .  
Miron Cristea avea şi alte păreri pe care le-a expus în memoriul său: " . . .  Nu-i nici o trebui1 ţă 
de restrângerea limbei de propunere româneşti. Din contra, toţi au trebuinţă în măsură m 1lt 
mai mare de instrucţie în limba română, pe care n-au mai învăţat-o şi deci n-o posed în 

gradul în care se cere pentru un învăţător de la o şcoală confesională româneascif•4. Alu, .ia 
privitoare la necunoşterea limbii române se referă la elevii proveniţi din fosta graniţă miliu ră 
bănăţeană, unde după 1 872 toate şcolile naţionale române au fost transformate în şcoli comu
nale şi de stat, cu 1 imba de predare maghiară. 

În acela!ji memoriu Miron Cristea sublinia: "Cultura naţională este un drept, pe ce. re 
mai ales astăzi îl recunoaşte lumea pentru fiecare popor. Deci, când toată lumea tinde a 
asigura drepturile fiecărui popor la limba şi cultura sa naţională, ar fi un lucru nedemn pul
Iru un popor de 4 milioane ca să admită astăzi restrîngerea dreptului de cultivare în limba w 

naţională"s .  
Î n  faţa ofensivei crescânde a autorităţilor d e  stat maghiare d e  a impune control ul 

asupra învăţământului confesional, Miron Cristea împreună cu episcopul Aradului, Ioan I .  
Papp vor protesta contra impunerii unor comisari şcolari premanenţi pe lângă instituţiile � e
dagogice diecezane. La Caransebeş fusese numit în această funcţie Antal Kalkbrener- dire c
torul gimnaziului de stat din localitate, măsura fiind înţeleasă ca umilitoare, având şi scoţul 
de "a vătăma autoritatea profesorilor, a directorului şi deci este contrazicere cu cerinţE le 
educative şi pedagogice"6. 

În vara anului 1 9 1 8, la conducerea Ministemlui de Culte şi Instrucţiune Publică d in 
Budapesta este instalat ministrul Zichy, care a continuat politica antiromânească a an1e
cesorului său. Guvernul era hotărât ca în "zoria culturală" creată special, şcolile confesiona e, 
în totalitatea lor, să fie statificate şi reorganizate. Pentru realizarea obiectivului s-a creat o 
comisie în frunte cu baronul Petrichevich-Horvath Emil, prefectul comitatului Târnava Mru e, 
numit comisar guvernamental cu sediul la Sibiu7. Miron Cristea şi consitorul diecezan de la 
Caransebeş a fltcut însă cunoscut la 13 iunie 1 9 1 8  că vor susţine în continuare toate şcolile şi 
refuză orice fel de discuţie cu autorităţile "pentru cedarea vreunei şcofr8. La refuzul ca1 e
goric al autoritatilor bisericeşti caransebeşene, sunt chemaţi la Budapesta toţi arhien:ii 
ortodocşi români, dar cei doi episcopi de Caransebeş şi Arad au făcut cunoscut că problena 
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şco-lilor aparţine Sinodului arhidiecezan şi Congresului naţional bisericesc9. 
Din cele relatate se poate constata cil episcopul Miron Cristea, cel puţin în anii 1 9 1 7-

1 9 1 8, dilduse dovadă de nesupunere faţă de autorităţile de stat. Este perioada în care începe 
sil fie tot mai şicanat şi urmărit de autorităţi. Pastorala sa de Crăciun din 1 9 1 7  a dat naştere 
unei anchete din partea autorităţiloriO. Atitudinea sa devine tot mai radicali! în relaţiile cu 
autoritilţile de stat. Unul dintre admiratorii sll.i caransebeşeni a relatat că în cursul anului 
1 9 1 8, aflându-se în localul şcolii confesionale din localitate, a declarat "că pământul locuit 
de români e glie românească şi că poporul aşteaptă să i se acorde drepturi în proporţie cu 
sacrificiile de sânge vărsat pe câmpul de luptă" l i .  Este anul în care după moartea lui Vasile 
Mangra, speranţele ortodocşilor români se îndreptau spre episcopul caransebeşan atât în plan 
bisericesc cât şi politic. Omul politic român Caius Brediceanu, într-o scrisoare a sa din 1 5  
octombrie 1 9 1 8, îl îndemna astfel pe Miron Cristea: "Arată că eşti al nostru din generaţia 
tinerilor, de la care aşteaptă neamul românesc fapte. Fapte mari, cari reclamă caracter şi 
suflet mare. 

Alungă lichelele cari ţi-au amărât viaţa vlădicească şi n-ai nici o frică, cauza e a 
noastră, învinge cinstea şi dreptatea ( . .)" 12. 

Destrămarea monarhiei austro-ungare era aproape, iar Banatul a fost una dintre 
primele regiuni în care s-a simţit procesul de dezagregarel 3 .  Contribuise din plin la accele
rarea lui şi Biserica strămoşească, prin faptele şi acţiunile lui Miron Cristea. 

La c·aransebeş ca şi în alte părţi ale Banatului şi Transilvaniei s-au constituit con
silii naţionale române şi gărzi naţionale. În urma unei mari manifestaţii naţionale desmşurată 
la 7 noiembrie 1 9 1 8  se aduc omagii marelui episcop caransebeşan care a luat cuvântul şi a 
�cut un aspru rechizitoriu al asupririi multiseculare a poporului român din această provincie, 
vorbind şi despre jertfele sale incomensurabile pentru statul bicefal. Rechizitoriul său s-a 
extins şi la anii de război arătând: "Chiar şi jertfele enorme ce le-a adus poporul român in 
cursul acestui război pentru <<tron şi patrie> > ni le-au răsplătit cu temniţe, cu răpirea ile
gală a şcoalelor primare din Ardeal, cu oprirea de a ne mai cumpăra un petec de pământ; 
iară tronul - ca suprem comandant al armatei - ni-a poruncit nu numai să luptăm împotriva 
vestitorilor libertăţii popoarelor, ci ne-au silit ca să comitem barbaria de a puşca şi în fraţii 
noştri de sânge" l4. În acelaşi moment solemn Miron Cristea enunţa principalul deziderat al 
românilor de dincoace de Carpaţi: "Noi - românii - vrem să ne conducem Înşine şi să fim 
stăpâni pre noi şi pe toate ale noastre, prin recunoaşterea naţiunii maghiare care trebuia să 
se conducă doar pe sine. (. . .) Naţiunea romdnă îşi va croi însăşi soarta şi viitorul său cu aju
torul fraţilor români de pretutindenea şi cu ajutorul factorilor mondiali şi internaţionali cari 
ni sunt binevoitori ( . .). 

Poruncu Consiliului central sau a Marelui sfat naţional român trebuie să fie sfântă 
tuturor, şi atunci cu ajutorul lui Dumnezeu în curând vom ajunge acea mare zi cu soare, acea 
mare sărbătoare, în care cu toţii vom înălţa rugăciuni fierbinţi de mulţămită către Cel de Sus, 
care ocârmuieşte lumea şi popoarele ei; apoi cu lacrimi de bucurie vom încinge hora mare -
mare a unirii tuturor românilor din hotare în hotare . . . "1 5. 

Acţiun ile lui Miron Cristea din perioada octombrie-noiembrie 1 9 1 8  dovedesc 
ruperea oricărui fel de legături cu autorităţile statului maghiar. El este autorul vestitei circu
lare 6 1 50 din 26 octombrie 1 9 1 8  cu privire Ia recunoaşterea Consiliului Naţional Român 
Central din Arad, modificând ecteniile şi pomenirile care trebuiau spuse de preoţi in biserici.  

Din textul acestora se recunoaşte doar noua autoritate politicll. a români lor. 
Circulara de mai sus a fost preluată şi de consistoriul arădean ş i  publicata în gazeta 
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Românul cu un text însoţitor care are următorul cuprins: "Prea sfinţ_itul părinte al 
Caransebeşu/ui, dr. E. Miron Cristea a trimis clerului său următoarea circulară, in care zvc ic
neşte duhul zilelor mari de azi. Cetiţi, fraţi români, cu sfinţenie acest document istoric al )i
sericii noastre ortodoxe de aici, care ne-a păstrat neatins sufletul feciorelnic prin urgii de 
veacuri. Prea sfinţite, ne închinăm" 1 6. 

Alături de mulţi alţi reprezentanţi ai bisericii române, Miron Cristea s-a aflat la 1 decen
brie 1 91 8  la Alba Iulia, iar în zilele următoare marelui eveniment s-a aflat deja la Bucureşti pentr 1 a 
prezenta regelui Ferdinand 1 şi guvernului României istorice le hotărâri ale Adunării de la Alba lu ia. 

Întreaga sa activitate, desfăşurată la Caransebeş între ani i  1 9 1 0- 1 920, s · circumsc ie 
luptei duse de poporul român pentru desăvârşi rea unităţii statale, în care Biserica şi repreZ( n
tanţii săi ocupă un loc primordial . 

NOTE 

1 .  Nicolae Cornean, Lupta împotriva legii şcolare a lui Albert Apponyi în " Un luptătăor bănăţe! •n: 
Ştefan Jianu", Caransebeş, 1 9 1  O, p. 20. 
2. Foia diecezană, (Caransebeş), XXVIII, nr. 45, din 1 0/23 nov. 1 9 1 3, p. 1 .  

3 .  Episcopia ort. rom. a Caransebeşului, fond Caransebeş, doc. 7282/ 1 9 14. 
4 . 1 .  D. Suciu, Radu Constantinescu, Documente privitoare la istoria Mitropoliei Banatului, Timişoa ra, 

1 980, p. 99 1 -992. 
5. Ibidem. 
6. fdem, p. 995-996. 
7. ldem, p. 998. 
8. ldem, p. 999. 
9. Foaie diecezană, XXXIII, nr. 32 din 511 8 august 1 9 1 8, p.2 .. 
1 0. Antonie Plămădeală, Pagini dintr-o arhivă inedită, p. 55 .  
I l .  Ioan David, Amintiri fugare din toamna anului 1 918, în " Un luptător bănăţean: Ştefan Jian 1'', 
Caransebeş, 1 935, p. 38-39. 
1 2 .  Antonie Plămâdeală, Op. cit., p. 39. 
1 3 . "Desăvârşirea unificării statului naţional român", Bucureşti, 1 968, p. 236-237. 
1 4. "Lumina" (Caransebeş), an 1, nr. 43, din 1 /1 4  noiembrie 1 9 1 8, p. 1 .  
1 5 . Ibidem. 
1 6. Foaie diecezană, XXXIII. 42, din 28 octombrie / 1 0 nov. 1 9 1 8, p .  2-3. 

THE ACTIVITY OF BISHOP MIRON CRISTEA, AN MD, 
BETWEEN 1 9 1 0- 1 9 1 8  FOR THE DEFENCE OF THE NArJONAL BEING AND 

THE MAKlNG OF GREAT ROMANIA 
(Summary) 

Dr. Elie Miron Cristea was a Bishop of Caransebeş betwecn 1 9 1 0- 1 920. Like his forefathm, 
B ishops Ioan Popasu ( 1 865-1889) and Nicolae PCipea ( 1 889- 1 908), Dr. Miron Cristea paid a special attent:on 
to thc defencc and the conserv ing of the Romanian educational confessional schools, at a time when he 
destructive effect of the school laws passed by count Apponyi was deeply fell. 

Hc was the catalyser of the cultural movement from Caransebeş. Du ring the first world war, Mi1 on 
Cristea· s activity went to severa( directions: the dcfence and libcration of the priest� and of the teacht rs, 
secluded or scnl to camps for their politica! national behaviour: the keeping of the authonomy ofthe two et u
cational confessional insti tutes. teh theological and the pedagogica! oncs from Caranscbcş, the putting off of 
the school laws imposcd by count Apponyi and above ali, the channelling of ali the energies ofthe Romani: .ns 
from Banat, towards the achieving ofthe ideal ofthe state unity. The entire revolutionary movement from he 
South Banat, preceding the historical event of December 1 st 1 9 1 8, is connected with the name and the r lle 
played by the Orthodox Bishop Miron Cristea of Caransebeş. 
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VALOAREA DOCUMENTAR-ISTORICĂ A FONDULUI ARHIVISTIC 
"MIRON CRISTEA" 

Ioana Burlacu, Cristina Dinu 

Mârturi ile privitoare la activitatea extrem de bogată a lui Miron Cristea, precum 
despre complicatul context socio-et:no-politic al timpului său sunt de-a dreptul impresionant 
de numeroase - de la aparent insignifiante tliieturi din ziare şi publicaţii întregi, însemnări 
creionate în fugă şi note, la scrisori , fotografii, manuscrise, circulare, raJ:ioartc, proiecte de 
legi şi sfârşind cu Constituţia din . )938 . "  

S-a născut la  data de 1 8  iulie 1 868 în Topli{a Românâ, într-o familie de ţărani, pri
mind numele de Elie. Cu cel de Miron a fost investit la 34 de ani, când s-a călugărit, în 1 902. 

A urmat şcoala primară în Topliţa, liceul săsesc din Bistriţa, l iceul românesc din Năs!iud. 
Aici, în clasa a VIII-a, în anul şcolar 1 886- 1 887, a fost preşedinte al Societ!l.ţi i de Lectură 
Virtus Romana Rediviva. Încă în aceast!i perioadă se ocup!i cu studiul l iteraturii şi publică 
încercări l iterare în revista Familia. În toamna lui 1 887, se înscrie la Seminarul Teologic al 
Mitropoliei din Sibiu, unde, în ultimul an de studii, ajunge preşedinte al Societăţii Culturale 
Andrei Şaguna. Cariera publică şi-o începe ca învăţător la Orăştie, în anul 1 89 1 .  Este trimis 
apoi în anul următor, de mitropolitul Sibiului, Miron Românul, să studieze literele şi filozofia 
la Universitatea din Budapesta. În acest interval, ia parte activă la toate manifestaţiile stu
denţeşti, colaborând, totodată, la publicaţiile Tribuna, Dreptatea, Telegraful, Gazeta 
Transilvaniei. O atitudine naţională deosebit de dârză a avut în ceea ce priveşte procesul 
Memorandumului, în 1 894. La 1 8  mai 1 895, la Universitatea din capitala ungară, este 
declarat doctor în filozofie şi filologie modernă. 

Fără a greşi, bineînţeles, de Ia un moment dat, avem de-a face cu un cadru indis
cutabil mult mai larg, am putea spune că Miron Cristea este comparabil cu cel care se odih
neşte în veac la Răşinarii S ibiului, mitropolitul Transilvaniei, Andrei Şaguna. 

Până în 1 9 1 8, anul Marii Uniri de la Alba Iulia, Miron Cristea intră în centrul 
atenţiei ca luptil.tor neostenit şi temerar pentru drepturile românilor de pe pământul transilvan, 
pentru propăşirea lor culturală şi spirituală. Ascensiunea sa in ierarhia bisericească şi in viaţa 
politică a ţării atinge vârful piramidei. Episcop de Caransebeş . . .  Mitropolit Primat. . .  Patriarh, 
primul patriarh al Bisricii Ortodoxe Române . . .  membru în Consi l iul de Regenţă (ales în 
1 927) . . . în 1 93 8, prim ministru . . .  

Se  ridici\ dintre pământeni, să  intre în eternitate, în ziua de 6 martie 1 939, la 
Cannes l . . .  

Miron Cristea a scris "Istoricul Catedralei Grcco-Onodoxe Române din Sibiu", 
"Iconografia şi Întocmirile din Biserica Răsăriteană". O carte - colecţie de proverbe etc. 

Fondul "Miron Cristea", tezaurizat în Arhivele Naţionale din Bucureşti, este 
măsurat la aproape 2 metri liniari, însumând 50 de unităţi arhivistice - în limbile română, 
franceză, engleză, germană, polonâ, rusă, cehă, sârbă, greacâ. În acest fond se află şi teza de 
doctorat a lui Miron Cristea, intitulată "Viaţa şi opera lui Mihai Eminescu", o lucrare perti
nentă pentru timpul în care a fost elaborat!\. În treacăt, merită reţinut faptul că oamenii care 
au stat cândva în fruntea ţării s-au aplecat cu acribie şi devotament asupra cărţii de aur a cla
sicilor noştri. Fondul Miron Cristea include, de asemenea, interesante documente statistice 
având ca obiect etniile din Transilvania, o însemnare autografă cu membrii ai Partidului 

www.cimec.ro / www.mncr.ro



2 1 4  IOANA BURLACU, CRISTINA DINU 

Naţional Român, circulare către preoţi şi învăţători în legătură cu ordinul ministrului maghiar 
al Cultelor şi Instrucţiunii cu privire la limba de predare în şcolile nemaghiare, episcopul de 
Caransebeş, exprimându-şi cu acest prilej convingerea că românii  transilvăneni nu şi-au pier
dut credinţa din strămoşi. Merită să fie, totodată, menţionată circulara din 1 9 1 4, potrivit 
căreia băieţii ce au absolvit 6 clase primare, cu examen, au drept de vot la alegerea deputaţilor 
în dietă. Atrage luarea aminte şi circulara ce anunţă :.11stituirea unei "dări culturale" din partea 
tuturor intelectualilor români din Transi lvania. 

Momentul Marii Uniri de la 1 decembrie 1 9 1 8  este prins în numeroase fotografii cu 
Adunarea Naţională de la Alba Iulia şi cu delegaţia care i-a predat regelui Ferdinand 1 al 
României Hotărîrea acelei istorice Adunări . . .  

O serie mare d e  documente s e  referă la: structura organizatorică a Biserici i  Ortodoxe 
Române, donări de carte, înfiinţarea Muzeului Mitropoliei, lucrările Sfântului Sinod, relaţiile 
patriarhului Miron Cristea cu înalţi prelaţi ortodocşi str!iini şi altor religii, congrese bi
sericeşti, Concordatul cu Vaticanul.. .  Apoi, pastorale, cuvântări, conferinţe, multă corespon
denţă, îndemnuri către lucrătorii de pe ogoare, articole apărute în presă, însemnări, acte emise 
după Unirea din 1 9 1 8  în legătură cu predarea religiei în şcoli, Imnul Patriarhal şi Imnul la 
încoronarea regelui Ferdinand şi a reginei Maria. A lte documente privesc fondarea 
Academiei de Muzică Religioasă, reforma învăţământului teologic, programa învăţământului 
teologic . . .  

Este dificil a cuprinde un asemenea fond într-o înşiruire de genul celei pe care am 
parcurs-o. Greutatea nu o dau atât titlurile, ci substanţa documentelor. Ar fi destul să reţinem 
sensul sentinţei :  "Non scholae sed vitae discimus". Adică, nu se învaţă pentru şcoală, ci pen
tru viaţă, nu de dragul notei pe care o dă dascălul, ci pentru folosinţa cunoştinţelor dobândite, 
întru binele personal şi al obştei, al neamului2. lată, prin urmare, de ce suntem obligaţi, pur 
şi simplu, a recurge şi la conţinutul crud neiertător - pentru a reflecta şi mai bine concepţia 
cărturarului scânteietor, omului politic reMarcabil, care a fost patriarhul Miron Cristea. 

Aşa, de pildă, Miron Cri stea, ca şi manie mitropolit Andrei Şaguna, este profund 
îngrijorat de situaţia românilor din ţinuturile cm.siderate secuie?ti, români care, de secole, 
trăiesc marea dramă, tragedia deznaţionalizării si lite, a trecerii lor cu forţa la confesiunea 
catolică. Numeroase documente păstrate în arhiva primu lui pa1 riarh al B isericii Ortodoxe 
Române conţin informaţii tulburătoare despre acest proces inten sificat în ultimele 2 secole. 
Aflăm astfel că pe frontispiciul primăriei din comuna Vlăhiţa (nUJ nită sub regimul de dinainte 
de anul 1 9 1 8  Olahfalu) există o inscripţie în maghiară, în care se aminteşte că această comună 
a fost întemeiată în anul 1 200, iar ultimul ei judecător reges( a fost românul Gheorghe 
Ştefan3. O altă informaţie relevă că în toate satele româneşti secu zate, de la 1 700 încoace, au 
rămas bisericile românilor, în mare parte ruinate şi fără de erec incioşi, unele, catolicizate. 
Bisericile românilor din comunele Târgu Secuiesc, Turia, Micf: 1lău, Lueta, Dealu, Filea şi 
altele au suferit o tragică profanare, deoarece picturile lor vechi \U fost acoperite cu straturi 
de var, iar în locul lor, a sfintelor icoane româneşti, s-au aşezat .scene din vremea invaziei 
maghiare4. 

Într-o cuvântare rostită în anul 1 937, la aniversarea profesorului A. C. Cuza, I .P.S .  
Patriarh M iron Cristea arată, cu amărăciune, că în cele trei judeţe locuite de secui în 
Transilvania, mult peste jumătate din toţi locuitorii acestor judeţe sunt români maghiarizaţi -
mai cu seamă în timpul din urmă. Unii nu mai au nici o conştiinţă etnică, iar la alţii abia de 
mai licăreşte o firavă urma a apw1cncn\ci lor la aşa numita "religie românească"�.  Pentru a 
preîntâmpina şi contracara acest proces, Miron Cristea probellZ!l găsirea unor soluţii concrete, 

pe care le va etala într-un memoriu înaintat la 9 mai 1 934 preşedintelui guvernului român6. 
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Pledând, autorul porneşte de la ideea că în întreaga "Regiune Secuiască" nu-i bine a se face 
politică de partid, ci că trebuie desfăşurată o politică naţională, bine prec izată, pe care să o 
aprobe toate partidele româneşti şi s-o execute până când români i  pierduţi vor reveni la matca 
lor. În memoriu se propune un program de acţiune bine precizat, care să aibă în vedere situ
aţia religioasli, culturală, socială, economică şi pol itică din zonă. Pentru aceasta Miron 
Cristea soli cită ca la alcătuirea programului sa participe delegaţi din cele 3 judeţe, iar la înf"hp
tuirea lui să se angajeze toate instituţii le ţării. În acest scop se vor trimite preoţi misionari şi 
învliţători bine pregătiţi şi cu tragere de inimă pentru munca ce-i aşteaptă şi, de asemenea, vor 
fi numiţi numai funcţionari şi magistraţi bine probaţi şi cu o moralitate impecabilă. Se va 
intensifica acţiunea de clădire şi înfiinţare de grădiniţe de copii, şcoli ptimare, şcoli de 
economie casnică, şcoli de agricultură, de meserii, cu fm1e didactice conştiente de demnitatea 
şi menirea lor. Trupe de artişti şi coruri bune vor cerceta toate centrele mai mari secuizate, 
dând reprezentaţii artistice corespunzătoare, pentru redeşteptarea şi întărirea conştiinţei 
româneşti. Mai presus de toate, se sublinează în memoriu, trebuie folosit cel mai puternic 
mijloc de recâştigare a poporului maghiarizat: Biserica Ortodoxă. Va trebui să fie ridicate bi
serici ortodoxe, unde se vor putea aduna mulţi români pierduţi, dar reînviaţi în toată puter-.a 
statului, a bisericii şi a organelor lor, căci a lăsa în voia soartei această importantă chestiune 
de cel mai mare interes naţional ar fi o gravă greşeala.. 

Vasta cultură teologică, li lozofică, literară, istorică, economică, grefată pe o mare 
inteligenţă şi un talent deosebit, nu-l putea ţine de o parte de viaţa · .ulturală a patriei . Teatrul, de 
pildă, nelăsându-1 indiferent, conferinţa rostită la Blaj în 1 9 1 1 (� lrbătorile Astrei), cu privire la 
"rolul teatrului'' fiind, în acest sens, pl ină de invăţ!'iminte ce nu-şi vor pierde actualitatea. 

"Între aşezămintele de cultură ale unui popor, teatrul naţional tebuie să ocupe un loc 
de frunte, care, dacă teatrul e bine condus, poate să decidă o şcoală din cele mai importante 
pentru creşterea şi entuziasmarea maselor mari ale poporului, o şcoală care ne mobilizează ca 
oameni, o şcoală care evocă şi reprezintll faptele glorioase ale strămoşilor, înlllţându-ne vir
tuţile cetăţeneşti cu toate semnificaţiuni le iubirii de patrie şi de neam, o şcoalll care mai pre
sus de toate, contribuie la formarea caracterelor, fllrll de care nici un popor nu mai poate 

ajunge la creanga verde"7.  
În aceeaşi ordine de idei, dar în alt plan al strădanii lor sale de educator al poporului, 

readucem în memorie cuvintele rostite de Miron Cristea în anul 1 92 1 ,  la centenarul marelui 
bărbat Ion Brătianu. 

"Mormintele oamenilor mari trebuie sll fie o şcoală creatoare de energii pentru ge
neraţiile tinere ale neamului nostru. La aceste morminte îngenunchierea înseamnă înălţare, 
rugăciunea creştinească, înseamnll reculegere şi înseninare, iar adevărata recunoştinţă este ca 

o mireasmă care răcoreşte sufletele şi îndrumă spre ideal şi muncă"s . 
Chiar şi din aceste grăbite spicuiri se poate lesne înţelege ca. Miron Cristea a fost un 

mare luptător pentru adevăr şi dreptate, un strălucit pedagog al naţiuni i  române. El a încer
cat, şi în bună măsură a izbutit, să intervină şi în politică, drept depozitar al unei conştiinţe 
morale pilduitoare şi purtând nestinsă în inimii şi gând fladtra iubirii de patrie. 

Încheiem cu un sugestiv şi la zi răspuns dat de Miron Cristea politicienilor care 
aduceau oricărui guvern nenumărate imputări şi critici, adeseori nefondate: 

"Nu încape îndoială că cei care conduc ţări şi popoare, în cursul grelei munci ce o 
dezvoltă, pot să facă şi greşeli, chiar in împrejurări deplin normale, caci numai acela nu 
greşeşte in viaţa lui , care nu face n imic, dară a scoate vecinic la iveală numai greşelile şi încă 

a le mări în faţa marelui public este, nu o greşeală ci un mare păcat naţional şi social. Unde 
asemenea bârfitori şi răi patrioţi au găsit urechi deschise, s-au produs, pe lângă celelalte 
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necazuri, şi mai mari valuri de nemulţumiri care au sporit şi mai mult situaţia destul de difi
cilă, ba în unele ţări poporul, fhrâ prevedere de viitor, s-a dat la neorânduieli care au dus ţara 
dimpreună cu el însuşi la marginea prăpastiei"9. 

NOTE 

1 .  Arhivele Naţionale Bucureşti, Fond "Miron Cristea", dosar 40,f. 1 09 şi urmatoarele. 

2. lbtdem, dosar 8, f. 1 1 4. 
3. Ibidem, dosar 38, extra� din ziarul "Glas Românesc in regiunea seeuizată''. 
4. /bidem. 

5.  Ibidem, dosar 40, f. 1 94. 
6. Ibidem, dosar 38, f. 82-83. 
7. Ibidem, dosar 40, f. 200. 
8. Ibidem, f. 1 96. 
9. fbidem, dosar 1 0, f. 28. 

THE HISTORIC DOCUMENTARY VALUE OF 
"MIRON CRISTEA" ARCHIVES �UND 

(Surnmary) 

"Miron Cristea" Arehives Fund found in The National Arehives from Bucharest, meaning 50 
archives units - in Romanian, French, English, German, Polish, Russian, Cehoslovachian, Serb, Greek 
-contain testimony concern ing the very rich and ample activity of Miron Cristea ( 1 863-1 93 1 )  and about 
thc complicated soeio-ethno-political context of his time. 

Therc are very numerous doeuments eoneerning Miron Cristea · s aetivity as a continuous and 
audacious fighte for the Romanian's rights on the Transylvanian land, for their cultural and spiritual 
progress, as priest and Bishop of Caransebeş, Archbishop, First Patriarch of the Orthodox Church of 
Romania - a member in the Regeney Council and a prime minister in 1 939. 

The study ofthe documcnts point out to the fact that Miron Cristea was a great fighter for truth 
and justice, having an cxemplary moral consciousness and an admirab!e !o ve for his country. 
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O PERSONALITATE HARGHITEANĂ ÎN LUPTA PENTRU UNIRE -
OCTAVIAN C.  TASLAUAN 

Nicolae Bucur 

Momentul apariţiei Principatelor Unite este punctul care determina. ireversibil sta
tornicirea unui curent activ în favoarea Unirii - celei - Mari, de ambele pilrţi ale Carpaţilor. 
În 1 863,  Alexandru Ioan Cuza lanseaza. chiar un manifest "către fraţii rle dincolo de munţi", 
chemându-i la luptă comună pentru înfăptuirea visului secular al românilor de pretutindeni 
real izarea unui stat naţional unitar. Evenimentele petrecute între 1 863 şi 1 867 în Transilvania 
creaza. nâdejdi puternice în rândul românilor de aici, în sensul câştigârii definitive a drep
turilor legitime de egalitate cu "cele trei naţiuni" privilegiate şi a începerii procesului de 
apropiere cu românii din principate. În 1 864 însă Dieta de la Sibiu este înlocuită cu una clu
jeană, în care românii sunt în minoritate absolută, apoi se votează uniunea Transilvaniei cu 
Ungaria. Începe un temeinic proces de deznaţionalizare a români lor. Apare o lege electorală 
care prevede un cens enorm, ceea ce a făcut ca numai câteva infime procente dintre români 
sa aibă drept la vot - adică, în ultimă instanţă, de reprezentare în Parlamentul din Budapesta. 
A aparut o lege a învăţământului, care încătuşa practic şcoalr românească, reducând-o la 
câteva şcoli confesionale, absolut isuficiente pentru tineretul român, lipsind astfel întreaga 
naţionalitate de posibilitatea de a se instrui şi ridica prin cultură la nivelul de civi l izaţie al 
epocii.  Intelectualii români formaţi la şcoli maghiare sunt numiţi în alte părţi ale monarhiei, 
în Transilvania fiind numiţi funcţionari aduşi din alte provincii ale Ungariei. Instituţiile de 
credit româneşti nu primesc dreptul de a investi în industrie ci numai în agricultură, sector 
fără beneficii sensibile într-o epocă de relativ avânt industrial. Proletarizarea urbană în con
tinuă creştere numerică duce automat la deznaţionalizare. 

În aceste condiţii istorice se n!\ştea la Bilbor, sat din judeţul Harghita, la 1 februarie 
1 876, Octavian Tăslăuan. Din "Spovedaniile" sale aflăm că "Famil ia noastră e de origine din 
Moldova, de unde a trecut în Ardeal pe vremea fanarioţilor". Strămoşii, doi fraţi, preotul 
Toma şi un ţăran, din ţinutul Tazlăului, precum va consemna, "au luat toiagul pribegiei, alun
gaţi de cine ştie ce urgie şi au trecut munţii oprindu-se în Topliţa de pe Valea Mureşului"2 . 
Aici localnicii i-au numit TăzHtoani sau Tezlovani, deoarece proveneau de pe valea Tazlăului, 
întâmplându-se fenomenul, atât de bine cunoscut în lingvistică: numele de persoană (ca ş i  
numele de locuri) "pot fi date sau schimbate prin voinţa unui grup de oameni sau chiar a unui 
singur individ"3. Se cuvine aici precizarea că atât localitatea Tazlău, care este azi în judeţul 
Neamţ, precum şi apa Tazlău ce izvoreşte din munţii Tarcăului se ortografiau înainte cu s, 
deci Taslău, aşa cum reiese de altfel din vechile Mrţi topografice. "De aceea iscălim 
Tăslăuanu" . va preciza Octavian Tăslăuanu. 

Tatăl, preotul Ioan Tăslăuanu, 1-a îndemnat pe fiul său să caute în cru ,, ,,: · -:ehi din 
schitul de pe Tazlău mărturii  cu privire la arborele genealogie al familiei.  Tăslâuanu va nota 
mai târziu: "Deşi soarta m-a aruncat pe văile râurilor Tazlău, n-am ajuns să-mplinesc dorinţa 
tatii. Ştiu înca pe Tazlău e o veche biserică înălţată de Ştefan cel Mare pe la sfârşitul domniei 
sale"4. Referirile sale sunt desigur cele legate de mănăstirea construit!\ aici în 1 496-1497, de 
domnul moldovean; azi ea este monument istoric; uşa bisericii, datând din 1 596, constituie o 
capodoperă de sculptură decorativă. 
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Ca şi poetul Octavian Goga, O. Tăslăuanu, fiul al Bilborului, avea să vină pe lume 
tot pe "coloana vertebrală" a neamului . Satul său natal, aninat de crestele Carpaţilor, era unul 
din acele locuri care oferea imaginea deznădăjduită a trupului neamului despicat în două de 
stâlpii de frontieră ai anacronicului imperiu austro-ungar. În alcătuirea sa fizică şi sufletească 
se vor îngemăna strămoşii: cei de pe Valea Tazlăului Moldovei şi cei de pe Valea Topliţei 
transilvănene. "Linia vieţii sale, ca şi a lui Goga, a fost trasată astfel de un sever determinism 
geografic, care nu-i putea indica altă misiune decât cea a înlăturării stâlpilor străini - lupta 
pentru desăvârşirea unităţii naţionale"5. Determinismului geografic i s-au adăugat apoi per
ceptele educaţiei primite în familie şi indeosebi din partea tatălui, părintele Ioan. Acesta citea 
şi comenta toate publicaţiile care apăreau în Transilvania (Famil ia, Federaţiunea, 
Observatoriul etc.), în acest fel, Octavian cunoscând de mic toate frământăr:ile românimii 
împilate. Copilul a fost crescut în cântecele vitejeşti din războiul neatârnări i, cântate de tatăl 
său, cu aceiaşi virtuozitate, ca şi cântările altarului, care îi vorbea mereu de dorul şi de posi
bilitatea unirii tuturor românilor6. 

Urmează şcoala in satul natal apoi, la Gheorgheni, Braşov şi în "Mica Romă" a arde
lenilor, Blajul. Nefericitele dispoziţii ale administraţiei maghiare, procesul memorandiştilor, 
educaţia în spirit profund românesc primite la Braşov ş i  mai ales la Blaj, induc marcante sen
timente naţionale întregii sale generaţii . Clasa din care face parte îşi alege ca deviză pentru 
tabloul de srarşit de liceu expresia "Venin vom lua, în foc ne vom scălda, pentru idealul nos
tru naţional'', ceea ce face ca toţi să fie eliminaţi fără exam _n de bacalaureat. Abia în 1 895 i 
se permite să-I susţină la Năsăud. După episoade admin; Jtrative la cancelaria notarială din 
Bicaz şi institutele de învăţământ "Frateş" şi "Arnold" din Craiova, îşi satisface serviciul mi
litru· ca infanterist la Pola şi Triest. În 1 897, ca mai toţi tinerii de va-loare din Transilvania, 
trece munţii spre a veni la Bucureşti. Aici se înscrie la Facultatea de Litere şi Istorie şi ben
eficiază de îndrumarea unor profesori de mare prestigiu intelectual în viaţa întregii ţări : Titu 
Maiorescu, D imitrie Onciul, Ovid Densuşianu, Pompiliu Eliade, Grigore Tocilescu, C .  
Rădulescu-Motru, Simion Mehedinti ş i ,  mai ales, Nicolae Iorga, care provăduia studenţimi i  
"un naţionalism de muncă încordată". Ia  contact direct cu tot ce  are mai reprezentativ 
mişcarea ardelenilor de la Bucureşti: Ioan Slavici, Ilarie Chendi, Ioan Bianu şi mulţi alţi i .  
Participa la treburile redacţionale la revista presămănătoristâ "Floare Albastră". Urmăreşte cu 
toată atenţia mişcarea presămănătoristă iniţiată de Spiru Haret, această frământare idealistă a 
intelectualităţii româneşti care spera în ridicarea ţărănimii pe plan economic, social şi moral, 
precum şi viaţa organizaţiilor politice şi fi lantropice care incercau să atragă atenţia străinătăţii 
asupra soartei românilor din Transilvania şi Bucovina - în principal - şi să-i ajute, pe toate 
căile, pe aceştia să-şi conserve identitatea naţională: "Societatea Carpaţii", "Transilvania" şi  
in special "Liga Culturală" capătă astfel o cultură naţională solidă, o viziune corectă asupra 
situaţiei politice şi culturale a vremii, stabileşte contacte personale cu mari scriitori şi publi
cişti români şi se iniţiază în domeniul mijloacelor tehnice prin care intelectualitatea română 
luptă pentru realizarea unirii. În 1 902 i se propune şi acceptă postul de secretar al 
Consulatului român din Budapesta. Sosirea sa în capiatala Ungariei coincide cu o masivă înv
iorare a acţiunilor politice şi culturale ale românilor. Partidul Naţional Român iese din 
"pasivism"; studenţimea română din Budapesta editează o revistă intitulată Luceafăr�!; se 
înmulţesc "reuniunile" muzicale, l iter".-:-e, teatrale în diferite centre ale Transilvaniei. Intâl
nirea cu revista "Luceafărul" este pentru Tăslăuanr cel mai nimerit prilej de a-şi demonstra 
calităţile literare. Din "foaia unor studenţi timizi" e1 scoate in numai trei ani "revista cea mai 

citită şi mai prezentabilă din România" - <!'.:pă cum o caracterizează Sextil Puşcariu în volu
mul "Călăre pe două veacun". 
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Tăsl ăuanu nu merge câtuşi de puţin la întâmplare. În primul rând începe sli solicite 
colaborarea unor scriitori renumiţi din România în paralel cu creşterea unei "generaţi i  a 
Lucea�ului" despre care vorbesc din ce în ce mai des exegeţii unor scriitori ca Ion 
Agârbiceanu, Elena Farago, Octavian Goga etc., identifică regionalismele tără c irculaţie ale 
colaboratoriler săi transilvăneni, obligându-i apoi să folosească ortografia Academiei 
Române. Tăslăuanu încearcă şi reuşeşte să dea imaginea unităţii culturale a românilor de la 
acel moment, să intereseze puternic intelectualitatea şi, mai târziu, ţăr!\n imea "de pe ambii 
versanţi ai Carpaţilor", să impună imaginea unei viitoare Românii deja unită sufleteşte. 
Pentru cunoaşterea literaturii de dincolo de munţi în Transilvania, el publică texte inedite ale 
lui Nicolae Iorga, Mihail Sadoveanu, Duiliu Zarnftrescu, George Coşbuc, 1. A l .  Basarabescu, 
Emil Gârleanu, C. Sandu-Aldea, Cincinat Pavelescu, Gh. Bogdan-Duică şi acţioneazli pentru 
răspăndirea lucrărilor lui Octavian Goga, Sextil Puşcariu, Vasile Pârvan, Onisifor Ghibu -
încă studenţi în diferite centre universitare ale monarhiei. Alcătuieşte numere tematice închi
nate unor momente istorice precum: 400 de ani de la moartea lui Ştefan cel Mare; 40 de ani 
de domnie carlistă; aniversarea lui Andrei Şaguna sau a unor personalităţi care sintetizau în 
cel mai înalt grad trăsăturile spiritualităţii româneşti: Mihai Eminescu, Vasile Alexandri, Ion 
Creangă, George Coşbuc, Ion Luca Caragiale, Alexandru Vlahuţă sau ale pictorilor Nicolae 
Grigorescu şi Ştefan Luchian. Aproape toate aceste numere sunt redactate şi tipărite într-o 
continuă luptă cu cenzura, cu procurorii regimului, cu supraveghetorii Ministemlui de 
Externe maghiar. Publică de asemenea culegeri de folclor, selectL, tocmai pentru a sluji scop
ului său de subliniere a unităţii etno-folclorice şi lingvistice rorr .ineşti. Este imposibil de alcă
tuit în câteva pagini măcar un repertoriu tematic al "Lucea�rului" şi al scrierilor lui 
Tăslăuanu, astfel încât ne vom mărgini să-I cităm pe Vasile Avram, care, cu prilejul unei 
sesiuni de comunicări omagiale de�şurate în 1 976 la Topliţa, spunea: "Adunate la un loc, 
articolele semnate de el ar forma o enciclopedic de multe mii de pagini, în care cititorul ar 
regăsi toate problemele care au frământat opinia publică românească şi internaţională 
începând cu zorii veacului şi până în anii dezll\nţuirii celui de-al doilea război mondial: 
pol itica, economie, literatură şi artă, filozofia culturii, educaţie, strategie şi  �actică militară, 
istorie, şti inţă şi tehnică, sociologie etc. de prisos să mai adăugam cil întreaga activitate pu
blicistică şi-a subordonat-o aceluiaşi ideal pentru care a trăit şi luptat întreaga viaţă: 
propăşirea neamului românesc, recucerirea poziţiei care de drept i se cuvine în contextul 
popoarelor civil izate". 

"Luceafărul", care era revistă literar-artistică şi, mai târziu, ştiinţifică, include în 
paginile sale portretele tinerilor "activişti" ai Partidului Naţional Român, ceea ce il aduce în 
pragul suspendării.  Ia atitudine în favoarea ţăranilor răsculaţi în 1 907, polemizeaz!t cu 
Seml\nătorul şi Viata Românească, ceea ce îi atrage critici din parte unor mari scriitori, ca 
Iorga şi Ibrăileanu. Publică un articol de nuanţă cvasi-socialistă, cum este cel intitulat "Două 
culturi", ceea ce dovedeşte odată în plus caracterul său viu şi independent. Pentru a se vedea 
până unde merge angajamentul său romanesc ar ti suficient, cred, să evocăm un lucru mai 
puţin ştiut: ultimul număr din 1 9 14  al Lucea�ru lui, care bineînţeles nu mai ajunge în mâinile 
cititorilor, apare exact în ziua declanşlU'ii primului razboi mondial ş i  este încasat . . .  annatei 
române. Devenit din 1 906 secretar literar al "Asociaţiunii pentru literatură română şi cultura 
poporului român" - Astra, cu masivitatea sa organizatoric�\ insuflă oarecum îmbătrânitului 
organism o viaţă nouă. Editează ''biblioteci populare", care ating; în momentul dezlănţuirii 
primului război peste 1 mil ion exemplare. OrganizeazA şezători literar-artistice la care iau 
parte in comun oameni de litere, teatru şi muzică din România şi Transilvania, editează o 
noul!. serie a organului asociaţiei "Transilvania", disemineaza şi reorganizează pe principii 
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mult mai simple "despărţămintele" asociaţiei, organizează după modelele cele mai bune ale 
timpului Muzeul "Astrei" din Sibiu şi organizează o mulţime de mici m1 .zee locale, şezători 
săteşti, reuniuni etc. 

În primăvara anului 1 906, când la Bucureşti aveau loc marile manifestări patriotice 
organizate de Nicolae Iorga, revista Luceaflrul, prin condeiul lui Octavian Tăslăuanu, su
blinia: "Şi iarăşi va să vie ziua învierii naţionale, când toată obştea neamului nostru va serba 
izbândirea unui gând pribeag încă . . .  intruparea ideii mari . . .  Mulţi din multe părţi nu putem 
sl!. ne mărturisim credinţa, dar o purtăm cu sfinţenie în suflet. . .  şi vor veni .  .. vremuri când 
urmaşii o vor rosti şi fhră de nici o frică: <<A înviat neamul întreg şi credinţa în trăinicia 
lui>>"7• 

Mereu cu sufletul, graiul ş i  slova tipărită la viitorul limpede al acestui neam, cu paşii 
grăbiţi spre "ţinta finală: visul unităţii noastre", Tăslăuanu în 1 909, Ia aniversarea a 50 de ani 
de la Unirea Principatelor, considerată ca "prima unire", avea să afirme: "Un neam care a dat 
dovadă că e în stare să trăiască clipe de înălţare şi întinerire sufletească, cum a fost cea a 
primei Uniri, are dreptul să nădăjduiască într-un viitor mare, care ii va cere întrega lui putere 
de viatA pentru a putea fi o podoabă a omenirii şi a naturii ce 1-a creat"B. Şi pentru Tăslăuanu, 
ca şi pentru Bariţiu, Slav ici şi Iosif Vulcan, una din căile cele mai sigure pentru pregătirea 
Unirii era aşa cum arăta mai sus, literatura, cunoaşterea reciprocă a scriitorilor români şi de 
pe o parte şi de pe alta a Carpaţilor, colaborarea lor comună la revistele româneşti din orice 
parte a neamului, pătrunderea lor în sufletul românesc de r <etutindeni9. 

Mobilizat în primul rl!.zboi în armata habsburgicL, Tăsll!.uanu profită de primul prilej 
şi trece munţii la Bucureşti, unde împreună cu ceilalţi reprezentanţi ai transilvănenilor de 
toate vârstele şi formaţiile intelectuale, iniţează o imensă propagandă în favoarea ieşirii 
României din neutralitatea, şi  intrarea ei impotriva asupritorilor românilor din provinciile 
înstrăinate. Publică doua volume: "Trei luni pe un câmp de război - ziarul unui român ofiţer 
in armata austro-ungară ce a luat parte cu glotaşii români din Ardeal /a luptele din Galiţia" 
( 1 9 1 5), retipărit în franceză şi engleză şi "Hora obuze lor - scene şi icoane din război" -

culegere de reportaje şi nuvele, considerată de uni i  exegeţi întâia carte literară din lume inspi
rată de războiul mondial. Aici apare pentru prima dată motivul omului mânat să lupte contra 
conaţionalilor săi şi revolta tragică, motiv ce va rodi sub pana mai inspirată a lui Liviu 
Rebreanu în "Pădurea Spânzuraţilor". După intrarea ţării în război (la Iaşi militaează activ şi 
perseverent pentru înfiinţarea şi organizarea Corpului Voluntarilor Români), Tăslăuanu 
îndeplineşte funcţia de ofiţer cu informaţiile pentru zona Tazlău-Trotuş, ceea ce îl situează 
direct în mijlocul teatrului de operaţiuni care a adus o nemuritoare faimă armatei româneşti. 

La 1 decembrie 1 9 1 8, la A Iba Iulia, Marea Adunare a poporului român din 
Transilvania consfinţeşte definitiv actul istoric al Unirii Transilvaniei cu România. Ca o 
recunoaştere a meritelor sale, Tăslăuanu este numit membru al Marelui Sfat Naţional din 
Ardeal, organ ales de Adunarea de la Alba Iulia. La primele alegeri parlamentare (noiembrie 
1 9 1 8) este desemnat în parlament ca deputat de Tulgheş. Tot în acest an este ales şi 
vicepreşedinte al Societl!.ţii Scriitorilor Români. Între 1 3  şi 1 6  noiembrie 1 920 Tăslăuanu 
derine funcţia de ministru al Comerţului şi Industriei iar între 16 noiembrie şi 3 1 decembrie 
al aceluiaş an, pe cea de ministru al Lucrărilor Publice. Va demisiona din guvern la 1 ianua
rie 192 1  din pricina atacurilor furibunde ale presei liberale, fiind j ignit şi batjocorit de politi
cieni i  vremii, în interesele cărora lovise prin reformele care le iniţiase. 

Octavian C. T!lslăuanu nu va uita de prima sa "dragoste", cea pentru revista 
"Luceatlirul", pe care o reeditează, la Bucureşti începând cu 1 ianuarie 1 9 1 8  ca "revistă pen
tru. l iteraturi!. şi arti!.". La 1 martie 1 9 1 9  in fiint� Institutul de Arte Grafice "Luceafllrul", rea-
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lizându-se astfel o veche dorinţă a lui  Tăslăuanu. Concomitent, întemeiază la Cluj Tipografia 
şi !nstitutul de Arte Grafice "Ardealul". De la 1 ianuarie 1 920, "Luceafărul" va avea în 
redacţie, pe lângă Octavian C. Tăslăuanu, şi doi secretari de redacţie :  Al. Busuioceanu şi 
Nichifor Crainic, ultimul fiind înlocuit peste puţin timp cu Gala Galaction. Datorită faptului 
că directorul revistei este antrenat tot mai mult în treburile politice, nemaivând timp efectiv 
pentru Luceatărul, această publicaţie îşi va încheia definitiv existenţa la 1 mai 1 920. 

"Cu Octavian Tăsl!luanu se stinge (la 22 octombrie 1 942 n.n.) unul dintre fruntaşi i  
reprezentativi ai  generaţiei ardelene care a preglitit ş i  a inf!lptuit unirea Transilvaniei ş i  
Banatului cu ţara mumă", scria Ghiţă Popp în articolul publicat cu ocazia morţii lui  O. C .  
Tăslăuanu la 24 octombrie 1 942 . 

NOTE 

1 .  Octavian C. Tăsl!!.uanu, Spovedanii, Bucureşti, 1 976, ediţie ingrij it!!. de Gclu Voican şi Vasile Netea, 
p. 17 .  
2.  Ibidem. 
3. Al. Graur. Nume de locuri, Bucureşti, 1972, p. 7. paragraful ] .  
4 .  O. C.  T!!.slăuanu, op. cit., p. 1 8. 
5. V. Netea, Octavian C. Tăslăuanu, Miercurea-Ciuc, 1978, p. 20. 
6. O. C. Tăslăuanu, op. cit. , p. 42-44. 

7. "Luceajărut', nr. 1 .  1 aprilie 1907. 
8. ldem, nr. 4, 1 6  februarie 1 909. 
9. V. Nctea, op. cit . . p. 1 14. 

A PERSONALITY FROM HARGHITA IN THE STRUGGLE FOR UNIDN, 
OCTAVIAN CODRU TĂSLĂUANU 

(Summary) 

Bom on february 1 st 1 876, in Bilbor village, Harghita county, Octavian C. Ta.slăuanu will 
become onc of the representative leaders of the Transylvanian leadcrs, who prepared and made the 
union of Transylvania with thc mother country. 

This study represents the activity of the publisher, writer and man of culturc, who was 
Octavian C. Tăsl!!.uanu, for the Romanian culture and the making of Thc Great Romania. The grcat 
moments which marked his lifc are prcsented: his activity at "Luceafărul" magazine, his managing of 
Astra, his struggle to render his nation complete, as well as his activity as a writer and a publicist. 

Thus, the portrail of a complex pcrsonality is painted, which is worth having a special place 
in the glorious gallery of the men of our nation. 
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OCTAVIAN C. TĂSLĂUANU ŞI CORPUL VOLUNTARILOR 
ROMÂNI DIN RUSIA 

Constantin 1. Stan 

Octavian C. Tăslăuanu s-a născut La 1 februarie 1 876 în comuna Bilbor, judeţul 
Harghita. Mama - Anisia, născut� Stan, era ţărancă din Bilbor, iar tatăl, Ioan Tăslăuanu, 
provenea dintr-o veche familie preoţească de pe valea Tazlăului din Moldova. Octavian era 
al doilea dintre cei I l  copii ai preotului. A urmat clasele primare în satul natal şi la Sinclăuş, 
iar ginmaziul intre anii 1 885- 1 889 la Gheorghen i. � keul îl face la Năsăud, Braşov şi Blaj, 
incheindu-1 în anul 1 895. În 1 896 lucrează la B icaz ca aj�tor de notar. După satisfacerea sta
giului militar în 1 898 se înscrie la cursurile Facult!!.ţii de Litere şi Filozofie a Universităţii din 
Bucureşti, încheiate în 1 902, deşi tatăl său dorea să utmeze cariera preoţeasca. I .  

Între anii 1 902 ş i  1 9 1 4  când este mobiiizat c u  gradul de sublocotenent în aramata 
austro-ungară, Tăslăuanu activează la revistele "Luceafi\rul" şi "Transilvania", precum şi l a  
Astra (ca secretar). El a luptat câteva luni pe frontul din Galiţia, fiind rănit la 1 mai 1 9 1 5. În 
acelaşi an trece graniţa pe la Mehadia, stabilindu-se la Bucmeşt: .  A ici publică volumul Trei 
luni pe câmpul de război iar un an mai târziu tipăreşte un altul :  flora obuze/ar scene şi icoane 
de război, inspirate din timpul luptelor de pe frontul galiţian. 

O dată cu intrarea României în război de partea Antantei în august 1 9 16, Oct. C.  
Tăslăuanu s-a înscris ca voluntar în armata română, cu gradul de locotenent. Prin ordinul nr. 
326 din 1 4  septembrie 1 9 1 6  este numit translaten· informator pe lângă Centrul de Infonnaţii ,  
condus de maiorul Gheorghe Popescu2. 

Paralel, O. Tăslăuanu s-a preocupat de organizarea corpului voluntarilor români pri
zonieri în Rusia, care să lupte pe frontul românesc. În acest scop, el a redactat şi semnat 
împreună cu Vasile Lucaciu, Onisifor Ghibu, Ioan 1. Nistor, Vasi le C. Osvadă, lorgu Toma şi  
Dimitrie Marmeliuc un document intitulat Memoriu asupra înfiinţarii Legiunii românilor 
subjugaţi, înaintat la începutul lunii septembrie ; 9 1 6  Consiliului de Miniştri al României. 
Vorbind în numele zecilor de mii de refugiaţi din Transilvania şi Bucovina, autorii declarau 
că "voim să luptăm parte activâ la cucerirea p!mântului în care ne-au lăsat părinţii şi în care 
odihnesc părinţii noştri". Prin aceasta, ei doreau sâ demonstreze urmaşilor "eli şi românii din 
ţinuturi le subjugate au luptat alături de ostaşii re<-atului pentru întruparea României Mari şi 
că prin sângele lor au răscumplirat unitatea INlitică la care au visat veacuri întregi". 
Semnatarii  memoriului cereau "înfiinţarea de regimente ardelene şi bucovinene", care să se 
compună din foştii soldaţi români ai atmatei ausb·o-ungare, veniţi în România în cursul 
războiului şi din prizonierii români din Rusia. Acestt' n�gimente s-ar putea organiza în cadrul 
corpurilor existente fie în corpuri noi. Autori i  do� ·u  nentillui precizau că numărul soldaţilor 
români ardeleni şi bucovineni refugiaţi în ţart: este de cea 1 0- 1 5  mii, iar al prizonierilor din 
Rusia trece de 1 00000, împreună ar da deci douA corpuri de a1mată3 . 

Memoriul a avut o importanţă Qeosebită în acele împrejurări, el exprimând dorinţa 
fermă a refugiaţilor ardeleni, bănăţeni şi bucovineni aflaţi în România şi a prizonierilor 
români din Rusia de a lupta cu arma în mâna pentru întregirea ţării. Documentul avea deci o 
valoare morală şi politică, el nu a avut însl\ ecou. De aceea, doi reprezentanţi ai voluntarilor 
români din Rusia: Victor Deleu şi Vasile C. Osvadă au adresat un memoriu similar gcneralu-

www.cimec.ro / www.mncr.ro



224 CONSTANTIN L STAN 

lui Prezan, în care solicitau, din nou, constituirea unităţilor de voluntari4 , dar nici acest do
cument nu a avut rezultatul scontat. 

Cu toate acestea, români i  refugiaţi din Transilvania şi Bucovina aflaţi la Iaşi au con
tinuat demersurile în vederea organizării voluntarilor români în ţările aliate. Martor al aces
tor momente, Octavian C. Tăslăuanu consemna în amintirile sale că la începutul anului 1 9 1 7, 
redacta şi inainta autorităţilor române Memoriul asupra înfiinţării Legiunii Românilor subju
gaJi. Documentul arăta că "organizarea legiunii se impune din punct de vec· re politic, psi
hologic şi se întemeiază pe principiul de dreptate ( . . .  ) şi de l ibertate dictat de voinţa 
popoarelor ce o alcătuiesc, statul austro-ungar nu este decât o sumă de nedreptăţi, inegalităţi 
şi asupriri, care nu constituie o necesitate istorică". Documentul subli• · . de asemenea, că 
"din rândurile foştilor cetăţeni ai monarhiei dualiste, se constite:". i care se ridică cu 
armele în mâini pentru a o dărâma şi desfiinţa'· >in aceste legiu ::.-ar exprima răspicat 
voinţa colectivă a foştilor cetăţeni oprimaţi ai in �riului bicefal de a dizolva statul austro
ungar. În memoriu se fac propuneri pentru organizarea legiuni i .  Ea trebuie să cuprindă un 
birou central, care să urmărească înrolarea românilor din Transilvania. Banat şi Bucovina 
aflaţi în România, Rusia, SUA şi Italia. Regimentele ardelene urmau să fie grupate mai întâi 
intr-o divizie, apoi într-un Corp legionar al românilor subjugaţi. Acest corp trebuia să fie 
comandat de un ofiţer superior din armata română numit la propunerea rv-�relui Cartier 
General Român de către regele Ferdinand. Comandamentul cuprindea: 1 .  · JUl Intendenţei 
şi al Personalului: 2. Biroul Recrutări; 3 .  Biroul Organizăr; ; şi Instrucţiei'. Documentul nu a 
avut ecou imediat. 

Atitudinea autorităţilor civile şi mil itare române se explică prin faptul că 
dest�şurarea operaţiunilor mil itare, retragerea in Moldova, cu cortegiul ei de lipsuri şi sufer
inţe au mcut ca problema Corpului Voluntarilor români să fie amânată. Armata română nu 
dispunea de cantităţi suficiente de echipament, armament şi muniţie. Pierderile în acest 
domeniu în campania din vara şi toamna anului 1 9 1 6  erau enorme. De asemenea, trans
portarea şi echiparea voluntarilor români din Rusia necesita timp, fonduri şi mijloace de 
deplasare, care nu erau la indemâna autorităţilor române. 

Guvernul român şi MCG au încredinţat prin ordinul nr. 1 1 92 din 23 februarie 1 9 1 7  
generalului Constantin Coandă misiunea de a organiza Corpul Voluntarilor români din Rusia, 
având ca şef de stat major pe Lt. colonelul Pietraru. Tot acum a fost elaborat, potrivit lui 
O. C.  Tăslăuanu, un Proiect de organizare a Corpului Voluntarilor români din Rusia, care 
prevedea: 1 .  Constituirea unei comisi i  mixte româna-ruse de recrutare a voluntarilor. 2. 

Organizarea de câmpuri de instrucţie (timpul afectat acestei activităţi tiind de 1 1 /2 - 2 luni). 
3. Folosirea majorităţii voluntarilor în infanterie6. 

Voluntarii români din Rusia se concentrează în tabăra de la Darniţa, lângll Kiev, 
unde frigul şi alimentaţia precară le creau probleme. Cu toate acestea, mii  de voluntari se 
deplasau spre Darniţa. Sever Bocu, ma1tor din laşi al acestor evenimente, scria: "Şi mră alt 
ordin de mobilizare decât cuvântul său, fii i  Ardealului şi Banatului aleargă cete-cete ş i  
şuvoaie, mcând Ia Kiev, armata de dezrobire a voluntarilor"7. 

La 10/23 aprilie 1 9 1 7  în cadrul adunării Corpului de Vohmtari s-a hotărât elaborarea 
unui Manifest. La această primă adunare a fost aleasă o comisie pentru redactarea manifes
tului formata din dr. Victor De leu, dr. Octavian Vasu, dr. Nicolae Nedelcu, dr. Gavril Iuga, dr. 
Vasile Chiroiu, dr. Trifan Ghilezan (avocat), Simion Gocan şi Emanoil lsopescu (profesor). 
Rolul principal în redactarea manifestului 1-a avut dr. Pompiliu Nistor. Acest document, inti
tulat Manifest al voluntarilor români, ardeleni şi bucovineni, purta 500 de semnături şi a fost 
aprobat de Adunarea voluntarilor români de la Darniţa în 1 3  aprilie 1 9 1 7 .  Apelul exprima 
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angajamentul voluntarilor români din Rusia de a continua lupta armată pentru înfl1ptuirea 
reîntregirii naţionale "de a uni tot poporul, tot teritoriul românesc din monarhia Austro
Unagară în una şi nedespârţita Românie liberă şi independentă". Semnatarii manifestului con
sideră insuportabilă dominatia, care trebuie înlăturată. Ei îşi ba:t.au acest punct de vedere pe 
comunitatea de limbă, viaţă politică, cultură: "noi care în limbă şi cultură, în structura socială, 
în întreaga noastră fiinţă etnică şi politică formăm un trup unic şi nedespărţit cu toate cele
lalte părţi constitutive ale naţiunii române, cerem cu voinţă nestrămutată încorporarea noas
tră la România l iberă, pentru a fonna cu ea un stat naţional românesc ( . . .  ). Pentru acest ideal 
ne punem în cumpână tot ce avem, viaţa şi averea noastrâ, femeile şi copiii noştri ( . . .  ), ne ofe
rim braţele şi sângele nostru tânăr şi generos pentru întruparea idealului nostru. Sângele nos
tru nu se va vărsa în zadar. Credem ferm eli între viitoarele state fericite naţionale şi demo
cratice va fi şi România tuturor românilor''s. 

Declaraţia de la Damiţa a avut un ecou deosebit în ţară şi peste hotare, ea fi ind 
tradusă în limbile rusă şi franceză. Documentul a fost trimis la 23/27 aprilie 19 1 7  guvernului 
provizoriu rus, comitetelor muncitoreşti ale soldaţilor din Petrograd, Moscova şi Kiev, 
ziarelor şi revistelor ruseşti, organizaţiilor naţionale cehe, sârbe, polone şi rutene din Rusia. 

Declaraţia de la Damiţa a avut un puternic ecou şi în rândurile voluntarilor români 
aflaţi în Rusia. O. C. Tăslăuanu consemna în memoriile sale că la 14 mai 1 9 1 7, un grup din
tre ei a adresat Marelui Stat Major al armatei române un memor;u în care cerea ca toti pr;
zonierii din Rusia care sunt înscrişi ca voluntari pentru arma' a română să fie concentraţi 
într-un lagăr comun. Totodată, ei îşi reafirmă dorinţa nezdrUI,cinată de a lupta în rândurile 
armatei române cu scopul înfăptuirii dezideratului naţional , în cuvinte deosebit de expresive: 
"Un singur ideal ne-a condus, un singur ideal ne conduce ! Victoria! Sfinţenia idealului nos
tru pretinde ca orice fire a neamului zdrobit să-şi facă datoria"9. În aceste împrejurări, 
It . colonelul Pietraru şi Constantin Diamandi ministml României la Petrograd, au thcut noi 
demersuri în lunile apri lie - mai 1 9 1 7  pentru crearea corpului de voluntari. S-a stabilit ca vo
luntarii în tabără să fie transportaţi treptat în ţară. Aici au fost luate toate măsurile necesare. 
Pe lângă Ministerul român de război s-a creat "Serviciul central al voluntarilor români de 
peste hotar.e", care avea ca atribuţii organizarea şi recrutarea voluntarilor aflaţi în Rusia. 
Totodată a fost elaborat şi aprobat regulamentul de funcţionare al Comandamentului corpu
lui legionar al românilor subjugaţi . Pe lângA Marele Stat Major al armatei române s-a creat 
Biroul ardeleni - bucovineni (prescurtat A.B.)IO.  În noile condiţii  s-a trecut la echiparea şi 
pregătirea primului batalion de voluntari români din Rusia în vederea trimiterii lui în ţară. 
Această acţiune a durat zece zile, organizatorii reuşind să înlăture obstacolele intervenite. 
Amintindu-şi de aceste momente febrile, O. C. Tllslăuanu nota în amintirile sale: "Cu toată 
lipsa de mijloace, întrucât eram la începutul organizaţiunei, cu toate greutăţi le ce am întâmpi
nat, am reuşit să pornesc în sera zilei de 3 iunie sub comanda maiorului Aldescu din armata 
română un tren special cuprinzând 1 1 6 ofiţeri şi 1 200 de soldaţi complet echipaţi" l l . 

Primul batalion de voluntari a plecat din Kiev în seara zilei de 3 iunie 1 9 1 7, iar a 
doua zi în jurul orelor 1 7, trenul a ajuns la Chişin!l.u, unde i s-a fllcut o primire entuziastă. 
După trei zile de drum, în dupâ amiaza zilei de 7 iunie 19 1 7, voluntarii ardeleni - bucovineni 
au sosit la laşi "Intr-o atmosferă sărăbătoreascll. Erau prezenţi ministrul de război Vintilă 
Brătianu, şeful marelui Stat Major al armatei - generalul Constantin Prezan, generali, ofiţeri, 
poetul Octavian Goga. În numele întregii armate române, generalul Prezan a rostit un cuvânt 
de bun sositl2. Consemnând această mişcătoare primire, un ziar al vremii scria: "Urale 
entuziaste se ridică în aer când trenul se opreşte în faţa peronului. Din fiecare vagon răspund 
glasurile călduroase ale voluntarilor. E un moment de profundă emoţie. Privirile şi ochii 
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umezi spun mai mult ca ori câte cuvinte" l3 .  
În  dimineaţa zilei de 8 iunie, pe câmpul de instrucţie al  Brigăzii a III-a a Corpului 1 

armată, numit "Moara de vânt", a avut loc solemnitatea depunerii jurământului în frunte cu 
Ion 1. C. Brătianu, cu preşedintele Senatului - Porumbaru şi al Camerei - V. Gh. Morţun, 
numeroşi parlamentari, primarul oraşului, poetul Octavian Goga, generalii Berthelot, 
Scherbacev, Prezan. 

În după amiaza aceleiaşi zile, istorica Piaţă a Unirii a fost martora unei impunătoare 
manifestaţi i .  Aici au vorbit: I . I .C.  BrAtianu, O. Goga, I. Nistor, V. Deleu şi N .  Iorga. Ei au su
bliniat semnificaţia deosebită a acestui eveniment, care prefigura infaptuirea României Mari. 

Aflat pe front, O. C. Tăslăuanu a primit cu satisfacţie sosirea primului batalion de 
voluntari transilvăneni şi  bucovineni în Iaşi. El a scris un articol intitulat Către noii ostaşi 
ardeleni, pe care I-a publicat în paginile ziarului Neamul Românesc din 22 iunie 1 9 1 7. 
Autorul preciza că ardelenii aflaţi pe front au primit evenimentele ce se derulau în capitala 
provizorie a României cu mare satisfacţie căci, "o rază de bucurie ne-a înseninat sufletele 
încercate, întărindu-ni-le în credinţa clb'eia ne închinăm de la începutul războiului european. 
Inimile noastre v-au strâns în braţe cu dragoste ca pe n işte vechi şi buni tovarăşi de fapte de 
care am fost despărţiţi multă vreme ( . . .  ). Ochii noştri s-au înnourat de lacrimi când am citit 
că aţi sosit în strâmtoarea colţului de pământ românesc în care ne-au ghemuit nădejdile". 
Scmnatarul articolului adresa un cuvânt de bun venit c<>:narazilor sosiţi sub flamurile 
naţionale, pentru a căror apărare, timp de zece h:ni de zile dU sângerat mii de ardeleni, pen
tru biruinţa cărora mai luptă fl!.ră preget miile care au mai rămas". O. C. Tăslăuanu a reliefat 
apoi, că prin voluntarii sosiţi la Iaşi a fost prezent întreg Ardealul în capitala provizorie a 
României. "Ceata noastră, a celor care au sluj it pânll acum cu credinţă steagurile româneşti a 
fost toată la sărbătoarea mare ce ne-a închegat într-un singur trup şi suflet pentru toate vre
murile". În final, autorul articolului a evidenţiat semnificaţia primului batalion de voluntari 
ardeleni bănăţeni şi bucovineni "Venirea voastră, dragi şi norocoşi tovarăşi de arme, a lumi
nat cerul nădejdilor noastre ale tuturor. Ea înscrie o nouă epocă de vitejie în istoria poporu
lui nostru, care astăzi arde de o singură dorinţă de a merge inainte;• t4 .  

După sosirea primului batalion de voluntari au venit în Iaşi ş i  alte unităţi·. În Rusia 
este trimisii şi misiunea militară a voluntarilor români, condusă de maiorul Victor Cădere. La 
sfârşitul lunii septembrie 1 9 1 7, refugiaţii ardeleni aflaţi în laşi au adresat un nou memoriu 
referitor la organizarea Legi unii românilor subjugaţi, rnră a primi răspuns favorabil . De aceea, 
Victor Deleu şi Octavian C. Tăsllluanu au luat legătura la 9 octombrie 1 9 1 7  cu colonelul 
Stârcea, adjutant regal, care i-a informat că ideea diviziilor, a legiunilor nu a fost aprobatâ de 
Suveran, ci numai constituirea de regimente ale voluntarilor ardeleni şi bucovineni. O. C. 
Tâslăuanu consemna peste ani în memoriile sale referitor la acest demers: "Luni dimineaţa (9 
oct. 1 9 1 7) am luat pe Deleu şi ne-am dus la colonelul Stârcea. Ne-a comunicat că ideea 
diviziilor (a legiunilor) nu a fost aprobatll de M. S. regele, dar a aprobat înfiinţarea de regi
mente ale voluntarilor ardeleni şi bucovineni. Ne-a rugat să ne mulţumim deocamdată cu atât 
şi că mai târziu se vor întiinţa şi diviziile" l 5 .  În Rusia au fost înfiintate: Corpul voluntarilor 
români şi serviciul prizonieri lor români, condus de It. col. Petraru. De asemenea au fost orga
nizate trei regimente: l .  Turda, 2.  Alba Iuliâ, 3 .  Avram Iancu: la 1 3  oct. 1 91 7, Marele Cartier 
General Român a hotărât înfiinţarea Corpului voluntarilor cu sediul la Hîrlău, iar la 4- 1 7  
noiembrie comanda fiind încredinţati'i colonelului Marcel Olteanu1 6. 

Crearea Corpului voluntarilor a avut o semnificaţie istorică majoră. Surprinzând 
importanata acestui eveniment, Tăslauanu aflat pe front, scria că ea reprezintă: "Opera sufle-
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tului ardelenesc a conştiinţei naţionale ardelene, care a fost trează pretutindeni unde s-a găsit. 
La înfiinţarea organizaţiei mi litare a ardelenilor au colaborat multe energii şi nimeni nu poate 
pretinde exclusivitatea meritului de a-l înfăptui. imi revendic însă partea de merit care mi se 
cuvine, de colaborator la realizarea acestei opere. La 1 sept. 1 9 1 6  (stil nou) am propus şi eu 
în scris ( . . .  ) şi tot eu am lucrat la Oneşti la memoriul şi regulamentul .  În urma intervenţiilor 
mek: la Iaşi în octombrie 1 9 1 7 s-a aprobat în baza memoriului prezentat de mine, înfiinţarea 
de unităţi ardelene. Aceasta este partea mea de colaborare la Corpul voluntarilor ardeleni şi 
bucovineni pe care nu pot pe1mite să o treacâ sub tăcere cei ce ştiu acest lucru şi cărora le 
place să se laude cu vrednicia altora" 1 7. 

Lovitura de stat din Rusia, condu!iă de Lenin, a creat mari probleme României, 
deoarece armata rusă nu a continuat operaţiunile mil itare alături de Antantă, semnând 
armistiţiu! de la Brest-Litovsk la 20 noiembrie - 3 decembrie 1 9 1 7  cu Puteri le Centrale. 
Generalul Scerbacev, comandantul forţelor ruse de pe frontul românesc a trimis o scrisoare în 
aceeaşi zi feldmareşalului Mackensen şi arhiducelui Iosif, prin care propunea începerea trata
tivelor pentru încheierea unui a1mistiţiu cu trupele române pe frontul românesc în oraşul 
Focşani .  A doua zi, el a informat comandamentul român în legâtură cu demersurile sale. 
Relevând acest lucru, O. C.  Tăsăluanu preciza în memoriile sale că în cursul nopţii de 20/2 1 
noiembrie 1 9 1 7  (stil vechi) "ruşii au întrebat comandamentul nostru dacă trimitem şi noi par
lamentari pentru încheierea unui armistiţiu. Li se răspunde că nu avem nici un ordin. Azi 3 
p.m. de Ia Corpul 30 Armată rusă a plecat pe Valea Uzului o dek gaţie compusă din 20 ofiţeri 
şi 3 soldaţi ruşi ca să predea un pl ic Arhiducelui Iosif şi m�eşa�t.Ilui Mackensen. Ofiţerul nos
tru de legătură raportează că delegaţia ruseascâ a fost bine primită şi dusă cu automobilul 
până la cartierul Diviziei 70 honvezi, unde a predat plicuJ" I9.  

La 21 noiembrie 1 9 1 7,Consiliul de Min iştri al României a hotărât încheierea 
armistiţiului pentru toate trupele române şi ruse care operau pe frontul cuprins între Nistru ş i  
Marea Neagră. Tot c u  acest prilej a fost stabilită componenţa delegaţiei române condusă de 
generalul Alexandru Lupescu, subşeful Marelui Stat Major al Armatei, însoţit de trei colonei, 
care urmau să trateze condiţi i le armistiţiului, precizându-se că acesta are un caracter pur mi
litar, excluzând consideraţiuni politice20. 

În unna tratativelor la 26 noimbrie 1 9 decembrie 1 9 17  a fost semnat la Focşani 
annistiţiul intre armatele ruse şi române de pe frontul românesc pe de o parte, şi armatele ger
m ano-austro-ungare, bulgare şi turce operând pe acelaşi front, pe de altă parte. Armistiţiu! 
avea un caracter provizoriu, ambele părţi fiind reciproc obligate să anunţe reluarea osti
lităţilor cu 72 de ore înainte de reinceperea lor, sâ înceteze toate operaţiunile terestre şi 
aeriene, se interzice trimiterea de patrule, consolidarea poziţiilor, slăbirea unităţilor pe front 
prin retrageri individuale sau colective. De asemenea, intrarea în zona neutră era interzisă2 1 .  

La 2 ianuarie 1 9 1 8, la Oradea a avut loc şedinţa de constituire a Comitetului 
Naţional al Românilor subjugaţi din Monarhia Austro-Ungară, din care făcea parte şi  
Octavian C. Tăslăuanu. El reprezenta, allituri de Victor Deleu, Sever Bocu şi  M ihai Popovici, 
corpul voluntarilor români.  Preşedinte a fost ales George Baiulescu, fost primar al Braşovu
lui după intrarea armatei române în Transilvania, iar secretar general a fost desemnat 
O. C. Tăslăuanu22. 

La începutul anului 1 9 1 8, situatia din Rusia se deteriorează şi mai mult, România 
trecea prin momente grele. La 29 ianuarie 1 10 februarie 1 9 1 8, Ion 1 .  C. Brătianu şi-a prezen
tat demisia iar in aceiaşi zi s-a constituit un guvern prezidat de generalul Alexandru Averescu. 
Noul cabinet a început tratativele de pace cu inamicul .  S ituaţia devenea foarte grea pentru 
voluntari i  ardeleni şi bucovineni aflaţi în ţară, deoarece mulţi dintre ei fuseseră condamnaţi 

www.cimec.ro / www.mncr.ro



228 CONSTANTIN 1 .  STAN 

la moarte în contumacie pentru trădare de patrie. Relevând acest lucru, O. C.  Tâslăuanu scria 
în memoriile sale că ·'Dacă România va semna pacea, şi (voluntari i  n.n.) vor fi pradă monarhiei 
austro-ungare pc care au trădat-o ( . . . ). De aceea Bră nici o ezitare am luat hotărârea să ne punem 
sub protecţia aliaţi lor şi în special a Franţei şi să plecăm înarmaţi prin Rusia pe unul din fronturi le 
apusene"23. Această alternativă era avută în vedere şi de cabinetul condus de Al .  Averescu, care 
potrivit lui TăsH!.uanu socotea "ca întreg, corpul voluntarilor ardeleni şi bucovineni să părăsească 
inannat Moldova, şi sub conducerea ofiţerilor francezi să străbată cum va putea Rusia ( . . .  ).După 
ce guvernul ne dăduse autorizaţia să plecăm , am luat contact cu m isiunea militară franceză sub 
comanda generalului Berthelot ca să fixăm arnănuntele"24. 

Semnarea tratatului prelimina'r de pace de ta Buftea - Bucureşti în martie 1 9 1 8  a 
detenninat Misiunea militară franceză condusă de generalul Berthelot să părăsească ţara. 
"Guvernul român - notează şeful misiunii franceze într-un raport adresat superiorilor săi - a 
cerut pentru misiunile aliate un tratament de curtoazie şi a sol icitat ca ele să poată traversa 
teritoriul imperiilor centrale"25. Cu toate acestea, generalul Berthelot a plecat prin Rusia spre 
Franţa. În drum spre patrie, membrii misiunii franceze au atras prizonierii transilvăneni, 
bănăţeni şi bucovineni aflaţi în ţara vecină. La Samara,depildă,un grup de ofiţeri din Corpul 
voluntarilor din Rusia, în frunte cu Voicu Nitescu, a luat legătura cu şefii misiunii militare 
franceze încadrându-se în armata Franţei pentru a lupta pe frontul de vest26. 

În aceste condiţii a fost desfiinţat Corpul voluntJ.rilor români.După desfiinţarea 
acestui organism, O. C. Tăslăuanu a trecut in Basarabia ur de a destlşurat o susţinut! activi
tate. De aici, el a luat legătura cu Ion Cantacuzino la Paris printr-o scrisoare expediată la 9/22 
iunie 1 9 1 8 . Tăslauanu 1-a informat pe dr. Cantacuzino că în aceiaşi zi Comitetul Naţional al 
Românilor Emigraţi din Austro-Ungaria s-a întrunit hotărând inaugurarea unei propagande în 
străinătate pentru cauza naţional!l şi în ţările aliaţilor noştri din Occident. Automl scrisorii a 
precizat, în continuare, că acest comitet îşi lărgeşte cadrele introducând în sânul său şi alţi 
oameni a căror personalitate constituie o garanţie pentru continuarea luptei naţionale. De 
aceea, semnatarul scrisorii îi propunea preşedenţia comitetului creat la Odesa in 2 ianuarie 
1 9 1 8, motivându-şi poziţia prin cunoaşterea sentimentelor patriotice ale lui 1 .  Cantacuzino şi 
"apreciind bunele servicii naţionale ce puteţi aduce neamului  în Franţa, spre care ne îndrep
tăm toate speranţele, comitetul nostru vă proclarnâ preşedinte al său, rugându-vă să binevoiţi 
a prim i expresia deosebitei stime ce vă pâstrăm"27. 

În vara anului 1 9 1 8. Antanta a organizat o ofensivă de mari proporţii pe frontul de 
vest, soldată cu victorii fulgerătoare. Înfrângerile suferite de puterile Triplei A l ianţe au thcut 
ca rând pe rând aceste forţe să capitu!eze, mai întâi Bulgaria, Turcia, apoi Austr.o-Ungaria iar 
în final Germania. 

În noile condiţii, A l .  Marghi loman a prezentat la 24 octombrie/ 1 6 noiembrie 19 18  
dem isia cabinetului său în faţa guvernului. În  aceeaşi z i  s-a fonnat u n  guvern prezidat d e  gene
ralul C. Coandă. Imediat, Regele Ferdinand a decretat remobilizarea armatei române. Tot acum a 
fost reînfi inţat corpul voluntarilor români. Mulţi ofiţeri ardeleni şi bucovineni au însoţit annata 
română în Transilvania şi Banat. Acest organism militar a avut astfel un rol important în realizarea 
unitatii naţionale prin actele plebiscitare de la Chişinău, Cernăuţi şi Alba Iul ia. 

În alegerile din noiembrie 1 9 1 9, Octavian C. Tăslăuanu a fost ales deputat al corpu
lui electoral Tulgheş în primul Parlament al României întregile, la a cărei intlptuire a luptat 
cu arma, cuvântul şi condeiul. 
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1918, în "Apulum", XXIII, 1 986, p. 347-358. 
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230 CONSTANTIN 1 .  STAN 

OCTAVIAN C. TĂSLĂUANU AND THE BODY OF THE ROMANIAN VOLUNTEERS 
FROM RUSSIA 

(Summary) 

This study deals with thc prcsenting vf some short bibliographic data, rclated to Octavian C. 
Tlisl!tuanu, a son of Harghita county. 

The author of this study presents the activity of this personality in support of the creation of 
the body of Romanian volunteers from Russia. We arc given here his approaches to the Romanian 
rulcrs. with a view to create this military organism. 

The author of this study stops on the declaration from Darniţa of March 1 9 1 7, emphasizing 
the democratic and popular featw-es of this document At the same time, the ro le Tlislăuanu had in the 
mobiiizing of the Romani an volunteers sent in June in the first bata)lion to Iaşi, in 1 9 1 7. It is surprised 
the moment of the formation of thc body of Romani an volunteers, with a strong accent on the ro le that 
Octavian C. Tăslăuanu had. 

·ro draw a conclusion, the author points out tu the patriotic character of Octavian Tăslauanu's 
activity, within the framework ofthe Body ofThe Romanian Volunteers from Russia. a component part 

of this activity during the flrst world Wlll', meant to contributc to the making of Great Romania. 
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DOCUMENTE INEDITE DESPRE SUFERINŢELE ROMÂNILOR ÎN 
ANII DIKTATULUI DE LA VIENA 

Virgiliu Theodorescu, Elisabeta Theodorescu 

Textul sentinţei, 1 adoptat de cei care s-au considerat îndreptltţiţi de soarta annelor să 
se manifeste ca "arbitri" în litigiul pe care Ungaria pretinde că îl avea în probleme teritoriale 
cu România, prevedea2 o serie de "facilităţi" pentru românii care benevol ar fi optat să 
părăseasca teritoriul Ungariei. Evenimentele ulterioare au arătăt că a rămas numai o simplă 
prevedere. Mai mult, guvernul ungar se angaja3 să asigure persoanelor de etnie română ace
leaşi drepturi ca şi celor de etnie maghiară. Aceste prevederi au fost însă încălcate din 
momentul trecerii la aplicarea Diktatului de la Viena. Au fost zile, au fost ani de suferinţă, 
intoleranţa manifestându-se în cele mai diverse modalităţi ca să impună o dezrădăcinare a 
românilor pentru a asigura la scurt timp o purificare etnică a noilor teritorii,  care în mod 
samavolnic fuseseră integrate prin rapt la Ungaria. Persuasiv, mimînd deplina preocupare 
pentru toţi locuitorii ţării, s-a procedat de fapt, conform unui plan elaborat prealabil şi bine 
pus la punct, la înlăturarea prezenţei românilor, ca argumentul nl' nltrului să nu-i mai fie defa
vorabil Ungariei .  Gama procedeelor folosite a inclus4: bătaia, turtura, schingiuirea, trimiterea 
sub diverse pretexte la închisoare, asasinate, maghiari7.ări forţate. Oprimarea s-a manifestat 
chiar şi prin măsuri ca: interzicerea portului românesc, tăierea poalelor cămăşilor, obligati
tivitatea purtării costumului unguresc, confiscări de brevete, salarii, pensii, îndepărtarea din 
funcţii, din locuinţe, şi aducerea în acestea a coloniştilor maghiari, dărâmări de biserici, pro
fanări de cimitire, linşări, înfometări, deportări, recomandări pentru emigrare, sancţionarea celor 
care acordau ajutoare şi pomeni, intimidări prin înscenări de procese, ameninţări, percheziţii, 
rechiziţii, bătăi şi schingiuri la adresa celor care cântau s-au vorbeau româneşte ş. a. 

Sute de pagini de documente sunt relevante în acest sens. Cei care au scăpat cu viaţa., 
le-au scris pentru ca să fie cunoscute şi de către viitorime ca manifestare a intolerantei faţă 
de aceia care aveau vina de a se fi născut şi  muncit pe aceaşi vatră pe care şi moşii  şi stră
moşii lor au apărat-o, transmiţând-o ca moştenire pentru urmaşi. 

Din aceste pagini recurgem acum la citarea a numai câtorva situaţii care sunt edifi-
catoare. 

În nota informativă pentru perioada 1 - 1 8  septembrie 1 940 sunt raportate5 o serie de 
atrocităţi comise de ocupanţii horthyşti in teritoriul Transilvaniei de nord-vest. Marele Stat 
Major - B iro11l de lnfmmaţii - a consemnat declaraţiile profesorului Helga şi ale câtorva ţăran i 
fugi� din Huedin. Aceştia au fost îngroziţi de supliciul la care a fost supus protopopul orto
dox A urei Munteanu, judecătorul dr. Moga şi popa Iosif. Ei au fost schingiuiţi de unguri şi, 
apoi, ucişi . Protopopul a fost ars cu paie în piaţa satului . 

La 28 septembrie 1 940, în localitatea Mociu, cetăţeanul Vasile Burzău, fost primar 
al comunei Mureşeni i  de Câmpie, făcea în faţa preotului o declaraţie6, arătând motivele pen
tru care s-a refugiat la Mociu. Menţionează asasinatele la care s-a dedat annata maghiară 
împotriva românilor. Concretizează cu cazul familiei preotului greco-catolic Andrei Bojor, 
care a fost exterminată, inclusiv fiul şi nora declarantului, în total 1 t persoane. Precizează că 
nu se cunosc cauzele unei asemenea masuri represive. Aminteşte că la cercetarea făcută în 
groapa comună unde au fost aruncate cadavrele acestora s-a putut constata că "aveau capetele 

www.cimec.ro / www.mncr.ro



232 VIRGILIU THEODORESCU, ELISABETA THEODORESCU 

7.drobitc, străpunse cu baionete, complet desfigurate şi ciopârţite". 
Fapta a îngrozit satul, şi "de frică, noaptea, mare parte a locuitorilor doarme in hotar, 

prin pădure". Referitor la acest măcel o altă declaraţie? oferă câteva detalii. La 28 septembrie 
1 940 în localitatea Mociu aducea şi Iuliu Mureşan informaţii despre asasinatul din noaptea 
de 23 septembrie, petrecut în casa preotului, cwnnatul său. Menţionând că el îşi desfăşum 
activitatea în pădurea din hotarul localităţii, participând la exploatarea acesteia, a auzit 
împuşcăturile care veneau din direcţia casei lui Andrei Bujor. Aminteşte că în zilele ante
rioare, această casă a fost percheziţionată şi că, respectiv preotului i-au fost rechiziţionate 
produse pentru armata maghiară. A auzit despre cele petrecute a doua zi, aflându-se cu tre
buri la Mociu. Măcelărirea rudelor sale I-au determinat să se hotărească să nu se mai întoar
că la Mureşenii de Câmpie. Descrie valorile mobile aflate anterior în casa şi gospodăria cum
natului său, şi cele ale sale, ce le avea adâpostite acolo. 

Cazul n-a fost o excepţie, aşa cwn probeazâ numeroasele rapoarte şi sinteze, din 
zonele de activitate ale celor care le-au întocmit. 

La 20 noiembrie 1 940, de la Târgu Mureş era transmis, "printr-o credincioasă care 
merge la Cluj", episcopului Iuliu Hossu un raport8 de către protopopul bisericii greco-cato
lice din "zona secuimei". Această "foarte palidă icoană a ceea ce s-a întâmplat acolo a fost 
întocmită pe baza rapoartelor primite de la parohii pentru a releva situaţia creată prin acţiunea 
de trecere silită la religia romano-catolică sau la cele reform:-(e" (vezi Anexa 1 ). Se destaşura 
o complexă operă de maghiarizare a românilor, fapt dovf' Jit şi de măsura de a impune pre
oţilor să nu mai oficieze slujbe în limba română. Raportul9, înaintat la 1 3  noiembrie 1 940 de 
Iosif Pop, protopop delegat arhiepiscopesc din Târgu Mureş, ca să ajungă ie-rarhic la con
ducerea bisericii greco-catolice, releva situaţia creată de intervenţia organelor militare ale 
armatei horthyste, care impunea preoţilor din zonele cu populaţie românească să oficieze slu
jbe în limba maghiară (vezi Anexa 2). 

Procesul de maghiarizare a inclus şi zona Tulgheşului. Este oglindit într-un raport! O 

din 25 noimbrie 1 940 de către preotul Victor Gergely de la Oficiul Parohial Greco-Catolic din 
Tulgheş - Ciuc (vezi Anexa 3). Au fost ani de suferinţe, dar şi de tenace rezistenţă, fiecare 
clipă putând fi fatală pentru tot ceea ce se constituia simţire şi trăire românească. 

Pentru a inţelege ansamblul acestor atrocităţi, petrecute sub ocupaţie hortistă în 
toamna anului 1 940, sunt relevante rapoartele consulilor României de la Oradea şi Cluj .  

Referitor la  soarta parohiilor ortodoxe române din teritoriul Transilvaniei de nord
vest este semnificativ tabloul comparativ întocmit l i  de Consulatul General al României de la 
Oradea pentru circumscripţia teritorială Oradea. Sunt redate situaţi ile de la 3 1  august 1 940 la 
24 noiembrie 1940. Astfel, din cele 106 parohii din subordinea Episcopiei din Oradea, 46 pre
oţi fuseseră nevoiţi să se refugieze în România, iar 12 fuseseră expulzaţi. În judeţele Sălaj şi 
Satu Mare, din cele 75 de parohii mai rămăsese la post 1 preot, ceilalţi fiind expulzaţi. În 
dieceza Oradea, 40 de preoţi au fost forţaţi să plece în România sau au fost expulzaţi. În 
Episcopia Baia Mare lipseau 8 preoţi. 

Tot la 24 noimbrie 1 940, Ion Chinezu, consulul general al României la Cluj adresal2 
lui Gheorghe Crutzescu, reprezentantul României în capitala Ungariei, un raport prin care îi 
aducea la cunoştinţă situaţia bisericii ortodoxe din episcopia acestei zone. Menţionează 
omorurile, refugiile, expulzările, detenţiile de preoţi, închiderile de biserici prin ordin militar, 
confiscarea de clopote, "transferul" de biserici către alte culte, neplata salariilor preoţilor. 
Referindu-se la situaţia bisericii greco-catolice menţionează şi în acest caz acţiunile ostile din 

partea ocupanţilor, se sublinează faptul că se desfăşoară o campanie de trecere forţată la cul
tul romano-catolic sau la cultele reformate. Procesul era în plină desfăşurare, cu concursul 
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armatei, jandanneriei, mai ales în secuime. Multe din relatările care ne-au rămas mărturie din 
anii următori sunt laconice, dar zguduitoare prin tragismul care-I degajă. 

Învăţătorul Ion Butnariul din Bicazul Ardelean, judetul Ciuc, raporta, l 3  la 9 ianua
rie 1 94 1 ,  Episcopiei greco-catolice despre situaţia din judeţ unde s-au înmulţit acţiunile de 
forţare a populaţiei de a renunţa la religia greco-catolicli in favoarea celei romano-catolice. 
Totodată, arăta că o serie de biserici au fost transformate în cazănni, magazii, iar preoţii au 
fost alungaţi peste graniţă. Se cerea prompta intervenţie care să stopeze aceste pnsecuţii la 
adresa celor peste 30.000 credincioşi, trimiterea de preoţi şi salariile cuvenite. 

Nu întâmplător la n august 1 94 1  lon Chinezu propuneal4 Ministerului Afacerilor 
Străine ca din bogata documentaţie pe care o deţinea, precum şi cu cea care se putea obţine 
de la Consulatul din Oradea, Legaţia României de la Budapesta şi alte surse, să fie elaborată 
o catte care să redea calvarul la care au fost supuşi românii prin Diktatul de la Viena. El se 
angaja ca împreună cu juristul Aurel Negruş să întreprindă această muncă. 

În judeţul Ciuc, la 14 aprilie 1 942, în comuna Tulgheş 1 S, annata maghiară, soldaţii, 
subotiţerii  şi ofiţerii "au năpădit în biserică in cursul slujbei Învierii .  Aci au dat cu piciorul în 
paşti şi în cozonaci, spunând: numai porcii mănâncă de acestea. Au bătut oamenii, i-au fugărit 
din biserică şi-au tras cu revolverele în biserică". 

O sinteză a suferinţelor populaţiei româneşti o regăsim şi în Memoriul întocmit de 
Vasile Stoica, la 12 februarie 1 945.  Mai mult, in acest docull" �nt sunt prezentate şi noile 
sufetinţe, create de organele locale ca urmare a poziţiei abor'.ată de către Comandamentul 
Sovietic de la Bucureşti, care, la 12 noimbrie 1 944, a impus înlăturarea administraţiei 
româneşti ce se constituise după obţinerea el iberării teritoriului de prezenţa trupelor 
Gennaniei şi Ungariei .  

• 
• * 

Lectura acestor pagini crează impresia irealului, a translării către alte făgaşuri şi în 
alte timpuri. Din păcate, aceste fapte sunt componente ale istoriei . Mai mult, coroborând 
evenimente ca cele de la 1848- 1 849, sflirşitul de veac XIX, 1 9 1 8- 19 19, ca şi cu datele mai 
recente, constatam cu regret că la marea toleranţă a românilor, sau, mai corect, la prea mare 
toleranţa a predecesorilor noştri, mulţi, prea mulţi ne-au rlispuns cu duritate, cruzime, bes
tialiHiţi, toate menite a ne leza ca identitate şi neam. Deseori se recurge la solicitarea sa nu 
mai privim în urmă, să nu mai readucem in atenţie faptele trecute. Grava eroare pentru cel 
care admite o asemenea teorie. Omul şi soc ietatea umană au ajuns la actuala etapă de dez
voltare tocmai prin recurgerea la învăţămintele moştenite de la înaintaşi .  A renunţa la expe
rienţa acestora, faptul se constituie într-o mare pierdere. Acest veac cu confruntări de mare 
duritate ne-a dus, nu o datâ, şi la situaţii când unna,ilor le-a revenit dificila, dar onoranta mis
iune de a prezenta scuze pentru cele înfflptuite de predecesorii lor. Gândim că o asemenea for
mula i-ar onora ş i  pe cei care astăzi ne impun să renunţăm la evocarea trecutului.  Cine uită 
trecutul îşi reneagă prezentul şi viitorul. Generaţiile viitoare, fără trecut, s-ar construi ca ale 
nimănui. Avem trecut multimilenar plin de acte de demnitate, sacra moştenire pentru unnaşi .  
Nu putem ignora acest tezaur. 
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Lista abrevierilor: 
Arhivele Naţionale Bucureşti=A.N.B. 
Preşedenţia Consiliului de Miniştri=PC.l\-t. 
Cabinetul Ion Antonescu=C.I.A. 
Ministerul de lnterne=M.I. 
Direcţia Generală a Poliţiei=D.G.P. 
Emil Haţieganu=E.H. 
Vasile Stoica=V.S. 
Arhivele Naţionale Târgu Mureş=A.N.Tg.M. 
Protopopiatul Greco-Catolic Târgu Mureş=Protopopiatul... 

NOTE 

1 .  A. S.M.,  fond M. l. ,  D.G.P., dosar 23 1 /1940, f.7-8. 
2. Ibidem, f. 7, punctul 3. 
3 .  Ibidem, f. 8, punctul 5. 
4. A.N.B., fond E.H., dosar 20, f. 2-54; fond P C M., C.l.A., dosa· 1 1 41 1 940, f. 2 1 1-2 12; 1 191 1940, f. 
68-7 1 ;  1 2 1 1 1940, f. 27-29, 57-58; 45811940, f. 26-27; fmd V.S. . dosar 1/163,  f. 1 -4, 56-59; fond M./., 
D.G.P., Probleme de Graniţă, dosar 242/1940, f. 1 23-127; A.hiva Ministerului Afacerilor Externe, fond 
Transilvania, dosar 43/194 1 ,  f. 1 36; Arh. St. C' ldea, fond Actele Prefectului, Corespondenta confi
denţială, dosar 4/1940, f. 1 ;  Clopote: Curieru/ Romanesc, anul VI, nr. 3, III/1994, p. 6. Clopotele dein 
Covasna Comolău, jud. Cv, IX/1940. 
5. Marele Stat Major - Secţia a II-a, Studiu rtjeritor la operaţiunile militare ce au avut loc cu prilejul 
pierderii Basarabiei, Bucovinei de Nord, Ardealului de Nord şi Cadrilaterului, Bucureşti, 1 94 1 ,  75 p.; 
p. 46: Crime: protopopul A. Munteanu - Huedin, Biserici distmse: Comolău, jud. Trei Scaune, 
Mihi:lileni, Frumoasa, jud. Ciuc; Martiriul de la Huedin, in: Corneliu Albu, Împotriva Diktatului de la 
�1ena, Bucureşti, 1944, p. 1 69- 1 73 .  A.N.B., fond P C. M., C.IA.A., dosar 1 1 91 1 940, f. 69. 
6. Ibidem, dosar 12 1 1 1940, f. 68, copie; P.C M., dosar 458/ 1940, f. 4, copie: Raportul din 13 octombrie 
1940, întocmit de Demeteriu Rusu, protopop lractural în Sânnicoară, adresat episcopului greco-catolic 
de la Cluj, despre asasinatul de la Mureşenii  de Câmpie. 
7. A.N.B., fond P. C M., C.I.A., dosar 1 2 1 /1940, f 66-67, copie: 1 58/ 1 940, f. 47 raportul lui Ion Chinezu, 
consul general al României la Cluj, din 24 noiembrie 1940. 
8. A.N.B., fond P.C. M. ,  dosar 458/1 940, f. 1 5- 1 7. 
9. /bidem, f. 23; A.N.Tg.M., Protopopiatul . . . , dosar 1 8 1 91 1940, f. 42, raprtul din 9 decembrie 1 940 refe
ritor la refugierea, expulzarea a 45 de preoţi greco-catolici; f. 19, raportul din 1 3  noimbrie 1940 despre 
presiunile exercitate asupra preoţilor greco-catolici pentru a trece în subordinea Episcopiei de la 
Hodorog (Hajdudorogh) şi oficierea slujbei in limba maghiară. 
1 0. A.N.B., fond P. C. M., dosar 458/ 1 940, f. 47; A.N.Tg M., fond Protopopiatui.. . ,  dosar 1 8 19/ ICJ40, f. 
36 scrisoarea din 10 decembrie 1940 referitoare la şicane le la adresa preotullui Iosif Iacob de la Bilbor. 
I l .  A.N.B., fond P. C. M., dosar 458/1 940, f. 26. 
12. A.N.B., fond P. C.M., C.I.A., dosar 1 58/ 1 940, f. 44-49. 
1 3 .  A.N.B., fond P C. M.,  dosar 458/1940, f. 48. 
14 .  A.N.B., fond VS., 111 26, f. 1 04-108. 
1 5 .  A.N.B., fond E. H., dosar 20, f. 5,36. 
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ANEXA l 

1940 noiembrie 2, Târgu Mureş. Raportul .inaintat episcopului Iuliu Hossu de către pro
topopul bisericii greco-catolice din "zona secuimii", referitor la obligarea populaţiei 
româneşti să treacă la religia romano-catolicll sau cea reformata, acţiune iniţiat!!. chiar şi în 
localităţile unde se vorbea româneşte, fapt pentru care se solicita intervenţiile cuvenite pe 
lângă factorii responsabili. 

Arh. Naţ. Buc., fond Preşedenţia Consiliului de Miniştri, dosar 45811 940, f. 1 5- 1 7 .  

EXCELENŢIA VOASTRĂ, 

Printr' o credincioasă care merge la Cluj indrăznesc a vă face cunoscut o foarte 
palidă icoană a situaţiei din regiunea aşa numită a Secuimei. 

Rapoartele ce-mi sosesc cu întârzieri, sunt diri calea afară de triste. Defecţionează la 
reformaţi şi unitari, trec la romano-catol ic i  nu numai credincioşi cari puţini la număr sunt 
parcă absorbiţi de marea masă a celor de al�!i religiune, nu num�.i cei reveniţi la religiunea 
noastră in timpurile mai noui, ci credincioşi vechi, care au fonnr , din vremuri vechi destul de 
puternice parohii  greco-catolice şi încă şi  aceia cari au vorbit :.ntre ci numai româneşte. Aşa 
se raportează că au trecut cei dela Sovata (peste 600) la romano-catoliCi; cei de la Sântandrei 
câţiva la reformaţi, iar marea lor masă la romano-catolici. Aceştia din ambele sate vorbeau 
aproape numai ungureşte. Stau la cump!ină gata de plecare Mereştii,  cu aproximativ 600 
suflete şi Bolintineni cu aproximativ 300 suflete credincioşi (aceştia din urmă vorbeau numai 
româneşte). Jalnică situaţie la Bezidul Nou şi la T!Uişoara. 

Motivele sunt multe. Întâiul nu au preoţi . În întreg judeţul Odorheiu sediul protop. 
stă Păr. Suciu celib. ,  refugiat acolo de la Mărtiniş, unde biserica noastră a fost incendiata, la 
Baraolt avem pe părintele Parate, refugiat acolo de la părinţi de la Aita Seacă şi pe păr. Husar 
de la Ciuc Sângeorgiu .  În districtul meu protop. am doi preoţi in regiunea secuiască, pe păr. 
Petru Oltean la Sardul N irajului, bolnav şi el cu rinichii, şi pe păr. Roşea (trecut de 60 de ani) 
la Crăciuneşti. Cu atâţia preoţi nu putem zăgăzui pornirea. 

Credincioşii noştri sunt mereu huiduiţi, batjocoriţi, ameninţaţi, li se sparg geamurile, 
ţiglele de pc case, sunt bătuţi, li se dărâmă bisericile. Aşa frumoasele biserici din Crăciunel 
şi Ocland se dărâmă sistematic cărămidă cu cărămidă, f&ă ca cineva să-i impiedice. În alte 
locuri sunt mereu invitaţi să-şi dărâme ei înşişi biserica. Autorităţile, in cel mai bun caz, 
închid ochi i .  

Între astfel d e  împrejurări, pllr!isiţi ş i  înfricoşaţi, caută scăpare î n  trecerea la alte 
religii. În câteva locuri, ca la Bolintineni, Tlilişoara, Mereşti şi Bezidul Nou, dacă am avea 
preoţi, s-ar putea salva o bună parte a credincioşilor. De aceea vă rog excelenţă, dacă puteţi 
să ne trimiteţi harem interimat, până trece nesiguranţa şi fi·ica inerentă începutului, câţiva pre
oţi necăsătoriţi ori călugări, cari venind până nu e prea târziu, să ne dea ajutor. La Bolintineni 
ar putea face ispravă unul şi care nu ştie bine ungureşte, în celelalte locuri e nevoie de 
cunoştinţa limbii maghiare. 

Dacă nu refacem moralul credincioşilor, se pierd în masă. De aproape 2 luni nu au 
liturghie. Avem preoţi chiar şi pentru nevoile satelor mari româneşti, fiecare administrăm mai 
multe parohi i  în care nu e încă atâta nevoie, băt!li, frică. Şi ne împuţinăm mereu. Unii sunt 
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duşi în tabără, mai nou preoţii din 5 sate curat româneşt;. Astăzi am auzit că li s-a pus în 
vedere să părăsească ţara. Încă nu am putut controla această ştire. Ar fi vorba de preoţii din 
Sântu, Filipiş, Mura, Hodac şi preot•ll II  din Milaş. Alţi preoţi, nemai putând suporta vexaţi
un ile continue cu nervii sdruncinaţi, pleacă dincolo. Nu ştiu cum va fi în alte părţi. dar pe aici 
mai ales dea lungul graniţei, aproape toate satele au rltmas fillă preoţi. Aşa Titimia, Ungheni 
(preoţii din aceste sate au fost bâtuţi rău), Sântioana de Mureş, Herghel ia, Lechincioara, 
Sânmattinul de Câmpie şi în curând pleacă păr. Andreşan din Băla şi a.m.d. 

În legătură cu defecţionările credincioşilor noştri, am primit o scrisoare de la  Excel. 
Sa Nunţiatura din Budapesta, împreună cu o adresă a Vicarului romano-catolic din Cluj, pe 
care vi le anexez în copie. În această scrisoare se vorbeşte de un singur lucru, şi cel mai 
însemnat motiv al trecerilor, de frica nu cumva slt rămână şi mai departe în ritul greco-român. 

Restul credincioşilor trect: din motivele expuse de mine mai sus. Acum vă cer sfa
tul, excelenţă, oare să mai expun eu excelet.ţei Nunţiaturi lucrurile de mai sus? Le va aduce 
la cunoştinţa forurilor superioare conducătoare maghiare şi ele în loc să se sesizeze in ascuns, 
vor intensifica propaganda şi mă vor trage la răspundere pentru învinuiri nedrepte, vor găsi, 
prin mijloace proprii, oameni cât de mulţi, cari să nege tot ce au spus şi să afirme că totul 
s-a întâmplat de dragul lor şi ura noastră. Lumea e aşa de înfricoşată, încât toate sunt posi
bile. De aceea mă gândesc că în răspunsul pe care ar trebui să-I dau şi pe care cred că-I tri
mit tot la Excelenta Voastră, pentru a-1 vedea şi  a binevoi 'd-1 daţi la traducere în l imba la
tină, să confirm faptul treceri lor, să amintesc aşa mai vaf', sunt multe motive de trecere şi 
să-I pomenesc am rugat pe fraţii preoţi romano-catolici ca fiind ei mai mulţi ş i  neputându-i 
pe ei învinui că în as;�rarea aceasta ar avea alte interese decât salvarea credinţei, nouă ni s-ar 
aduce învinuirea că ne 0punem curentului de maghiarizare, slt ne avizcze unde aud că e 
primejdie şi să l uptăm mână în mână. Eu de fapt le-am oferit acest lucru, fiindcă ei şi observă 
ofensiva refonnaţilor chiar aici în Târgu Mureş, dar nu multe nădejdi leg de această colabo
rare, căci şovinişti cum sunt, îi cunosc, şi nu-i cred gata să ne ajute să ne păstrăm credincioşii 
în legea noastră, ci ar fi mai aplicaţi slt pescuiascA in apa turbure in favorul lor. Aşa încât nu 
am nădej-de decât în forţele proprii, cari al Um sunt aşa de s labe şi paralizate. 

De şcoli confesionale nu pc.neneşte nimeni. În sate mari româneşti, ca Unghen i, 
Râciu, nu pun nici un învăţător român. Puţini i învăţători români cari au mai rămas nu sunt 
numiţi. Mai bine numesc oameni de-ai iOr cu câteva clase de liceu. Mă gândesc la cele 
promise de proclamatia ldr şi la  cele întâmplate. Cer şi pltmânt! .  

Mă gândesc Excelenţă, că pentru a complecta multele parohii vacante cari sunt acum 
şi se vor mai ivi curând, nu ar fi consult să fie lăsaţi teologii din anul IV să-şi facă exan1enele 
din studii le absolut necesare pentru pastoraţie, .'poi hirotonisiţi şi trimişi la parohii cu obli
gaţia de a-şi complecta examenele? N1ţ e ceva ideal, dar să nu rămână turma fără păstori, căci 
foarte uşor se va răzleţi. Vă rog să-nti comunicaţi că num irile la parohii le vacante din regiu
nile noastre se fac de Excelenta Voastră ori de act la Târgu Mureş? Atât această lămurire cât 
şi alte binevoitoare îndrumări la cele de mai sus, precum şi la altele ce aţi crede, le-ar putea 
aduce chiar eleva care duce scrisoarea aceasta şi care peste o zi se reîntoarce. 

Mulţumim pentru toate, cerându-vlt binect.:vântarea şi rugăciunile pentru necazurile 
noastre multe, vă sărut dreapta. 

Marosvaşarely, Tg. Mureş, la 2 noemvrie 1 940. 

Excelenţei Sale dr. Iuliu Hossu, Episcop. C luj. 
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ANEXA II 

1940 noiembrie 13. Raportul lui Iosif Pop, protopop delegat arhiepiscop, inaintat ierarhic, 
pentru a ajunge la cunoştinţa conducerii bisericii  greco-catolice despre situaţia creată de 
intervenţia organelor militare ale armatei hortyste, care impune preoţilor din zonele cu po
pulaţie românească să oticieze slujbele în limba maghiară. 

Arh. Naţ. Buc., fond Preşedenţia Consiliului de Miniştri, dosar 458/1 940, f. 2-3. 

EXCELENTA VOASTRĂ, 

Încă înainte de a trimite alăturata scrisoare, astăzi am mai primit alte informaţiuni 
referitoare la cele scrise în ea. Îmi iau îndrăzneala a le comunica Excelenţei Voastre, rugân
du-vă mult să binevoiţi a informa despre aceasta Sf. Scaun şi a interveni la Comandamentul 
Militar superior din Cluj, ca să mai sisteze batjocw·a ce o fac cu bieţii oameni. O doamnă 
preoteasă din jurul Gheorghienilor a venit să-mi spuna că păr. Avisalon Costea, care ţinea 
sufletul în bunii noştri credincioşi de la Voşlăbeni, este expulzat, că apoi poporul rămas fără 
pastor, să mai fie întrebat încă odată, dacă vrea s!!. i ubească Hajr' Jdorogh-ul .  

Preoţilor noştri din regiunea curat românească din jun · •  Gheorghienilor, l i  se coman
da din partea comandanţilor mai mici sau mai mari, ca să servească Sf. liturghie în limba 
maghiară. Şi cînd unul a spus că nici carte nu are, i-a spus să traducă din cea românească. Ei 
ameninţă cu expulzarea imediat pe preoţii cari se declară vor servi aşa. Ei vin şi m!!. întreabă 
ce să facl!.. Eu am spus să le rl!.spundă că aceasta nu e chestiune care sl!. se poată rezolva între 
militarii şi preoţii locali, ci trebuie să se aştepte ordinul de mai sus, extinderea acelei epis
copii prin decret, limitarea episcopiei etc. Dar lor nu le pasă de aceasta. Deoarece vă rog 
foarte insistent Excelenţă, căci ni se împutinează preoţi i, binevoiţi a interveni la 
Comandamentul militar superior de la Cluj, sl!. dea ordin comandanţilor în subordine sl!. nu 
mai prezinte astfel de lucruri, ci sl!. aştepte hotl!.rârea superioritl!.ţii .  Doarl!. nu va pierde lumea 
dacă se va mai servi câtva româneşte românilor. 

Eventualul raspuns al Comandamentului precum şi îndrumările Excelenţei Voastre, 
ce să facă preoţi i  faţă de aceste pretenţiuni, vă rog sl!. mi le comunicaţi, câ sl!. pot şi eu lămuri 
pe cei necăjiţi. Răspunsul Excelenţei Voastre, ce sâ facă preoţii faţă de aceste pretenţiuni, 
apasă atât de mult in cumpănă, încât cred că preoţii ar fi lăsaţi în pace. Are alt efect chiar ş i  
pentru preoţi mai confortant decât răspunsul dat de aici. 

Lucrările acestea le voiu comunica ş i  Ex. Sale Mitropolitul de Blaj ,  căci are poate 
mai multă l ibertate să inf01meze Sf. Scaun. 

Vă mai rog sl!. ma lămuriţi, dacă am judecat bine, când am spus celor din satele unde 
ne-au trecut toţi credincioşii, că toată averea rămâne bisericii greco-catol ice, care o poate 
folosi după cum crede de bine. Eu în legea cultelor din anul 1 928 nu am găsit text ptecis, 
numai referitor la patronate, că ar fi aşa. Dar dacă şi averea dată de patron, revine bisericii ,  
putând-o folosi spre scopurile sale generale, dacă o parohie dispare, cu atât mai mult va fi aşa, 
cu averea care e a cultului. Vă cer aceste lămuriri, pentrucă comandantul mil itar din 
Sântandre i, unde credincioşii noştri au trecut la romano-catolici, atunci când aceşti fc�ti cre
dincioşi au cerut dela Comandament ca să le dea lor averea bisericii, cererea au trimis-o spre 
opinare subsemnatului. 

La cererea mai multor preoţi, am intervenit la Pretura de aici, să elibereze recolta 
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pusă sub piistrare la primării ,  de pe locurile primite prin reforma agrarii. Pretorul, om cu toată 
bunăvoinţa, a spus că aceasta s-ar putea numai dacă s-ar interveni la Comandamentul 
Superior de la Cluj şi ar da el ordin în acest sens. Vii rog în numele lor Excelenţă, să binevoiţi 
a face şi această intervenţie. E destul ca sa iau pe viitor aceste porţiuni canonice pentru ca să 
se mai ia şi roada de pe acest an, în care cel puţin 8 luni am fost uzufructar pe lege, thcând şi 
însămânţi\ri şi îmbuniităţiri. 

Sunteţi unicul nostru conducător respectat de ambele părţi, de aceea Vă rog sii nu 
luaţi în nume de rău, dacă în aceste zile grele, în toate necazurile ne adresăm Excelenţei 
Voastre, punându-ne nădejdea întreagă în apărarea şi  intervenţia Excelenţei Voastre. 

Sărutând sfinţita dreapta, rantân al Excelenţei Voastre 

Marosvasarhelyi, la 1 3  noemvrie 1 940. 

supus fiu 

Iosif Pop, protopop delegat arhiepiscopesc. 

ANEXA III 

1940 noiembrie 25. Copia raportului Oficiului parohial greco-catolic de Tulgheş-Ciuc, 
adresat Episcopatului din Cluj, prin care-I infonnează despre acţiunea de trecere silită de la 
religia greco-catolică la cea romano-cat--.Jică, iar în caz de nesupunere, fie suportarea con
secinţelor represive, fie trecerea în România. 

Arh. Naţ. Buc., fond Preşedenţia Consiliului de Miniştri, dosar 458/1 940, f. 47, copie. 

OFICIUL PAROHIAL GRECO-CATOLIC 
TULGHEŞ-CIUC. NR. 263/940 

Prea venerat Ordinariat Episcopesc, 

Cu fiiască supunere vă aduc la cunoştinţă unnătoarele: în parohia Ghergyotolgyes 
Csikmegye, din tractul protopopesc Gyergyoszenoniklos, se petrec lucruri cu adevliratjalnice 
pentru biserică. 

Mai zilele tr ..;cute am primit dela primărie un vraf de hârtii, vreo 30 la număr, pro
cese verbale despre trecerea mai multor familii de la religiunea gr.-cat. la cea rom.-cat. 
Numărul celor trecuţi este de 1 1 5  suflete. RAul nu s'a cunnat aici. Au mai fost chemaţi încă 
vreo 1 0  familii de români tot pentru a trece la rom. cat. Şi oamenii sunt siliţi. De frică şi de 
teamă de a nu-şi irosi ce amar au strâns o viaţa întreagă, trec. Li s-a spus verde în ochi : sau 
treceţi la religia rom.cat., ori treceţi in R0mânia. Ueci nu se ţine seama de conştiinţa, de li
bertatea oamenilor. 

Eu nu am putut şi nu pot protesta. Şi  aşa n-ar avea rezultatul dorit. Mai mult, în vre
murile acestea de schimbări este aşa de greu. Te pot lua oricând de acasă şi duce oriunde. 

Cazuri s-au mai întâmplat în acest sens. Nici de apăra nu te poţi apiira. 
Am expus realitatea adevărată Prcaveneratului Ordinariat spre luare la cunoştinţă şi 
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ruga.mintea de a binevoi a-mi comunica ce este de făcut in această privinţă. 
Gyergyotolgyes, la 25 noemvrie 1 940. 
Cu fiiascli supunere 
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Preot Victor Gergely, adm. parohial. 

Preaveneratului Ordinariat Episcopesc 
Koloszvar - Cluj .  

GENUINE DOCUMENTS ABOUT THE ROMANIAN ' S  SUFFERING DURING THE 
YEARS OF THE DIKTATE FROM VIENNA 

(Summary) 

The sentence adopted at Vienna against Romania by the "coaches", in August 1940, 
stipulated for the Romanians who were remaining in the conceded teritory, protection and 
equal rights with those of the Hungarians. But these stipulations were soon broken, once the 
Diktate from Vienna was put into practice. 

The brutal ethnic "cleaning" had begun, and the cruelti .s and the high-handed pro
ceedings against the Romanians, under their most horrible aspe �ts, could be met everywhere. 

H undreds of pages and documents may be found at The General Head Oftice of the 
Archives from Bucharest or at the "Council of Ministers Presidency" Fund, which are reveal
ing in this respect. They present the suffering of numerous priests and of other intelectuals, 
as well as of thc common Romanians, the destruction of the Churches built in the Sachz 
territory and the forced Magyarization of the Romanian faithful people. 

The reports belonging to some Romanian priests, entirely attached to the annexe are 
full of significance. 
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JUDEŢUL TREI SCAUNE ÎN CONTEXTUL REINSTAURĂRIT 
ADMINISTRAŢIEI ROMÂNEŞTI ÎN ARDEALUL DE NORD 

MĂRTURII DOCUMENTARE 

Dan Baicu 

Lucrarea de faţă urmlireşte strict prin prisma documentelor de arhiva două perioade, 
respectiv cele cuprinse între 1 940- 1 944 şi 1 944- 1 945, prezentând evenimentele din fostul 
judeţ Trei Scaune. 

Pentru românii din judeţul Trei Scaune, Marea Unire de Ia 1 decembrie 1 9 1 8  a con
stituit o adevărată renaştere naţională. 

Unificarea administrativă a însemnat şi crearea instituţiilor statului român de drept 
(prefectură, primări i, plăşi, poliţie, jandarmerie, revizorat şcolar, ş. a.). Acestea au înlesnit 
locuitorilor români din judeţ accesul la viaţa politică, şcoală, cultură, viaţă spiritualâ, domenii 
în mare măsură inaccesibile înainte de 1 9 1 8. 

Documentele de epocă menţionau in acest sens: "Se îmJ/inesc în curând 10 ani de 
la memorabila zi de 1 decembrie, când cu toţii, dintr-o frumor �·ă pornire spontm: l, la A Iba 
Iulia, am proclamat unirea Ardealului, Banatului, Crişanei şi Maramureşului cu Patria 
Mumă . . .  Cu mic cu mare, tânăr şi bătrân ne gândim la ziua de 1 decembrie şi să depunem 
;urământ că vrem o epocă luminată, . . .  o ţară cu cetăţeni mulţumiţi în hotarele ei . . "! ; "in 
oraşul Tg Secuiesc, în acest centru minoritar din inima Secuimii, ca un triumf al extensiunii 
influenţei culturale româneşti, am înfiinţat de câteva luni Despărţământul Cultural ASTRA, . . . 
care dezvoltă o frumoasă şi rodnică activitate românească pe fărâm cultural şi social pe 
aceste plaiuri. unde nici astăzi procesul de maghiarizare nu s-a oprit şi ne-a Înstrăinat zeci 
de mii de români . . .  "2. 

Perioada interbelică a însemnat aşadar pentru populaţia românească o perioadă de 
emancipare social politica. ş i  cultural spirituală, o repunere in drepturile sale fireşti. Sub nici 
o formâ însă nu a fost lezată demnitatea naţională a populaţiei de altă etnie şi convingere reli
gioasă. 

Declanşându-se cel de-al doile război mondial, judeţul Trei Scaune a constituit 
extremitatea sud-estică a teritoriului cedat Ungariei horthyste în urma Dictatului de la Viena, 
semnat prin constrângere la 30 august 1 940. Prin acest spaţiu s-a realizat aşa numitul "intrând 
secuiesc" în scopul strategic de apropiere de zona industriala. a Braşovului şi Văii Prahovei. 
"Secui mea" a fost promisa solemn de Hitler şi Mussolini lui Horty3 . 

Fireşte populaţia şi autorităţile româneşti din judeţ au fost cuprinse de îngrijorare, 
anticipând ceea ce avea să se întâmple. Au urmat umilitoarele zile ale pregMirii şi înfăptuirii 
retragerii administraţiei româneşti civile ş i  militare. 

De pildă, primaria oraşului Sf. Gheorghe (în sens de administraţie românească) era 
obligată să predea cu proces verbal toate bunurile şi instituţiile din subordine, inclusiv cele 
militare, autoritâţilor horthyste ce şi-au făcut intrarea în judeţ în primele zile ale lui septem
brie; "Având în vedere comunicarea telefonică a domnului comandant al centrului de 
instrucţie Sf Gheorghe, col Ştefan Bardan, conform căruia primăria oraşului Sf Gheorghe 
urmează să preia căzărmile, poligoanele de instrucţie ş i  celelalte instalaţiuni care au 
aparţinut centrului de instrucţie . . .  Sunt delegaţi pentru aceasta domnii Benedek Jimos şi 

www.cimec.ro / www.mncr.ro



242 DAN BAICU 

Gădri Zoltan . . .  "4, foşti funcţionari ai primăriei apoi funcţionari in autorităţile horthyste. 
Braşovul a constituit primul adăpost al refugiaţilor români din Trei Scaune, statisti

ca realizată fiind foarte riguroasă: "Domnul prefect, în conformitate cu circulara dvs. nr. 
5 10/940, avem onoarea de a vă raporta următoarele în ceea ce priveşte tra11Sporturile de 
evacuare: în ziua de 3 septembrie s-au făct4t două tra11Sporturi cu camioanele de la Sf 
Gheorghe la Braşov, în ziua de 4 septembrie s-a evacuat şcoala primară nr. 1 şi primăria. la 
5 septembrie s-a evacuat serviciul sanitar şiju11cţionarii. Primar dr N. Crăciun "5 . 

Cu vădită ingrijorare, primarui N. Crăciun se adresa rezidentului regal al Ţinutului 
Bucegi: " Vă rugăm a ne comunica urgent unde sunt repartizati funcţionarii primăriei Sf 
Gheorghe. Ce anume acte oficiale trebuie să ridicăm şi din averea imobilă ce anume trebuie 
să luăm ? Primarul oraşului Sf Gheorghe, N. Crăciun"6. 

Ocupaţia horthystă avea sa se instăpânească aşadar in primele zile ale lui septembrie 
1 940 şi avea să dureze (sub această denumire) până la 8 septembrie 1 944. 

Între primele măsuri instituite s-a numărat interzicerea limbii române, respectiv 
ordonanţa numărul 2 al comandamentului mHttar (hotthyst) al oraşului : "lnştiinţare: În ter
men de 8 zile toale denumirile româneşti din oraş să fie înlocuite cu denumiri maghiare. 
Colonel baron Gaudernak Emil, comandant militc.r al oraşului Sf Gheorghe, 14 septembrie 
/94(!' (text in limba maghiară)7.  

S-au luat apoi alte măsuri, executate sistt;; �atic 1i meticulos, indreptate în primul 
rând impotriva instituţiilor şcolare şi bisericeşti româneşti, intelectual ilor, funcţionarilor. S-a 
procedat până la distrugerea unui imprtant număr de lăcaşuri de cult, odată cu expulzarea pre
oţilor şi învăţătorilor. Statisticile întocmite de autorităţi sunt de altfel uimitor de exacte in 
acest sens. Astfel, într-una dintre acestea, referitoare la plasa Sf. Gheorghe, comuna Ozun, sunt 
menţionate 84 de persoane expulzate, iar la "Cauza" sau "observaţii" este inscripţionată funcţia, 

precum preot, învăţător, jurist, funcţionar sau pur şi simplu "mare român" (nagy olah)s. 
Nu numai românii au avut de suferit. Liste cuprinzând sute de persoane înregistrează 

efectele deportării evreilor din judeţ şi oraşul de reşedinţa in lagărele de exterminare, la 
Auschwitz indeosebi: "Către primăria oraşului Sf Gheorghe. Subsemnata Frăndrich 
Raza/ia, dom ici/iată in oraşul Sf Gheorghe . . .  cu onor vă rog să binevoiţi a-mi elibera un cer
tificat din care să rezulte că la 3 mai 1944 am fost deportată împreună cu soţul meu din 
motive rasiale din partea autorităţilor maghiare în lagărele de concentrare germane . . .  aces
ta din urmă neîntorcându-se nici până în prezent" . Sf Gheorghe, 2 ian. 1947"9. 

Documentele au fost prezentate selectiv, spre ilustrarea situaţiei dramatice în care 
s-a aflat judeţul Trei Scaune în perioada ocupaţiei străine. 

Cu atât mai mult era de aşteptat momentul el iberării şi reintrarii judeţului in statul 
unitar naţional rcmâr;. 

În contextul politico-militar din vara şi toamna anului 1 944, armata română a trecut 
la eliberarea Transilvaniei de Nord, oraşul, de reşedinţă Sf. Gheorghe fiind primul oraş eli
berat din teritoriul răpit prin Diktatul de la Viena. 

Cu toate că in municipiu s-a ridicat prin anul 1 946 monumentul ostaşilor sovietici 
iar principalele artere au fost numite "Stalin", "Malinovski", "Tolbuhin", (foste "Horthy", 
"Mussolini" şi Hitler între 1 940- 1 944 ), documentele scot in evidenţă adevăraţii eliberatori, 
pe aceea care s-au jertfit pentru anulart:a efectelor dureroase ale dictatului de tristă amintire. 
Astfel, este relevant faptul că primul document emis de primăria românească reinstalat! la 
Sf. Gheorghe (nr. 1 din 1 0  septembrie 1 944) este un patetic mesaj adresat comandantului 
Diviziei 1 Munte: "Domnule comanu·ant, subsemnatul Si ma 1/ie primarul oraşului 
Sf Gheorghe, vin a vă ruga să binevoiţi a primi propunerea noastră şi a da aprobarea ca 
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(denumirea a) trei străzi din acest or� să fie înlocuite cu: "Str. Sfânta Maria", "Strada 8 
sptembrie 1944", "Strada Vânătorilor". Această propunere este motivată de unnătoarele 
fapte: "În ziua de 8 septembrie 1 944 (Sfflnta Maria Mică), Vânâtorii de Munte au eliberat 
oraşul Sf. Gheorghe de sub ocupaţia strâină. S-au împlinit în ziua de 8 septembrie 1 944, patru 
ani de când s-a semnat actul de subjugare, iar la implinirea acestor ani (deci în ziua de 8 sep
tembrie 1 944) oraşul este din nou sub fălfăirea steagului românesc - după grele zile de iobăgie 
- de către trupele române, vânătorii de munte care au înscris glorioase pagini în istoria 
Neamului Românesc" IO. 

Revenea deci administraţia românească, aşa cum a fost, încă din septembrie 1 944. 
Prefectura ş i  unităţile administrative din subordine încercau revenirea la firesc a vieţii politi
co-sociale a judeţului,  fără persecuţii, fru"ă discriminări, dar cu repunerea în drepturi a 
românilor. Se redeschideau şcoli, apărea din nou presa românească (pe lângă cea a etnicilor 
maghiari), se luau măsurile ce se impuneau pentru acth·itatea normală a spitalelor, a căilor de 
comunicaţii I l .  Se eva luau grelele pierderi, pagubele pricinuite de anii de ocupaţie şi războP2. 

e În judeţ s-au instalat încă la 1 ·-2 zile după eliberare, autorităţile sovietice, în calitate 
de ocupant. Ca în întreaga ţară, pe lângă nesocotirea autorităţilor administrative şi militare 
româneşti, trupele sovietice au pricinuit prin jaf noi pierderi, mai grele chiar decât cele ale 
războiului propriu-zis 1 3 .  

De fapt, despre administraţia românească, în sensul d·,plin a l  expresiei, în  judeţul 
Trei Scaune, pe baza documentelor de arhivă, ea a durat doar î.ttre 8 septembrie - 14 noiem
brie 1 944. Nu a revenit nici la 6 martie 1 945 şi nici după aceea. 

În a doua decadă a lunii noiembrie, administraţia românească din Transilvania de 
Nord, eliberată cu atâtea sacrificii, a fost desfiinţată în condiţiile cunoscute, respectiv 
"nemulţumirile" create de guvernele de Wliune naţionali!. Sănătescu şi Rădescu, acuzate de 
atitudine antisovietică,sabotarea frontului antihitlerist şi chiar "persecutarea minorităţilor 
naţionale" (recte maghiară) în Transilvania. 

Ceea ce s-a petrecut în judeţul Trei ScaWle poate fi privit ca un element oarecum 
particular. Sub presiunea "aliatului" sovietic instalat în judeţ, cu largul concurs al unor ele
mente horthyste readuse în fruntea administraţiei locale, autorităţile româneşti s-au retras în 
localitatea Prejmer din judeţul Braşov. În mod paradoxal, pentru Trei ScaWle funcţiona o aşa 
zisă "prefectură populara" (de fapt maghiară) şi prefectură legală în "exil", in judeţul înveci-
nat. 

Pentru aceasta din unnă, arhiva nu ni s-a păstrat din nefericire. În schimb pentru cea 
"populară", din arhive rezultă că prea multe nu s-au schimbat faţă de 1 940- 1 944. 
Documentele sunt redactate exclusiv în limba maghiarli, puţinele documente în limba română 
sunt circulare emise de autorităţile din Bucureşti, inclusiv Ministerul de Interne, care de pildă 
solicită situaţia �xerciţiului bugetar al primăriei 1 944/ 1945 sau atenţiona asupra inactivităţii 
primăriei privind ajutorarea famililor celor mohilizaţi pe front şi care luptau pentru eliberarea 
Ungariei, Cehiei, Slovaciei şi Austriei. Ele rlbnâneau flră răspuns, pe verso fiind înscrise 
menţiunea "la arhivă" (irrattă.ra, in lb. maghiara, orig.)14. 

În aceastli vreme, formaţiunile militare româneşti, atâtea câte mai rămăseseră, erau 
dezarmate, jefuite şi umilite. 

Relatări ample referitoare la aceste sti1ri de lucru sunt cuprinse în arhiva Legiunii de 
Jandarmi Trei ScaWle, retrasă şi aceasta la Prejmer. Astfel, un raport al acesteia cuprindea 
cele ce urmează: "Cu ocazia evacuării teritoriului judeţului . . .  formaţiunile teritoriale au fost 
atacate de partizani unguri . . . Avem alte cazuri în care subofiţerii au fost dezarmaţi de către 

ruşi şi unguri, cum a fost postul de la O/tem" 1 S . "Constatăm prin prezentul proces verbal, că 
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in ziua de 14 noiembrie / 944 când evacuam postul de jandarmi Olteni, ajunşi în oraşul Sf 
Gheorghe, in piaţa oraşului am fost baricadaţi de circa 50-60 persoane civile cu bandero/e 
roşii la mână care au început a ne arunca din căruţe bagajele şi dezarmând militarii• t6. 

Informaţii cu acest conţinut sunt abundente. De asemenea, autorităţile orăşeneşti 
aduceau acuze chiar şi annatei române învim:.lnd-o de acţiuni de jaf pe ra7.a localităţii Sf. 
Gheorghe ' 7, în realitate comandamentul achiziţionând produsele necesare trupelor române în 
drum spre front. 

În privinţa tratamentului la care populaţia română era supusă recurgem la un do
cument edificator în acest sens. Când un muncitor român, angajat al primăriei Sf. Gheorghe, 
solicita retribuţia ce i se cuvenea pentru perioada septembrie-noiembrie 1 944, i se răspundea 
(textual, autentic cu redarea ortografiei): "vă aducem la cunoştănţă că salariul pretins după
facerea socotelilor din partea foştilor conducători ai oraşului vi-I putem achita" (sic!)18, 
cunoscându-se faptul că, în sept.-nov. 1 944, sub scurta administraţie românească, primar fu
sese liberalul Eugen Sibianu, fost preft:ct şi preşedinte al Despărţământului Trei Scaune -

AS TRA, pus apoi sub urmărire de noile autorităţi "populare". 1 
Trebuie însă subliniat că toate acestea aveau loc sub "ocrotirea" comisiei mi litare 

ruse staţionate în judeţ, militari sovietici direct subordonaţi ai colonelului Sidorov, locţiitor 
al şefului Comisiei Aliate (sovietice) de Contru�" •d Armistiţi Jlui.  

Este interesant de semnalat faptul că la cond1 �erea judeţului se afla Uniunea 
Populară Maghiară (MĂDOSZ), parte componentă a Frontului Naţional Democrat, aderentă 
la platforma acestuia din septembrie 1 944 şi că în afară de comuniştii "internaţionalişti" sin
gurul colaborator politic al Uniunii era Frontul Plugarilorl9. Forma de adresare în adminis
traţie era: "tovarăşe" (elvtârs)! 

Din documentele de arhivă ce au servit ca sursă de informare nu reiese în fond nici 
o diferenţă între situaţia politico-administrativă a judeţului Trei Scaune din preajma datei de 
6 martie 1 945 şi de după. 

Cu sprijinul autorităţilor sovietice, aşa cum rezultă din conţinutul şi forma docu
mentelor, limba oficială nu era respectă şi precum s-a mai arătat, nu se respectau autorităţile 
centrale (formularul de Proces-verbal prin care unna să se consemneze jurământul către Ţară, 
Rege şi Constituţie, nu era completat pentru luna decembrie 1 944)20. Se prefigura autono
mizarea zonală, acceptată tacit de guvernarea instaurată la 6 martie 1 945.  

De fapt, evenimentele din martie 1 945 din Bucureşti, respectiv instaurarea guvernu
lui Petru Groza, nu se regăsesc în mod aparte în documentele de arhivă păstrate, nici chiar 
cele ale prefecturii, în aparenţă acestea trecând aproape neobservate. în schimb abundă situ
aţiile întocmite referitoare la "bunurile ce urmează a fi trimise în U.R.S.S. pentru plata de 
războt"2l (textual) nu însă şi participarea la întreţinerea trupelor române de pe front. 

Respectând realităţi le, se poate afirma că ln sud-estul Transilvaniei, cu referinţă în 
judeţul Trei Scaune, nu intră în discuţie o realii "reinstaurare a administraţiei româneşti"  în con
textul condiţiilor impuse de sovietici cu prilejul guvernării "democratice" începute la 6 martie. 
Dimpotrivă, începuturile "regiunii autonome" se conturează cu toată claritatea încă din noiembrie 
1 944, ca preludiu al organizării administrative din 1 9 5 1  pe baze regionale - un principiu enunţat 
de MĂDOSZ încă din perioada interbelică, adeptă ai sistemului cantonat de tip elveţian !22 - o con
strucţ ie opusă notiunii de stat naţional unitar, indivizibil şi independent. 
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THE THREE PRINCIPAUTIES COUNTY UNDER THE CONTEXT OF 
THE REINSTAURATION OF THE ROMANIAN ADMINISTRATION 

IN THE NORTH OF TRANSYLVANIA 
- DOCUMENTARY TESTIMONIES -

(Summary) 

The Great Union of December 1 st 1 9 1 8  meanl the reinstauration ofThe Romanian State insti
tution in The Three Principalities. 

For 22 years, this zone with a dramatic and stormy history intcgrated itself politically admin
istratively, as well a� from a cultural and spiritual point of view to Great Romania: this natural histori
cal proccss was brutally interrupted by the consequences of the Vienna Dictate of August 30th 1 940. 

Although, the residenc� town and county were liberated by the Romanian Army, which 
brought the hope that the tragic conscquences ofthe foreign occupation will be gradually erased, in fact 
the Romani an administration in the truc sense of the word lasted only between September - November 
1944. Neither the coming up of Petru Groza Government could wipe entirely the Romanian element 
from the country administration, practised during the Dictate and arter November 1 944. Since 
November, The Hungarian Autonomous Region of the stalinist type, creation of The Romanian 
Comunist Party and Madosz has been foreshadowed. 

The work points out significant aspects related to these historical moments, through the mi
ror of the documcnts found in thc Rccords of Covasna State. 
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BISERICĂ ŞI NAŢIUNE ÎN PASTORALELE 
MITROPOLITULUI NICOLAE COLAN 

Alexandru Moraru 

Viaţa şi activitatea m itropolitului Nicolae Colan a fost tratată sub diferite aspecte 1 .  
Noi ne-am propus să abordăm , în acest studiu, o latură de mare actualitate ş i  anume: Ideea 
de Biserică şi Naţiune în pastoralele de Crăciun şi de Paşt;2 ale ierarhului pomenit. 

Trebuie sli arătll.m de la început ci!., prin pastoralele sale, vlădica Nicolae Colan s-a 
adresat unui cerc larg de ascultători (clerici şi  credincioşi), de diferite stări sociale şi  de anu
mite nivele de pregătire intelectuală. În ele se vede marea artă a ierarhului amintit care se face 
înţeles prin limbă şi învăţătură de credinţă atât de către cei simpli ,  dar, în acelaşi timp, 
mulţumeşte şi pretenţiile învăţaţilor vremii .  

În Pastoralele sale, un loc central îl ocupi!. Biserica lui  Hristos. 
În câteva rânduri aminteşte, celor din eparhia pe care a condus-o, cele patru atribute 

ale bisericii creştine: "Biserica,cea <<Una, Sfântă, Sobornicea că şi Apostolească>> este 
obştea cea nouă căreia Hristos i-a făcut început prin întruparer Sa. În sânul ei petrecem noi, 
credincioşii, înfrăţiţi prin iubire, având <<un singur suflet şi o singură inimă>> (F. Ap. 4, 32), 
fie că mărturisim credinţa cea dreptmăritoare, fie că ne străduim din râsputeri ş i  ne rugăm cu 
sârg <<pentru pacea a toată lumea, pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu Biserici şi 
pentru întrunirea tuturor>> oamenilor în năzuinţa şi voinţa de a săvârşi tot lucrul bineplăcut 
lui Dumnezeu şi  nouă de folos.''3 . 

În fraza de mai sus, vlădica N icolae Colan pomeneşte de două categorii de credin
cioşi: credincioşi i  B i serici i  Ortodoxe şi alţi credincioţi creştini, care, deşi nu împărtăşesc 
învăţătura B isericii Răsăritene, fac, totuşi, eforturi în direcţia unităţii creştine şi a păci i  în 
lume. Mulţi dintre aceştia îşi unesc eforturile în cadrul Mişcării Ecumenice. 

in scrisul său pastoral ,  ierarhul Nicolae Colan se arată adeptul dialogului iubirii, 
urmând modelul iubirii divine, trâită şi  propovăduită de Fiul lui Dumnezeu. În acest sens 
arată următoarele: "Iar propovedania Bisericii,toată într-o singură poruncă se adună: <<Să 
iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău şi din tot cugetul 
tău . . .  , iar pe aproapele tău ca pe tine însuţt>> (Matei 27, 37-39). În această iubire se arată 
credinţa cea lucrătoare, în stare să mute munţii ;  din ea izvorăsc în chip firesc toate faptele cele 
bune, plăcute lui Dumnezeu şi folositoare obştii în mij locul căreia trăim"4. 

Iubirea este centrul şi rostul întregii vieţi creştine, a întregii vieţi omeneşti. Ea este 
cârmaciul păci i  şi a bunei înţelegeri între oameni .  Prin ea se nasc, trăiesc ş i  se întăresc 
popoarele; ea este creatoarea culturii şi civilizaţiei întregi i lumi. Iubirea este virtutea creştină 
care ia fiinţă şi trăieşte în B isericâ şi în Veşnicie. 

Acesta este motivul pentru care Sfânta Biserică din . . .  "dragoste ne poartă de grijă în 
toate zilele vieţii noastre ... ; din dragoste ne ceartă, cand greşim şi  ne dă nemăsurată mulţu
m i re sufleteascA pentru faptele noastre cele bune; din dragoste ne mângâie în necazuri, ne 
povăţuieşte în rătăciri, ne înalţă din căderi şi ne învie din moarte"s. 

Ca unnaşă fidelâ a Bisericii lui Hristos, Biserica Ortodoxa îşi îndeplineşte cu sârg 
misiunea ei mântuitoare. Ierarhul Nicolae Colan aseamănă B iserica Ortodoxă ca o cetate în 
care se apără tezauml credinţei creştine primare. În cadrul acestei cetăţi se atlâ şi Biserica 

www.cimec.ro / www.mncr.ro



248 ALEXANDRU MORARU 

Ortodoxă Română: "Cine-i una cu noi, în cuprinsul acestei cetăţi a Bisericii Ortodoxe, el se 
simte tare, sporind şi tăria obştei noastre româneşti. Cine-i în cetatea acestei sfi�te frăţii se 
simte fericit că slujindu-şi cu credinţă nefăţărită patria scumpă de pe pământ, va dobândi -
prin jertfa lui Hristos cel înviat - şi patria de dincolo de moarte"6. 

Ca cetăţeni şi credincioşi avem datoria sfântă de a s luji cele două cetăţi: Patria (cu 
neamul său) şi Biserica. Drept pildă şi model de slujire autentică a celor două cetăţi ne este 
dat însuşi Iisus Hristos : "În lucrarea Sa izbăvitoare Fiul lui Dumnezeu a purces de la umilirea 
Sa, de Ia milostivirea Sa, de la iertarea Sa, de la iubirea Sa, de la jertfa Sa . . .  Aşa să purcedem 
şi noi întru strădania de a sluj i  fratelui, Regelui, Neamului, Ţării - prin aceasta lui Hristos. 
Fiecare să înceapă deci cu iertarea sa, cu iubirea sa, cu jertfa sa. Ca să se pogoare în sufletele 
noastre şi în mijlocul neamului nostru pacea şi bunăînvoirea, pe care au vestit-o ingerii în 
noaptea sfântâ" - CrăciunuJ7. 

În concepţia mitropolitului Nicolae Colan acţiunea de sluj ire cuprinde mai multe 
elemente: umilire, milostivire, iertare, iubire şi jertfă. Sunt etape ce au fost parcurse de 
Mântuitorul nostru Iisus Hristos de la naşterea şi până Ia jertfa Sa pe cruce, prin care a adus 
mântuirea tuturor neamurilor pământului. 

Sluj irea înseamnă identificarea noastră cu cel în necaz şi nevoi, gustarea, împreună 
cu el, a paharului suferinţelor sale de fiecare zi. Sluj irea îr .;earnnă jertfă pentru Biserică şi 
Neamul din care facem parte. 

Într-una din pastorale face un aspru rechizitoriu celor care din anumite motive sau 
interese se fac trădători de neam şi ţară. Acelora se adresează prin cuvinte ca acestea: "Sau 
socoteşte cineva că împlineşte legea lui Hristos - închinându-1-se numai şi trAdându-şi nea
mul din care face parte? Căci toţi suntem ai neamului şi neamul este al nostru, al tuturor. O 
singură făptură suntem. Şi precum nu este mântuire veşnică în afam de Biserică, aşa nu este 
mântuire vremelnică în afară de neamul intru care ne-am născut. Ca fii credincioşi ai aceluiaşi 
Biserici dreptmăritoare ne împărtăşim din acelaşi pahar al jertfei Mântuitorului, iar ca fii  
credincioşi ai aceluiaşi neam ne împărtăşim din paharul jertfelor aceloraşi înaintaşi, pc-al 
căror drum de iubitoare ft·ăţie se cuvine să umblăm"s. 

În paragraful de mai sus, vlâdica Nicolae Colan face o îndrăzneaţă afirmaţie: obli
gatia de a ne jertfi în mod egal atât p !ntru Biserică cât şi pentru Neam. După gândirea sa, 
ambele jertfe îşi au izvorul în Iisus Hristos, de Ia care a venit pentru omenire jertfa supremă 
şi spre care trebuie să se îndrepte jertfa fiecărei fiinţe omeneşti, fie că-i pentru Biserică, fie 
că-i pentru Naţiune. 

Mitropolitul Nicolae Colan tratează în Pastoralele sale şi unele evenimente istorice. 
Istoria neamului românesc din Transilvania a fost brăzdată de nenumărate suferinţe, care au 
lăsat cicatrice şi ·urme adânci în sufletul locuitorilor acestei părţi de ţară. Una dintre marile 
nedreptăţi ale istoriei a fost Dictatul de la Viena (30 august 1 940)9, când Transilvania, pământ 
românesc a fost rupt de la sânul Patriei Mamâ. Referindu-se Ia acest fapt, ierarhul Nicolae 
Colan arată: "Judecata de la Viena a Îhipărţit Ardealul în două. Prin ea aţi fost despărţiţi şi 
voi, iubiţii mei fii sufleteşti. Unii aţi rămas în România, iar alţii veţi trăi de aici înainte în 
cuprinsul statului ungar. Jertfa acestei împ!i.rţiri s-a dus cu bunul gând de a p!i.stra pacea mi!.car 

în acest ostrov al pământului, pe care vointa lui Dumnezeu a rânduit să trăiasci\ împreună, în 
pace, fiii naţiunii româneşti şi ai celei maghiare. 

De aceea, dragii mei, pace şi bună înţelegere sll. fie între voi toţi; pace şi încredere 
în purtarea de grijă a Părintelui ceresc, care ne-a certat de multe ori, dar niciodată nu ne-a 

părăsit" 10. 
Textul de mai sus face parte dintr-o scrisoare pastorală adresată de vlădica Nicolae 
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Colan credincioşilor săi, în 5 septembrie 1 940, la câteva zile după Dictat. Îngrijorat de soar
ta românilor transilvăneni, după Arbitrajul de la Viena, se adresează cu această scrisoare ce 
avea scopul de a îndemna pe credincioşi la calm, ascultare şi Înţelepciune, adevarate scuturi 
împotriva vrăşmăşiei, urii şi persecuţiei. 

În aceeaşi scrisoare face credincioşilor îndemnuri disperate ca acestea: "Vă îndemn, 
deci, iubiţi i mei fii sufleteşti,să lep!tdaţi din sufletul vostru orice deznădejde, orice ură, orice 
dor de răzbunare. Strângeţi cu bucurie curată orice mână ce vi se întinde în numele păcii. . .  
Umpleti-vă sufletul cu nădejdea în Dcmnul, clici: «Toată darea cea bună şi tot darul 
des!!.vârşit de la El este>>. 

Fiţi ascultători faţă de stăpânirea legiuită şi mai presus de toate fiţi devotaţi ai 

Biserici i  noastre strămoşeşti" I 1 . 
Pentru a fi cât mai sigur că poveţele sale vor fi ascultate, ierarhul pomenit se 

adresează şi conducătorilor sufleteşti ai credincioşilor din eparhia sa: "Preoţi, fraţi împreună 
slujitori, staţi cu cilldură şi jertfă lângă poporul vostru credincios. Fiilor credincioşi staţi cu 
ascultare lângă pârinţii voştri cei duhovniceşti. Întăriţi-vi\ unii pe alţii cu iubire frăţească. 
Rugaţi-vă pentru mine şi eu mil voi ruga pentru voi cu nezdruncinată nădejde, că bunul 
Dumnezeu ne va ajuta să ne păstra.m şi-n noua patrie curăţenia şi frumuseţea sufletului nos
tru ortodox românesc" I2.  

Pastorala de la Crăciunul anului 1940 îndeamnă, diP nou, la ascultare, răbdare şi 
desăvârşită iubire creştină: "Înfrăţiţi-vă în dragostea lui Dumnezeu şi de oameni, mai ales în 
aceste zile de cumplită izbelişte. Cuprindeţi în căldura inimii voastre creştineşti şi româneşti 
pe toţi cei necăji  ti din jurul vostru. Mângâiaţi pe cei deznădăjduiţi, ocrotiţi pe cei fără de adă
post, ajutaţi pe cei lipsiţi, ca şi Părintele cel din ceruri - văzând faptele voastre cele bWle - să 
vă mângâie, să v:t ocroteasca. şi să vă ajute cu puterea şi iubirea Sa tara. de margini" l3 .  

Crăciunul anului 1 94 1  prilejuieşte ierarhului Nicolae Colan să ofere poveţe pentru 
credincioşii săi de sub stăpânire străină: "Nu vă amăgiţi! Dumnezeu nu se batjocoreşte; căci 
ce va semăna omul, aceea va şi secera (Galaten i, 6, 7). Citind înţeleptele vorbe ale 
Apostolului neamurilor, ne gândim, câţi dintre oamenii care se socotesc a fi cârmuitori de 
popoare, n-au semănat decât vântul trufiei lor deşarte: şi acum iată că pe urma netrebnicei lor 
lucrări, nu numai ei' înş iş i, ci popoare întregi seceră furtuna pusti itoarelor izbelişti"

1 4. 
Persecuţiile şi atrocităţi le suferite de către populaţia românească din Transilvania, 

din partea stăpâti:irii horthyste15  a produs profunda. mâhnire în sufletul vlădicăi Nicolae 
Colan. În acest sens, adresează cuvinte ca acestea: "Trufia şi nedreptatea vrăjmaşului să nu 
vă întărâtc spre izbândirea de voi înşivă şi spre facere de rău - bine ştiind el!. Dumnezeu celor 
mândri le stă Împotrivă, iar celor amărâţi le dă har (I Petru 5,5) şi nepierzând n iciodată din 
ochii voştri cei duhovniceşti făgăduinţa dată de Mântuitorul nostru I isus Hristos: că cel ce va 

răbda până la sf&şit, acela se va mântui (Matei, 24, 1 3 )" l 6. 
Ca singur ierarh ortodox, pentru românii transilvăneni, de sub ocupaţia horthystil, în 

vizitele sale pastorale a avut ocazia să cunoască soarta tragică a unor clerici şi credincioşi de aici. 
Aceasta 1-a făcut să descopere adevărata faţă a stăpânirii horthyste, prin redarea unui text biblic 
foarte semnificativ. Referindu-se la viaţa bisericească din Transi lvania, vlădica Nicolae Colan 
arăta că: " . . .  unii creştini au îndurat badjocuri şi bătăi, ba şi lanţuri şi temniţă. {Alţii} au fost ucişi 
cu pietre, au fost ferestruiţi, au fost supuşi la cazne. au murit ucişi de sabie, În cojoace şi în piei 
de capre au pribegit, răbdând lipsuri, strâmtorări şi tot felul de răutăţi" (Evrei 1 1 ,  36-37). 

Toate le-au răbdat, toate le-au suferit cu ostăşească jertfelnicie, bine ştiind că 1n cetatea 
de strălucitoare lumină a celor izbăviţi nu se intra d�cât în haina de nuntă a sufletului nepri

hănit" 17. 
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După eliberarea ţării de sub stăpânirea maghiaro-horthystă (în 1 945), viaţa bi
sericească românească îşi începe cursul normal .  În pastorala de Crăciun a anului 1 945, epis
copul Nicolae Colan, le reaminteşte credincioşilor săi îndemnurile ce li le-a dat în cursul 
anilor 1 940- 1 944: "Vă aduceţi aminte, dragii mei, că în timpul acestor patru ani întunecaţi 
n-am încetat a vă îndemna: <<Să fiţi tari şi neclintiţi în credinţă» (I Cor. 1 5, 58), <<să nu 
vă temeţi de cei ce ucid trupul, iar sufletul nu pot să-I ucidă, ci să vă temeţi mai vârtos de cel 
ce poate să piarză şi trupul şi sufletul în Gheenă>> (Matei 1 0, 1 8). 

Acum când soarta noastră ni s-a întors spre bine, vă mulţumesc că, ascultând de 
îndemnurile mele stăruitoare, toate le-aţi răbdat crezând şi toate le-aţi crezut răbdând, zidin
du-vă nădejdea pe adevărul Scriturilor Sfinte, după care pătimirile de acum nu se pot asemă
na cu slava care va să ni se descopere nouă (Romani 8, 18) 18. 

În scrisorile sale personale, ierarhul Nicolae Colan n-a uitat de jertfele date de 
poporul român atât în cei patru ani de ocupaţie horthystă ( 1 940- 1944 ), cât şi în timpul celui 
de-al doilea război mondial . În acest sens, vl!dica pomenit, indeamna. la recunoştinţă, pe 
ascultătorii săi: •·sa. cinstim amintirea fraţilor noştri . . .  care cu preţul vieţii lor au rliscumpărat 
slobozenia noastra.. Să ne rugam pentru odihna sufletului lor şi să nu uităm de cei rămaşi în 
urma eroilor noştri căzuţi - orfani şi va.duve - care cu dreptate aşteaptă ocrotirea şi ajutorul 
nostru frăţesc. Pe ei îi ocroteşte, desigur, şi Statul şi Bisericc. • 19. 

După încheierea celui de-al doilea război mondia', o mare seceta. a bântuit pământul 
Moldovei (în 1946), care a secerat mii  de vieţi omeneşti. Vlădica Nicolae Colan n-a stat 
indiferent faţă de soarta fraţilor noştri moldoveni. Gândurile sale şi le-a exprimat in Pastorala 
de Crăciun a anului 1 946: "Sunt atâţia fraţi care aşteaptă ajutorul nostru. Cei mai mulţi sunt 
din Moldova tuturor suferinţelor şi jertfelor aduse pentru neam. În războiul celălalt atâţia din
tre noi20 am găsit un adăpost şi-o găzduire de frate in Ţara lui Ştefan cel Mare. Acum e rân
dul nostru sa. ne deschidem inimile pentru necazurile mari ale fraţilor moldoveni rămaşi acasă 
tMă pâinea cea de toate zilele sau pentru dragii lor copilaşi, care au venit la noi, ca să scape 
din ghearele foametei care-i pă.ştea lângă părinţii lor. Ajutându-i să treacă peste greul acestei 
ierni, ne împlinim o creştinească datorie şi cea dintâi poruncă ce se îndreaptă către noi din 
leagănul dumnezeiescului Prunc, a cărui naştere o sărbătorum"21 . . 

În mma acestei scrisori-pastorale mulţi credincioşi din Eparhia Clujului au trimis 
ajutoare fraţilor lor din Moldova sau au găzduit, luni întregi, copii şi familii moldovene în 
Transilvania. 

În jurul anilor '60 multe popoare, indeosebi africane şi asiatice îşi câştigă libertatea. 
Mitropolitul Nicolae Colan se bucură sincer de aceste izbânzi, ca unul ce a trăit în cruntă 
robie ( 1 940-1 944): "Noi, românii, suntem un popor care abia am apucat să scăpăm de robie 
şi nu o dorim nimănui .  Dimpotrivă, ne bucurăm frăţeşte de izbânzile tuturor popoarelor care 
se silesc să-şi dobândească şi e le libertatea şi dreptatea ce li se cuvin. Căci nici de libertatea 
şi nici de dreptatea ta nu te poţi bucura pe deplin decât ştiind că de binefacerile acestor mari 
bunuri se bucură şi semenii tăi, de orice limbă, de orice lege şi de orice culoare ar fi ei"22. 

Până la sfărşitul vieţii sale n-a înct :at să îndemne la dragoste neţănnurită faţă de 
Biserică şi Ţară, cele două cetăţi ce trebuie să fie apărate cu strşnicie de către fiecare cetăţean 
şi credincios. Între ele trebuie să se înalţe o punte trainică, iar, prin ele, credinciosul şi 
cetăţeanul acestei lumi să poată urca cu uşurinţă la Cetatea cerească: "Sunt însa. două legături 
trainice care ne ţin laolaltă, în toată vremea - arată mitropolitul Nicolae Colan - alipirea de 
Hristos şi de Biserica Sa şi dragostea nefăţarnică fată de Patria noastră. Pe cea dintâi o vădim 
cinstind cu creştinească cuviinţă şi tragere de inimă predaniile <<legi1>> noastre strămoşeşti, 
dreapta credinţă ortodoxa răsăriteanl\. Pe cealaltă, o arătăm nevoindu-ne sa fim pildă pentru 

www.cimec.ro / www.mncr.ro



BISERICĂ ŞI NAŢIUNE ÎN PASTORALELE MITROPOLITULUI NICOLAE COLAN 2 5 1  

semenii noştri în părtăşia însufleţită la săvârşirea a tot lucrul bun ş i  poporului nostru de folos, 

să fim oameni ai pl!.cii şi ai buneivoiri"23. 
Statornic mărturisitor de credinţl!. răsl!.riteană, iubitor devotat de Ţară şi Neam, mi

tropolitul Nicolae Colan este model autentic de cleric, credincios şi cetăţean de la rl!.scrucea 
veacurilor XIX şi XX. 

NOTE 

1 .  vezi Alexandru Moraru, La răscruce de vremi o viaţă de om: Nicolae Colan, Episcopul Vadului, 
Feleacului şi Clujului (1936- 1 95 7). După documente, corespondenţă, însemnări, relatări, 
impresii,Ciuj-Napoca, 1 989; Nicolae Colan, Arhiepiscop şi M itropolit al Ardealului, Pastorale (volum 
editat de Pr. Lector Dorel Man), Cluj-Napoca, l 995, Omagiu Mitropolitului Nicolae Colan (1893-1993) 
- volum îngrij it de Pr. Prof. Dr. Alexandru Moraru, Cluj-Napoca, 1 995. 
2. În desfllşurarea lucrării se vor da citate din Pastoralele editate de Pr. Lector Dorel Man. 

3. Pastoralele . . .  , p. 1 1 6. 
4. Ibidem, p. 63 . 
5. Ibidem, p. 1 64. 
6. Ibidem, p. 227. 
7. Ibidem, p. 1 9. 
8. Ibidem, p. 1 8. 
9. A.S imion, Dictatul de la Viena, Cluj, 1972, p. 1 79-236. 
10 Pastorale . . .  , p. 27. 
1 1 .  Ibidem, p. 27. 
1 2. Ibidem, p. 28. 
1 3 .  Ibidem, p. 32. 
14. Ibidem, p. 35.  
1 5 . Mihai Fătu, Biserica Ortodoxă din nord-vestul ţării sub ocupaţia horthystă / 940-1 944, Bucureşti ,  
1 985, p. 62- 1 9 1 ;  Nicolae Comeanu, Mitropolitul Banatului, Biserica românească din nord-vestul ţării 
in timpul prigoanei horthiste, Bucureşti, 1 986, p. 2-138; Constantin Voicu, Biserica strămoşească din 
Transilvania în lupta pentru unitatea spirituală şi naţională a poporului român, Sibiu, 1 989, p. 2 1 1 -254. 
16. Pastorale . . .  , p.36. 
1 7 . Ibidem, p. 43. 
1 8 . fbidem, p. 47. 
19. Ibidem, p. 1 8 1 .  
20. În tinereţe, î n  anii 1 9 1 7- 1 9 1 8  a fost refugiat in Basarabia, vezi Alexandru Moraru, op. cit. , p .  1 8- 19. 
2 1 .  Pastorale . . .  , p. 53.  
22.  Ibidem, p. 1 1 3 .  
23. Ibidem, p. 248. 

CHURCH AND NATION IN ACHBISHOP NICOLAE COLAN 'S PASTORALS 
(Summary) 

An outstanding personality of the Orthodox Church life from Transylvania,the Archbishop 
N icolae Colan ( 1 893- 1 967) became popular for his intense patriotic,cultural and theological activity. 

In his Pastorals: "Christmas" and "Easter" (from the year 1 936- 1 967), he treated various sub
ject matters .Among them Church and Nation, two elements lhat go through his entire thinking abour the 
carthly lifc bcyond the grave. 

In his conception,The Church and The Countr}' (with its pcoplc) are two fortrcsses that must 
be well guardcd, with the life's price bifore the inner and outer enemies. He states that there must be 
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paths connecting intensly the two fortresses, which, united may tie the earthly fortress with the 
Heavently Fortress, the eterna! one. 

In each of the two earthly fortresses there must be faithful religious citizens, devoted to them 
and who, by their cffort, not <'nly guard and defend fortrcsses, but also have the chance to conquer the 
Heavenly Fortress (the Heaven), gaining the eterna! salvation. 

In his pastoral writings the two notions and realities: citizen and Christian merge and idcnti
ty in the being of our Romanian nation. 
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DEFILEUL MUREŞULUI -
STRĂVECHE VATRĂ ETNOCULTURALĂ ROMÂNEASCĂ 

Valer Pop 

Prin Defileul Mureşului geografii definesc culoarul străbătut de rât1l Mureş printre 
Munţii Călimani şi Munţii Gurghiului, între Topliţa şi Deda. Din punct de vedere etnografic 
zona depăşăşte acest culoar, extinzându-se spre r!!.sărit în depresiunea Giurgeului până la 
Remetea, cuprinzând din amonte în aval localităţile: Subcetatea Mureş, Sărmaş, Gălăuţaş, 
Topliţa, Stânceni, Lunea Bradului, Răstoliţa cu satele aparţinătoare. La acestea am putea 
adăuga încă trei comune: Bilbor, Corbu şi Tulgheş, care au numeroase similitudini cu zona 
Neamţului din Moldova. Considerăm însâ că mai potrivită ar fi denumirea de zona Topliţei, 
adoptată de tot mai mulţi etnografi, deoare�:e Top liţa este localitatea centrală spre care 
gravitează populaţia din comunele amintite. 

Date istorice despre localităţile menţionate avem puţine. Materiale arheologice din 
perioada antichităţii avem doar la Deda. Până aici ajunsese dru· aui roman ce urca pe Valea 
Mureşului dinspre castrul de la Brâncoveneşti 1 . De altfel, aici a existat, până la mijlocul se
colului nostru, un centru de ceramică neagră nesmălţuită, realizată după o tehnică străveche, 
dinaintea apariţiei roţii olarului, din suluri de lut2. În satul Neagra, comuna Lunea Bradului, 
s-a descoperit un vas de ceramică datat din secolul al XI-lea d. H.3.  Probabil cercetări le 
viitoare vor scoate la iveală şi alte urme, deoarece zona a fost locuită de grupuri izolate de 
populaţie, care au constituit nucleele viitoarelor localităţi. 

Istoricul David Prodan a redactat în 1 930 o lucrare în care prezenta date statistice 
referitoare la structura populaţiei, ocupaţiile, starea socială, obligaţiile iobăgcşti etc., din care 
ne putem forma o imagine asupra zonei în a doua jumătate a secolului al XVIIl-lea4. 

Isturicul preciza că "La 1785 Topliţa era un sat iobăgesc cu 227 gospodării având 
255 familii iobăgeşti, cu aproximativ 1 275 suflete, dacă înmulţim numărul famil iilor cu cifra 
cinci"S. Util izând datele statistice ale conscripţiei din 1 773 menţionează că: "din cele 255 
familii - 30 familii erau cu liberă mutare; 2 1 1  cu obligaţii iobăgeşti; restul fiind jeleri. Ei 
deţineau 2 1 9  iugăre, mai puţin de un iugăr de familie, arător; 392 iugăre fânaţe deci l ,7 iugăre 
de gospodărie". Afirmă că în bună parte aceste pământuri şi fâneţe erau defrişate din pădure. 
Mai consemnează că păşunile şi pădurile erau proprietate colectivă. Locuitorii deţineau 26 
cai, 34 boi, 45 vac�. 2 1 3  oi . Printre ocupaţii mai menţionează lucrul la pădure şi plutăritul. Ca 
obligaţii iobăgeşti erau : în plute, care conţineau lemne şi cherestea; în bani şi mai rar în oi, 
peşte şi unt. Menţiona în continuare că întreaga populaţie era românească, ghidându-se după 
numele locuitorilor. Doar câteva nume: ANTAL, MARTON, HAJDU, DEAK puteau fi luate drept 
maghiare - scria el - dar numele de botez din dreptul lor Toader, Ioan, Lup, Gligoraş, Gavril, Ştefan 
etc. demonstrează că aceştia erau tot români; celelalte familii  poartă nume diferite: TRUŢA, 
STOlAN, DUŞA, VULCAN, BRAIC, ClOBOTĂ, TĂTARU, VODĂ , GOIA, PUIU, SBÂRCEA, 
BURUŞ, SBANCA, V ÂGA. Cele 255 familii iobăgeşti aparţineau la 22 proprietari:  Ioan 
Bomemiza deţinea 52 familii; Simion Kemeny 30; Mihail Teleki 1 8, etc. Fârămiţarea proprit!\ţi i  
feudale poate fi luată - notează istoricul - ca un indiciu de vechime al aşeză • •  l .  

Datele statistice le compară cu anul 1 930, când Topliţa avea 83 1 4  locuitori. Din 
aceştia 4552 erau români, 26 17 maghiari şi 744 evrei6. 
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Unnărind evoluţia demografică a populaţiei din zonă după 1 785 constatăm că 
locuitorii erau români. Maghiarii, evrei i  şi armeni i  au ap!l.rut mai târziu, abia în prima jumă
tate a veacului trecut, fiind legaţi de exploatarea forestieră, plutărit, iar apoi de transportul pe 
căile ferate forestiere precum şi de industria lemnului1. În general ungurii erau meşteşugari, 
iar evrei i  şi annenii  comercianţi şi proprietari de joagăre, apoi de fabrici de cherestea. 

Aşezările sunt de tip agro-pastoral, specifice zonelor premontane şi montane. Ele 
sunt structurate după fonna mediului geografic în care s-aJ constituit. După clasificarea lui 
Romulus Vuia satele  din zonă sunt de mai multe tipuri: sate răsjirate cu reţea de uliţă 
(Subcetate Mureş, Bilbor); de-a lungul vâii (Răstoliţa, Lunea Bradului, Stânceni, Valea 
Topliţei, Călimănelul etc.); sate de-a lungul drumului (Sărrnaş, Hodoşa) şi sate cu case izo
late (Neagra, Cioboteni,  Văgani, Răchitiş, Călmaci etc.) În general satele româneşti din zonă 
au o structură neorganizată s istematic, ceea ce dovedeşte vechimea acestora. 

Gospodăriile, în general, sunt permanente, s ituate în vatra satului, dar şi în afara 
acestuia. Mai existau şi locuinţe temporare, pentru vară, în timpul recoltatului furajelor ori 
pentru iarnă în zonă fiinaţelor, cu grajduri pentru animale numite colibe. Stânele sunt în 
prezent unicele locuinţe temporare de vara. 

Principalele componente ale gospodăriei sunt: casa d� locuit, grajdul pentru animale 
mari, cuprinzând şi sursa pentru fân sau treierat, poiata pr ntru oi, coteţele pentru porci şi 
păsări, şoaprele pentru adăpostirea UI<dtelor, a m ij loacelo de transport şi  a lemnelor de foc. 
În unele gospodări i  se mai găsesc gabanaşe pentru Cepozitarea diferitelor obiecte şi alimente, 
cuptoare pentru copt pâine şi bucătării de vară. De obicei, gospodăriile sunt cu curte dubHt 
curtea din faţa casei, cu bucătăria de vara, fiintâne, grădiniţa de flori şi legume şi  curtea din 
spatele casei sau ocolul vitelor, în care se află grajdul, poiata, coteţele, şoprul .  În satele cu 
case izolate mai sunt şi gospodării Bra îngrăditura ori gospodării cu curtea deschisă în faţa 
casei, cu construcţii auxiliare, nelegate intre ele. Un loc aparte îl ocupă ţarcul cu căpiţele de 
făn pentru furajarea animalelor iarna. Se remarcă, în cadrul gospodării lor, ingeniozitatea 
tehnică şi frumuseţea ornamentată. Astfel, zăvoarele şi broaştele din lemn vădesc ingeniozi
tatea meşterilor populari ; de asemenea, porţile de intrare în curte şi porţiie de şur�. 

În domeniul arhitecturii cele mai reprezentative construcţii sunt bisericile de lemn multe 
dispărute, cum a fost biserica "Sfinţii Arhangheli" din Lunea Bradului, construită în 1 8 1 48. 

Biserica de lemn "Sf. Nicolae" din Rastolniţa datează de la sfârşitul secolului al 
XVIII-lea. Interiorul a fost pictat în anu! 1 8 1 2  de renumitul zugrav Pavel Dumbrăveanu, 
cunoscut în satele de pe Valea Mureşului. Unul dintre cele mai frumoase monumente de acest 
gen este Biserica mănăstirii "Sf. Il ie" din Topliţa, ridicată în anul 1 847 în Stânceni şi adusă 
în Topliţa Ia 1 9 10 .  Are w1 plan trilobat, cu abside poligonale şi partea de vest tot poligonală, 
formă tipologică de mare frecvenţă în arhitectura bisericilor de lemn moldoveneşti din vea
cul al XV III-lea. Arhitecta Ioana Cristache Panait spunea el!. "prin întreaga sa arhitectură 
Biserica mănăstirii Sf llie constituie o mărturie elocventă a permanente/ar relaţii existente 
între românii din Transilvania şi fraţii lor de peste munţ1"9. 

Una dîntre cele mai vechi biserici din zonă este Biserica mănăstirii de la Pârâul 
Doamnei din Moglăneşti, construită cel mai târziu în secolul al XVI I-lea; a fost atribuitii prin 
tradiţie Doamnei Safta, soţia lui Gheorghe Ştefan, voievodul Moldovei. B iserica este de plan 
dreptunghiular, cu absida decroşată pl!.trată, variantă tipologică de mare frecvenţă în arhitec
tura străveche a bisericilor de lemn !O. 

Biserica "Sf. Nicolae" din B i lbor dateaza din a doua jumătate a secolului al XVlll-lea, 
reprezentând prin tipologie şi sistem de boltire o altă mărturie a influenţelor arhitecturii de lemn 
moldoveneşti 1 1 .  
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Biserica "Sf. Arhangheli" din Tulgheş, ridicată la sfărşitul secolului al XVIII-lea, 
înfăţişează un plan Lrilobat cu abside poligonaJei 2 .  

Locuinţele tradiţionale erau cu plan dreptunghiular,de dou!l. tipuri : cu dou!l. înc!l.peri, 
cu prispă în faţ!l., ori cu tâmaţ şi locuinţe cu trei inc!lperi, cu filigorie, având acoperişul în 
patru ape iar filigoria acoperită în două ape şi cu un fronton omamentat. Considerăm că 
locuinţa arhaică era cu o singură îndlpere. În comuna Stânceni, in cătunul Iliseni, a fost 
demolată o asemenea locuinţă în 1 950 şi cei care au participat la demolare povestesc că nu 
au găsit nici un cui de fier ci doar cuie din lemn de tisă. 

Ioana Cristache Panait menţionează, în lucrarea amintită, cele mai vechi case din 
zonă. Casele vechi ale lui Cott'as Vasile din Subcetate, datând, prima, cu patru secole in urmă, 
construită pe locul atunci defrişat, din bâme rotunde având două încăperi, o tindă şi o odaie; 
cea de a doua datând din 1 7 1 0  (dată înscrisă pe o grindă) de dimensiuni mai mari, tot cu două 
încăperi: tinda şi "casa mare". Asemănlltoare este şi casa Pop Elisabeta construită în jurul 
anului 1 850. La Tulgheş, menţionează casa Hanganu Toader, datând din secolul al XVIII-lea, 
tot cu două încăperi şi casa Zaiţ Ilie, de la sfărşitul secolului trecut, cu trei camere. La Corbu 
consemnează casa Savul Goia, care datează din veacul trecut, lucratâ din bârne rotunde, în 
chetori cu capetele lungi, având douâ încăperi. La Topliţa menţion�ază casa Teslovan Ioan de 
la sfârşitul veacului trecut, cu trei încăperi;  la fel casa Farcaş E· .genia datând de Ia sfârşitul 
secolului al X IX-lea şi gospodăria Marcu Ana, ridicatâ în anul , 8 1 6  (dată înscrisă pe grindă) 
şi demolată în 1 970 13 .  

În locuinţa tradiţională spaţiul interior era compartimentat la  case cu doull încăperi, 
în tindă şi camera de locuit, iar la casa cu trei încăperi apare o cameră pentru oaspeţi, numită 
casa dinainte. Treptat tinda a devenit buclltllrie, în care se mai şi dormea, iar camera de locuit 
a devenit dormitor. 

Ca mobilier specifice erau paturile, pe care se şi sta în timpul zilei, laiţele, mesele 
rotunde, p!l.trate ori dreptunghiulare, blidarele şi scaunele cu spătar sau fllră spâtar. În casa 
dinainte paturile erau acoperite cu cele mai valoroase textile de interior: ţoale, lipidee, perne 
cu feţe brodate la căpătâie. Pentru depozitarea obiectelor de îmbrăcăminte se foloseau 
canapele cu lădoi .  

Textile/e de interior, tradiţionale, erau sumar ornamentate, ţoalele erau învrâstate cu 
vrâste albe, negre ori sure. 

Covoarele, nevedite sau alese, erau decorate în registre altemative cu motive geo
metrice ori geometrizate; mai târziu apar motivele florale, stilizate mai ales la covoare şi şter
gare. 

Vopselele utilizate erau cele vegetale şi ulterior vopsele industriale pe bază de ani
lină. Remarcăm că mobilierul nu era pictat, doar furcile de tors, din lemn de brad, după ce se 
dădea scoarţa jos erau ornamentate prin incizie şi crestare cu motive geometrice, apoi erau 
spl\late cu zemuri vegetale de culoare albastră ori verde, care evidenţiau omamentele. 

Deosebit de iscusit lucrate sunt numeroasele unelte utilizate în gospodărie. Acestea 
sunt ornamentale doar prin forma lor din care au fost înlăturate orice durităţi şi le dau aspecte 
eo:;tetice inegalabile. Se observă un simţ inâscut al proporţiilor, realizând o îmbinare armo
nioasă între elementele componente ale diferitelor obiecte. Trebuie să evidenţiem şi 
realizarea unor instalaţii tehnice deosebite: mori de mâna., mori de apă, oloiniţe, pive pentru 
postav, joagăre şi altele. 

Ocupaţiile de hazll ale lu�.;uilurilur <1\.1 li.•:tl ''!tllivw-e·a plcmtelor �i creşterea ani

malelor. Dinlre cereale cultivau orzul, ovazu l ,  secara şi mai rar grâu!.  Cartoful este cea mai 
rl.\spanditli plantă cultivată, cât şi lcgumclc şi zarzavaturile. Creşterea animalelor trecea de 
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multe ori pe primul loc. Animalele erau utile şi la arat, caz în care se folosea plugul de lemn 
cu brăzdar şi cuţit din fier cu corman!i schimbătoare şi grapa cu colţi de lemn. Pentru recoltat 
se folosea secera şi sapa iar pentru treierat îmblAciul. Se creşteau animale mari: bovine, caba
line, dar şi animale mici - oi şi capre. Păstoritul se practica doar de câteva familii în fiecare 
sat, care îngrijeau şi oile celorlalţi săteni .  in zonă, �e pll..şunile alpine, exista o viaţă pastorală 
intensă, deoarece aici îşi vărau oile multe sate din zona culinară şi de şes. Chiar şi păstorii 
bârsani şi sibieni vărau cu oile în Munţii Călimani şi Gurghiu. Pe Valea Ilvei există un pârâu 
numit Pârâul Bârsanului. O altă ocupaţie permanentă era, şi mai ales şi astăzi, munca la 
pădure- păduritul precum şi plutăritul - transportul lemnelor cu plutele pe Mureş şi pe atlu
enţi, înainte de apariţia căilor ferate. Alte ocupaţii erau albinăritul;  uneori se practica şi vână
toarea de albine. 

Portul popular este specific. Cel bărb!itesc era compus din iţari vara şi c ioareci 
iarna, strânşi, încreţiţi pe picioare, asemănători cu ai dacilor de pe Columna lui Traian de la 
Roma şi monumentul de la Adamclisi. CămAşile largi şi lungi, cu poală, ornamentate la obin
zică, la mâneci şi la poală cu altiţă lată; în spate purtau sumane negre ori sure, din pănură 
groasă de lână ori cojoace lungi din piei-:: de oaie. Mai purtau pieptare scurte înfundate, 
încheiate sub braţul drept. Pe cap purtau vara plUării din po!>:av şi iarna căciuli din piele de 
miel. Interesant este costumul ciobanilor. Geograful Lăr rean Someşan face o descriere 
elocventă a costumului ciobănesc l4. Referitor la pălării el scria că: "mulţi ciobani poartă 
pălării groase din postav, ::.pecial fabricate pentru ei. Ca să fie mai rezistente sunt infăşurate 
cu cele 14-15 rânduri de lanţuri subţiri de aramă iar pentru ca să nu le pătrundă apa de 
ploaie, deseori, ciobanii le ung cu un strat subţire de răşină de brad''. Cămăşile ciobanilor 
erau inegrite prin fierbere în jântuit. Referitor la încălţăminte scria că "opincile sunt legate de 
picioare cu aţe negre şi groase, răsucite şi împletite din mai multe sfori din păr de cal, care, 
după ce trec prin cele şase nojiţe c. încălţămintei, sunt înfăşurate simetric împrejurul 
picioarelor până din sus de gleznă'' l s. 

Portul femeilor este cu fotă denumită prijitoare, specific zonelor moldovene, de unde 
a fost preluat, iar căm�a bogat ornamentată la guler, pe umeri şi pe piept. 

În încheiere dorim să prezentft.-:o câteva aspecte lingvistice din zonă, pe care le con
siderăm elocvente în demonstrarea vechimii şi continuităţii populaţiei româneşti de aici. 
Toponimia reprezintă o arhivă vie, in "are se reflectă, stă înscris limbajul particularităţilor 
socio-ocupaţionale, al arhitecturii populare, portul popular, al rneşteşugarilor şi uneltelor, 
materiilor prime şi materialelor folosite; culate cuvinte a civil izaţiei populare. 

Numeroase etnotoponime şi micro-etnotoponime provin din terminologia ocupaţi
ilor principale şi complementare tradiţionale. Din domeniul agriculturii provin termeni care 
definesc tehnici de defrişare a terenurilor pentru a fi redate agriculturii :  curătura (h1t. curare 
- a curăţi) - La Curătura; runcare (lat. runcare - curăţire) - Runc, Piciorul Runcului, Pârâul 
Runcului, Podul Runcului; ardere (lat. ardere) - Arsa, Arşiţa, Poiana Arşiţii, Pârâul Aqiţii. 
AB'ituri de acestea întâlnim etnotoponime şi  micro-etnotoponime de altă origine, cum sunt: 
Pârlituri, La Pârlituri, Poiana Pârliturii, Dealul Pârliturii, provenite din bulgarul parija - a 
pârl i ;  La Ciungi, Pârâul C i ungcta, provenite din termcrtul i tal ian cionco - a tăia crengile; La 
t:\ortll, 1::1orta Huruşen l lor din ucm ineanu l bort - scorburll. Alte ccnotoponiml' şi micru-elnolo
ponime sunt legale de cullurik agricole: Fânate ::lin la· inescul fenacium; Cânepişte din lati
nescul canepa-cânepă, alături de bulgarul topila - topi lă, La Topili1; În Ţarina provenit din 
t-arina - teren cultivat, probabi l  în consonanlâ cu iară, din latinescul len·a. Există şi m ic:ro
etnotoponimele: În Toloace, Pe Toloacă, Pe Toloaca Ujucanilor provenite din tennenul 
ucrainean toloca-teren necultivat, tasat sA-I pasd!. 'f'itele16. 
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Din terminologia creşterii animalelor provin de asemenea, numeroase toponime de 
sorginte autohtonă. De la stână provin: Stână din Deal, Stâna din Vale, Stânişoara, La Stânuţa; 
de la strungă: La Strungă, După Strungă; de la ţarc: În Ţarcuri; Văcăria, Poiana Văcării, 
provin din latinescul vacca - vacă; La Bouărie, Faţa Boilor, din latinescul bos, bovis - bou l7. 

Din domeniul meşteşugurilor populare şi a ocupaţiilor secundare provin numeroase 
etnotoponimc şi micro-etnotoponime. Astfel, din latinescu molia - moară, provin: La Moară, 
La Moara de Apă, Moara lui Bălan, Iazul Morii;  din latinescul pita - piuă provin: La Piuă, 
Piua din Vale, Piua lui Miron; din latinescul carbo, carbonis - cărbune - La Cărbunăriel8 .  

Alte denumiri sunt legate de casă şi  gospodărie: De la casă (latinescul casa) derivă: 
La Căsoaie, La Căsuţa; de la scaun (latinescul scannum) provine Scaunul Domnului ; de la 
autohtonul gard derivă: După Gard, Faţa Gardului; de la vatra (grecescul bothros) deriva: 
vatra Satului ;  de la făntână (latinescul fontana) provin: La Fântâna, Fântâniţa, Fântânele, la 
care s-a adăugat termenul slav izvor, de la care derivă: La Izvor, Izvoraş, Izvorul Mureşului. 
Tot cu sensul de izvor sau loc de pornire este termenul slav obârşie - obroiti, de la care provin: 
Obârşie, Pe Obârşie, Poiana Obârşiei. Din terminologia căilor de comunicaţie s-au păstrat: 
cale (latinescul calle) pentru Calea Mare, Calea Oilor; drum - termen greco-latin din care 
provin Drumuşor, Drumeag; cărare din latinescul carraria, de la ',are derivă Pe Cărăruie, Pe 
Cărarea Oilor; punte din latinescul ponte - din care provin La Pr ate, Puntea Iliscnilor, Puntea 
Ragoazei, dublată de termenul slav pod, de la care derivă Podul Colacului, Podul Runcului l9.  

Desigur, lista etnotoponimelor şi micro-etnotoponimelor de provenienţă etnografică 
ar putea continua. Ceea ce dorim să evidenţiem este valoarea documentară a acestora în elu
cidarea şi susţinerea etnogenezei poporului român. Originea autohtonă i lirico-tracică şi mai 
ales daco-romană a celor mai multe din etnotoponimele româneşti,  păstrarea lor alături de ter
minologia etnografică de aceeaşi provenienţA constituie un argument indubitabil în demon
strarea originii daco-romane a poporului român şi a locuirii sale permanente pe aceste 
meleaguri până în zilele noastre. 

Am încercat sa. prezentăm câteva aspecte care ar putea constitui repere pentru o 
viitoare cercetare intcrdisciplinară asupra zonei etnografice a Topliţei, finalizata. chiar într-un 
studiu monografie. Desigur, acesta va putea cuprinde şi alte aspecte legate de obiceiuri, cre
dinţe, rituri, folclor, arta. populară etc. 

NOTE 

1 .  D. Protase, A. Zrinyi, Castrul roman şi aşezarea civilă de la Brâncoveneşti (jud. /vlureş). săpăturile 
arheologice din anii 1970- / 987, Târgu-Mureş, 1 994, p. 1 .  
2. Aurelia Diar.;oncscu, Ceramica în suluri din colecţiile Complexului /vluzeal Mureş - argument al con
tinuităţii în valea Mureşului, în Marisia, XIII-XIV, 1 983- 1 984, p. 4 1 7. 
3. A. Zrinyi, Repertoriul localităţilor din judeţul Mureş cu descoperiri arheologice din secolele IV-XIll 
e.n. , în Marisia, VI, 1 976, p. 1 25. 
4. David Prodan, Top/iţa la 1 785, Bucureşti, 1 930. 
5. David Prodan, op. cit., p. 20. 
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7. David Prodan, op. cit. , p. 30. 
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1 1 .  Ioana Cristache-Panait, op. cit. , p. 1 56-202. 
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12 .  Ioana Cristache-Panait, op. cit., p. 1 56-202. 
1 3 .  Ioana Cristache-Panait, op. cit., p. 1 56-202. 
14.  Lăurean Someşan, Viaţa pastorală în Munţii Călimani, in Buletinul Societăţii Regale RomâTU! de 
Geografie, Tomul LII, 1934, p. 292. 

1 5 . Lăurean Someşan, op. cit. , p. 292. 
16 .  Valer Pop, Valoarea documentară a etnotoponimiei române din terminologie etnograjică, în 
Marisia, XV-XXII, 1985-1992, p. 479-48��-

17 .  Valer Pop, op. cit., p. 479-482. 
1 8 .  Valer Pop,op. cit., p. 479-482. 
19. Valer Pop, op. cit. , p. 479-482. 

The Mureş Defile - an Ancient Romanian Ethnocultural Home 
(Summary) 

In this work are presented some cthnographic aspects conceming the settlements, houses, 
monuments of arhitecture (wood churches) the traditional trades, the secondary trades, handcrafts, 
demographic aspects lingvistic apects, toponymycs; the folk art, the popular costume. 

Thesc aspects demonstrate the native Iliro-Tracic ori �in especially Daca-Roman of the 
Romanian population on this region and her's  permanent inhabi: Jtion in the Mureş Valley. 

AII these can to make up mark for a future interdisciplinar investigation about the ethno
graphic region of Topliţa, name used of a lot of ethnographers of this country. 
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ASPECTE PRIVIND P ĂSTORITUL TRANSHUMANT PRACTICAT ÎN 
ZONA BREŢCU - VOINEŞTI-COVASNA 

Nicolae ŞoancA 

Subzona Breţcu-Voineşti, delimitată de localităţile eponime, este situată în regiunea 
submontană din partea transi lvană a Munţilor Nemirei şi Vrancei, zonă ce ocup! in istoria 
judeţului Covasna o însemnătate aparte. Ambele localităţi sunt martori ai unor repere arheo
logice cu valoare deosebită în istoria poporului nostru: cetatea dacicli de la Covasna şi cas
trul roman de la Breţcu (Angustia), premise etnice esenţiale în evoluţia societliţii româneşti 
pe aceste meleaguri, în a cărei viaţă dezvoltarea economică îmbrac!i aspecte originale. 

Arheologia oferă evidente dovezi privind practicarea plistoritului încă din vremuri 
stravechi, iar factorii fizica-geografici favorabili  au determinat-o în mod hotărâtor. intreaga 
subzonli este s ituatii Ia contactul dintre Carpaţii de curbură şi prelungirea spre nord-est a 
Depresiunii Bârsei, relieful fiind caracterizat prin forme deluro? .>e şi înalţimi montane care 
au favorizat existenţa păşunilor alpine foarte hrănitoare pe 1tru animale. De asemenea, 
soiurile mai sărace au determinat o predilecţie a localnicilor spre creşterea animalelor. În 
favoarea aceleiaşi ocupaţii  pledează şi cl ima mai rece şi existenţa unei reţele hidrografice re
lativ bogate. Desigur trebuie considerat şi locul pe care aceste două local ităţi îl ocupă 
înTransil va'lia, ca aşezilri de graniţă, cu urmări asupra întregii lor evoluţii .  Dar, fără îndoială, 
creşterea oi lor a fost ocupaţia principala atât de mult timp, datorită multiplelor avantaje eco
nomice oferite de această ocupaţie. În viaţa celor do11<'\ aşezilri pllstoritul transhumant a cunos
cut o amp loare deosebită, fiind practicat şi astăzi în forma pendulatorie mu11;te-şes. De aici 
anumite caracteristici care îl integreaza şi totodată îi individualizeaza în practicarea lui la 
nivel naţional. Trebuie arătat apoi, eli deşi a fost specifică pentru mult!'i vreme numai 
românilor din localităţile amintite, creşterea oilor se practica în mod complementar cu culti
varea pământului, între cele două fiind un raport de intercondiţionare. 

Atât Ia Breţcu cât şi la Voineşti-Covasna, creşterea oilor a fost ocupaţia practicată 
aproape în exclusivitate, animalele mari fiind crescute abia în zilele noastre. 

Antrenarea economiei româneşti în dezvoltarea sa manufacturieră şi apoi industri
ală, ca şi factorii geografici specifici, au determinat practicarea păstoritului transhumant în 
care vilratul oilor avea loc la munte, iar iernatul la şes, la câmpie, în zone cu c lima mai blândă 
şi cu zăpadă puţină, dar cu surse de hrană abunciente şi mai lesne de procurat. Aşezat pe o 
importantă arteră de legătură cu Moldova, Breţcu oferea sporite avantaje de valorificare a 
produselor, încât alături de pendularea oilor, înregistrl!.m şi o continuă deplasare a mocanilor, 
cârăuşia devenind şi ea o îndeletnicire protitabilll.. 

Istoric, practicarea pllstoritului transhumant în zona menţionată, este atestat!'i prin 
actele domneşti emise în secolul al XVII-lea, de către Vasile Lupu şi Gheorghe Ştefan, acte 
prin care se acordau locuitorilor din sud-estul Transilvaniai dreptul de-a paşte oile în partea 
moldavă a Munţilor Breţcu. in 1 734, domnitorul Constantin Mavrocordat atenţionează ca 
oierii să nu fie împiedicaţi în a-şi paşte oile în Munţii Breţcului, i ar Alexandru Mavrocordat 
regelemnteaza durata iernatului în Moldova, între Sf. Dumitru (20 octombrie) şi Sf. Gheorghe 
(23 aprilie). Aceste acte domneşti consemneu.a. o stare de existenţa, ceea ce presupune prac
ticarea pastoritu 1ui transhumant la o data anterioarll acestor consemnari. Astazi acest gen de 
păstorit şi-a pierdut amploarea, fiind practicat doar sporadic, după ce ani i  1 946- 1 94 7 au mar-
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cat o ultimă pulsaţie provocată şi de seceta de atunci .  Se impune a arăta că alături de păs
toritul transhumant, atât în secolele trecute cât şi astăzi, oierii din zonă au practicat şi mai 
practică, păstoritul local desfllşurat între vatra satului şi munte. 

Amploarea creşterii oilor în zona studiată, a determinat o precisă stratificare a 
mocanilor, după numărul de oi, marea lor majoritate încadrându-se în categoria proprietarilor 
mijlocii, ce posedau până la 700 de oi.  Pentru aceştia practicarea transhumanţei comporta cu 
necesitate asocierea sau întovărăşirea, mărimea unei târle depăşind 1 000 de oi. Categoria de 
frunte era formată elin proprietarii  mocani ce aveau peste 1 000 de oi, fiind unii care aveau 
chiar şi 2-3000, şi care erau organizate în două sau trei târle. A treia categorie o constituiau 
cei mai săraci mocani, cei care aveau până la o sută de oi. Aceştia neputând organiza singuri 
târle, se angajau ca ciobani la mocanii din primele categorii, în calitate de baei sau de vătăvi. 
Informaţiile culese atestă eli, în Voineşti în anul 1938 existau 96.000 de oi, iar în 1 950 în jur 
de 75 .000, pe când în Breţcu în 1 907 erau 70.000, toate fiind iemate peste munţi. Aceste cifre 
vorbesc de la sine de larga răspândire a acestei îndeletniciri, şi deşi nu posedăm încă infor
maţii precise se presupun cifre apropiate şi pentru anii anteriori. 

Este interesant că şi astăzi aceşti foşti sau actuali proprietari de oi se numesc intre ei 
tot cu termenul de mocan, autodiferenţiându-se de ciobani in mod clar, deosebire ce le con
feră o oarecare distanţare şi chiar mândrie. Termenul de 1r .:�can, în accepţiunea sa, desem
nează doar pe stăpânii de oi, şi nu se identifică cu cel de cioban, angajatul celui dintâi. 
Mocanul, rareori însoţea târla şi atunci o tăcea doar pentru a organiza văratul sau iernatul, 
pentru a aproviziona pe ciobani sau pentru a achita taxele necesare. La Breţcu, mocanul 
rămânea acasl!. ocupându-se cu cultivarea pl!mântului sau comerc ilizând produsele rezultate 
depe urma creşterii oilor. 

. 

Întreaga responsabilitate pentru bunul mers al activităţii de la stână revenea baciu
lui, căruia i se subordonau toţi ciobanii angajaţi, ierarhizaţi şi aceştia după rolul şi importanţa 
muncii desfăşurate. Astfel erau: vătavii sau şefii de cârd, ciobanii mânzărari sau sterpari, 
mânătorii  şi buliticii, cei care mânau oile din urmă. Oile erau împărţite în cârduri (mânzliri, 
sterpe, miei, berbeci), mărimea unui cârd determinând numărul de ciobani,  revenindu-i unui 
cioban cam 1 00 de oi . 

Ciobanii erau plătiţi în natură şi foarte rar in bani, mărimea simbriei fiind dată de 
importanţa muncii fiecăruia. Astfel, vătavul primea cel mai mult, 9 oi anual, în timp ce 
buliticul îi reveneau doar 3 oi. Pe lângă ei, simbria mai consta într-un rând de haine, 
cuprinzând un cojoc, o pereche de cioareci albi sau de iţari, un rând de tureci, două perechi 
de opinci, un suman, o sarică pentru iarnă şi o glugâ pentru ploaie, folosita şi la transportul 
hranei, toate acestea anual. La Breţcu, simbria din oi se acorda şi dupâ vechimea şi continu
itatea la acelaşi mocan, începându-se cn 1 0  oi şi un rând de haine in primul an, iar in al 
patrulea an se ajungea la 16 oi plus hainele. Tot aici, ciobanul care avea oi proprii le includea 
în twma mocanului, dar nu-i reveneau decât mieii, lâna şi brânza aprţinând mocanului, ce.' re
compensă pentru iematul oilor. Este un indiciu totodată, asupra produselor care erau mai 
solicitate la comercializat, mai căutate pe piaţă. Erau preferaţi acei ciobani care aveau şi oi, 
aceştia fiind colnteresaţi într-o cât mai bună activitate. Ciobănia se practica de Ia vârste 
fragede, de multe ori cioban i erau chiar copi i i  mocanului,  care işi faceau astfel ucenicia, � i  
aveau astFel  pos ibi l i tatea de-a deveni la rândul lor, mocan i.  

Stana era organizată din trei compartimente: stâna brâru:ei sau brânză.ria, comamicul 
pentru muls oile şi fierblitoarca, în larura opusli brânzAriei şi unde era fiert laptele. Con!'>trucţia 
era fl!.cută din uunchiUI'i de brad cioplite, stâna brânzei fiind ermetic închisă prin căptuşire şi 
batere la îmbinări, astfel crcându-se conditii cât mai bune pentru pastrarea brânzci. Partea din 
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spate a comarnicului era podită şi curăţată periodic Uumătate din strungă = coşarul erau 
închise oile pentru muls). De altfel la stână, in afara strungii nu a mai existat nici un coşar 
sau ţarc pentru oi, acestea înnoptând liber, neînchise. Alături de oi la stână mai erau cai, 
folosiţi pentru transport, şi care păşteau singuri şi liberi, un număr corespunzător de porci şi, 
bineânţeles, nelipsiţii câini, atât de necesari la munte. 

V ăratul, atât al breţcanilor cât şi al voineştilor, se practica în Munţii Vrancei, aflaţi 
la distanţe relativ mici de casă, anual revenindu-se în acelaşi locuri, locul de păşunat 
cumpărându-se de la stat sau de Ia proprietarii de munţi. 

Creşterea efectivelor de oi, caracterul limitat şi insuficient al furajelor pentru iernat, 
ca şi avantajele păstoritului de iarnă în regiuni cu climă favorabilă şi hrana abundentă, deter
mină iernatul ln alte zone decât cele de origine. În acest caz, anual, la sfârşitul lui septembrie 
sau începutul lui octombrie, plecau spre locurile de iernat, de unde se întorceau la începutul 
lui aprilie, încât de Sf. Gheorghe să fie sus la munte. Drumul dura de la două la şase săp
tămâni, în funcţie de distanţă, era făcut pe jos, străbătând şeile dealurilor şi văilor apelor, cu 
bagajele pe spatele cailor şi foarte rar cu căruţa. Bagajele ciobanilor erau transportate pe 
spatele cailor, aceştia fiind legaţi unui în spatele celuilalt, sau erau folosiţi măgarii. 

Nici breţcanii nici voineştenii nu aveau Ia stână vaci peP'.ru lapte, prezenţa acestora 
implicând reclama asupra calităţii brânzei. Din V o in eşti plecau .a iernat cam 1 O târle anual, 
iar din Breţcu în anul 1 837 sunt înregistrate la Galaţi , pentru a trece Dunărea în Dobrogea, 1 7  
târle. Acest număr de târle ierna doar în Dobrogea, dar numărul lor trebuie să fi e  mai mare , 
breţcanii iemând şi în alte locuri. lernatul se făcea în aer liber, într-o permanentă mişcare, sin
gurul adăpost constituindu-il "sur! a" pentru ciobani şi perdeaua de stuf sau pâlcurile de arbori 
pentru oi. 

Se p!Mea taxa proprietarului (particular sau statul) de moşie, de la cel particular 
cumpărându-se uneori şi nutreţ. De asemenea se plătea, după învoială, şi pentru adăpostirea 
oilor fătătoare. În general, hrana oilor o constituiau cocenii de porumb, resturile câmpului 
arabil,  iarba păşunilor şi a luncilor. 

Trecerea graniţei înainte de 1 9 1 8  se făcea pe bază de paşaport, eliberat pentru o 
târlă, cu oi şi ciobani cu tot, obligaţie expresă pentru ca numărul de oi ieşite peste graniţă să 
fie identic cu cel care intra în Ardeal. 

Mocanii din Breţcu şi cei din Voineşti iernau în toate zonele ţării, deplasările lor 
localizând: Jimbolia, Rubăneşti (Oltenia), zona laşilor, Dorohoiului, Botoşanilor sau Târgui 
Frumos, Moldova de Sud, Balta Brăilei şi Bărăganul,  dar şi Dobrogea şi chiar Delta Dunării. 
Alte regiuni erau Podişul Transilvaniei, Târnavele, zcne oarecum mai apropiate, dar şi regiu
ni mult mai îndepărtate ca Basarabia şi chiar Crimeea. Se înregistrează o permanentizare a 
locurilor de iernat, mocanii revenind anual în acelaşi loc , între ei şi acesta realizându-se ade
vărate leg�ituri. Aşa, mulţi se stabileau în aceste locuri definitiv, ce de exemplu la Podul 
Iloaiei, Iaşi, Însurăţei - Brăila, Măcin - Dobrogea de Nord, Garoafa - Focşani,  Cobadin -
Dobrogea de Sud. 

Desigur, adevăratul scop al practicării oieritului în aceste centre mocăneşti îl consti
tuia avantajul material pe care il obţineau proprietarii prin valorificarea principalelor pro
duse: brânză, carne, lână. Brânza era făcută, frământat!\ şi introdusă în burduf din piele de 
oaie, special pregătit prin ră.zuire , şi se vindea pe pieţele din satele şi oraşele mai apropiate 
sau mai îndepărtate: Braşov, Oneşti, Focşani, Târgu Secuiesc, ş.a. Brânza era de o calitate 
deosebită fiind foarte apreciată, şi căutată chiar şi în străinătate, la Budapesta exista, după 
1 940, un magazin, acesta dest!când brânza de Voineşti, nl!ituri de stofă de lflnă, lucrată şi ca 
în aceia5i  localitotc. Uma era vândută neprelucrată, fie transformată în stofă şi postav, in ve-
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derea obţinerii cărora în cele două localităţi a existat o adevărată reţea de ateliere pentru 
dărăcit, tors, ţesut şi bătut. Tradiţia calităţii brânzei şi lânii produse în Voineşti s-a păstrat şi  
astăzi, ele fiind la fel de apreciate. 

Mocanii din Breţcu valorificau şi pieile de miei pentru căciuli, în care scop creşteau 
oi de rasă ţurcană neagră. 

Lâna sau produsele obţinute prin prelucrarea ei era comercializată la târgurile din 
zonă sau pe pieţele oraşelor Braşov, Buzău, Focşani, Adjud, Panciu şi Oneşti . Carnea era vân
dută la Braşov, Iaşi, Galaţi sau era achiziţionată direct de la stână. Cu valorificarea produselor 
se ocupa însăşi mocanul sau soţia acestuia. 

Interesul major pentru păstorit reiese şi din iniţiativa a zece mocani din Voineşti, 
care au pus bazele unei mici fabrici de prelucrat lână, ale cărui utilaje au fost procurate prin 
contribuţie colectivă. 

Locul major pe care creşterea oilor l-a ocupat în viaţa acestor aşezări, reiese şi din 
participarea în 1 928, a reprezentanţilor mocanilor din Voineşti, împreună cu brănenii, la o 
reuniune organizată la Piteşti, o "Uniune mocănească", faptul însernnând recunoaşterea 
importanţei transhumanţei în viaţa economică a ţării, dar şi aprecierea mocanilor din secuime. 

Practicarea timp îndelungat a transhumanţei şi penn?;tentizarea legăturilor cu popu
laţia românească din Moldova, Muntenia, Dobrogea şi Bar Jt a păstrat mereu vie conştiinţa 
unităţii de neam, atât de importantă trăsătură pentru româr1ii din sud-estul Transilvaniei. 

Păstoritul transhumant practicat în aceste două localităţi s-a transfonnat într-o ade
vărată tradiţie, practicarea lui presupunând şi generJnd note şi aspecte deosebite, de natura 
economică, socială, cultural-artistică şi folclorică. Practicarea lui a generat un port specific, 
tradiţii şi obiceiuri pe care generaţia de astăzi le-a preluat într-o oarecare măsură, păstrând 
transhumanţa ca pe o îndeletnicire n·ecută, plină de farmec şi de înţelepciune populară. 

Izvorâtă primordial din considerente de natura economică, transhumanta reflectă 
totodată, capacitatea creatoare a ţăranului român, care şi-a aliat natura, şi-a subordonat me
diul fizica-geografic, colaborând ca o coordonata majora a existenţei poporului român. 
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ASPECTS CONCERN ING THE GRAZING ON THE ALPINE PASTURES PRACTISED 
IN BREŢCU - VOINEŞTI-COVASNA AREA 

(Summary) 

The Breţcu - Voineşti subarea, lying in the submountain area of thc Transylvanian side of 
Nemirei and Vrancei Mountains contains archeological landmarks, with a special value, as well as a bal
neologic.al rich potential. 

The main occupation of its inhabitants ofthe two localities was the animal breeding. The graz
ing of the Alpine pastures practised in the a.rea, met along the decades a special development, beco
mming a real tradition with special aspects of economic - social - cultural artistic and folk origin. 

The long term practising ofthe grazing ofthe Alpi ne pastures and the perpetuation ofthe rela
tionships with the Romanian population from Moldavia Dobrogea, Banat and thc Wallachian Counties 
kept ali ve the consciousness of the unity of the nation, a vital feature for the Romanians who Iived in 

thc South-East of Transylvania. 
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COVASNA-VOINEŞTI, LEAGĂN DE ROMÂNITATE 
ÎN ARCUL INTRACARPATIC 

Dumitru Furtunii 

Încă de la finele secolului trecut, publicistul braşovean Si lvcstru Moldoveanu 
atrăgea atenţia asupra situaţiei românilor din secuime. "În Trei Scaune românii sunt in 
minoritate. O parte din aceştia, copleşiţi de mulpmea secuilor, sunt secuizaţi, pe când altă 
parte şi-au păstrat neatinsă întru toate naţionalitatea. Românii de prin poalele munţilor de la 
graniţă, începând de la Poiana Sărată până la Budila, anume cei de la Poiana Sărată, Breţcu, 
Mărtănuş, Ojdula, Zăbala, Covasna, Zagon, Bcroşneul Mic, Buzaiele, Dobârlău, Marcoş, 
Tel iu şi Budila şi-au păstrat l imba, obiceiurile şi portul românesc, fiind în contact cu 
România, parte ca oieri. Portul lor este, cu mici variaţiuni, cel mocănesc (Săcele) păstrându
şi cei mai bătrâni şi chica. Asemenea şi-au păstrat naţionalitatea românii din jurul Vâlcele lor, 
precum şi cei din Vâlcele, Arpătec, Hăghic, Arini etc. SecuiZ?',i sunt românii  aflători in 
comunele din lăuntrul, din partea apuseană şi de miazănoapte a Trr .  Scaunelor, care şi-au pierdut 
aproape tot ce e românesc: obiceiurile româneşti, portul şi odorul cel mai de preţ al unui popor, 
l imba: numai religiunea strămoşească şi-au păstrat-o şi prin aceasta conştiinţa că sunt români . . . " 1 . 

Din păcate astăzi situaţia s-a inrăutăţit, in Ojdula la ultimul recensământ au fost 
înregistraţi doar 80 de român i (din 3579 locuitori ai localităţii), în Boroşneul Mic doar 7.2 

Recent, un coleg, profesor de filozofie la liceul din Covasna, publica un fel de ghid

monografie a Covasnei şi împrejurimilor3, fostul scaun Orbai - in care românii - . afirma cu 
convingere domnia sa - apar pe aceste meleaguri începând cu secolul al XVIII-lea, imigrând 
din ţinuturile Vrancei - se admit şi alte zone -, "la venirea lor neavând nimic, n ici păduri, nici 
terenuri". Este negată prezenţa dacilor, a căror cetate străjuia în partea de est a localităţii şi, 
ca toţi roesslerienii, considera perioada sH\pânirii romane cam scurtă pentru romanizare, iar 
după retragerea aureliană, bineinţeles, n-a mai rămas nimeni pe aici, decât spaţiu liber pentru 
migratori, printre care bineînţeles unguri, care, după noile teorii ar fi venit aici dinspre 
Moldova - deci maghiarimea de aici ar fi mai veche decât cea din Ungaria. 

Lucrarea, înainte de a fi distribuită pe plan local, a fost distribuită prin alte ţări -

Gennania, probabil Olanda (cu care oraşul Covasna are legături directe prin oraşul Elburg, 
dar numai partea maghiară) - pentru ca viitorii turişti să ştie în ce mediu vin, să confirme, dacă 
vor fi abil dirijaţi la faţa locului, asupra unui fals grosolan. Vechimea românilor în Covasna, 
ca din toată zona de altfel, este atestată de dovezi, documente arheologice, toponimice, ono
mastice de tradiţie colectivă (obiceiuri strlbnoşeşti, port, creaţii populare etc.) 

Vorbind de românii  din Covasna - Voineşti, obârşia lor ne duce cu peste două milenii 
în urmă. Aici, în imediata vecinătate, în partea estică a aşezări i ,  străjuind frumoasa Vale a 
Zânelor, pe un deal numit de localnici "Dealul Cetăţii", dăinuie ruinele unei puternice cetăţi 
dacice. În întreaga zonă abundă aşezările dacice (Zăbala, Brateş, Surcea etc.). 

Cu ocazia cercetărilor efectuate în perimetrul cetăţii au fost găsite seceri, cuţite de 
fier, vârfuri de săgeată, ceramică specific dacică. Cu ocazia săplUuri lor din 1974, conduse de 
dr. Szckcly Zoltan, de la fostul muzeu judeţean, s-au descoperit şase monede (denari) de 
argint şi  do\lll monede imperiale romane: una din prima terasă a cetăţii, din timpul împ3mtu
lui Vespasian (70 c .n .) iar pe acropola cetll.ţii o moned!l de bronz reprezentându-1 pe împăra-
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tul Hadrian (anul 1 1 0)4. Cele trei rânduri de ziduri construite după modelul specific dacilor 
şi obiectele găsite i-au făcut pe arhcologi, printre care şi pe regretatul Constantin Daicoviciu, 
să încadreze cetatea în rândul fortificaţiilor dacice. 

Nu este exclusă şi existenţa unei alte cetăţi (castru) romane în Covasna, cum su
gerează dr. V. Stroescu într-o lucrare despre Covasna, editată în perioada dinaintea celui de
al doilea război mondial, cetate care n-a fost cercetată şi care s-ar afla pe platoul din Valea 
Porumbei lor din Voineşti, "Cetatea de pe dâmbul si!.rat" . În jurul cetăţii ,  ca şi la Breţcu sau în 
jurul altor castre, s-a putut crea aşezarea care a căpătat mai târziu numele de Voineşti -
"Cetatea de pe dâmbul s:!.rat"S .  

Î n  onomastica românilor d i n  zonă exista până astăzi atât numele d e  Cosneanu cât ş i  
d e  Voinea (maghiarizat Vajna). Doi dintre Cosneni, Ioan Cosnean Manea ş i  Ioan cel tânăr 
Cosnean, sunt ctitori, alaturi de alţi români voineşteni, ai bisericii din piatră, a cărei temelie 
s-a pus la 17 iulie 1 794 şi a fost terminată la 1 800. Noua biserică se ridica în vecinătatea unei 
biserici din lemn al carei altar este indicat şi acum printr-o troiţă aflată în curtea bisericii la 
intrare. Vechimea bisericii din lemn este greu de precizat. Biserica ortodoxă este mai veche 
decât bisericile reformate şi decât cea catolică din localitate. 

Ridicarea bisericii la 1 794 s-a făcut pe o proprieta1 � a unui Vajna (Voi nea) Andrei. 
Un anume Olosz M6zes (Moise), făga.duia preotului Ioan Jrid, la 1 836, că pe tot anul, până 
va muri, va da o groşiţă bisericii ortodoxe "fiindcă aude în toate zilele clopotele noastre", 
dând deja două groşiţe pe doi ani înainte6. 

Dintre vechile famili i  româneşti maghiarizate din Covasna fac parte şi Bogdan, 
Albu, Raduly, astăzi destul de raspândite ca famili i  maghiare. 

Pe lângă familiile autohtone, apar începând cu secolul trecut, dar mai ales după 
Marea Unire din 1 9 1 8  şi famil i i  al căror nume indică venirea lor de peste munţi (Vrânceanu, 
Bâsceanu şi altele). De fapt, mulţi români din vecinătatea extracarpatică erau originari chiar 
din zona noastră. Mult timp intre actualul judeţ Buzău şi Prahova a fost judeţul Săcuieni, ce 
indica provenienţa multor români de aici din "secuime". Aceştia, asemeni românilor numiţi 
ceangăi, ce au trecut munţii în Moldova, au părasit ţinutul strămoşesc în faţa patrunderii 
secuilor şi a nedreptăţilor la care au fost supuşi. 

Apariţia ;.mor români de peste munţi poate fi urmărită clar in registrele de c1\.sătorie 
ale paroh iei. Practicând de veacuri păstoritul transhumant, voineştenii ajungeau cu tunnele 
departe peste munţF. Românii de peste munţi erau angajaţi păstori, iar dacă se dovedeau 
vrednici, de multe ori proprietarii mocani îi făceau gineri. Sunt şi cazuri, de trecere peste 
munţi din alte motive, dar acestea sunt cazuri izolate. 

Descriind Voineştiul la m ijlocul secolului trecut, etnograful ungur Orbăn Balazs, în 
lucrarea "Descrierea ţinuturilor secuieşti" aduce mărtw·ie în legătură cu vechimea şi autohto
nia românilor de aiciB. 

Ei aveau portul specific ardelenilor din partea sudică a Transilvaniei (mocănesc) şi 
obiceiuri bine închegate, santilia fiind şi una din sărbătorile păstoreşti (nedei) întâlnite în 
toate zonele transilvane. O fotografie cu formaţia de "căluşeri" din 1 924 din Voineşti arată nu 
numai bărbaţii care până azi au păstrat curat portul tradiţional dar şi fetele au port ardelenesc, 
cu C:Hrinţe ţesute în casă, din lân:l. iar nu fote. 

Rolul voineştenilor, ca factor de păstrare a românităţii in localitate şi in zonă este 
r�levant de prezenţa 'in toate momentele importante prin care \,ara a trecut in ultimul secol, 
când s-a decis soarta patriei celei mari . 

Ei au participat la în fl!.ptuirea Marii Uniri din 1 9 1 8 . ln 1 9 1 6  un grup de 20 de vo
luntari voineştcni treceau munţii ptmtru a-�i adu�:e �:ontribuţia la victori ile de lo. M!l.rlişeşti, 
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Mărâşti sau Oituz. Trei dintre aceştia şi-au lasat osemintele pe acele meleaguri: Gheorghe 
Maior, Constantin Ioan Ştefan şi Dumitru Dobros9. 

Părintele Gheorghe .Furtună, alături de alţi români din zonă, înfunda închisorile 
ungureşti pentru atitudinea sa patriotică. 

464 de români voineşteni (majoritate capi de familie) au semnat adeziunea pentru 
Marea Unire, la adunarea de la Alba Iulia, fiind reprezentati de patru fruntaşi ai lor: Al.  
Ciucan, Alexe Teculescu, Ioan Sârbescu şi Nicolae JurebitalO.  

Cel mai reprezentativ fiu al obştii, Ioan Teculescu, de· enit protopop de Alba Iul ia, 
are cinstea de a fi ales preşedinte al Consiliului Naţional Alba, care a organizat măreaţa 
adunare a românilor de la 1 Decembrie 19 18 .  După unirea cea mare este ales senator de Alba 
în primul Parlament al României Mari, iar apoi, devenind episcop, senator de drept. în 1 923, 
sub numele de Justinian Teculescu, devine primul episcop al annatei române, iar din 1924 şi 
până la trecerea la cele veşnice, ocupa postul de episcop al eparhiei Cetăţii Albe - Izmai! I l .  

A l  doilea război mondial i-a încercat din nou pe voineşteni .  Dictatul de la Viena din 
30 august 1 940, a deschis drumul unor grele suferinţe: peste 3 10 persoane adulte şi copii sunt 
izgoniţi din vatra străbună peste graniţele vremelnice. Doi voineşteni cad victime bestialităţii 
hortiste: Dumitru Gavrilâ şi Ion Cimpoi. 

Din zecile de voineşteni ce au luptat pe câmpurile dr luptă din est şi vest, 14 nu 
s-au mai întors niciodată. 

După război, în perioada odioasei Regiuni Autonome Maghiare, prigoana contra 
românilor a continuat. Foştii horthyşti travestiţi în comunişti, în numele noii democraţii aduse 
din răsărit, condamnă la ani grei de temniţă mulţi români din Voineşti, pentru pricini de ei 
inventate (legionari, manişti, duşmani ai poporului, de fapt doar români). 

În anii comunismului, cei discriminaţi au fost de fapt românii. Ei n-au fost decât în 
mica măsură reprezentati în conducerea obştii sau în funcţii mai înalte pe plan local. Nici în 
prezent situaţia nu este mai bună. Deşi românii reprezintă o pondere numerică importanta (la 
recens1lmântul din 1 992 - 3 .928, faţă de 8.00 l maghiari) între salariaţii primăriei în număr de 
peste 30 de persoane, doar 6 stmt români. 

La şcolile din oraş, îndeosebi la l iceu, şi la Secţia română predau majoritate maghiari 
(mulţi absolvenţi ai studiilor superioare în limba maghiră),care blochează ocuparea catedrelor 
respective de către români. Exemplele pot continua. Şi totuşi unii se plâng de discriminarea 
naţională . . .  

NOTE 

1 .  Silvestru Moldovan, Ţara nopastră, Descrierea părţilor Ardealului de la Mureş spre miazăzi şi V 
Mureşului, Sibiu, 1 894, p. 262-263 . 
2. Recensământul din 1 992. 
3 .  Dr. Benkă Gyula, Fabian Ernă, Kovaszna, Kovaszna Varosi Muve/Odesi Haz, Triscdcs Press, 1 995 . . 
4. Benedek Gcza, Rosner Herman, Covasna. Mic îndreptar turistic, Bucureşti, 1 978, p. 12- 1 3 . 
5. Societatea de Hidrologie �i Climatologie medicală şi dr. V. Stroescu, Covasna ilustrată, tipografia 
Cultura, nedatată. 
6. Însemnarea părintelui Ioan Grid pe coperta interioară a Protocolului poruncilor împărăteşti pe anii 
1 795-1 829, ale bisericii din Covasna. 
7. Constantin Popescu, Aspecte ale păstoritului în Cov(lsna, în "Alutn". 1 970, p. 309. 
K. Hala7.s Orban. fara secuilor in scris şi imagini. în traducerea lui Dcac Marius, In "Cuvântul Nou" din 
4 nue,ust 1 97?.. 
9. D1recţia Arhivelor Statului din R.S.R., Filiala Arhivelor Statului, jud. Covasna, Bucureşti, 1 984, p. 33.  
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1 0. 1918 /a români, Documentele unirii, voi. IX, p. 409-412. 
I l .  "Buletinul Episcopiei Cetăţii Alba-Izmair', anul 1932, nr. 8. 

COVASNA-VOINEŞTI, A CENTRE OF ROMANITY 
IN THE INTRACARPATHIAN CIRCLE 

(Summary) 

Covasna locality, which gave the narne to the present county, as compared to many other 
localities from the South-Eastem Transylvania, in which the Romanians lost their nationalit}·, consti
tuted along the Intracarpathian Circle. 

About the old age of the Romanians and of their ancestors in the area, there speak firmly the 
ruins of the Dacian fortress from Dealul Cet!i.ţuii, the many toponyms and anthroponyms, either 
Romani an. or of Romanian origin. 

Lying in an area of cultural interference among the three Romani an historic provinces with its 
tamous shepards, Covasna brought ils contribution to the making of the union of Deccmber l st 1 9 1 8  
and was prcsent to ali the important moments of the national history. 

The Romanians from the locality went through dramat:c moments during the Horthyste 
Opression ( 1 940- 1944 ), but also during the years of The Autonr .nous Magyar County, even in some 

moments. which followed the Rcvolution of Decembcr 1 989. 
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DIN VECHILE LEGĂTURI CULTURALE 
ALE BUZĂULUI CU TRANSILVANIA 

Alexandru Gaiţll 

Odată cu ultimul deceniu al secolului al XVII-lea Buzău! se va integra în planul 
politico-cultural al domnitorului Constantin Brâncoveanu relativ la românii transilvăneni, 
aflaţi atunci sub o puternică presiune din partea autorităţilor habsburgice, plan a cărui 
secvenţă culturală cădea, în principal, asupra strălucitei personalităţi care a fost episcopul 
Mitrofan. Pe bună dreptate s-a afinnat că: 

"Stăpânirea habsburgică a reprezentat îndeosebi pentru români o primejdie acută 
atât din punct de vedere naţional cât şi religios. Pe plan naţional, fiindcă va urmări să 
împiedice legăturile dintre românii din Transilvania şi cei de peste Carpaţi, iar pe plan reli
gios, pentru că va urmări să convertească la catolicism pe ortodorş1" I .  

Înscăunarea lui Mitrofan, în iunie 1 69 1 ,  l a  Buzău, nu a .ost întâmplătoare şi în cal
culele domnitorului, ce dorea să-i ajute pe românii transilvăne.ti prin tipăriturile ce vor ieşi 
de aici în limba română, a intrat şi aplanarea conflictului major dintre reprezentanţii noului 
curent românesc, pe de o parte, şi reprezentanţii curţii culturale grecizante ce afluiseră către 
noul Mecena al Orientului ,  vârfurile bisericii epocii obiedente Rlisăritului ş i  temătoare asupra 
capacităţii limbii noastre de a cuprinde dogma, pe de altă pat1e. 

Eforturile depuse în tipărirea principalelor cărţi de cult în româneşte, de cel ce nu 
fără o oarecare nostalgie mai semnase "Proin Huski", au fost notabile, "că şi noaptea o am 
făcut-o in unele vremi în loc de zt'. 

Hră a minimaliza perioadele petrecute la Roma la "De Propaganda Fide" trebuie 
amintit ca. "Activitatea tipografică de la sudul Carpaţilor a constituit temeiul studiilor 
lingvistice a corifeilor Şcolii Ardelene, în cărţile româneşti aflând ei argumentele cu ajutorul 
cărora şi-au întemeiat cea de a doua armă de luptă pentru obţinerea drepturilor poporului 
român asuprit, originea romană a /imbil'2. 

Dacă multă vreme s-a crezut, în baza unor cercetări parţiale şi conjucturale, că 
numărul tipăriturilor buzoiene pe arealul transilvan este redus, realitatea ivită in unna 
cercetărilor din deceniul opt este alta şi trebuie să subliniem că suntem încă departe de a avea 
imaginea integrală. 

Preocupări le pentru păstrarea acestor nestemate ale culturii noastre vechi, care sunt 
cărţile, au venit în primul rând din partea celor care le-au achiziţionat prin eforturi de cele 
mai multe ori colective, dat fiind preţul prohibitiv, şi care au căutat prin diverse mijloace să 
le protejeze şi să le transmita. viitorimii în nădejdea credinţei şi l imbii - cei doi stâlpi pe care 
ne-am sprijinit mereu. 

Lor li  se vor adăuga şi mari i ierarhi ai bisericii ardelene, ca Andrei Şaguna, care la 
1 85 5 ,  prin ordinul 288, cerea preoţilor ca: "Atât cărţile vechi ce nu se întrebuinţează pentru 
slf1jireu bisericilor cât şi acelea care cuprind numai învăţături mântuitoare pentru preoţi şi 
creştini necesită îngrijirea mai conştiincioasă din mai multe privinţe. Stricăciunea, pierderea 
şi răpunerea lor este călcare de cele sfinte şi o vătămare neiertată a averii bisericii, care n 
toată vremea trebuie păstrată întreagă şi neatinsă de mâini rele. Nişte asemenea cărţi vechi 
fac literatura noastră bisericească ş{pe lângă această să privesc ca nişte izvoare şi visterii 
preţioase chiar şi pentru cultura. limhei naţirmalc. Se poate zice că despreţuirea, nebăgarea www.cimec.ro / www.mncr.ro
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in seamă şi prăpădirea lor nu este numai un păcat mare către Biserica şi către lucrurile ei, 
ci totodată este şi o pagubă aşa zicând chiar naţională''3. 

Urmărind circulaţia vechilor tipărituri buzoiene în spaţiul transilvan nu putem trece 
cu vederea că între primii donatori, către românii de aici, a fost chiar domnitorul Constantin 
Brâncoveanu, care la 22 februarie 1 699 dona biserici i  Sf. Nicolae din Şcheii Braşovului 
faimoasele Minee ale lui Mitrofan, tipărite cu foarte puţin timp în urml!.. 

Gestul repetat va fi c1\tre mănăstirea Sâmbăta de Sus cu alte tipărituri buzoiene cum 
ar ti Triodul şi Octoihul de la 1 700, iar mai târziu Penticostaru1 de la 1 70 1  va lua şi el calea 
bisericii din Schei4. 

Mănăstirea Toplita un "Negul ve! căpitan za cazaCI'' din Ţara Româneasca îi dona 
tot Mineele de la 1 6985, iar în renumita bibliotecă Bathyaneum, spre sfârşitul secolului al 
XVIII-lea, ajungea prima t ipăritură de la Buzău, Pravos/avnica mărturisire, de la 1 69 1 ,  în 
urma preluării bibliotecii  cardinalului C .  Migazzi de la Viena6. Aceeaşi tipăritură va ajunge 
în muzeul din Sebeş după ce va circula în zona Trâmpoaiele. Mama domnitorului, Stanca, şi 
ea o Cantacuzină, va dona o Pravoslavnică mărturisire, la 1 699 familiei negustorului transil
vănean Şandru 7 . 

Molitvelnicul buzoian din 1 699 de la Drăguş după .e va ajunge în Şchei va lua calea 
Sibiului la Mitropolie, la fi la 200, recto, aflându-se rugăciunea de pomenire a achizitorilor săi 
îm număr de 1 5 ,  rezultând efortul comunitarR. 

Învăţătura preoţilor pe scurt de şapte taine - de la 1 702, Ion fiul lui Pas Gavril din 
• Boziş, lângă Târnăveni, o dona bisericii satului, aducând-o din Ţara Românească9. 

În protopopiatul Făgăraşului, la parohi ile Beclean şi Râuşor se aflau Trioadele 
buzoiene din 1 700, care mai târziu vor ajunge la Mitropolia din Sibiu 10. 

Un Stan Păun şi fratele său din Sibiel achiziţionau şi ei un Triod de la 1 700, la 77 de 
ani de la tipărirea sa pentru biserica satului lor1 1 .  

Probabil după 1 948 vor lua drumul Clujului o Pravoslavnică mărturisire ş i  Minee/e 
din 1 698 care până atunci se aflaseră în Gimnaziul greco-catolic de la B1aj 1 2.  

Intens folosite, Mineele, cu o limbă românească clară, vor fi dorite şi cerute în paro
hiile şi mănăstirile Transilvaniei, un set complet va fi prezent în mănăstirea Blajului de unde 
vor ajunge la biblioteca documentară "T. Cipariu" 12 .  

Aminteam mai sus de  Mineele donate de Constantin Brâncoveanu biserici i  Sf. 
Nicolae din Şcheii Braşovului şi după însemnarea de pe unul dintre ele aflăm că: "ostenitor 
în aducerea cărţilor au fost sluga Măr iei Sale credincioase, dumnealui .Jupân Stan Şoanu . . .  
şi  am scris eu protopop Văsii Hobanovid' 14. Intensa lor folosire rezultă şi  din faptul că intre 
ianuarie-noiembrie 1 727 Radu, fiul protopopului Radu Tempea, le va lega: "acum a doua 
·oară prin puţină osteneală a mult păcătosului rob, al stăpânului Hristos . . .  pentru pomenirea 
noastră şi a părinţilor" 1 5. 

Gestul domnitorului pentru cei din Şchei va fi consemnat pe filele Mineelor de la 
Buzău din luna februarie: 

"S-au milostivi! (Connstantin Brăncoveanu) după a/alte mile ce au făcut curată 
sfânta casă ce se află la Scheai lângă cetatea Braşov . . .  s-au milostivi/ înduratul domn cu 
aceste . . . sfinte 12 Minee ce îmblă pre 12 luni in sfânta biserică, care pomană mare ca asta să 
o primească Dumnezeu intru Împărăţia ceriului, pre A1ăria Sa să trăiască i'n pace, cu bună 
sănătate, întru intărit şi incornorat ŞI blagosloVIt scaunul Măriei Sale in mulţi ani pană la 
bătrâneţe, cu lOfi ai Măriei Sale" 1 6. 

Un Minei al lunii septembrie va pleca de la F!l.găraş in Schei într-un interval de timp 
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neprecizat ajungând apoi la Sibiu, acelaşi itinerar parcurgându-1 şi cele din lunii :· mai şi iunie. 
Pe exemplarul din lunile mai-iunie apare semnătura marelui cărturar şi prot.Jpop Radu 
Tempea de la Braşov1 7 .  

O Liturghie buzoiană din 1 702 v a  circula, din 1 7 1 7  şi până l a  1 760, în cele trei ţări 
româneşti, ajungând, în final, în Transilvania, Ia Cluj l8 .  

În zona Sătmarului, în comunele Pomi, Someşu şi Acina este prezentă o altă tipltri
tură buzoiană - Apostolul de la 1 743 19, în Maramureş, la 1 768, Timotei Bora din Vişeul de 
Jos aducea Catavasierul buzoian pe care-I achiziţionează în Moldova Ia HârU\u20. 

Spre 1 700, In părţile Crişanei vine diacul buzoian StăniH!., aducând cu el şi 
Îndreptarea legii, lui comandându-i-se manuscrise după principalele cărţi de cuit2 1 .  

Stolnicul Constantin Cantacuzino, în jurul lui 1 76 1 ,  dona bisericii din satul Recea
Braşov un Penticostar din 1 70 1 ,  iar celei din Berevoiu Mic - Braşov un Triocfl2. 

Şi frate le stolnicului, spătarul Mihail Cantacuzino, nu a rămas mai prejos în gândul 
şi fapta dedicată românilor ardeleni, astfel o Pravoslavnică mărturisire la 1 692 lua drumul 
Transilvaniei spre valea Gurghiului, la Hodac: 

"Această carte ce se numeşte mărturisirea împotriva cr;tdinţei a pravoslavnicilor 
creştini, care este dată de dumnealui Mihail Cantacuzino vei spi',ar părintelui popii lui Petru 
din Hudac, ca să fie pentru îndreptarea credincioşilor şi dumnealui de pomenire, aprilie 5 din 

leat 7230 (1692)"23. 
Drumul acestui volum va continua, în 1 746, la Solovăstru, tot pe valea Gurghiului, 

apoi la Sânger, lângă Luduş, de unde la 1 760 este vândut ajungând pe la 1 791  lângâ 
Sighişoara, la Sidiriş24. 

În afara celor apropiaţi domnului care au făcut danii, în bani sau cărţi, pentru bise
ricile din Transilvania, s-au aflat şi unii dregători, ca vei stolnicul Radu Izvoranu, care la 3 
ianuarie 1 700 dona un Molitvenic de la 1 699 bisericii Drăguş din Făgăraş. Şi în sate izolate 
din Humedoara, în Sălaj şi în Mureş cartea buzoiană a pătruns în ciuda unor acte de prohibiţie 
date de curtea de la Viena şi trebuie amintit că între acţiuni împotriva atluirii de carte 
românească, în Transilvania, s-a aflat şi ordinul dat de guvernatorul Sigismund Kornis la 
172825. 

Au urmat decretele thereziene din anii 1 746 şi 1 76826, dar marea tragedie a inter
venit în urma acţiunii generalului Bucow. 

Apostolul de la 1 742 este prezent şi el in zeci de exemplare, deşi în acelaşi an şi 
tiparnita bucureşteană scosese şi  ea unul. În 1 755 sătenii  din Someşul Rece - C luj îl vor 
cumpăra, iar satele mureşene Răstolniţa şi Aţintiş vor intra in posesia unei rare tipărituri 
buzoiene, Paraclitichi, din 1 74927. 

Prin eforturile şi clarviziunea politică a unui mare domnitor, dublate de un ierarh cu 
"nwne nemuritor în cultura românească"28 vechea carte buzoiană şi-a îndeplinit menirea, ală
turi fiind şi "productele" celorlalte tiparniţe muntene şi moldovene. 

Relativ la aceste bijuterii şi Ia importanţa lor pentru cei din Transilvania se afirmă 
pe drept că: 

"Oriunde a qjuns una din aceste cărţi. şi în mâinile oricui ar fi căzut-cărturar, preot, 
dal·c:â/ sm1 ţăran - ea a aprin.v nâzuinţa românească, a i'nvăţat romdr1eşte, a fi�cut si'l lrt:'salte 

de hucurie şi de speranţă pe toţi cei ccwe i-au citit slovele şi i-au ascultat interprelările"29. 
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NOTE 

1 .  V. Netea, Conştiinţa originti şi a unităţii naţioT�Uie in istoria poporului român, Bucureşti, 1 980, p. 72. 

2. FI. Dudaş, ��ehi cărţi româneşti călătoare, B ucureşti, 1987, p. 1 92. 
3 .  D. Braicu, V. Bunea, Cartea veche românească din secolele XVI-XVII în colecţiile Arhiepiscopiei 
Sibiului, Sibiu, 1 980, p. 7. 
4. C. Schian, Cărturari şi cărţi in spaţiul românesc medieval, Cluj-Napoca, 1 978, p. 88. 
5 .  Ibidem. 
6. E. Mârza, D. Drăghiciu, Cartea românească veche în judeţul Alba, secolele XVI-XVII, Catalog. Alba 
Iulia, 1 989, p. 1 54- 1 55 .  
7 .  1 .  Cristache-Panait, Circulaţia cărţii de Buzău in Transilvania, î n  Valori bibliofile din patrimoniul 
cultural naţional, voi. II, B ucureşti; 1 983, r. 380. 
8. D. Braicu, V. Bunea, op. cit., p. 1 49. 
9. I .  Cristache-Panait, op. cit . . p. 38 1 .  
1 0 .  D .  Braicu, V. Bunea, op. cit. , p. 149. 
1 1 .  ldcm, p. 1 50. 
1 2 .  E. Mârza, D.  Drăghiciu, op. cit., p. 227. 
1 3 .  ldem, p. 227. 
1 4. D. Braicu, V. Bunea, op. cit., p. 1 3 1 .  
1 5 . ldem, p. 1 30. 
1 6. ldem, p. 130- 1 3 1 .  
1 7. Idem, p. 1 32. 
18. I .  Cristache-Panait, op. cit., p. 38 1 .  
19. V. Netea, op. cit., p. 1 74.  
20.  FI. Dudaş, op. cit. , p. 2 1 7. 
2 1 .  ldcm, p. 209. 
22. Ibidem. 
23. I. Cristache-Panait, op. cit. , p. 380. 
24. Ibidem. 
25. St. Meteş, Relaţiile bisericii române ortodoxe din Ardeal cu Principatele Române în veacul al XV/Il
lea, Sibiu, 1 982, p.  1 7. 
26. C. Tatai, Gravorii din lemn de la Blaj, (1 75u-1830), în "Apulum", XII, 1 974, p. 629. 
27. E. Mihu, Relaţiile culturale dintre Ţările Române oglindite in circulaţia cărţii vechi din judeţul 
Mureş, în "Îndrumător pastoral", III,  1 979, p. 127 - (cf. I. Cristache-Panait, op. cit., p. 383). 
28. A. Plămădeală, Episcopi ai Buzăului în cultura română, în "Spiritualitate şi cultură la fntorsura 
Carpaţilor", voi. II, Buzău, 1 983, p. 55.  

29. V. Netea, op. cit., p. 73. 

FROM THE OLD CULTURAL RELATIONSHIPS 
BETWEEN BUZĂU AND TRANSYLVANlA 

(Summary) 

·n1c birth of the printing house of Buzau, dated 169 1  ami ils being managed by the great man of 
culture who was Mitrotan, the Bishop, was p art  o f  tne politic cultural design which the rulcr Constantin 
nrâncuvcunu lutd, in order (O support the Romanian element in Transylvania. 

Thc circulation of the religious books from BuzAu are fclund in the Transylvania arca, facilitatcd 
by thc maintoinnncc of the e.ncestors' languagc and crecd, strengthcncd the consciousness of the people. The 
rolc of thc printcd books con ncther be ignorcd, not limited, their vast m;ijorily having survived the vicissi
tudcs of history, up to our time, being righteously considen:d as jcwels of our cultural patrimony. 

www.cimec.ro / www.mncr.ro



ANGVSTIA, 1, 1 996, p. 273-289 

EVOLUŢIA STRUCTURII ETNICE ŞI CONFESIONALE A 
POPULATIEI JUDEŢULUI COVASNA, ÎNTRE 1 850 ŞI 1 992 

Traian Rotariu, Maria Semeniuc, Mezei Elemer 

Lucrarea de faţă este w1a dintre primele încercări de a valorifica, într-un studiu, 
rezultatele ce încep să fie disponibile, pe măsură ce se derulează programul, inaugurat cu câţi
va ani în urmă, de către un colecth· de cercetători de la Catedra şi Laboratorul de Sociologie 
ale Universităţii "Babeş-Bolyai",  program ale cărui obiective principale pot fi rezumate astfel :  
a) publicarea în limba română a datelor recensămintelor efectuate în Transilvania de la 
mijlocul secolului trecut, pe localităţi grupate după actuala structură administrativ-teritorială; 
b) constituirea unei baze de date cu infonnaţi ile respective, care, odată stocate pe calculator, 
vor petmite cele mai variate tipmi de analize, inclusiv reconstituirea aspectelor demografice 
ale oricărei arii teritoriale dorite şi analiza schimbărilor de-a lunr .. J! timpului pe aceste arii .  

În momentul cînd redactăm textul de faţă este fmalizr .ă operaţia de reconstituire a 
datelor recensimântului (conscripţiei) din 1 850, date care au fost deja aşezate într-un volum 
predat spre editare. Infmmaţia a fost preluată dintr-o lucrare, apărută în 1 983, sub formă dac
tilografiată, într-un nwnăr de 30 de exemplare - cum se specifică pe cope1tă -, graţie efor
turilor unui  colectiv de cercetători de la Institutul Central de Statistică din Budapesta, sub 
conducerea doctoru lui David Zoltăn, colectiv care a valorificat materialul originar, cu date pe 
localităţi, descoperit în 1 974 în arhiva respectivei instituţii .  Între timp, volumul în cauză a fost 
şi editat sub titlul :  Az 1 850. Evi. Erdelyi nepszâmlatas, Kozponti Statisztikai Hivatal 
Budapesta, 1 994. 

Dat tind faptul că în comunitatea istoricilor activitatea noastră este puţin cunoscută 
iar pentru mulţi ar putea părea ciudată şi oricum lipsită de consistenţa conferită de 
cunoaşterea detaliată a epocii în care s-au făcut înregistrările şi a problemelor legate de aces
te conscripţii şi recens!!.minte, cunoaştere care este apanajul istoricului credem că sunt nece
sare câteva cuvinte explicative spre a motiva acţiunea nostră, demersurile pe care le facem şi 
finalitatea lor. 

Mai, intâi să specificăm că activitatea întreprinsă de noi este una prin excelenţă 
demografico-statistică şi nu istorică. Nu ne propunem sâ reconstituim informaţii prin 
cercetări de arhive sau de altă natură, ci să preluăm o infonnaţie existentă şi  s-o reproducem 
într-o fonnulă nouă, accesibilă publicului larg, inclusiv din punctul de vedere al l imbii. De 
asemenea, nu ne interesează orice infonnaţie statistică, ci numai cea care acoperă integral cel 
puţin vechiul Principat al Transilvaniei şi care provine din înregistrări ce pot fi asimi late cu 
recensămintele şi  oferă date la nivel de localităţi . Această ultimă cerinţă este esenţială, fiind
că numai în felul acesta se poate asigura comparabilitatea infonnaţiilor în timp, căci toate 
celelalte unităţi administrative au fost atât de variabile încât practic nu se regăsesc două 
recensăminte consecutive care să nu fie diferite din acest punct de vedere. 

Strategia adoptată de noi se poate rezuma, pe scurt, în felul unnător. Pornim, aşa 
cum arn spus, de la local ităţi ca elernenw primare de inregistrare. Fireşte, nici mulţimea loca
litătilor nu este constantă, chiar pe un acelaşi areal geografic; unele local itt\ţi apar, altele dis

par - tizic, dar, de cele mai multe ori, prin decizii administrative - unele se contopesc, altele 
se despart, dar aceste rnodi ficări nu ridică probleme insurmontahi le in comparapi,  dac li se iau, 
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în astfel de cazuri, în considerare populaţiile reunite, pentru momentele când localităţile au 
fost (sunt) separate. Oricum, pentru a aduce la acela, i  numitor diversitatea situaţiilor, a fost 
nevoie să alegem un punct de reper, respectiv o structură menţinut!i fixă, pe care să repro
ducem toate datele, indiferent de modul d..: organizare a reţelei de localităţi la vrerr.�a fiecărui 
recensământ. Am optat pentru actualele localităţi, grupate în comune (oraşe) şi judeţe, adică 
pentru structura admin istrativ-teritorială existentă la ultimul recensământ, în 1 992. Desigur 
că nici această structură nu va rămâne nen.odificat!i - unele schimbări petrecându-se chiar din 
1 992 pânll. azi - dar ea este tofuşi mai faw; !iară omului din zilele noastre şi dată fiind stocarea 
informaţiei sub formă de bază de date, pe localităţi, orice schimbare de arondare a localităţilor 
se poate opera foarte uşor. 

Este, credem, l im;'ede că activitatea leg<ltă de preluarea datelor fiecărui recensământ 
este destul de diticil!i; ea nu se reduce, nici pe departe la o simplă traducere în l imba română 
a rubrici lor tabelelor sau a numelor localităţilor (pentru o perioadă de până Ia primul război 
mondial, când infonnaţia e în limba maghiară) ori la o copiere de cifre (pentru cea ulterioară). 
De fiecare dat!i e nevoie de realizarea corespondenţei între cele două reţele de localitliţi -
corespondenţă ce nu este biunivocă - iar această operaţie nu devine automată după parcurg
crea unui recensământ, ci trebuie practic mereu reluată de 1a capăt atunci cînd se trece la 
recensământul următor. 

În ceea ce priveşte forma de prezentare a datelor, ni s-a părut necesar să evidenţiem 
nu numai localităţile actualmente existente deci cele ce constirute scheletul permanent pe care 
vor fi structurate toate informaţiile ulterioare, ci să reluăm şi situaţia fiecărei localităţi aşa 
cum era la momentul recensământului. Pentru a satisface ambele cerinţe am ales o soluţie re
lativ simplii. Am pornit de la constatarea c.7t iuct \m cu patru tipuri de localităţi: 
a) Cele care există azi, existau şi in momentul recensământului şi nu s-au modificat prin 
diviziuni sau contopiri. 
b) Cele care există azi şi sunt rezultatul cortopirii a două sau mai multe unităţi recenzate dis
tinct (pe care le vom numi, pe scurt, locaiitliţi �ompuse). Aici apar, mai cu seamă legat de 
identificare, douâ posibilităţi: 

b 1) numele noii localităţi este cel al uneia dintre cele vechi (lucru ce se întâmplă 
când o local itate e "absorbită" de alta - cazul satelor din apropierea oraşelor tind tipic în acest 
sens); 

b2) noua localitate a primit o denumire ce nu coincide cu a nici uneia din cele exis-
tente. 
c) Cele care au dispărut (ca localitâţi). 
d) Cele care există azi dar nu existau (ca localităţi distincte) în momentul recensământului. 

Prima şi ultima categorie nu ridică nici un fel de probleme în privinţa reproducerii 
informaţiei; singura grijă a constat in identificarea corectă a aşezărilor existente la ambele 
momente şi în verificarea faptului că ultimele au apărut efectiv după data recensă.mânt:.J!ui 
respectiv, deci că nu e vorba de omisiuni sau de greşeli de identificare. Localităţile existente 
astăzi dar lipsă la momentul recensământului nu vor fi trecute în volumele ce vor fi publicate, 
caci numarul lor este foarte mare şi ar ocupa, de prisos, mult spaţiu. E vorba, in principal de 
acele m inuscule cătune întâlnite în Transilv�mia în număr mare, mai ales în 1'"1unţi i Apuseni 
dar şi în Câmpia Transilvanid, aşezări car<.., după 1 950, au primit statutul de local itate şi apw· 
cu popu la\ie prima dată în recensământ 1 din 1 956. 

Pentru celelalte două categoru ,care sunt - de regula, dar nu întotdeauna - comple
mentare, cl\ci orice contopire presupune disparitia ca entitate a cel puţin uneia din localitAţi, 
dar nu orice disparitie este rezultatul contopirii), am trecut pc o l inie datele corespWlzătoare 
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localiHi.ţii compuse (deci suma componentelor ei) şi pe alte linii - distincte prin fondul carac
terelor şi prin modul de scriere - cifrele corespunzatoare localitliţlor aşa cum au apArut ele în 
recensământ, inclusiv pentru cea care poartă acelaşi nume {dacă e cazul) ca şi localitatea 
compusă. 

lată câteva exemple, preluate din judeţul Covasna. 
Comuna Cemat 

1 .  Cemat 
Cematu de Jos 
Cernatu de Sus 

2. Albiş 
3. Icafalău 

Total 
Comuna Ghidfalău 

1 .  Ghidfa l liu 
2. Angheluş 
3. Fotoş 

Fotoş 
Mărtinuş 

4. Zoltan 
Zoltan 
Etfalău 
Total 

Comuna Ozun 
1 .  Ozun 
2. Bicfalău 

• 3. Lisnău 
4. Măgheruş 
5. Sântionlunca 

Lunea 
Sântion 
Total 

Pentru comuna Cemat, înseamnli că, la 1 850, aveam patru localităţi iar actualmente 
numai trei (cele marcate cu bold şi numerotate). Popula�ia localităţi i Cemat de azi se recon
stituie, pentru 1 850, însumând pe cea a satelor Cematu de Jos şi Cernatu de Sus, care nu mai 
apar acum ca atare, dar situaţia lor de atunci este şi ea transcrisă în volumul nostru. Pentru 
comuna Ghidfalău, lucrurile sunt similare, doar că aici avem două cazuri de localităţi com
puse - Fotoş şi Zoltan - ale c�or denumiri apăreau şi la 1 850, actualele localităţi fonnându
se prin contopirea cu aşezări cu nume diferit, nume care azi nu mai apare. La Ozun, în afară 
de faptul că evidenţicm actuala localitate compusă Sintionlunca, se observă că lista cuprinde 
doar cinci sate ale comunei din cele şapte existente azi, două - L isnău Vale şi Valea Ozunului 
- nefiind menţionate ca atare în 1 850. Toate localităţi le de acest din urma tip, de categoria d), 
din clasificarea de mai sus, lipsesc din volumul cu datele unui recensâmânt, dar ele figurează 
în baza de date şi atunci când vor apare recenzate separat, populaţia le va fi ataşat! imediat. 

Se mai cuvine menţionat că distincţia între cele patru tipuri de localităţi este speci
fică fiecărui moment de recensământ, adiel!., de fiecare dată lucrurile se schimbă, singurul ele
ment ce r11mâne constant find reţeaua actuatl de localit!!.ţi din rândul căreia vor fi evidenţiate 
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sub formă tipărită doar cele cărora li se alocă populaţie (celelalte rămân în memoria calcula
torului cu efective nule). Această schimbare continuă face ca, pe măsura derularii cercetarii 
noastre, să producem şi un soi de dicţionar al localităţilor, în dinamica lor. 

Schema de stocare a datelor adoptată ne va permite ca, după ce sunt introduse pe cal
culator informaţiile din mai multe recensăminte, acestea să poată fi analizate în "curgerea" 
lor, lucru ce ne ajută la depistarea şi corectarea eventualelor erori. De altfel, ideea de a aduce 
datele dinspre trecut spre prezent am îmbrăţişat�o şi pentru motivul că parcurgerea drumului 
pe această direcţie înseamnă practic verificarea destinului fiecărei localităţi deci eliminarea 
multor posibile erori ce ar fi fost comise dacă s-ar fi pornit in·1ers, de la localităţile actuale 
spre cele din trecut. Pentru că vom lua ca reper de comparaţie cifrele recensământului din 
1 850, să mai subliniem că datele acestuia au fost, înainte de a fi considerate definitive, coro
borate cu cele ale recensămintelor din 1 857 şi 1 880, volume ce sunt şi ele în curs de pregătire. 

Să spunem două-trei cuvinte despre această conscripţie din 1 850, mai puţin cunos
cută decât altele, preluând din informaţiile şi aprecierile celor care s-au ocupat cu adunarea 
datelor într-un volum. 

Recensământul din 1 850 se înscrie în rândul primelor acţiuni ale guvernării militare 
austriece asupra teritoriului transilvan, după înăbuşirea revr mţiei de la 1 848-49, fiind parte 
organică a unui complex de acţiuni similare desfăşurat ; şi în restul provincilor. Pentru 
Transilvania, Gubemiul a emis ordinul de efectuare a recensământului la 2 aprilie 1 850, 
lucrările efective de înregistrare începând în vara aceluiaşi an şi terminându-se, în general, 
până la finele lui. Total urile finale, înaintate autorităţilor datează din 1 O mai 1 85 1 .  Munca de 
culegere a datelor a fost efectuată în comun de către autorităţile militare (un ofiţer şi un gre
fier) şi cele civile (primarul şi doi consilieri), acestora adăugâdu-Ii-se şi un membru al poliţiei 
şi preotul. Informaţiile despre fiecare familie, casă şi persoană s-au înregistrat la primărie, pe 
baza declaraţiilor capului de familie.  

În 1 850, împărţirea administrativă a teritoriului Transi lvaniei diferă foarte mult de 
împărţirile anterioare ş i  ulterioare. Comitat•le ş i  scaunele au fost înlocuite cu cinci districte 
militare, şi anume cele de l a  Alba Iulia, Cluj,  Sibiu, Reteag şi Odorhei. Separat de aceste dis
tricte, în recensământ mai figurează şi teritoriile celor două regimente româneşti de graniţă: 
regimentul I cuprinde localităţile din zonele F1lgăraşului şi Hunedoarei, iar regimentul II ,  
localităţi le din zona Năsăudului.  Aici  în aceste zone, spre deosebire de teritoriile celor două 
regimente secuieşti unde nu apare o astfel de distincţie, populaţia militară şi cea civilă a fost 
înregistrată separat, în sensul că o localitate se poate afla, în recensământ, în două locuri, o 
dată cu populaţia militară şi altă dată cu cea civilă. De aceea, în volumul nostru, pe lângă fap
tul că am precizat. în paranteză, de câte ori a fost cazul, că e vorba de populaţie militară, loca
lităţile cu ambele tipuri de populaţie sunt prezentate, formal, ca şi localităţile compuse, 
menţionate mai sus. Astfel ca să luăm un caz concret, pentru localitatea Haţeg, judeţul 
Hunedoara, în textul redactat de noi se vor g!lsi trei linii de cifre: una de total, una pentru po
pulaţia civilă şi alta pentru cea militară, aşezate astfel: 

l .  Haţeg 
Haţeg 
Haţeg (populaţie militară) 

in ceea ce priveşte rubricile pe care le conţine recensămânLul diu 1 850 nu vom face 
prea multe comentarii, dh:i le vom evidenţia imediat pe toate, aşezând in ele populaţia actu
alului judeţ Covasna. Sll menţionăm doar că, spre deosebire de recensămintele maghiare uite-
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rioare, când populaţia apare doar după limba maternă, aici avem distribuţia locuitorilor 
Transilvaniei simultan după etnie şi confesiunea religioasă, informaţii pe care le considerăm 
extrem de importante şi care ne vor ajuta să evaluăm cifrele şi din alte recensăminte de mai 
târziu. Fireşte că nu putem privi cu o încredere deplină nici datele acestei conscripţii .  În situ
aţia tulbure de după revoluţie au putut interveni multe distorsiuni de înregistrare în unele 
localităţi. De altfel şi specialiştii maghiari recunosc existenţa unor posibile surse de erori, dar 
apreciază că acestea - erorile - nu depăşesc 5%, la nivelul populaţiei totale, ceea ce, dacă e 
adevărat, înseamnă că, pentru acele timpuri, s-a realizat totuşi o bună înregistrare. Noi nu 
îndrăznim să facem astfel de estimări. În ceea ce ne priveşte, am realizat comparaţii - deo
camdată numai prin inspecţie vizuală - cu datele recesămintelor din 1 857 şi 1 880 şi am 
descoperit unele cifre îndoielnice, asupra cărora, in volumul nostru, am atras atenţia. 

* 
* ... 

Transpunerea informaţiei pe localităţi ne-a permis să realizăm fi1ră probleme recon
stituirea, pentru 1 850, a configuraţiei judeţului Covasna de astă: •. Profitând şi de ocazia că 
Direcţia Judeţeană de Statistică Covasna a editat în 1 994 un V( turn cu datele recensământu
lui din 1 992 (multe din ele la nivel de localităţi), arr. încercat o foarte sumară şi nepretenţioasă 
analiză a schimbărilor în structura etnică de pe acest teritoriu, petrecute între cele două 
momente separate de o distanţă de aproape un secol şi jumătate. Fireşte, e vorba numai de 
capetele unui lung parcurs şi pentru a inţelege mai bine schimbările, va fi nevoie să vedem ce 
s-a întâmplat şi de-a lungul respectivului interval. Aceasta o vom putea face când seria de 
date va fi completă. 

Înainte de a vorbi despre schimbări să prezentăm, aşa cum am promis, datele, însu
mate la nivel de judeţ, pentru toate rubricile recensământului din 1 850: 

Case 23 . 6 1 0  
Locuinţe 27.462 
Populaţia de drept 1 14. 390 
Plecati 1 . 379 
Străini 629 
Populaţia prezentă 1 13 . 640 
Bărbati - Total 56. 934 

- N ecăsătoriti 32.996 

- Căsătoriti 22. 536 
- Văduvi 1 .402 

Număr de bărbati incorporabili, 16-26 ani 7.2 13  

Femei - Total 57.456 
-

- N ecăsătorite 30. 1 67 
- Căsătorite 22.605 
- Văduve 4 . 684 
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p opulaţia după nationalitate: 
Români 
Maghiari 
Secui 
Saşi 
Germani 

-

Ţigani 
Armeni 
Evrei 
Alte naţionalităţi 

Populaţia după reliJ!ie: 
Ortodocşi 
Greco-catolici 
Roman o-catolici 
Reformati 
Evangheliei 

---

Unitarieni 
Izraeliţi 

Animale: 1 Cai 
Bovine 

16. 139 
36.972 
57. 725 

88 
64 

3.038 
127 
69 

168 

· -

12 .236 
5 .392 

37. 3 1 1  
52.992 

100 
6.29 1 

68 

5 . 3 13 1 
20.3 1 0  

După cum se observă, nici l a  1 850 ş i  nici astăzi, în zona judeţului Covasna n u  tră
iau, în afară de secui, unguri şi români alte etnii sc.nnificative numeric, lăsând la o parte 
ţiganii, pentru care, mai ales la u ltimul recensământ, cifrele sunt îndoielnice. Prin urmare, 
dacă reunim secuii cu mahiarii - şi le spunem, simplu, maghiari -, problema esenţialll a com
paraţiei, din punctul de vedere al compoziţiei etnice, la 1 850 şi 1 992, se reduce la a vedea 
cum au evoluat localităţile  din punctul de vedere al ponderii populaţiei româneşti şi maghiare. 
Tabelul l prezintă in sinteză situaţia de ansamblu şi pe mediile (actuale) urban şi rural. 

După cum se observă, între 1 850 şi 1 1:\92, populaţia judeţului Covasna s-a dublat, 
trecând de la circa 1 14 mii la 233 de mii. Componenta românească a populaţiei a cunoscut o 
dinamică mai accentuată decât cea magl: :aro-secuiască, amplificându-se de 3,38 ori faţ� de 
1 ,85 ori aceasta din unnă. Aşa cum era de aşteptat, cea mai importantă creştere generală s-a 
înregistrat in mediul urban (spor de 6, 14  ori faţă de doar 1 , 1 7  ori în mediul rural). Tot cum 
era de aşteptat, a crescut, în oraşe, proporţional mai mult populaţia româneascli: de l i  ,40 mi 
faţă ll� 5,  46 ori cea maghiarll. Faptul este explicabil dacă se ia în considerare cifra foarte 
redusl'l a românilor, Ia mijlocul seco l ului trecut, din localitl'ltile ce formea71\ oraşele actuale: 
doar 2.695, ceea ctl tlxpl ică şi de ce, paralel cu acest spor relativ mai mare al românilor, sporul 
absolut de popu laţie urbane este net în favoarea tllaghiarilor: circa 74 de mi i  faţă de 28 de mii 
de români. Ceea ce probabil era mai puţin de aştq;tat c faptul c!\ şi în rural sporul - relativ şi 
absolut - al populaţiei româneşti a fost mai i ntens. Yn vreme ce populaţia maghiarâ a crescut 
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Tabelul l .  Populaţia judeţului Covasna la 1850 şi 1992, pe medii 
şi pe principalele nationalităţi 

Total Români MaKhiari 
Populaţia totală 
1 850 1 14.390 16. 139 94.697 

. 1992 233.256 54. 586 175. 502 

Creştere absolută +1 18. 866 +38.447 +80.805 
Creştere relativă 2, 04 ori 3, 38 ori 1, 85 ori 

Populaţia rurală 
1850 94.363 13 .444 78.080 
1992 1 1 0. 3 5 1  23. 872 84.803 

Creştere absolută +15 .988 + 10.428 +6.723 
Creştere relativă 1, 1 7  ori 1, 78 cd 1, 09 ori 

Populaţia urbană 
1850 20.027 2.695 16.6 17  
1992 122.905 30.714 90.699 
Creştere absolută +102.878 +28.019 +74.082 
Creştere relativă 6 14 ori 1 1, 40 ori 5, 46 ori 

doar cu 9% (respectiv 6,7 mii de persoane), românii din rural au crescut cu 78% ( 1 0,4 mii, 
deci ceva mai mult şi în cifre absolute). Unnare a acestor evoluţii, ponderea populaţiei 
româneşti şi maghiare din judeţul Covasna s-a modificat în sensul evidenţiat în tabelul 2.  

Tabelul 2. Modificarea ponderii populaţiei româneşti şi  maghiare a judeţului Covasna, între 
1 850 şi 1 992, pe total judeţ şi pe medii (%) 

Recensământul l850 Recensământul 1 992 
Români Maghiari Altii Români Maghiari Altii 

Populaţia totală 1 4 • . , 82,8 3 1 23 4 75,2 1 ,4 
Populaţia rurală 14 2 82,7 3, 1 2 1  6 76,8 1 ,6 
Populaţia urbană 1 3,5 83�0 3,5 25,0 73,8 1 2 

Se observă că avem de a face cu o creştere a ponderii populaţiei româneşti, de la 
1 4, 1 %  la 23 ,4%, pe ansamblul populaţiei, creşterea fiind cu ceva mai mare în mediul urban. 
Totuşi sporul procentului de români în oraşe nu este nici pe departe atât de mare cum s-ar 
bănui în l ipsa acestor date exacte. În adevlir, ţinând seama de intervalul lung de timp dintre 
cele două recensllminte şi de faptul că aproximativ jumătate din acest interval (şi tocmai in 
perioada recentă) teritoriul s-a aflat în cadrul României, ceea ce, prin forţa lucrurilor a con
dus la un influx de populaţie românească în urban, redamată de sectorul administrativ, dar şi 
de dezvoltarea industrială ce a atras populaţie din toate zonele ţării, nu ar fi fost deloc de 
neaşteptat o creştere mai serioasă a volwnului şi procentului de români.  Notabil este faptul 
c1\ elementu l românesc şi-a sporit ponderea şi in mediul rural, în ciuda faptului c!l, aşa cum 

se va vede<� există situaţii clare de "disparitie" a românilor din anumite localităţi. 

www.cimec.ro / www.mncr.ro



280 TRAIAN ROTARIU, MARIA SEMENIUC. MEZEI ELEMER 

Detaliind situaţia la nivelul actualelor unităţi adm inistrative ale judeţului (5 or�e şi 
33 de comune rurale), se obţin, pentru români şi maghiari, procentele din tabelul 3,  cu speci
ficarea că diferenţa până la l 00% o reprezintă celelalte etnii. De asemenea vom observa că, 
în vederea unei corecte comparaţii, trebuie reunite populaţiile a trei comune: Barcani, 
Comandău şi Zagon, căci trei din satele primei wmune şi singura localitate a celei de a doua 
nu existau la 1 850 ca unităţi distincte, ele desprinzându-se ulterior din cele două sate ale 
ultimei comune (Zagon şi  Pâpâuţi). De altfel, situaţia concretâ a tuturor satelor apărute dupâ 
1 850 se va vedea în tabelul ce încheie textul de faţâ; celelalte cazuri de sat.:; nou apărute nu 
modificâ situaţia comunelor sau oraşelor în ansamblu. 

Tabelul 3. Modificarea ponderii popula(iei româneşti şi maghiare în oraşele şi comun;·!e 
judeţului Covasna, între 1 850 şi 1 992 

Recensământul 1 850 Recensământul 1 992 
1 Români 1 Maghiari 1 1 Români 1 Maghiari 1 

o r�e 
1 .  Siantu Gheorghe 12,6 82,6 23,5 74 7 
2. Baraolt 7,2 �9,3 3,2 96,2 
3. Covasna 16 8 80,8 3 1,3 67,5 
4. Intors. Buzăului 99,5 0,2 98,9 1,0 
5 .  Târgu Secuiesc 0,4 95,4 7,9 9 1 ,6 

În linii mari, se observă că modificarea ponderii uneia din cele două componente 
etnice conduce la modificarea, în sens invers, a ponderii celeilalte. Nu întotdeauna se întâm
plă exact aşa, căci mai existâ - e drept, în volume şi proporţii mici - şi alte naţionalităţi, din
tre care ţiganii  - respectiv înregistrarea ţiganilor - ar merita un studiu aparte. Acceptând că o 
variaţie a procentelor de maghiari şi români de pânâ la 2,5 puncte, în sus sau în jos, indic11 
practic o stabilitate a ponderii et::iei în cauzâ, am realizat, în tabelul 4, o sinteză a situaţiei, 
la nive lul unitâţilor administrative de astăzi (comune şi oraşe actuale, cu toate localităţile 
componente şi aparţina.toare). 

Fără a intra în detalii ,  care se pot percepe uşor privind tabelele 3 şi 4, sâ observăm 
că, din cele 5 oraşe, doar în două - Sfătu Gheorghe şi Covasna - populaţia româneascâ a cres
cut ceva mai serios ca pondere; în unul (Târgu Secuiesc) creşterea a fost micii, în altul (Întor
sura Buzăului) e o stagnare căci el era şi a râmas pur românesc, iar în Baraolt se constată o 
scădere a ponderii - care era, e drept, mică - a românilor şi o creştere a celei - deja mari - a 
maghiarilor. 

Pentru comune lucrurile stau astfel:  
- ponderea rofl!ânilor a crescut tn 10 (între care şi cele 3 reunite), a rămas 

consatntă în 1 O şi a scăzut în 1 3 ; 
- ponderea maghiarilor a crescut în 1 5, a rămas aceeaşi în 9 şi a scăzut în 9 

(inclusiv cele 3 reunite). 
Numeric deci, în termeni  de comune, "avantajul" e!>tc de pattca maghiarilor, dar, în 

c i fre de populatie, sporul este, cum s-a vazut, mai mare la ri:>rnâni .  Dar iata care sunt cele mai 
însemnate creşteri de procente (corn unde in care ponderi le au sporit cu cel puţin l O puncte 

procentuale): 
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Recensământ 1850 Tabelul 3 (continuare) 
Comune Români Maghiari 

1 .  Aita Mare 1 2,5  82 2 

2. Băţani 8,8 89,9 
3. Belin 25,2 68,3 
4. Bodoc 1,5 96,9 
5. Boroşneu Mare 1,5 95,7 
6. Brateş * 98,7 
7. Brădut 3,3 92,9 
8. Breţcu 39,0 59,5 

9. Cătăl.ina 0,2 97,2 
10. Cemat 8,3 88,7 
1 1 . Chichiş 36, 1 61 ,4 

12. Dobârlău 9 1 ,4 3,7 
13. Ghelin� 1,9 93,5 
14. Ghidfalău 2,0 96 3 
15 .  Hăgbig 38,0 53,2 
16.  llieni 22,9 73,5 
17. Lemnia 4 1 94,8 
18. Malnaş 44,4 49,2 
19. Moacşa 0,2 97,0 

20. Ojdula 4,9 93,8 

2 1 .  Ozun 22,8 74 o 
22. Poian 3 , 1  95,5 
23 . Reci 5,7 92,0 
24. Sânzieni 0,2 99,3 
25. Sita Buzăului 98,5 1 ,5  
26. Turia 3 ,4 94,2 
2 7. Valea Crişului 4 6  92, 1 
28. Vâlcele 59,6 34, 1 
29. Vârghiş 1 0,6 8 1.4 
30. Zăbala 4,0 93,6 

3 1 -3 3 .  Zagon+ 2 1 ,9 74,9 
Barcani+Comandău 

Notă: *) - sub O, 1% 

Recensământ 1992 
Români Maghiari 

8,7 9 1 , 1  

4,2 92,6 
47,2 5 1, 1  
2,4 97,6 

3,5 90,9 
0.4 99,6 
7,5 92,3 

25,2 69,6 

1,0 98 2 
-

1 , 1  �8.9 

45, 1 54,6 

99.5 0, 5 
1,3 98,7 
0,7 99,3 
50,9 38,8 
1 1 ,7 87,9 
0 5  99.4 
1 ,7 98 2 
1 ,3 97,4 
5,0 93,0 
1 1 4 88, 1 
0,4 99,6 
1 , 1 98,6 
0, 1 99,6 

99,8 0,2 
0,5 99,5 
1 ,3 98,6 

66,4 2 1 .4 
1 ,8  97, 1 

19, 1 75,8 

64,9 34,6 
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Pentru români :  
Belin (25 % l a  4 7  %) 
Hăghig (3 8 % la 5 1  %) 
Zăbala (4 % la 19 %) 
Zagon+Barcani+Comandău (22 % Ia 65 %) 

Şi cele în care s-au redus în aceeaşi mâsură: 

Pentru români: 
Breţcu (39% la 25 %) 
Ilieni (23% Ia 12 %) 
Malnaş (44% la 2 %) 
Ozun (23% la I l %) 

Pentru maghiari: 
Breţ�u (60 % Ia 70 %) 
Cernat (89 % la 99 %) 
Il ieni (74 o/o la 88 %) 
Malnaş (49 % la 98 %) 
Ozun (74 % la 88 %) 
Vârghiş (81 % la 97 %) 

Pentru maghiari: 
Belin (68 % la 5 1  %) 
Hăghig (53 % la 39 %) 
Vâlcele (34 % la 2 1  %) 
Zăbala (94 % la 76 'lo, 
Zagon-' Barcani+Comalldău 
(75 o/, la 35 %) 

Se vede deci că, în cele mai multe cazuri de creşteri şi scăderi de ponderi, variaţiile 
nu sunt fmute mari; doar 4-6 comune au cunoscut asemenea schimbări structurale mai însem
nate. În majoritatea cazurilor evidenţiate în tabelul 3, sporirea ponderii populaţiei maghiare 
s-a fhcut prin creşteri de la valori aflate spre 90% la valori ce se găsesc acum aproape de 99%, 
deci şi prin diminuarea până spre dispariţie a mai multor comunitâţi româneşti, care, la 1 850, 
num!\rau un efectiv mic de membri. 

Tabel oi 4. Sinteza evoiuţiei procentuale a ponderi i  românilor şi maghiarilor, în oraşele şi 
comunele judeţului Covasna, între 1 850- 1 992 

Procentul de români Procentul de maghiari 
în creştere staţionar în scădere în creştere stationar în scădere 

Sf.Gheorghe Int.Buzăului Baraolt Baraolt lnt.Bu.zăului sr.Gheorihe 
Covasna Covasna 
Tg.Secuiesc Tl!.. Secuiesc 

Bodoc Aita Mare Aita Mare Bodoc 
Belin Bătan.i B&tani Belin 
BrăduJ Bor_QI_neu M. Brădut Boroeneu M. 

Brate& Bretcu Bretcu Brates 
Chichis Cătălina Cernat Cemat Cătălina Chichis 
Dobârlău Ghelinta Ghelinta Dobârlău 
Higllig Ghidfalău Ghidfalău Hkhlll. 

llieni Ilie ni 
Lemnia Lemnia 

Moacşa Mal naş Maln.aş Moacsa 
Qidula Ozun Ozun Oidula 

Poian Poian 
Sânzieni Reci Reci Sânzieni 

Vâlcele Sita Buz. Turia Turia Sita Buz. Vâlcele 
zabaln Vl.Cti1ului VI.Crieului Zăbala 
Zagon+ . Vârghi' Vârghiş Zagon+ 
Barcani� Ban:::ani+ 
Comandău Comandău 
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Dar asemenea situaţii mai relevante trebuie căutate la nivel de  localităţi, fiindcă pro
portii le pe comune pot deriva - şi, în multe cazuri, efectiv derivă - din situaţii foarte diferite 
la nivel de sate. În scopul evidenţierii intensităţii reducerii populaţiei româneşti din loca
lităţile covăsnene - problemă mult vehiculată în presa noastră, in ultima vreme - am întocmit 
o listă a acelor aşezări (indicând in paranteză oraşul sau comuna) în care populaţia 
românească a scăzut cu mai mult de 20 de persoane, listă care cuprinde 6 clase, în funcţie de 
nivelul efectivelor ce s-au modificat şi de intensitatea declinului (prima cifră indicând popu
laţia românească, în 1 850, iar a doua, în 1 992): 

A. Localităţi cu până la 50 de români, in 1 850, în care aceştia practic au dispărut: 
1 .  Bodoş (Baraolt) - 26; 3 
2. Micloşoara (Baraolt) - 37; 9 
1 .  Boroşneu Mic (Boroşneu Mare) - 40; 7 
4. Filia (Brăduţ) - 28; 4 
5 .  Ghidfalău (Ghidfalău) - 29; 7 
6. Măgheruş (Ozun) - 45; O. 

B. Localităţi cu 5 1  - 1 00 români, in care numărul acestO"d s-a redus sub�tanţial (cu 
peste 30 persoane): 

l .  Chilieni (Sfântu Gheorghe) - 56; 25 
2. Căpeni (Baraolt) - 93 ; 22 

C. Localităţi cu 5 1  - 1 00 români, în care aceştia practic au dispărut: 
l .  Racoşul de Sus (Baraolt) - 85;  5 
2. Băţanii Mici (Băţani) - 62; 1 
3 .  lcfalău (Cemat) - 62; O 
4. Poian (Poian) - 99; 1 

D. Localităţi cu 1 0 1 - 200 români, in care numărul acestora s-a redus substanţial (cu 
peste 30 persoane): 

1 .  Aita Mare (Aita Mare) - 1 22; 76 
2. Aita Medie (Aita Mare) - 209; SJ 
3. Băţanii Mari (Băţani) - 148; 69 
4. Aita Seacă (Băţani) - 1 58; 47 
5 .  Vârghiş (Vârghiş) - 1 56; 35 
6. Arcuş (VI. Crişului) - 1 08; 26 

E. Localităţi cu 1 0 1 -200 români, în care aceştia aproape au dispărut: 
1 .  Ilieni (Ilieni) - 1 09; 1 7  
2 .  Lemnia (Lemnia) - 1 72;  1 4  
3 .  VI .  Ză1anului (Malnaş) - 1 3 5 ;  6 
4. Bicfalll.u (Ozun) - 1 64; 1 8  
5 .  Sânionlunca (Ozun) - 1 84; 7 
6. Reci (Reci) - 1 28;  1 7  
7 .  Turia (Turia) - 1 4 1 ;  1 8  

F. Localităţi cu peste 200 români, în care număml acestora s-a redus substanţial: 
1 .  Breţcu (Breţcu) - 1 1 8 1 ;  747 (în %: 40; 26) 
2. Mărtănuş (Breţcu) - 360; 205 (în %: 44; 24) 
3. Dobolii de Jos (Ilieni) - 530; 1 92 (in %: 53;  34) 

G. Localităţi cu peste 200 români, în care aceştia aproape au dispărut: 
1 .  Cemat (Cemat) - 340; 43 
2. Micfalău (Malnaş) - 674; 2� 
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3. Bixad (Malnaş) -378; I l  
4. Lisn!iu+Lisnâu Vale (Ozun) - 469; 8 în Lisnău şi 53 în Lisnău Vale, 

Sunt deci peste 30 de localităţi în care elementul românesc a pierdut teren, în cifre 
absolute de populaţie, în favoarea celui maghiar, însă, fireşte, mai semnificative sunt cazurile 
de la coada listei, dat fiind că aici sunt evidenţiate situaţiile unde comunitatea românească 
respectivă avea, la mij locul secolului trecut, o consistenţă serioasă, ceea ce inseamna. că stin
gerea ei nu poate fi pusll pe seama unui fenomen "natural" de asimilare, specific minorităţilor 
reduse şi izolate în masa de majoritari. 

O privire aruncată asupra localităţilor judeţului Covasna, la 1 850 şi 1 992, din pers
pectiva compoziţiei etnice, ne arată că în aceastA zonă au predominat şi predomină localităţile 
monoetnice, respectiv acelea în care o etnie deţine o majoritate covârşitoare din populaţie, de 
pildă, peste 90%. În afara acestei etnii dominante numeric - maghiară, de cele mai multe ori, 
sau română - există aproape peste tot şi persoane din cealaltă etnie precum şi din altele, ţigani, 
de regulă, aşa cum am mai spus, dar numărul persoanelor de altă naţionalitate decât română 
sau maghiară a fost şi în 1 850 şi este şi azi relativ mic. Mai mult chiar, se uvJervă, pentru o 
gamă foarte largă de cazuri, o tendinţă de - să-i zicem - "or .ogenizare etnica", în sensul că 
procentele etniei dominante sunt, în 1 992, mult mai aproar � de 1 00% decât erau în 1 850. 

În loc de comentarii, reproducem, ;n final, lista tuturor localităţilor judeţului 
Covasna, aşa cum apar in structura administ1 ativă în 1 992, cu procentele de români şi 
maghiari, alăturând aceeaşi structură etnică la 1 850. Să mai menţionăm că din cele 1 28 de 
localităţi, la ultimul recensământ s-a înregistrat una Bră populaţie Merişor (Sita Buzăului) şi 
una doar cu 4 locuitori, Cărpineni (Poian), motiv pentru care acestea apar in tabel Bră pro
cente (semnele distinctive fiind "' "'  şi respectiv "'). De asemenea, un număr de 23 de sate nu 
existau (ca localităţi de sine stătătoare la 1 850}, situaţie care va fi marcată prin semnul ##. 
Dacă pentru localităţile existente atunci şi inexistente astăzi (situaţii pe care nu le mai 
menţionăm aici) nu apar probleme întrucât populaţia lor, a fost inclusă, prin procedura de 
lucru explicată la început, în populaţia localităţilor de azi, cele 23 de sate nou apărute 
afectează comparaţiile pentru localităţile din care ele s-au desprins şi în care era cuprinsă 
populaţia lor la 1 850 (fireşte, când nu este vorba de localităţi absolut noi). De aceea, unele 
dintre schimbările procentuale din tabelul 5 sunt influenţate şi de modificarea elementelor ce 
se compară. Pentru o deplină corectitudine a demersului comparativ, populaţia celor 23 de 
sate a fost adăugată celei a localităţilor din care s-au desprins, evidenţiindu-se în tabel ,  la 
sfârşitul comunei şi cu alte caractere, structura etnică a acestor localităţi reunificate. 
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Tabelul 5 .  Ponderea populaţiei româneşti .şi maghiare în localităţile judeţului 
Covasna, la 1850 .şi 1992 (tn %) 

Rec�ământul 1 850 
Localitatea Oraş/comună Români Maghiari 
M u n i c i p i i  ş i o r a ş e 

J.Sf. Gheorghe Sf. Gh. 14,8 79,6 
2.Chilieni " 10,3 86,8 
3 .Coşeni " 1,2 98, 1 

4.Baraolt Baraolt 7,8 89,0 
5 .Biborţeni " 2,6 97,0 
6.Bodoş " 5,7 94,3 
7.Căpeni " 10,4 88,4 
8.Micloşoara " 4,8 98,3 
9.Racoşul de Sus " 9,7 84,7 

1 O. Covasna Covasna 20, 1 77,0 
l J .Cbiuruş " o 100 

12.Înt. Buzăului Înt. Buz. 99, 1 0,2 
13.Brădet " ## ## 
1 4 .  Floroaia " ## ## 
1 5 .  Scăd o asa ## ## 

Înt. Buz. + Brădet+ 99, / 0,2 Floroaia+Sclidoasa 

16. Tg.Secuiesc Tg.Sec. 0,6 94,4 
1 7.Lunga " o 97,7 

C o m u n e  
JB.Aita Mare Aita Mare 9,7 82,8 
19 .Aita Medie " 14,9 8 1 ,7 

JO.Barcani Bar cani ## ## 
21 .Udăuţi " ## ## 
22. Sărămaş " ## ## 
23 .Valea Mare " 78, 1 7,9 

24.Băţanii Mari Băţani 10,0 89,9 
25.Aita Seacă 11 10,6 86,6 
26.Băţanii Mici " 1 1,5 86,8 
27 .Herculian 11 2, 1 97,7 
28. Ozunca-Băi 11 ## ## 

Băţanii Mari + 1 0, 0  R9, 9 Uzunca Băi 

Recensământul 1992 
Români Maghiari 

23,8 74,3 
3,9 96, 1 
3,6 96,4 

4,6 94,6 
0,4 99,5 
0,7 00,3 
1,8 98, 1 
1,7 'J 7,9 
0,5 99,4 

32,6 66,3 
0,2 99,7 

98,7 1 ,2 
100 o 
99,8 0,2 
98,4 1 ,6 

98, 9 1, 0  

8,5 9 1 , 1  
0,5 99,5 

7,9 91 ,9 
9,6 8 1,7 

98,9 1 ,0 
100 o 
99,9 
96,3 1 ,2 

3,7 94,3 
5,3 94,7 
0,2 99,8 
6,7 83,8 
o 100 

3, 6 91 . 9  
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29. Belin Belin 25,2 68,3 13,4 85,6 
30.Belin Vale " ## ## 96,6 0,6 

Belin + Belin Vale 25,2 68,3 47,2 51, 1 

3J.Bodoc Bodoc 1 ,2 98,4 4,3 95,7 
32.0heni " 1,3 96,5 0,3 99,7 
33.7..ălan " 2, 1 95,6 0,3 99,7 

J4.Boroşneu Mare Boroş.M. o 95,5 2,4 90,2 
35.Boroşneu Mic 8,0 9 1 ,6 1 ,8 92,8 
36. Dobolii de Sus " 0,9 97,7 1 ,9 82,0 
37 .Leţ ., 0,5 97,7 7,6 92,4 
38.Tufalău " 0,6 93,2 3,5 96,0 
39. Valea Mică ## ## o 1 00 

BorOf'leU Afic 
8, 0 91, 6 l , Î  93,3 + Vl.Mică 

40.Brateş Brateş o 98,9 0,9 99, 1 
4 l .Pachia 0, 1 98,3 o 1 00 
4 2. T elechia " o 98,8 0,2 99,8 

43.Brăduţ Brlduţ 1,4 98,6 0,2 99,8 
44.Doboşeni " 4,8 86,3 22,9 76,5 
45. Filia 3,4 92,7 0,3 99,7 
46. Tălişoara " 4,0 93,0 1 ,2 98,8 

47.Breţcu Breţcu 39,7 58,2 26,3 73,6 
48.Mărtănuş " 43,8 54,5 24,2 55,5  
49.0ituz " 2,5 89, 1  19,0 7 1,2 

50. Cătălin a Cătălin a o 98,7 1 , 1  97,8 
S l .Hătiuca " o 1 00 0,2 99,3 
52. Imeni o 94,6 1,0 98,3 
53.Mărcuşa 0,5 94,6 0,2 96,8 
54. Mărtineni " 0,2 98,9 0,3 99,7 

55. Cernat Cemat 1 0,3 85,3 1 ,3 98,7 
56.Albiş " o 100 0,5 99,5 
5 7 . lcafalău " 8,7 90,6 o 1 00 

58. Chichiş Chichiş 36, 1 6 1 ,4 l l ,7 87,9 
59.�ăcel 

" ## ## 99, 1 0,8 
Chichi1+ Băcel 36, 1 6 / , 4  45, 1 54, 6 

60. Comandău Comandău ## ## 6,7 9 1,8 

6J.Dobarlău Dobârlău 86,7 5,3 99,5 0,4 

62 . LWlca Mărcuşului ## ## 100 o 
63.Mhcu� 97,5 1 ,6 1 00 o 
64. VI.Dobârllului ## ## 98,0 2,0 

Dobdr/itu • 86, 7 .5,3 99,2 0,8 VI Dohdr. 
Miircuş • 97,5 1 , 6  1 00 o Lunca Mdi'C. 
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65. Ghelinţa Ghelinţa 2,3 92,5 1,3 98,6 
66.Hara1e 11 o 99.3 0,7 99,3 

67. Ghidfalău Ghidfalău 3,7 94,0 0,6 99,4 
68.Angheluş 11 1,6 96,2 0,9 99, 1 
69.Fotoş 0,8 98,8 o 100 
70.Zoltan " 1 , 1  97,5 1,3 98,7 

7l.Highig Hăghig 38,0 5 3,2 42,7 50,0 
72.1arăş .. ## ## 78,8 0,8 

Hăghig ··larăş 38, 0 53,2 50, 9 38,8 

73.1/ieni llieni 8,3 86,6 1 ,7 98,2 
74.Dobolii de Jos 11 53,0 43,8 3 3,5 65,8 
7 5.  Sâncriieni " 2,8 96,3 2,9 96.8 

76.Lemnia Lemnia 0,6 9 1,5 0,7 99,3 
77. Lutoasa " o 1 00 0,2 99,6 
78.Mereni 11 o 1 00 0,4 99,5 

79.Micfalău Malnaş 64,9 22,3 1 ,2 98,8 
80.Bixad " 46,5 49,6 0,6 99,3 
8 l .Malnaş 1 ,6 97,6 1 ,8  97,7 
82. Malnaş-Băi 11 ## ## 7,6 92,4 
83.Vl.Zălanului 11 50,2 48,3 3,2 96,8 
Ma/naş t Ma/naş Băi 1 , 6  97,6 4, 4 95, 3 

84.Moacşa Moacşa 0,2 96,6 1 ,3 95,9 
85. Dalnic " o 1 00 1 ,7 98,3 
86.Pădureni " 0,6 97,8 o 98,8 

87. 0jdula Ojdula 6,0 92,7 5,5  92,4 
88.Hilib " 1,2 97,5 o 100 

89. ()zun Ozun 19, 1  77,0 9,8 89,6 
90.Bicijllău " 14,7 8 1 , 1 4,2 95,8 
9 l .Lisnău 48, 1 49,9 1 ,  7 98,3 
92. Lisnău Vale ## ## 54,6 44,3 
93.Lunca Ozun. ## ## 98,0 2,0 
94.Măgheruş 8,0 87,0 o 100 
95.  Sântioniunca 2 1,2 78,4 0,9 98,8 
Ozun + Lunea Ozun 19, /  77, 0 16, 0 83,4 
Lisnău < Lisnău Vale 48, 1 49, 9 / 0, 7  89, 1 

96.Poian Poian 6,7 90,0 0, 1 99,9 
97. Belani " o 1 00 0,2 99,8 
98.Cărpineni " ## ## • • 

99.Estelnic 0,7 98,5 0,4 99,6 
1 00. Valea Scurtă " 

1,9 98,5 1 ,5  98,5 
Rstelnic+ Ciirpineni 0, 7 98,5 0, 7 99,3 
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JOI. Reci Reci l l ,4 85,9 1 ,2 98,2 
102.Aninoasa " o 99, 1 1,7 98,3 
l 03. Bita " o 98,0 o 100 
1 04. Saciova 5,4 90,3 o 100 

JOS.Sanzieni Sinzieni 0,2 98,9 0, 1 99,4 
1 06.Caşinul Mic " #:# ## 0,3 99,7 
1 07. Petriceni " o 1 00 o 100 
1 08. Valea Seacă " 0,8 99,2 0, 1 99,9 

Sânzieni+ 
0,2 98, 9 0, 2 99,4 Caşinu Mic 

109.Sita Buzăului Sita Buz. 98,5 1 ,5  99,9 0, 1 
I I O.Crasna ## #:# 99,8 0,2 
1 1 1 .Merişor " ## ## •• •• 

1 1 2.Zăbrătău " #:# ## 99,2 0,6 
Sita Buzăului+ 

Crasna � 98, 5 1 .5 99, 8 0,2 
Merişor • Ziibrătău 

1 /J. Turia Turia 4,2 93,4 0,5 99,5 
1 14. Alungeni " 0,4 97,0 0,8 99,2 

l iS. Valea Crişului Vl.Criş. 2,6 9 1 ,5 0,9 99, 1 
1 1 6.Arcuş " 7,5 89,3 2, 1 97,9 
1 1 7. Calnic " 0,8 99,2 0,6 99,0 

1/B.Araci Vâlcele 47,0 46,7 70,2 29,6 
l i 9.Ariuşd 54,0 44,6 63,3 34,5 
1 20.Hetea ## ## 94,6 5,4 
1 2 1 .  Vâlcele " 89,0 1 , 7  58,0 6,3 

Araci + f!etea 47, 0 46, 7 72. 9 26, 9 

122. V8rghiş Vârghiş 10,5 8 1 ,4 1,8 97, 1 

123.Zăbala Zăbala 5,7 9 1, 5  26, 1 68,3 
1 24.Peteni o 100 o 1 00 
1 25. Surcea " 0,2 98,6 0,8 98,9 
126.Tamaşfalău 0,9 95,5 0,2 99,8 

127.Zagon Zagon 1 5,4 8 1,6 45,2 54,7 
1 28.Păpăuţi 

" 1 8,4 80,3 49, 1 50,9 
Zagon + Barcani + 

15. 4  8/, 6 71,3 28, 6 Lădăuţi • Sărămaş 
Păpi!uţi + Comandău /8,4 80, 3 29, 7 69, 6  
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THE EVOLUTION OF THE ETHNIC ANO CONFESSIONAL STRUCTURE OF THE 
POPULATION OF COVASNA COUNTY BETWEEN 1 850 ANO 1 992 

(Summary) 

The present pa per is o ne of the first attempts to materialize in a study, the resL lts whkh bcgin 
to be available together with thc programmc inaugurated a fcw years ago, by a teams ofresearchers from 
the Departmcnt and Laboratory of Sociology of "Babeş-Bolyai" Univcrsity, a prograrnme whose main 
objectives might be sumrnarized as follows: 

a) thc publication in Romani an of the data of the censi macte in Transylvania since the mid
dle of thc last ccntury, on localities, grouped according to the present administrative-territorial structure; 

b) The making of a data basic with the information which, once stocked on a computer, will 
allow the most varoius types of analyses, inclusively the reconstitution of the dcmographic aspccts of 
any territorial arca wanted and the analysis of the changes along the timc into these areas; 

At the moment when wc write the present paper, we make final the opcration of recon��.itu
ting the information the ccnsus of 1 850, information to be already found in a volume on the way to be 
printed. The transfer of this infom1ation on areas allowed us to achieve the rcconstituung, whithout 
problems thc image of today Covasna county, for the yew· I 850. Taking ..n advantagc by t:1c fact that 
The County Head Oftice of statistics of Covasna County edited in I 994 a voi urne with the information 
of the census of 1 992, we ha ve tried a quite short and modest presentaLion of thc chenges in the ethnic 
structure from this territory, passed betwecn the two moments separated by a period of almost a centu

ry and a half. 

Essential ly, between 1 850 and 1992, the population by Covasna County doubled, passing 
from 1 1 4  thousand to 223 thousand people. The Romani an component mct a stronger dynarnics than the 
Hungarian Saaks one, magnifying of 3.38 times, as compared with 1 .85 (the latter component). As one 
could expect, thc most immportant general raise was registered in the urban milieu (a raise of 6. 1 4  
times, as compared to 1 . 1 7  times i n  the rural milieu). The sarne, the Romanian population grew i n  the 
cities, nrunely of 1 1 .40 timcs as compared to 5.46 the Hungarian population. The fact is quite explica
bie, if we take into account the reduced figures for the Romanians at the middle of the last century, in 
the localities which make the present cities: only 2,695, which explains why, parallclly with this, a re
latively greater increase of the Romanian population, the absolute raisc ofthe urban population is plain
ly in favour of the Hungarian population: about 74 thousand, as compared to the 28 thousand of 
Romanians, which was less to be expected is that in the rural milieu - relative and absolute - the raise 
was definitely greater for the Romanian population. While the Hungarian population grew with only 9% 
(narnely 6. 7 thousand of persons), the Romanians of the rural milieu rai sed with 78 % ( 1 0.4 thousand, 
which is a littlc more in absolute figures). As a result of this evolution, the proportion of the Romanian 
and Hungarian population in Covasna County changed as follws: 

Total 
Rural 
Urban 
Population 

The Census of 1 850 
Rom. Hung. Others 
1 4, 1  82,8 3, 1 
1 4,2 82,7 3. 1 
1 3 , 5  83,0 3,5 

The Census of 1 992 
Rom. 
23,4 
2 1 ,6 
25,0 

Hung. 
75,2 
76,8 
73,8 

Others 
1 .4 
1 ,6 
1 ,2 

Our study rcveals the changes in the ethnic populat ion at thc level of the administrative units 
(cities and vi llages, as well as at thc level of localities). A few categorics of localities are brought to 
light among the 30 villages, in which the Romanian component of the population diminished obvious
ly or it has almost disappeared. 

Thc most revealing cases in this respect are the villages: Ilieni (with 1 09 Romanians in 1 850 
and only 1 7  in 1992), Lemnia ( 1 72 and respectively 14), Valea Zălanului ( 1 3 5  and 6), B icfal!iu ( 1 64 and 
1 8). Ccrnat (340 and 43), Micfalău (674 and 23), Bixad (378 and I l ), as well as two present vil lages 
Lisnău and L isn!!.u Vale, at about 1 850 indistinct, in which the number of thc Romanians was reduced 
from 469. totally to 8 in Lisnău and 53 at Lisnău Vale. 
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MODIFICĂRILE PRODUSE ÎN STRUCTURA DEMOGRAFICĂ A 
JUDEŢELOR CIUC, ODORHEI ŞI TREI SCAUNE ÎN PERIOAD� 

ANILOR 1 930-1 948 

Vasile T. Ciubăncan 

Studiul  nostru, primul de acest fel din perioada postbel ică, consacrat populaţei din 
această zona, se referă la o perioadă scwtă de timp istoric, dar densă în evenimente politice 
interne şi externe, de mare amploare şi intensitate, care au avut efecte foarte diferite şi grave 
asupra factorului uman, ce se cer a fi analizate ştiinţific şi cunoscute, întrucât au rămas şi ca 
probleme de actualitate. 

În acest scop am util i7.at câteva metode şi tehnici specifice demografiei i�w• ice, spri
j inindu-ne pe date statistice oficiale româneşti şi ungare, provenit·, de la trei rccer>sământuri 
generale ale populaţiei ,  în care a fost cuprinsă şi populaţia acest 1r judeţe. 

În contextul anal izei, apreciem ca pe un moment de bi lanţ pozitiv, ptin rezultatele sale 
de ansamblu, recensământul general al populaţiei României din 29 XII  1 930. Cu acel prilej ,  recen
zarea populaţiei s-a �cut după trei criterii principale, utilizate pe plan internaţional, al naţional
ităţ i i ,  l imbii materne şi rel igiei, pe baza declaraţiei libere a fiecărei persoane recenzate. 

Pentru populaţia din Transi lvania, Banat, Crişana şi Maramureş unite cu ţara la 1 
decembrie 1 9 1 8, recenzarea după criteriul naţionalităţii, în primul rând, a constituit un 
moment de referintă pe l inia afinnării identităţii sale etnice, întrucât la recensământul anteri
or, din anul 1 9 1  O, în cadrul statului austro-ungar, acest criteriu a fost e ludat. Recenzarea s-a 
�cut atunci numai după limba maternă şi religie, care nu oglindeau veridic realităţile privind 
structura etnică a populaţiei .  

B i lanţul recensământului din anul 1930 este oglindit de date le însumate în tabelele 
sinoptice pe care le prezentăm în continuare. 

Tabelul nr. 1 A. Populatia 9tabilll după nationalitate la 29 XII 19301 

Nr. eri. Judeţul Total populaţie Români Maghiari Germani Evrei Alţii 
L Ciuc 145 .806 20.976 1 20.627 439 2.383 1 . 38 1  

1 00 14, 1 82,7 0,3 1 ,6 1 ,0 
2. Odorhei 1 30.282 6.382 1 19.38 1  464 1 .289 2.792 

100 4,9 9 1 ,6 0,4 1 ,0  2,2 
3 .  Trei Scaune 136. 122 2 1 .759 109.38 1 78 1 7 1 4  3 .477 

1 00 1 6,0 84,7 0,6 0,5 2,5 
Total 4 1 2.2 10  49. 1 77 349.393 1 .62 1 4.386 6.603 

100 1 6,0 84,7 0,6 o,s 2,5 

Tabelul nr. 1 R. Populatia stabili! dupli limba materni! la 29.XIl. 19302 

Nr. crt. Judet Total popul3lic Românii Maghiară Germana Idiş Alţii 
1 .  Ciuc 145.806 18 .455 124.971 503 1 .4 13 460 

1 00 1 Z.7 R'i .7 03 1 ,0 0,2 
� Odorhei 1 10 . 7 87 4.8118 1 21 885 404 6 1 ') 486 L .  

1 00 3,0 95. 1 0,3 0,5 0.4 
J .  Tre1 Scaune U6. 122 1 6. '/48 1 1 7. RMC 625 1 75  1 20 

1 00 1 2,3 !16,6 0,5 0, 1 0,9 
Totul 4 1 2.2 10 40.091 366.728 1 .5:1 2  2 207 1 .652 

1 00 9,7 119,0 0,3 o�.:; O�l 
(+/-) fotn "" A.  -8 .648 + 1 7 .1 .l 'i  -R9 -2. 1 78 -4.951 
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Tabelul o r. 1 C. Populaţie stabilli dupll religie la 29.XII.19J03 

Nr. Judet Total Ortodox li Greco Romano Reformatii Unitarianll Moz11.ici Alţii 
crt populaţie catolica catolică 
1 .  Ciuc 145 .806 1 .879 20.072 1 1 8.535 1 . 947 85 2.525 763 

1 00 1 ,3 13,8 8 1 ,3 1 ,3 X 1 ,7 0.4 
2. Odorhci 130.282 4.777 1 .443 45.035 48.759 26.882 1 .40 1 1 .982 

1 00 3,7 1 , 1  34,6 37,4 20,6 ' · ' 1 ,5 
3. Trei Scaune 136. 1 22 19.9 1 1  3 . 1 1 9  49. 139 55 .250 6.277 949 1 .477 

1 00 14,6 2,3 36,0 40,6 4,5 0,7 1 ,3 
Total 412.2 1 0  26.567 24.634 2 1 2.709 1 05 .956 33.244 4.878 4.222 

100 6,4 6,0 51,5 25,7 8,0 1,1 1,0 

Datele recensământului din 29 XII 1930 au fost publicate oficial de Institutul 
Central de Sta�istică al României. Ele evidenţiază veridic realităţile demografice din această 
zonă geografică a ţări i, existente la acea dată şi particularităţile lor. Prin înregistrarea popu
laţiei după naţionalitate şi prin datele obţinute s-a oglindit în mod real existenţa grupelor 
etnice în structura generală a populaţiei, cu numărul şi ponderea deţinută ae nt:..:are în parte. 

O particularitate specifică în structura etnică a aceste; zone a fost acee:t că_ populaţia 
de etnie maghiară, deţinea majoritatea obsolutli în totalul p 1pulaţiei şi în raport cu celelalte 
grupe etnice existente. Situaţia a fost şt este singulară sub acest raport pe întregul teritoriu 
unit cu ţara în anul 1 9 1 8, întrucât în nici un alt judeţ această etnie nu deţinea majoritatea abso
iută ca pondere in totalul populaţiei .  

În cadrul acestei structuri, populaţia de naţionalitate română autohtonă ş i  bă.ştinaşă 
în această vatră de ţar!l românească, unde s-a fonnat şi definit ca etnie de sine stătătoare şi  
apoi a vieţuit împreună cu secuii stabiliţi mai târziu pe aceste locuri, se situa pe locul al  doilea 
ca număr şi pondere. 

Populaţia românească existentă şi rctSpândită în această parte de ţară, trăia în or�e 
şi sate şi se îndeletnicea cu agricultura şi cu păstoritul, iar în unele oraşe ocupa chiar străzi 
întregi sau părţi însemnate ale acestora. 

În caz de primejdie, aproape tot timpul impreună, românii şi secuii apărau trecăto
rile Carpaţilor"4. 

Tot istoriceşte, această populaţie, timp de mai multe veacuri, a fost supusă de atâtea 
ori, prin forţă, unui proces continuu de secuizare iar, în evoluţie, de maghiarizare şi pierdere 
treptată a identităţii sale etnice, a limbii materne, a religiei, proces ce a condus la o scădere 
continuă a numărului şi a ponderei sale în totalul populaţiei din această zonă. Anul 1 930, în 
condiţiile de libertate naţională statală, a fost un moment unic de acest fel pe linia afinnări' 
l ibere a naţionalităţi i, limbii materne şi a religiei proprii ,  precum şi a prezenţei mai semnificative, 
când, faţă de situaţia înregistrată la recensamântul din anul 19 1  O, numărul ei aproape s-a dublat. 

Celelalte grupuri etnice erau formate din germani, evrei, �gani, ruşi, ruteni şi alţii, 
mai puţin numeroase, dar prin l ibera opţiune s-au tnn:gistrat şi evidenţiat fiecare în part� în 
tablou l demografic general.  

Din datt:lc privind limba m&tem!\ n populaţiei recenzate, rezulta el\ l imba magh iară 
a cuprins întreaga populaţie ce s-a declarat de naţional itate maghiar!\ din cele trei judeţe, la 
care s-au mai adăugat în plus 1 7.335 de locuitori, adică 4,9 %, ce erau de altă origine etnică, 
însă de limbă maternă maghiară. Rezultă faptul că l i mba maghiara nu a fost afectalll de 
fenomenul asimilarii ei din partea altor limbi materne ale ce lorlalte etnii ci, dimpotriva, că ea 
a asim i l at limba matem!1 a altor cetăţeni de origine etn ică nemagh iarll, dintre care român i 
8.648, evrei 2 . 1 70, gennani şi alţii 5 .040. Ca proces şi kndinţ;\ fenomenul s-a pastrat şi ma
nifestat în toată perioada cuprinsi! in anal iza noastra iar, în unele împrcjur!iri, cu o intensitate 
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relevantă. În schimb, după limba maternă, toate grupurile etnice nemaghiare au înregistrat un 
deficit de populaţie pe seama celei dintâi menţionate, în raport cu numărul lor după naţionalitate. 

Tabloul populaţiei înregistrată după criteriul religiei a fost la fel de important şi care, 
într-un anumit fel, a evidenţiat şi pe aceasta cale, mai aproape de realitate, existenţa distinc
tă a unora din grupurile etnice. Aceasta, mai ales la populaţia de naţionalitate română, care 
sub raport numeric a fost cuprinsă integral în cadrul celor două confesiuni tradiţionale ei, cea 
ortodoxă şi greco-catolică, faţă de care cele două confesiuni au mai înregistrat în plus circa 
2 .462 enoriaşi de alte etn ii, slave şi probabil şi din rândurile unor români care pe plan etnic 
şi lingvistic erau deja maghiarizaţi. 

Prezenţa celor două confesiuni, ortodoxă şi greco-catolică, după aria lor de 
răspândire în teritoriu, luând în calcul numai colectivit!lţile care aveau de la 20 de enoriaşi în 
sus, se înscriau astfel :  în 3 8  de localităţi din cele 57 ale judeţului Ciuc, în 27 din cele 128 
localitati ale jude�ului Odorhei ş i  56 localitaţi din 92 aparţinătoare judeţului Trei Scaune 
(Anexa 1 .) 

Populaţia înregistrată ca membră a cultului mozaic era mai mare cu 4UL �uflete în 
raport cu numarul celor care s-au declarat de naţionalitate evrei ·_.1 cu 2.67 1 în plus faţă de 
numărul celor declaraţi de l imbă maternă idiş. A fost criteriu! dupa care s-a evidenţiat în 
modul cel mai complet numărul populaţiei evreieşti din această zona, în raport cu celelalte 
două criterii - naţionalitate şi limbă materna - afectate de asimi larea maghiară. 

Populaţia de naţionalitate maghiară, precum şi cea de naţional itate gennană şi-au 
declarat aparteneţa la confesiunile lor tradiţionale - romano-catolica, refonnată-calvină, uni
tariană - numărul enoriaşilor acestor confesiuni fiind în principiu egal cu cel al locuitorilor 
declaraţi de naţionalitate maghiară şi gennană, existând o difernţă în plus de numai câteva 
sute de persoane provenită de la alte etnii. 

În perioada scursă de Ia acest recens!lmânt din anul 1 930, calendaristic - de la 1 ia
nuarie 1 93 1 şi până la 3 1  iulie 1 940 - cu o lună mai înainte de evenimentele decalnşate prin 
Dictatul de la Viena, evoluţia populaţiei în toate cele trei judeţe a fost pozitivă in ansamblul 
ei. S-au înregistrat născuţi vii 1 09.425 suflete, au decedat 7 1 .875 suflete şi s-au obţinut ast
fel un excedent natural pozitiv de 37.550 suflete. Acest excedent natural, confonn metodolo
giei oficiale de calcul, adăugat Ia populaţia de bază înregistrată la recensiimântul din 29 
decembrie 1 930, ne dă populaţia previzibilă la sfârşitul perioadei analizate, respectiv Ia 3 1  
iulie 1 940. Sporul natural s-a obţinut în toate cele trei judeţe de către toate grupurile etnice 
principale, dar în proporţi i parţial diferite. Acest spor de populaţie a fost înregistrat şi dat pu
blicităţii pe întreaga ţară numai după criteriul naţionalităţii, în cadrul mişcării generale a po
pulaţiei, pe baza datelor înregistrate la primiirii a nâscuţilor vii şi a deceselor şi centralizate 
şi publicate de către Institutul Central de Statistică in revistele sale de specialitate. 

Mutaţii le produse pe linia creşterii de ansamblu a populaţiei şi cele din structura etnică 
a celor trei judeţe, o redăm în tabelele si nopti ce centralizate de noi. Populaţia stabilă după naţion
alitate la 29 XII 1 930, plus excedentul natural în intervalul de la 1 . 1 . 1 93 1 - 3 1 .  VII. l 940. 
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Tabtl nr.2 

Nr. Judeţ Tota.l Români Maghiari Germani Evrei Altii 
crt. şi data pop. 
1 .  Ciuc 

29.XII I930 145 .806 20.975 120.627 439 2.383 1 3 8 1  
excedentu15 1 5.788 4.235 1 1 . 125 82 1 97 1 49 
natural la 
3 1 .VIL I 940 1 5,8 20, 1 9,2 1 8,6 1 ,2 1 0,7 
Total general 1 6 1 .594 25.2 1 1  1 3 1 .752 521 2.580 1 .530 

100 16,0 82,0 0,3 1,6 1,0 

2. Odorhei 
29XII. I930 130.282 6.382 1 19.385 464 1 .289 2.762 
excedentu16 1 1 .04 1  847 9.373 34 5 1  736 
natural la 
3 1 . VI1 . 1940 8,4 1 3,2 7,8 7,3 3,9 26,6 
Total general 141 .323 7.229 128.758 498 1 .340 3 .498 

100 5,0 91,0 0,4 1,0 2,5 

3. Trei Scaune 
29.XII. I930 136. 1 14 2 1 .759 109.381  781  714 3.479 

(-l 8 ( -) 8 

excedentu17 1 0.77 1 3.243 7. 1 1 7  9 25 5 1 7  
natural la 
3 1 .VII . I 940 7,8 14,9 6,5 1 , 1  3,5 9, 1 
Total general 146.825 25.002 1 1 6.498 790 739 3 .7% 

100 7,0 79,0 0,5 0,5 2,5 

Schimbările produse şi cumulate Ia cele trei judeţe 

29. Xll . l 930 412 .202 49. 1 1 7 '  349.593 1 .684 4.386 7 .622 
(-) 8 (-) 8 

100 1 1 ,9 84,8 0,3 1 ,0 1 ,9 
excedentul 
natural la 37.540 8.325 27.6 1 5  125 273 1 .202 
3 1 .VII . I 940 8,3 1 7,0 7.9 0,7 6,2 3.2 
Total general 449.742 57.442 377.208 1 .809 4.459 8.824 

100 12,7 83,8 0,4 1,0 2,0 

Indicele de creştere a excedentului natural pe intervalul de timp analizat, se cal
culează prin raportarea lui numerică la populaţia de bază, la recensământul din anul 1 930, de 
la care a rezultat şi mărimea lui în procente. Indicele mediu de 8,3% raportat la totalul po
pulaţiei celor trei j udeţe luate aparte, a fost apropiat de cel mediu de 8,5%, inregistra( la 
totalul populaţiei judeţelor din Transilvania şi superior faţă de cel din' judeţele Crişana
Maramureş de 6,8%, al celor din Banat de numai 0,2%. Comparativ cu indicele mediu obţi
nut la intrega populaţie a României, care a fost de 1 1  ,4%, cel al acestor trei judeţe a fost infe
rior cu 3 , 1  %. 

În ce priveşte indicii  de creştere, obţinut de principalele grupuri etnice din cadrul 
populaţiei acestor judeţe, ei au fost parţial diferiţi. Indicele Ia populaţia de etnie română a fost 
sup<:rior cu 4 , 1 %  celui obţinut pc întreaga ţarl\ de populaţie românească, 1 2,9%, precum şi 
celui din judeţele Transilvaniei, de 9,7%. Indicele mediu Jc c:·eştere a etnici magh ial'e, de 
7,9%, a fost superior c�lui  imegistrat pe intrcngu ţara de acea5tă etnie, care a fm:t de 5 ,7%, 
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totodată a fost superior indicelui mediu de 6,9% înregistrat în judeţele Transilvaniei, precum 
şi celui din judeţele Banatului, de 3 ,7%, şi din Crişana şi Maramureş, de 3 ,0%. Populaţia de 
etnie evreiască a înregistrat un indice mediu de creştere de 6,2%, fiind superior celui înregis
trat pe întreaga ţară de 4,9%, de această etnie şi apropiat de indicele mediu de 6,7% pe întrea
ga Transilvanie. A mai fost superior şi faţă de indicele de 4,2 obţinut în judeţele din Crişana 
şi Maramureş şi celui de 3, 1 % din judeţele în Banat. 

Pe ansamblul populaţiei şi a grupurilor etnice luate aparte, s-a obţinut o creşter ... 
demografică destul de substanţială, cu indici pozitivi faţă de cei obţinuţi la recens!lmântul din 
anul l930. 

După cum este cunoscut, Ia 30 august 1 940 a avut loc acel eveniment tragic pentru 
România - Dictatul de la Viena - care a afectat I l  judeţe din nord-vestul şi estul Transilvaniei, 
între care şi judeţele Ciuc, Odorbei şi Trei Scaune8. 

Pe baza sentinţei acestui dictat, în perioada 1 - 1 3  septembrie 1 940, armata română şi 
administraţia statului român s-au retras din teritoriul judeţelor afectate. În acelaş : c::::;... , in inter
valul de la 5- 13  septembrie 1940, pe baza aceleaşi sentinţe, armata ur gară a ocupat înt;·egul teri
toriu ce i-a fost atribuit Ungariei , între care şi judeţele Ciuc, Odorbf . şi Trei Scaune. 

În teritoriul ocupat de armata ungară a fost instaurat un regim politic de adminis
traţia militară, a fost decretată şi aplicată legea marţială, regim care a fost menţinut până la 
23 noiembrie 1 940, când s-a introdus adm inistraţia civilă ungară, dar în cadrul ei şi-a păstrat 
prerogative mari şi rol de decizie politică în toate problemele de interes general, factorul mi
litar de ocupaţie9. 

Evenimentele grave la care ne referim şi altele similare , ce s-au mai derulat până în 
toamna anului 1 944, au afectat puternic şi populaţia acestor trei judeţe, care în majoritatea ei  
absolută a trecut de sub suveranitatea statului român, sub aceea a statului ungar. În plus. 
judeţele Odorbei şi Trei Scaune au fost dezmembrate teritorial - cea mai mare parte a trecut 
sub stăpânirea Ungariei, iar cealaltă parte a rămas în continuare in România. 

Pe baza datelor statistice şi demografice pentru populaţia existentă la 3 1  iulie 1 940 
după criteriu l naţionalităţii, am putut determina cu aproximaţie, dar foarte aproape de rea
lităţile sociale şi etnice, populaţia previzibilă, care prin sentinţa Dictatului de la Viena, a tre
cut sub stăpânirea statului ungar, precum şi acea prute mică din populaţia judeţelor Odorhei 
şi Trei Scaune, care pe baza aceleiaşi sentinţe, a rămas în continuare sub suveranitatea statu
lui român, prin dezmembrarea teritoriului celor trei judeţe. 

Datele pe care le prezentăm nu le absolutizăm, întrucât populaţia evaluată la data de 
3 1  iulie 1 940 dupl\ naţionalitate, nu a fost rezultatul unui recensământ general al populaţiei, 

ci numai rezultatul cumulării datelor rezultate din mişcarea generală a populaţiei după recen
sământul din anul 1 930, din care însă lipsesc date despre factorul migrator, care la rândul său 
a existat, dar nu a fost urmărit şi înregistrat în perioada de după anul 1 930. Cu toate aceste 
insuficiente de inf01maţii, apreciem că datele prezentate de noi pe bază de statistică oficială 
românească, înregistrate independent de acele evenimente politice ce s-au declanşat în anul 
1 940, constituie o bază sigură de analiză şi cunoaştere a factoru lui demografic sub impactul 
evenimentelor de atunci .  Concluziile le prezentăm în tabelele sinoptice ce urmează. 

Populaţia după naţionalitate a judeţelor Ciuc, Odorbei şi Trei Scaune existentă la 3 1  
iu l ie 1 940, care prin sentinţa Dictatului de la Viena a fost trecută sub suveranitatea statală a 
Ungariei . 
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Tabelul or. 3 AlO 

Nr. Judeţul 
crt. 
1 .  Ciuc 
2. Odorhei 
3.  Trei Scaune 

Total 

Total 
pop. 
1 6 1 .594 
133.608 
1 37.884 
433.086 

100 

VASILE T CIUBĂNCAN 

Români Maghiari 

25.27 1 1 3 1 .952 
6. 1 59 122.308 

20.421 1 1 2.73 1 
5 1 .791 366.791 

1 2,0 85,0 

Germani Evre1 Alţii 

521 2 .51!0 1 .5JO 
49 1 I . WO  3.350 
765 733 3.234 

1 777 4.6 1 3  8. 1 1 4  

0,4 1 ,0 1,8 

Populaţia, după naţionalitate existentă la 3 1  iulie 1 940 în judeţele Odorhei şi Trei 
Scaune, care prin sentinţa Dictatului de la Viena din 30 august 1 940 a rămas pe mai departe 
în România şi nu a trecut sub suveranitatea Ungariei 

Tabelul or. 3 Bl l (vezi şi anexa 2) 
Nr. Judetul Total Români Maghiari Germani Evro:1 Alţii 
crt. pop. 
1 .  Odorhei 7.7 1 5  1 .070 6.450 7 40 148 
2. Trei Scaune 8.941 4.581 3 .761 25 6 562 

Total 1 6.656 5.651 10.2 1 7  3 2  46 7 1 0  

100 34,0 61,0 X X 4,0 

Populaţia stabilă, după religie existentă la 29 XII 1 930 în judeţele C iuc, Odorhei şi 
Trei Scaune, care prin sentinţa Dictatului de la Viena a trecut sub suveranitatea statala a 
Ungariei. 

Tabelul n. 3 ci2  
Nr. JudeiUI Total ortod. grec o romano refor. unita- mozaica alţii 

crt. pop . catolica catolicii rianll 
1 .  Ciuc 145 .806 1 .879 20.072 1 1 8.535 1 .947 85 2.525 763 

1 00 1 .3 1 3,8 8 1 ,3 1 ,3 X 1 ,7 0,4 

2. Odorhei 123.087 3.797 1 .422 44.658 45.942 24 068 1 .362 1 .838 

1 00 3,0 1 ,0 37,0 37,3 1 9,5 1 ,0 1 ,5 

3 .  Trei Scaune 1 27.769 1 5 .299 3 . 1 05 48.850 52.768 5.365 942 1 .440 

1 00 1 2,0 2,4 38,2 4 1 ,2 4,0 0,7 1 ,2 

Total 396.662 20.977 24.599 2 12 .043 1 00.657 29.5 1 8  4.829 4.041 

100 5,2 6,2 53,4 25,0 7,4 1,0 1,0 

Populaţia stabilă după religie existentă la 29 XII 1 930 în judeţele Odorhei şi Trei  Scaune care 
prin sentinţa Dictatului de la Viena a rămas pe mai departe în România. 

Tabelul nr. JDI 3  (vezi şi anexa 3) 
Nr. Judetul Total ortod. greco romano re tor. unita- mozaica alţii 

crt. pop. catolicA catolică rianli 
L Odorhei 7 . 1 95 980 2 1  377 2 . 8 1 7  2.8 1 4  42 144 

100 1 3,6 X 5,0 39,0 39,0 X 2,0 

2. Trei Scaune 8.353 4.61 2  1 4  289 2.482 9 1 2  7 37 

100 55,2 X 3,4 29,7 1 ,0 X X 
Total 1 5. 648 5 .592 3 5  666 5 .299 3 .725 49 1 8 1  

100 35,7 X 4,0 33,8 23,8 J( 1,0 

După ocuparea teritoriului şi a acestor trei judeţe în luna septembrie 1 940, guvernul 
Ungariei a adus modificiiri administrativ teritoriale în componenţa judeţelor Ciuc şi Odorhei. 
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Din judeţul Odorhei au fost dezarondate 1 3  localităţi şi arondate la judeţ'Jl Mureş, care aveau 
la recensllmântul din 29 XII 1 930, 1 3.363 locuitori de etnii şi confesiuni diferite, măsură prin care 
s-a înregistrat un deficit de populaţie la nivelui judeţului faţă de situaţia avută în luna iulie 1 940. 

Din judeţul Mureş au fost dezarondate 6 localităţi din zona Topliţa, Borsec şi aron
date la judeţul Ciuc, cu o populaţie de 1 1 . 367 locuitori, de etnii şi confesiuni ci ferite, exis
tentă la 29 XII 1 930. Prin aceasta la judeţul Ciuc s-a inregistrat un plus de populaţie faţă de 
situaţia avut!i in luna iulie 1 940 (Anexa nr 4-5). 

Alaturi de populaţia româneasca refugiata ori expulzată trebuie sa ţinem seama şi de 
mişcările de ordin administrativ in examinarea evoluţiei populaţiei celor trei judeţe, în tim
pul stăpânirii ungare. 

La 1 februarie 1 94 1  guvernul Ungariei a organizat efectuarea unui recensământ ge
neral al populaţiei de pe întregul teritoriu stăpânit atunci, intre care şi în judeţele din nord
vestul şi estul Tl:ansilvaniei. Dar în perioada de la 5 septembrie 1 940 la l februarie 1 94 1  de 
stăpânire a statului ungar, in structura demografică a acestor trei judeţe de care n� n::upăm, 
s-au produs modificări rapide, de fond. Din aceste judeţe s-au refugiat ori au fost exrulzaţi în 
România un număr mare de cetăţeni de naţionalitate română, pr'11 care s-a cre;:.� un deficit 
mare de populaţie, atât la etnia română, cât şi pe totalul ei, faţă Jc situaţia din iulie 1 940. În 
aceaşi perioadll, din Ungaria, pe cale oficială a fost adusă şi stabilită o populaţie numeroasă 
de etnie maghiară în administraţie, poliţie, jandarmerie, annată, in domeniul economic şi 
social, precum şi prin imigrări pe cale particulară. Tot atunci, din România, s-a refugiat în te
ritoriul celor trei judeţe un număr insemnat de cetăţeni de etnie maghiară sau chiar de alte 
etnii .  Toate aceste mişcări rapide de populaţie ce au avut loc, se vor oglindi în datele statis
tice oficiale înregistrate la recensământul ungar din luna februarie 1 94 1 ,  care, parţial, au fost 
publicate de catre Oficiul Central de Statistică Ungară prin revista sa de specialitate. Pentru 
o evaluare corectă a datelor rezultate de la acest recensâmânt, socotim util să le comparăm cu 
populaţia de bazâ existentă la 3 1  iulie 1 940 după naţionalitate ori cu cele de la 29 XII 1 930 
după religie, readuse la situaţia teritorial administrativă a judeţelor după data de 5 IX 1 940 la 
care ne-am referit mai înainte. Apoi, să mai lu!im în considerare toate mişc!irile principale de 
populaţie, menţionate, ce au avut loc sub impactul evenimentelor pe care le prezentăm în 
tabelele sinoptice reconstituite de noi . 

Populaţia, după naţionalitate, a judeţului Ciuc, existentă la 3 1  XII  1 940, plus cea 
ataşată de la judeţul Murcş, care a trecut sub stăpânirea Ungariei în septembrie 1 940, com
parativ cu situaţia înregistrat!! la recensământul ungar de la 1 februarie 1 94 1 .  

Tabelul or. 4 A. Judeţul CitiC 

Data Total Români Maghiari Germani Evre1 Alţii 
pop. 

3 1  VII 1 940 1 72.95 1 32.589 1 34.263 1 .250 2.580 2.259 
100 111,8 77,6 0,7 1,4 I,J 

1 II 1 94 t l 4  1 72.246 19.663 1 50.932 587 389 675 
100 11 ,6 87,6 O,J 0,2 0,4 

+/- falA de -705 - 17 .953 + 1 6.669 -663 -2. 1 9 1  -2.259 
1940 

Populaţia judeţului Odorhei, după naţionalitate, trecut!i sub stăpânirea Ungariei, 
minus populaţia din localită�le desprinse şi arondate la judeţul Mureş, comparativ cu situaţia 
înregistrată la 1 H 1 94 1  după naţional itate. 
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Tabelul nr. 4 B Judeţul Odorhei 
Data Total 

pop. 
3 1  Yll l940 1 20.246 

+/-falA de 
. 1940 

100 
1 1 7.657 

100 
-2.589 

VASILE T. C!UBĂNCAN 

Români Maghiari Germani 

4.939 1 1 .055 491 
4,1 91,5 X 

759 1 1 4.544 955 
0,6 97,3 0,8 

-4. 1 80 +3.489 +464 

Evrei Allii 

1 .300 2.481 
1,0 2,0 

1 3 3  1 .260 
X 1,0 

- 1 . 136 -1 .221 

Populaţia judeţului Trei Scaune, după naţionalitate, trecută sub stăpânirea Ungariei 
(minus populaţia care a rămas in România în 1 940), comparativ cu situaţia înregistrată la 1 I I  
1 94 1 , după naţionalitate. 

Tabelul nr. 4 ': Judeţul Trei Scaune 
Data Total Români Maghiari Germani Evrei Alţii 

pop. 
3 iVII . I 940 1 37.886 20.421 1 1 2.73 1 765 733 3.236 

100 14,8 81,7 0,5 ",5 2,3 
1 .1 1 1 94 1 1 6  142.401 5 .41 1 1 33.744 448 1 08 2.690 

100 3,7 94,0 li X 1,8 
+/- faţă de +4. 5 1 5  -1 5.0 1 0  +21 .0 13 -3 1 7  -625 -546 

Populaţia, după naţionalitate, cumulată pe cele trei judeţe existentă la 3 1 iulie 1 940 

şi trecută sub stăpânirea Ungariei, comparativ cu situaţia înregistrată la 1 .11 . 1 94 1 , după naţio
nalitate. 

Tabelul nr. 4 D 
Data Total Români Maghiari Germani Evrei Allii 

pop. 
I . VII . l 940 43 1 .081 45.023 374.7 1 8  2.506 4.6 1 3  6.392 

100 10,4 87,0 0,6 1,0 1,5 
1 . 1 1 . 194 1  432.304 25.833 399.220 1 .990 630 4.63 1 

100 5,9 92,0 0,4 X 1,0 
+/- faţll de + 1 .223 -19. 1 90 +24.502 -5 16 -3  983 - 1 .761 

1 940 +2,11 -42,6 +6,5 -20,5 -86,3 -27,5 

Populaţia stabilă dup!i limba maternă la 1 .11 . 1 94 J l 7  

Tabel or. 5 
Nr. Judetul Total Români Maghiari Germani Evrei Alţii 
cn. pop. 
\ .  Ciuc 172.246 21 .029 1 50 . 1 43 3 1 8  266 490 

1 00  1 2,2 87, 1 X X X 
2. Odorhei 1 1 7.657 75 1 1 1 5.577 960 47 355 

1 00 X 98,2 X X X 
3.  Trei Scaune 142.401 5.972 1 35 . 1 95 552 1 5  667 

1 00 4,1 94,9 X X X 
Total general 433.304 27.752 400.91 5  1 .820 328 1 .479 

100 6,4 92,5 0,4 li 0,3 
+/- faţll de + 1 .9 1 9  +1 .695 - 1 70 -3.683 -3. 1 52 

naţional itate 

Populaţia stabilă, după religie, la 29 XII 1 930 a judeţului Ciuc (plus populaţia ataşată de 
la judeţul Mureş), comparativ cu populaţia înregistrat!! la 1 februarie 1 94 1 , după religie. 
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Tabelul nr. 6 A Judeţnl Cioc 
Data Total ortod. greco romana re for- unita- mozaică alţii 

pop. catolici! catolicii matA riană 
29 XII 1 930 172.95 1 2. 1 67 27. 1 79 12 1 .764 2. 1 40 9 1  2.474 860 

100 1,2 15,7 70,4 1,2 X 1,4 0,5 

1 Il 194 ] 18 1 72.246 4 1 5  23.819 14 1 .064 3.657 434 2.082 775 
100 0,2 IJ,8 81,9 2,1 0,3 1.8 0,4 

+/- fată de -705 - 1 .752 -3.360 +1 9.300 + 1 .5 1 7  +343 -392 -85 
1930 X -80,8 - 12,2 + 1 5,8 +70,8 +3,7 - 1 5,9 -9,8 

Populaţia stabilă, dupa religie, la 29 XII 1930 a judeţului Odorhei (- populaţia 
rămas!\ în România în august 1 940, minus populaţia arondată Ia judeţul Mureş) comparativ 
cu populaţia inregistrata la 1 II 1 94 1 ,  după religie. 

Tabel nr. 6 8 Judeţul Odorhei 
Data Total ortod. greco romana re for- unit·.- mozaică alţii 

pop. catolicii catolică mată rir .IA 
29 XII 1930 1 09.728 2.775 1 .333 42.442 37.675 22.798 1 .074 1 .668 

100 2,5 1,2 38,6 34,3 20,7 0,9 0,6 

1 11 194 1 19 1 17.657 975 422 49.240 37. 704 26. 1 32 823 2.361 
100 0,8 0,4 41,9 32,0 22,6 0,6 1,4 

+1- faţă de +7.929 - 1 .800 -9 1 1  +6.798 +29 +4.334 -25 1  +693 
1 930 7,2 64,8 -68,3 + 16,0 X +19,0 -2,3 +4 1 ,5  

Populaţia stabilă a judeţului Trei Scaune, dupa. religie, la 29 XII 1 930, care a trecut 
sub stl\pânirea Ungariei, minus populaţia judeţului care a rămas pe mai departe în România, 
comparativ cu populaţia înregistrată la 1 februarie 1 94 1  după religie. 

Tabel or. 6 C Judetul Trei Maune 
Data Total ortod. grec o rom ano re for- unita- mozaica alţii 

pop catolicii catolică ma ti! rianft 
29 XII 1 930 1 27.769 1 5 .299 3 . 1 05 48.850 52.768 5.365 949 1 .440 

1 00 1 2,0 2,4 38,2 4 1 ,2 4, 1 0,7 1 ,2 
1 Il 19412° 1 42.401 5.901 739 6 1 .954 65.205 6.22 1 793 1 . 588 

100 4 , 1  0,5 43,5 45,8 4,4 0,6 1 , 1  
+/- faţă de + 1 4.332 -9.398 -2.366 + 13 . 104 +12.437 +856 - 1 56 + 1 48 

1930 + 1 1 ,2 -64,0 -76,1 +26,8 +23,5 +16,0 - 1 6,6 + 10,0 

Populaţia, după religie, la 29 XII 1930, comparativ cu populaţia după religie la 
l . f l . l 94 1 ,  date cumulate pe cele trei judeţe. 

Tabel nr. 6 D 
Data Total ortod. grec o romano re for- unita- mozaică alţii 

pop. catolică catolicA mati! rianA 
29 XII 1 930 41 0.448 20.24 1 3 1 .6 1 7  2 1 3.056 92.583 28.354 4.495 3 .968 

100 4.9 7,7 52,0 22,5 6,8 1 ,0 0,9 
1 11 194 1  432.3 10 7.92 1 24.980 248.258 106.566 32.787 3.698 4 .724 

1 00 1 ,6 5,7 58,3 24,6 7,5 0,8 1 ,0 
+/- faţă de +2 1 .856 - 1 2.320 -6.637 +35.202 +1 3.983 +4.533 -797 +756 

1930 +5,8 -60,8 -21 ,0 +1 6,5 + 15 , 1  + 1 6,0 - 17,7 + 1 9,0 

Datele rezultate din Recensământul General al Populaţiei de la 1 februarie 194 1 ,  

realizat de ci\tre statul ungar, ce a avut loc după Wl' interval de 5 luni de la ocuparea terito-
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riului din nord-vestul şi estul Transilvaniei, ce i-a fost atribuit prin sentinţa Dict9;ului de la 
Viena, reliefează cu pregnanţă modificârile de fond ce s-au produs în structura demografică 
In asamblul ei, a celei etnice şi confesionale în mod special. Modificările au fost determinate 
de condiţiile de forţă majoră ce au decurs din sentinţa Dictatului de Ia Viena, prin care s-a 
impus retragerea din teritoriu a autorităţilor statului român, însoţite şi de exod de refugieri de 
populaţie, dar totuşi limitat în această primă fază. Ele au continuat apoi cu o intensitate 
crescândă după ocuparea teritoriului de către armata ungară, ca urmare a măsurilor de forţă 
şi constrângere utilizate de către autorităţile militare, poliţieneşti şi ale jandarmeriei Statului 
ungar pe plan generalizat. Prin arestări, maltratări, terorizări şi expulzări forţate de populaţie, 
însoţite şi de măsuri forţate de convertire şi trecere de la religia ortodoxă şi greco-catolică a 
unei părţi din populaţia românească, la alte confesiuni agreate din punct de vedere politic de 
statul ungar şi mai grav, de determinarea renunţării la naţionalitatea şi limba română şi 
adoptarea celei maghiare. Nu ne-am propus nominalizarea lor aici, fiind în mare parte cunos
cute şi publicate. 

Acestea au fost cauzele şi condiţi i le speciale care au determinat şi coadus la astfel 
de modificări pe plan demografic şi etnic, care nu-şi au ,;Chivalent de comparaţie în ce 
priveşte ritmul şi timpul scurt în care au avut loc. Consecinţele au fost imediate şi evidente. 
Datele statistice oficiale ungare atcstâ o scădere bruscă a populaţiei de naţionalitate română 
cu peste 1 9.000 de locuitori. adică cu 42,6 % faţă de situaţia existentă la 3 1  iulie 1 940 Pe plan 
confesional, biserica ortodoxă şi cea greco-catolică a înregistrat o pierdere de enoriaşi români 
de aproape 1 9 .000 de suflete, adică 36,5 % din total . 

Este apoi de consemnat faptul în plus, că s-au refugiat, dar mai ales că au fost 
expulzaţi prin forţă majoritatea conducatorilor spirituali ai populaţiei româneşti - învăţători, 
profesori, preoţi, jurişti, medici şi alţi i - aducându-se şi pe această cale prejudicii grave intere
selor individuale şi colective ale acestei etnii, ceea care a supravieţuit tuturor măsurilor de 
forţă şi discriminare şi nu au părăsit teritoriul. 

Dar pierderile de populaţie românească ce s-au înregistrat la recensământul din luna 
februarie 1 94 1  nu au fost singurele, întrucât ele au continuat sub impactul aceloraşi cauze şi  
măsuri de forţă, până la eliberarea teritoriului din toamna anului 1 944. Formele şi mijloacele 
de constrângere pe toate planurile vieţii sociale şi de discriminare politică s-au multiplicat în 

. toată această perioadă. Este de consemnat şi faptul că, până la data de 3 1  martie 1943, în 
România s-au înregistrat pe plan statistic un număr de 1 4.22 1 de locu itori români, adică 
27 ,5%, care erau originari din aceste trei judeţe şi au fost siliţi să se refugieze. Dintre aceştia, 
din judeţul Ciuc 5 .279, adică 2 1  %, din judeţul Odorhei 2. 1 00, adică 34 %, iar din judeţul Trei 
Scaune 6.842, adică 33,5 %2 I . Aceste date mai atestă că, deficitul de populaţie românească, 
ce s-a creat în această zonă în perioada respectivă, a provenit în majoritate absolută din pop
ulaţie băştinaşii şi nu aşa cum se mai afirmă uneori, fără suport documentar, ca. ar fi fost din 
populaţie care s-a stabil it în această zonă după anul 1 9 1 8, calificată pe nedrept cu epitetul de 
·'colonişti". Datele statistice oficiale româneşti de la Recensământu1 General al Populaţiei 
celcr trei judeţe din anul 1 930, atestă faptul că numărul cetăţenilor stabiliţi la acea dată acolo, 
şi care erau născuţi în alte judeţe ale României (din Bucovina, Basarabia, Muntenia şi 
Oltenia) sau din afara teritoriilor unite cu ţara la 1 Decembrie 1 9 1 8, au fost de 6.637 per
soane, adică 1 ,6 %  din totalul populaţiei. Şi dacl!. i-am considera pe toţi aceştia români, pon
derea lor din totalul populaţiei româneşti era de numai 1 3 ,5 %. Faptul în sine este oglindit în 
principiu şi prin diferenţa dintre numărul românilor înregistraţi în minus la recensământul din 
februarie 1 94 1 ,  de peste 1 9.000 şi numarul celor originari refugiaţi din aceste judeţe. Tot în 

anul 1 930, populaţia celor trei judeţe care era nascută în localitatea ori In jude{UI unde a fosl 
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recensată, era de 378.42 1 ,  adiel\ 92,0 %, date care atesta că nu a fost vorba de pretinse colo
nizări masive de populaţie românească în scopuri politice, ci de mişcări normale de populaţie 
pe teritoriul României unite integral la 1 decembrie 1 9 1 8 . 

Celelalte grupe etnice, nemaghiare, de populaţie, aHHuri de români, au suferit la rân
dul lor pierderi însemnate, mai ales pe calea asimilărilor forţate, atât prin pierderea etniei, cât 
şi a limbii materne, în favoarea celei maghiare. În termeni reali, statistici, pierderile au fost 
de 6.280 de suflete după naţionalitate şi de peste 7.000 după limba maternă şi de la aceste 
etni i .  

A căzut apoi victimă politicii oficiale rasiale ungare întreaga populaţie de etnie 
evreiască de circa 4. 1 37 suflete, care în lunile mai-iunie 1 944 a fost deportată în lagărele de 
exterminare naziste Auschwitz - Birkenau, din care au supravieţuit şi s-au mai întors în aces
te judeţe numai c irca 260-270 de persoane22_ 

Tot în luna mai 1 944 prin Ministerul Ungar al" Apărării, Marele Stat Major, Secţia 
a-3-a23, au fost elaborate planuri şi măsuri de departare în mod similar cu popuiaţta evreiască 
şi populaţie de etnie rusă, ruteni-ucraineni şi ţigani .  Ordinul a f JSt transmis în teritoriu la 
comandamentele militare şi ale administraţiei de stat Wlgare la �' mai 1 944, când evreii erau 
deja adunaţi în lagăre şi ghetouri. Din aceste judeţe numărul celor care urmau să fie dep011aţi 
era circa 7 .400 persoane, după situaţia existenta la 3 1  iulie 1 940 şi de 4 .656 persoane, pe baza 
recensământului de la 1 februarie 1 94 1 .  Eliberarea teritoriului în 1 944 a împiedicat însă 
realizarea şi a acestor planuri antiumane cu caracter rasial24. 

În ce priveşte populaţia de naţional itate şi limbă maghiară ea a fost ferită de astfel 
de măsuri şi represiuni în perioada respectivă. S-a dezvoltat pe plan social şi a înregistrat 
creşteri sensibile, care în cea mai mare parte s-a datorat nu proceselor naturale demografice, 
care au fost mult depăşite numeric, ci în mod special prin mişcări dirijate de populaţie de etnie 
maghiară din interiorul Ungariei spre aceastlt zon!l.,odată cu instalarea forţelor mil itare, ale 
populaţiei şi jandarmeriei, ale administraţiei, precum şi prin imigrări voluntare ori printr-un 
număr de refugiaţi etnici maghiari din România, care s-au stabilit în aceste trei judeţe şi unele 
convertiri. Date le statistice oficiale ungare de la recensământu 1 din luna februarie 194 1  , atestă 
o creştere a populaţiei de etnie maghiară faţa de situaţia de la 3 1  iulie 1 940, de 24.500 de 
locuitori de naţionalitate maghiară, adică cu 6,5%, intr-o perioadă de numai 5 luni. Acest spor 
forţat de creştere a reprezentat în procente 88% din întregul excedent natural obţinut de etnia 
maghiară din aceste judeţe in ultimii  l O  ani sau egal cu 65% din întregul excedent natural 
obţinut de la întreaga populaţie a celor trei judeţe în aceeaşi perioada de timp. Pe astfel de căi, 
ponderea populaţiei de naţionalitate maghiară, în totalu l  populaţiei trecute în stpân irea 
Ungariei ,a crescut de la 85% la 3 1  iulie 1 940, la 92% până în luna februarie 1 94 1 .  Pe plan 
lingvistic, ponderea populaţiei de limbă maternă maghiară a crescut de la 89% în anul 1 930, 
la 92,5% în anul 1 94 1 ,  aproape de cea din anul 1 9 1  O de 93%. 

Pe plan confesional, în aceaşi perioadă scurtă de timp, cultele romana-catolică, 
reformată-calvină şi unitarianll,din care făcea parte populaţia maghiară, a crescut numeric faţă 
de anul 1 930 cu 53 .7 1 8  enoria.şi, cu indice mediu cu 1 6%, depăşindu-se şi în acest domeniu 
cu 1 43% ;'ntregul excedent natural al populaţiei judeţelor din ultimii 1 0  ani şi cu 1 94% între
gul excent de 27.6 1 5  locuitori dat de etnia maghiară tot în aceaşi perioadă. Cea mai mare 
parte din această creştere i-a revenit confesiunii romana-catolice de 35.202 enoriaşi,  creştere 
de 1 6,5%, apoi celei reformată-calvina de 1 3.983 suflete, 1 5, 1 %  creştere şi unitariene în plus 
cu 4.533 enoriaşi, plus 1 9,0%. 

Un bilanţ final al întregii evoluţii a populaţiei celor trei judeţe de la recensământul 
din 29 XII 1 930, cu momentul de involuţie marcat de Dictatul de la Viena din 30 august 1 940 
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şi ansamblul consecinţeior ce i-au unnat, inclusiv cele cauzate de cel de-al doilea război mon
dial şi primii ani postbelici, sunt daţi de datele Recensământului General al Populaţiei 
României din 25 ianuarie 1 948, care s-a efectuat însă nwnai după criteriul limbii materne, 
fără înregistrarea populaţiei şi după naţionalitate şi religie. Datele rămân �emnificative şi în 
mod principal, fărit a le absolutiza, pot fi comparate şi cu cele dupi1 naţionalitate de la 3 1  iulie 
1 940, întrucât la data efectuării acestui recensământ cele trei judeţe au revenit la forma lor de 
organizare administrativ-teritorială pe care au avut-o la 3 1  iulie 1 940. 

Populaţia după limba maternă la 25 ianuarie 1 948 a judeţelor Ciuc, Odorhei şi Trei 
Scaune, comparativ cu situaţa populaţiei după naţionalitate la 3 1  iulie 1 940. 

Tabelul nr. 7 
Nr. Jildeţul 
cn. 
1 .  Ciuc 

25.1 1 94825 

3 1 .VI I . I940 
+!-fata de 1 940 

2. Odorhe1 
25.1 . 194826 

3 1 .  Vll . l940 
+/-faţA de 1940 

3 .  Trei Scaune 
251. 194827 

3 1 .VII . 1940 
+ 1-fatA de 1 940 

Total 
pop. 

146.685 
1 00 

1 6 1 . 594 
-1 4.909 

-9,2 

127.330 
1 00 

1 4 1 .323 
- 1 3 .993 

-9,9 

1 38.441 
1 00 

1 46.827 
-8.386 

-5,7 

Total gf'neral cumulat cu cele trei judeţe 

25.11 948 4 12.456 
100 

3 1 .VI L 1 940 449.750 
+/-fatA de 1 940 -37.294 

-8,3 

Români Maghiari 

1 8.85 1 1 27.481 
1 2,8 87,0 

20.976 1 3 1 .752 
-2. 1 25 -4.27 1 

- 1 0, 1  -3,3 

3. 1 1 3  123.959 
2,4 97,3 

7.229 1 28.758 
-4. 1 16 -4.799 

-57,0 -3,7 

1 6. 578 1 2 1 .49 1 
12,0 87,7 

25.002 1 1 6.498 
-8.424 +4.993 

-50,8 . +4,2 

38.542 372.931 
9,3 90,4 

57.064 377.008 
- 1 8.522 -4.077 

-32,4 - 1 ,0 

Germani · Evrei Alţii Pop. 
peste 7 ani 

44 1 89 1 8 1  1 24.555 
X 0. 1 o 1 . .  

439 2.383 1 3 8 1  
-395 -2. 1 94 - 1 .200 -22 . 1 30 

-90,0 -92,0 -86,8 - 1 3,7 

4 1  1 8  1 99 1 07.3 1 0  
X X 0, 1 

498 1 .340 3.498 
-457 - 1322 -3.299 -20.020 

-91,7 -98,6 -94,3 - 14,0 

134 56 1 82 1 1 9.002 
0,9 X 0, 1 

790 739 3 .798 
-656 -683 -3.6 1 6  - 19.439 

-83,0 -92,4 -95,2 - 13,2 

2 1 9  263 562 350.867 
0,5 0,6 1 ,3 85,0 

1 .747 4.659 7.805 
- 1 .528 -4.396 -7.243 -6 1 . 589 

-87,4 -94,3 -92,7 -1 5,0 

Din situaţiile statistice rezultă un deficit total de populaţie de 37.294 locuitori, faţă 
de situaţia existentă la 3 1  iulie 1 940. Dacă populaţia de vârstă pânâ la 7 ani împliniţi, adicit 
cea născută în perioada 1 ianuarie 1 94 1  - 3 1  decembrie 1 94 7, de 6 1 .589 locuitori, aşa cum a 
fost recenzată în luna ianuarie 1 948, o scădem din totalul populaţiei şi rapottărn deficitul la 
cea existentă la 3 1  iulie 1 940 de 449.742 locuitori, rezultă că din generaţiile aflate în viaţă la 
data respectivâ, p ierderile de populaţie au fost de 99.883 de persoane. Ele au fost mai mari 
de 2,63 ori decât întregul excedent natural obţinut în perioada anilor 1 93 1 - 1 940 şi de 1 ,3 8% 
mai mare decât numărul persoanelor decedate, înregistrate în perioada ianuarie 1 93 1  - iulie 
1 940. 

În interioml populaţiei recenzate la 2 l .O l . l948, rezultă că toate grupele etnice au 
suferit pierderi, dar în proporţi i mult diferite. Sub raport numeric din totalul pierderilor înre
gistrate, populaţia de etnie română a suferit cea mai mare cotă parte de 1 8 .522 de locuitori, 
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adică 50 % din totalul deficitului înregistrat pe ansamblul populaţiei şi 32,4 % din totalul po
pulaţiei româneşti. Pierderile mari ce au fost cauzate prin Dictatul de la Viena, multiplicat în 
timpul ocupaţiei satului ungar, nu au fost nici pe departe recuperate şi se menţineau ca o rea
litate evidentă. 

Din totalul populaţiei mai l ipsea la acest recensământ, aproape integral, populaţia de 
etnie evreiască, urmare a deportării sale în lagărele de exterminare naziste în lunile mai -
iunie 1 944, de către statul ungar. În termeni reali pierderea suferită a fost de 4.396 suflete, 
adică 94 % din etnie. 

Din grupa de populaţie germană au mai rămas în mod simbolic numai 2 1 9  locuitori. 
Pierderea efectivă a fost de circa 1 .528 suflete, adică 88 %. Acestea s-au produs în prima fază 
de ocupaţie, prin asimilări, apoi prin participarea ei la război, iar după eliberare prin 
deportarea ei în masă Ia muncă în URSS. 

Populaţia aparţinătoare celorlalte etnii pe care nu le-am nominalizat individual in 
studiu, au avut aceeaşi soartă, înregistrând o pierdere de 8 . 1 73 suflete, adică 9� /o. 

Totalitatea grupelor etnice nemaghiare, inclusiv cea româ· .a, au înregistrat împreună 
o pierdere de 33 .2 1 7  locuitori, adică 89 % din deficitul total de J7.294 locuitori. Aceasta în 
timp ce în anul l 940 ele reprezentau 1 6 % din totalul populaţiei, ca urmare, în ianuarie 1 948 
ponderea lor s-a redus Ia  1 1 ,  7 %.  

Populaţia de etnie maghiară a înregistrat şi ea  o pierdere de 4.077 de locuitori, 
reprezentând 1 % din totalul acestei etnii. 

Analizată populaţia după limba maternă înregistrată la acest recensământ, rezultă că 
a avut loc o diminuare a ponderei acesteia la toate grupele etnice nemaghiare, fără excepţie, 
proporţională în linii mari cu pierdrile efective de populaţie pe grupele respective. Excepţie 
a făcut numai limba maghiară, care a atins cota superioară de 90,4 1 % faţă de 84,8 % in anul 
1 930. Rezultă astfel d1 l imba maternă a populaţiei maghiare din această zonă specifică pen
tru ea, în toată perioada de la 1 decembrie 1 9 1 8  până la 25 ianuarie 1 948, adică timp de 
aproape 3 decenii, nu a fost afectată sub nici o formă de un pretins proces de asimilare de 
către limba română, aşa după cum se mai afinnă pe plan politic destul de frecvent, dar fără 
suport documentar, iar datele privind realităţile demografice contrazic astfel de afirmaţii. 

Studiul nostru, prin care am analizat populaţia din această zonă existentă la 3 recen
sământuri diferite, apreciem că aduce precizări şi contribuţii modeste de ordin ştiinţific la 
cunoaşterea obiectivă a realităţilor demografice, care, datorită multitudinii evenimentelor, a 
schimbărilor politice şi al impactului lor asupra factorului uman, îşi aşteptau o asemenea 
investigaţie şi evaluare. 
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Anexa 1 

Localităţile din judeţele Ciuc, Odorhei şi Trei Scaune cu populaţie de religie orto
doxa şi greco-catolică de la 20 de enoria.şi în sus, recenzaţi la 29 XII 1 930. 

Judeţul Ciuc 

1 .  Cârţa 
2. Ciceu 
3 .  Dâneşti 
4. Mădăraş 
5 Sâncrăieni 
6. Sântdominic 
7. Siculeni 
8. Şumuleu 
9. Tomeşti 

1 0. Topliţa-Ciuc 
1 1 . Frumoasa 
1 2. Ghimeş Făget 
1 3 .  Lunea de Jos 
14 .  Lunea de Sus 
1 5. Mihăileni 
1 6 .  B icazul Ardelean 
1 7. Ciumani 
1 8. Ditrău 
1 9. Hodoşa de Ciuc 
20. Joseni 
2 1 .  Lăzarea 
22. Poiana Mărului 
23 . Remetea 
24. Suseni 
25. Tulgheş 
26. Voşlobeni 
27. Armăşeni 
28. Bancu 
29. Ca.şinu1 Nou 
30. Ciucani 
3 1 .  Ciucsângiorgiu 
32. lacobeni 
33.  lmper 
34. Plăieşii de Jos 
35 .  Păieşii de Sus 
36. Sârunartin 

28 
76 
78 
73 

1 0 1  
328 
1 59 
44 

287 
60 

987 
3023 

282 
8 1  

493 
1 420 

57 
159 
706 
439 

50 
3790 

104 
70 
47 

1464 
97 
6 1  

155  
36 

368 
228 
226 

83 
1 62 
143 

37. Sânsimion 44 
38. Tuşnad 88 
R.G.P.R. 29 XII 1 930, voi IT partea 2-a.p. 586-587 
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Judeţul Odorhei 

1 .  Bezidui-Nou 
2. Cristur 
3. E liseni 
4.  Feleag 
5. Mureni 
6. Porumbenii Mari 
7. Săcel 
8. Vidacut 
9. Băţanii Mici 

1 0. Brăduţ 
l i  . Com!\neşti 
1 2. Crăciunel 
1 3 .  Doboşeni 
14 .  Filia 
1 5 .  Herculian 
1 6. Lueta 
1 7. Mărtiniş 
1 8. Mereşti 
1 9. Ocland 

1 1 8  
330 

32 
523 

34 
90 

406 
644 

67 
26 
29 
80 

1 63 
52 
69 
37 
29 

293 
47 

20. Racoşul de Sus 26 
2 1 .  Tălişoara 5 1  
22. Vârghiş 1 87 
23.  Beclean 23 
24. Mugeni 24 
25 . Satu Mare 1 03 
26. Praid 91  
27. Sângeorgiul de Pădure 1 0 1 0  
R.G.P.R. 2 9  1 2  1 930, voi I I  partea 2-a, p .  679-68 1 

Judeţul Trei Scaune 

1 .  Aita-Mare 
2. Aita-Medie 
3. Aita Seacă 
4. B araolt 
5. Băţanii-Mari 
6. Belin 
7. Bodoş 
8. Chepeţi 
9. Micloşoara 

1 0. Ormeniş 
I l .  Valea Zălanului 
12 .  Boroşneul Mare 
1 3 .  Brateş 

208 
1 6 1  
284 
1 3 8  
265 
736 

57 
94 
34 

7 1 0  
1 86 

52 
26 

305 
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14 .  Comandău 600 
1 5 .  Covasna 1 487 
1 6. Ghelinţa 361  
1 7. Pava 60 
1 8. Pâpăuti 346 
19. Valea Mare 93 1 
20. Zagon 1 1 83 
2 1 .  Zăbala 534 
22. Araci 82 1 
23 . Arcuş 64 
24. Arini 480 
25. Ariujd 274 
26. Băcel 659 
27. Bicfalău 1 1 3 
28. Bicsad 624 
29. Kikiş 252 
30. Chilieni 38  
3 1 .  ComaH1u 98 
32. Coşani 2 1  
33 .  Dobolii de Jos 407 
34. Ghidfa1ău 35  
35 .  Hoghig 429 
36. Iarăşi 40 1 
37. 1\ieni 1 1 7 
38 .  Lisnău 443 
39. Lunea Câlnicului 6 1 8  
40. Malnaş • 63 
4 1 .  Măgheruş 55  
42. Micfalău 948 
43 . Ozun 344 
44. Sântion-Lunca 96 
45. Va1ea-Crişului 28 
46. Vâlcele 658 
47. Zoltan 2 1  
48. Belani 27 
49. Breţcu 1 1 23 
50. Cematu l de Jos 1 20 
5 1 .  Hilib 3 5  
52. Lemnia 1 77 
5 3 .  Mărtănuş 456 
54. Ojdula 276 
55 .  Poiana-Sărat!i 1 1 34 
56. Turia 261 

R.G.P.R. 29 XII 1 930, voi .  II partea 2-a, p. 759-760. 
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Anexa 2 
Populaţia, după naţionalitate, desflşurată pe localităţile din judeţele Odorhei şi Trei 

Scaune care a rămas pe mai departe în România, prin sentinţa Dictatului de v Viena din 30 
august 1 940, înregistrată la recensământurile generale ale populaţiei României din 29 XII 
1 930 şi la recensământul din 6 aprilie 1 94 1 .  

Tabelul nr.4 C 

Nr. Judeţul Anul Ţotal Români Maghiari Germani Evrei Alţii 
crt. Localit. pop. 
Odorhei 
1 .  Bodogaia 1 930  706 4 640 3 I l  4 

1 94 1  662 1 5  584 152 
2. Dargiu 1 930 1 496 7 1486 2 1 

1 94 1  1 34 1  19  1262 60 
3. Feleag 1930 524 523 

1 94 1  5 1 2  509 3 
4. Mujna 1 930 1 087 1087 

1 94 1  944 220 693 3 28 
5. Mureni 1 930 628 34 579 6 9 

1 94 1  608 85 509 2 1 2  
6 .  Petecu 1 930 8 1 6  6 8 1 0  

1 94 1  788 34 747 7 
7. Sl!.cel 1 930 4 1 5  329 7 79 

1 94 1  433 433 
8 .  Săcuieni 1 930 777 8 73 1 6 32 

1 94 1  755 23 668 63 
9. Jacodul 1 930 746 1 5  720 1 0  • l 

1 94 1  784 32 749 3 
Total 1 930 7 1 95 926 6 1 05 9 38  1 1 7 

1 94 1  6827 1 370 52 1 2  7 238 

Trei Scaune 
1 .  Araci 1 930 1 528 658 698 2 1 70 

1 94 1  1426 655 769 1 
2. Ariujd 1 930 584 276 308 

1 94 1  639 283 353 3 
3 .  Arini 1 930 509 454 28 26 

1 94 1  507 438 12  14  43 
4. Băcel 1 930 665 659 6 

1 94 1  745 735 1 0  
5 .  Dobolii de J .  1 930 9 1 8  479 4 1 8  6 1 4  

1 94 1  758 463 290 3 2 
6. Hăghig 1 930 1 5 1 7  42 1 1 403 1 1  2 40 

1 94 1  1445 454 922 1 3  56 www.cimec.ro / www.mncr.ro
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7. Jarăş 1 930 403 40 1 l 1 
1941 549 539 9 l 

8 .  Onneniş 1 93 0  1 6 1 0  296 1 044 4 265 
1 94 1  1 604 3 87 864 2 35 1 

9. Lunea 
Câlnicului 1 930 6 1 9  6 1 8  1 

1 94 1  1 1 09 1 076 1 0  1 5  8 
Total 1 930 8353 4262 3547 2 1  7 5 1 6  

1 94 1  8782 5030 3239 5 1  462 

Anexa 3 

Populaţia stabi lă la 29 XIJ 1930, după religie, din localităţile judeţelor fl�vrhei şi Trei 
Scaune rămasă pe mai departe în România prin sentinţa Dictatufui de la Viena din 30 august 1940. 

Judeţul Odorhei 
Nr. Local it. Total ortod . grec o romano refor. unita. mozaică alţi i 
crt. pop. catolică catolică 

1 .  Bodogaia 760 4 8 292 3 85 1 4  3 
2. Dârju 1 495 3 4 1 8  42 1 399 3 27 
3 .  Feleag 524 520 3 1 
4. Mujna 1087 4 826 239 1 8  
5 .  Mureni 628 33 14 540 22 9 9 
6. Petecu 8 1 6  6 1 0  782 1 8  
7. Săcel 4 1 5  406 7 1 
8. Săcuicni 777 5 3 26 3 1 8  3 3 1  6 3 1  
9. Jacodul 746 < 3 1 0  296 1 5  4 1 2  1 0  6 

Total 7 1 95 980 2 1  377 28 1 7  2 8 1 4  42 144 

Judeţul Trei Scaune 
l .  Ari ni 509 480 16  6 5 2 
2. Ar aci 1 528 8 1 9  3 1 1  686 6 3 
3 .  Ariujd 584 274 2 305 3 
4.  Băcel 665 659 6 
5 .  Dobol i 

de Jos 9 1 8  406 58 44 1 5 6 
6. Hâghig 1 5 1 7  422 7 48 997 27 2 1 4  
7. Iarăşi 403 400 1 
8. Ormeniş 1 6 1  O 540 2 1 53 39  869 4 9 
9.  Lunea 

Câl nicului 6 1 9  6 1 8  
Total 8353 46 1 2  1 4 289 2482 9 1 2  7 37 

R.G.P.R. 1 930 voi .  TI partea a2-a, p. 679-68 1 , 759-760 
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Anexa nr. 4 

Populaţia, după naţionalitate, din judeţul Odorhei care a fost arond.ată la judeţul 
Mureş, după ocuparea teritoriului de către Ungaria în luna septembrie 1 940. 
Tabelul nr. 5 A 

Data 29 XII 1 930 l . II . l 94 1  

Nr. Localitatea Total pop. Români Maghiari Alţii Total pop. 

1 .  Bordoşiu 487 1 45 1 28 587 
2. Căl imăneşti 742 9 699 34 777 
3 .  Chibed 2558 6 2443 1 09 2787 
4. Cioc 796 4 764 28 : ·, s  
5 .  C ibu 385 374 I l  446 
6. Ghindari 1723 1 3  1 694 1 6  1 944 
7. Hoteşti 4 1 3  1 4 1 2  428 
8. Roua 725 1 04 6 12 9 870 
9 .  Sălaşuri 3 1 4  3 1 4  3 7 1  
1 0. Sângeorzul 

de Pădure 2935 1 074 1 30 1  560 35 1 4  
1 1 .  Ştefăneşti 56 1  5 533 23 540 
1 2. Veţca 852 4 837 I l  1 069 
1 3  Viforoasa 87 1 1 9  8 1 2  40 943 

Total 1 3362 1 240 1 1 253 869 1 5201 
+1 839 

faţă de 1 930 
Populaţia după naţionalitate la 29 XII 1 930 din judeţul Mureş a.rondată la judeţul 

Ciuc în anul 1 940, de către guvernu l ungar. 

Tabelul nr. 5 B 

1 .  B ilbor 1 670 1 409 1 86 75 2 1 39 
2 .  Borsec 2 1 66 286 1 688 1 92 2247 
3 .  Corbu 1 5 7 1  1 033 457 8 1  1 658 
4 .  Gălăuţaş 1 597 829 490 278 1 656 
5. Sărmaş 2066 1 666 356 44 229 1 
6. Subcetate 2297 2 1 04 134 59 2607 

Total 1 1 367 7327 33 1 1  729 1 2598 
(+ 1 23 1)  
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Anexa 5 

Localităţile, din judeţul Odorhei cu populaţie după religie , Ia 29 XII 1 930, arondate 
la judeţul Mureş în perioada septembrie 1 940 - octombrie 1944. 

Nr. Localit. Total ortod. grec o romano refor. unita. mozaică alţi i 
crt. pop. catolică catolică 

l .  Bordoşiu 487 2 .., 363 1 9  85 14  .) 
2. Căli mă-

neşti 742 1 9 56 656 6 1 3  
3 .  Chibed 2558 4 3 34 2502 4 1 0  
4 .  Cioc 796 4 66 329 395 1 
5 .  Cibu 385 355 4 1 5  6 
6. Gh indari 1 723 5 7 90 1 583 9 3 26 
7 .  Hoteşti 4 1 3  1 9  365 28 
8 .  Roua 725 22 14  677 5 7 
9. Sălaş uri 3 1 4  3 1 2  2 

1 0. Sângiorzul 
de Pădure 293 5 1006 40 77 1469 27 227 89 

I l .  Ştefăneşti 56 1 3 7 1 2  528 8 2 
12 .  Veţca 852 1 0  8 1 6  1 2  5 2 7 
1 3 .  Viforoasa 87 1 9 1 24 786 I l  24 1 6  

Total 1 3 362 1032 89 2246 8267 1 270 288 170 

Localităţile şi populaţia lor la 29 XII 1 930 arondate de Ia judeţul Mureş la judeţul 
Ciuc în perioada septembrie 1 940 - octombrie 1 944. 

l .  B ilbor 1 670 1 2  1 398 1 97 I l  52 
2. Borsec 2 1 66 47 240 1 695 27 2 1 5 1  4 
3 .  Corbu 1 57 1  26 1 0 1 0  464 7 2 40 22 
4. Gălăuţaşi 1 59 1  1 37 745 369 1 4 1  2 1 83 1 4  
5 .  Sărmaş 2066 38  1 600 358 4 23 43 
6. Subcetate 2297 28 2 1 1 2  146 3 8 

Total 1 1 357 288 7 1 05 3229 1 93 6 449 97 

R.G . P. R. 1 930 voi. I l  partea a 2-a, p. 679-68 1 ,  669. 

NOTE 

1 .  Recensămâmtul General al populaţiei României din 29 X/1 1 930 (în continuare R.G.P.R. 1 930), voi. 
2, partea 1, p. 1 30- 1 33, 3 1 6-32 1 ,  476-479. 

2. Ibidem, p. 1 3 1 ,  133,  3 1 7, 3 1 9. 477, 479. 
3 . /bidem, voi. 2, partea Il, p. 586-5 87, 679-68 1 , 759-760. 

4. Ioan Ranca, Românii din scaunele secuieşti în antroponimele din conscripţii, Scaunul Mureş, val. 1, 
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1699- 1821, Cluj-Napoca, 1995, p. 10 

5 .  Institutul Central de Statistică, Mişcarea Generală a populaţiei României, anul 193 1 ,  p. 55, Idem, 
1932, p. 5,  ldem, 1 933, p. 83, Idem, 1 934, p. 5, Idem, 1935,  p. 7, ldem, 1 936, p. 7, Buletinul Statistic 
al României, nr. 5-6, 1 938, p.  1 1 3- 1 20, Idem, nr. 7-8, 1 938, p.  1 86- 1 93,  ldem, nr. 9, 1 938, p. 256, ldem, 
nr. 1 0, 1 938, p. 3 1 8, Idem, nr. 1 1 - 1 2, 1 938, p. 383-390, ldem, nr. 1 -2, 1939, p. 7 1 4, ldem. nr. 3-4, 1 939, 

p. 1 45-1 52, Buletinul Demografic al României, nr. 5,  1 940, p. 203-204, Idem, nr. 6, 1 940, p.  253-254, 

Idem, nr. 8, 1 940, p. 3 2 1 -322, ldem, nr. 9, 1 940, p. 359-360, ldem, nr. 1 0, 1 940, p. 393-394, Idem, nr. 
I l , 1 940, p. 43 1 -432, Sabin Manuilă, Studiu Etnografic (Demografic n.n.) asupra populaţiei României, 
Bucureşti, 1 940, p. 96- 1 03,  Vasile T. Ciubăncan, Populaţia României din provinciile istorice 
Transilvania, Crişana şi Maramureş, sub impactul Dictatului de la Viena, în Revista Cele Trei Crişuri, 
anul I V, nr. 5-6, mai-iunie 1 993, p. 2,9. 

6. Ibidem. 
7. Ibidem. 
8. Mihai Manoilescu, Dictatul de la Viena, Bucureşti, 1 99 1 ,  p. 1 3-347, Valer Pop, Bătă/ir pentru 
Ardeal, Bucureşti, 1 992, p. 9-248. Aurică Simion, Dictatul de la Viena, Clui, 1 972. Dr. Traian Bunescu, 
Lupta poporului român împotriva Dicatului fascist de la Viena (august V 40), Bucureşti, 1 97 1 .  

9 .  Gheorghe l .  Bodea, Vas i le T. Suciu, Ilie T. Puşcaş, Administraţia 1:dlitară hortystă în nord-vestul 
României, Cluj-Napoca, 1 988. 

10. Vasile T. Ciubăncan, op. cit. , p. 5-6. R. G.P R. / 930, voi. 2, partea Il, p. 1 30- 1 33, 3 1 6-32 1 , 476-479. 

Vărody Kăroly, Ksonka Magyarorszag Kozigazgatasi Helysegnevtarat (Ungaria ciuntită şi părţile 
revenite), Budapest, 1 94 1 ,  p. 263-275. 

I l .  Recensământul General al României, 6 aprilie 1941,  Bucureşti, 1 944, p. 53-54, 245-246, 249-252. 

1 2. R.G.P.R. 1 930, voi. 2, par1ea Il, p. 586-587, 679-68 1 , 759-760. 

1 3 .  Ibidem, p. 679-68 1 , 759-760 (vezi şi anexa) 
1 4. Dr. Fogarasi Zoltan, A nepsseg anyanyelvi, nemzetiseg es val/asi megsilasa torvenyhasagonkint 
/ 941 - ben, (Rezultatele reccnsământului populaţiei din 1 94 1  după limba maternă, naţionalitate şi 
religie), în Magyar Sztatisztikay Szemle, 1 -3 szam, 1 944, Budapest, 1 944 (Cronică Statistică Ungară, 
nr. 1 -3 1944), p. 1 0- 1 1 .  

1 5 .  Ibidem. 
16.  Ibidem. 
17. Ibidem, p. 6. 

1 8 . Ibidem, p. 1 6- 1 7  

19. 1bidem. 
20. Ibidem. 
2 1 .  Arh. Stat. Mureş, Fond Comisariatul guvernamental pentru Transilvania de nord, Sectia militară, 
tabelele 1 - 1 3 .  
22. Vasile T. Ciubăncan, Maria I .  Ganea, Ioan V. Ranca, Drumul Holocaustului. Calvarul evreilor din nord
vestul Transilvaniei sub ocupaţia Ungariei 5 IX 1940 - 25. X. 1 944, Cluj-Napoca, 1 995, p. 1 3 ,  7 1 -82, 1 60. 

23. Arh. Stat. Cluj, Fond prefectura Judeţului Cluj, dosar nr. 1 36/1 944, f. 60, 6 1 ,  63. 
24. Ibidem vezi şi Dr. Fogarasi Zoltăn, op. cit., p. 6, 1 0- 1 1 .  

25. Recensământul General al Populaiiei României din 2 5  ianuarie / 948, în Probleme economice, nr. 
2il 948, p. 44. 

26. Ibidem. 

27. Ibidem. 
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THE CHANGES MADE IN THE DEMOGRAPHIC STRUCTURE OF THE COUNTIES 
CIUC, ODORHEI AND TREI SCAUNE DURJNG THE YEARS 1 930- 1 948 

(Summary) 

The author analyzes the evolution of the population of three counties and the changes rnade 
within the general dernographic structure, as well as of those which took place within the ethnic groups 
insi de. 

In the evaluations perforrned he has used certain rnethods and techniques of historical derno
graphy and processed the statistica! data used officially at the tirne of three censi, those of Decernbcr 

29th 1930, fol lowed by the second of February 1 st 194 1 ,  organized by the Goverrnent of Hungary and 

thc third of January 2 1  st 1 948. 

In the context, he has pointed out thc serious consequences of the Dicate of Vief':�a of August 

]Qth 1 940, on the population of the three counties that has fallcn uw.ler the Hungarian rule for years. 
There are brought to light the big losses of population undergone ·,specially by all ti'" ethnic groups, 
which were not by Hungarian extract. Among them the first ethnit. was the Romanian one, fol lowed by 
the Jewish onc. thc German one and others, as a result of a hostile policy lead by the Hungarian state 
for an almost entire Magyarization of the population from this arca and the elirnination from its back
ground of the non-Magyar ethnical groups. 

In order to support the above stated, the author uscd the Official Romanian and ungarian sta
tistica! data, which hc has examined critically and synthetized in a few synoptical tabels, in which the 
population is emphasi:r.ed according to the criteria of nationality, of the mother tonguc, of religion and 
thc changes which took place. It is the first study performed on a scientific basis, corning from the post
war time on this subject-rnatter, refering to the population of tbe three counties for a period of almost 
three decades. 
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BISERICA MĂNĂSTIRII DOAMNEI DIN TOPLIŢ A 

Ilie Şandru 

După toate datele cunoscute până în prezent, biserica Mănăstirii Doamnei din 
Topliţa, Cartierul Moglăneşti, este cea mai veche construcţie bisericească a români lor din 
zona geografică a Mureşului de Sus. După tradiţie, ea a fost înălţată, "pe cheltuiala doamnei 
Sajta, soţia voievodului Ştefan (Gheorghe Ştefan n.n.) al Moldovei, in anul 1658" după cum 
reiese din Pisania aflată pe peretele din dreapta naos ului, şi după cum scrie şi istoricul Ştefan 

Meteş l . Fostul stareţ al Mănăstirii Sf. Proroc Uie, din Topliţa, Dumitru (Emilian) Antal, nu 
exclude o altă variantă privitoare la ctitoria acesteia, anume că ea ar fi fost rictlci .. a nrin do

rinţa "unei boieroaice din vremea lui Mihai Viteazul"2. 
Cea mai veche inscripţie se află pe uşorul din dreapta intrării în biserică, pe care 

s-a putut descifra însemnarea "aprilie 20 vă/ea. 72 1 9", adică 1 7 1  O, când, după toate proba
bilităţi le, s-au executat importante lucrări de rer araţii şi refacere a vechii construcţii din lemn. 

Valoarea acestei biserici constă nu numai în vechimea ei, ci şi în faptul că este cea 
mai timpurie formă pol igonală din arhitectura din lemn a românilor transilvăneni, formă întâ!
nită şi la construcţiile din lemn de peste munţi, dovadă a legăturilor permanente ale român ilo:· 
de pe cele două versante ale Carpaţilor. 

Biserica este o construcţie modestă, de dimensiuni reduse, (de 8,05x4,70 m) cu un 
plan dreptunghiular, cu absida altarului decorată, pătrată, plan care este specific arhitecturii 
timpurii a vechilor biserici româneşti din Transilvania. Acest tip de biserică avea deasupra o 
boltă semicirculară, peste care s-a adăugat, mai târziu un miniturn (miniclopotniţă), aşa cum 
este cazul şi la biserica Mănăstirii Doamnei. 

Urmele impmtantelor reparaţii din 1 7 1 0  sunt vizibile pe peretele nordic al bisericii, 
unde se găseşte o inscripţie ce păstrează numele unui oarecare "Misail monahul", nume ce se 
află şi pe vechea strană cu spetează şi braţe cioplite, într-un tex:t mult mai clar: "Să se ştie de 
cine s-a .făcut această strană, de Voaidăş Misaif'. Unii cercet!itori sunt de părere că numele 
"Voaidaş" ar deriva din "vodă". Cert este că în zona Topliţei, mai ales în satul Voşlobeni, de 
lângă Gheorgheni, numele de Voaideş este foarte răspândit. 

Încă de la începuturile sale, aşezarea monahală de la Pârâul Doamnei ,  din Topliţa, 
n-a fost doar o simplă construcţie de cult, ci şi locul în care s-a statornicit o puternică viaţă 
spirituală, de credinţă străbună, de unde au plecat dascăli importanţi, meşteri lemnari şi căr
turari patrioţi. Unul dintre aceştia a fost şi Varlaam Topl iţă, egumen al Mănăstirii Prislop, aHi
turi de Nichita Ieromonahul, ambii implicaţi în răscoala condusă de călugărul Sofronie de la 
Cioara ( 1 760- 176 1 ), care s-a întins în întreg Ardealul, din câmpie până pe Mureşul superior. 
Răscoala era îndreptată împotriva catolicismului, dar a fost înăbuşită, după cum se ştie, de 
armata generalului Bukow, care a dărâmat şi ars, cu această ocazie, peste 1 50 de biserici şi 

mănăstiri ortodoxe3 . 
Cu toate acestea, credinţa străbună ortodoxă a românilor transilvăneni nu a putut fi 

distrusă, aşa cum credeau iniţiatorii campaniei de catolicizare şi de distrugere a lăcaşuri lor de 

cult ortodoxe. De altfel, despre eşecul acestei campani i  vorbeşte şi o inscripţie descoperită în 
podul bisericii Mănăstirii Doamnei, în care se spune: "Să se ştie când a căzut uniaţia în 
Ardeal. 1 762". 
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Istoricul clujean David Prodan, în lucrarea "Topliţa la 1785", fără să facă vreo 
referire precis!t la vechimea acestei aşez!tri, precizează totuşi că fenomenul fărârniţării feu
dale a marilor domenii funciare din jurul Topliţei, care aparţineau la peste 20 de mari feudali, 
era o dovad!t a vechimii acestei aşezări, fiindcă "trebuie să fi trecut foarte mult timp·<4, până 
să se ajungă la o astfel  de situaţie. 

O alt!t surs!t demnă de luat în seam!t este lucrarea istoricului şi etnografului secui 
Orban BalazsS, care se referit şi la zona Topliţei şi chiar la Mănâstirea Doamnei, afrrmând că 
la data ridicării actualei biserici se mai puteau vedea înca ruinele unei alte construcţii mona
hale, mai vechi .  De altfel, tmdiţia locala vorbeşte de existenţa chiar a două biserici mai vechi, 
din lemn, pe locul actualei mănăstiri. 

Istoria construcţiei monahale de la Pârâul Doamnei, ca şi a localităţii Topliţa, vine 
să ne dovedească atât continuitatea elementului autohton românesc, cât şi continuitatea cre
dinţei noastre strabune pe meleagurile Mur�ului superior. 

NOTE 

1 .  St. Meteş, Mănăstiri româneşti din Transilvania şi Ungaria, Sibiu, 1 936, p. l 36. 
2. Dumitru E. Antal, Schituri şi mănăstiri din protopopiatul Reghinului, în Revista Teologică, XVI/4, 
1925, p.93. 
3 .  IPS Nicolae, Biserica ortodoxă românii, una şi aceeaşi în toate timpurile, Sibiu, 1 968. 
4. D. Prodan, Topliţa la 1 785, Cluj. 1 947, p . IO. 

5. Orban Balazs, A. Szekelyfold leirasa, I, Buda, 1 868. 

MĂNĂSTIREA DOAMNEI CHURCH FROM TOPLJŢ A, A LI V ING PROOF OF 
THE ROMA'J'IAN CONTINUITY O�THE PARTS OF SUPERIOR MURES RIVER 

Acoording to ali thc information, Milnăstirea Doamnei Church from Topliţa Town, Harghita 

county is thc oldest building made of wood, belonging to the Romanian population lying on Mureşul 
Superior. According to the tradition, it would have been built "on the cntire expenses of Doamna Safla" 
the wifc of the Moldavian prince, Gheorghe Stefan, in the year 1 658, as we may find in the written 
Pisania, on the right wall of the naos and as Stefan Meteş, the historian from Cluj put it. 

Since the very beginning, here it has been developed a powerful spiritual life, where from 
many masters and teachers, artisans of wood carving artists starteJ an artistic life, such as Varlaam 
Topliţă and Nichita Ieromonahul, both involved in the rebellion lcad by Sofronie from Cioara, a monk. 

a rebellion which expanded ali throgh Ardeal area ( 1 760- 1 76 1  ). 
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PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ-MIERCUREA CJUC I I  
FRAGMENT DE MONOGRAFIE 

Emil Pop 

În municipiul Miercurea Ciuc, judeţul Harghita, pe strada Mihail Sadoveanu, la 
numărul şase, se înalţă turnul Bisericii "Sfinţii Apostoli Petru, Pavel şi Andrei". Construcţia 
atrage atenţia prin înfăţişarea ei neobişnuită pentru o biserică ortodoxă, deşi zidurile ei din 
cărămidă stau pe o solidă tlmdaţie de piatră în formâ de cruce bizantină. Are un singur turn 
şi o cupolă circulară cu multe ferestre ceea ce face ca interiorul să fie inundat de h1mină. 
Credincioşii sunt mândri câ biserica lor este considerată un monument de arhitcctur�. 

Ctitorul ei este preotul Isidor Vlad, o personalitate dr jSebită, de nenitat pentru 
urmaşii săi, trăitori pe aceste meleaguri harghitene. Datorită lui ,vfihail Sadoveanu, figura sa 
a fost imortalizată în volumul "Istorisiri din \rdeal" in povestirea "Mildăraş".  Părintele 
lsidor, adevărat păstor de suflete, avea multe şi minunate însuşiri. Una dintre ele i-a conferit 
numele de bun îmblânzitor al sălbăticiunilor. De faima aceasta ne încredinţează atât povesti
tom! Mihail Sadoveanu, cât şi amintirile localnicilor. În curtea casei sale trăiau în cea m<:i 
plăcută tovărăşie ursul, mistreţul, oaia, lupul, bufniţa, cocoşii care cântă la comandă, precum 
şi găinile, care sunt "trecute de la starea de persecuţie şi sclavie la o stare mai veselit şi mal 
nobilă de tovărăşie ale omului" (M.Sadoveanu, Madăraş, în Istorisiri din Ardeal). 

Cu sufletul său plin de iubire de semeni şi de orice fel de vieţuitoare, părintele Isidor 
V lad a păstorit până în anul 1 965, când s-a sllvârşit întm Domnul.  

În anul 1 936 a constmit biserica. Aceasta a fost profanată intre anii  1 940-1 944, 
neavând parte de statornică iubire, aşa cum a dorit sufletul părintelui. După ce a fost pradă 
profanării  timp de patru ani, in timpul ocupaţiei străine, sf"antul locaş şi-a reluat viaţa 
duhovnicească până în anul mor�i preotului- ctitor, după care a fost sortită singurătăţii, 
părăsirii . . .  După abandonare Sfânta Biserică a fost vllduvită de clopote, nemaiînvestindu-se 
astfel prezenţa vie a lui Dumnezeu între zidurile sale. Apoi a dipărut catapetesma Sfăntului 
Altar, icoanele, candelabrele, scaunele, duşumeaua, ferestrele. Interiorul a fost devastat şi 
profanat. S-au deteriorat pereţii interiori şi cei exteriori în mare măsură. 

Abandonată de oameni, biserica a început să intre sub imperiul vegetaţiei, natura 
părând a-i fi s ingura soră. Pe acoperişul ei au crescut muşchiul, iarba, doi mesteceni, iar pe 
turnul ei berzele au găsit locul liniştit pentru cuib. lată că Domnul este permanent slăvit, fie 
de oameni- coroana creaturii sale- fie de alte vieţuitoare. Dar unii oameni n-au înţeles că, deşi 
aparent părăsit, un sfânt lăcaş nu este n iciodată părăsit de Dumnezeu, căruia îi este închinat, 
şi, cu multă inconştienţă, au dus profanarea lui dincolo de orice limite logice: astfel, biserica 
a devenit ceea ce e greu să numim. Zadarnic au încercat, de nenumărate ori, credincioşii cu inima 
înduremtă să cureţe şi să închidă sfăntul locaş. Încercările părintelui Protopop Ioan Boian, ale cân
tăreţului bisericesc de la Bălan, Maica Maria, din anul 1 979 au fost înlăturate violent. 

Demne de menţionat sunt stăruinţele P.S.  Episr,oo Emilian Birdaş, în acea vreme 
întâi statător în scaunul episcopal Alba Iulia, ca şi ale poeţilor Ioan Alexandm şi Adrian 
Păunescu, precum şi ale preoţilor din judeţ, ale P.F. Părinte Patriarh, ale altor personalităţi ş i  
chiar ale preşedintelui de atunci al tllrii, d e  a opri tentativele de demolare din jurul anului 
1980, în perioada de resistematizare a oraşului .  La aceasta se adaugă acţiunea P.S. Emilian 
Birdaş de a reactiva Sf'anta Biserică în anii 1 98 1 - 1 983 ,  dar întreprinderea s-a dovedit fără 
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sorţi de izbândă. În anul 1984, înaintea Sfintelor Paşti propria mea acţiune de curăţire a 
urmelor profanării s-a soldat cu "extemporale" şi acuze, cerându-mi-se declaraţii scrise 
impuse de către inspectorul Departamentului Cultelor, Boer Il ie. 

A fost nevoie de un decembrie 1989 incredibil de fierbinte, ca să topească toate 
gheţurile, ş i  porţile Sfântului lăcaş s-au deschis de data aceasta şi celor care cu multă dragoste 
au început o operă de reconstrucţie, de scoatere din ruină. Prin purtarea de grijă a 
PreaSfinţitului Episcop Andrei al Alba Iuliei, Sffinta Biserică a reintrat in dreptw-ile ei prin 
intiinţarea parohiei II Miercurea Ciuc, iar preotul Pop Emil, fiu al acestor meleaguri, a cerut 
s� fie numit preot paroh pentru a scoate de sub profanare Biserica şi spre chibzuită păstorire. 

După Statutul de Organizare şi Funcţionare a Bisericii s-au ales un Consiliu şi un 
Comitet Parohial care s-au dovedit ataşate de Sfânta Biserică, ca şi ceilalţi credincioşi dori
tori de a participa, după puterea lor, la reînsufleţirea acestei biserici îndurerate, ca şi sufletele 
noastre, supuse timp de 40 de ani gerului propagandei ateiste. Astfel biserk� ::.tinţii Apostol i  
Petru ş i  Pavel a început să-şi schimbe faţa, pe care multă vrr,me a fost întipărită tristeţea ş i  
durerea, devenind un simbol al renaşterii sufleteşti a nemul 1i nostru. 

În sprijinul acestei renaşteri sr,irituale se săvârşesc zilnic slujbe religioase: 
dimineaţa, seara, spre cinsti rea lui Dum1 .ezeu şi ?.jutorul credincioşilor. O mare grijă se 
acordă copiilor fascinaţi de mirajul cântecelor bi� .!riceşti .  Prin strădania preotului şi a cân
tărcţului, precum şi al unor copii îndrăgostiţi de .nuzică, s-a realizat un cor de tineri şi copii 
ale caror glasuri tinere fac să răsune îngereştr Stanta Liturghie, pricesnele, vecemia, �olin
delc, doxologia. Dar se insistă şi asupra înv�.făturii de credinţă, a elementelor de cultur t reli
gioasă şi laică, spre armonizarea lor. S-au organizat excurs i i  la mănăstiri şi alte parohi i .  pro
grame religioase s.a. 

Cu consecvenţă şi iubire pentru valorile spirituale existente în deplinătatea lor în 
cântarea bisericească, membrii corului bisericii au fost impresionaţi mai întâi de frwnuseţea 
colindelor, pe care le-au împărtăşit credincioşilor prin concertele date în biserica parohială, 
in cadrul unor manifestări şcolare sau în bisericile mai multor parohii :  Topliţa 1 ,  Sărmaşu, 
Livezi, Făgeţel, Plăieşti, Tuşnad. Puritatea sufletelor lor a primit colindele ca pe poveştile lor 
adevărate. prin care an de an transmit învăţătura Fiului lui Dumnezeu de care se apropie tot 
mai mult. 

Din Stanta Liturghie ei fac o cântare îngerească în fiecare duminică în biserica din 
Miercurea Ciuc sau în local ităţile spre care s-au îndreptat în pelerinaje: în parohia Bârsana, 
răspunzând la s lujba arhierească ţinută de P.S. Episcop Justinian Maramureşanul, la schitul 
Sfântului Ioan Botezătorul din Alba lulia cu Prea Sfmţitul Episcop Andrei, ca şi la parohiile 
Sărmaşu, Sărmăşei-Sat şi Ruşii Munţi din judeţul Mureş. 

Însuflaţi de aceeaşi dorinţă de a fi mai aproape de Dumnezeu, copiii ,  alături de 
părinţi au vizitat şi vestitele mănăstiri ale Moldovei: Bistriţa, Neamţu, S ihăstria ş .a.  şi din 
Ardeal: Recea, Sfântul Il ie din Topl iţa ş.a. 

Copiii din corul numit de auditori "Heruvim" au trăit şi alte experienţe de neuitat, 
unice prin înălţarea sufletească a cântarii religioase şi a binecuvântarilor înalţi lor ierarhi care 
au patronat marea manifestare organizată la palatul Şuţu din Capitală sub genericul "Valori 
creştine ale români lor din Harghita (iunie 1992)", sub coordonarea Prof. Mircea Sfârlea, P. C. 
Prot. Gane Constantin şi cu înaltele binecuvântări a!e P. t. ;:'.1triarh Teoctist şi ale P.S.Episcop 
Andrei Mureşanul. 

În iunie 1994, glasurile lor au avut bucuria de a face să răsune cântecele Învierii în 
Palatul Culturii din Tg. Mureş, în cadrul unui concert de binefacere susţinut de marele vio
lonist român Şerban Lupu, profesor de vioară la catedra lui George Enescu din Chiago. 
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Nevinovaţi ş i  descinzând dintr-un univers de pace ş i  lumină eterne, ei i-au convins, 
uneori, şi pe părinţi să-i urmeze, spunându-le să vină să vadă cum este Ia "biserica lor''. 

Elevii mai mari şi-au exprimat cinstirea faţă de Dunmezeu şi credinţa strămoşească 
prin punerea i'n scenă, în biserica, de hramul bisericii (29 iunie), a piesei "Convertirea lui 
Saul", poate ca s imbol al faptului ca au fost îndepărtaţi de biserica- "mama poporului român"
la o vârstă când şi atunci aveau nevoie de ocrotirea Tatălui Ceresc. Au prezentat de aseme
nea, piesa "lrozii","A căzut o stea" acompaniaţi de cântecul corului de copii, ca şi "Simbolul 
crucii" în prezenţa P.S .  Episcop al Romanului şi Huşilor. 

Vocile copiilor, pl ine de candida dragoste pentru ceea ce-i înalţa - iubirea 
Mântuitorului şi Dumnezeului nostru - răsună în biserica cu ziduri albe ca o rugă de mulţu
mire, transmisă ca un ecou, de toate creaturile din univers. 

Urmând sfatul Sfântului Apostol Pavel: "Faceţi-vă tuturor toatea, am cllutat să 
lărgim aria preocupărilor spirituale ale tinerilor prin tradiţionala pictură a icol't�c:vr. re sticlă 
şi sculptură în lemn. În acest sens, am participat la expoziţii ,  obţir dnd un premiu (al treilea) 
la "Târgui copi i lor meşteşugari din România", Sibiu, 2-4 iunie 1 J95. 

Pe lângă învăţătura de credinţâ ne-au s tat în atenţie şi lucrlirile de renovare a sfân
tului lăcaş. Ne-am bucurat din plin de sprij in, fie prin muncă voluntara, fie prin _contribuţie 
bănească. S-au înlăturat urmele profanării, s-a rezidit Sfântul ·Altar, s-a realizat iconostasul, 
mobilierul din lemn de stejar sculptat, s-a instalat un clopot primit de Ia parohia Bălan, s-ar 
executat şi alte lucrari cum ar ti : repararea pereţilor interiori, a pardosclii, a scărilor dr 
intrare, s-au realizat împrej muiri, reparaţii exterioare, s-a introdus gazul metan s.a. 

Din darul lui Dumnezeu, după împlinirea nesperatei şanse. de a transforma depr�
siunea Ciucului- veche aşezare dacică- în cupă cerească primind harul dumnezeiesc prin înfi
inţarea episcopiei Covamei şi Harghitei, cu inima în Miercurea Ciuc (sept., 24, anul 1 994), 
şi micuţa noastră biserică a fost imbogăţită "prin primirea în ca sa" a Sffintului Apostol 
Andrei, "întâiul chemat" al Mintuitorului, care permanent ne aminteşte bucuria de a-1 fi găsit 
pe Mântuitorul, îndemnându-ne astfel a-1 căuta neîncetat: "Am găsit pe Mesia c�.re se tâl
cuieşte llristos" (Ioan, 1 ,4 1  ). Întâiul chemat, Sfăntul Apostol al strămoşilor românilor, a 
revenit în casa sa, aşa cum casa fraţi lor Petru şi Andrei a devenit prima Biserică în care 
Mîntuitorul s-a rugat pentru toţi. 

Înfiintarea Episcopiei Covasna şi Harghita şi mai ales alegerea şi instalarea Prea 
Sfinţitului Ioan Selejan a adus un suflu duhovnicesc proaspăt şi curat, jertfelnic, s imilar celui 
din Ierusalimul Sfinţilor Spostoli .  

În atmosfera nouă de refacere a bisericilor dărăpănate, de regăsire a credincioşilor 
îndepăttaţi de biserica mamă sub vitregiile vremmilor ş i  mai ales de întărire a personalităţii 
credinţei ortodoxe în sufletul tuturor credincioşi lor, P.S .Episcop Ioan Se lejan a ajutat şi paro
hia noastră în lucrări le de refacere a acoperişului bisericii, lucrări aflate în desfăşurare. 

Rugăm pe bunul Dumnezeu să ne ajute să ducem mai departe munca de renovare a 
acestei biserici şi mai ales să umple de har inimile şi minţile credincioşilor noştri, pentru a 
duce mai departe candela vie a credir.ţei şi a neamului. 
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MONOGRAPHIC FRAGMENTS 
-THE ROMANIAN ORTHODOX PARISH

(Summary) 

In the centre of Miercurea Ciuc Mu .ticipality, residence of Harghita county, there is "Sts. 
Peter, Paul and Andrei Church". Built in the ; ear 1936, as a Greco-Catolic Church, the church has a 
unique architectonic style, a reason why it was suggested to become a monument of architecture. 

Thc bui lder, Priest Isidor Vlad, a personality of this area was immortalized by ulihail 
Sadoveanu in the short story "Mădăraş" of the volume "Histories from Ardeal" as a father con:essor 
devoted lo the faithful people and aslo a skillful animals tamer. 

In the year 1 948, Father Isi dor together with the faithful follows the road of the nation1l and 
religious unity, reintegrating in our ancient Orthodox Church. ' 

Aftcr Fathers lsidors death, in 1 965, the church was 1eft desertcd, exposed to the Atheist 
opression, sacri 1eges and attemps of demolition. 

After 25 years of si 1ence, in 1 990 the church was again opencd, by the b1essing of Andrei, 
Archbishop of Alba Iulia, and Father Pop Emil, as a son of this region who asked that he should be 
appointed a parisher, in order tu take the church out of its degrading and profaned condition. 

At the present moment the church is repaired at a  great extcnt. Here, daily prayers are made, 
in the morning and in the evening, on Sundays and during feast days and during Saturday nigth. A youth 
chorus is aslo singing, hoving rcligious and artistic preoccupations. They sing during the Holy Liturgy 
and during other services, pe.rform and act religious plays, paint tradition icons on glass, makc pilgrim
ages at differcnt churchcs and monasteries. 

In 1 990, on November 301h, the Church also honours our Lords First Conjured brother of 
Peter, the Apostlc, who reentcrs through us in His Hause, as thc Apostlc ofthe entire Romanian people, 
as a new testimony, that, through St. Andrew the entirc Romanian people drink from the prime waters 
of Christian spirituality. 

The Church of St. Peler, Paul and Andew, The Apostles remains a symbol of the sou1s renais
sance of aur nation, of the unity of religious !aith and Romani an destiny. 
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BRETCU- VATRĂ DE ISTORIE ŞI CREDINŢĂ STRĂMOŞEASCĂ 

Ioan Bercu 

Veche aşezare românească, comuna Breţcu este situată la poalele munţilor Nemira 
şi Breţcului, în fala importantei trecători transcarpatice Pasul Oituz. Despre vechimea 
aşezării vorbeşte castrul roman ale cărui valuri, ce marcau antica Angustie, pot fi văzute ş i  
astăzi .  Castrul de la  Angustia s-a construit în epoca Traian-Hadrian . Fortificaţi ile măsoară 
1 4 1 x 1 78 m şi vădesc interesante elemente defensive. La 1 00 de metri depărtare de posturi se 
găseau termele, alimentate cu apă prin conducte. Cohortele care au trecut prin acest castru 
şi-au lăsat ştampilele, astfel că s-au putut identifica existenţa unor drtaşamente rl�:-. ;t:giunea 
a IV-a Flavia, Cohora l Bracar Augusta, Cohors l R iponaum din v'.cima legiune cu sudiul la 
Apulum, a Xlii-a Gemina. 

Prezenţa unui mare număr de unităţi în .1ceste locuri arată importanţa militară a cas
trului mai ales că în vecinătate se aflau carp ii car � de nenumărate ori întovărăşiţi cu pecenegii 
atacau Imperiul Roman. 

După constru irca castrului roman se pare că aşezarea se dezvoltă devenind înflori
toare prin atragerea negustori lor şi veterani lor dornici de câştig. În acest sens vorbeşte şi frag
mentul dintr-o diplomă mil itară romană, datată la 14  iunie 1 92 d.Hr. Documentul 
menţionează pe un fost marinar din Olasis-Moesica-Flavia (pe Dunăre), care părăsise de mai 
multe ori serviciul din marină venind în Augustia imediat după cucerirea Daciei atras de posi
bilităţile locale de îmbogăţire. 

După retragerea administraţiei romane satul a continuat să existe fiind cunoscut mai 
târziu sub numele de "cetatea Veneturne" (Veneturne var) dupâ numele unui viteaz Benetur 
sau Venetur care şi-a ridicat cetatea pe ruinele vechiului castru roman. Mai târziu localitatea 
era cunoscută sub numele de Villa Valacholis şi Apidus Canmpon. În 1 24 1  prin Pasul Oituz 
au trecut mongolii, partea nordică a localităţii Breţcu fiind atunci distrusă. După venirea 
secuilor în Ardeal român ii şi secui i  din Breţcu au alcătuit un corp de gardă permanent la 
intrarea în Pasul Oituz. 

În secolul al XV-lea localitatea Breţcu era condusă de cnej i i  români Ioan şi Radu 
fiul lui Tacu ajutaţi poate de către secuii fruntaşi în judecarea conflictelor şi neînţelegerilor 
ivite între locuitorii aşezării .  La rugămintea cneji lor Ioan Chinezul numit şi Ungurul şi a lui 
Radu fiul lui Tacu din Breţcu, regele Sigismund al Ungariei, aflat la B raşov, acordă, în 27 
decembrie 1 426, dreptul comunei Breţcu de a avea magistrat şi de a fi ridicată l a  rangul de 
oraş. Regele mai dispunea ca de aici înainte românii  din comună să fie supuşi numai juris
dicţiei cneazului lor şi să păzească şi pe viitor frontiera Transilvaniai dinspre Moldova, pre
cum au păzit-o şi până atunci. 

Principala ocupaţie a locuitorilor comunei a constituit-o creşterea animalelor, Breţcu 
afinnându-se ca un puternic centru al păstoritului transhumant. Vestiţii bârsani breţcan i 
păşunau cu turmele lor în ţinuturile Moldovei, Ţllrii Româneşti, în Balta Bd\ilei şi Dobrogei 
dar şi în Basarabia, Crimea şi Caucaz. O parte dintre ei s-au �l .. oilit peste munţi, întemeind 
noi aşezări (Breţcani) lângă Rârnn icul Sărat, în secolul al XVIII-lea, Poiana Sârată în 
1 823,s.a. 

Punct final transilvan şi loc de vamă a drumului Oituzului, principală cale de legii
tură a negustorilor braşoveni cu Moldova, oraşul Breţcu cu cel vecin, Tg. Secuiesc, au avut www.cimec.ro / www.mncr.ro
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un rol însemnat la dezvoltarea comerţului dintre Transilvania, Moldova şi Muntenia. Luptând 
pentru menţinerea unor privilegii în asigurarea cărăuşiei mărfurilor, breţcanii erau organizaţi 
într-o breslă a căruţaşilor. Păduritul a fost practicat din vechime de o parte a locuitorilor zonei 
la fel ca şi ocupaţii le legate de prelucrarea lemnului, a lâni i  şi a laptelui de oaie. 

Numele localităţii Breţcu este asociat cu principalele evenimente istorice ce au mar
cat relaţiile dintre Transi lvania şi Moldova. Din Breţcu s-a ridicat revoluţionarul paşoptist 
Gabor Aron dar şi protopopul Petru Pop "luptător pentru supraviţuirea românilor din fostul 
judeţ Treiscaune" . 

În timpul primului război mondial aproape jumătate din comună a fost distrusă, 
localitatea având de suferit şi în timpul celui de-al doilea război mondial. 

Desele emigrări în România împreună cu depopulările cauzate de luptele mari 
desfăşurate în preajma comunei în timpul celor două războaie mondiale şi expuWrii în masă 
ce au unnat Diktatului de la Viena au dus la scăderea ponderi i ropulaţiei r0:-.1âneşti în totalul 
populaţiei localităţii de la 39�1o în 1 850 la 25% în 1 992. 

Cu toate vitregiile vremurilor românii din Breţcu <.J rămas fideli credinţei ortodoxe 
şi bisericii  strămoşeşti. Pe baza documer telor ce au rezistat numeroaselor încercări şi a 
tradiţiei locale, sunt menţionate locaşuri' e de cult ortodox cu mult înainte de secolul al 
XV -lea. Prima biserică ortodoxă, aflată in vechea vatră a satului, şi care a ars odată cu între
gul sat, ar fi avut hramul Sf. Nicolae şi după tradiţie avea în antimis moaşte ale Sf. Bric:nius, 
un mucenic al Sf. Nicolae, de la care ar deriva şi numele de Breţcu. A doua biserică a avut 
hramul "Buna Vestire" şi a fost distrusă în timpul unei năvăliri dinspre Moldova prin >asul 
Oituz. Noua biserică de lemn a fost construită pe deal, pc un loc mai ferit din faţa năvilito
rilor. Această biserică cu hramul "Adonnirea Maicii Domnului" menţionată în documente în 
1 464 a fost distrusă sau grav avariati!\ în timpul "uniaţiei". Conscripţia din 1 760- 1 762, 

menţionează existenţa la Breţcu a unui lăcaş de cult ortodox. 
După aşa numitul "edict de toleranţă" emis de împăratul Iosif al II-lea in 1 78 1 ,  

românii ortodocsi din Breţcu şi-au unit eforturile ş i  la 20 octombrie 1 783 au pus temelia bi
sericii din piatră şi cărămidă, care există şi astăzi . Biserica este zidită în sti l modovenesc ş i  
pictată în interior c u  scene biblice în stil bizantin. 

Timp de peste un secol (până la Unirea cea Mare) localitatea Breţcu a fost cu mici 
intreruperi sediul protopopiatului ortodox al Treiscaunelor. având un rol important în păs
trarea şi afirmarea identităţi i  naţionale,culturale şi religioase a românilor din această parte de ţară. 

Din Breţcu sunt originari protopopii Spiridon Dimian ( 1 827- 1 902), Dimitrie 
Coltofeanu ( 1 859- 1 903), Constantin Dimian ( 1 854-1 920), învăţătorii din familii le Teacă, 
Puşcăriu, Tărlungeanu, profesorul universitar şi publicistul Aurel Gociman Oituz, iar din 
Poiana Sărată, local itate vecină ce a aparţinut până în 1 940 de judeţul Treiscaune, omul 
politic şi publicistul Ghiţă Pop. 

La formarea acestor personalităţi cât şi a unor întregi generaţii de tineri şi-au adus 
contribuţia şcoala confesională ortodoxă, una dintre cele mai vechi unităţi şcolare din zonă. 
Edificiul şcol i i ,  clădit în 1 858 din lemn şi acoperit cu şindrilă după ce a devenit neîncăpător, 
a fost înlocuit cu un nou local în anul 1 898.  Construcţia s-a realizat pe baza unei colecte în 
localitltţi le din jur cu contribuţia şi a fraţilor de peste munţi . 

. Breţcani i ,  trăind într-o zonă de interfere.lţă a ru;ctorului moldovean, muntean ş i  
ardelean, graţie ş i  ocupaţi ilor practicate de ei - păstoritul ,  negoţul şi cărăuşia - au creat 
numeroase doine de ciobănie, de haiducie, de călătorie, precum şi frumoase cântece de 

dragoste, dor şi jale. De remarcat intrarea frumoasei capodopere populare, Mioriţa, In reper
toriul folcloric maghiar (ciangăiesc şi secuiesc ), variantele în limba maghiară fiind culese din 
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localităţile Poiana Sărată şi Lemnia, învecinate Breţcului. 
Obiceiurile păstrate încă, transmise din generaţie în generaţie, sunt legate de ocu

paţiile şi evenimentele principale din viaţa locuitorilor. Recent a fost reînnodată obişnuinţa 
de a sărbători Sântil ia, veche tradiţie a ciobanilor localnici. 

Întreaga istorie a local ităţii Breţcu dovedeşte vechimea şi  continuitatea românilor pe 
aceste meleaguri, statornicia lor în credinţa strămoşească, numită în popor atât de frumos 
"lege românească", legăturile neîntrerupte cu fraţi i din Moldova, Tara Românească cât şi  
convieţuirea cu cetăţenii maghiari şi secui. 
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BRETCU- HEARTH OF HISTOTY ANO ANCIENT BELIEF 
(Summary) 

An Ancicnt Romanian scttlement, Breţcu village lies at the feet of Nemira and Breţcu moun

tains, just in front of thc important transcarpathian passing called Oituz. 
About the age ofthe locality we are told by the traces left by The Roman Camp - Angustia -

as well as the documents which mention the Romanian princes, Ioan and Radu in the xvth ccntury and 
those refcrring to the Orthodox Church and the confessional school. 

Dur ing history, Breţcu bccame a strong centre of the grazing and as a trading spot, having an 
important commercial role at th.: crossroads among Transylvania, Moldavia and Wallachia. 

The entire history of the vil lage proves the ancient origin and continuity of the Romanians in 
this country, their faithfulness towards the ancestors belief, called so beautifully by the people "the 
Romanian law" and the continuous relationships with their brothers from Moldavia and Wallachia, as 
well as their cohabitation with the Magyars and thc Szecklcrs. 
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CARP A ŢII DE CURBURĂ- FUNCTIE ECONOMICĂ ŞI 
AX ETNOISTORIC ŞI ETNOCULTURAL 

Doina David 

Faptul că s-au descoperit documente scrise încă din secolul al XIII-lea, prin care se 
dezvăluie un neîntrerupt schimb de produse în tot cursul evului mediu între zonele etno
grafice, "ţările", voievodatele şi principatele transcarpatice, constituie o dovadă neîndoielnidi 
al caracterului necesar al acestor legături multiple între cele două versante, deopotrivă pentru 
toate zonele şi pentru cele trei ţă.ri româneşti. 

Prin amploarea şi forţa lor, aceste legături pot fi cuprinst> printre facLoni r:are au 
legat permanent în decursul veacurilor pe românii aflaţi de o parte 1i de alta a CaiŢ'':'.ţiior, deşi 
s-au dezvoltat în condiţii istorice deosebite. Între Tara Româneas.;â, Moldova şi Transilvania, 
circulaţia oamenilor a fost în evul mediu aproapE nestingherită, odată cu ei neîndoielnic şi cir
culatia elementelor de culturâ şi ru1ă populară. Una dintre consecinţele nemij locite ale tutu
ror acestor împrejurări va fi şi o continuă schimbare demograticâ, în desfăşurarea căreia odată 
cu purtători i  şi creatorii  obiectelor de artă populară, s-au vehiculat şi produsele artei populare 
însăşi,  în primul rând piese de port, textile, de uz casnic. 

Astfel circulaţia populaţiei de o parte şi de alta a Carpaţilor poate fi considerată ca 
străveche, fiind chiar naturală dacă ne gândim la funcţia economică a acestui lanţ muntos, la 
atracţia pe care a exercitat-o din considerente de ordin economic. Versantul sudic era folosit 
pentru păstorit, atât pentru pastoritul pendulator practicat pe ambele versante, cât şi pentru cel 
transhumant. 

De aici putem conchide faptul că, încercările de corelare a elementelor de cultură 
populară în timp şi spaţiu cu anumite fenomene sociale care au avut răsunet istoric, relaţiile 
economice intcrstatale, migraţiile demografice, au lăsat u.rme documentare care dovedesc 
influen�ele reciproce de pe ambele versante ale Carpaţilor. 

Trăinicia şi amploru·ea fenomenului comunicaţional a fost susţinut şi de natura sec
torului ocupaţiilor tradiţionale, desf'aşurate pe fondul oferit de agriculturi\ ca ocupaţie de 
bazâ, completată într-un mod fericit cu păstoritul,  celelalte ocupaţii dobândind un statut com
plementar. Treptat vom asista în zona Carpaţilor de curbură la diversificarea activităţilor pro
ductive, punând în valoare mediul natural .  

Apariţia, vechimea şi larga răspândire a păstoritului va avea o importanţă etnologică 
şi etnosociologică cu totul deosebită. Arcul carpatic va favoriza o strânsă împletire Intre ocu
paţi ile sedentare şi tradiţionale: agicultură, pădurit, lemnărit, albinărit. Din aceste circum
stanţe reuşim definirea statutului  p!\storitului cât 5i a rolului său în continu itatea şi statri lirca 
unor forme tradiţionale specifice de circulaţie şi cultură populară. 

Considerând contextul morfologic şi structural sau modelul etnocultural, obştea 
rurală românească tradiţională din arcul carpatic, se va constitui ca un cadru propice pentru 
desfăşurarea tuturor categoriilor ocupaţionale tradi ţiona1�. i•1clusiv p:lstoritul. Larga arie în 
care se des�oară mişcarea turmelor, caracterul ocupaţional complex al activitl!.ţilor eco
nomice întreprinse de o parte şi de alta a arcului carpatic, vor consolida statutul vieţii sociale, 
economice şi culturale al comunităţilor româneşti din arcul carpatic. 

În această zonă a Carpaţilor, păstoritul va pune în evidt.mţă şi legăturile sale strânse 
cu agricultura, cu păduritul, meşteşugurile, cărăuşitul şi chiar comerţ.ul .  Acest fenomen de 
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interferenţă şi intercondiţionarc va avea nu doar o deosebită imponanţă economică, dar va 
pune în evidenţă şi faptul că desfăşurarea sa a fost posibilă numai în condiţiile unor aşezări 
omeneşti stabile legate durabil de zona făneţelor de sub pădure, de pădure şi de munte ca şi 
zona păşunilor din vecin!ttatea satului. Desfltşurarea acestor procese interocupaţionale în 
acest spaţiu a determinat transformarea aşezărilor sezoniere şi temporare, înjghebate în 
zonele de făneţe, în noi aşezări cu caracter permanent. 

În acest context poate fi surprins şi un alt aspect, cel referitor la faptul că pe lângă 
rolul evident important al relaţiilor de ordin pastoral, comercial şi demografic, s-a evidenţiat 
şi rolul specific ce a revenit schimburilor de produse meşteşugăreşti. Putem acredita ipoteza 
după care păstorii din această regiune a curburii au format o categorie foarte dinamică iar prin 
însăşi natura ocupaţiilor lor s-au constituit ca un liant al culturii populare, spre deosebire de 
celelalte ocupaţii tradiţionale mai statice, deci mai puţin implicate în procesul de schimburi 
pe o arie mai largă. 

Tot ceea ce s-a realizat în comunităţi le autarhice din �urbură treptat va li valorificat 
la târguri; acestea constituindu-se ca un mijloc de valo . ificare a ceea ce s-a creat în 
gospodărie, dar şi ca o modalitate specifică ie participare Ia o vie circulaţie economică şi cul
turală, contribuind efectiv la asigurarea co,;ziun ii  etnice, culturale şi economice. 

Ca dovadă a existenţei unor comunităţi agro-pastorale puternice în zona centrală, 
târgurile se vor constitui ca un obicei local complex, asigurând valorificarea produ>elor 
economiei tradiţionale în forme îndătinate chiar dacă mai târziu vor căpăta o formă insti
tuţionalizată, demonstrând încă o dată existenţa şi circulaţia populaţiei comuni ti ţilor 
româneşti din arcul carpatic şi chiar dincolo. 

Faţă de considerarea unilaterală a interferenţelor etnoculturale din zonele carpatice 
limitrofe, explicate aproape doar prin rolul păstoritului transhumant, în păstrarea şi dez
voltarea unităţii lingvistice, etnol ingvistice şi folclorice din cuprinsul Curburii Carpatice s-au 
pus în lumină şi alţi factori care au contribuit la adâncirea acestei unităţi. Pe lângă plistoritul 
transhumant şi pendulator, în domeniul relaţiilor dintre zonele carpatice limitrofe, ca şi intre 
acestea şi cele situate mai departe de lanţul muntos, au acţionat şi alte îndeletniciri: comerţul 
cu produse meşteşugăreşti, cărăuşitul comercial la trecătorile montane. 

Importantă este constatarea acestor variate deprinderi meşteşugăreşti,  mai cu seamă 
în cuprinsul aşezărilor submontane şi montane din întraga zonă nord-estică şi nord-vestică, 
cunoscute printr-o economie pastorală mai intensă şi printr-o agricultură montană bine 
reprezentată. Aceasta eviden�iază faptul că românii locuitori ai zonelor intracarpatice au avut 
un rol important nu. numai în dezvoltarea civilizaţiei şi culturii pastorale, dar deopotrivă şi în 
sectorul meşteşugurilor pentru prelucrarea resurselor forestiere, a industriei casnice, a ţesă
turilor groase pentru piaţă. În acest context, în raza Curburii Carpatice au fiinţat un număr 
imporţ.ant de vetre etno-culturale de origine prestatală, caracterizate prin stabilitate şi conti
nuitate etnoistorică. 

Astfel vechile târguri, nedei montane, au fost cele care au înlesnit continuitatea şi  
dezvoltarea schimburilor cu profunde implicaţii etnoculturale ş i  etnol ingvistice nu numai în 
raza teritorii lor care alcătuiesc curbura sud-vestică, curbura centrală şi cea nordică, dar şi în 
raza întregului arc carpatic românesc. 

Circulaţia pe o parte şi alta a acestui ax etnoistoric şi etnocultural este străveche, 
explicată prin funcţia economică complexă a întregu lui ax muntos, atracţie pe care o exercită 
pentru păstor, păstoritul pendulator îndeosebi sub forma pendulării duble caracterizat prin 
tomnat, iernat, primăvărat în zonele de fâneţe de sub pădure, de pădure şi de munte, practi
cate pe ambele versante, sau transhumaţia pastorală de pe un versant pe altul .  
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Acestea pun în evidenţă nu doar schimbul între zonele de pe ambele versante ale 
Carpaţilor dar şi faptul că însăşi mediul geografic, caracteristicile lanţului muntos, au fost 
corespunzătoare desfăşurării acestor contacte. 

Dimitrie Gusti a definit deosebit de plastic această funcţie: "Românii sunt un popor 
carpatic, iar Carpaţii reprezintă o lume românească". 

În acest context privit ca un fenomen geografic, antropogeografic, economic, social 
şi etnocultural se poate desprinde funcţia naturală de bază a arcului carpatic situat ca o 
coloană vertebrală, propice pentru de�oltarea legăturilor neîntrerupte istoriceşte. 

Desfacerea produselor economiei rurale, indiferent că era vorba de produse agropas
torale, casnice sau gospodăreşti presupune deplasarea în afara satu lui, în zone şi centre în care 
produsele sale aveau căutare. În felul acesta s-a născut necesitatea unor deplasări periodice 
sau ocazionale care de obicei se făceau de-a lungul unor drumuri tradiţionale, problemă 
deosebit de importantă în ceea ce priveşte nu numai economia traditională ci şi  ::;:..,.::z.a unor 
anumite tradiţii sociale şi de muncă. Natura economică a Carpaţilr : de Curbură a tac ..It posi
bil dezvoltarea păstoritului, ducând la apariţia unei categorii dina nice - păstorii, cei care din
colo de o importantă activitate economică au flst purtători i dintr-o regiune în alta a influ
enţelor folclorice, un liant al culturii populare r Jmâneşti. 
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THE CURVE CARPATHIANS- ECONOMIC FUNCTION AND ETHNOHISTORlC 
ANO ETHNO-CULTURAL AXIS 

(Summary) 

The fact that written documcnts have been discovcred since the xmth century, by which a 
continuous exchangc of products is revcaling ali through the Middle Ages, among the ethnographic 
area, "the countries", voivodeships and the Cinscarpathic and the principalities, represent an undoubt
ful testimony of the neccssary character ofthis multilateral relationships between the two sides, both for 
ali the areas and for thc three Romanian principalities. 

By their amplitude and force, these relationships may be contained among the factors, which 
ha ve permanently connected along thc centuries The Romanians living on both si des ofthe Carpathians, 
even if thcy went living under differcnt historical circumstances. 

The peoples circulation among Wallachia, Moldavia and Transylvania was almost free during 
The Middle Ages, and undoubtly together with them, the circulation of ali the cultural and folk art fac-
tores. 

One of the direct consequence of these circumstances will  also be a continuous demagraphic 
change, in which therc are displayed, togethcr with bearers anJ tu" _:·�".tors of thc folk art objccls, the 
products of the art itself sprcad, first of ali, household objects, textiles and national costumes. 
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STAŢIUNEA VALCELE ŞI PERSONALITĂŢILE ROMÂNEŞTI 
DE SEAMĂ CARE AU POPOSIT AICI ÎN SECOLUL XIX-XX 

Nicolae Motdovan 

Staţiunea balneo-climaterică Vâlcele este aşezată în depresiunea estică a Munţilor 
Baraolt. 

În anul 1 86 1  revista pariziană "L'Il lustration" prezenta o gravură in lemn, realizată 
de francezul Chaillou, cuprinzând o vedere panoramică a "celei mai renumite staţiuni balneo
climaterice ce se află în Transilvania ce are un trecut de peste un secol". Este vorb:> �� staţi
unea Vâlcele. 

Analizele chimice asupra apelor minerale ale Vâlcelelf' lăcute în 1 76 1  s ituau ca
l ităţile lor curative la nivelul celor mai renumite staţiuni ale vremii :  Pyrmaount, Kissingen, 
Franzbad. 

Renumele elegantei staţiuni, cât şi aşezarea geografică în apropiere de Ţara 
Românescă şi Moldova, au atras numeroşi pacienţi . Călătoria de la Bucureşti la Vâlcele se 
făcea cu atelaje hipo în cupeu secondat de chervan în care era încărcat bagajul şi personalul 
de serviciu. 

După 1 882, când s-a lăcut joncţiunea căii ferate de la Predeal, deplasarea a devenit 
mai comodă, sporind atluenţa de pacienţi. O astfel de călătorie, de la Bucureşti la Vâlcele, 
din anul 1 853 a fost consemnată de generalul  Ştefan Stoica. 

Interesantă este şi descrierea unei c!\lâtorii spre Vâlcele a lui Gh.  Bariţiu în jurul 
anului 1 836.  Era împreuni\ cu Timotei Cipariu în iulie 1 863.  "Ne pregăteam să tocmim la 
Tămoiu o căruţă la Arpătac unde români cu bani se găseau la borviz" nota el. "Acolo se afla 
şi Rudolf Orghidan cu care, şi cu Jipa şi Iuga cel bătrân multe am grăit" (Biblioteca 
Academiei Cluj-Napoca). Subiectele abordate au fost destule. S-a vorbit despre şcoala nou 
înfi inţată la Braşov ( 1 834) unde Bariţiu fusese chemat să predea, despre iniţiativa de a înfi
inţa o foaie de literatură "poporală în limba noastră, căci la o publicaţiune de cuprins politic 
nu cutează nimeni, nici un român" (Gh .  Bariţiu "Foi comemorative", pag.9, Sibiu, 1 892). 

Din aceste discuţii s-a născut "Foaia Duminecii", apărută la 2 ianuarie 1 837, fi ind 
prima publicaţie în limba română din Transilvania. Scopul acesteia: "Spre înmulţirea 
cunoştiinţelor celor de obşte folosi toare". 

Interesantă este şi scrisoarea lui Bariţiu clttre Iacob Mureşanu din 1 8  iulie 1 840, 
referitoare tot la "ieşire" la Vâlcele: "Frate şi prietene, Noi/ G. Bariţiu şi Andrei Mureşanu/ 
hotllrâsem mai înainte ca după examen/ cei doi fiind profesori la Braşov/ sl:\ ieşim la aer slo
bod până Ia Arpătac . . .  Zău, nu mergem noi de flori de măr la Arpătac; Beizadeaua Ghica este 
acolo - mă înţelegi. Al D-tale sincer prieten G. Bariţiu". 

Este evident substratul întâlnirii dintre fruntaşii politici braşoveni cu Beizadeaua 
Ghica, venit de peste munţi la Vâlcele. Asemenea întâlniri au fost numeroase. 

O susţinută activitate a des� urat ASTRA, carf, 1·" ::� ;ntermediul tinerilor elevi din 
Braşov au răspândit ziare, broşuri, calendare, cărţi de cultură populară şi bibliotecă pentru 
biserică. 

Activitatea ASTREI a avut o mare înrâurire în rândul populaţiei locale, contribuind 

la dezvoltarea conştiinţei de neam, a propăşirii lor culturale. 
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Eleganta sală de spectacole era folosită în timpul iernii pentru petreceri, serbări, 
prezentarea de spectacole. Astfel  în anul 1 9 12, de Crăciun, a fost prezentată cu mare succes 
piesa "Baba Angheluşa", de către un grup de localnici. Acuzaţi fiind că spectacolul a avut un 
pronunţa� caracter naţionalist, echipa a avut d� suferit din partea autorităţilor vremii .  

In doua jumătate a secolului trecut folcloristul J .C.Bibicescu a cules şi publicat, în 
volumul "Poezii populare din Ardeal", adevărate comori de folclc;f din Vâlcele, ceea ce 
dovedeşte o veche tradiţie folclorică păstrat� -.�in generaţie în generaţie. 

Şi în perioada secolului nostru, Ia Vâlcele s-a perpetuat o remarcabilă activitate pe 
tărâm cultural-artistic datorată şi contactului cu populaţia care s-a perindat an de an pe aces
te meleaguri. 

Bălcescu a venit în Transilvania pentru prima dată în 1 844, însoţit de Luxiţa 
Florescu. Venind la Braşov, i-a înmânat lui George Bariţiu o scrisoare de recoJTI:�;dare de la 
Nicolae Bălăşescu, profesor ardelean stabilit la Bucureşti. Acee:a îl recomanda ar.tfel: "Frate, 
aici vine un amic al nostru, Domnul Nicolae Bălcescu. Tânăr �dravăn, care n-?_;e altul aseme
nea intre românii de aici; este un geniu. Îl vei cunoaşte maJ bine conversând cu el. De la el 
poţi auzi multe . . .  politice ş i  diplomatice. Ef te un istoric mare, cu cunoştiinţă lată". Scrisoarea 
este datată 1 5  iunie 1 844. Bălcescu a stat .a Vâlcele până la 4116 august 1 844. Este cel mai 
îndelungat popas al revoluţionarului şi cărturarului Bălcescu într-o localitate din 
Transilvania. 

A locuit probabil într-una din vilele staţiunii - dar ce mare păcat că nimeni nu a n ar
cat acel loc unde s-ar cuveni să se afle o placă comemorativă - aşa cum există în Ita: ia la 
Palermo. În timpul şederii sale la Vâlcele este posibil ca să fi vizitat şi alte locuri din îrr:pre
jurimi. 

A.D.Xenopol în călătoria sa din anul 1 909 în Transilvania, trecând prin Vâlcele, 
s-a urcat pe dealul semeţ ce stăjuieşte staţiunea. Impn:siile le va consemna mai apoi în notele 
sale de călătorie.Istoricul scrie ca pe un lucru ipotetic, dar plauzibil, că din priveliştea care 
"se oferă privirilor omului de pe această înălţime·' s-a inspirat Bălcescu atunci cînd a scris 
admi rabilul tablou al Ardealului din cunoscuta operă Istoria românilor supt Mihai Vodă Viteazul. 

Constantin Daicoviciu în ale sale "Foi comemorative" (Sibiu 1 892,pag 1 5) 
aminteşte că în vara anului 1 844 George Bariţiu se întâlneşte în frumoasa staţiune Vâlcele cu 
1. Heliade Rădulescu dar şi cu Dimitrie Bol inlineanu, Gr. Alexandrescu, Cezar Boliac şi 
alţii.De atunci Heliade va reveni deseori la Vâlcele cu familia sa. Soţia sa, Maria, aflată la 
Vâlcele atunci când trupele Rusiei imperiale se pregăteau să înăbuşe revoluţia, scria Ia Braşov 
lui Bariţiu că "Transilvania să sprijine revoluţia din Tara Româneascil prin trimiterea de for
maţiuni de luptă".La 1 6  iulie un grup de negustori braşoveni în frunte cu capelmaistrul 
Federic Aloisi vine în faţa casei în care locuia soţia lui Heliade la Vâlcele. S-au cântat arii 
naţionale şi s-a strigat "Să trăiască Constituţia fraţilor români !  Să trăiască fondatorul ei"! 

Mitropolitul Neofit a poposit la Vâlcele între ani 1 83 8-4 1 .  
El venea însoţit de medicul său curant şi cu secretarul său, Iordache Zosima. Locuia 

în vila lui Maurer. Tot acolo a locuit şi prinţul Miloş Obrenovici. (conform însemnărilor lui 
Kovacs Istvan din 1 842). 

Mitropol itul Neofit a întocmit o :::risoare în ! :..-.h� română înmânată proprietarului său 
(Maurer), pentru a-şi exprima reconoştinţa catre autorităţi le locale care asigurau administrarea şi 
ordinea publică şi pentru beneficul tratament asupra sănătăţi i  sale. 

În timpul şederii la Vâlcele mitropolitul s-a bucurat de multă cinstire. 
La V fiicele au mai �os it personal i tăţi româneşti ca Anton Pann ( 1 79·l· i ��4) şi Andrei 

Şaguna ( 1 809- 1 871 ). 
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Principele Miloş Obrenovici al Serbiei a urmat n·atament la Vâlcele intre anii 1 839-
1 842. Drept mulţumire şi recunoştinţă a fmanţat construcţia unei cochete biserici din 
cărămidă pentru că vechea construcţie din lemn devenise neîncăp!\toare. 

Această biserică poartă hramul Sf. Mucenic Teodor Stratilat. 
La loc de cinste, în biserică, se află portretul ctitorului, executat de că :e Henric 

Trenk, un renumit pictor elveţian, care împreună cu Nicolae Grigorescu au imortal izat scene 
din Războiul de independenţă de la 1 877- 1 878. Biserica este declarată monument istoric. 

Deosebit de interesantă este ctitoria de la Vâlcele a unui boier român, pe nume Ion 
B itzcovan "pitar la domnie". El a captat şi modernizat un izvor cu ape minerale, consemnând 
acest fapt pa o p lacă de marmură cu inscripţia: "LA ACEST IZVOR DUPĂ ORICÂ ŢI TREC 
SĂ SE ADAPE DE OPRIRE SAU PLATĂ, FIIND DE DUMNEZEU DATĂ ŞI DE M INE 
ION PITARUL DIN B fTZKOVAN, DE ORAŞ BUCUREŞTEAN, CU TRUDĂ ŞI 
OSTENEALĂ FĂCUTĂ ŞI CHELTUIALĂ. AN 1 834". Din păcate placa astli"< au mai 
există. 

Domnitorul Carol al României a urmat o cură balneară .a Vâlcele mai înainte de a 
consn·ui palatul Peleş de la Sinaia. Pentru cins!irea sa administraţia staţiunii a dat numele 
"Carol" unei băi calde. Deocamdată nu se cu ne aşte anul în care domnitorul a fost oaspetele 
acestei staţiuni.  

Arhiducele Iosif de Habsburg a inaugurat în vara anului 1 883 izvorul de apă mine
rală ce-i poartă numele şi  în prezent. 

Principele Ferdinand de Hohcnzolern al României a efectuat un sejur la Vâlcele în 
vara anului 1 9 1 2. Cu această ocazie a luat cunoştinţă de existenţa Muzeului din Sf. Gheorghe, 
pe care apoi 1-a protejat în 1 9 1 6  cu o pază militară.A trimis pe consilierul său cultural 
Alexandru Tzigara Samurcaş să organizeze protecţia instituţiei . 

Samurcaş, al cărui nume se leagă de organizarea Muzeului Satului din Bucureşti, în 
Memoriile sale (voi .  I 1 872- 1 9 1  O) descrie un sejur la Vâlcele, preferate în locul unei excur
si i  Ia Versailles, consemnând că nu a regretat acest schimb. 

Şi  regii Carol al II-lea şi Mihai I au trecut prin staţiune fără însă a poposi timp mai 
îndelungat. 

Au mai poposit la Vâlcele prinţul Ghica, în 1 84 1 , fost domn al Ţării Româneşti, 
prinţul Sturza (tot în 1 84 1 ), prinţul George Cantacuzino, descendent al unei vechi familii de 
boieri de origine greacă, din care a provenit Constantin Cantacuzino Stolnicul, prinţul George 
Bibescu (în 1 843), domn al Ţării Româneşti între 1 842- 1 848 (cu această ocazie 1-a invitat la 
curtea lui pe Carol Pop de Szathmary- pictor şi fotograf); mitropolitul Şu1uţiu (în 1 866 când 
a convocat acolo pentru convorbiri şi pe Bariţiu şi pe Mureşianu), Titu Maiorescu în 1 857, 
(unchiul său Popazu, invita în mod obişnuit oaspeţi din Muntenia; aici se aflau şi famil i i le 
Lecca; Maiorescu are ocazia să cunoască pe frumoasa fată a pictorului - Cleoparta Poenaru
muza inspiratoare a poeziei eminesciene "Pe lângă plopii fără soţ"), Mişu Pop (pictor, par
ticipant la revoluţia din 1 848, cel care a pictat şi multe biserici ortodoxe din Secuime). 

Au mai fost la.Vâlcele, pentru tratament, şi generalul Emanuel F lorescu (fost ministru de 
război în timpul Războiului pentru independentă, fost prim ministru) şi general i i  Socec, Strătilescu 
şi Teodorescu (acesta fiu al satului, participant la campania din 1 9 1 9  din Ungaria). 

Nicolae Iorga a poposit la Vâlcele doar câteva ore 111 • .�ra anului 1934. La fel a vi
zitat staţiunea A lcxandruVaida Voievod. 

Dorin Pavel, considerat cel mai de seamă hidrolog (autorul proiectului barajului de la 
Porţi le de Fier, a hidrocentralei de la Bicaz) venea vara la Vâlcele în 1 930-1 940 unde şi-a ame
najat o casă de odihnă. 
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Mitropolitul Nicolae Colan înfruntând autorităţile timpul ui , a venit la Vâlcele în 
1 942, oficiind o slujbă pentru îmbărbătarea sătenilor aflaţi la marginea vremelnicei frontiere. 

Astăzi din înfloritoarea staţiune a mai rămas doar paragina, începută în anul 1 940 şi 
continuată ca urmare a trecerii frontului în 1 944 peste localitate. 

S-a fondat apoi aici o colonie de copii şi mai târziu Colonia greacă. 
Trecutul Vâlcelei încărcat de prezenţa unor nume glorioase ale istoriei românilor, 

îndeamnă azi la rezolvarea atitudinii noastre faţă de o localitate lăsată acum în faţa valurilor 
de dezinteres şi lipsă de investiţie morală şi materială. 
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VÂLCELE RESORT ANO ROMANIAN OUSTTANDING PERSONALITIES WHO 

HAVE MADE A HALT HERE IN THE XIxth_xxth CENTURIE 
(Summary) 

Vâlcele resort, lying in the Eastern depression of Baraolt Mountains has been !rom the mid

dle of the xvmth ccntury up to the breaking out of second world war of the most familiar resorts from 
Transylvania. 

By its geographic position, as well as by its rich balneological rcsources, the resort attracted 
many tourists, among who many outstanding personalities, out of whom we mention:Gcorge Bari�iu, . 
Timotei Cipariu, Iacob Mureşan, Nicolae Bălcescu, Andrei Şaguna, AD. Xenopol, I .G.  Bibicescu, 
Cezar Boliac, Dimitrie Rolintinenu, Anton Pann, Titu Maiorescu, Nicolae I orga, King Ferdinand, Carol 

the nnd,and Mihai the Firest, Prince Sturza, Cantacuzino, Bibcscu and many others. 
Hs past, fi llend with the presence of some glorious names o f the Romanian history urges to a 

present recvaluation of our attitude towards a locality left at the mercy of the wafes of disinterest. 
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UN SCRIITOR COV ĂSNEAN MAI PUŢIN CUNOSCUT 
ROMULUS CIOFLEC ( 1 882- 1 955) 

Luminita Graure-Cornea 

Născut în satul Araci, jud. Covasna în anul 1 882, la 25 ma11ie ( 1  aprilie după 
ultimele descoperiri, ale domnului Ioan Lăcătuşu, în Arhivele statului din Stăntu Gheorghe). 
Romulus C ioflec unnează şcoala primară în satul natal, apoi şcoala normală din Câmpulung 
Muscel, absolvită în 1 90 1 ,  fiind coleg cu Ion Mihalache, cel care avea să fie conducătorul 
Partidului Naţional-Ţărănesc, mare luptător pentru democraţie şi l ibertate. AspectP ..:in anii 
de şcoală nonnală, specifice acelei perioade de sfârşit de veac, le-a ,1rezentat în comec:ia ine
dită Moarte cu bucluc. După absolvirea acestei şcoli, puţin tim·., este învăţător m comuna 
Chiojdeanca (Prahova), cunoscând şi realilăţile ţărăneşti cin Muntenia. Se va înscrie apoi şi 
va termina Facultatea de Litere din Bucureşti . V� fi profesor de română şi gennană la Pomârla 
(Botoşani), la Chişinău (Liceul "Alecu Russo' ), Timişoara (Liceul "Loga") şi din 1 936 la 
Liceul "Gheorghe Lazăr'� din Bucureşti. S-a dedicat cu pasiune activităţii didactice, rămânând 
până Ia sfârşitul vieţii un profesor model, stimat şi apreciat de elevii şi colegii săi. · 

Dar scriitorul nostru a fost pasionat şi de pub licistică. Astfel în 1 9 1 1 ,  Vasile Goldiş 
îl cheamă la Arad pentru a fi prim redactor al ziarului Românul (unde V. Goldiş era director). 
Între anii 1 9 1 6- 1 920 se află la Chişinău, împreună cu alţi transilvăneni (ex. prietenul său 
Onisifor Ghibu, consăteanul său, mai tânăr, Nicolae Colan), în anturajul figurii  impunătoare 
a lui Pantelimon Hal ippa, ajungând la editarea (atunci, ca şi acum, era trecerea la alfabetul 
latin) cunoscutei gazete Cuvânt moldovenesc. Va colabora apoi la Semănătorul (unde şi debu
tase în 1 905 cu schiţa Un gând), Luceafărul, Viaţa Românească. 

Opera l iterară a lui Romulus Cioflec este alcătuită din nuvele şi schiţe, romane, vo
lume de călătorie, traduceri, publicistică, două piese de teatru nepublicate în..::ă. 

Volumul de debut Doamne ajută-ne! ( 1 907) cuprinde nuvele şi schiţe şi apare la 
recomandarea lui Nicolae Iorga şi a lui Ilarie Chendi, care-I cunoşteau pe scriitor de la 
Semănătorul. Referindu-se Ia acest volum, în monumentala sa Istorie a literaturii, George 
Căl inescu afinna că R. C ioflec se interesează de oameni ce luptă ''pentru pâine", de "suflete 
fără noroc" în mediul  rural. Volumul "Lacrimi călătoare" ( 1 920, editura "Viaţa 
Românească") apare, fată de volumul din 1 907, ca fiind rodul "unei evoluţii spectaculoase". 
Următorul volum de nuvele, Români din secuime ( 1 942, editura "Casa şcoalelor") este tipărit 
la cererea insistentă a directorului l iterar de atunci a editurii, Emanoil Bucuţa, care ţinea să 
aibă în bibl ioteca "Cartea satului" şi "icoane" din v iaţa satelor româneşti din secuime, după 
cum avusese de la Liviu Rebreanu, imagini din nordul românesc al Transilvaniei în voi. "Pe 
Someş". În 1 970 editura Minerva publică postum, folosind materialul aflat în posesia soţiei 
scriitorului, Ana Cioflec, volumul de nuvele şi schiţe Trei aldămaşe, constitui t  şi prefaţat de 
autor cu o "cronologie". de Aurora Pârvu. De menţionat că nuvelele Divorţ, deven ită Trei 
a/dămaşe a fost apreciată de Panait Istrati, într-o scriso�.�re u.; .. ' 932, drept "o mică capodo
peră" reprezentând "o mare revelaţie a epocii româneşti". 

Menţionăm în continuare romanele scrise de Romulus Cioflec . În 1 93 7 apare roma
nul Vârtejul la Editura "Adevărul", Bucureşti, roman "cu iureşul caracteristic vieţi i hoţilor de 
cai şi războiului" (Perpessicius). "Romanul este dens, destinul tragic al personajului 
acoperind, în regimul semnificaţiilor sale ( . . .  ) sfera mai largă a valorilor comunităţii rurale www.cimec.ro / www.mncr.ro
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tradiţionale constrânsă Ia a intra într-un alt timp". În anul următor acest roman este distins de 
Academia Română cu premiul "Ion Heliade Rădulescu", la propunerea lui Mihail Sadoveanu. 
Acest fapt constituie afirmarea defin itivă a lui Romulus Cioflec ca important prozator. 

Anul 1 943 constituie pentru Romulus Cioflec anul apariţiei celui de-al doilea roman, 
de data aceaste în două volume, Pe urmele destinului. O goană injur de sine însuşi, la Editura 
Remus Cioflec (vărul scriitorului). Apărut în condiţiile vitrege ale războiului, romanul nu a 

fost primit aşa cum merita de critica l iterară. Rezumând sensul romanului, Perpessicius nota: 
"Cruie de aventuri, în măsura în care însăşi v iaţa este o continuă şi inepuizabilă aventură, Pe 
urmele destinului este însă un roman de mai vaste perspective şi de mai instictive graţii artis
tice. Tribulaţiile unei famili i  ru·delene, în decursul reti.Jgiului (din 1 9 1 6  n.n.) şi adaptarea ei la 
canoanele unei vieţi în comun, dimpreună cu viaţa însăŞi a acestui mare grup migratoriu, şi 
totul urmărit cu ochi de romancier şi de sociolog, în mariile linii, ca şi în micii" Jetalii ,  iată 
ce este, în ciuda subtitlului mai mult sau mai puţin piradelliar, romanul uomnu�ui Romulus 
Cioflec". 

Romanul Boierul apare postum, în 1957 la E.S.P.L.A.,  întăţişând "o bogată galerie 
de tipuri, fie din lumea satelor, fie din acera a barourilor şi a târgoveţilor politicieni, şi felul 
cum subliniază ridicolul, infatuarea sau ve1alitatea justiţiei, umorul rafinat cu care-şi prezin
tă protagoniştii îl apropie de marele său dascăl în etică, Ioan Slavici". 

Cărţile de călătorie ocupă un loc deosebit în creaţia scriitorului. În primul rând lui 
Romulus Cioflec i-a plăcut mult să călătorească. Aşa se explică faptul că toate cărţile sal � de 
călătorie sunt parcă scrise cu sutletul, cu prospeţime şi naturaleţe, relizându-se perma 1ent 
legătura cu ţara. 

O asemenea carte scrisă cu sufletul, dru· care nu a putut fi nici măcar amintită în 
regimul de curând trecut este Pe urmele Basarabiei . . .  Note şi impresii din revoluţia rusească, 
apărută la Institutul de editură şi artă grafică "Cultura Românească", Bucureşti. Volumul nu 
este dat, însă anul apariţiei este 1927. Ca specie literară Pe urmele Basarabiei este o carte 
greu de încadrat. Debutează cu descrierea căHitoriei scriitorului, în toamna anului 1 9 16, spre 
Petersburg, plecând din Moldova, prin Iaşi şi Chişinău. Continuă cu prezentarea capitalelor 
ţărilor în perioada tulbure a inceputului rumlui 1 917 ,  a revoluţiei din martie 1 9 1 7. Autorul a 
fost ma.�tor direct al evenimentelor din februru·ie-martie 1 9 1 7  din Petersburg, "cetatea 
răzvrătită a negurilor". Urmează descrierea călătoriei cu trenul, prin stepa rusească, Ia 
sfărşitul lunii martie 1 9 1 7, la Chişinău. Din îndelungul drum "prin larga străinătate a ocea
nului rusesc", Romulus Cioflec păşeşte "pe p!tmântul Basarabiei revoluţionare", unde atmos
fera era încordată. Ajută la editarea cunoscutei gazete "Cuvânt moldovenesc", ce era condusă 
de Pa11telimon Halippa. Paginile ce evocă întâlnirile de suflet ale intelectualităţii româneşti 
de la Chişinău în jurul acestei reviste se pot defini ca adevărate pagini-document. Unul ar fi 
spre exemplu întâlnirea în ziua de F lorii a anului 1 9 17, la care a participat şi "părintele Alexe 
Mateevici, poetul cel mai preţuit şi iubit al basarabenilor", căruia R. Cioflec îi realizează un 
deosebit de sugestiv portret - se pare singurul portret al poetului realizat în timpul vieţii. 

După ce în anul 1927 călătoreşte cu trenul ,  prin nordul Italiei, în Spania (participă 
la cursurile de vară ale Centrului de Studii Istorice din Madrid, conduse de Menendez Pidal), 
Romulus C ioflec publică în anul 1 928 volumul Cv., �:.-··r.nd Spania. Impresii de călâtorie, 
Editura "Adevărul", B iblioteca "Dimineaţa", numerele 1 14- 1 15 .  "Lectură captivantă, de 
neomis în cadrul literaturii româneşti de călătorie, Cutreierând Spania, atestă vocaţia de călă
tor modem a lui Romulus Cioflec". În prefaţa la ediţia a doua, editorul N icolae Jula afinna 
că această crute "îmbogăţeşte l iteratura românească de călătorie exprimând un punct de 
vedere propriu, original şi l ipsit de complexe li1ţ!l de o tcm!l - Spania - ce a preocupat minţile 
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cele mai luminate ale lumii antice, medievale ş i  contemporane". 
În anul 1 928 scriitorul născut la Araci a efectuat o călătorie la Polul Nord pe nava 

"Monte Cerventes" a unei companii din Hamburg, iar în anul 1 930 îşi tipăreşte impresiile de 
călătorie în volumul Sub soarele polar. Impresii şi peripeţii din voiajul unor salvaţi de la 
naufragiu de pe spărgătorul Krasin, Editura Naţională, S. Ciornei. Despre acest volum criti
cul Perpessicius scria: "Interesantă prin evenimentul de mondială însemnătate la care a fost 
martor, călătoria domnului Romuls Ciotlec interesează mai ales prin tonul în care se 
desfăşoară. Nu este o călătorie fără de rezultate, şi aceea a domnului Romulus Cioflec, de sub 
soarele polar, aduce, oricând, informaţii suficiente ( . . .  ) şi mai ales o mărturie desăvârşită de 
ce înseamnă un voiaj înamorat de peregrinare şi deliciile ei " .  

Dacă la toate aceste volume adăugăm traducerea romanului Camarazii de Erich 
Maria Remarque şi comedia Moarte cu bucluc Uucată în premieră absolută în martie 1 ';95 la 
Sf. Gheorghe), vom avea o imagine de ansamblu asupre operei şi ar;dvităţii sci i itorului năs
cut în judeţul Covasna. Printre cărturari i  covăsneni Romulus C ior.ec ocupă un loc Jeosehit. 
El s-a ridicat dintr-o familie şi o localitate ce a dat ţătii mulţi cărturari . 

. 

ROMULUS CJOFLEC ( 1 882- 1 955) A WRITER LESS AND LESS FORGOTTEN 
(Summary) 

Born in Araci village, Covasna county in 1 882, Romulus Cioflec gratuated The Faculty of 
Leuers from Bucharest, dedicating himsclf intcnsely to the didactic activities, up to the end of his l ife. 
Fond of !iterature and writing, he has coopcrated to many publications of his time from ali over the 
country and from Chişinau (The Moldavian Word). 

Romu!us Cioflcc' s l iteral)' work is made up of short stories and sketchcs, nove!es and travel
ling books, translations, joumalism and unpublished plays. 

Through the republications of the !ast years, Romu!us Cioflec becomcs a writer, less and !ess 
forgotten, gaining by his work, a special place among the scholars of Covasna. 
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FACTORI DE CONSERVARE A IDENTITĂŢII ETNICE ROMÂNEŞTI 
ÎN JUDEŢELE COVASNA ŞI HARGHITA 

Maria Ciobanu Bilcanu 

Sfârşitul de secol şi milen iu pe care îl parcurgem a pus şi pune mai acut decât 
oricând probema etniilor şi a relaţiilor interetnice, nu atât din perspectiva teoretică ci, mai 
ales, practică, politică, ce vizează conservarea sau pierderea identităţii etnice, cu ample con
secinţe pe plan social, istoric şi geo-strategic. Grupurile etn ice, fie ele majoritare sau 
minoritare, îşi afinnă identitatea sau personalitatea distinctivă mai ales în conv;-:: ; ... irea în 

comunităţi mixte. Dar afirmarea identităţii etnice sau a specificulu' etnic se pare că r.u e un 
proces natural, firesc, interuman, dacă avem în vedere exodurilc t .nane ce se produc când un 
grup etnic "cucereşte" u n  teritoriu multietnic. Sârbii exilaţi cu bocceaua în spate din zilele 
noastre sau românii refugiaţi din Ardeal în timr ul Diktatului de la Viena, în perioada 1 940-
1 944 - să luăm numai două exemple la indr;mâna tuturor - reflectă că menţinerea sau 
pierderea identităţ i i  etnice este o chestiune de a fi sau a nu fi în istorie. 

Dar, ce este identitatea etnică, la care indivizii sau grupurile umane ţin cu preţul 
v ieţii? Care este deosebirea dintre identitatea etnică şi identitatea naţională? 

Identitatea etnică este rezultatul identificării etnice ca proces istoric ,  sistem deschis ce 
sugerează interacţiunea permanentă dintre individ şi grupul etnic, pe de o parte, şi dintre grupul  
etnic şi  comunitatea largă, pe de a ltă parte. Este un proces psihosocial în cadrul căru ia, prin con

tactul permenent cu grupuri le externe, ind iv idu l conservă trăsăturile esen�iale grupului său etnic şi 
se defineşte prin ele.ldentitatea individuală, ca şi cea de grup sau comunitară, este o sinteză sui
generis a imaginii  de sine şi a imagin i i  celui lalt despre acel "sine". Este o chestiune migăloasă şi 
complexă a istoriei grupului în general şi a istoriei de viaţă ind ivi duală, în special .  

Identificarea individului cu un grup etnic semnifică însuşirea, interiorizarea de va
lori, cutume, aşteptări sau norme sociale specifice acestui grup în propriul compmtamcnt şi 
în conştiinţa de sine; în procesul de identificare etnică individul se modelează după ofertele 
valorice, nonnative, ale grupului etnic în care se naşte şi se dezvoltă, îşi structurează reac
ţiile corespunzător cu interesele şi standardele acestuia. În acest caz, grupul  etnic devine grup 
de referinţă, grup la care se raportează pentru a-fi defini credinţele, atitudinile şi valorile in 
baza cărora gândeşte şi acţionează în societate. 

Prin identificarea etnică se formează şi conştiinţa apartenenţei la un grup etnic, sen
timentul identăţii etnice - fonne superioare de trăire a identităţii . Investigaţi ile concrete 
privind relaţiile interetnice au relevat ideea că sentimentul identităţii etnice ca grup distinct 
cu o tradiţie culturală comună, cu limbă şi tradiţie proprie, cu obiceiuri specifice, este cea mai 
puternică trăsătură a grupului etnic, care-i conferă tărie şi coeziune. 

Pornind de la prem isa potrivit căreia etnia sau etnicitatea are o forma de expresie 
culturală, grupu l etnic este, totodată, şi un grup cultural, după cum identitatea sa etnică 
implică şi o identitate culturală în sensul că definirea şi atJrcc tct c ... lui se realizează funcţie de 

valorile şi standardele la care adcră şi pe care îşi întemeiază comportamentul în societate. 
Identifatea culturală semnifică structura de valori şi de modele culturale ce disting o 

etnie de alta din comunitatea umană mixtă. Corelată cu identitatea etnică şi culturală este identi
tatea naţională. 
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Identitatea naţională are în centrul său naţiunea şi  sentimentul naţional constituite 
pe matricea de valori şi modele culturale fonnate de-a lungul istoriei. Teoreticienii problemei 
disting între identitatea naţională bazată pe principiul etnicităţii şi  identitatea naţională baza
tă pe principiul cetăţeniei, ultima vizând acele trăsâturi umane comune tuturor cetăţenilor 
dintr-un stat-naţiune. Prin identitatea naţională membrii unei societăţi se unesc spre realizarea 
unor scopuri comune de pace, înţelegere, realizarea unei bunăstări generale. Ea pune în prim 
plan interesul naţional, scara de valori care consolidează viaţa în comun şi buna prezentare a 
comunităţii naţionale între graniţe şi peste graniţe. 

Dacă, legat de identitatea naţională majoritarii trăiesc puternic sentimentul naţional, 
atunci minoritarii exprimă, cel puţin loialitate faţă de normele şi legile instituite în stat şi so
cietate. 

Conservarea identităţii individului înseamnă capacitatea eului de a rămâ11-:: el-însuşi
psihic, moral, intelectual, cultural - în faţa schimbărilor comp�exe din cc:;.itţta internă sau 
externă. Identitatea nu o concepem ca o imagine fixă, str .icâ, despre inclivid sau grup. 
Identitatea este ea însăşi un proces, un proces evolutiv. Dar, în întreagă această evoluţie a 
individului sau grupului, rămân nişte reperf fundamentale după care individul sau grupul pot 
fi recunoscuţi, apreciaţi sau caracterizaţi . în virtutea lor - a acestor repere- comportamentul 
individului sau grupului poate fi previzibil sau anticipat. 

Pierderea identităţii trece prin fenomenul de criză de identitate. În consec:nţă, 
pierderea identităţii etnice se manifestă - ca fază intermediară - prin cri7..a de identitate etr_ ică, 
în sensul că individul, de pildă, se declară român dar nu mai ştie limba română şi nu :nai 
cunoaşte decât rudele apropiate române. În rest, întreaga viaţă de familie, de comunitate, se 
desfhşoară in limba maghiară, sub semnul culturii maghiare. În şcoală învaţă limba maghiară. 
Religia este ultimul bastion al românităţii .  Chiar cei care nu mai ştiu să vorbească româneşte 
merg la biserică ortodoxă, ascultă slujba în !imba română şi respectă ritualurile strămoşeşti. 

Consecinţa crizei de identitate este alienarea, adică ruperea sau desprinderea de pro
pria identitate etnică ce nu este uşoară şi fără traume, uneori chinuri sau chiar suf�rinţe. 
Pierderea identităţii etnice poate duce la şocul cultural ca stare de neadecvare a comporta
mentului individual Ia schimbările de mediu. 

Problemele identităţi i etnice se fonnulează simplu prin trei întrebări : Cine sunt'J Cui 
aparţin sau de unde vin? şi Încotro merg? Răspunsurile la aceste întrebări descifrează per
sonalitatea etnică a oricărui individ sau grup etnic. 

Identificarea etnică este un proces individual complex care suferă modificări, influ
enţe, într-o societate extrem de dinamică. sau în perioade de profunde răstumări sociale, 
politice sau economice, ca şi cea pe care o trăim. Este un act de con�tiinţă, de simţire şi trăire. 
De pildă, asumarea identităţii etnice române sau abandonarea ei din raţiuni personale, de 
ordin social, psihic, moral, este o chestiune de opţiune, este un drept sau o libertate a indi
vidului. Ea devine o problemă dacă are loc în condiţii de stress, de presiuni morale, sociale, 
psihice. Legat de acest fenomen, al identificării etnice, subiecţii cercetări i  români au vorbit 
despre un climat şi o atmosferă propice maghiarizării populaţiei române, secuieşti şi de ţigani 
în ambele judeţe: Covasna ş i  Harghita, mai ales în localităţile cu pondere majoritari.\ 
magh iara. 

Studiul prin metode cal itative al fenomenului etnic românesc în judeşele Covasna şi 
Harghita realizat în 1 994 şi 1995 ne-a dus la concluzia că la menţinerea sau pierderea iden
tităţii etnice româneşti concurează un complex de factori : obictivi şi subiectivi, interni şi 
externi, istorici, sociali, economici şi culturali, instituţionali şi organizaţionali .  Inventarierea 
şi clasificarea lor ar constitui un prim pas în elaborarea unei strategii coerente pe tennen 
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scurt, mediu şi  lung, privind starea actuală ş i  evoluţia viitoare a românităţii în  aceste două 
j udeţe în care românii aveau statut de minoritari. 

Printre factorii obiectivi putem enumera în primul rând prezenţa masivă a maghia
rilor în aceste două judeţe 5i extrem de meticuloasa lor organizare etnică şi socioculturală. Ca 
factori subiectivi trebuie avute în vedere organizaţiile politice maghiare cu caracter etnic 
răspândite in toate localităţile cu o puternică forţă propagandistică şi de îndoctrinare, pon
derea majoritară maghiară în consiliile locale şi capacitatea lor de decizie în toate pro
blemele administrative locale ca şi formarea şi dezvoltarea unei intelectualităţi maghial'e a 
cărui menire afmnată este de susţinere şi promovare a identităţii etnice maghiare prin toate 
mijloacele, inclusiv falsul ş i  denigrarea istoriei românilor. 

Comparativ cu maghiarii, românii, cu o pondere de 23-25 % în Covasna ş i  1 3 - 15 % 
în Harghita, se caracterizează printr-o relativ s labă organizare locală pe criterii etnice. -:, slabă 
reprezentare în consil i ile locale cu numai un numll.r care este propr.1ional cu popula!ia, dar 
mai ales ca mod de a pune problemele specifice romdnilor, ca s ' t l  de apărare a �::-.tereselor 
român ilor. Lipsa unei intelectualităţi puternice româneşti i'n localităţile cu preponderenţă 
maghiară este unul dintre cei mai puternici fact•>ri de pierdere a terenului în competiţia pen
tru păstrarea românităţi i ,  la care se adaug! căsll.oriilc mixte dintre români şi maghiari. 

Ca factori intern i, din investigaţiile realizate, rezultă slaba implicare a organelor cen
trale ale puterii în apărarea şi conservarea specificului etnic. românesc în această zona în con
tracararca acţiunilor de maghiarizare a românilor, de falsificare a istoriei prin propagandă 
antiromânească. 

Fiind aşezaţi la răscruce de drumuri, între Occident şi Orient în jocul de interese al 
marilor puteri, român i i  au fost adesea defavorizati. Deşi în atitudinea faţă de naţionalităţi sta
tul român a adoptat o politică democratică de largă afirmare a identităţii lor etnice în afara 
graniţelor şi datorită propagandei şi lobby-ului maghiar antiromânesc, imaginea României 
este adesea nefavorabilă. În afară de :.tcestea trebuie luat luat In considerare masivd sup01t 
material, organizaţional, ideatic, şi propagandistic al Ungariei acordat U.D.M.R-ului şi mai 
ales infuzia fantasmei imperiului ungar sau a Ungariei mari în sistemu l educaţional şi cultu
ral al maghiarilor din Transilvania. 

Pentru conservarea şi dezvoltarea identităţii etnice a românilor din judeţele Covasna 
şi Harghita se impune un complex integrat, de măsuri de natură economică, socială şi 
politică, culturală, religioasă, coordonat de la centru, prin s istemul organelor şi institu{iilor 
statului şi cu o multiplă şi  competentă participare ştiinţific<l şi  culturală locală şi  zonală. 

Planurilor de ofensivă ale maghiarilor din 1 9 1 8  mai mult sau mai puţin adaptate în 
1 949 sau în 1 989 trebuie să li să răspundă cu o puternică şi competitivă contraofensivă cu 
argumente ştiinţifice temein ice de către organele puterii  centrale şi institute le de 
cercetare.Trebuie să se difuzeze în toate mediile şcolare, culturale, lucrări ştiinţifice privind 
Istoria Transilvaniei, specificul românesc, starea românilor şi românităţii în zona Harghita
Covasna de la 1 9 1 8  şi până în prezent, evoluţia fenomenului maghiarizării în localităţile cu 
preponderenţ1'i maghiară, presiunile de ordin social, psihic, moral exercitate asupra românilor 
cu statut de minoritari în propria ţară. 

Dezvoltarea economică a zonei, creşterea volw· . . ... �._. ; investitiilor prin crearea unor 
noi obiective industriale, edil itare, tehnice, ar constitui o primă cale de scoatere din inerţie şi 
dezvoltare a populaţiei româneşti ce speră în schimbarea actualei stări de lucruri şi  în 
creşterea bunăstării  materiale . În plus, bunăstarea economică ar reduce şi tăişul problemelor 
etnice. Revigorarca i ndustrială ar avea consecinţe pozitive pe plan social, ar �o luţiona pro
blema şomajului, ar atrage oameni şi din alte zone, ar schimba centml de greutate de pe pro-
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bleme etnice pe cele social umane generale. Mai mult, se deschide câmp larg iniţiativei în 
afaceri, inclusiv celui social cultural. 

Preluând şi valoriticând practic ideea preşedintelui ţării, Ion J liescu, de reconciliere 
istorică între România şi Ungaria, aşa cum a arătat un subiect al cercetării noastre, "românii 
şi maghiarii din Transilvania trebuie să constituie J iantul dintre România şi Ungaria, iar dacă 
economia se va pune pe picioare, prăvălia îi va atrage pe toţi". Reconcilierea nu poate avea 
loc însă prin enclavarea şi separarea în interiorul ţării a maghiarilor, ci, dimpotrivă, prin 
deschiderea largă spre comunitatea românească. Lupta maghiarilor pentru instituţiile şcolare 
şi culturale proprii, şcoli, grădiniţe, universităţi complet separate de români este nu numai în 
detrimentul lor, pentru că îi sărăceşte de contactul cu o altă cultură, cultura română, pe cât de 
veche pe atât de bogată, dar j igneşte şi demnitatea românilor, faţă de care se adoptă atitudinea 
de apartheid. Separarea sau segregarea este ştiut - induce implicit complexul dP :nferioritate 
la cei respinşi, starea de disconfort şi inechitate respinsă de ist Jrie. 

Având în vedere aceste stări de lucruri, am apreciP . că modelul cul;ural interetnic 
din Covasna şi Harghita este cel piramidal, cu vârful fmmat din structuri de conducere 
politice, etnice, administrative maghiare bfnn1ite de aspiraţii şi acte separatiste, cu repercu
siuni nefaste asupra climatului de viaţă a românilor aflaţi în pennanentă presiune de a fi 
maghiarizaţi. 

Perioada de tranziţie din ţara noastră a operat schimbări fundamentale în starea de 
spirit şi In relaţiile dintre români şi maghiari mai ales în judeţele cu pondere maghiară ma_' Jri
tară. Acţiunile antiromâneşti din 1 989- 1 990 au tensionat într-atât atmosfera dintre româ: .i ş i  
maghiari că au produs u n  exod masiv a l  populaţiei române din judeţele Covasna şi  Harghita. 
Au plecat în primul rând intelectuali, cadre didactice, medici, ingineri, cadre tehnice. 

Exodul intelectualităţii române a avantajat implicit majoritatea maghiară şi a frustrat 
explicit minoritatea română într-o măsură considerabilă lipsind-o de vârfurile culturale 
cate-i dădeau conştiinţa de sine. Dacă Ia această situaţie adăugăm lipsa de şcoli în l imba 
română în zeci de localităţi în Covasna şi Harghita, problema menţinerii românităţii în aces
te judeţe devine destul de dificilă. În vederea promovării românilor cu statut de minoritari şi 
a păstrării identităţii etnice româneşti în Covasna şi Harghita, cercetarea sociologică relevă 
următorii factori: 

-Întărirea instituţiilor de cultură, învăţământ şi cercetare din zonă ca şi a instituţiilor 
statului de drept; 

-Creşterea rolului şcolii şi bisericii în formarea unui climat armonios interetnic, a 
unei morale bazate pe respect reciproc, înţelegere şi demnitate; 

-Lărgirea audienţei românilor la mass-media locală în scopul formării conştiinţei 
etnice româneşti la tânăra generaţie aflată sub influenţa puternică a culturii maghiare prin 
înfiinţarea unor posturi TV locale în limba română; 

-Răspândirea cărţii româneşti la sate şi oraşe pentru ca apartenenţa etnică să dobân
dească un amplu conţinut cultural; 

-Conservarea elementului românesc din cultura populară şi îmbogăţirea lui cu 
aspecte din alte zone româneşti din ţară - dans, cântec, port; 

-Revigorarea vieţii şti inţifice româneşti pc pn,:_ �� .,.,ele românilor şi a românităţii; 
-Impunerea şi util izarea limbii române de către români în relaţiile dintre ei, fonnale 

şi informate, ca şi  cu maghiarii; 
-Întărirea ponderii ş i  a calităţii umane şi profesionale a organelor de stat şi de ordine 

româneşti. Cointeresarea lor materială şi crearea de condiţii de viaţă, de şcoală, nonnale, care 
să asigure stabilirea lor în zonă; 
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-Creşterea poten�ialului de organizare a românilor m inoritari ştiut fiind că o comu
nitate mică şi neorganizată nu are sm1i de dezvoltare şi nici de conservare; 

-Încurajarea prin măsuri de la centrul ţări i a fonnări i şi dezvoltări i  unei intelectua
l ităti româneşti ataşată idealului naţional şi creări i  unei atmosfere interetnice armonioase 
(Ioan Hagiu din Zăbala: "Cu vioara în mână le-am tinut trează conştiinţa de români"); 

-Subliniind ideea că românitatea se păstrează prin cultură, şcoală, b iserică, tradiţii şi 
obiceiuri, se impune intensificarea aqiunilor culturale păstrate de formaţi i artistice, teatrale 
româneşti de mare prestigiu care să vină cu intenţia clar formulată de a trezi interesul cultu
ral al românilor din Covasna şi Harghita şi mai pu�n din interese pecuniare ; 

-Asigurarea în toate şcoli le cu predare în limbă română a profesorilor români de 
l imba română, istorie şi geografie pentru a se evita invăţarea greşită a limbii române sau dis
torsionarea voită a istoriei naţionale şi a istoriei Transi lvanie i ;  

-Înfiinţarea biblioteci i  săteşti cu carte românească în tC' .1te satele cu romfini ş i  
finanţarea bibliotecilor de Ia bugetele locale; 

-Afirmarea deschisă cu argumente ştiinţifice a continuităţ ii românilor pe aceste 
meleaguri prin cartea de largă popularizare, rac'io TV pentru a da ripostă imediată celor ce 
falsifică istoria poporului român; 

-Să se interzică de către Ministerul Înv!iţământului predarea unei istorii paralele . În 
loc de Istoria Român iei am aflat că se predă Istoria Ungariei, a Transilvaniei: 

-Biserica românească să fie ajutat!!. de Guvern pentru a conlribui mai mult la 
menţinerea credinţei strămoşeşti, ultimul stâlp de rezistentă a românismului după ce l imba a 
fost uitată, numele a fost schimbat şi înrudirea cu maghiari i s-a realizat; 

-Să facem o biserică mil itantă, ofensivă în faţa valului de secte care invadează ţara 
şi atrag pe cei aflaţi la nevoi ;  

-Să se insufle copiilor, tinerilor român i nevoia de şcoală ş i  cu ltură pentru pro
movarea şi cult ivarea românităţii ca stare valorică şi culturală distinctivă a poporului nostru; 

-Să se răspundă ferm, deschis şi cu demnitate la ofensiva şi presiunile pol itice ale 
U . D.M.R. ,  începând cu Preşedenţia, Guvernul şi Parlamentul României şi sfârşind cu ultim
ul cetăţean român ; 

-Să se supravegheze modul de privatizăre al întreprinderi lor din Harghita şi 
Covasna. Multe sunt duse la faliment pentru a fi luate apoi gratis de către maghiari. La cele 
profitabile românii nu sunt acceptaţi; 

-Să se aibă în vedere că multe ligi, fundaţii , asociaţii maghiare sunt agenluri ale 
străinătăţii şi centre de spionaj străine pe teritoriul nostru. În ele se pompează bani mulţi şi  
tehnică de calcul modernă dar nu servesc interesele ţări i ;  

-Formare<J unor colective de cercetare ştiinţifică istorică, sociologică speci.al izate pe 
zona Harghita-Covasna ale căror rezultate să tie publ icate în toate l imbile; 

-Constituirea unui aparal românesc de propagandă să se contracareze acţiunile de 
falsificare a datelor istorice, demografice; • 

-Să se investească fonduri în cercetările arheo logice din judeţele Harghita ş i  
Covasna care atestă prezenţa român ilor pe aceste locuri . Să se revigoreze activitatea muzeis
lică; 

-Să se facă o mai intensă propagandă despre România în lume. 
Ace5te idei reieşite din discuţiile cu locu itori i şi cadrele de conducere române din 

satele ş i  oraşele cercetate în Covasna şi Harghita se pot constitui într-un început de fonnula
re a unui Proiect de Program privind conservarea românităţi i în această zonă. 
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FACTORS OF PRESERVING OR LOSING OF THE ROMANIAN 
ETHNIC IDENTITY IN COVASNA AND HARGHITA COUNTIES 

(Summary) 

The ethnic identity is a swnmun of fundamental attributes which detine an individual, a group 
or a community and distinguish one from the others. It is a sui-generis synthesis, od the self image and 
of the other, made up along history, by the permanent contact with the externa! factors. The preserving 
or the losing of esscntial features - language, religion, custums, traditions, culture and way of living, 
consciousness and thc feeling of ethnic belonging - ali this is a matter of being or not being in history. 

The Romanians from Covasna and Harghita tind themselves al this critic point, of Jos ing the 
ethnic identity, if the government, the parliament or the presidential institution, together with the intel
lectual forces and the administrative ones from the arca ali ovcr the country dont resr< ,o a complex 
strategy for a long tcrm, of rencwal and promoting the Romanians as .1 minoritary ethnic {.,roup. 
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DATE PRIVIND MAGHIARIZAREA ROMÂNILOR 
DIN LOCALITĂŢI HARGHITENE 

Constantin Gane 

Odată cu alipirea fortată a Transi lvaniei la Ungaria, în 1 867, procesul de 
maghiarizare a elementului românesc s-a intensificat din ce în ce mai mult, aşa cum atestă 

documentele epoci i .  Semnificative dintre acestea sunt l : 
1 .  Documentul nr. 3 02071 1 905 intitulat - în traducere românească - Situaţia schim

bărilor de nume aprobate în semestrul II al anului 1 904, original, tinărit în limb� ; ,,a@liară, 
având 47 de pagini, � i  

2 .  Documentul nr. 87 1 69/1 905, intitulat - Situaţia schin oărilor de  nume aprobat în 
semestrul 1 a anului 1 905, în original, tipărit în limba maghiară, cuprinzând 55 de pagini. 

Cele două documente sunt de fapt tf bele alfabetice cu cei care şi-au schimbat 
numele anterior (de la naştere) cu noul nume m: ,ghiar (inclusiv domiciliul, Jocul de naştere şi 
religia sunt înscrise în tabele). 

Majoritatea celor care şi-au schimbat numele sunt de origine evreiască, însă sunt 
1 84 1  de cazmi de români. Deci ei şi-au schitnbat numele doar într-o perioadă de un an; 
semestrul al II-lea al anului 1 904 şi semestrul I al anului 1 905 .  Dar aceste documente nu sunt 
singulare. 

Un caz tipic de maghiarizare forţată a românilor pe baza măsurilor prevăzute în 
planul fostului prim-ministru al Ungariei, Bethlen Istvan, este satul Ghiduţ, aparţinător 
comunei Lazărea, în care existau 68 de familii de români în perioada primului război mondi
al. În jurul datei de 7 august 1 9 1 8, fostul episcop romano-catolic de Alba Iulia, Mailath 
Gustav Karoly (al cărui nume îl poartă azi piaţa din centru l oraşului Miercurea Ciuc), prin 
ordinul 56691 1 9 1 8  adresat oficiului parohial romano-catolic din Lazărea, pune sub jurisdicţia 
"pro-extrema necesitate'' pe credincioşii români din localitatea amintită. Redăm câteva frag
mente din scrisoarea episcopu lui :  "În puterea dreptului meu - pro extrema necesitate - primit 
de la Prea Sfântul Scaun, iau pe seama ritului latin romano-catolic pe credincioşii români care 
vorbesc limba maghiară din satul Ghiduţ şi-i trec sub jurisdicţia preotului romano-catolic din 
Lăzarea . . .  Ofiţerul stări i  civile, Eugen Zakarias, s!i legifereze ordinul . . . " Acesta, cu un fari
seism de iczuit, menţionează în procesul verbal eli ani în şir românii din Ghiduţ cer să li se 
înscrie noii născuţi în legea romano-catolică. Evident, în baza ordinului dat de episcop, 
notarul a înscris cop iii în religia romano-catolică drept maghiari pe motiv că şi "părinţii au 
cerut acest lucru de fapt". 

În unna Dictatului de la Viena, în satul Ghiduţ s-a desfăşurat o prigoană şi mai 
înverşunată pentru maghiarizarea elementului românesc. Toţi românii au fost maghiarizaţi, 
iar biserica românească trecută în proprietatea cultului romano-catolic, în a carui proprietate 
se află şi aztăzi. În biserică se află un iconostas românesr vechi, care poate mai ex istă şi în 
prezent în cafasul bisericii. Tot în acestă localitate se a11ă un cimitir care la început a fost bine 
întreţinut, situat nu departe de biserica, lânga pârâul care traverseaza intregul sat şi care acum 
se află în totala paragină. Pe pietrele funerare se mai disting nume româneşti ca: Moga, Petcu, 
Murcşan etc. 

Până Ia începutul secolului al XX-lea în satul Lăzllreşti, populaţia preponderentă era 
de naţionali tate româna. Credincioşii romăn i au construit, prin donaţi i ,  o biserică în anul 1 7 1 1 ;  ea www.cimec.ro / www.mncr.ro
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există şi în  prezent, fiind restaurată ş i  de  noul episcop a l  Covasnei ş i  Harghitei. P.S. Ioan, în  1 995. 
Recensământul maghiar din anul 1 9 1 0  atestă în Lăzăreşti, existenţa celor 264 de 

suflete de naţionalitate română. La data de 21 m�ie 1 9 1 2, prim pretorul plăşii Sânmartin, de 
atunci, pc nume Augustin Bartaliş, şi primarul satului, Abraham Mihai, aduc în mod abuziv 
pe capii de familie în localul primăriei şi, după ameninţări, le-a luat în bloc declaraţii de 
renunţare la religia greco-catolică şi aderarea lor la cultul romano-catolic. Ei au fost dez
naţionalizaţi, numele fiindu-le transfonnate în nume maghiare2. 

După unirea Transilvaniei cu patria mamă, parte din populaţia care a fost 
maghiarizată a revenit, recunoscându-şi originea etnică română. În 1 920 erau înregistrate 99 

de familii  de români, care sub administraţia de ocupaţie maghiară ( 1 940- 1 944) au fost trecuţi 
din nou cu forţa la confesiunea romano-catol ică şi deznaţionalizaţi. În prezent in satul 
Lăzăreşti există un număr de 3 familii care-şi recunosc etnia română; copiii lor ;- 1aţă încă în 
limba maghiară. Mai există şi un cimitir cu pietre funeraf', pe care sunt tr� cute nume 
româneşti. 

În 1 9 1  O comuna Ditrău avea în jur de 6.560 de locuitori de naţionalitate maghiară ş i  
5 5 6  de români. Românii din localitate au co·1struit între cele două războaie o biserică şi  o casă 
parohială. După Dictatul de la Viena, dir dispoziţia protopopului romano-catolic Lorincz 
Joszef. biserica românească a fost demolată, iar preotul a fost expulzat in România. in casa 
parohială au fost cazaţi muncitorii care lucrau la fabrica de mobilă din localitate.Populaţia de 
naţionalitate română care nu a vrut să renunţe la credinţa strămoşească a fost expulzată pt ste 
frontiere, iar cei rămaşi au fost trecuţi cu forţa la cultul romano-catolic, transfom1ându-l. -se 
numele românesc in nume maghiar. Protopopul a dat dispoziţii să fie demolate alte două bi
serici româneşti, una din oraşul Borsec şi alta de la Poiana veche-Tulgheş, care a fost distrusă 
prin incendiere de către locotenentul de grăniceri maghiar Lukacs. În prezent, pe locul unde 
se află biserica s-a construit şcoala elementară, iar lângă ea acum se află o nouă biserică în 
construcţie. În ceea ce priveşte bunurile bisericii din Borsec, catapeteasma a fo�t aruncată în 
sinagoga din localitate, care nici ea nu a avut o soartă mai bună. Catapcteasma totuşi a fost 
recuperată de mai mulţi credincioşi din satul Capu Corbului, în frunte cu Valer Pintea; s-au 
mai recuperat două scaune arhiereşti instalate în aceeaşi biserică; cele patru cruci au fost 
găsite lângă casa parohială romano-catol ică, două dintre ele fiind instalate pe actuala biserică 
din staţiunea Borsec, iar două pe biserica nou construită din satul Ciccu, comuna Siculeni. 
Din materialul rezultat prin demolarea bisericii româneşti din Borsec, protopopul Lorincz 
Joszef a construit o capelă romano-catolică. 

De existenţa populaţiei de naţionalitate română în localitatea Ocland vorbesc docu
mentele bisericeşti din Blaj,  din anul 1 73 3 .  În anul 1 780 existau 53 de etnici români, în anul 
1 9 1 0 - 39, pentru ca în anul 1 937 să fie 49 de români. B iserica românească a fost demolată 
în toamna anului 1 940, la fel ca şi cea din localitatea Satul Nou. 

În jurul anului 1733 ,  i'n Crăciunel se aOa consemnat în conscripţia episcopului Micu 
Clain existenţa unui număr de 40 de credincioşi, iar în 1 900, în Şemarismul anului respectiv, 
sunt cuprinşi un număr de 80 credincioşi români. Românii şi-au construit în anul 1 877 o bi
serică din lemn, iar pe tocul uşii de la intrare se poate citi inscripţia din 1 876. Biserica există 
şi în prezent într-o stare avansată de deteriorare. 

Alte două cazuri asemănătoare în ceea ce priveşte demolan:a bisericii sunt cele din 
comuna Mărtiniş şi satul Aldea. În anul 1 900 în Mărtiniş erau 2000 de locuitori, din care 70 
români .  În 1 937 românii  şi-au construit o biserică şi  o casă parohială , parohia având fil iale în 
localităţile: Orăşeni ,  Petreni, Rareş, Sânpaul şi Vlăhiţa. Biserica a fost demolată în toamna anului 
1 940, rămânând doar casa parohială. 
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B iserica ortodoxă din Aldea, construită în anul 1 787, avea hramul "Sf. Nicolae"; a 
fost construită casa parohială din piatră în anul l 835;  ea a fost renovată în anul 1 87 1 .  În anul 
1 900 existau 7 1  de copii români la şcoala primară: 39 băieţi şi  39 fete, dar nu aveau şcoală 
în limba română. Tot în jurul acestui an s-a construit şi o biserică nouă, mai mare şi mai 
spaţioasă, deoarece biserica veche din lemn era mică. Nici biserica cea nouă şi nici casa nu au 
avut o viaţă prea lungă, ele tiind demolate în 1940. De parohia din satul Aldca depindeau şi 
filialele: Călugăreni, cu 47 de credincioşi, Comăneşti cu 45 de credincioşi şi Ghipeş; aceşti 
credincioşi mergeau la biserica din Aldea, satele fi ind apropiate; în prezent nu mai avem 
români întrucât au fost trecuţi cu forţa la celelalte culte secuieşti. Enumerăm câteva nume de 
preoţi sluj itori şi an ii în care aceştia au slujit la această parohie: Alexandru Boer ( 1 800- 1 809); 
Ioan Boer ( 1 809- 1 8 1 5); Ştefan Boer ( 1 8 1 8- 1 82 1  ); Ştefan Boer ( 1 857- 1 900); Gheorghe 
Tudoran ( 1 937- 1 940). Astăzi doar cimitirul ortodox mai aminteşte ex istenţa români lr .  Je altă 
dată, el aflându-se în administraţia Parohiei Odorheiu-Secuiesc. 

În anul 1 899 exista in Mereşti un număr de 360 de cre .. incioşi români, eate şi-au 
construit o biserică din piatră şi o casă parohială. În 1 937  sunt consemnaţi 673 credincioşi, 
preot fiind Dumitru Tomceanu. De această parohie aparţinea şi filiala Lueta, cu un număr de 
1 93 de credincioşi români. În timpul ocupaţiei 1ortyste biserica a fost demolată şi populaţia 
maghiarizată şi trecută la celelalte culte. Casa parohială există şi astăzi şi este închiriată pos
tului de poliţie. Cimitirul românesc este luat de cultul romano-catolic. 

În decursul timpului, s-au făcut presiuni asupra românilor pentru a renunţa la religia 
lor strămoşească, trecându-i cu forţa la confesiunile romano-catolică, reformată sau unitari
ană. Dacă unele biseriei au avut şansa sâ scape de furia devastatoare, cum sunt bisericile din 
localităţile Lăzăreşti, Ciucsângeorgiu, Sâncrăieni, Sândominic, Frumoasa, Joseni, Crăciunel, 
Petecu, Porumbenii Mari, Bodogaia, Uilac, Eliseni, Praid, credincioşi i  n-au fost scutiţi de 
acest privilegiu şi au fost trecuţi cu sila la alte confesiuni. 

Desigur că datele şi aspectele procesului de maghiarizare a românilor în Ha>ghita şi 
a bisericii strămoşeşti de-a lungul timpului, cele despre calvarul unor numeroşi mucenici 
anonimi, sunt mult mai numeroase şi  ele îşi aşteaptă cercetătorii  pentru a cunoaşte cu ade
vărat o istorie şi mesajul ei pentru viitor. 

NOTE 

1 .  Arhivele Nationale - Harghita, cota 36 13/ 1905. 
2. Ibidem, cota 1 746/ 1 9 12;  vezi şi Robu Roman, Probe de maghiarizare forţată a românilor din 
Lăzăreşti, Ciuc în "']"inuturi secuizate". an IV, nr. 60, 1 9  februarie 1 939. 

INFORMATION CONCERNING THE MAGYARIZATION OF THE ROMANIANS 
FROM THE LOCALITIES OF HARGHITA COUNTY 

(Summary) 

Once Transylvania was anncxed to Hungaria, in 1 867, the proces of Magyarization of the 
Romani an element grew more and more intense, as the documents of the age do attcst. 

Only in one year (the second term of the year 1904 and the first term of the year 1 905) in the 
former Ciuc county_ 1 84 1  turncd their Rornanian names inlo Magyar names. In cerlain cases (Ghiduţ, 
Lăzăreşti) the faithful Romanian people (thc Greco-Catholic oncs, were turned togetht:r with their 
Church to the Roman Catholic religion (in thc years 1 9 1 2  and 1 9 1 8) .  
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During the Hortyste occupation ( 1940-1944) the Romani an Churches from Ditrău, Borsec, 
Poiana Veche (Tulgheş), Ocland, Mărtiniş, Aldea and Mereşti were savagely demolished and the faith
ful people were passed by force to the confession of Magyar expression. 

If some of the churches had the chance to get ride of the devastating fury (Ciuc-Sângeorgiu, 
Sâncrăieni, Sândominic, Frumoasa, Joseni, Crăciunel, Pctecu, Porumbenii Mari, Bodogaia., Eliseni, 
Praid etc.) the faithful were passed by force to other confession. 

Of curse, the dimensions of the process of Magyarization of the Romanians in Harghita along 
times and the ordeal ofmany anonymous and of the ancestors'cimrch are much more numerous and they 
wait for their reserchers. in order to truly find out a history and its mcssage for the future. 

www.cimec.ro / www.mncr.ro



A]'..'GVST!A, 1, 1 996, p. 347-350 

MUZEUL SPIRITUALITĂŢII ROMÂNEŞTI DIN SF. GHEORGHE 
- Sensuri şi semnificaţii -

Gheorghe Răţulea 

În năzuinţa de a cuprinde întreg complexul vieţii, Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit al 
Ardealului, Dr. Antonie P lămădeală, a îmbrăţişat denumirea: "spiritualitatea românească", 
propusă de conducerea Ligii cultural-creştine "Andrei Şaguna" din Sf. Gheorghe. Ea a fost 
însuşită, Îară nici o rezervă, de participanţii la o şedinţă de lucru privitoare la problemP!e bi
sericeşti curente şi de perspectivă. 

1 .  Cuvântul "SPIRITUALITATE" include aspecte ale ;ivil izaţiei, toată cultura, 
raportul omului cu Dumnezeu şi cu semeni i .  Potrivit creştinismt.lui cuvântul "spiritual" tri
mite la Duhul Stănt. Spiritualitatea adevărată este o manifestare a Sfântu lui Duh coborât în 
sufletul omenesc. Ea înseamnă subordonarea exi� tenţei omeneşti, spiritului. Căci spiritul domină 
totu l .  A acorda spiritului întâietate înlăuntrul exis ;enţei, iată ce înseamnă viaţa spirituală. 

El dezvil.uie, oricărei tiinţe umane, originea cerească a întregii existenţe şi trasează 
itinerariul şi scopul vieţii spirituale. Omul este chemat să iasă din izolarea egoistă şi să rea
lizeze rapmturi de respect desăvârşit cu toţi oamenii .  

2.  ELEMETELE CONSTJTUTIVE ale vieţii spirituale depăşesc, aşadar, umanul. 
Omul poate respinge chemarea lui Dumnezeu ori să adere, în mod l iber, la voinţa Sa. 
Subordonarea conştientă a spiritului nostru suveranităţii infinite a lui Dumnezeu înseamnă 
să trăim, noi înşine, propria noastră spiritualitate. "Dacă cineva aude glasul Meu Eu voi intra 
şi voi cina cu el şi el cu Mine"/Apoc.3,20/. 

Viaţa spirituala., deci, vine de sus. Ea este inaugurată de Dumnezeu însuşi prin darul 
prezenţei Sale şi se dezvo ltă în interiorul duhului .  Spiritual itatea este urcuş lăuntric către 
Dumnezeu prin credinţă şi Sfintele Taine, prin rugăciune l iturgică şi personală. 

Văzută din exterior, via!a spirituală s-a pretat, în istorie, la erori, în filozofie, cultură 
şi experienţă religioasă. Fapt este, totuşi, că naţiunile lum i i  au realizat valori spirituale speci
fice cu o particularitate anume. 

3 .  Astfel, putem vorbi de spiritualitatea popoarelor occidentale (de ex. latine) şi  a 
celor răsăritene (slave). Din primul moment al existenţei sale, omul transmite şi calitatea 
naţională. Ea face parte din destinul omului. O remarcăm şi în modul în care participă la 
momentele de bucurie, trisieţe ori durere. 

Între manifestările omeneşti şi notele naţionale nu trebuie să fie un antagonism. 
Unele deosebiri temperamentale se află în adâncul firii voite de Dumnezeu. Un român, de 
exemplu, iubeşte pc semenii ce aparţin unui alt neam, rămânând ceea ce este de la inceputul 
etnogenezei sale: român. Tot astfel şi un german, francez, maghiar ş .a.m.d. Fiecare poate să 
aibă, faţă de celălalt, de altă naţionalitate, o atitudine iubitoare, izvorâtă din concepţia că toţi 
suntem fii ai aceluiaşi Părinte. 

4. SPIRITUA LITA TEA ROMÂNEASCĂ se caracterizează prin unele trăsături pe care 
încercăm să le punctăm succint: 

al Conştiinţa etnogenezei din daci şi romani. Prin sânge şi l imbă suntem legaţi de 
latinitatc. În aria geografică, însă, ne-am dezvoltat spiritualitatea învecinaţi, îndeosebi ,  de 
popoare slavc. De aici o particularitate specială: suntem singurul popor latin învecinat cu 
popoare slave. În această particularitate putem crea, ceea ce nici unui alt neam nu-i este dat 
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să realizeze în domeniul solidarităţi i  umane. 
b/ Neamurile sunt lăsate de Dumnezeu ca forme unitare şi distincte. Fiecare neam 

duce în eternitate şi modul în care a dezvoltat spiritualitatea proprie. 
el În evoluţia istorică, românii ştiu că au fost, dintotdeauna, stăpâni de drept ai aces

tui pământ. Drumul nostru în istorie a fost un drum al crucii,  al jertfei. 
d! Pentru români legea strămoşească (credinţa ortodoxă), a fost un pennanent izvor 

de trăire religios-morală. Taina sfintei spovedanii, menită să ardă, ca un fier roşu, mândria, 
umple golul spiritual la care ajungem uneori, prin exagerata iubire de s ine şi plăceri vinovate. 

e/ În lupta pentru apărarea credinţei şi a unităţii naţionale, români i  au ştiut să evite 
extremele, excesele, fanatismul. Martirii brâncoveni şi ardeleni rămân o convingătoare 
dovadă de ardere lăuntrică întru păstrarea credinţei strămoşcşti.Nemul nostru a înfruntat tim
pul, a dus şi duce, în nemurire, sufletul său ospitalier, primitor şi bun. 

5. intre personalităţile care au avut o legătură strâ• .să cu meleagurile şi oamenii 
judeţului Covasna, amintim unele chipuri vrednice de pc tlcnire. Ele s-au remarcat prin 
deschidere conştientă, liberă şi inteligentă, spre comuniune cu Dumnezeu. În urcuşul spiritu
al s-au străduit să-şi dezvolte spiritualitate< spre nepătimire lăuntrică. 

Cu tot respectul, precizăm că, ieJ arhul Nicolae Colan, născut în Araciul Covasnei 
( 1 893 - 1 967), rămâne, în istoria Bisericii, un păstor fiilor neamului .  A stat, alături de ei, în 1mii 
ocupaţiei hortyste ( 1 940- 1 944). Patru ani cât patru veacuri ! Deşi a fost am�ninţat, n-a cedat 
ameninţărilor. A trimis preoţi misionari în parohiile din secuime. Marea lor majoritate ven :au 
din Maramureş, ca de exemplu părintele Toma Sămărtean din Breţcu. 

În 1 942, vlădica Nicolae Colan tipăreşte Noul Testament. Realizeză vizite pastoJ ale 
în toate localităţile din Transi lvania obidită. A zăbovit, îndelung, cu credincioşii din Racoşu 
de Jos, Onneniş, Ariuşd. A îmbogăţit l imba şi a avut contribuţi i  de seamă la păstrarea fiinţei 
naţionale. 

În acelaşi duh au acţionat şi  episcopii Iustinian Teculescu, Veniamin Nistor. Ei au 
luptat, din răsputeri, să supravieţuiască împreună cu neamul lor şi să nu fie înghiţiţi de va
luri le de tot felul care s-au ridicat, ameninţătoare, pe aceste meleaguri. 

În condiţi i vitrege au păstorit protopopii Petru Pop, Constantin Damian, Aurel Nistor, 
Ioan Rafiroiu.  Au avut preocupâri deosebite întru păstrarea limbii, răspândirea culturii şi au rămas, 
neclintiţi, în negurile dense ale istoriei. În răspunderea lor au desfăşurat o activitate plină de zel, 
în vederea întăririi vieţii religioase şi a emancipării naţionale. Părintele Ioan Rafiroiu a ajutat şi 
îndrumat pe preoţi să păstreze documentele parohia le după criterii ştiinţifice. În aceeaşi ordine de 
idei menţionăm şi pe pări nte le Pamfil Dumbrava. Curajo� şi demn, a depăşit obstacole, a biruit 
greutăţi şi a dus la bun sfârşit zidirea catedralei d in Sf. Gheorghe. 

Scri i torul publicist Romulus Cioflec ( 1 882- 1 955) ş i-a dezvoltat personalitatea 
hrănindu-şi sufletul din aceeaşi sevă din care s-a hrănit ş i  mitropolitul Nicolae Colan. A 
preţuit munca ţăranului din sud-estul Transilvaniei, solidarizându-se, cu înaintaşii, în păs
trarea şi apărarea credinţei străbune. 

6. MUZEUL SPIRITUALITĂŢII ROMÂNEŞTI este un adevărat locaş al gândirii ş i  
simţirii strămoşilor. Este situat la subsolul catedralei. Aceasta, deşi monumentală, este încon
jurată de blocuri, din porunca fostului regim ateist. 

Consecvent cu o logică fără logică, cu premize false, ateismul conduce la concluzii 
împotriva năzuinţelor profunde ale sufletului .  Se bazează pe negarea oricărui raport cu 
Dumnezeu. Existenţa unei spiritualităţi dezvoltate în atmosfera de har a rânduiel i lor Biserici i ,  va 
constitui un ghimpe pentru doctrina ateistă. Obiectele de cult sunt fără sens sacru şi fără semnifi
caţii tainice. 
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Din perspectiva spiritualităţii româneşti, ateismul însemnează abatere de la făgaşul 
firesc al cteşterii neamului, o stâlcire a sufletului românesc. 

Documentele şi fotografii le muzeului orientează spre adevăr. Unifică! Puterea de 
cimentare unificatoare este, în esenţă, religioasă. Aceasta se constituie într-un tot organic ş i  
reflectă semnificaţiile lumii ş i  a le  sens ului vieţii. Prin vechile cărţi bisericeşti, vasele de cult, 
icoanele pe lemn,pe sticlă ori pe pânză, ne verificăm şi legătura cu înaintaşi i  în aceeaşi limbă 
şi credinţă. 

Iată câteva exemple: 
O cădelniţă de argint din 1 827 dovedeşte faptul că în comuna Chichiş exista, la data 

menţionată, o bogată participare a credincioşilor la sfintele slujbe 
Un potir cu capac din 1 897, de la parohia Dobârlău, atestă respectul pe care �luj i

torii îl acordau ofic ierii Sfintei Liturgii .  Un felon galben de la parohia Breţcu, un ;:.;Lui roşu, 
de la parohia Baraolt, arată bunul gust al credincioşilor, prin care şi au exprimat simtamintele 
religioase. Un felon de culoare neagră, de la parohia Vârghiş, sugt-rează aspectul, atât de vari
at, al cultului divin pe parcursnl anului bisericesc. 

7. CĂRŢILE VECHI BISERICEŞTI şi româneşti se constituie şi în documente. Odată 
cu actele de arhivă ele au promovat o limbă ro1 nânească clară, au luat în considerare o serie 
de realităţi ale zilei: domnitorul care stăpânea, vlădica aflat în fruntea Bisericii, tipografia 
unde şi-a tipărit cartea, cursul anilor etc. 

Întrucât cărţile reprezintă, odată cu bogata informare teologică şi date şi fapte istorice din 
trecutul neamului şi al Bisericii, ele întăresc conştiinţa apanenenţei la credinţa ortodoxă. 

Un Octoih Mic din 1 7 12 ,  arată că, la acea dată, parohia ortodoxă Micfalâu era pu
ternică. Credincioşii ei aveau legături strânse cu rânduielile cultului divin din duminici şi săr
bători. 

Un grup aparte îl constituie însemnările marginale întâlnite pe cărţile de cult. Prin 
ele ne dăm seama şi de gradul de pregătire al preoţilor. Sunt notate, uneori, informaţii privi
toare la evenimente, catastrofe naturale (seisme, revărsări de ape, secetă etc.). 

8. O ÎNSEMNĂTATE FXCEPŢIONALĂ O A U  ICOANELE. Icoana nu este doar un 
ornament. Prin ea se comunică, vizual, real ităţi invizibile. 

Temeiul icoanei se află în adevărul Întrupării Fiului lui Dumnezeu. "Şi Cuvântul 
trup S-a făcut"/In. 1 ,  14/. El este Chipul lui Dumnezeu cel nevăzut. Ultima justificare a 
icoanelor, a Maicii  Domnului şi a sfinţilor, este implicată tocmai în temeiul icoanei lui 
Hristos. 

Sub aspectul artei, surprind icoanele pe sticlă. Desenul simplu, naiv, ne este speci
fic. Remarcăm echil ibrul în compoziţie în raport cu centrul icoanei, cu motivele florale rapor
tate la subiecntl religios. 

Icoanele întăres� convingerea că Iisus Hristos a venit să făurească o nouă ordine 
spirituală în om. Ele invită la adâncirea comuniunii lui Iisus Hristos: "Cel ce are pe fiul are 
viaţă. Cel ce nu are pe fiul  nu arc viaţă'�/In.5, 1 1 - 1 2/. 

Încheind, accentuăm faptul că, Biserica străbună promovează o spiritualitate armo
nioasă. Ea este bine încadrată în îndatoririle prezente şi vi!•""'"e din perspectiva Împăraţiei lui 
Dumnezeu. Pentru Ottodoxie, sufletul şi trupul aparţin aceluiaşi organism. Marta şi Maria 
sunt şi ele douâ trăsături specifice a le sufletului românesc. Prin simbolismul lor ne invită să 
actual izăm, să adâncim, necontenit, comuniunea de viaţă în Sfânta Treime: Tatăl, Fiul ş i  
Duhul Sfânt. 

În Biserica străbună puterile spirituale se întăresc în conştiinţa de fiu a lui 
Dumnezeu prin har şi de frate în Hristos. Din această fennă convingere a izvorât nobleţea 
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înaintaşilor, atât de grăitoare în toate manifestările vieţii. Ea aduce, sufletului românesc, o 
btmă, edificatoare şi necontenit creatoare slujbă în direcţia perfecţionării personale şi pres
tigiului neamului nostru în lume. 

THE MUSEUM OF ROMANIAN SPIRITUALITY OF SF. GHEORGHE 
- SENSE AND MEANING -

(Sununary) 

The concept of spirituality includes aspects of the civilization, culture, the relationship -god 
and men. 

The Romanian spirituality subordinates the consciousnes of the ethno· _:,-.1esis of the 
Romanians, of the fact that they have been and they stil! are the right .nasters of this land; J also shows 
that thc ancestors law (the orthodox cult) has been a permanent sp· .ng of religious mo.-al feelings, that 
they have always known to avoid the extrcmes, the excesscs, the fanatic side of things, as a way of li
ving etc. 

In this respect the denomination of Huseum of the Romanian Spirituality of Sf. Gheorghe 
wa� assigned, as a symbol of the national fecli 1gs. 

The patrimony of the museum is made up of an important fund of books, ancient ones, :·eli

gious ones, an important collcction of icons and precious Church objects, documents of archives :md 
photoes concernig the Orthodox Church, the confessional schools the prcss of the Romani an langu. cge, 
the great Romanian pe�sonalities or thcse played an important role on this land. 

By its exchibits, the museum gocs towards the truth, unity and love. 
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MUZEUL SPIRITUALIT Ă ŢII ROMÂNEŞTI 
"MITROPOLIT NICOLAE COLAN" DIN SF. GHEORGHE 

CRONICA ACTIVITĂŢII PE ANII 1 993- 1 995 

Ioan Lăcătuşu 

1 PART[CIPĂRI LA MANIFESTĂRILE ŞTIIl\ŢIFICE 

1993 
Sesiunea de comunicări "Centenarul naşterii Mitropolitului Nicolae Colan 1893-J/y.J". orga
nizată de Liga cultural-creştină "Andrei Şaguna", Inspectoratul r entru cultură al ��deţului 
Covasna şi Muzeul Spiritualităţii Româneşti: 

LP.S. ANTONIE PLĂMĂDEALĂ, Mitropolitul Nicolae Colan şi limba română; 
Pr. MIRCEA PĂCURARIU, Activitatt a didactică a Mitropolitului Nicolae Colan; 
Pr. ALEXANDRU MORARU, Nicola� Colan -episcop al Vadului Feleacului şi 
Clujului; 
ALEXANDRU PORTEANU, Personalitatea Milropolitului N icolae Colan; 
DORIN GOŢIA, ASTRA şi  Nicolae Colan; 
EUGENIA CRUŞAN, Nicolae Colan - corespondenţă inedită; 
LUMINITA CORNEA, Scriitorul Nicolae Colan; 
IOAN LACĂ TUŞU, Legături le mitropolitului Nicolae Colan cu satul natal Araci; 
Pr. GHEORGHE RĂŢULEA, Nicolae Colan şi educaţia morală a tineretului; 
HORIA COLAN, Amintiri despre Nicolae Colan. 

1994 
-Simpozionul ·' JOO de ani de la procesul Memorandulut", organizat de Inspectoratul pentru 
Cultură C luj , B ibl ioteca judeţean�!\ "Octavian Goga" şi Uniunea culturală "Vatra 
Românească", Cluj Napoca, 24 mai 1 994: 

' IOAN LĂCĂ TUŞU, Petiţii şi memorii ale români lor din judeţul Covasna 
(sec. XIX-XX); 

-Simpozionul "Şcoala în trecut şi prezent, flacără a spiritualităţii româneşti pe meleaguri co
văsnene", organizat de Fundaţia culturală "Mihai Viteazul" Sf. Gheorghe şi Inspectoratul 
şcolar judeţean Covasna, Sf. Gheorghe, 3 iunie 1 994 : 

IOAN LĂCĂ TUŞU, Contribuţii documentare privind începuturile şcolii româneşti 
în sud-estul Transilvaniei 

-Simpozionul "Biserica strămoşească in viaţa comunităţilor din sud-estul Transilvanid', 
organizat de Liga cultural-creştină "Andrei Şaguna" şi Muzeul Spiritualităţii Româneşti , 

Sf. Gheorghe, 2 iulie 1 994 
Pr. GHEORGHE RĂ ŢULEA, Premise teologice, :�:::�;,.� şi juridice ale convieţuirii ;  
Pr.  CONSTANTIN GANE, Evoluţia în timp a fostei biserici greco-catolice din 
judeţul Harghita; 
DAN BAICU, Unele considemţii privind fondurile parohiale deţinute de Arhivele 
Statului Covasna; 
IOAN LĂCĂ TUŞU, Necesitatea cuno�terii rolului bisericii ortodoxe din sud-estul 
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Transilvaniei în păstrarea şi afirmarea valorilor naţionale; 
Pr. EMIL POP, Aspecte cu privire la  biserica şi _legea strămoşească din zona 
Harghitei; 
Pr. CORNELIU-FLORIAN BUJOREANU, Datoriile noastre faţă de biserica 
strămoşească; 
Pr. GHEORGHE RADU, Aspecte privind istoricul vieţii bisericeşti a românilor din 
ţinutul B uzaelor Transilvane; 
Pr. IOAN TĂMAŞ, Boieri munteni, ctitori ai bisericii ortodoxe din Vâlcele 
GHEORGHE LAZAROVICI, Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei şi 
cercetarea arheologică din secuime. 

-Simpozionul "50 de ani de la luptele de eliberare a primului oraş din Transilvania de Nord, 
Sf Gheorghe, de sub sub ocupaţia hortysto-fascistă", organizat de Prefec,.._� a judeţului 
Covasna, Garnizoana militară Sf. Gheorghe, Asociaţia naţie .tală a veteranilor de război ,  
Uniunea naţională a cadrelor militare in rezervă şi  retragere, Liga cultural-creştină "Andrei 
Şaguna", Uniunea naţională "Vatra Românească"-filiala Covasna şi Muzeul Spiritualităţii 
Româneşti, Sf. Gheorghe, 7 septembrie 1994:  

Gen. maior SILVESTER HANG.A NU, Condiţiile istorice care au determinat lupta 
de eliberare a Transilvaniei de Nord; 
Lt. col. ALEXANDRU DUŢU, Contextul politice-militar în care s-au desfăşurat 
acţiunile militare în Transilvania de Nord; 
DUMITRU FURTUNĂ , Mărturii despre ocupaţia hottyistă în perioada 1940- J 9L .t, 
în fostul judeţ Treiscaune; 
Col. (r) IOAN ONISCU, Eroi ai oştirii române căzuţi pentru eliberarea oraşului 
Sf. Gheorghe; 
Gen.Lt. MARIN DRAGNEA, Amintiri ale unui participant la luptele de eliberare a 
oraşului Sf. Gheorghe; 
Gen. mr. (r) CONSTANTIN LIŢU, Vânătorii de munte - deschizătorii luptei de 
eliberare a Transilvaniei de Nord; 
Lt.col. (r) MARDARE MATEESCU, Evocarea luptelor de eliberare a oraşului 
Sf. Gheorghe în presa vremi i ;  
IOAN LĂCĂTU ŞU, Documentele locale privind el iberarea oraşului Sf. Gheorghe şi 
a fostului judeţ Treiscaune; 
PETRE ŢURLEA, Mărturii  tragice despre situaţia românilor din judeţele Covasna şi 
Harghita în perioada decembrie 1 989-martie 1 990. 

-Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice "Patrimoniul religios - patrimoniu cultural", 
organizată de Secretariatul de stat pentru Culte, Episcopia Ortodoxă a Covasnei şi Harghitei, 
Inspectoratul pentru cultură al judeţului Covasna, Prefectura judeţului Covasna şi Liga cul
tural-creştină "Andrei Şaguna", Sf Gheorghe (.4rcuş), 24-25 noiembrie 1994: 

P.S. IOAN SELEJAN, Ştiinţă şi  religie; 
VIRGIL CÂNDEA, Ortodoxie şi românism; 
ZOLTAN SZEKELY,Cultul religios în diferite epoci ale istoriei, pe baza cercetărilor 
arheologice în judeţul Covasna; 
GHEORGHE LAZAROVICI, Aspecte particulare din arheologia creştină 
transilvăneană; 
BOTOND BARTOK, Construcţia unei biserici, cercetări arheologice la biserica 
gotică de la Vârghiş; 
VASILE OLTEAN, Primul pammier românesc; 
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TEREZIA SINIGALIA, Biserica Evanghelică din Atei-date noi, istorice şi artistice; 
CRISTINA ANTON MANEA, Ferecături de tetraevangheliere din colecţia 
Muzeului Naţional de Istorie; 
VICTOR SIMION, Dialoguri culturale între Transilvania şi Ţara Românească: 
argintari transilvăneni la curtea lui Constantin Brâncoveanu; 
ANA DOBJANSCHI, Icoane inedite din Transilvania în colecţia Muzeului Naţional 
de Artă; 
ELENA CERNEA, Probleme de conservare a patrimoniului cultural-religios în 
judeţul Braşov; 
CRISTIAN MOISESCU, Din nou despre biserica din Densuş; 
FLOREA COSTEA, Un lăcaş de cult românesc din sec. XII-XIII  la Râşnov; 
CORNEL MIRESCU, Biserici de lemn din Ţara Lăpuşului: 
IOAN GAŞPAR, FLORIN ŞERBĂNESCU, MIRCEA SF �RLEA, 
Muzeul Spiritualităţii Româneşti din Sf. Gheorghe; 
IOAN LĂCĂ TUŞU, M itropolitul Nicolae Colan şi biserica ortodoxă din sud-estul 
Transilvaniei; 
ANA GRAMA, Comunităţi româneşti din arcul carpatic în arhivele Mitropoliei 
Ardealului din Sibiu; 
VASILE LECHINŢAN, Contribuţii documentare privind românii  din sud-estul 
Transilvaniei; 
ANA MARIA BA UMAN, Câteva date despre mormântul principelui Mircea din 
Castelul Bran; 
ALEXANDRU MORARU, Activitatea publicistică a Mitropolitului N icolae Colan; 
AUGUSTIN SZABO, Rolul administraţiei în ocrotirea monumentelor; 
NICOLETA RATA, Tendinţa actuală în proiectarea lăcaşurilor 
de cult în Transilvania; 
ADRIANA ZECK, Asimilarea concepţiei agiomării de către arhitectura ortodoxă; 
DORIN ALICU, Elemente creştine la Sannisegetuza; 
NICOLAE MOLDOVAN, Legăturile lui Mişu Pop cu localitatea Araci; 
EMILIAN BOTA, Obiecte creştine pe limes-ul de est al Daciei; 
GABRIELA OLOSZ, Despre unele probleme de ocrotire a monumentelor în 
j tideţul Covasna; 
CRlŞAN POPESCU, PETRUŢA OLARESCU, Necesitatea unui studiu de 
fundamentare în vederea intervenţiilor şi gestiunii în zonele protejate. 

- A  90-a Adunare generală "ASTRA ", Arad, 14-16  otombrie 1994: 
IOAN SOLOMON, Liga cultural-creştină "Andrei Şaguna"- continuatoarea 
activităţii AS TREI în ţinutul judeţului Covasna; 
IOAN LĂCĂ TUŞU, Aspecte din activitatea Astrei în Secuime. 

- Sesiunea naţională XV " Vechi tipărituri şi manuscrise"- Sub semnul primei cărţi tipărite în 
limba românll. (Sibiu, l 544); organizată de Ministerul Culturii - Direcţia Muzeelor şi 
Colecţiilor, Inspectoratul pentru Cultură Sibiu, Muzeul t:lrnkenthal, Biblioteca ASTRA şi 
Filiala Arhivelor Statului Sibiu, Sibiu, 9- 1 1  decembrie 1 994 

IOAN LĂCĂ TUŞU, Circulaţia cărţii religioase în localităţile din judeţul Covasna, 
conform inventarelor biserici lor ottodoxe. 
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/995 
- S impozionul "Biserica strămoşească şi idealul unirii", organizat de Liga cultural-creştină 
"Andrei Şaguna" şi Muzeul Spiritualităţii Româneşti, Sf Gheorghe, 23 ianuarie 1995: 

IOAN LĂCĂ TUŞU, B iserica strămoşească-apărătoare a identităţii naţionale a 
românilor din Arcul Carpatic; 
VASILE LECHINTAN, Un document deosebit de important al istoriei românilor din 
secuime: conscripţia nominală a românilor din scaunul Odorhei din 1 76 1 ;  
MIRCEA SFÎRLEA, Transilvania-istorie ş i  dăinuire românească. Documentele 
oficiale ungare confirmă. (Prezentarea lucrării cu acelaşi titlu); 

-Simpozionul "Unire-n cuget şi simţin", organizat de Prefectura judeţului Covasn::-_ şi Muzeul 
Spiritualităţii Româneşti, Sf Gheorghe, 24 ianuarie 1995: 

VIRGILTU Z. TEODORESCU, Semnificaţia i storică " actului de la 24 i�,uarie 1 859; 

MIRCEA SFÎRLEA, Arta religioasă ortodoxă ca argument al unităţii românilor; 
VASILE LECHINŢAN, Problema autonomiei secuieşti, infirmată de istorie; 
MIHAI RACOVIŢ AN, Românii dn Ardeal şi Unirea Principatelor; 
P.S. IOAN SELEJAN, Biserica ş' Unirea. 

-Simpozionul omagia! "100 de ani de la naşterea dr. VA LERIU BJDU', organizat de Liga cJI
tural-creştină "Andrei Şaguna" şi Muzeul Spiritualităţii Româneşti, Sf Gheorghe, 28 feb; u
arie 1 995: 

P.S. IOAN SELEJAN, Necesitatea cinstirii înaintaşi lor; 
IOAN LĂCĂTUŞU, Valeriu Bidu - personalitate proeminentă a vieţii culturale, 
politice şi administrative a fostului judeţ Treiscaune din perioada interbelică; 
Dr. OVIDIU ADRIAN ŞERBAN, Medicul Valeriu Bidu; 
IOAN SOLOMON, Valeriu Bidu şi activitatea ASTRE!; 
VASILE OLTEAN, Relaţiile lui Valeriu Bidu cu cărturarul braşovean A.P. Bănuţ; 
ADRIAN CĂŞUNEAN VLAD, Valeriu B idu - prefect al judeţului Treiscaune în 
perioada 1 93 3 - 1 937;  

OCTAVIAN VASILESCU, Valeriu Bidu - fnmtaş al Partidului Naţional Liberal; 
Pr. GHEORGHE RĂ ŢULEA, Continuarea în spirit a activităţii prefectului Valeriu 
Bidu în raporturile actuale dintre biserică şi stat. 

-Masa rotundă "Basarabia - memento istoric şi contemporan", cu pruticiparea lui IOAN 
UNGUREANU şi IUE TRAIAN, organizată de Liga cultural-creştină "Andrei Şaguna", 
Inspectoratul pentru Cultură a judeţului Covasna şi Muzeul Spiritualităţii Româneşti, S.f 
Gheorghe, 28 martie 1995. 
-Dezbaterea "Aspecte actuale ale păstrării identităţii culturale şi religioase a românilor din 
comunităţile împuţinate prin deznaţionalizarea din Arcul Carpatic", organizat de Liga cul
tural-creştină "Andrei Şaguna", Protopopiatul ortodox Sf. Gheorghe şi Muzeul Spiritualităţii 
Româneşti, Sf Gheorghe, 30 martie /995: 

IOAN LĂCĂ TUŞU, Păstrarea identităţii naţionale, culturale şi religioase a 
românilor din judeţele Covasna şi Harghita . 

-Simpozionul "Cinci decenii de la terminarea celui de-al doilea război mondial-moment de 
reflecţie pentru statele Europei şi ale lumi1", organizat de Prefectura judeţului Covasna, 
Garnizoana militară Sf. Gheorghe şi Muzeul Spiritualităţii Româneşti, S.f Gheorghe, 8 mai 
1995. 

IOAN ONISCU, Situaţia politico-militară a României înainte şi pe timpul celui de
al doilell rllzboi mondial; 
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IOAN LĂCĂTUŞU, Frământările de acum 50 de ani din judeţul Covasna, oglindite 
în documentele Bisericii Ortodoxe; 
DAN BAICU, Unele aspecte privitoare la judeţul Trei-Scaune în preajma şi după 
eliberarea sa de trupele române. Mărturii documentare; 
N ICOLAE MOLDOVAN, Amintiri de pe front - "Munţii Tatra 1 945". 

-Simpozionul "Muzeele mănăstireşti - dovezi ale trecutului nostru creştin şi românesc", orga
nizat de Primăria oraşului Topl iţa, Fundaţia cultural-creştină "dr. Miron Cristea" şi Episcopia 
Ortodoxă a Covasnei şi  Harghitei, Topliţa, 30 mai 1 995: 

IOAN LĂCĂ TUŞU, Punerea în valoare a personalităţilor româneşti din <;ud-estul 
Transilvaniei în Muzeul Spiritualităţii Româneşti de la Catedrala Ortodoxă 
din Sf. Gheorghe. 

-Simpozionul "Contribuţia creştinismului la păstrarea şi dezvoltarr.a valorilor r_urrulUI", 
organizat de Muzeul civilizaţiei dacice şi romane - Deva, Insper wratul pentru Cultură al 
judeţului Hunedoara şi Protopopiatul ortodox Deva, Deva, 9- 1 0  Iunie 1 995: 

IOAN LĂCĂ TUŞU, Biserica strămoşească în viaţa comunităţilor româneşti din 
sud-estul Transilvaniei. 

-Sesiunea ştiinţifică "Memor.ia arhivelor", org� nizată de Fil iala Arhivelor Statului Harghita, 
Miercurea Ciuc, 22 iunie 1 995: 

IOAN LĂCĂ TUŞU, Personalităţi româneşti din zona Harghitei. 
-Sesiunea ştiinţifică "Lupta naţionalităţilor din Imperiul Austro-Ungar pentru emanciparea 
şi unitatea naţională", organizat de Muzeul civilizaţiei dacice şi romane Deva, Deva, / 6-19 

august 1995: 

IOAN LĂCĂ TUŞU, Contribuţia învăţământului confesional la păstrarea identităţii 
naţionale a românilor din sud-estul Transilvaniei. 

-Simpozionul "55 de ani de la Diktatul de la Viena", organizat de Prefectura judeţului 
Covasna, Fil iala Arhivelor Statului Covasna şi Muzeul Spiritualităţii Româneşti, Sf 
Gheorghe, 29 august 1995: 

ADR IAN CĂŞUNEAN - VLAD, Datoria de a nu uita învăţămintele istoriei; 
NICOLAE N. CIACHIR, Contextul internaţional în care a avut loc DIKTATUL de 
la Viena; 
DAN VASILE BAICU, Documente locale privind evenimentele din perioada 
1 940 - 1 944 din fostul judeţ Treiscaune; 
VA SILE LECHINTAN , Crime de război colective comise în Secuime contra 
românilor în septembrie 1 940; 
IOAN LĂCĂ TUŞU, Necesitatea reconcilierii cu trecutul şi a bunei convieţuiri în 
localitâţi le judeţelor Covasna şi Harghita. 

-Simpozionul "România în vara anului /940 sub impactul politicii de furţă", organizat de 
Prefectura judeţului Harghita, Inspectoratul judeţean pentru cultură Harghita şi Comenduirea 
Gamizoanei Miercurea Ciuc, Miercurea Ciuc, 31 august 1995: 

IOAN LĂCĂTUŞU, Necesitatea lul'irii măsurilor pentru eliminarea efectelor 
Diktatului de la Viena în localităţile judeţelor C·�""'�na şi Harghita. 

-Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice a Muzeului Spiritualităţii Româneşti, cu tema: 
"Românii din Sud-Estul Transilvaniei - istorie, cultură, civilzaţie -", organizatâ cu sprijinul 
Ministerului Culturii, Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei, Prefecturii judeţului 
Covasna, al Inspectoratului pentru Cultură a judeţelui Covasna şi Ligii cultural-creştine 
"Andrei Şaguna", Sf. Gheorghe (Arcuş), 22-23 septembrie 1 995 

GHEORGHE LAZAROVICI, Contribuţii la istoria străveche a populaţiilor din zona 
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Carpaţilor Răsăriteni ;  
SZEKELY ZOLTAN, Sud-estul Transilvaniei sub stăpânire romană; 
DAN BODEA, Nevoia de universalitate la români, Creştinismul; 
IOANA CRISTACHE-PANAIT, Realitatea istoricii. românească în sud-estul 
Transi lvaniei; 
IOAN LĂCĂ TUŞU, B ibliografia românească referitoare la sud-estul Transilvaniei; 
MARIA COBIANU-BĂCANU, Dinamica conservării sau pierderii identităţii 
româneşti în judeţele Covasna şi Harghita; 
TRAIAN ROTARlU, VASILE DÎNCU, HORVATH ISTVAN, Dimensiuni ale inter 
culturalităţii în judeţul Covasna; 
GHEORGHE RĂ ŢULEA, Muzeul Spiritualităţii Româneşti din Sf. Gheorghe. 
Sensuri şi semnificaţii ;  
VIRGILIU Z. TEODORESCU, lntoleranţa, generato-.rea zilelor de durere; 
MARIA PRAHOVEANU, Consideraţii istorice pri , ind populaţia şi aşe7.ările din 
zona Întorsurii Buzăului; 
ANA GRAMA, "Dinastii" românt:şti în sate transilvane; 
AUREL MARC, Localităţi româr eşti în scaunul CIUC în documentele secolului al 
XVIII-lea; 
VALERIA SOROŞTINEAN, Sate româneşti din sud-estul Transilvaniei în vremn 
mitropolitului Ioan Meţianu (documente arhivistice); 
ILIE ŞANDRU, B iserica mănăstirii Doamnei din Topliţa - mărturie vie a continu 
ităţii româneşti pe meleaguri harghitene; 
MARlANA MUCEA, Biserica românească din Scheii Braşovului în secolul al 
XVIII-lea; 
CONSTANTIN GANE, File din viaţa bisericii româneşti din zona Harghitei la 
sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX; 
IOAN BERCU, Breţcu - vatră de istorie şi credinţă strămoşească; 
MIHAI BUCUR, Făgeţel - încercare monografică; 
DUMITRU FURTUNĂ, Covasna - Voineşti, leagăn de românism în arcul 
intracarpatic; 
ZOE MAXIM, Prototraci i  în Carpaţii Răsăriteni; 
VALERIU CAVRUC, Originea culturii "NOUA" în lumina cercetărilor din sud
estul Transilvaniei; 
V IORICA CRIŞAN, Traci i  şi dacii în Carpaţii Răsăriteni; 
DUMITRU GHERMAN, Teorii şi documente ce atestă aşezarea secuilor în 
Transilvania; 
BARTOK BOTOND, Biserica gotică târzie - Vârghiş I I ;  
IOSIF MORAR, Secuii şi Transilvania în vremuri tulburi; 
IOAN RANCA, Rverberaţi ile răscoalei lui Horea în rândul locuitorilor din scaunele 
secuieşti; 
IOAN OPREA, Din activitatea regimentelor �rănicereşti din Transilvania 
( 1 764- 1 85 1 ); 
VASILE T. CIUBĂNCAN, Evoluţia demografică în judeţele Ciuc, Odorhei şi Trei 
Scaune în perioada 1 930- 1 94 1 ;  
TEODOR GROZEA, Aspecte din istoria zbuciumată a comunităţii româneşti din 
Aita Seacă; 
OVIDIU MUNTEANU, Despre problema şcolii în comitatul Trei Scaune la sfârşitul 
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secolului al XX-lea; 
DAN VASILE BAICU, Judeţul Trei Scaune în contextul restaurării administraţiei 
româneşti în Ardealul de Nord. Mărturii documentare; 
ELENA MIHU, Cartea veche românească în ţinuturile secuizate; 
ALEXANDRU GAIŢĂ, Vechi tipărituri buzoiene pe meleaguri transilvane; 
VASILE LECHINŢAN, Plângeri ale românilor din Scaunul Odorhei în secolul al 
XV III-lea; 
CONSTANTIN ITTU, Stema M itropolitului ANDREI, Barou de Şaguna - element 
de inspiraţie pentru heraldica sibiană actuală; 
IOANA BURLACU, CRISTINA DINU, Valoarea documentar-istorit:ă a fondului 
arhivistic "Miron Crisţea"; . 
CONSTANTIN COSTEA, Pagini regăsite - Recenzia lucrării "Contribuţii � ... istoria 
românilor din Giurgeu! Ciucului" deTeodor Chindea; 
NICOLAE VLEJA, Pagini de publicistică românească i1 ,terbel ică, revista învăţăto 
rilor din Trei Scaune "Era Nouă" ( 1 932- 1 940); 
IOACHIM LAZAR, Din corespondcrnţ·1 lui Aron Densuşianu cu Ioan M icu 
Moldovan privind înfiinţarea ziarului ' Orientul Latin" de la Braşov ( 1 874); 
EMIL BURLACU, Neiertător început al unui destin ce nu poate ierta (Drumurile de 
tinereţe ale lui Mihai Eminescu); 
LUMINITA CORNEA, Un "scriitor uitat" pentru l iteratura română, dar un scriitor 
deosebit pentru cărturarii covăsneni: Romulus Cioflec; 
ILIE ŞANDRU,Noi elemente cu privire la originea est-transilvană a familiei lui 
David Creangă; 
N ICOLAE MOLDOVAN, Personalităţi de seamă ale vieţii culturale ştiinţifice şi 
politice româneşti, oaspeţi ai staţiunii Vâlcele în secolele XIX-XX; 
MARIANA BOBES, Personalităţi din  istoria învăţământului românesc în zona 
Întorsurii Buzăului; 

· 

. •  

CONSTANTIN 1 .  STAN , Octavian C .  Tăslăuanu şi corpul voluntarilor români din 
Rusia în anii primului război mondial; 
NICOLAE BUCUR, Menţiuni istorico-onomastice privind nwnele Tăslăuanu; 
MIHAI SOFRONIE, Date noi privind activitatea lui Octavian C. Tăslăuanu; 
CONSTANTIN B RĂTESCU, Activitatea episcopului Miron Cristea între 1 9 1 0-
1 9 1 8 pentru apărarea fi inţei neamului şi făurirea României Mari. 
EMILIA POPESCU, lconari mureşeni din secolul al XVII I-lea şi al X IX-lea 

-Simpozionul internaţional "Identitatea culturală a românilor", organizat de Asociaţia cul
turală "ASTRA ROMÂNĂ" pintru Banat şi  Porţile de Fier şi  Universitatea Timişoara, 
Timişoara, 29 septembrie - 1 octombrie ! 995: 

IOAN LĂCĂ TUŞU, Identitate şi cultură la români i  din secuime (prezentarea 
lucrării cu acelaşi titlu). 

-Sesiunea de comunicări "Rolul societăţilor culturale neguvernamentale în contemporanei
tate şi în viitor", în cadru l celei de a 9 1 -a adunări general" A.STRA, Sibiu, 21-22 octombrie 
/ 995: 

IOAN SOLOMON, Aspecte generale şi specifice în activitatea asociaţii lor culturale 
în judeţul Covasna; 
IOAN LĂCĂ TUŞU, Societăţi culturale româneşti din judeţul Covasna - trecut 
prezent şi perspectivă. 

-Simpozionul comemorativ " 1 30 de ani de la naşterea episcopului Justinian Teculescu", 
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. 

organizat de Prefectura judeţului Covasna, Episcopia Ortodoxă a Covasnei �i Harghitei -
Muzeul Spiritualităţii Româneşti "Mitropolit Nicolae Colan" şî Comitetul de iniţiativă 
privind înfiinţarea fundaţiei "Iustinian Teculescu": 

DUMITRU FURTUNĂ, Covasna - Voineşti - oază de românism în Arcul 
intracarpatic; 
LUMINITA GRAURE - CORNEA, Personalitatea ierarhului-cărturar Iustinian 
Teculescu între cărturarii din ţinutul Covasnei; 
IOAN LĂCĂTUŞU, Activitatea episcopului Justinian Teculescu în Basarabia; 
pr. IOAN ILINCA, Reintroducerea asistenţei religioase în Armata Română; 
MATE.I BASARAB, MIRCEA ZICE, ADRIAN CĂŞUNEAN VLAD, Legăturile 
episcopului Iustinian Teculescu cu meleagurile covăsnene. 

-Simpozionul "·160 de ani de la Înfiinţarea primei biblioteci jJuh/ice la Bra.w . 1 835-1995", 
organizat de Biblioteca "G. Bariţiu", Braşov, 1 7-18 noiembrir 1995: 

IOAN LĂCĂ TUŞU, Legăturile braşovenilor cu rouânii din ţinutul Covasnci. 
-Sesiunea de comunicări ştiinţifice "Etnografia românească în localităţile din Arcul 
Carpatic", organizat de Liga cultural-creşti :l!i "Andrei Şaguna", Inspectoratul pentru Cultură 
al judeţului Covasna, Comisia de Etnolf gie şi Folclor a Academiei Române şi Muzeul 
Spiritualităţii Româneşti, Sf Gheorghe, 25 noiembrie 1995: 

ALEXANDRU DOBRE, Primul document e111o-folcloric românesc consemnat în 
scris în limba română; 
GHEORGHE LAZAROVICI, Cercetări etno-arheologice româno-engleze în zont le 
înalte; 
V ALER POP, Defileul Mureşului - Straveche vatr!i etno-culturală românească; 
ANA GRAMA, Instituţii specializate în stocarea informaţiilor în cercetarea inter 
disciplinară; 
FELICIA DICULESCU, Repere etno-folclorice din judeţul Covasna prezente in 
arhiva Institutului de Etnografie şi Folclor; 
MARIA BÂ TCA, Câteva observaţii asupra costumului popular românesc 
CORNELIA GANGOLEA, Probeâleme ale cercetării obiceiurilor şi sărbătorilor la 
români ;  
FELICJA CĂRĂUŞ, Asociaţii cu lturale neguvernamentale în slujba cercetării 
zonale; 
MIRCEA SF ÂRLEA, Biserici de lemn din sec. al XVlll-lea în judeţele Covasna' şi 
Harghita; 
DOINA DAVID, Carpaţii de Curburâ - funcţie economică şi ax etnoistoric şi etno 
cultural; 
NICOLAE BUCUR, Flora în folclorul românesc di� zona Harghitei; 
N ICOLAE ŞOANCĂ, Aspecte ale p!istoritului în zona Bretcu-Covasna; 
IULIU MUŞAT, NICOLAE MOLDOVAN, Colinde din Vâlcele - judeţul Covasna; 
LUMINITA CORN EA, Dumitru Cioflec şi culegerea sa de folclor din Araci ;  
NICOLAE MOLDOVAN, Repertoriul icoac.c-1nr ne sticlă din comunităţile 
româneşti ale judeţului Covasna; 
IOAN LĂCĂ TUŞU, Preocupări ale preoţi lor şi ierarhi lor pentru culegerea şi valori 
ficarea folclorului românesc din sud-estul Transilvaniei . 

-Simpozionul "Aspecte din istoricul învăţământului romqnesc din judeţul Covasna", organi
zat de Liceul Teoretic "Mihai Viteazul" Sf. Gheorghe, S[: Gheorghe, 8 decembrie 1995: 

IOAN LACĂ TUŞU, File d in istoria învă\ământului primar în limba română în local
ită�ile Arcului Carpatic. 
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Il .  EXPOZIŢII TEMPORARE 

1 994 

-Stantu Gheorghe în iconografia românească. 

359 

-Expoziţia de icoane pe sticlă a preotului NICOLAE CĂLUGĂR din Odorheiul Secuiesc. 
-Aspecte din istoria bisericească a românilor din sud-estul Transilvaniei .  
-Monumente religioase ortodoxe din Episcopia Covasnei şi Harghitei .  
-50 de ani de la el iberarea primului oraş din Transilvania de Nord, Sf. Gheorghe, c!e sub ocu-
paţia horthysto-fascistă. 

1 995 

-dr. VALERIU BIDU - omul şi fapta (cu ocazia centenarului naştr . ii medicului şi om:Jiui de 
cultw·ă, fost prefect al judeţului Treiscaune şi preşedinte al De.spărţământului ASTRA Tg. 
Secuiesc). 
-Expoziţie de icoane pe sticlă a pictorului MAT ::I SOFONEA din Făgăraş. 
-Expoziţie de sculptură în lemn şi pictură pe sfclă. Lucrări de inspiraţie religioasă în creaţia 
unor artişti din judeţul Covasna (Gheorghe Smâdu, Nicolae Moldovan, Gheorghe Avram, 
Iacob Borzos, Petre Găitan şi Florin Opaiţ). 
-Din noile achiziţii ale Muzeului Spiritualităţii Româneşti .  
-Biserica strămoşească în viaţa comunităţilor româneşti din arcul intracarpatic. 

III .  ALTE ACTIVITĂŢI 

-Albumul "Patrimoniul bisericesc şi cultural al Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei", 
lmpreună cu Liga cultural-creştină "Andre i Şaguna" - multiplicat prin xerografiere, 1 994; 
-Filmul documentar "Monumente de artă bisericească din Eparhia Covasnei şi Harghitei", 
împreună cu Liga cultural-creştină "Andrei Şaguna", 1 994 ; 
-Evocări istorice şi manifestări prilejuite de împlinirea a 240 de ani de Ia zidirea actualei bis
erici ortodoxe din Tg. Secuiesc, 200 de ani de la ridicarea bisericii din DobârUiu, 1 80 de ani 
a biserici i ortodoxe din Zagon, 1 30 de ani a celei din Mărcuş şi 1 00 de ani de la rezidirea bis
ericii ortodoxe din Dobolii de Jos; 
-Concursuri pe teme de istorie naţională şi locală, cu participarea elevilor din şcolile judeţu
lui, organizate în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean - 7 ;  
-Lansări ş i  prezentări de  cărţi - 10; 
-Articole de popularizare - 1 05 ;  

-Conferinţe de popularizare - 1 6; 
-Interviuri la radio ş i  televiziune - 1 2 ;  
-Studii ş i  articole în  reviste de  specialitate - 9 .  
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MOMENTE DIN ISTORIA MUZEULUI DIN SF. GHEORGHE 

Ioan LAcAtuşu 

De-a lungul celor peste 1 1 5  ani de existenţă, Muzeul din Sfântu Gheorghe, j udeţul 
Covasna, a devenit una din cele mai de seamă instituţi i  muzeale din Transilvania, impunân
du-se în peisajul ştiinţific al ţării prin valoarea exponatelor sale şi prin activitatea de cercetare 
desfrlşurată îndeosebi de Lăszlo Ferenc, Csutak Vilmos şi Szekely Zoltan. 

În momentele cruciale ale existenţei sale, muzeul a avut conducători pe măsură şi a 
beneficiat de atenţia şi sprijinul unor personalităţi marcante ale Rom?.niei. La câtev:. d�>eme
nea momente ne propunem să stăruim în continuare. 

Aflat în cunoscuta staţiunc balneară Vâlcele (situată k 1 0  krn de Sf Gheorghe), 
prinţul moştenitor al Tronu lui României, Ferdinand de Hohenzolern, v izitează în 1 9 1 2  
Muzeul din Sf. Gheorghe, rămânând plăcut irr presionat de bogăţia ş i  valoarea colecţiilor 
muzeale. 

Peste patru ani, când trupele române au e liberat sud-estul Transilvaniei, Ferdinand, 
devenit între timp rege, a trimis pe unul din sfetnicii săi apropiaţi - Alexandru Tzigara 
Samurcaş - cu împuternicirea de a instala o gardă militară care să ocrotească colecţiile care 
începuseră a fi descoperite. După retragere trupelor române, guvernul maghiar a trimis pe căi 
diplomatice, suveranului român, o scrisoare de mulţumire, în care se exprimă recunoştinţa 
pentm salvarea paqimoniului muzeal, scrisoare ce se păstrează în arh ivn Muzeului din Sf. 
Gheorghe 1 .  După înfiinţarea României Mari, regele Ferdinand, a vizitat din nou Muzeul din 
Sf. Gheorghe, la începutul lunii august 1 920, de data aceasta în noul său sediu - clădire mo
numentală proiectată de arhitectul scriitor Koos Karoly, care deşi fusese terminată în 1 9 1 3 ,  
n u  a putut fi amenajată pentru public, deoarece în timpul primului război mondial a funcţion
at ca spital mil itar. 

În soluţionarea multiplelor probleme şi depăşirea numeroaselor greutăţi impuse de 
organizarea ş i  amenajarea muzeului, în perioada ce a urmat încheierii primului război mon
dial, Muzeul din Sf. Gheorghe a fost nemijlocit şi eficient sprijinit de Alexandru Tzigara 
Samurcaş. În memoriul adresat Tribunalului Judeţean Trei Scaune, aflat la dosarul de 
recunoaştere ca persoană juridică a instituţiei din august 1 924, fâcându-se referiri la acest 
sprijin se menţionează: "Naţiunea secuiască şi muzeul mulţumeşte înainte de toate d-lui 
inspector general al muzeelor Tzigara � Samurcaş care în timpurile cele mai critice a 
supravegheat asupra muzeului cu îngrijirea unui savant adânc şi cu iubirea unui om de cul
tură europeană"2. La rândul său, inspectorul general al  muzeelor Al. Te igara Samurcaş, par
ticipând la manifestările organizate în 1 929 cu ocazia semicentenarului muzeului, adresa 
cuvinte de laudă conducătorilor acestei instituţii, care "îmbărbătaţi de inalta apreciere a 
colccţiilor lor, au ştiut de la început, să se adapteze vremurilor noi. Sfaturile ce li s-au dat cu 
pri lejul inspecţiuni lor au fost totdeauna i!rrnate, iar subv� •. ::"o <�cordate, minime, din cauza 
numeroaselor imtituţii similare, ce trebuiau deopotrivă ajut�e, punându-se colecţii le cât mai 
larg în serviciul vizitatorilor prin eticheta tri l ingus"3. 

De o atenţie cu totul deosebită şi de un sprij in constant, de o mare valoare a benefi
ciat Muzeul din Sf. Gheorghe din partea lui Vasile Pârvan. Cunoscutul arheolog Ferenc 
Lăsozl6, care timp de un sfert de veac ( 1 90 1- 1 925) a fost custode al muzeului, a efectuat între 
anii  1 907- 1 9 1 3 ,  cercetările arheologice,'de la Ariuşd, publicând renumitele sale descoperiri. 
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În situaţia grea de după primul război mondial, "nu numai reluarea săpăturilor îi părea lui 
Lâszl6 de nerealizat, dar - din lipsa unei reviste de specialitate - chiar şi  continuarea pub
licării, în condiţii corespunzătoare, a descoperirilor din campaniile anterioare"4. Atât contin
uarea cât şi publicarea rezultatelor acestora au fost posibile însă datorită intervenţiilor lui 
Vasile Pârvan. S-a reuşit astfel  ca "din fondurile încă foarte modeste, puse la dispoziţia 
cercetărilor arheologice din România, . . .  ministrul cultelor şi artelor. Al. Lapedatu - care în 
vara anului 1924 a făcut o inspecţie oficială la Muzeul din Sf. Gheorghe - să repartizeze suma 
de 50.000 lei pentru săpăturile din anul 1925"5 . 

Atunci, când Vasile Pârvan a început să pregătească .editarea revistei "Dacia", a 
sol icitat şi colaborarea cu Ferenc. Lăszl6 la realizarea primului volum. 

În scrisoarea de condoleanţă adresată din Bucureşti la 20 septembrie 1 92� de Vasile 
Pârvan, secretar general al Academiei Române şi director al Muzeull•' ,.,ational din 
Bucureşti, se arată: "Cu adâncă durere de rău de abia astăzi, P Jminică, am luat Cl.!noştinţă de 
pierderea ireparabilă a eminentului profesor şi arheolog care a fost prea stimatul nostru 
colaborator Dr. Francisc Lăszl6. Chiar alaltăieri, când Lăszl6 nu mai era printre noi, eu am 
făcut e logiu operei sale în Academia Rortână . . .  Din partea noastră, - ţinea să precizeze 
marele savant V. Pârvan - noi vom publi,.a studiul ce mult regretatul ni-l trimisese pentru 
revista Dacia, despre vasele de la Ariuşd, la loc de onoare, dar vom scrie şi necrologul pe c� re 
defunctul 1-a meritat prin frumoasa sa activitate pe terelfl arheologiei preistorice şi-i vo n 
păstra o amintire neştearsă"6. 

De fapt, patticiparea la circuitul vieţii culturale şi ştiinţifice a României interbel i  :e 
caracterizează întreaga activitate a Muzeului din Şf.Gheorghe. Instituţia se bucura de o bine
meritată apreciere din parte publcului larg şi a specialiştilor. • 

Vizitând muzeul, Grigorc Antipa consemnează: "Aici am găsit un foarte bogat mate-
rial asupra etnografiei secuilor - care tocmai dovedeşte o mare asemănare şi d:!ci o veche 
comun itate de viaţă cu românii - şi o serie de cercetări arheologice de primă ordine"7. 

Începând cu 1 iulie 1 949, muzeu 1 a devenit instituţie de stat. Prin grija organelor 
tutelare, muzeul a primit fonduri însemnate pentru reparaţii capitale, iar în 1 979, cu ocazia 
sărbătoririi centenarului, a fost construit - din fondurile centralizate ale statului - un nou corp 
de clădire, cu respectarea arhitecturii originale. Continuând tradiţia înaintaşilor, valorosul 
arheolog şi istoric dr. Szekely Zoltân, aflat la conducerea muzeului aproape o jumătate de 
veac ( 1 945- 1 990), a întreprins numeroase cercetări arheologice prin extinderea temelor şi  
problematicii cercetărilor, de la neolitic la secolele V-VI şi VII-X şi evidenţierea unor impor
tante aspecte ale populaţiei băştinaşe din aşezările sud-estului Transilvaniei. Referindu-se la 
această activitate, academicianul Ion Nestur, în 1 969, regreta că nu putea fi prezent la sărbă
torirea a 90 de ani de existenţli a Muzeului din Sf. 'Gheorghe ş i  ruga să fie "socotit totuşi 
prezent cu cât nu numai fac parte din şcoala arheologică creată de Vasile Pârvan a cărui colab
orare cu fostul director al Muzeului din Sf. Gheorghe şi iniţiator al săpături lor de la Ariuşd, 
Lăszl6 Ferenc, reprezintă una din cele mai importante momente din istoria arheologiei 
româneşti, dar mi-a fost deasupra hărăzit să reiau eu însumi această preţioasă tradiţie şi să sta
bilesc de un număr apreciabil de ani o strânsă �.Jaou, � - cu actualul director al acestui 
muzeu. Valorosul arheolog şi  ist�ric - şi  prieten - dr. Szekely Zoltân"R. Cu aceeaşi ocazie prof 
dr. doc. M. Petrescu-Dâmboviţa, din. partea Filialei Iaşi a Academiei şi Institutului de Istorie 
şi Arheologie aA.D. Xenopol" din marele centru universitar ieşean, aprecia în termeni elo
gioşi "rezultatele cercetărilor arheologice obţinute în ultimii douzeci de ani de către prietenul 
şi colegul nostru Szckely Zoltân, privitoare la istoria veche a acestei regiuni, din neolitic şi 
până în perioada prcfeudală inclusiv"9. 

www.cimec.ro / www.mncr.ro



MOMENTE DIN ISTORIA MUZEULUI DIN SF. GHEORGHE 363 

Bineînţeles că, la fel ca şi celelalte instituţii de profil din ţară, şi Muzeul din Sf, 
Gheorghe a organizat expoziţii privind "epoca de aur" şi a fost supus unor ingerinţe politice 
în activitatea sa ştiinţifică. Dar care justifică toate acestea evoluţia Muzeului din Sf. Gheorghe 
după decembrie 1 989? 

Preocuparea pentru reînnodarea unor tradiţii, revenirea la denumirea pe care insti
tuţia a purtat-o între anii 1 882- 1 949 - Muzeul Naţional Secuiesc - perioadă în care 
funcţionarea instituţiei nu a fost susţinută de la bugetul statului, nu pot justifica atitudinea de 
indiferenţă faţă de interesele şi aspiraţiile fireşti ale populaţiei româneşti din judeţ. Str!idanii le 
pentru punerea în valoare a istoriei şi culturii a 75% din populaţia judeţului nu trebuie sa se 
facă în dauna şi cu lezarea demnităţi i celorlalţi locuitori ai săi ş i  în fond a tuturor români lor. 
De fapt nu numai istoria, cultura, civil izaţia şi t:adiţiilc populaţiei maghiare (secuiesti) din 
judeţul Covasna au fost afectate în regimul trecut, ci şi ale români'or din aceast;"; pa:te de 
ţară.Poate că mai mult ca în alte judeţe, unele aspecte de fond ? .e evoluţiei comul'litâţilor 
româneşti din sud-estul Transilvaniei, considerate probleme "gingaşe", au fost tratate cu "dis
creţie" sau pur şi simplu nu au facut obiectul cercetl\rilor ştiinţifice. În susţinerea acestei afir
maţii există nenumârate argumente. 

Să amintim doar numeroasele lucrări şi studii apărute la editura "Kriterion" şi în 
publicaţiile ştiinţifice şi culturale din ţară, având ca tematică cele mai diverse aspecte ale pop
ulaţiei secuieşti şi maghiare din sud-estul Transilvaniei ş i  numârul extrem de redus al celor 
referitoare la românii din "Secuime". 

În judeţ au funcţionat înainte de 1989, Muzeul breslelor din Tg. Secuiesc, cel sătesc 
din Cernat, casa memorială Benedek Elek din Băţanii  Mici, dar nici o unitate muzeală în 
cunoscutele zone etnografice româneşti din localităţile situate i'n curbura interioară a 
Carpaţilor şi depresiunea "Buzăului Ardelean" (de la Breţcu şi Covasna până la Întorsura 
Buzăului) sau dedicată vreuneia dintre personalităţi le româneşti locale. 

Într-o zonă atât de bogată în vestigii preistorice, dacice, romane şi medievale şi în 
care comunităţile româneşti au avut nu de puţine ori o evoluţie s inuoasă, sunt necesare - odatâ 
cu continuarea cercetărilor arheologice - efectuarea de noi cercetări istorice, etnografice, filo
logice, demografice, sociologice ş.a. Savantul clujan Ion I .Russu, în cunoscuta sa lucrare 
"Românii şi Secu i i", tratează un program al cercetarilor viitoare din sud-estul Transilvaniei 
care să ofere "adevărata istorie a aşezărilor şi a populaţiei din zonă", pledând în acest sens 
pentru "o amplă cercetare monografică, ce să fie precedată de alte anchete amănunţite locale. 
Pentru realizarea obiectivelor enunţate se recomandă cercetarea pe localităţi a informaţiilor 
mai vechi documentare şi statistice, a indicaţiilor din sematismele bisericeşti, a cărţilor vechi 
şi a manuscriselor, a bisericilor, clopotniţelor, porţilor, caselor, cimitirelor, a antroponimiei ş i  
toponimiei (pe baza urbarii lor, conscripţiilor, statutelor şi protocoalelor săteşti, matricolelor, 
corespondenţei, epitafelor, literaturi i, presei), a cuvintelor, expresii lor, formulelor, calcurilor 
locale, a obiceiurilor, practicilor, portului" I O. 

Un program de cercetare trebuie să cuprindă studii şi lucrări despre biserica orto
doxă şi greco-catolică din judeţ, despre şcoli le confesionale româneşti, asociaţiile culturale ş i  
obşteşti, presa românească, etnografia şi folclorul specifi ; :o ..... .  �:, '1egustorii şi oierii din loca
litâţile Arcului Carpatic, personalităţile româneşti de aici .  Sunt necesare, de asemenea orga
nizarea unor expoziţii permanente referitoare la românii din judeţ. 

Este de la sine înţeles că toate acestea, cât şi celelalte priorităţi ce stau în faţa insti
tuţii lor de profil din ţară, nu se pot realiza numai de către actualul obiectiv al autodeclaratu
lui "Muzeul Naţional Secuiesc" ci  ş i  de organele locale şi judeţene şi în primul rând de către 
Minsterul Culturii. 
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Deoarece perpetuarea actualei stări de lucruri confuză şi generatoare de neîncredere 
şi suspiciuni, dăunează atât românilor cât şi secuilor şi maghiarilor, este timpul ca înţelpciu
nea să ne insoţească gândul şi fapta de astăzi, spre pilda urmaşilor. 

NOTE 

1 .  Moldovan Nicolae, Monografia comunei Vâlcele, Sf. Gheorghe, 1 990, manuscris, p. 50. 
2. F. A. S. Covasna - Forul nr. 47 - Tribunalul Judeţului Trei Scaune, dos. nr. 1 20/1 924, p. 42. 
3. Al. Tzigara Sarhurcaş - "Em!ekk Kănyv /929'', p. 34, - în A. Lăszl6, Date privind riaţa şi activitatea 
ştiinţfică a lui Ltisz/6 .F'erenc in anii 1 923- 1 925. Corespondenţa cu V Gordon Childe. Colaborarea cu 
l·asile Pârvan. Studii şi comunicări, Sf. Gheorghe, 1 973, p. l 84. 
4. A. Lăszl6, Op. cit. , p. 1 79. 
5. Ibidem, p. ! 86. 
6. A. Lâszl6, Scrisoarea de condoleanţă a lui Vasile Parvan la moartea lui Ferenc Ldsz/6, în AJuta, 
1 970, p. 264. 
7. Dr. Szekely Zoltăn, Cuvântare la sărbători·ea a celei de a 90-a aniversare a Muzeului din Sf 
Gheorghe, în A/ula, 1 970, p. 23. 
8. Ion �estor, Scrisoarea adresată Muzeului din Sf Gheorghe cu ocazia sărbătoririi a 90 de ani de exis
tenţă, în Aluta, 1 970, p. 2 1 .  
9 .  M .  Petrescu Dâmboviţa, Scrisoare adresată Muzeului din Sf Gheorghe cu ocazia sărbătoririi a 90 
de ani de existenţă, în Aluta, 1 970, p. 25. 

10. Ladislau Gyem*nt, Cuvânt inainte, în Ion ! .  Russu "Românii şi secuiz", Bucureşti, 1 990, p. 1 3 - 1 4. 

MOMENTS FROM THE HISTORY OF THE MUSEUM OF SF. GHEORGHE 
(Summary) 

Along the 1 1 5 years of existence, The Museum of Sf. Gheorghe Covasna county has become 
onc ofthe most outstanding and valuable institution from Transylvania. 

In its most important moments of existence, the museum had builders, who enjoycd fame and 
prestigl! (Laszlo Fercnc, Csutak Vilmos, Szekely Zoltan) and was supported by such personalities as 
king Ferdinand, Alexandru Tzigara Samurcaş, Vasile Pârvan, Ion Nestor etc. 

After December 1 989, it was reorganized by the Local decisions, which turned the county 
museum into ÎThe Szekler National Muscum". 

It is anyway necessary to adapt this museum to the requirements of the time and to find the 
adequatc structures which will allow the research, the preserving, rcstoring and revalution of the entire 
cultural patrimony of Covasna county, not only of an ethny who lived in an area characterized by eth
nic and confessional pluralism. 
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ANG VSTIA - ÎNTRE DEZIDERATE ŞI REALITĂŢI 
(POSTFAŢĂ) 

Iustinian Petrescu 

Nepăsarea guvernaţi lor din perioada interbelică - prinşi ca şi astăzi în an ihilante dis
pute pol itice - prelungită într-un internaţionalism demolator în timpul dictaturii comuniste, au 
concurat Ia continuarea procesului de deznaţionalizare a românilor autohtoni din ţinuturile 
Covasna-Harghita. Spiritul intolerant al secuilor şi  ungurilor, care a mers până la suprimarea 
fizică a românilor în perioada Dictatului de la Viena, a măcinat comunităţile în tot ce aveau 
mai de preţ : biserică, şcoală,tradiţi i . Am spus continuare, căci înainte de Marea Unire, legi 
diabolice ce amintesc de întunecimea Evului Mediu,ieşite din cancelariile budapestane, au 
uzurpat, după 1 867, puţine le drepturi ale populaţiei româneşti autohtonă şi  maj oritară din 
Transilvania. Iată câteva exemple privind dinamica populaţiei; Ozun-jud. Covasna, 5 .888 
locuitori români (în 1 905) şi 266 locuitori româr i (în 1 992); Măgheruş - jud. Harghita, 1 . 1 1 1  
locuitori români (în 1 87 1 )  ş i  8 locuitori romf ni (în 1992), Mere şti - jud. Harghita, 4 14  
locuitori români (în 1 868) ş i  1 locuitor român (în 1 992) ş.a.m.d . Ultimele barbarii le-am trăit 
în perioada imediat următoare după evenimentele din decembrie '89, cînd români nevinovaţi 
au fost alungaţi din cele două judeţe, iar unii au fost omoriti bestial - şi toate aceste atrocităţi 
suh patronajul tacit a l  unor reprezentanţi aparţinînd autorităţilor locale şi centrale . Redăm 
cîteva spicuite din cattea lui Z. Dragoş: "Mărturii tragice", Edit. RAI, Bucureşti 1 995, p. 63 : 
"La 5 mai 1 990 plecaseră din Odorhei 1 67 de români, la care se mai adaugă peste 200 de elevi 
de la liceul din mun icipiu . În diverse localităţi, ca Tg. Secuiesc, Ozun, Baraolt s-au organizat 
cande de tineri secui şi maghiari, care tulburau ordinea ş i liniştea publică, amen inţînd 
cetăţen ii români şi dîndu-se la acte de vandalism . . .  La Combinatul de prel ucrare a lemnului 
din Sf. Gheorghe sute de români au fost nevoiţi să plece în alte judeţe, spunîndu-l i-se că nu 
mai au de lucru. B ineînţeles, ca şi în alte cazuri, au fost obligaţi să semneze hîrtii prin care 
afirmau că p leacă în urma iniţiativei personale. La un moment dat plecaseră din Harghita 543 
de persoane, din care 444 datorită pres iun ilor la care fuseseră supuse. Printre acestea se aflau: 
156 profesori, 5 jurişti, 4 preoţi, 20 ingineri, 8 economişti, 54 cadre M l, 1 O cadre MAN, 52 
muncitori. La aceeaşi dată plecaseră din Covasna 9 1 1  persoane, dintre care 760 datorită pre
siuni lor. Printre acestea erau: 258 profesori, 1 7  actori, 8 jurişti, 89 ingineri, 1 O econom işti , 68 
cadre Ml, 49 cadre MAN". 

În aceste condiţi i era de aşteptat ca tot ce înseamnă şcoală şi cultură românească să 
ajungă în sufermţă. De aceea ne-am propus sl.\ sprij inim înfiinţarea Muzeului Spiritualităţii 
Româneşti şi Secţia de Istorie a Carpaţilor Răsăriteni (Sf. Gheorghe), preluînd o patte din 
efortul t ipăririi anuarului ANGVSTIA . Se cuvin mulţumiri Uniunii Culturale Vatra 
Românească - Cluj ş i  Asociaţie i Culturale Dacia - România (Ciuj-Napoca) pentru sprij inu l 
oferit. Sperăm să reuşim în această iniţiativă, fllcîndu-ne datoria faţă de sp iritual itatea 
românească din ţinuturile Covasna - Hargh ita. la care aparţin personalităţi de primă mărime 

d in panteonul cu lturi i naţiona le . 
Pe de altă parte, gestul cultural la care ne facem şi noi părtaş i , îl dorim concertat în 

atitudinea generală a concetăţeni lor noştri din diverse jude!C ale ţării, care solidari şi respon
sabil i ,  urmăresc cu îngrijorare subminarea frauduloasă a autorităţi i  statului românesc în cele 
două judeţe - proces regizat de unii lideri pol itic i udcmerişti, iresponsabili şi străini de spiri
tul cooperant european. www.cimec.ro / www.mncr.ro
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Suntem conştienţi că o reală conciliere poate surveni numai printr-un tratament de 
stimă reciprocă, de respectare a valorilor seculare a celor dou!l etnii, sortite să trăiască în 
acelaşi spaţiu geografic şi - dorim noi - într-o comunitate culturală, economică şi politică 
demnă de sfârşitul de mileniu pe care-I traversăm. Să dăm, deci, cu toţii dovadă de înţelep
ciune, toleranţă şi încredere; - numai împreună vom putea culege roadele unei reale 
democraţii într-o Românie a Europei unite. 

ANG VST/A - BETWEEN DESIRES ANO REALITY (POSTFACE) 
(Abstract) 

The author notices the lack of concern ofthe fonner and actual authorities for the cultural des
tiny of the Romanians of the counties Covasna and Harghita. To this is the brutal intolerance of the 
Secui and Hungarians (who are in majority in this region), who after December '89 have deeided sup
pressing somc Romanian schools and other institutions (schools, museums, etc.) from the counties 
Covasna aud Harghita. In this context comes the need of a particular intcrcession for supporting the year 
book ANGVISTIA - in which is intended the p Jblishing of some materials relating to Romanian spiri
tuality from the mentioned area.Thc author expresses his hope that the two ethnic groups (Romanian 
and Secui - Hungarian), by mutual understanding and tolerance, can give their help in bringing about a 
cultural, economica! and politica! system worthy of the historical period we are living, at this millenni
um end. Only together. hy mutual respect, will we be able to gather the fruits of a real democracy, in a 
Romania of the united Europe. 
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IOANA CRISTACHE - PANAil� ARHITECTURA 
DE LEA1N DIN TRANSILVANIA, 
Editura Museion, Bucureşti, 1 993 

367 

Volumul (distins cu premiul "George Oprescu" al Academiei Române pe anul l 99S) 
înmânunchiază un număr de 208 pagini care conţin peste 1 00 de desene ş i  32 de tile cu 66 de 
fotografii alb-negru (la stărşitul volumului). 

Lucrarea prezintă arhitectura de lemn din judeţele Alba ( 46 de localităţi), Mureş ( 4 1  
localităţi) ş i  Harghita (3 7 de localităţi). Valoro Jsa lucrare reprezintă continuarea unor pre
ocupări mai vechi, pe aceeaşi problematică ş .  arie geografică, finalizate printre altele în 
monografia "Biserici de lemn, monumente istorice în Episcopia Alba Iulia, mărturii de con
tinuitate şi credinţă strllmoşeasc!!.", Alba Iulia 1 98 1 şi studiul "Alte mătturii ale originii etnice 
româneşti a aşezărilor din sud-estul Transilvaniei", din cuprinsul lucrării lui Ion 1. Russu 
"Român i i  şi secuii", Bucureşti 1 990. 

Cercetarea de teren şi bogata bibliografie i-a permis autoarei, o reputată specialistă 
în materie, să prezinte numeroase obiective - biserici; case reprezentând toate tipurile ştiute 
şi anexele gospodăreşti aferente - toate tezaurizând "Mărturii de o excepţională valoare a 
milenarei culturi materiale şi spirituale autohtone". 

Pentru localităţile din sud-estul Transilvaniei, casele şi anexele gospodăreşti, în 
afara valorii lor arhitecturale, constituie în acelaşi timp documente istorice ale origini i  etnice 
a autohtonilor, "iar bisericile mărturii ale legăturilor permanente cu fraţii întru credinţă şi 
neam de peste Carpaţi" . 

Valoarea de document istoric a casei din zona secuizată, relevată de mult de 
Nicolae Iorga (care remarcase analogia casei secuieşti cu a celei româneşti) şi aprofundată în 
studiile lui Sabin Opreanu şi Simion Mehedinţi, capătă noi şi convingătoare dimensiuni în 
volumul Ioanei Cristachc-Panait. 

Lucrarea se înscrie în contextul mai larg al reluării studiilor interdisciplinare referi
toare la istoria românilor din sud-estul Transilvaniei prin abordarea aspectelor privind topo
nimia zonei, antroponimele româneşti, intetferentele din domeniul etnografiei şi folclorului 
şi  a mutaţii lor demografice şi socio-culturale, fiind indispensabilă cunoaşterii, istoriei reale a 

localita.ţilor din arcul carpatic. 
În perspectiva elaborării unei cuprinzătoare lucrări monografice a Episcopiei 

Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei, extinderea studiului şi asupra arhitecturii de lemn laice şi 
bisericeşti din judeţul Covasna, reprezintă un demers de mare actualitate şi oportunitate pe 
care suntem convinşi că Ioana Cristache-Panait îl va intreprinde cât de curând. 

Marian Comşa 
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IOAN RANCA, ROMÂNII DINSCA VNELE SECUIEŞTI ÎN 
ANTROPONIMELE DIN CONSCRJPŢ!I, I, SCA UNUL MUREŞ, 1699-1821, 

Cluj-Napoca, 1 995 

Pentru cercetătorul vieţii istorice româneşti din scaunul Mureş de odinioara o 
lucrare - recent apărută - a unui arhivist de o viaţă, dr. Ioan Ranca din Târgu Mureş (Romanii 
din scaunele secuieşti in antroponimele din conscripţii l. Scaunul Mureş, /699-1821, Cluj
Napoca, 1995), deschide, iată, o perpectivă extraordinar de bogată şi coerentă asupra surselor 
istorice care au marcat prezenţa românilor in această unitate administrativ teritorială a 
Transilvaniei epocii cercetate şi, oferă, cu acurateţe şi seriozitate ştiinţifică, dar şi sub o formă 
atractivă şi limpede, datele principale despre numărul, confesiunea, viaţa cultural-religioasă 
şi şcolară, precum şi numele capilor de familie români pe fiecare localitate în parte. 

Rezultatul acestui demers inedit al autorului - facut, după cum ne mărturiseşte în 
Cuvânt Inainte , la sugestia marelui şi regr !tatului 1 .  1. Russu - este de-a dreptul impunător, 
constituind-se deja într-o lucrare de referinlă, într-un instrument valoros de cercetare istoricâ. 
lntuim însă uriaşa muncă de cercetare a autorului, pasiunea extraordinară cu care a pornit la 
drum, sublima întâlnire în planul "nemuritoarei ştiinţe" cu adcvăml istoric naţional .  

Prin c e  s e  impune deci această lucrare în istoriografia românească? Problema 
studieri i istoriei români lor din secuime îşi aşteaptă de multă vreme cercetătorii .  Istoria 
naţională trebuie cunoscută în integralitatea ei, sub toate aspectele şi pe toată întinderea spaţi
ului locuit de români.  Ideologii totalitariste au impus restricţii unei cercetări începute în mod 
strălucit în perioada interbelică. Soarta manuscrisului lucrări i  lui I. I. Russu, Romanii şi 
Secuii, terminată încă din 1 965 şi apărută sub lumina tiparului abia în 1 990, este semnifica
tivă. Dr. 1 .  Ranca se impune astfel  pe tărâmul acestei cercetări, de astă dată printr-o lucrare 
de mare amploare şi importanţă, atât de necesară şi aşteptată. Stilul lucrării este oarecum 
asemănător celui consacrat de Coriolan Suciu în valorosul Dicţionar istoric al localităţilor 
din Transilvania, dar aici nu se urmăreşte evoluţia denumirii localităţii, ci prezenţa şi 
atestarea documentară a român ilor în diferite trepte istorice, pe perioada 1699- 1 82 1 .  De alt
fel şi la Coriolan Suciu prezenţa şi atestarea documentară a românilor este semnalată în chiar 
denumirile localităţii sau in menţionarea cnezilor, a românilor din cele mai vechi timpuri. 
Scaunul Mureş are astfel un valoros "Dicţionar istoric" al antroponimelor româneşti, dar şi  al 
numărului românilor, al confesiunii lor, oglindite în diferite conscripţii şi alte surse docu
mentare şi bibliografice, din perioada propusă. 

În "Introducere" autorul face o incursiune în istoricul scaunelor secuieşti, a vieţii 
românilor în aceste unităţi administrativ-teritoriale istorice, o prezentare a organizării scău
nale cu instituţiile şi dregătorii ei, a structurilor sociale din epoca cercetată şi a surselor de 
antroponimie istorică. Lucrarea este deci deosebit de valoroasă şi prin acest studiu, care ne 
introduce în viaţa istorică reală din aceste scaune, cu trimiteri la "arhivele vremii", la marile 
evenimente şi etape istorice: răscoala din 1 5 1 4, Tripartitul, Approbatele, mişcarea lui 
Sofronie, Horea, epoca lui Iosif al II-lea, Supplexul etc. 

Din sursele mai importante ale lucrării menţionăm documentele din 1 699 privind 
românii ortodocşi din scaunul Mureş, conscripţii le fiscale din 1 722, 1 777, 1 8 1 9, conscripţi
ile confesionale greco-catolice din 1 733 (a lui lnochentie Micu Klein), 1 750 (a lui Petru 
Pavel Aron) şi ortodoxă din 1 805, conscripţia românilor din 1 762 (ordonată de generalul 
Buccow), conscri pţia urbarială din 1 8 1 9- 1 820 etc. Din pikate, conscripţia din 1 6 1 4. deşi este 
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citată din surse edite, care nu au analizat aspectul ei etnic, este prezentată doar din perspec
tiva structurii sociale, documentul, păstrat la Arhivele Naţionale - Filiala judeţeană Cluj -
relevă însă o importantă prezenţă românească în scaunul Mureş, unde am identificat peste 
1 55 de nume de fami lie Olah (românul), nume de capi de familie menţionaţi ca români şi  
numeroase alte antroponime româneşti: Njegre, Roman, Dusa, Dan, Vonchia, Sorban, Kosta, 
Bokor etc. Fireşte că o nouă ediţie a lucrării va cuprinde şi această valoroasă sursă istorică, 
mutând astfel mai jos în timp aria de cuprindere a atestării românilor din scaunul Mureş. De 
fapt anul 1 699, menţionat în titlu ca an de început al cuprinderii lucrării despre români i  din 
scaunul Mureş, nu este tocami bine ales, de vreme ce, pentru Bărdeşti, de exemplu, autorul 
redă conscripţia de la l 648 cu numeroase antroponime româneşti. 

Tot astfel, în secolul al XVI-lea, în Bandu de Câmpie (şi în jur) aveau moşii nobili i 
români Draculea (Ladislau Drakulya din 1 549 este pomenit de autor în Introducere, la pag. 
XXXI), care nu apar din păcate menţionaţi în cronologie la localitatea respectivii. 

Remarcabile sunt însă acurateţea şi bogăţia informaţii lor despre români i  din scaunul 
Mureş, după conscripţiile din perioada 1 699� 1 82 1 ,  care se constituie în veritabile 
micromonogratii pentru cele 1 28 de localităl i prezentate. Valoroasă atât pentru istoria 
demografică şi propriu-zisă, cât şi pentru antrop Jnimie, lucrarea se încheie cu tabele, i lustraţii 
(facsimile ale unor documente din 1 783, vechi biserici de lemn din fostul scaun Mureş), un 
glosar de arhaisme şi termeni tehnici, o bibliografie abreviată, un sumar în limba engleză şi 
un deosebit de bogat indice antroponimic şi toponimie. 

P.S .  O observaţie asupra traducerii unor termeni tehnici: în loc de "domnul terestru", cum 
apare uneori, ar ti fost mai exact, desigur, să se reia peste tot termenul de stâpân de pământ 
1 de moşie; în loc de "iobagul posterităţii lui . . ." - iobagul urmaşilor lui; în loc de "extranei" 
- străini; în loc de "vag" - instabil; în loc de "curie" � curte; în loc de "pixidari" � puşcaşi; în 
loc de " imposesionaţi" � fără moşie. 

Vasile Lechinţan 
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PETRE ŢURLEA, FALŞI MARTIRI MAGHIARI PE PĂAfÂNnJL 
ROMÂNESC, Editura Bravo Press, Bucureşti, 1 996 

Cartea cu acest titlu, elaboratll de profesorul PETRE ŢURLEA şi apărutll la Bravo 
Press, Bucureşti 1 996 (235 pag.) este, în parte, o culegere de documente privind monumente 
existente pe teritoriul României şi care sfidează adevărul istoric, înjosind demnitatea popo
rului nostru (nişte "monumente non gratd', cum le numeşte autorul). 

OI. Petre Ţurlea precizează: "Cartea de faţă se vrea doar o punere în temă asupra 
unei probleme creată de forţele revizioniste maghiare, şi care, în ultimii ani tinde să atragă 
atenţia unor cercuri internaţionale. Ceea ce s-a prezentat reprezintă doar o exemplificare a 
felului în care se acţionează. În ansamblu, monumentele ce pot intra în categoria celor non 
grata pe pământul românesc sunt foarte multe. Mesajul pe care îl transm it - îndemnul la luptă 
pentru refacerea Ungariei Mari - este prezentat în forme foarte diversificate; doar cea mai 
directă formă de transmitere a acestui mf saj este constituită din monumentele glorificând 
nişte falşi martiri maghiari, cel mai adese<. asasini ai unor români . . .  " 

Şi autorul continuă, arătând că în zilele noastre "se amplasează, tot mai des, plăci 
comemorative pentru diverşi intelectuali maghiari - unii de o valoare îndoielnică sau chiar 
inexistentă, având un singur "merit" origiea etnică maghiară. Inventarea de personalităţi este 
o manie mai veche a ungurilor, care dorind să demonstreze ideea că ar fi un popor de cultură 
mult mai înaltă decât popoarele vecine, au ajuns să îi proclame personal ităţi şi pe unii cltro
ra anonimatul le este singura postură normală . . .  " 

P. Ţurlea conchide: "românii şi maghiarii pot trăi în pace împreună, că cei ce aţîţă 
spiritele sunt doar o parte din maghiarii din România; marea majoritate a populaţiei de orig
ine maghiară se simt bine în cadrul Statului român, unde are toate drepturile pe care le au şi  
ceilalţi cetllţeni . . .  Mulţi români trăiesc în iluzia raportului de forţe bilateral român-ungar, care 
ar fi favorabil celor dintîi pentru că ei sunt mai numeroşi. Această iluzie este chiar cultivată 
intens de diverse organizaţii internaţionale aflate în slujba Budapestei. Paralel, organ izaţii 
româneşti cu tentă declarată social-culturală, în realitate vizînd politicul cu preponderenţă -
formate din elitişti ce strîmbă din nas în faţa valorilor şi intereselor naţionale - cazul cel mai 
elocvent fiind GDS - şi-au fâcut un punct de glorie din lupta pentru a demonstra lipsa oricărui 
pericol dinspre Ungaria . . .  Fără a dramatiza situaţia, reacţia adecvată este aceea a răspunsului 
calm, a prezentării sobre a realităţii româneşti, de către instituţii serioase, credibile . . .  " 

1. P. 
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GELU NEAMŢU, REVOLUJ1A ROMÂNILOR DIN TRANSILVANIA (1848-
1849), EDITURA CARPATJCA, Cluj-Napoca, 1 996 

Istoricul c lujean Gelu Neamţu - autorul cărţii recenzate - lucrează de multă vreme 
Intr-un colectiv care a dat la iveală cinci volume din corr1usul de izvoare Documente privind 
revoluţia de la 1848 în Ţările Române, seria Transilvania. În această situaţie i-a trecut prin 
mână un imens material documentar care este fruetificat într-o lucrare de sinteză p:·ivitoare Ia 
revoluţia de la 1 848 din Transi lvania, unul dintre momentele cele mai spectaculoase ale afir
mării româneşti pe plan naţional şi internaţional. Cartea pe care o prezentăm (200 pag.), a 
apărut de curând (iulie 1 996), la Editura Carpatica din Cluj-Napoca şi constituie o continuare 
a excelentului demers mai vechi al profesorului Silviu Dragomir de a lumina cât mai exact cu 
putinţă această complexă şi pi lduitoare izbucnire de energie românească. 

Gelu Neamţu îşi concentrează atenţia asupra unor aspecte mai puţin relevate până 
acum, cum ar fi programul cu adevărat europear al revoluţiei româneşti, cele două adunări de 
Ia Blaj care au marcat punctul de vedere româr.esc asupra revoluţiei, prin chiar cuvintele lui 
S. Bămuţiu care a afirmat că nu poate exista l ibertate socială fără l ibertate naţională. Autorul 
pune alături cele două programe, ale revoluţiei maghiare şi ale revoluţiei române, conchizând 
câ prevederile cuprinse de programul românesc au fost cu mult mai înaintate. Anexarea 
părţilor de vest ale Transilvaniei la Ungaria, cât şi ideea sub care s-a mărşăluit Ia Cluj 
"Uniune sau moarte !" au dus la separarea celor două revoluţii, prin incapacitatea re
voluţionarilor unguri de a înţelege dorinţa de emancipare românească. A mmat măcelul de la 
Mihalţ şi dezlănţuirea terori i  împotriva românilor, căreia i-au căzut victime nevinovate mulţi 
săteni (bărbaţi, femei şi copii). În afara câmpului de luptă au fost omorâţi 4.449 de români şi 
numai 1 65 de maghiari, numărul total al victimelor româneşti ale revoluţiei ridicându-se la 
40.000. Foarte documentată este partea a II-a a cărţii, privind evenimentele de după consti
tuirea Comitetului permanent de la Sibiu, a luptelor purtate de Iancu de după a 3-a adunare 
de la Blaj, declanşarea războiului civi l şi nenumăratele atrocităţi suferite de satele româneşti. 
Pe baza unor documente noi sunt prezentate cu lux de amănunte toate aceste confruntări, 
numeroasele si lnicii şi atrocităţi, aduse pentru prima oară în discuţie cu documente autentice 
şi de mare relevanţă. 

Expunerea atrăgătoare, cursivă, recomandă cartea de faţă ca pe o contribu!ie de 
seamă la lămurirea unuia dintre momentele de înălţare spirituală ale neamului, când s-a pus 
cu tărie problema unităţii naţionale şi a realizării Dacoromâniei. 

Mircea Popa 
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VASILE LECHINŢAN, ŢARA SILVAN/EI, 
EDITURA CARPATICA, Cluj-Napoca, 1 996 

Editura Carpatica (Ciuj-Napoca, 1 996) a luat iniţiativa publicării unei culegeri de 
articole semnate de reprezentanţi iluştri ai culturii s11.lăjenc, editată de V. LECHINŢ AN sub 
titlul Ţara Silvaniei ( 1 36 pag.). Între colaboratori i  pe diferite teme menţionăm pe prof. univ. 
Pompei Cocean, prof. univ. Ioan Puşcaş, prof. Aurelia Petrule ş.a. 

Dintre cele peste 30 de capitole ale cărţii reţinem câteva mai sugestive: Porollissum 
- cea mai puternică cetate militarli a Daciei Porolissensis, N-avem voie să uităm!,  M11.năstiri 
sălăjene, Gânduri la o icoană a Ţării Silvaniei, Ajutoare pentru românii răniţi în Războiul de 
Independenţă ( 1 877), Astra sălăjeanlt invită pe Vasile Alecsandri la Adunarea Generală de la 
Şimleu ( 1 878), Testamentul lui B!l.rnuţiu, Avram Iancu şi Simion Bămuţiu, Datinele poporu
lu i român etc. 

Încheiem succinta prezentare cu câteva gânduri din Postfaţa cărţii :  "prin Ţara 
Silvaniei ni se restituie personalitltţi şi e•. enimente tăv11.lugite sub zodii neprielnice de isto
rie. Puţine ţinuturi transilvane au fost v!l.muite de evenimente smintite şi pustiitoare ca 
Sălajul. Cînd frînţi, cînd hărţuiţi, sălltjenii au r11mas peste vremuri oameni vrednici, destoi
nici şi doritori de zidire liniştită. În veşnicia acestui p!l.mânt au văzut lumina bărbaţi iluştri, 
creatori de istorie şi cultură naţională: Simion Bămuţiu, George Pop de Băseşti, Iuliu Maniu, 
Corneliu Coposu ş .a. Aceşti Aştri ai Neamului Românesc îşi trag lumina din clocotul vetrelor 
silvane, cu matricea lor specifică, dar inchegată In unitatea străveche a spaţiului românesc 
dintre Nistru şi Tisa, din Maramureşul istoric către Dunăre şi Marea cea mare. 

Avem convingerea c11. truda de editor a d-lui Vasi le Lechinţan va fi răspl11.tită de 
bucuria cititorului de a avea în mână o carte de autentic!i valoare şi reuşită restituire cultu
rală" . 

Iustinian Petrescu 
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PRESCURTĂRI BIBLIOGRAFICE - ABREVATIONS 

ACMIT - Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice, Secţia pentru Transilvania, Cluj, 1 
( 1 926- 1 928), II ( 1 929), III ( 1 930- 1 93 1 ), IV ( 1 932- 1 938). 

ActaArhSz. - Acta Antiqua et Archaeologica, Szeged. 
ActaMN - Acta Musei Napocensis, Cluj-Napoca 1 ( 1 964) şi urm. 
ActaM P - Acta Musei Porolissensis, Zalău, I ( 1 977) şi  urm .  
Adriatica - Adriatica Prehistorica, Zagreb. 
AIM - Arheologiceskie issledovania v Moldavii, Chişinău. 
AJA - American Joumal of Archaeology, New York, I ( 1 885) şi urm. 
Alba Regia - Alba Regia, Az lstvăn Kiraly Mlizeum Kozlemenyei. Szekesfehervar, 1 ( 1960) 

şi mm. 
Aluta - A Iuta. Studii şi comunicări, Sfântu Gheorghe, I (1 969) şi urm. 
Apulum - Apulum. Buletinul Muzeului Regional Alba Iulia. Alba Iulia, I ( 1939- 1942), Il 

( 1 943- 1945), III ( 1 947- 1 949), IV (= St1dii şi comunicări, Acta Musci Regionalis, 
Apulensis, 1 96 1  ), V ( 1 965) şi urm. 

ArchJug - Archeologia Yugoslavica, Beograd, l ( 1 954) şi urm. 
ASGE - Arheologiceski Sbornik Gosudarstvennogo Ennitaja, Lenningrad. 
ATri - Atti del Il CISPP, Florenţa, 1965 . 
Banatica - Banatica, Muzeul Judeţean Caraş-Severin, Reşiţa, 1 ( 1 97 1 )  şi unn. 
BMN - B ibliotheca Musei Napocensis, Cluj-Napoca. 
BSNR - Buletinul Societăţi i Numismatice Român, Bucureşti, 1 ( 1 904) - XXXVI ( 1 942). 
Carpica - Carpica. Muzeul de Istorie şi Artă "Iulian Antonescu", Bacău, I ( 1 968) şi urm. 
C ISPP - Congres Internaţional des Sciences Prehistoriques et Protohistoriques. 
CN - Cercetări Nmnismatice, Bucureşti .  
CSC - Cu legere de studii ş i  cercetări .  Muzeul Regional Braşov, Braşov, J ( 1 967), în con tinu 

ae vezi Cumidava. 
Crisia - Crisia, Culegere de materiale şi studii, Muzeul Ţării  Crişurilor, Oradea, 1 ( 1 97 1 )  ş i  

urm. 
Cumidava - Cum idava. Culegere de studii şi cercetări .  Muzeul judeţean Braşov, Braşov, I 

( 1967) şi urm. · 
Dacia - Dacia. Recherches et decouvertes archeologiques en Roumanie, Bucureşti, l ( 1 924) -

X I I  ( 1 948); N.S., Revue d'archeologie et d'histoire ancienne, Bucureşti, I ( 1 957) şi  
urm. 

Dolg - Dolgozatok az Erdelyi Nemzeti Muzeum Eremes Regisegtânibol, Kolozvar (Cluj), I 
( 1 9 1 0) - X ( 1 9 1 6) (=DolgCiuj). 

EMKE - EMKE uti Kalauz, Budapest, 1 899. 
EISZ - Erdely lrodalmi Szemle, Cluj l ( 1924) - VI ( 1 949). 
FMT - Feyer magye tortenete, Szekesfehervăr. 
GazTrans - Gazeta Transilvaniei, Braşov. 
Godisnjak - Godisnjak, Centru· za balkanolo�ka ispitivanja, Sarajevo. 
GZM - Glasnik Zemaljscog Muzeja, Sarajevo. 
lstrm. - Istros, Buletinul Muzeului Brăilei, Brăila, ( 1 980) şi unn. 
KozCiuj - Kozlemenyek az Erdelyi Nemzeti Muzeum Erem-es-Regisegtărăbol. Kolozvar 

(Cluj ), 1 ( 1 940) - IV ( 1 Q44). 
KSIA - KSIA, ANUSSR. Kratkie Soobşcenia lnstituta arheologi i ANUSSR.  
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Marisia - Marisia. Studii şi materiale. Arheologie, istorie, etnografie. Muzeul Judeţean Târgu
Mureş, Târgu-Mureş, 1 ( 1 97 1 )  şi urm. 

Materiale - Materiale şi cercetări arheologice. Bucureşti, 1 ( 1 953) şi urm. (=MCA, începând 
cu Sesiunile Anuale de Rapoarte Arheologice, XIII, Oradea, 1979). 

MIA - Materiali i issledovania po arheologii, Moscova. 
Musaios- Musaios, Buzău. 
PZ - Prachistorische Zeitschrift, Berlin-Leipzig, I ( 1909) şi urm. 
RE - Reai-Encyclopadie der classichen A ltertumswissenschaft (Pauly-Wissowa-Kroll), 

Stuttgart, 1 ( 1 893) şi urm. 
SA - Sovictskaja Arheologija, Moskva. 
Sargetia - Sargeţia. Buletinul Muzeului Regional Hunedoara. Deva, I ( 1 93 7), II ( 1 94 1  ) , III  

(=Contribuţii la cunoaşterea regiunii  Hunedoara, 1 956), IV ( 1 966) şi urm. 
SCJV - Studii şi cercetări de istorie veche. Bucureşti, 1 ( 1 950) - 23 ( 1 973). Vezi şi SCNA. 
SCIVA - Studii şi cercetări de istorie veche şi arheologie, Bucureşti, 25 ( 1 974) şi urm. 
SCN - Studii şi cercetări de numismatic!!. Bucureşti, I { 1 957) şi unn. 
Studia - Studia Universitatis Babeş-Bolyai. C luj. 
SympThr - Symposia Thracologica. Bucur !Şti . 
ZborNM - Zbomik Radova Narodno Muzeja. Beograd, 1 ( 1 956- 1 957) şi urm. 

Tehnoredactare computerizată şi tipar: 
DASAT INVEST 

Cluj-Napu�;u 
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